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RESUMO 

 
 

  Neste trabalho foi realizada a identificação das metalotioneínas (MTs) 
na ostra Crassostrea rhizophorae para a sua aplicação em estudos de caráter 
ambiental. Para realizar a identificação, foram necessárias adaptações no método de 
extração protéica descrito por Viarengo et al. (1997).  O extrato protéico de ostra foi 
submetido ao SDS-PAGE 16,5% e as MTs foram identificadas através da 
derivatização com monobromobimano (mBBr), da marcação com um anticorpo 
específico para a MT de ostra (immunoblotting) e pela análise das proteínas por 
espectrometria de massas (ESI-Ion Trap). Além desses métodos, um grupo de 
ostras foi submetido à exposição por Cd+2 a fim de se detectar quais bandas iriam 
ser induzíveis por este metal.  Foi realizada também a determinação das MTs, Zn, 
Cd e Cu na glândula digestiva de ostras nativas de quatro locais distintos da costa 
Fluminense. 
 As adaptações no protocolo original permitiram a análise das proteínas de 
forma esperada e com resultados reprodutíveis. O mBBr e o anticorpo identificaram 
praticamente as mesmas bandas protéicas, assim como os padrões de MT. 
Entretanto, o resultado da espectrometria de massas apresentou grande 
contaminação por queratina, identificando apenas o controle positivo (BSA) e o 
padrão de MT. Os resultados da indução mostraram que a banda protéica induzida 
pelo cádmio foi a de 14 kDa.  As determinações das MTs 14 kDa e de Zn, Cd e Cu 
na glândula digestiva das ostras nativas, não mostraram correlações significativas 
entre a proteína e os metais. A ausência de correlações entre os metais e as 
metalotioneínas pode ser atribuída ao tipo de fração analisada no tecido para Zn, Cd 
e Cu.  
 A adaptação no protocolo de extração, aliada a derivatização com o mBBr, se 
mostraram promissores para análises de rotina em estudos de biomonitoramento 
utilizando as metalotioneínas como um biomarcador para a contaminação por 
metais-traço.  
 
Palavras-chave: Biomonitoramento – Biomarcadores – Metalotioneínas - Metais-
traço - Crassostrea rhizophorae 
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ABSTRACT 

 
 

  In this work metallothioneins (MTs) were identified in the mangrove 
oyster Crassostrea rhizophorae to be used in environmental studies, employing 
modifications in the protein extraction method described by Viarengo et al. (1997). 
The oyster’s proteins were submitted to SDS-PAGE 16,5% and the MT’s cysteine 
were marked by means of monobromobimane (mBBr) derivatization, immunoblotting 
with a specific MT oyster antibody and ESI – ion trap mass spectrometry. In addition, 
an oyster group was exposed to Cd+2 in order to detect what protein bands would be 
induced by this metal. We also determined the concentrations of MT, Zn, Cd and Cu 
in native oysters from four different sites along the Rio de Janeiro coast. The 
adaptations in the original protocol improved the analyses, resulting in reproducible 
data. The mBBr and the antibody techniques identified mainly the same bands, as 
well as the MT standards. However, mass spectrometry provided no reliable results 
due to keratin contamination in the gels. Only the positive control (Bovine Serum 
Albumine) and the MT standard were recognized. Oysters exposed to cadmium 
exhibited induction of the 14 kDa protein band. The determination of MT 14 kDa, Zn, 
Cd and Cu in digestive glands of native oysters did not show significant correlations 
between this protein and metals. The lack of correlations between Zn, Cd and Cu and 
metallothioneins can be attributed to the kind of fraction analyzed in tissue. The 
adaptations in the protein extraction protocol, coupled with the mBBr derivatization, 
are promising techniques for routine analyses of environmental samples in 
biomonitoring studies employing MTs as biomarkers for metal contamination. 
 
Keywords: Biomonitoring - Biomarkers – Metallothioneins – Trace metals – 
Crassostrea rhizophorae 
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1 INTRODUÇÃO  
 
 
 
  Os metais-traço são amplamente distribuídos pela crosta terrestre 

fazendo parte da estrutura cristalina das rochas, ocorrendo naturalmente no 

ambiente. No entanto, atividades antrópicas podem contribuir para um grande aporte 

destes elementos, principalmente para o ambiente costeiro (KJELLSTROM, 1984). 
 

   Dentre estas atividades, pode-se destacar a mineração, a fabricação 

de produtos metálicos comerciais, a queima de combustível fóssil, o uso de 

pigmentos e a lixiviação de resíduos sólidos (LOUREIRO, 2006). Os metais podem 

ser diretamente lançados nos corpos d’água, afetando o ambiente de um modo geral 

e expondo populações humanas à riscos de saúde (FERNANDES et al., 1991).  

 

  Dentre os aspectos clínicos relacionados à intoxicação por metais, 

podem ser citados problemas no pâncreas como a pancreatite aguda (Zn), 

problemas ósseos como a ostelomalácia e a osteoporose (Cd) e problemas 

neurológicos e motores como ataxia e disartria (MeHg) (OSAWA et al., 2001; 

ONOSAKA et al., 2002).  

 

  A contaminação por metais nos ambientes costeiros é historicamente 

conhecida. Um caso clássico foi o acidente na Baía de Minamata, no Japão, onde 

1.200 pessoas morreram e várias outras desenvolveram deficiências físicas e 

motoras ao se alimentarem de pescado contaminado com metilmercúrio, proveniente 

de despejos industriais (BASTOS, 1997). 

  No Brasil, a Baía de Sepetiba é um ambiente que historicamente sofre 

com a contaminação por metais. A principal fonte de contaminação da baía se deve 

ao lançamento de rejeitos industriais ricos em zinco e cádmio (LACERDA et al., 

1987). Estima-se que na camada superficial do sedimento da baía, a quantidade de 

metais é de 7 toneladas de cádmio, 4 toneladas de cobre, 0,6 toneladas de chumbo 

e 360 toneladas de zinco (CDRJ MULTISERVICE, 1998). 

 

  Além do sedimento, os metais podem principalmente estar associados 

ao material particulado em suspensão e dissolvidos na água. Estudos sobre a 
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especiação de metais em ambientes aquáticos são extremamente importantes para 

se determinar a forma biodisponível deste elemento (CARVALHO, 2001).  

 

  As principais formas de ligantes químicos que determinam a 

disponibilidade dos metais no sedimento são: a formação de complexos com os 

sulfetos voláteis em ácido (acid volatile sulfides – AVS), o carbono orgânico 

particulado (COP), os óxidos e hidróxidos de Fe e Mn (FeOOH e MnOOH) e os 

carbonatos (CHAPMAN et al., 1998). Além de determinar a forma potencialmente 

disponível para a biota, esses estudos são muito importantes para identificar a 

origem desses elementos. 

 

   Ankley et al.(1994), por exemplo, estudaram as possíveis espécies e a 

origem dos metais que apresentaram bioacumulação em Lumbriculus variegatus 

(Annelida: Oligochaeta), em amostras de sedimento do Rio Fox (EUA). Foram 

identificadas que as formas biodisponíveis não se encontravam associadas ao AVS 

e nem na água intersticial deste sedimento, sendo sugerido que os metais 

acumulados estariam associados ao particulado ou sob a forma de íon livre. 

  

  De fato, o estudo da especiação de metais fornece subsídios para a 

compreensão da dinâmica desses elementos no meio e a sua presença nos 

organismos. Outra maneira de se determinar a disponibilidade de metais para a biota 

é através da análise desses elementos acumulados nos tecidos dos organismos 

(RAINBOW; PHILLIPS, 1993).    

 

  Beeby (2001) define organismos sentinela como espécies utilizadas 

para quantificar a fração biologicamente disponível de contaminantes persistentes 

no ambiente. Essa escolha se dá principalmente por sua capacidade de acumular 

esses contaminantes sem exibir aparente resposta tóxica (REBELO, 2001). 

  

  Os moluscos bivalves, especialmente ostras do gênero Crassostrea 

tem sido amplamente utilizadas como sentinelas para avaliar contaminação de 

diferentes ecossistemas (COSSA, 1989; O’ CONNOR, 1992 e 1998; 

GOLDBOUCHOT et al., 1995; HUNTER et al., 1995; AMIARD; BERTHET, 1996; 

HAYES et al., 1998; CANTILLO, 1998). A ostra Crassostrea rhizophorae (Mollusca: 
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Bivalve) tem sido utilizada como organismo sentinela por apresentar muitas das 

características importantes para revelar a contaminação de um ambiente. Entre elas, 

destaca-se o sedentarismo, o hábito alimentar filtrador, com altas taxas de filtração, 

grande capacidade de acumulação de metais nos tecidos sem apresentar aparente 

efeito tóxico e ampla distribuição ao longo do litoral brasileiro (IGNÁCIO et al. 2000). 

 

  Em muitos casos, essa metodologia é bastante eficiente para avaliar o 

estado de contaminação geral de um ambiente em um intervalo de tempo ou ao 

longo de um gradiente. Rebelo (2001), avaliou a contaminação por Zn e Cd na baía 

de Sepetiba em função da fração biologicamente disponível acumulada pela ostra 

Crassostrea rhizophorae. Foram observadas que as concentrações de metais nos 

tecidos das ostras acompanharam um padrão de diluição e redução da 

contaminação em função da distância da fonte pontual (Ingá Mercantil). Altíssimas 

concentrações de zinco foram encontradas acumuladas nos tecidos das ostras, 

levando o autor a considerar a baía como um ambiente altamente contaminado por 

este metal. 

 

  Apesar da utilização dos sentinelas ser uma poderosa ferramenta para 

avaliar a disponibilidade de metais-traço no ambiente, o processo de metabolização 

dessas substâncias até que se constate um real efeito tóxico em um determinado 

organismo, população e/ ou em uma determinada comunidade pode ser lento. Peña 

et al. (2001) definiu efeito tóxico como sendo qualquer desvio do funcionamento 

basal dos organismos que tenham sido expostos a uma substância tóxica. 

  

   Os estudos utilizando níveis superiores de organização biológica, como 

os de organismo e população, fornecem informações sobre as mudanças ocorrentes 

no ambiente, porém estas, somente serão detectadas uma vez que a comunidade já 

foi impactada (BIANCHINI et al., 2003).  Os contaminantes podem afetar a biota em 

quatro diferentes níveis de organização biológica: bioquímico e celular, organismo 

inteiro, população e comunidade (CHAPMAN, 1995). Uma alternativa bastante 

promissora para avaliar de forma “precoce” a exposição e o efeito de contaminantes 

sobre a biota é através do estudo dos biomarcadores (Figura 1). 
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 Entende-se como biomarcadores os fluídos corpóreos, as células ou os 

tecidos que indicam, em termos bioquímicos ou celulares a presença de 

contaminantes. Também são considerados como biomarcadores, as respostas 

fisiológicas, comportamentais ou energéticas dos organismos expostos. Existem 

assim biomarcadores moleculares, celulares ou sistêmicos, sendo alguns deles 

específicos para determinados poluentes (LIVINGSTONE, 1993). Uma das 

vantagens de se utilizar os biomarcadores é a possibilidade de detectar efeitos 

deletérios de poluentes antes de serem evidenciadas alterações em níveis 

superiores de organização biológica (BIANCHINI et al., 2003). 

 

FIGURA 1- Níveis de resposta dos sistemas biológicos a poluentes 
(BAYNE et al., 1985). 
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  Uma das respostas bioquímicas mais estudadas em células animais 

quando expostas a metais, é a indução da proteína metalotioneína. Esta proteína 

está no grupo dos principais biomarcadores (biomarkers core) estabelecidos por 

programas de biomonitoramento como: MEDPOL (Programme for the Assessment 

and Control of Pollution in the Mediterranean region) e BEEP (Biological Effects of 

Environmental Pollution in marine coastal ecosytems) desenvolvidos e 

implementados na comunidade européia (GARRIGUES et al., 2002). 
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1.1 METALOTIONEÍNAS (MTS) 
 
 

1.1.1Caracterização 
 
 
  As metalotioneínas (MTs) foram descobertas nos anos 50 por 

Margoshes & Vallee (1957) ao identificar no córtex renal de eqüinos, proteínas 

capazes de se ligar ao cádmio (Nordberg, 1998). Desde então, as MTs foram 

relatadas em muitos vertebrados, como mamíferos e peixes, e também em 

invertebrados aquáticos, principalmente, em moluscos e crustáceos (AMIARD et al., 

2006). 

 

  As metalotioneínas são proteínas de baixa massa molecular (6-7 kDa 

em mamíferos) possuindo uma seqüência de 60-62 aminoácidos, apresentando 

aproximadamente 30% de cisteína. É característico também desta proteína a total 

ausência de aminoácidos aromáticos e histidina (STILLMAN, 1995; ROESIJADI, 

1992). 

 

  Devido ao seu elevado conteúdo de cisteína as MTs possuem grande 

quantidade de radicais –SH (tiol ou sulfidrila), onde formam um sítio de interação  

com diferentes afinidades para alguns metais bivalentes 

(Hg2+>Cu+>Cd2+>Cu2+>Zn2+) (Hammer, 1986). As metalotioneínas absorvem 

radiação eletromagnética em diferentes comprimentos de onda, variando de acordo 

com o metal ligado a ela: 250 nm (Cd), 225 nm (Zn), 275 nm (Cu) e 300 nm (Hg) 

(NORDBERG, 1998). 

 

 

1.1.2 Estrutura 
 
 

  A estrutura das metalotioneínas foi investigada em algumas classes de 

mamíferos, utilizando ressonância nuclear magnética e técnicas de difração de raios-

X.  De um modo geral, elas possuem dois domínios estruturais, alfa (α) e beta (β). O 

domínio α é formado por 11 cisteínas organizadas de maneira cis-x-cis (x = qualquer 
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aminoácido) no qual se ligam a 4 átomos de metais bivalentes. O domínio β possui 

apenas 9 cisteínas organizadas em motifs, também de maneira cis-x-cis, onde se 

ligam a 3 átomos de metais bivalentes (KÄGI; KOJIMA, 1987). Cada íon metálico é 

complexado de forma tetraédrica com grupamentos sulfidrila de 4 cisteínas, 

conferindo a esta proteína uma alta afinidade com esses elementos (Figura 2). 

 

FIGURA 2 - Representação esquemática da estrutura molecular da MT de 
mamífero, segundo Lippard & Berg (1994). 

 
 
 

  De acordo com Baršytė et al. (1999) as MTs de invertebrados são 

altamente variáveis quanto ao alinhamento dos seus resíduos de cisteína nos 

domínios centrais. O padrão específico de distribuição de cisteínas para os moluscos 

é cis-x-cis-x-x-x-cis-thr-gli-x-x-x-cis-x-cis-x(n)-cis-x-cys-lis (BINZ; KÄGI, 1999).  

 

  1.1.3 Função 
 

  A principal função das MTs no sistema biológico ainda é objeto de 

discussão, porém algumas propriedades desta proteína são conhecidas e envolvem 

a homeostase de metais essenciais, como zinco e o cobre, e a detoxificação de 

metais não essenciais, como o cádmio e o mercúrio.  
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1.1.3.1 Homeostase de metais 
 
 

 Íons como o Cu2+ e o Zn2+ podem ser capturados pela MTs ou 

liberados por ela para a participação em diversas reações bioquímicas, segundo as 

necessidades metabólicas do organismo (KOJIMA, 1988).  

 

  O trabalho desenvolvido por Engel; Brouwer (1987) forneceu 

evidências de que a metalotioneína desempenha um papel ativo no metabolismo, 

mobilizando metais durante o processo de muda em crustáceos decápodes. Neste 

trabalho, foi observado que as MTs seqüestram o Cu2+ durante o catabolismo da 

hemocianina (pigmento respiratório que contém cobre) durante a fase de pré-muda, 

assim, a Cu-MT agiria como uma fornecedora deste metal para uma nova síntese de 

hemocianina durante a reconstrução dos tecidos do organismo.  

 

  Langston et al. (2002) ao estudarem os níveis das metalotioneínas 

hepáticas no peixe Anguilla anguila (Actinopterygii: Anguillidae), em uma área não 

contaminada por metais, encontram correlações significativas (p< 0,01) entre os 

níveis basais da proteína e a concentração de Zn2+ e Cu2+ na fração citosólica. 

 
 

1.1.3.2 Detoxificação de Metais não essenciais 
 
 
  Metais como o Cd, ao entrarem no organismo de mamíferos, se ligam 

imediatamente à albumina, e dirigem-se para o fígado, sendo complexados pelas 

metalotioneínas existentes. Além disso, a presença de Cd+2 induz a síntese de 

novas metalotioneínas que igualmente se ligam a este íon, constituindo um 

complexo inerte para o organismo. Isto evita que o cádmio vá competir com outros 

metais essenciais, o que causaria danos funcionais à célula. Este fato sugere a 

existência de um mecanismo de proteção das células hepáticas frente a um possível 

efeito nocivo causado por este elemento (NORDBERG et. al., 1980).  
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  Em muitos casos, o mecanismo operante em cada um dos fenômenos 

citados anteriormente não é compreendido em detalhes, porém a detoxificação do 

Cd+2 através da síntese de metalotioneína é amplamente documentada na literatura 

(MARGOSHES; VALLEE, 1957; NORDBERG et. al., 1980; KOJIMA et al., 1988; 

ROESIJADI, 1996; NORDBERG et al., 2000; KORSLOOT et al., 2004; PEDERSEN 

et al., 2007). O mecanismo de detoxificação também é sugerido para o Hg2+ e Pb 2+ 

(VENUGOPAL; LUCKEY, 1978), porém são poucos os registros bibliográficos a 

respeito do mecanismo para esses metais (DONDERO et al., 2005). 

  

  De acordo com Webb; Vershoyle (1976), ratos expostos a uma 

concentração não letal de cádmio, puderam posteriormente, tolerar doses mais 

elevadas sem apresentar efeitos tóxicos.  De forma similar, Liu et al. (1991) 

demonstraram que hepatócitos de rato (in vitro) aumentaram sua tolerância ao Cd+2 

após serem pré–tratados com zinco, tendo sido observado um deslocamento do 

conteúdo de cádmio da fração citosólica para as MTs. 

 
  Brewer et al. (1989) também demonstraram que as metalotioneínas 

possuem um papel importante no controle do excesso de metais essenciais. A 

administração de Zn+2 em pacientes com a doença de Wilson (causada por um 

excessivo acúmulo de cobre em determinados tecidos do organismo), apresentou 

efeitos benéficos devido à indução das MTs por este metal. Os efeitos benéficos 

foram associados à complexação do excesso de cobre pelo aumento na 

concentração das MTs. 
 

 

1.1.4 Mecanismos de síntese das metalotioneínas 
 
 
  A ativação da transcrição dos genes responsáveis por codificarem as 

metalotioneínas, depende, principalmente, de regiões reguladoras no DNA 

denominadas: elementos de resposta a metais (MRE). A ativação dos MREs se dá 

por uma interação com um fator de transcrição MTF-1 (THIELE, 1992). 

  

 17 



 18

  O processo de ativação do MTF-1 e consequentemente a ativação da 

transcrição do gene da MT (Figura 3), é mediada por alguns compostos moleculares 

e reações bioquímicas. A participação dos metais neste processo se dá com a 

ligação do zinco ao MTF-1 presente no citoplasma. Quando este metal se associa ao 

fator de transcrição, ocorre uma translocação deste fator para o núcleo da célula. O 

complexo MTF-1 + Zn+2 irá se ligar ao DNA, permanecendo ainda em estado inativo. 

Paralelamente, metais como o cádmio, ativarão uma cadeia de reações de algumas 

proteínas quinases. O produto final desta cadeia será a ativação de uma específica 

proteína quinase (MTFK), que irá fosforilar a MTF-1 no núcleo. A fosforilação irá 

ativar o MTF-1 que também ativará o MRE, dando início à transcrição do gene da 

MT (LAROCHELLE et al., 2001). 

 

FIGURA 3 - Modelo resumido da regulação da expressão da MT, segundo 
LaRochelle et al. (2001). 
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1.1.5 Isoformas 
 
 
  As MTs são representantes de uma superfamília de proteínas com 

múltiplas isoformas (FOWLER et al., 1987). Todos os vertebrados estudados contêm 

pelo menos duas isoformas distintas de MT, podendo chegar a quatro (MT10 a 

MT40) (MOFFAT; DENIZEAU, 1997). Em mamíferos, a MT10 e a MT20 são 

encontradas em todos os tecidos, enquanto que a MT30 é expressa principalmente 
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no tecido cerebral e a MT40 é bastante abundante em certos tecidos estratificados 

(QUAIFE et al., 1994). 

 

 As isoformas da metalotioneína são encontradas não só em 

vertebrados, mas em todo o reino animal. Esta proteína apresenta aspectos 

conservativos em sua cadeia polipeptídica, fazendo com que a mesma classe de 

MTs, que é encontrada nos mamíferos (MT-I), seja também a classe encontrada em 

alguns invertebrados marinhos como os moluscos bivalves. 

 

 Segundo Mackay et al. (1993), a indução das metalotioneínas pelo 

cádmio em Mytilus edulis (Mollusca:Bivalve), mostrou a presença de duas isoformas 

(MT10 e MT20). O seqüenciamento dos aminoácidos das MTs do mexilhão mostrou 

claramente que a diferença entre as duas isoformas, é a presença de dois resíduos 

adicionais de cisteína na MT20. 

 

 O papel exato de cada isoforma de metalotioneína nos invertebrados 

marinhos ainda não foi elucidado completamente, porém estudos envolvendo a 

expressão do gene desta proteína indicam que a MT20 desempenha um papel 

importante na detoxificação do cádmio. 

 

 Baršyte et al. (1999) analisaram a expressão do RNAm das isoformas 

MT10 e MT20 em Mytilus edulis. Os organismos expostos a 400 µg. L-1 de Cd+2 por 

um período de 22 dias apresentaram expressão de ambas as isoformas, enquanto 

que os organismos controle apresentaram somente a expressão da MT10. Já o 

trabalho de Dondero et al. (2005), após expor Mytilus galloprovincialis (Mollusca: 

Bivalve) por um período de 6 dias  a 200 µg.L-1 de Cd+2, mostrou que houve um 

considerável aumento da expressão da MT20 (2000x) em relação ao controle. Já a 

isoforma MT10, apresentou uma expressão 10 vezes maior que o controle. 
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1.1.6 Aplicação das metalotioneínas como um biomarcador de exposição a 
metais em organismos aquáticos  

 
 
  Na última década, diversos estudos de biomonitoramento propuseram 

a utilização das MTs como biomarcador para a contaminação por metais utilizando 

diferentes espécies de vertebrados e invertebrados (PEDERSEN et al. 1997; 

MORRIS et. al., 1999; COSSON; AMIARD, 2000; GEFFARD et al., 2005). 

 

  Os estudos que aplicam a metalotioneína como biomarcador em 

organismos aquáticos, se concentram principalmente na relação entre a quantidade 

de metal acumulado no tecido e/ ou na fração citosólica e a quantidade da proteína 

(ASPHOLM; HYLLAND, 1998; INFANTE et al., 2002). 

 

  Mouneyrac et al.(2001) e Gillis et. al. (2004) mediram as concentrações 

de metalotioneínas nos tecidos do caranguejo, Pachygrapsus marmoratus 

(Crustacea: Decapoda) e do anelídeo marinho Tubifex tubifex (Annelida: 

Oligochaeta) durante um ano, e concluíram que as MTs, nessas espécies, não 

podem ser consideradas como um biomarcador útil na avaliação da poluição por 

metais. Esta conclusão foi atribuída em função das grandes flutuações nos níveis 

basais da MT nesses organismos. Estas flutuações são ocasionadas principalmente 

pela fase reprodutiva e pela ecdise (no caso dos caranguejos), afetando os níveis da 

proteína no organismo. 

  

  A utilização da metalotioneína como um biomarcador em moluscos 

bivalves tem sido validada em muitos estudos in situ (IMBER et al., 1987; 

COUILLARD et al., 1995; VIARENGO et al., 1997; RASPOR et al., 1999a, b; 

LIONETTO et al., 2001; REBELO et al., 2003; PERCEVAL et al., 2006). O trabalho 

de Viarengo et al. (1997) foi um dos pioneiros na aplicação desta proteína em 

estudos de caráter ecotoxicológico e de biomonitoramento para metais-traço. Neste 

trabalho, foi desenvolvido um método bastante eficaz para avaliar as MTs de 

invertebrados marinhos. Os autores monitoraram durante um ano a variação desta 

proteína em Mytilus galloprovincialis e conseguiram correlacioná-la com as 
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quantidades de zinco presente no tecido do mesmo. Rebelo et al. (2003) 

desenvolveram um método específico para quantificar RNAm de MTs em diferentes 

tecidos da ostra Crassostrea rhizophorae. Este método, possibilita o uso dos níveis 

de RNAm de MTs expressos na ostra brasileira como um biomarcador da exposição 

aguda ou crônica a metais-traço. 

 

  O trabalho de Perceval et al. (2006) é um dos poucos a relacionar as 

concentrações de metalotioneínas em bivalves com as concentrações de metais 

encontradas no ambiente. Foram analisadas em cinco lagos no Canadá, as 

concentrações de zinco, cobre e cádmio na água e no sedimento, como também, a 

concentração de MT na brânquia de Pyganodon grandis (Mollusca: Bivalve). Os 

resultados mostraram correlações entre o Cd (r = 0.79; P < 0.01) e Cu (r = 0.66; P< 

0.01) em ambos os compartimentos com os níveis de MT. Este estudo fornece 

evidências que as concentrações de MTs podem de fato ser usadas para avaliar a 

contaminação ambiental causada por metais.  
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2 OBJETIVOS 
 
 

 2.1 OBJETIVO GERAL 
 
 
 Identificar as metalotioneínas em ostra Crassostrea rhizophorae, visando a 

sua aplicação como um biomarcador em estudos de monitoramento para metais- 

traço. 

 

 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 

• Adaptar o método de extração protéica descrito por Viarengo et al. (1997), 

para a glândula digestiva e a brânquia da ostra C. rhizophorae. 

 

• Identificar as metalotioneínas no extrato protéico da ostra, C. rhizophorae, 

através da derivatização com monobromobimano. 

 

• Identificar as metalotioneínas no extrato protéico da ostra, C. rhizophorae, 

através da técnica de western blot com anticorpo policlonal (anti-MT). 

 

• Identificar as metalotioneínas no extrato protéico da ostra, C. rhizophorae, por 

espectrometria de massas. 

 

• Verificar a indução da MT em ostras expostas ao Cd2+ em condições 

controladas. 

 

• Determinar o acúmulo de MTs, Zn, Cd e Cu em ostras nativas de quatro 

locais distintos da costa Fluminense. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

3.1 COLETA DE OSTRAS CRASSOSTREA RHIZOPHORAE 
 
 

  As coletas foram realizadas em dois momentos: para a identificação 

das metalotioneínas (derivatização com monobromobimano, detecção com 

anticorpo, identificação por espectrometria de massas e exposição ao cádmio) e 

para a estimação da sua concentração em organismos nativos. As ostras utilizadas 

na fase de identificação foram coletadas no Rio São João (Barra de São João). Já 

para a determinação das MTs nas ostras nativas, além de Barra de São João, foram 

utilizados organismos coletados em São Gonçalo (Paraty), Ilha do Martins (Baía de 

Sepetiba) e na Ilha do Governador (Baía de Guanabara) (Figura 4).  

 

  Os organismos foram coletados em períodos de maré baixa, extraídos 

de substratos rochosos de forma manual com o auxílio de um formão e de uma 

pequena marreta de borracha. Logo após a retirada do substrato rochoso, as ostras 

foram acondicionadas em caixa de isopor e transportadas imediatamente para o 

laboratório, para dar início ao procedimento da extração protéica. 
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FIGURA 4 - Imagem do Brasil e do estado do Rio de Janeiro, destacando seu 
litoral e evidenciando os quatro locais de coleta.  
 

 
 

 

3.1.1 Breve descrição dos locais de coleta 
 
 

3.1.1.1 Baía da Ilha Grande (Praia de São Gonçalo) 
 
 
  A Praia de São Gonçalo está localizada na Baía da Ilha Grande (22-

23ºS 44ºW) no sul do estado do Rio de Janeiro (Figura 5). Possui aproximadamente 

3 km de extensão sendo abrigada por três ilhas (Pelada Grande, Pelada Pequena e 

Sururu), o que confere a esta praia, águas claras e calmas sem a influência de 

ondas. Na porção leste da praia, há um rio que desemboca em um pequeno trecho 

de manguezal próximo a um costão rochoso onde os organismos foram coletados. 
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FIGURA 5 - Localização da Praia de São Gonçalo situada na Baía da Ilha 
Grande. 
 

 
 

 

3.1.1.2 Baía de Sepetiba (Ilha do Martins) 
 
 
   A Baía de Sepetiba, localizada no sul do estado do Rio de Janeiro (22-

23ºS 43-44ºW), possui uma área de 305 km2 com uma profundidade média de 6 m 

(WANICK; SILVA-NETO, 2004 apud FEEMA, 1997). A ilha do Martins é uma 

pequena ilha situada na parte norte da Baía, próxima ao porto de Itaguaí e da extinta 

mineradora Mercantil Ingá S/A (Figura 6). A extinta mineradora é responsável por 

contaminar a Baía com zinco e cádmio, através da lixiviação dos seus rejeitos 

sólidos, causando o principal problema ambiental de origem antrópica deste local. A 

ilha possui três praias (Leste, Meio e Sul) com águas claras e calmas, havendo um 

pequeno costão rochoso no final de cada praia com grandes quantidades de ostra.  

Os organismos foram coletados do costão rochoso na praia do leste, que fica voltada 

para o porto de Itaguaí. 
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FIGURA 6 - Localização da Ilha do Martins situada na Baía de Sepetiba. 
 

 
 

 

3.1.1.3 Baía de Guanabara (Ilha do Governador) 
 
 

  A Baía de Guanabara (22ºS 43ºW) é um estuário de 380 km2 que 

abrange as cidades do Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias, Magé, Guapimirin, 

Itaboraí e São Gonçalo com uma população no seu entorno de 11 milhões de 

habitantes. Indústrias, refinarias de petróleo, estaleiros e o esgoto doméstico 

representam as principais fontes de poluição dos sedimentos superficiais da Baía 

(REGO et al., 1993). 

 

   A Ilha do Governador está situada na porção ocidental da Baía de 

Guanabara, possuindo 33 km2 com aproximadamente 400 mil habitantes (IPANEMA, 

1991). Suas praias sofreram redução na sua largura com o processo de aterramento 

para a expansão urbana, restringindo-se atualmente a estreitas faixas de areia, 

possuindo águas impróprias para a balneabilidade (Figura 7). A única praia que 

apresentou populações de ostra C. rhizophorae foi a Praia da Engenhoca. 
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FIGURA 7 - Localização da Praia da Engenhoca situada na Ilha do Governador. 
 

 
 

 

 3.1.1.4 Barra de São João (Rio São João) 
 
 
  A bacia do rio São João (220S 420W) com uma superfície de 2.160 km2 

e perímetro de 266 km, abrange os municípios de Cachoeiras de Macacu, Rio 

Bonito, Casimiro de Abreu, Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Rio das 

Ostras e Silva Jardim. Estima-se que residam na bacia aproximadamente 100 mil 

pessoas, e  as principais atividades econômicas no entorno são a agropecuária e a 

citricultura. O trecho próximo da foz está sob influência de maré e possui 

manguezais ocupando trechos de ambas as margens (COMITÊ DE BACIAS LAGOS 

SÃO JOÃO, 2007), com a presença de populações de C.rhizophorae.  
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FIGURA 8 - Localização do Rio São João, situado em Barra de São João. 

 

 

 

 3.2 EXTRAÇÃO PROTÉICA  
 
 

 O método utilizado para realizar a extração protéica, foi o descrito por 

Viarengo et. al. (1997), seguido de algumas modificações (Figura 9).  

 

 Os espécimes foram abertos com o auxílio de uma faca apropriada 

para abrir ostras e os tecidos a serem analisados foram dissecados com auxílio de 

tesoura e pinça cirúrgica. Após serem dissecados e pesados, cerca de 150 mg de 

tecido eram homogeneizados em um mixer (Ultra Turrax –T8, IKA) na proporção 1:3 

(p/v), com tampão de extração constituído de  Tris-HCl 20 mM pH 7,5 e Sacarose 

0,5 M. A adição de inibidores de proteases (Leupeptina 0,006mM e fluoreto de fenil 

metil sulfonil (PMFS) 0,5 mM e de agente redutor (β-mercaptoetanol 200 mM) foi 

necessária, principalmente, pelo fato das MTs serem susceptíveis a oxidação, 

devido a sua elevada quantidade de radicais sulfidrilas (–SH) e também porque os 

tecidos analisados (glândula digestiva) possuem uma elevada quantidade de 

enzimas proteolíticas. 
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 Após a homogeneização, o material era centrifugado (Sigma 2K - rotor 

12.148) a 21.000 g por 30 minutos a 4ºC. O pellet formado era desprezado e 300 µL 

de sobrenadante (constituído da fração citosólica) era tratado com 300 µL (v:v) de 

etanol absoluto a – 20ºC e 24 µL de clorofórmio. Esta primeira etapa de precipitação 

alcoólica tem como objetivo eliminar as proteínas de maior massa molecular, ficando 

em solução a fração protéica de menor massa molecular, incluindo as MTs. A 

amostra então era centrifugada a 16.000 g por 10 minutos a 4ºC e novamente o 

pellet formado (proteínas de maior massa molecular) era desprezado. Foram 

coletados 500 µL de sobrenadante e os 100 µL restantes foram separados e 

destinados para a dosagem de proteínas totais.  

 

 O sobrenadante (fração de 500 µL) foi tratado com 50 µL de HCl 37 % 

e novamente com etanol absoluto -20ºC, agora na proporção 1:3 (v/v). A 

precipitação nesta etapa objetiva a recuperação das proteínas de baixa massa 

molecular, incluindo as MTs, restantes no sobrenadante. O ácido foi adicionado para 

ajudar na precipitação (recuperação) das metalotioneínas.  

 

  As amostras permaneceram em repouso por uma hora a -20ºC. Após 

este período as amostras eram centrifugadas a 16.000 g por 10 minutos. O 

sobrenadante era descartado e o pellet precipitado foi submetido a uma lavagem 

para remover o excesso de ácido com: 1500 µL de etanol absoluto, 17 µL de 

clorofórmio e 207 µL de tampão de extração (sem os inibidores de proteases e o 

agente redutor). A amostra foi então centrifugada pela última vez a 16.000 g por 10 

minutos, obtendo um pellet final contendo MTs. 
 
 
 
 
 

FIGURA 9 - Diagrama esquemático do protocolo de extração protéica de 
Viarengo et al. (1997), destacando em negrito as adaptações realizadas. 
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Crassostrea rhizophorae 

Separação e homogeneização da glândula digestiva e/ou brânquia em 3 v de Tris-HCl 20 

mM pH 7,5, Sacarose 0,5 M, Leupeptina 0,006mM, PMFS 0,5mM e  

β-mercaptoetanol 200 mM. 

Centrifugação a 21.000 g por 30`a 4ºC. 

Sobrenadante S21 
(300 µL). 

Adição de 1 v de etanol absoluto (-20ºC) e 24 
µL clorofórmio. 

Centrifugação a 16.000 g por 10`a 4ºC. 

Sobrenadante 
S16  

(500 µL). 

Adição de 1:10 de HCl 37%  e 3 v de etanol 
absoluto (-20ºC). 

Sobrenadante 
S16 (100 µL) 

proteínas 
totais. 

Deixar em repouso a -20ºC (Freezer) por uma 
hora. 

Centrifugação a 16.000 g por 10`a 4ºC. 

Pellet rico em 
MTs. 

Lavagem para remover o excesso de HCl, com 
1500 µl de etanol absoluto,17 µL de clorofórmio 

e 207µL de tampão de extração. 

Centrifugação a 16.000 g por 10`a 4ºC.
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3.3 DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS 
 
 

 Uma fração de 100 µL de sobrenadante da primeira precipitação 

etanol/clorofórmio (S16, Figura 9) foi destinada para a dosagem de proteínas totais. 

O procedimento para o tratamento desta fração foi idêntico ao do tratamento descrito 

para a extração protéica. 

 

 O teor protéico da fração foi obtido pelo método de Bradford (1976), 

tendo como padrão a albumina de soro bovino (BSA) 0,1% (Merck). As absorbâncias 

dos padrões e das amostras foram medidas a 595 nm em um espectrofotômetro 

(Shimadzu UV-Vis, 1240).  

 
 

3.4 PREPARO DAS AMOSTRAS PARA A SEPARAÇÃO POR 

ELETROFORESE E DERIVATIZAÇÃO COM MONOBROMOBIMANO  

 
 

  Após a última centrifugação do procedimento de extração, os 

sobrenadantes eram descartados e o excesso de líquido dos pellets era eliminado a 

temperatura ambiente, por cerca de 5 minutos, com a tampa do tubo aberta e virada 

para baixo. A etapa de preparo das amostras para a eletroforese e a derivatização 

com monobromobimano (mBBr), um reagente fluorescente com alta afinidade pelos 

radicais sulfidrila (abundante na MT), foi seguida de acordo com o protocolo “MT 

PAGE Tissue” da Ikzus Environment (http://www.ikzus.it), seguido de algumas 

modificações.  

 

  Após “secos”, os pellets eram ressuspensos em 50 µL de tampão Tris-

HCl (pH= 7,5) e então 3 µL de mBBr 92mM eram adicionados. Após a adição do 

reagente fluorescente, as alíquotas foram mantidas a temperatura ambiente e 

protegidas da luz por 30 minutos.  

 

  A derivatização com o mBBr consiste na alquilação dos radicais 

sulfidrilas presentes nas cisteínas das MTs. A reação de alquilação se dá:  
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mBBr + S→ mBS + Br  
No qual o S é o enxofre presente dos radicais sulfidrilas presentes na cisteína, o 

mBS é o complexo formado entre reagente e o radical e Br é o brometo liberado na 

reação. 

 

  Após a derivatização, foram adicionadas as alíquotas 53 µL (v:v) de 

tampão de amostra (Anexo), preparado de acordo com Schägger & Von Jagow 

(1987), em condições redutoras (presença de β-mercaptoetanol). 

  

  A derivatização das amostras com monobromobimano não foi realizada 

em amostras que foram submetidas à detecção imunológica (Dot blot e Western 

blot), pelo fato de que o mBBr ao se ligar as cisteínas da metalotioneína poderia 

alterar o sítio de reconhecimento para o anticorpo (anti-MT). 

 

 

3.5 ELETROFORESE DESNATURANTE EM GEL DE 

POLIACRILAMIDA (SDS-PAGE) 

 
 

  A matriz utilizada na separação das proteínas foi o gel de poliacrilamida 

16,5% na presença de SDS. Os componentes do gel e suas quantidades foram 

preparados segundo Schägger; Von Jagow (1987) (ANEXO). Para a preparação do 

tampão de corrida, a maneira utilizada foi a descrita no protocolo “MT PAGE” da 

Ikzus Environment (ANEXO). 

 

  A separação eletroforética foi realizada em um sistema vertical de 

eletroforese Mini Protean 3 – BioRad (Figura 10). Este sistema foi colocado em um 

isopor com gelo, para evitar o aquecimento do gel, minimizando o risco uma possível 

dimerização das MTs durante a separação eletroforética. Foi aplicada uma corrente 

elétrica de 10 mA até as amostras alcançarem o gel fracionador (aproximadamente 

30 minutos), passando então a ser exercida uma corrente de 20 mA por um período 

de aproximadamente 70 minutos. 

 

 32 



 33

FIGURA 10 - Representação esquemática do sistema vertical de eletroforese. 
 

 
 

 

3.6 REGISTRO DOS GÉIS DERIVATIZADOS COM mBBr E 

REVELAÇÃO POR COMASSIE BLUE  

 
 
  Após a separação eletroforética das proteínas derivatizadas com mBBr, 

os géis foram lavados em água ultra pura, por cerca de 5 minutos, para retirar o 

excesso de mBBr e posteriormente foram colocados em um Trasiluminador U.V 

acoplado a um sistema de captação de imagem digital. Após o registro da imagem, 

os géis foram fixados em uma solução contendo etanol absoluto, ácido acético 

glacial e água ultra-pura (40:10:50) por 30 minutos. 

 

   Após serem fixados, os géis foram corados com uma solução 

contendo Comassie Brilliant Blue R-250 (0,25%) por uma hora. O excesso do 

corante era retirado com a mesma solução utilizada para fixar os géis por 

aproximadamente 30 minutos.  Os géis com as bandas protéicas coradas foram 

fotografados em câmara clara e posteriormente descartados. 
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3.7 IDENTIFICAÇÃO DE PROTEÍNAS COM MAIOR QUANTIDADE DE 

RADICAIS SULFIDRILA EM AMOSTRA DERIVATIZADA DE 

GLÂNDULA DIGESTIVA  

 
 
 Antes da realização dos experimentos de exposição com cádmio e o 

ensaio de campo, foi feito um ensaio preliminar com amostra de glândula digestiva 

de ostra (Barra de São João). A identificação prévia da localização da(s) banda(s) 

com maior conteúdo de radicais -SH teve como objetivo estipular uma quantidade 

fixa de proteína total a ser aplicada nos géis. A curva foi feita a partir da aplicação 

das seguintes quantidades em ordem crescente de proteínas totais: 1µg, 2,5 µg, 3,5 

µg, 5,5 µg, 6,5 µg , 8 µg e 11 µg. 

 

 

3.8 DETECÇÃO IMUNOLÓGICA DAS METALOTIONEÍNAS 
 
 

3.8.1 Verificação da atividade dos anticorpos primários (anti-MT) 
através do Dot Blot 
 
 
  Os anticorpos primários (anti-MT) utilizados neste trabalho foram 

produzidos por Sá (1999), sendo mantidos a -20ºC desde então. Antes de ser 

realizada a identificação das MTs por imunodetecção, todas as alíquotas dos 

anticorpos foram submetidas à avaliação por Dot Blot.  

 

 A técnica de Dot Blot descrita por Gershoni (1987) é comumente 

utilizada para se determinar a diluição ideal de um anticorpo. Porém, neste caso 

específico, a técnica teve como objetivo verificar a reatividade dos anticorpos anti-

MT de ostra, uma vez que a diluição ideal já havia sido estabelecida por Villar, 

(2006) (1:200) com os mesmos anticorpos. 

 

  Foram testadas todas as 24 alíquotas do anti-MT de ostra. O 

procedimento de verificação foi realizado utilizando quadrados de nitrocelulose (NC) 
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de 0,22 μm com aproximadamente 1,0 cm
2
, onde foram colocados separadamente 

em poços de placas de cultura.  

 

 Foram aplicados 10 μL de amostra (5,5 μg de proteínas totais) 

extraídas da glândula digestiva de ostra sobre cada pedaço de NC. Após a aplicação 

na membrana as amostras permaneceram em repouso a temperatura ambiente por 

15 minutos para a completa secagem do líquido sobre a membrana. Em seguida, 

foram incubadas com 200 μL de solução de bloqueio contendo leite desnatado 5% 

(m/v), 0,01% Tween 20 e 20mM Tris-HCl pH 7,6 (TBS-T). As membranas foram 

mantidas sob lenta agitação por período de uma hora.  

 

 Após a fase de bloqueio, as membranas foram incubadas com 200 μL 

do anticorpo primário (1:200) permanecendo overnight a 4ºC, sob lenta agitação e 

protegidas da luz. As membranas de NC foram então lavadas três vezes por 

períodos de cinco minutos em solução contendo TBS-T. 

 

  Após a etapa de lavagem, as membranas foram incubadas com 200 

μL do anticorpo secundário comercial anti-rabbit (Sigma) marcado com peroxidase, 

diluído na solução de leite desnatado 2,5% (m/v) em TBS-T (1:4000). As membranas 

permaneceram por uma hora em lenta agitação, na ausência de luz e a temperatura 

ambiente (a etapa de lavagem foi idêntica a do anticorpo primário).  

 

  Os complexos formados antígeno (MTs) – anticorpo (anti-MT) foram 

revelados através do método de intensificação da quimiluminescência pelo luminol, 

utilizando o kit luminescente ECL (Amersham Enhanced Chemiluminescence 

Western Blotting). 

  

  Este método consiste na oxidação do luminol, reação catalisada pela 

peroxidase (presente nos anticorpos secundários), na presença de peróxido de 

hidrogênio.  Na oxidação deste composto há emissão de luz, que é captada em 

filmes radiográficos através de manchas correspondentes ás proteínas detectadas 

pelos anticorpos. 
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 Após a aplicação por aproximadamente um minuto com o ECL, os 

quadrados de nitrocelulose foram acondicionados em ordem numérica em um 

cassete radiográfico, onde ficaram em contato com o filme (Hyperfilm) por 10 

minutos. 

 

 Após o período de exposição, os filmes foram revelados em uma 

câmara escura com uma solução HC-110 (Kodak) e fixados com o fixador para 

raios-X dental/ Kodak (Figura 11). 

 

 

 
FIGURA 11 - Verificação da atividade das alíquotas dos anticorpos (anti-MT) 
por meio do Dot Blot. 
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 3.8.2 Immunoblotting 
 
 

 Géis contendo amostras extraídas da glândula digestiva de ostras e 

padrões de metalotioneínas de coelho, da Sigma e da Ikzus Environment, foram 

aplicados nos géis de poliacrilamida 16,5%. Após a corrida eletroforética, as 

proteínas contidas nos géis foram transferidas para membranas de nitrocelulose 

utilizando tampão de transferência (25mM Tris, 192mM glicina, 20% metanol pH 8,3) 

em um sistema vertical apropriado (Biorad Mini Protean III). A eletrotransferência das 

proteínas para a membrana foi realizada a 100 volts (350 mA) por uma hora e meia. 

 

 Após a transferência das proteínas extraídas de glândula digestiva e 

dos padrões de MT, as membranas foram coradas com uma solução de vermelho de 

Ponceau 0,2% (m/v) e ácido tricloroacético 3% (v/v) com o objetivo de se verificar a 

eficácia da transferência. Após a verificação, a membrana foi lavada rapidamente 

com água ultra pura e bloqueada com leite desnatado 5% (m/v) em TBS-T. 

 

  Todas as etapas deste procedimento (lavagens, diluição e períodos de 

incubação dos anticorpos e a revelação das membranas) foram idênticas ao Dot 

Blot. 

 

 

3.9 ESPECTROMETRIA DE MASSAS 
 
 

3.9.1 Digestão tríptica em gel de poliacrilamida 
 
 

  A digestão tríptica tem como um dos objetivos possibilitar a extração 

de proteínas selecionadas do gel através da atuação de uma enzima (tripsina). A 

tripsina irá fragmentar a proteína em peptídeos menores, tornando possível a sua 

saída pelos poros do gel. O método empregado para a realização da digestão 
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tríptica e consequentemente a extração dos peptídeos, foi de acordo com 

Shevchenko et al. (1996). 

 

 Como controle para o experimento foi utilizado um pedaço de 

acrilamida do gel para servir de controle negativo e BSA presente no marcador de 

massa molecular como controle positivo. 

 

 As bandas protéicas selecionadas foram cortadas do gel (bisturi nº. 15), 

divididas em pedaços menores (~1 mm2) e colocadas em tubos de 500 µL. Os 

pedaços de géis foram descorados overnight em solução de acetonitrila 

50%/bicarbonato de amônio 25 mM pH 8,0. Após esta etapa, foram realizadas três 

lavagens de 15 minutos com 400 µL da solução descorante. Estas lavagens 

serviram para retirar o Comassie blue e SDS, que podem interferir com a digestão 

enzimática. As alíquotas descoradas e lavadas foram desidratadas com 200 µL de 

acetonitrila, por 5 minutos, sendo posteriormente secas no Speed Vac por 15 

minutos. 

   Após serem secas, as alíquotas contendo os pedaços de géis foram 

reduzidas adicionando 100 µL de DTT 65 mM em cada tubo, por 30 minutos, à 56ºC. 

A solução redutora foi removida e os pedaços de géis sofreram uma alquilação com 

100 µL de iodoacetamida 200 mM, por 30 minutos, à temperatura ambiente e 

protegida da luz. Após a remoção da iodoacetamida, as alíquotas foram lavadas com 

200 µL de bicarbonato de amônio 100 mM por 10 minutos. 

 

  Após as etapas de redução e alquilação, os pedaços de géis foram 

submetidos a etapas de desidratação e reidratação. Isto é muito importante para que 

os poros do gel sofram um processo de alargamento e facilite a penetração da 

enzima. As alíquotas foram desidratadas com 200 µL de acetonitrila por 5 minutos 

(removendo a solução) e reidratadas com 200 µL de bicarbonato de amônio 100 

mM, por 10 minutos (removendo o bicarbonato). O procedimento foi repetido por 

duas vezes antes de serem secos novamente no Speed Vac por 15 minutos. 
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  A Tripsina (Promega cat. # V511) foi preparada dissolvendo 20 µg em 

100 µL de ácido acético 50 mM. A partir desta etapa, o procedimento passou a ser 

feito no gelo. Foi adicionado 15 µL da solução de tripsina diluída em cada tubo de 

forma a cobrir os pedaços de gel. As alíquotas com os pedaços foram mantidas no 

gelo por 45 minutos, para que a tripsina penetrasse sem que se iniciasse a digestão. 

Após este período de incubação, todo o excesso de tripsina foi removido sendo 

adicionado aos tubos com os géis, 20 µL de bicarbonato de amônio 40 mM. As 

alíquotas foram incubadas por um período de 18 horas a 37 °C. 

 

 

3.9.2 Extração dos peptídeos 
 
 
  As alíquotas incubadas com a enzima foram sonicadas no ultrasom por 

10 minutos e posteriormente por 20 segundos no vórtex. Após esta etapa, foram 

removidos os 20 µL da solução, adicionados anteriormente, para tubos limpos de 

500 µL. Ao gel restante de cada tubo, foram adicionados mais 30µL de ácido fórmico 

5% / acetonitrila 50%, mantidos em repouso por 15 minutos a temperatura ambiente. 

Após este período, as alíquotas foram novamente sonicadas por 2 minutos no 

ultrasom e 20 segundos no vórtex. Mais uma vez a solução com os peptídeos foram 

extraídas e adicionadas aos tubos contendo os 20 µL anteriores. Este procedimento 

foi repetido mais uma vez, sendo que ao final, as alíquotas foram submetidas a uma 

centrifugação a 14.000 RPM por 30 segundos.  A solução foi extraída e combinada 

com os 50 µL das outras duas extrações. 

 

  O volume da solução foi concentrado até 5 µL (por cerca de 1h no 

Speed Vac) e as alíquotas foram guardadas a -20ºC para posterior análise por 

espectrometria de massas. 
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3.9.3 Cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas (ESI-
Ion Trap) 
 
 
 
  Antes de serem submetidos ao ESI-ion trap os peptídeos, presente nas 

alíquotas, foram submetidos a uma separação cromatográfica em uma coluna C18 

de 15 cm x 300 µm de diâmetro interno (ProteCol-SGE, Austrália). As amostras 

foram injetadas na fase móvel com uma vazão de 4,5 µL/min, através de uma 

bomba injetora (Thermo Finnigan, USA) equipada com um loop de injeção de 20 µl 

(Rheodyne, USA).  

 

  A fase móvel A foi constituída de ácido fórmico 0,1% (v/v) e a fase 

móvel B de ácido fórmico 0,1% (v/v) em acetonitrila. O gradiente empregado para a 

separação dos peptídeos foi de 5% de B em 5 minutos, 40% de B em 35 minutos, 

60% de B em 45minutos e 80% de B em 48 minutos. 

 
 

3.9.4 Busca no banco de dados 
 
 
   Os resultados foram analisados utilizando o Sequest (Thermo Finnigan, 

San Jose, CA; version 27, rev. 12). O Sequest foi programado para realizar a busca 

no banco de dados (nr04052007.fasta.hdr) assumindo que as amostras foram 

submetidas a digestão enzimática pela tripsina. Os parâmetros de busca 

selecionados para as possíveis modificações dos aminoácidos foram a oxidação da 

metionina, do triptofano e a carbamidometilação da cisteína (produto de reação 

derivado da reação com a iodoacetamida). 
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3.9.5 Critérios para a identificação da proteína  
 
 
  Após realizar a busca no Sequest, os espectros dos peptídeos obtidos 

foram submetidos ao software Scaffold (versão Scaffold-01_06_19, Proteome 

Software Inc., Portland, OR). Através deste software, foram obtidos algoritmos que 

permitiram a identificação dos peptídeos com 95% de confiança. A validação das 

proteínas identificadas foi obtida se estas apresentassem, ao menos, um peptídeo 

com o mínimo de 90% de probabilidade de ser o mesmo encontrado no banco de 

dados.  

 

3.10 EXPOSIÇÃO AO CÁDMIO 
 
 

 Um grupo de cinco ostras (Barra de São João) foi exposto a uma forte 

dose de 100 mg.L-1 de cádmio (Cd+2)  por um período de 48 horas. 

 

 O experimento foi realizado em dois aquários (controle e exposto) com 

três litros de água cada, sem qualquer tipo de substrato e sob aeração constante 

(Figura 13). Parâmetros como pH e salinidade (Tabela 1), foram medidos antes e 

depois do experimento. 

 

TABELA 1.  Valores de pH e salinidade nos aquários controle e exposto. 
 

Aquário pH Salinidade ‰

Controle (c) 7,74 10 

Exposto (+) 7,71 13 

 

 

 Após o período de exposição, foram dissecadas a brânquia e a 

glândula digestiva de cada ostra exposta (n=5) e controle (n=5) (Figura14). Alíquotas 

de 150 mg (peso úmido) destes tecidos foram destinadas a extração de proteínas e 

o restante dos tecidos (400 mg - peso úmido) para a dosagem de cádmio. 
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FIGURA 13 - Sistema montado para a exposição das ostras, com os 
aquários controle e exposto sob aeração constante. 

 

 
 

 
 

FIGURA 14 - Ostra aberta sendo evidenciada a glândula digestiva (GD) e 
a brânquia (B). 
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3.11 DETERMINAÇÃO DAS MTS EM OSTRAS NATIVAS 
 
 

 O procedimento da coleta foi idêntico ao descrito na seção 3.1, sendo 

utilizados 10 espécimes (n=10) de ostras em cada um dos quatro pontos de coleta. 

Nesta análise, foi utilizada somente a glândula digestiva das ostras (150mg –peso 

úmido), onde parte deste tecido (400mg –peso úmido) foi destinado para a leitura de 

metais (Zn, Cu e Cd).  Os extratos protéicos foram submetidos à eletroforese em 

duplicata, para se verificar a reprodutibilidade do método utilizando amostras de 

ostras nativas. 

 

3.12 DETERMINAÇÃO DE METAIS EM TECIDOS DE OSTRA 
 
 
  Para a determinação de metais, toda a vidraria utilizada foi previamente 

descontaminada com solução 10% de ácido nítrico. 

 

  Após a dissecação das ostras, os tecidos foram colocados em tubos de 

1,5 mL do tipo Eppendorf e pesados para a verificação da massa úmida. Os tecidos 

foram secos em estufa a 60ºC por 48Hs para obtenção da massa seca.  Após o 

resfriamento a temperatura ambiente, as amostras foram submetidas a um ataque 

ácido com 3 mL de HNO3 concentrado e 1 mL de peróxido de hidrogênio . Após a 

adição destes reagentes, a digestão dos tecidos foi realizada em forno de 

microondas (CEM - Mars 5) com uma programação específica (ANEXO). 

 

  Após a digestão, o volume final foi ajustado para 10 mL com adição de 

água ultra-pura. A determinação dos metais foi realizada em um espectrômetro de 

emissão ótica com fonte de plasma de argônio indutivamente acoplado- ICP OES 

(Jobin Yvon, modelo Ultima 2), sendo apresentado no anexo, os parâmetros 

instrumentais para a determinação de cádmio, cobre e zinco nas amostras de ostras. 
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3.13 ANÁLISE DENSITOMÉTRICA DAS IMAGENS DOS GÉIS COM 

PROTEÍNAS DERIVATIZADAS COM MONOBROMOBIMANO  

 
 

 Após a digitalização dos géis, as bandas protéicas tinham suas massas 

estimadas através do software Image –J (Image Processing and Analysis in Java). 

 

 O princípio da análise semi-quantitativa é baseado no número de pixels 

que as imagens das bandas irão apresentar. Uma área de análise para as bandas 

era fixada e a quantidade de pixels medida pelo programa era correlacionada com a 

quantidade de MT conhecida do padrão. Após a realização da curva padrão, as 

massas moleculares das bandas desconhecidas foram estimadas. 

 

  Para minimizar o efeito de background causado pelo reagente 

fluorescente no gel, era realizada a medição dos pixels de uma área logo abaixo de 

cada banda analisada, e então este valor era subtraído do valor bruto obtido. 

 
 

3.14 PADRÕES DE METALOTIONEÍNA  
 
 
  Os padrões de metalotioneína utilizados nos experimentos foram os 

padrões comerciais de coelho da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA / No M5267-

5MG) e o da Ikzus Environment (Ikzus Proteomics, Genoa, Italy No 2090-050-K). 

 
 

3.15 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 
 
 
  Para verificar diferenças entre as concentrações de metalotioneínas 

(14 kDa) das ostras expostas e controle, e também nas amostras submetidas a 

eletroforese em duplicata, foi realizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney. 

Para verificar a existência de possíveis correlações entre os metais e as MTs-14kDa 

nas ostras expostas ao cádmio (n=5) e nas ostras nativas (n=10), foram realizados 

testes de correlação de Spearman.  Já para verificar diferenças entre a concentração 

de metalotioneína (14 kDa) na glândula digestiva das ostras dos quatro locais de 
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coleta, foi realizado o teste de Kruskal-Whallis. Os resultados foram considerados 

significativos quando p<0,05. Todos os testes foram realizados utilizando o 

programa estatístico GraphPad Prism 4.0. 
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4 RESULTADOS 
 
 

 4.1 ADAPTAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE EXTRAÇÃO 
 
 
  As duas adaptações realizadas no protocolo de Viarengo et al.(1997) 

foram o aumento de 2 para 200mM de β-mercaptoetanol no tampão de extração e o 

aumento de 0,6 para 3,3% de HCl na segunda etapa de precipitação. 

 

  As diferenças observadas, entre os resultados utilizando o protocolo 

adaptado e o original, foram: um maior acúmulo de proteína na faixa de 14kDa e 

conseqüentemente uma maior intensidade de fluorescência nesta faixa (Figura 14). 

 

 

FIGURA 14 - A- Gel com amostras derivatizadas de glândula digestiva de ostra 
e padrão de metalotioneína (raia 1) processadas de acordo com o protocolo 
original (raia 2) e o adaptado (raia 3). B- O Mesmo gel das amostras 
derivatizadas, porém, corado com comassie blue. Neste gel é possível 
identificar os marcadores de massa molecular (raia 1), como também o padrão 
de MT (raia 2) e as amostras processadas de acordo com o protocolo original 
(raia 3) e o adaptado (raia 4). 
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4.2 IDENTIFICAÇÃO DE MT EM AMOSTRA DE GLÂNDULA 
DIGESTIVA DERIVATIZADAS 

 
 
 O mBBr reagiu com sete bandas do extrato protéico total : ~100, 67, 

50, 35, 25, 20 e 14kDa. A banda que apresentou maior intensidade de fluorescência 

foi a de 14 kDa, seguida das bandas de 20 e 25 kDa (Figura 15-A).   

 

 Através da análise do Gráfico 1, é possível verificar que a partir da 

quantidade de 5,5 µg de proteínas totais (ptns totais), há uma saturação na 

intensidade da banda de 14 kDa.  

 

 Para os experimentos posteriores de exposição ao cádmio e o 

experimento com amostras de campo, foi aplicada em todos os géis uma quantidade 

fixa de 3,5 µg de ptns totais, com o objetivo de minimizar o risco de uma possível 

subestimação das MTs nas amostras.  
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GRÁFICO 1 - Verificação da saturação na intensidade da banda de 14 kDa. 
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Figura 15 - Gel contendo amostras de glândula digestiva de ostra e padrão de MT (Ikzus) 
derivatizados com mBBr (A) e posteriormente corado com comassie blue (B). As raias 1A e 1B 
correspondem ao padrão de MT da Ikzus (0,5µg), as raias 2-8 correspondem às amostras 
aplicadas em ordem crescente de quantidade: 2A-B (1µg), 3A-B (2,5 µg), 4A-B (3,5 µg), 5A-B 
(5,5 µg), 6A-B (6,5 µg), 7A-B (8 µg) e 8A (11 µg). 
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4.3 DETECÇÃO IMUNOLÓGICA DAS METALOTIONEÍNAS 
 
 

  Para a realização do imunoblotting, foi utilizada a alíquota “1” do 

anticorpo anti-MT de ostra previamente testado pela técnica de Dot Blot (Figura 11).  

 

  Neste ensaio, foram aplicados aos géis amostras de glândula digestiva 

e os padrões de coelho da Sigma e da Ikzus. A separação eletroforética foi realizada 
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em duplicata, de modo que, um gel era destinado para a realização do 

immunoblotting e o outro para ser corado com comassie blue. O gel corado era 

utilizado como referência para o posicionamento das bandas marcadas com o 

anticorpo, através dos marcadores de massa molecular e da amostra de glândula 

digestiva.  

 

  O anticorpo identificou nas amostras, proteínas com massa molecular 

de aproximadamente 100, 67, 50, 25, 20 e 14 kDa (Figura 17) e os padrões de 

metalotioneína de coelho da Sigma e da Ikzus. As bandas dos padrões da Sigma 

apresentaram: 40, 25 e 14 kDa, e da Ikzus: 67 kDa (Figura 16). 

 

 

FIGURA 16 - Resultado do imunoblotting com os padrões de coelho da Sigma 
(2B- 5 µg)  e da Ikzus -  (3B- 1µg). O gel corado com comassie blue (A) contém 
os marcadores de massa molecular (raia 1),  padrão de MT da Sigma  (2A- 
10µg) e o padrão de MT da Ikzus (3A -5 µg). 
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FIGURA 17 - Resultado do imunobtloting com a amostra de glândula digestiva 
(B -4µg) e o gel corado com comassie blue (A).  A raia 1 corresponde  ao 
marcador de massa molecular, e a raia 2 corresponde a amostra de glândula 
digestiva (7µg).  

 
 

 

4.4 IDENTIFICAÇÃO POR ESPECTROMETRIA DE MASSAS 
 
 

 Foram selecionadas 10 bandas do extrato da glândula digestiva da 

ostra, o padrão de MT da Ikzus, mais os controles positivos (BSA) e negativos 

(região em branco) para serem submetidos à espectrometria de massas (Figura 18). 

O critério para a seleção das bandas foi baseado nas proteínas que foram 

previamente marcadas com o mBBr e reconhecidas pelo anticorpo. 
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Figura 18 - Bandas protéicas selecionadas para serem submetidas à 
digestão tríptica e posterior análise dos peptídeos no ESI-Ion Trap. A = 
maçadores de massa molecular; B= padrão de coelho com mBBr; C= 
padrão de coelho sem o mBBr e D= amostra de glândula digestiva de 
ostra. 
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  O controle positivo (BSA – banda 11) foi devidamente identificado, com 

95% de confiança. Estes peptídeos apresentaram 20% de cobertura com a 

seqüência do banco de dados (Figura 19). Já no controle negativo (região 12), foram 

detectadas grandes quantidades de queratina. 
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Figura 19. Identificação do controle positivo da albumina de soro bovino 
(BSA), sendo evidenciado em amarelo e verde os peptídeos que apresentaram 
cobertura com a seqüência do banco de dados. 
 

 
 

 

 
  Os padrões de metalotioneína de coelho da Ikzus (bandas 1 e 2) 

também foram devidamente identificados, apresentando 90% confiança. Os 

peptídeos identificados que não foram submetidos à derivatização com o mBBr 

(banda 2) apresentaram 29,5% (vermelho e azul) de cobertura. Já os peptídeos que 

foram derivatizados com o reagente fluorescente apresentaram 13,1% de cobertura 

(azul) com a seqüência de MT do banco de dados, abaixo: 

 
MDPNCSCATRDSCACASSCKCKECKCTSCKKSCCSCCPAGCTKCAQGCICKGASDKCSCCA 

  

  Nas bandas 3 a 10, foi identificada somente a presença de queratina 

em todas as amostras analisadas.  
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4.5 EXPOSIÇÃO AO CÁDMIO 
 

 
  Após a exposição a 100 mg. L-1 de Cd+2 por um período de 48 horas, a 

banda protéica que apresentou um aumento na sua concentração, tanto na brânquia 

quanto na glândula digestiva, foi a de 14 kDa (Figura 20). Por este fato, elas foram 

selecionadas para estimar o acúmulo de MTs. As concentrações de Cd+2 na 

brânquia e na glândula digestiva dos organismos controle e exposto, foram também 

determinadas. Os valores medianos, máximos e mínimos da concentração das MTs-

14kDa e dos metais estão listados na Tabela 2 e plotados em boxplot nas Figuras 21 

e 22 respectivamente.  

 

 

Tabela 2 - Medianas (n=5) das concentrações de MT e Cd+2 na brânquia (B) e 
na glândula digestiva (GD) com os respectivos valores máximos e mínimos 
assim como razões entre as medianas das de exposição (+) e controle (c).  
 

Tecido/Condição MT (µg.g-1) razão Cd+2 (µg.g-1) razão 
B+ 36,1(65,6 - 20,4) 2,21 103,2(1.127- 23,9) 6,83 
Bc 16,3(27,9 – 9,1)  15,1(28,8 – 0,2)  

GD+ 102,9(210 – 38,2) 1,41 40,9(249,9 – 4,2) 1,06 
GDc 72,9(151,5 – 33,9)  38,3(151,5 – 0,9)  

  

  Foram verificadas diferenças significativas (p<0,05) entre 

concentrações de metalotioneínas nas ostras expostas e controle em ambos os 

tecidos.  A maior concentração mediana e a maior variação da MT foi observada na 

GD+ (102,9 µg.g-1 e 210 – 38,2 µg.g-1) e a menor concentração mediana foi 

encontrada na Bc (16,3 µg.g-1). As concentrações de MT da GDc (72,9 µg.g-1) 

superaram praticamente duas vezes mais as da B+ (36,1 µg.g-1). Porém, 

observando as razões entre as concentrações da proteína nos tecidos expostos e 

controle, indica que houve uma maior expressão da metalotioneína na brânquia 

exposta. 

 

  Para o Cd+2, também foram verificadas diferenças significativas nas 

concentrações do metal, entre as ostras expostas e controle, em ambos os tecidos. 
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As maiores concentrações medianas e as maiores variações foram encontradas na 

B+ (103,2 µg.g-1 e 1127,6 - 23,9 µg.g-1) e as menores foram encontradas na Bc (15,1 

µg.g-1 e 28,8 – 0,2 µg.g-1). As razões encontradas na brânquia mostraram que o 

acúmulo de cádmio neste tecido, foi bastante superior (6,83) quando comparado 

com a glândula digestiva (1,06). 

 

  O teste de correlação de Spearman entre as concentrações de MT 14 

kDa e do Cd+2 neste experimento não indicou qualquer correlação significativa 

(P>0.05) entre a proteína e o metal em ambos os tecidos e  sob as duas condições. 

 

 

Figura 20 - Géis com amostras das 5 ostras expostas ao Cd+2. Os géis A, C, D, 
E e F, correspondem às amostras derivatizadas com o mBBr. O gel B é o 
mesmo que o A, sendo que corado com comassie blue.  As raias que indicam 
0,2, 0,6 e 1,0µg correspondem aos padrões de MT aplicados em cada gel para 
a realização da curva padrão (R2 mostrado nas figuras).  A disposição das 
amostras nos géis é: brânquia controle (Bc), brânquia exposta (B+), glândula 
digestiva controle (GDc) e glândula digestiva exposta (GD+). O gel B exibe os 
seguintes marcadores de massa molecular: 94kDa (Fosforilase b), 67kDa 
(BSA), 43kDa (Ovoalbumina), 30kDa (Anidrase carbônica), 20,1kDa (Inibidor 
tríptico de soja) e 14,4kDa (α-lacto Albumina). 
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FIGURA 21 - Quantidades de metalotioneínas na brânquia (B) e na 
glândula digestiva (GD) das ostras expostas (+) e controle (c).* Os 
valores estão expressos em massa úmida. Box plot com medianas, 
quartis de 25 e 75% dos valores e barras de valores máximo e 
mínimo. 
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FIGURA 22 - Níveis de Cd+2 na brânquia (B) e na glândula digestiva 
(GD) nas ostras expostas (+) e controle (c). * Os valores estão 
expressos em massa seca. Box plot com medianas, quartis de 25 e 
75% dos valores e barras de valores máximo e 
mínimo.
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4.6 DETERMINAÇÃO DE MTS EM OSTRAS NATIVAS 
 
 
  As concentrações da MT-14 kDa foram estimadas para as ostras dos 

quatro locais de coleta (Figura 23). Não foi encontrada diferença significativa 

(P>0.05) entre as duas réplicas submetidas á eletroforese. Os valores medianos, 

máximos e mínimos da proteína estão listados na Tabela 3 e plotados em boxplot na 

Figura 24. As concentrações dos metais Cd, Zn e Cu, foram determinadas nas 

glândulas digestivas das ostras dos quatro locais de coleta. Os valores medianos, 

máximos e mínimos dos metais listados na Tabela 3, estão plotados em boxplot nas 

Figuras 25, 26 e 27, respectivamente. A Tabela 4 mostra a existência de 

significância entre as diferenças da concentração mediana de MT 14 kDa 

encontradas  nos quatro locais de coleta (teste de kruskal-wallis). 

 
 

TABELA 3 - Valores medianos, máximo e mínimo (entre parênteses) obtidos a 
partir da banda MT-14kDa e da análise de metais na glândula digestiva das 
ostras nativas dos quatro pontos de coleta: BSJ = Barra de São João, PY = 
Paraty, BS= Baía de Sepetiba e BG = Baía de Guanabara. 
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N=10 BSJ PY BS BG 

MT (máx-mín) 
54,7 (112,5 – 

38,1) 
12,6 (22,1 – 7,6) 25,5 (36,9 –3,0) 23,8 (27,8 – 9,6) 

Cd (máx-mín) 1,4 (2,5 – 1,2) 4,4 (8,4 – 2,6) 1,2 (1,6 -0,9) 0,4 (0,8 – 0,004) 

Cu (máx-mín) 26,0 (134 – 19) 24,5 (35 – 0,05) 79,5 (111 – 56) 75,5 (126 – 25) 

Zn (máx-mín) 
1.063 (1.343 – 

815) 
256,5 (522 – 195) 

11.644 (18.803 – 

4.694) 

3.080 (4.930 – 

929) 
 

 
TABELA 4 - Diferenças das concentrações de MT 14kDa e metais entre BSJ, 
PY, BS e BG, ns = não significativo. 
 

 

Locais MT Cd Cu Zn 
BSJ x PY P<0.05 P<0.05 ns ns 
BSJ x BS P<0.05 ns P<0.05 P<0.05 
BSJ x BG P<0.05 ns P<0.05 ns 
PY x BS ns P<0.05 P<0.05 P<0.05 
PY x BG ns P<0.05 P<0.05 P<0.05 
BS x BG ns ns ns ns 

 
 
 
  As ostras de Barra de São João foram as que apresentaram a maior 

concentração mediana de MT 14 kDa na glândula digestiva (54,7 µg.g-1), em 

contraste com a menor concentração mediana de cobre encontrada (26,0 µg.g-1). As 

ostras de Paraty apresentaram a maior concentração de cádmio (4,4 µg.g-1), porém, 

a menor concentração mediana de zinco (256,5 µg.g-1). Já os organismos da Baía 

de Sepetiba, apresentaram a maior concentração de zinco (11.644 µg.g-1) e cobre 

(79,5 µg.g-1).  A menor concentração mediana de MT 14 kDa e de cádmio foi 

encontrada nas ostras de Paraty (12,6 µg.g-1) e  Baía de Guanabara (0,4 µg.g-1) 

respectivamente.  

 

  O teste de correlação de Spearman entre as concentrações de MT 14 

kDa e dos metais para os quatro locais de coleta,  não indicou qualquer correlação 

significativa (P>0.05) entre a proteína e os metais. 
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FIGURA 23 - Géis com as amostras da glândula digestiva de ostras nativas 
(n=10) oriundas dos quatro locais de coleta. Os géis A e B correspondem as 
amostras de Barra de São João, C e D correspondem as amostras (n=10) de 
Paraty, E e F correspondem as amostras da Baía de Sepetiba e os géis G e H 
correspondem as amostras da Baía de Guanabara. O número situado ao lado de 
cada sigla corresponde ao número da ostra analisada. As raias que indicam 
0,05, 0,2, 0,6 e 1,0µg correspondem aos padrões de MT aplicados em cada gel 
para a realização da curva padrão (R2 mostrado nas figuras). 
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FIGURA 24 - Concentração de MT 14 kDa (amostras individuais) estimadas na 
glândula digestiva de ostras (n=10) de Barra de São João (BSJ), Paraty (PY), Baía 
de Sepetiba (BS) e Baía de Guanabara (BG). Os valores estão expressos em 
massa úmida. Box plot com medianas, quartis de 25 e 75% dos valores e barras 
de valores máximo e mínimo. 
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FIGURA 25 - Concentração de cádmio (Cd) na glândula digestiva das ostras 
(n=10) de BSJ, PY, BS e BG. Box plot com medianas, quartis de 25 e 75% dos 
valores e barras de máximo e mínimo. * Os valores estão expressos em massa 
seca. 
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FIGURA 26 - Concentração de Zinco (Zn) na GD das ostras (n=10) de BSJ, PY, BS 
e BG. * Os resultados estão expressos em massa seca. Box plot com medianas, 
quartis de 25 e 75% dos valores e barras de máximo e mínimo.* Os valores estão 
expressos em massa seca.  
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FIGURA 27. Concentração de cobre (Cu) na GD das ostras (n=10) de BSJ, PY, BS 
e BG. * Os resultados estão expressos em massa seca. Box plot com medianas, 
quartis de 25 e 75% dos valores e barras de máximo e mínimo. * Os valores estão 
expressos em massa seca  
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5 DISCUSSÃO 
 
 

  5.1 PROCEDIMENTO DE EXTRAÇÃO 
 
 
  O protocolo proposto por Viarengo et al. (1997) apesar de ser um 

protocolo padronizado pelo Programa de Monitoramento de Efeitos Biológicos da 

Poluição Ambiental (BEEP), necessitou de adaptações para a obtenção de um perfil 

protéico satisfatório e reprodutível. Os aspectos levados em consideração foram: as 

quantidades de agente redutor (β-mercaptoetanol) e de agente precipitante (ácido 

clorídrico) da MT. 

 

  As metalotioneínas são particularmente susceptíveis à oxidação pelo 

fato de apresentarem radicais sulfidrilas (altamente reativo com o O2).  Devido a 

essa susceptibilidade, as MTs frequentemente formam pontes de dissulfeto 

(dimerização) ao serem extraídas de invertebrados marinhos (GEORGE et al., 1979; 

VIARENGO et al., 1984, 1989), dificultando a sua identificação.  

 

  O protocolo padrão utiliza no tampão de extração 0,01% (2 mM) de β-

mercaptoetanol. Inicialmente foram realizados alguns ensaios utilizando a 

concentração indicada no protocolo, porém os resultados obtidos não foram 

satisfatórios. Era observada grande quantidade de bandas dimerizadas, os perfis 

protéicos não eram obtidos de forma reprodutível e não era observada também uma 

intensidade de fluorescência na região de 14 kDa (resultado esperado). MacKay et 

al. (1993), ao analisar as MTs em glândula digestiva de Mytilus edulis, encontrou o 

mesmo problema com a dimerização desta proteína, apesar de ter sido utilizado no 

tampão de extração 50mM de β- mercaptoetanol. Então, a fim de garantir um 

ambiente redutor para tentar eliminar ou reduzir as possíveis dimerizações, foi 

empregada uma concentração cem vezes maior de β- mercaptoetanol em relação 

com a originalmente utilizada. 
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  Viarengo et al. (1997) sugere a utilização de HCl em uma das etapas 

de precipitação com etanol/clorofórmio. O uso deste ácido aumentaria a precipitação 

da MT, que neste caso é provavelmente causada pela desestabilização dos sítios de 

ligação com metais (clusters). Sendo assim, a quantidade de HCl foi aumentada em 

cinco vezes da quantidade original, para melhor auxiliar a precipitação e 

consequentemente a recuperação das MTs. 

 

  Nossos resultados mostraram que ao contrário do que Viarengo et al. 

(1997) afirma, tanto a concentração original quanto a modificada, não evitam 

completamente que as proteínas dimerizem. Porém, a concentração empregada 

neste trabalho de β-mercaptoetanol juntamente com o HCl, mostrou ser eficaz para 

a obtenção de um perfil protéico reprodutível e com um aumento na intensidade de 

fluorescência da proteína de 14 kDa. 

 

 5.2 IDENTIFICAÇÃO DE PROTEÍNAS COM ALTO CONTEÚDO DE 

RADICAIS SULFIDRILA ATRAVÉS DA DERIVATIZAÇÃO COM 

MONOBROMOBIMANO (mBBr) 

 
 
  A derivatização com monobromobimano é um procedimento simples e 

rápido para a identificação e quantificação de proteínas ricas em grupamentos 

sulfidrilas (KOSOWER; KOSOWER, 1995). O resultado da derivatização com o 

extrato obtido da ostra mostrou, que sete bandas contidas no perfil protéico foram 

marcadas pelo reagente. Porém, as bandas que apresentaram maior intensidade de 

fluorescência foram as de 14, 20 e 25 kDa. 

 

  Apesar de ser um procedimento simples a utilização do mBBr para 

identificar MTs é pouco documentada na literatura (LIEBRICH et al., 1995; 

DONDERO et al., 2004; ALHAMA et al., 2006). Em quase todos os trabalhos 

encontrados, a identificação da MT pelo reagente fluorescente era feita após a 

proteína ter sido separada por cromatografia, logo, o que era submetido à 

eletroforese eram as proteínas já purificadas. Este fato dificulta uma discussão 
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comparativa, pois os perfis protéicos obtidos neste trabalho são oriundos apenas de 

uma extração semi-purificadora. 

 

  O trabalho de Dondero et al. (2004) foi o único encontrado que realizou 

também uma separação eletroforética (SDS -10%, glicina) após a derivatização com 

o bromobimano. Foram atribuídas como MTs em Tetrahymena thermophila 

(Protozoa:Ciliata), proteínas com pesos moleculares de 14,20 e 25 kDa. Os nossos 

resultados obtidos com as proteínas extraídas de ostra foram muito similares aos 

obtidos pelos autores, porém a diferença está no número de bandas marcadas pelo 

reagente. Enquanto Dondero et al. (2004) indicaram que o mBBr marcou somente 

três bandas, no nosso trabalho foram visualizadas sete bandas fluorescentes. 

 

  As MTs são naturalmente susceptíveis a dimerização, mesmo na 

presença de β-mercaptoetanol (discutido anteriormente). Considerando essa 

informação, ao submeter o extrato protéico em uma matriz mais concentrada de 

acrilamida (16,5%) e em tampão tricina, essas formas dimerizadas seriam melhor 

separadas, contribuindo para o aumento no número de bandas detectadas pelo 

reagente. Schagger; Jagow (1987) demonstraram uma maior eficácia do seu método 

na separação de proteínas, quando comparado com o tradicional método descrito 

por Laemmli (1970), no qual utiliza o tampão tris-glicina e geralmente uma 

concentração da acrilamida de 10%. 

 

  Nossos resultados com a derivatização sugerem que as bandas 

derivatizadas com o mBBr são de fato metalotioneínas.  A confirmação pode ser 

realizada através de técnicas mais específicas, como a identificação por anticorpos 

anti-MT (immunoblotting) e através da espectrometria de massas. Uma vez 

confirmado que as proteínas derivatizadas com o monobromobimano são de fato 

MTs, o método empregado neste trabalho se apresenta como uma alternativa eficaz, 

pois é rápido, fácil e de baixo custo, ideal para trabalhos de rotina como os de 

monitoramento ambiental. 
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5.3 IDENTIFICAÇÃO DAS METALOTIONEÍNAS ATRAVÉS DO 

IMMUNOBLOTTING 

 
 
  O método de detecção das metalotioneínas através de anticorpos 

específicos se apresentou como um método alternativo para identificar a sua 

presença em um determinado tecido alvo. O anticorpo utilizado neste trabalho 

reconheceu como MT praticamente todas as principais bandas (100, 67, 50, 25, 20 e 

14 kDa) do extrato protéico de GD. Este tipo de comportamento foi encontrado de 

forma semelhante em alguns trabalhos. 

 

  Aoki; Suzuki (1991) utilizaram um anticorpo (anti-MT de rato) para 

detectar as metalotioneínas de fígados de rato. O anti-MT reconheceu bandas de 

aproximadamente de 66, 45 e 31 kDa, como também, as isoformas purificadas: 

MT10 (31 kDa) e a MT20 (45 kDa).  A quantidade de bandas reconhecidas pelo 

anticorpo correspondeu à metade do número de bandas do extrato protéico total. 

Cowan et al. (1996) ao extrair proteínas de culturas de células de rato, identificaram 

como MT todas as bandas (~ 14, 25 e 30 kDa) do extrato protéico semi-purificado. O 

anticorpo e os padrões, utilizados neste trabalho, foram os mesmos do trabalho de 

Aoki; Suzuki, (1991). Porém, os pesos moleculares das isoformas de MTs utilizadas 

como padrões, se apresentaram de forma diferente (MT 10, ~14 kDa e MT 20 ~25 

kDa).  

 

  O anti-MT de ostra utilizado neste trabalho reconheceu os dois padrões 

comerciais de coelho. No padrão da Sigma foram detectadas três bandas com pesos 

moleculares de aproximadamente 14, 25 e 40 kDa. Já no padrão da Ikzus, foi 

detectada apenas uma banda com peso de 67 kDa. 

 

   A presença de mais de uma banda detectada no padrão da Sigma 

pode ser explicada em parte pelo fato de haver duas isoformas de MT (10 e a 20). Já 

a presença de uma terceira banda detectada, assim como o elevado peso molecular 

encontrado no padrão da Ikzus, pode ser atribuído a dimerização da MT.  
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  Esta explicação é justificada com base na observação dos pesos 

moleculares dos mesmos padrões quando submetidos à derivatização com mBBr 

(reação de alquilação). A reação de alquilação bloqueia as cisteínas com o mBBr e 

evita a dimerização. O padrão da Sigma ao ser alquilado com o mBBr apresenta 

duas bandas com pesos de 14 e 7 kDa, já o padrão da Ikzus apresenta somente 

uma banda com 14 kDa.  

 

   Este fenômeno ocorreu de forma similar com Vergani et al. (2003) ao 

produzir com sucesso uma MT recombinante. A proteína produzida foi testada sob a 

presença (~10kDa) e ausência (~45kDa) do reagente alquilante. 

 

  Segundo Zangger et al. (2001), existem dois tipos de dimerização na 

MT: a dimerização através das pontes de metal e a dimerização oxidativa. A primeira 

seria causada pelo excesso de metais em solução, onde ocorreriam ligações S-Me-

S. A dimerização oxidativa é observada quando as de MTs estão sob condições 

aeróbicas, mesmo na ausência do excesso de metais. Neste caso a formação dos 

dímeros é mediada pelas ligações –SS– (pontes de dissulfeto). 

 

  Logo os tipos de dimerizações que ocorreram nos padrões podem ser 

atribuídos tanto para a oxidativa quanto a por pontes de metais, ou ainda pelos dois 

tipos. As MTs presentes nesses padrões contêm metais (Cd e/ou Zn) que podem 

chegar a quantidades de 7% do volume em massa. 

 

  Mesmo oxidados, os padrões de metalotioneína foram reconhecidos 

pelo anti-MT de ostra, o que indica uma que esta proteína possui pelo menos 

seqüências de aminoácidos conservadas entre os táxons. 

 

 

5.4 IDENTIFICAÇÃO POR ESPECTROMETRIA DE MASSAS 
 

 

  A capacidade do ESI-MS para analisar as MTs foi demonstrada 

primeiramente por Yu et al. (1993), e desde então está técnica vem sendo aplicada 
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para identificar as metalotioneínas de mamíferos (GEHRIG et al. 2000; STILLMAN et 

al. 2000). 

  Neste trabalho, o padrão comercial da MT da Ikzus foi identificado pelo 

banco de dados, como sendo de fato uma MT, com 29,5% de cobertura e 90% de 

probabilidade. O controle positivo (BSA) também foi devidamente identificado com 

95% de probabilidade e 20% de cobertura, porém, os espectros dos peptídeos das 

proteínas de ostras não foram identificados como MT. O que foi identificado foi uma 

grande presença de queratina em todas as bandas protéicas selecionadas. A alta 

contaminação por queratina nas amostras foi confirmada por sua detecção no 

controle negativo, que originalmente não é verificada a presença de peptídeos. Esta 

é uma das possíveis causas para que os peptídeos não fossem identificados nas 

amostras de ostra. 

 

  A queratina é uma proteína presente na pele e principalmente nos 

pêlos humanos. A presença desta proteína como um contaminante em amostras 

protéicas submetidas ao SDS-PAGE, é relatada na literatura (GUEVARA et al., 

1982; TASHEVA; DESSEV, 1983; OCHS, 1983). A presença dessa proteína nas 

amostras, atua como artefato, que dificulta a interpretação dos resultados que foram 

submetidos a técnicas sensíveis de detecção, como a espectrometria de massa 

(PLETZER; PARNESS, 2001). Este artefato pode alterar a razão m/z dos peptídeos, 

dificultando sua identificação. 

 

   A causa mais comum de contaminação das amostras pela queratina é 

atribuída ao preparo e manuseio inadequado das soluções, e das amostras durante 

todo o procedimento de eletroforese (OCHS, 1983). A presença de queratina em 

reagentes, como o β-mercaptoetanol, também é documentada na literatura como 

sendo uma das principais causas da contaminação das proteínas (GUEVARA et al. 

1982; TASHEVA; DESSEV, 1983; PLETZER; PARNESS, 2001). Esta é outra 

possível justificativa para a elevada quantidade de queratina nas amostras de ostra, 

pois, a concentração do reagente empregado foi cem vezes maior do que 

originalmente é sugerido. 

 

  Trabalhos como os Pletzer & Parness (2001) demonstram que de fato 

o β-mercaptoetanol, adquirido comercialmente, contém elevadas quantidades de 
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queratina. Os autores realizaram um teste simples, no qual, submeteram três 

alíquotas de tampão de corrida ao SDS-PAGE, 7,5%, contendo: o reagente filtrado, 

não filtrado e não contendo o reagente. Os resultados por immunoblotting 

demonstraram claramente a presença da queratina somente na alíquota que não foi 

filtrada.  Foi concluído que este simples processo de filtragem (coluna de spin MW 

3000) elimina a contaminação por queratina no β-mercaptoetanol. 

 

  Juntamente com a interferência da queratina, a não identificação dos 

peptídeos da ostra, pode também estar relacionada à seqüência da MT deste 

organismo. Sua seqüência pode não apresentar similaridade com as seqüências de 

MTs já depositadas no banco de dados. Então, mesmo que se obtenha um espectro 

com uma baixa contaminação por queratina, ainda sim, não seria qualquer peptídeo 

obtido que iria ser reconhecido pelo banco de dados como metalotioneína.  

 

  Existem mais de 400 seqüências de MT disponíveis no banco de dados 

do National Center for Biotechnology Information (NCBI), oriundas de mamíferos, 

equinodermas, crustáceos, fungos e bactérias (NESHICH et al. 2003). Mesmo com 

essa diversidade de MTs presente no banco, a grande maioria das seqüências 

depositadas pertence aos mamíferos (NESHICH et al. 2003).  

 

  O fato do anticorpo ter reconhecido tanto o padrão da Ikzus como as 

amostras da GD de ostra, nos indica que há alguma homologia entre a MT de 

mamíferos (padrão) e a MT de ostra. Se nos basearmos na existência desta 

homologia, a identificação da metalotioneína da ostra torna-se possível. Porém, para 

identificá-la seria necessária a obtenção de um maior número possível de espectros 

com qualidade (sem artefato), para que seja encontrada esta homologia. 

 

 

5.5 INDUÇÃO DAS METALOTIONEÍNAS 
 

 

  Os resultados obtidos no experimento de exposição mostraram que 

houve acúmulo de cádmio e a síntese de metalotioneínas em ambos os tecidos 
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analisados, sendo possível, identificar claramente que a banda protéica de 14 

kDa foi a  mais induzida pelo estímulo com o metal. 

 

  Carvalho et al. (2004) e Alvarado et al. (2007) induziram a síntese, com 

Cu e Cd, das MTs e analisaram as brânquias e a glândula digestiva de peixe e 

molusco respectivamente. Os perfis protéicos analisados, mostraram também, que a 

banda que variou ao estímulo dos metais foi a de 14 kDa. Porém, não foi realizada a 

análise densitométrica da banda induzida, limitando-se somente a avaliar 

visualmente a diferença entre o que foi encontrado no experimento controle e 

exposto.  

 

  A estimativa das concentrações de MTs por densitometria é um método 

comumente empregado para analisar os níveis de RNAm em moluscos bivalves 

(REBELO et al., 2003, REN et al., 2003, DONDERO et al., 2006). Porém, a análise 

densitométrica da MT como proteína é uma abordagem relativamente nova 

(DONDERO et al., 2004). Apesar disso, ela tem se mostrado bastante promissora, 

pois com este método é possível obter um baixo limite de detecção das MTs 

(0,02µg, manual “MT PAGE Tissue”). Para estudos de aplicações ambientais, este 

tipo de método pode vir a ser uma alternativa muito mais sensível para avaliar a 

biodisponibilidade de metais na célula.  

 

  Outros aspectos relevantes no experimento de indução foram as 

diferenças nas concentrações tanto de cádmio quanto de metalotioneínas 

encontradas nos dois tecidos. Foi observado nos organismos controle que as 

concentrações da MT e de Cd foram mais expressivas na glândula digestiva. Nossos 

resultados corroboram os de Rebelo et al. (2003), que encontraram também maiores 

concentrações de cádmio e uma maior expressão do RNAm MT na glândula 

digestiva de ostras C.rhizophorae (n=9). Além de corroborar com os resultados de 

Rebelo et al. (2003), este trabalho, corrobora com os resultados obtido por Geret et 

al. (1998), que encontraram um maior acúmulo do metal e das MTs como proteína 

na glândula digestiva quando comparada com a brânquia.  

 

  O fato do metal ser naturalmente acumulado na glândula digestiva 

pode ser explicado por este órgão ser um local de grande atividade metabólica, 

 71 



 72

que depende da atuação de metaloenzimas e metaloproteínas, que mantém a 

homeostase do organismo. Uma vez na glândula, o excesso de metais pode 

formar complexos com compostos celulares insolúveis, como as vesículas e 

grânulos (VIARENGO; NOTT, 1993). Esta característica faz com que bivalves 

como as ostras consigam sobreviver em ambientes altamente contaminados com 

metais, como é o caso da Baía de Sepetiba. 

 

 

5.6 RELAÇÃO ENTRE METALOTIONEÍNAS E METAIS NOS TECIDOS 
 
 
  Devido às metalotioneínas serem induzidas por metais, é inevitável que 

se tente estabelecer uma relação entre os dois, principalmente quando é atribuída a 

esta proteína o papel de biomarcador para a contaminação por metais no ambiente 

(GEFFARD et al., 2001). A determinação de metais e metalotioneínas nas ostras 

nativas teve como objetivo tentar estabelecer uma relação entre a fração total dos 

metais (Zn, Cu e Cd) na glândula digestiva e as MTs. 

 

  Os resultados obtidos mostraram que não houve correlações 

significativas (p>0,05) entre os metais e a proteína.  De forma similar Zorita et al. 

(2007) e Domouhtsidou et al. (2004) não encontraram relação entre as MTs e os 

metais acumulados na glândula digestiva de Mytilus galloprovincialis 

(Molusca:Bivalve). Os Metais analisados na glândula digestiva corresponderam 

também à fração total, ou seja, o tecido foi diretamente submetido à digestão com 

ácido. Já trabalhos como os de Geffard et al. (2005) e Ivankovic et al. (2005), que 

utilizaram a fração solúvel de metais (citosólica) mostraram correlações significativas 

(p<0,05) entre as concentrações de metais (Cd, Cu e Zn)  e da proteína. 

 

   A fração total compreende tanto os metais na fração solúveis quanto 

os da fração insolúvel presente no tecido. A fração insolúvel é constituída, pelo 

menos em parte, por corpos residuais como os grânulos mineralizados e vesículas, 

que se localizam especialmente em células da glândula digestiva (MARIGÓMEZ et 

al., 2002). Os metais imobilizados nessas estruturas, não contribuem ativamente 
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em processos basais ou na toxicidade da célula (PUPPO; BLASCO, 1999), o que 

justificaria a ausência nas correlações com a expressão das MTs. 
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6 CONCLUSÕES 
 
 
 As conclusões obtidas com a realização deste trabalho estão sumarizadas 

abaixo: 

 

•    As adaptações realizadas no protocolo de extração protéica apresentaram 

melhores resultados do que o protocolo original. A oxidação das bandas 

foi reduzida, aumentou a concentração na faixa de 14kDa e, 

consequentemente, a intensidade na banda. 

 

• A técnica de derivatização com monobromobimano (mBBr) identificou 

proteínas com alto conteúdo de –SH e baixo peso molecular, 

principalmente com 14, 20 e 25 kDa, características de MTs. 

 

• A técnica de Western Blot utilizando, o anti-MT de ostra, foi capaz de 

reconhecer praticamente todas as proteínas identificadas pelo mBBr como 

também os padrões comerciais de MT.  

 

• São necessários aprimoramentos na técnica de extração de peptídeos 

para se tentar obter espectros com menos contaminação, o que 

possibilitaria a identificação das MTs. 

 

• Os experimentos de indução com cádmio (100 mg. L-1) mostraram que 

após 48 horas de exposição, houve a indução das metalotioneínas (14 

kDa) tanto na brânquia quanto na glândula digestiva da ostra. 

 

• Apesar da brânquia ter sido o tecido que mais acumulou cádmio, a 

glândula digestiva foi que apresentou a maior concentração de MT. 

 

• A técnica foi eficiente para determinar o acúmulo significativamente maior 

de metalotioneína nas ostras de Barra de São João, com relação aos 

outros três pontos de coleta. 
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• Não houve correlação entre as concentrações de Cd, Cu e Zn (fração 

total) nos tecidos de ostra e as metalotioneínas. A fração total pode não 

ser a mais adequada para a correlação com as proteínas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Apesar deste trabalho ter contribuído para a identificação da metalotioneína 

na ostra Crassostrea rhizophorae, é importante que se realizem mais experimentos  

na  tentativa de identificar esta proteína por espectrometria de massas, pois os 

resultados da espectrometria podem nos informar sobre a existência de isoformas de 

MT na ostra.  

 A adaptação no protocolo de extração, aliada a derivatização com o mBBr, se 

mostraram promissores para análises de rotina, porém, mais estudos devem ser 

realizados para a aplicação desta proteína como um biomarcador, tais  como um 

monitoramento a longo prazo da MT e de metais nas ostras nativas e experimentos 

de indução da proteína com diferentes concentrações e tipos de metais.  
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9 ANEXOS 
 
 
TABELA 5 - Composição do gel de empilhamento (4%) e do gel separador 
(16,5%). 
 

Componentes do gel Gel de empilhamento 4% Gel fracionador 16,5% 

Acrilamida + Bis 

acrilamida 

0,5mL 3,33mL 

Tampão do gel 

(pH=8,45) 

1,55mL 3,33mL 

Glicerol - 1,1mL 

Água Milli-Q 4,17 mL 2,24mL 

Catalisadores de 

polimerização do gel 

Persulfato de amônio 50µL 33 µL 

TEMED 5 µL 3 µL 

Volume final 6,27mL 10,03mL 
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TABELA 6 - Componentes do tampão de corrida contendo tricina. 

 

Componentes do tampão Tampão Tris-Tricina (10x) pH 8,25 

Tris base 60,55g 

Tricina 89,60g 

SDS 5g 

Volume final 500 mL de água Milli Q 

 
 

 

TABELA 7 - Componentes do tampão do gel. 

 

Componentes do tampão Tampão do gel 
(Titular com HCl até pH 8,45) 

Tris base 18,15 g 

SDS 0,15 g 

Volume final  50 mL de água Milli Q 

 

 

TABELA 8 - Componentes do tampão de amostra. 

 

Componentes do Tampão Tampão de amostra 
SDS-10% 8 mL 
Glicerol 2,4 mL 

β-mercaptoetanol 0,4 mL 
Comassie-G 5 mg 

Tris-HCl, pH 6,8 1 mL 
Volume Final 20 mL água Milli Q 
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 91

TABELA 9. Programação utilizada para a abertura das amostras em forno de 

microondas. 

 Programação Tempo (min)
Rampa até 200ºC 20 
Constante a 200ºC 10 

Resfriamento 5 

 
 

 
 

 
 
 

TABELA 10 - Parâmetros instrumentais do ICP OES para determinação de Cd, 
Cu e Zn. 

 
 Potência incidente 1200W 

Vazão da amostra (mL/min) 1,0 

Vazão do gás do Plasma (L/min) 12 

Vazão do Sheath gás (L/min) 0,2 

Tempo de estabilização (s) 3 

Vazão do gás no nebulizador (L/min) 0,4 

Pressão do gás no nebulizador (bar) 2,45 

Altura de observação (mm) 15 

Réplicas (n=) 3 
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TABELA 11 - Linhas de emissão e limite de detecção de Cd, Cu e Zn por 
 ICP - OES. 
 

 

 Elemento Linhas de emissão (nm) Limite de detecção (mg/L)

Cd 229 0,001 

Cu 325 0,001 

Zn 214 0,003 
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