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RESUMO 

Devido a sua grande concentração de nutrientes, tais como proteínas, vitaminas e 

minerais, o peixe é considerado um dos alimentos mais saudáveis que se pode encontrar 

na natureza. No entanto, a ingestão de peixes é considerada a forma predominante de via 

de exposição do ser humano ao mercúrio (Hg), principalmente para as populações que 

vivem às margens dos rios, onde o peixe constitui a principal fonte de proteína. Na 

tentativa de elucidar os mecanismos de toxicidade das espécies mercuriais, o teor desse 

metal tem sido estudado intensamente pela comunidade científica nas últimas décadas em 

amostras de solo, sedimentos, humanos e peixes na Amazônia brasileira. Sabe-se que as 

espécies mercuriais bioacumuladas nos tecidos dos seres vivos ligam-se a 

metaloproteínas, e quando há uma concentração alta de metal tóxico nos organismos, 

esses passam a expressar proteínas de defesa, denominadas metalotioneínas (MTs) 

responsáveis pelo transporte e eliminação de metais tóxicos. Apesar de estudos 

mostrarem o aumento das metalotioneínas em animais expostos a metais potencialmente 

tóxicos, essas proteínas não foram caracterizadas para confirmação de sua veridicidade, 

são analisadas por métodos indiretos, esse fato leva a necessidade de técnicas mais 

precisas na identificação de metalotioneínas. Levando em consideração o exposto esse 

estudo teve como objetivo otimizar métodos de quantificação de mercúrio e técnica de 

eletroforese para identificação de possíveis metalotioneínas biomarcadoras de mercúrio 

em tecido muscular e hepático de peixes de interesse econômico, Tucunaré (Cichla spp.), 

Filhote (Brachyplatystoma filamentosum), Jaraqui (Semaprochilodus sp.) e Barba chata 

(Pinirampus pirinampu). Através da Espectrometria de Absorção Atômica em Forno de 

Grafite (GFAAS) foi demonstrado que as quantificações dos níveis de mercúrio foram 

eficientes, mostrando boa recuperação do metal nos pools de tecidos, pellets e spots 

proteicos do músculo e fígado das espécies coletadas no reservatório da Usina 

Hidrelétrica de Jirau (UHE Jirau) - Bacia do rio Madeira. A separação das proteínas por 

eletroforese bidimensional (2D-PAGE) mostrou grande eficiência, com spots proteicos 

bem definidos, boa repetibilidade e reprodutibilidade nas corridas. Posteriormente a 

técnica de espectrometria de massas com ionização por eletrospray (ESI MS/MS) foi 

utilizada para identificação das proteínas obtidas por 2D-PAGE. Foi encontrado mercúrio 

em 27 spots proteicos e destes caracterizadas 23 proteínas ligadas ao mercúrio. No 

entanto, não foi identificada presença de metalotioneínas nas espécies estudadas, 

sugerindo que as concentrações de mercúrio não foram suficientes para provocar a 

produção destas proteínas de defesa contra intoxicação do organismo por este metal. Já 

nas análises comparando a atividade de indicadoras de estresse oxidativo glutationa 

peroxidase (GSH-Px), catalase (CAT), superóxido dismutase (SOD) e hidroperóxido de 

lipídios (HP) com a concentração de mercúrio encontrada em cada espécie de peixes, foi 

verificado aumento do estresse oxidativo em relação ao aumento da concentração de 

mercúrio nos tecidos. 

 

 

Palavras chave: metaloproteômica; Metalotioneína; 2D-PAGE; GFAAS; ESI MS/MS. 
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ABSTRACT 

Due to its high concentration of nutrients, such as proteins, vitamins and minerals, fish is 

considered one of the healthiest foods that one can find in nature. However, fish intake is 

considered to be the predominant human exposure pathway to mercury (Hg), especially 

for populations living along riverbanks where fish are the main source of protein. In the 

attempt to elucidate the toxicity mechanisms of mercurial species, the content of this 

metal has been intensively studied by the scientific community in recent decades in soil, 

sediment, human and fish samples in the Brazilian Amazon. It is known that mercurial 

species bioaccumulated in the tissues of living beings bind to metalloproteins, and when 

there is a high concentration of toxic metal in organisms, they begin to express defense 

proteins, called metallothioneins (MTs) responsible for the transport and elimination of 

Toxic metals. Although studies have shown the increase of metallothioneins in animals 

exposed to potentially toxic metals, these proteins have not been characterized to confirm 

their veridicity, are analyzed by indirect methods, this fact leads to the need for more 

precise techniques in the identification of metallothioneins. Taking into account the 

above, this study aimed to optimize mercury quantification methods and electrophoresis 

technique for identification of possible mercury biomarkers metallothionein in muscular 

and hepatic tissue of fish of economic interest, Tucunaré (Cichla spp.), Filhote 

(Brachyplatystoma filamentosum), Jaraqui (Semaprochilodus sp.) and Barba-chata 

(Pinirampus pirinampu). Through Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry 

(GFAAS) it was demonstrated that the quantification of mercury levels were efficient, 

showing good recovery of the metal in the pools of tissue, pellets and protein spots of the 

muscle and liver of the species collected in the Plant's reservoir Jirau Hydroelectric Plant 

(UHE Jirau) - Madeira River Basin. Separation of proteins by two-dimensional 

electrophoresis (2D-PAGE) showed high efficiency, with well-defined protein spots, 

good repeatability and reproducibility in the runs. Subsequently the mass spectroscopy 

technique with electrospray ionization (ESI MS/MS) was used to identify the proteins 

obtained by 2D-PAGE. Mercury was found in 27 protein spots and of these 23 mercury - 

bound proteins were characterized. However, the presence of metallothioneins in the 

species studied was not identified, suggesting that the concentrations of mercury were not 

enough to provoke the production of these defense proteins against intoxication of the 

organism by this metal. In the analyzes comparing the activity of oxidative stress 

indicators glutathione peroxidase (GSH-Px), catalase (CAT), superoxide dismutase 

(SOD) and lipid hydroperoxide (HP) with the concentration of mercury found in each 

species of fish, Increased oxidative stress in relation to the increase in the concentration 

of mercury in the tissues. 

 

Keywords: Metalloprotein; Metallothionein; 2D-PAGE; GFAAS; ESI MS/MS. 
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1 INTRODUÇÃO 

O rio Madeira, recebe esse nome devido à grande quantidade de troncos de árvores 

que suas águas transportam durante o período de cheias, sendo o principal afluente do Rio 

Amazonas e banha os estados de Rondônia e do Amazonas. Considerado o 17° maior rio 

do mundo, com 3315 km de extensão, sua nascente encontra-se na Cordilheira dos Andes 

na Bolívia, onde é denominado Rio Beni que ao norte recebe como afluente o rio 

Mamoré-Guaporé formando o Rio Madeira, que divide Brasil e Bolívia. A bacia do Rio 

Madeira ocupa uma área de 1.380.000 km2 distribuída entre os territórios do Brasil, 

Bolívia e Peru, possui ictiofauna exuberante e atividade pesqueira ativa [1–4]. 

Os peixes fazem uma verdadeira viagem ao longo da bacia na época de piracema 

enfrentando grandes correntezas para a desova. Ovos e larvas flutuam na superfície a 

partir do ponto de desova, geralmente nos Andes, por centenas de quilômetros até sua 

eclosão. Os cardumes que se formam migram rio a cima novamente para cumprir o ciclo 

reprodutivo desovando nas cabeceiras dos afluentes do Madeira, no Brasil, Bolívia e Peru. 

O rio Madeira abriga mais de 1 mil das 3 mil espécies de peixes conhecidas dos rios 

amazônicos, tamanha riqueza faz desse rio, entre os já estudados, com a maior 

biodiversidade de peixes do planeta. Com tanta riqueza e abundância muitas espécies de 

peixes são capturadas para consumo da população regional e para o mercado externo nos 

grandes centros comerciais. [5].  

Em meados das décadas de 1970 e 1980 o governo militar incentivou um dos maiores 

fluxos migratórios vividos por Rondônia, a população, que na década de 1950 contava 

com cerca de 70 mil habitantes, passou a ter aproximadamente 490 mil no final de 1980. 

Foi nesse período que ocorreu a corrida do ouro e os grandes garimpos exploradores se 

instalaram nos leitos dos rios e lagos da região derramando mercúrio desordenadamente 

para separar o metal precioso do cascalho [5]. Como a região já conta com mercúrio 

natural oriundo do desgaste das rochas andinas, a concentração desse metal tóxico nas 

águas e biota aquática do Rio Madeira aumentou, motivo da preocupação pelos órgãos de 

pesquisa [6]. 

O mercúrio, além da deposição no meio ambiente pela atividade antropogênica é um 

metal naturalmente encontrado na crosta terrestre e em pequenas quantidades ocorre no 

ar, no solo e na água, onde assume diversas formas químicas como o mercúrio metálico 

ou elementar (Hgº), mercúrio inorgânico, principalmente na forma de sais mercúricos 
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(HgCl2, HgS) e mercurosos (Hg2Cl2) e mercúrio orgânico ligado a radicais de carbono, 

por exemplo, metilmercúrio (MeHg) e etilmercúrio. Devido aos efeitos tóxicos ao meio 

ambiente e à saúde, países do mundo inteiro vem desenvolvendo ações a fim de minimizar 

os riscos oriundos da utilização de mercúrio, o que culminou na assinatura da Convenção 

de Minamata sobre mercúrio em 2013 [7]. Com extração e purificação simples, mas muito 

raro na natureza, o mercúrio ocorre na forma mineral, sendo o cinábrio o mineral mais 

abundante em mercúrio encontrado principalmente no leste europeu, na Espanha, Argélia 

e México. A figura 1 apresenta a localização das principais minas de cinábrio no mundo. 

O mercúrio não é extraído no Brasil, sendo desconhecida a existência de depósitos 

economicamente viáveis para a mineração [8], mas foi muito usado nos garimpos de ouro 

e na indústria. Hoje em dia, o uso desse metal nas atividades humanas foi minimizado, 

mas não extinto.   

 

Figura 1. Principais minas produtoras de mercúrio no mundo. No canto inferior esquerdo 

um exemplo do mineral cinábrio. Imagem adaptada de Mailman et al, 2006 [8]. 

 Os reservatórios hidrelétricos  

O grande aumento da população humana e consequentemente maior demanda por 

energia elétrica está levando à criação de novos reservatórios hidrelétricos por toda parte 

do mundo, alagando grandes áreas e disponibilizando mercúrio antes indisponível para o 

meio aquático. Para minimizar os impactos dos grandes reservatórios hidrelétricos, as 

construtoras e agências governamentais de alguns países estão investindo em estratégias 

para reduzir a contaminação por mercúrio biodisponíveis. As possíveis estratégias 
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incluem a escolha do local para minimizar os impactos, acréscimo de selênio, adição de 

cal para sistemas ácidos, queima da vegetação morta antes da inundação, remoção da 

vegetação, acréscimo de fósforo, desmetilação do MeHg usando luz ultravioleta, 

gaseificação de sedimento anóxico do fundo das águas e gerenciamento de nível de água 

[9–12]. Essas tentativas estão sendo usadas por países desenvolvidos como Canada, Japão 

e Espanha.   

No meio aquático o mercúrio inorgânico, relativamente estável, pode estar 

naturalmente presente no substrato em pequenas quantidades, no entanto, esse mercúrio 

pode se transformar em metilmercúrio (MeHg) por ação de bactérias redutoras de ferro, 

ação da luz solar e entre outras, se tornando muito mais agressivo aos seres vivos. 

Quando ocorre inundação nas florestas, causadas pelos grandes reservatórios 

hidrelétricos por exemplo, quantidades significativas de mercúrio podem ser 

introduzidas nas cadeias alimentares aquáticas, sendo repassada a cadeia terrestre 

através dos predadores [13]. Quando um reservatório é criado, a vegetação inundada e 

o material orgânico já em processo de decomposição, decompõe lentamente provocando 

aumento na taxa de dissolução de carbono orgânico na água, aumento da liberação de 

mercúrio ligado a material orgânico e consequentemente, aumento das taxas de 

metilação do mercúrio no meio aquático. Nas águas mais profundas, com o aumento da 

decomposição cria-se condições anóxicas que são ideais para o aumento dos processos 

de metilação de mercúrio [13]. O estudo realizado por Hylander et al. (2006), sugeriu 

que pode levar de 20 a 30 anos para as concentrações de mercúrio nos reservatórios 

hidrelétricos voltarem as ser como antes de sua construção [14]. Por esses e outros 

motivos, toda estratégia que visa a neutralização dos efeitos nocivos do mercúrio na 

natureza e o aumento da sua disponibilidade durante a construção dos reservatórios são 

válidas, mesmo porque seu ciclo ainda causa controvérsias no mundo científico e lacunas 

de informações permanecem sebre seu comportamento em sistemas aquáticos e em seres 

vivos [12, 15, 16].  

 Toxicidade do mercúrio 

As vias de toxicidade do mercúrio ainda seguem obscuras. Sabe se que esse metal 

causa graves danos à saúde, mal formação fetal, danos a reprodução de pescados, se liga 

a várias proteínas de peixes e humanos, mas como isso tudo acontece exatamente, ainda 

deverá ser descoberto [17].   
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As concentrações de mercúrio em peixes de lagos e rios são elevadas devido ao 

aumento da ciclagem global do mercúrio (Figura 2). O aumento da taxa de conversão do 

mercúrio em metilmercúrio em novos reservatórios hidrelétricos faz aumentar ainda mais 

sua concentração na biota aquática, consequentemente pessoas e animais que se 

alimentam de peixes contaminados podem bioacumular maior quantidade de MeHg no 

organismo [9]. Os efeitos colaterais dessa intoxicação resultou na redução da reprodução 

de peixes e os principais efeitos observados em humano contaminados foram: perda da 

sensibilidade da pele, perda da coordenação dos músculos, distúrbios nas articulações, 

surdez, danos ao sistema nervoso central, visão de túnel, mal formação fetal, decréscimo 

dos níveis de células de defesa do organismo e até mesmo a morte em casos mais graves 

[9, 18]. Mesmo as exposições a curto prazo às formas metiladas do mercúrio podem 

causar graves danos à saúde [19].  

Pessoas com dieta a base de proteínas de peixes como é o caso dos ribeirinhos de 

Porto Velho, têm uma grande exposição ao mercúrio, mesmo que suas concentrações no 

pescado estejam dentro dos níveis toleráveis estabelecidos pelas organizações de saúde 

para alimentos, Agência Nacional de Vigilância Sanitaria (ANVISA) e Organização 

Mundial de Saúde (OMS) (0.5 mg kg-1 até 1.0 mg kg-1) [20].  

 

Figura 2. Ciclo biogeoquímico do mercúrio. Figura adaptada de Molina et al, 2010 [21]. 
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 Afinidade de metais por proteínas 

Íons metálicos desempenham um papel funcional em numerosos processos 

bioquímicos e celulares. Aproximadamente, 41% de todas as proteínas/enzimas requerem 

um íon metálico para serem capazes de realizarem suas funções. A interação 

metal/proteína determina suas propriedades químicas e atividades biológicas. As 

interações relevantes envolvem tanto a esfera de coordenação do íon metálico quanto 

interações mais distantes, ou seja, interações entre a macromolécula e os resíduos de 

coordenação do metal (proteína metal-binding) [22]. As proteínas que requerem íons 

metálicos para desempenhar suas funções biológicas são chamados de metaloproteínas 

ou proteínas de ligação a metais (metal-binding) [22]. Muitos metais têm funções 

essenciais para a vida em organismos e exercem uma diversidade de papéis em muitos 

processos biológicos, um bom exemplo dessa interação é o grupo prostético que consiste 

de um átomo de ferro contido no centro de um largo anel orgânico heterocíclico chamado 

porfirina da hemoglobina. Em contrapartida, metais como 

antimônio, arsênio, cádmio, crômio (VI), chumbo ou mercúrio são tóxicos para os 

organismos vivos. A toxicidade de um dado elemento pode variar significativamente por 

causa da especiação, de modo que as espécies químicas diferentes que contêm o mesmo 

metal podem ter um impacto diferente em organismos vivos. Um bom exemplo disso é o 

metilmercurio (MeHg), uma especiação do mercúrio que consegue ser muito mais tóxico 

que sua forma elementar (Hgº) [22–25].  

Entre os papéis mais relevantes das metaloproteínas estão, a participação em 

componentes estruturais, destacando o papel de integrantes de compostos do corpo, tais 

como ferro na hemoglobina (Figura 3), iodo na tiroxina, o cobalto na vitamina B12 e o 

enxofre na tiamina e na biotina. Os ions metálicos atuam na estabilização dessas 

biomoléculas através da proteção de cargas negativas. Existem funções nas quais o 

balanço de íons é importante, por exemplo, na formação dos ossos (quantidade e a relação 

entre cálcio e fósforo) e atividade muscular (relação entre cálcio e potássio no fluido 

extracelular). No aspecto funcional, podemos destacar seu papel catalisador nos sistemas 

enzimáticos – por meio da ligação desses íons a substratos orientando assim a reação e a 

mediação nas reações de óxido-redução – através de mudanças reversíveis no estado de 

oxidação do íon metálico [26–29]. Os metais mais comuns que fazem parte das cadeias 

das metaloproteínas são o ferro (Fe), cobre (Cu), zinco (Zn), magnésio (Mn), cobalto 

(Co), entre outros. Quando ligadas a metais tóxicos, as metaloproteínas/enzimas podem 
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perder totalmente ou parcialmente suas funções no organismo levando este a um 

desequilíbrio. O mercúrio, mesmo sendo um metal tóxico aos organismos, tem uma 

grande afinidade aos sítios de ligação dos metais essenciais a proteína, podendo até 

deslocar estes, ocupar o seu lugar e inviabilizar a proteína de realizar sua função [22, 26]. 

Um outro grupo de metaloproteínas muito importante para os seres vivos, são as 

metalotioneínas (MTs), consideradas proteínas desintoxicadoras dos organismos. Essas 

pequenas metaloproteínas (MTs) recebem essa classificação devido a sua pequena massa 

molecular, aproximadamente 6 a 7 kDa e apresentam alta afinidade não só com íons 

metálicos essenciais, como o cobre e o zinco, mas também com os metais potencialmente 

tóxicos, como o cádmio e o mercúrio. Sua presença abrange desde vertebrados, plantas, 

fungos, algas, até bactérias metal-resistentes [30–32]. 

 

Figura 3. Estrutura da mioglobina e subunidade b da hemoglobina, exemplos clássicos 

de metaloproteínas. Fonte adaptada de [33]. 

 Metalotioneínas: biomarcadores   

As metalotioneínas (MTs) constituem uma classe de proteínas citosólicas de baixa 

massa molecular (entre 6 e 7 kDa), estruturalmente composta por uma única cadeia de 

aminoácidos (cerca de 60 aminoácidos) dos quais aproximadamente 30% são cisteínas 

(que contem grupos sulfidrila - SH) que são sítios com grande afinidade para ligações 

com metais [30, 34].  O domínio de ligação a metais de MT compreende 20 resíduos de 

cisteína justapostos com aminoácidos básicos (lisina e arginina) dispostos em dois 

domínios ricos em tiol chamados α e β (Figura 4). Embora as MTs tenham Zn2+ 

naturalmente ligado a sua molécula, este elemento pode ser facilmente substituído por 

outros íons metálicos que tenham uma maior afinidade pelos seus sítios de ligações, como 
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Cd2+, Hg2+, Cu1+, Ag2+, e Au1+ [30, 35, 36]. Sendo assim, essa classe de metaloproteínas 

difere-se das demais tanto pela sua estrutura molecular, como pelos diferentes metais que 

podem se ligar, tanto in vivo quanto in vitro [30].  

Devido à afinidade por metais, as MTs são proteínas de grande interesse do ponto 

de vista bioquímico e inorgânico, por estarem envolvidas no processo de desintoxicação 

do organismo por metais [37]. A presença de metais tóxicos ou mesmo essenciais em 

grandes quantidades faz com que aumente a taxa de síntese das MTs pelo fígado e rim, 

sendo capazes de proteger a estrutura celular de interações não especificas com os metais 

tóxicos ou promover a desintoxicação causada por metais essenciais em excesso no 

interior da célula [35]. O tecido hepático acumula os níveis mais elevados de 

metalotioneína no corpo, uma vez que é o principal órgão desentoxificante do organismo 

[37].  

Essas pequenas proteínas são importantes no metabolismo intracelular de Cu, Zn 

e na proteção contra danos oxidativos resultantes da exposição excessiva a metais ou 

outros agentes agressivos ao organismo [38]. Por apresentar superexpressão quando 

expostas a metais ou condições estressantes, as MTs são consideradas importantes e 

biomarcadores específicos, sendo resultado de uma resposta do organismo frente a 

poluentes inorgânicos presentes no ambiente ou a doenças. Sabendo dessa característica 

das MTs, elas podem ser usadas como biomarcadoras de toxicidade do mercúrio nos 

organismos aquáticos, monitorando o surgimento das MTs e a quantidade de mercúrio 

ligado a elas [30, 34, 39, 40]. Sendo assim, a inspeção de metalotioneínas em organismos 

aquáticos dos rios amazônicos é de fundamental importância para o monitoramento do 

mercúrio nos peixes de maior consumo pela população, principalmente ribeirinha. Além 

do monitoramento das MTs, se faz necessário avaliar a taxa de estresse oxidativo já que 

este também pode alterar com a intoxicação por metais. 
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Figura 4. Sítios para ligação com metais presentes na metalotioneína. As esferas verdes 

denotam íons metálicos divalentes (ex: Hg2+, Zn
2+

, Cd
2+

, Mn
2+

, Cu
2+

). Fonte VILLAR, 

2006. 

 Estresse Oxidativo 

O estresse oxidativo é gerado devido à superprodução de espécies reativas de 

oxigênio (ERO) decorrente do aumento das enzimas oxidantes e uma diminuição da 

eficiência das defesas antioxidantes [41]. Sendo altamente reativa e não específica na 

natureza, as EROs geralmente oxidam biomoléculas tais como lipídeos, hidratos de 

carbono, proteínas e DNA, e assim, prejudica as funções celulares normais [42]. Estão 

implicados na etiologia de alterações degenerativas, incluindo doenças cardiovasculares, 

câncer, envelhecimento, diabetes mellitus, aterosclerose, doença de Parkinson e de 

Alzheimer, sarcopenia, entre outras [43]. As EROs podem ser formadas no meio 

intracelular durante os processos oxidativos envolvidos com a produção de energia na 

cadeia transportadora de elétrons. Existem três formas principais de EROs:  ânion 

superóxido, peróxido de hidrogênio e radical hidroxila, que são formados em etapas de 

redução univalente a partir do oxigênio molecular (Figura 5). 

 

Figura 5. Etapas de redução univalente do O2 [44]. 

O sistema de defesa antioxidante compreende tanto componentes enzimáticos 

quanto não enzimáticos. O enzimático compreende uma cascata de enzimas, que são 
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conhecidas como enzimas antioxidantes. Enzimas antioxidantes são ubíquas e altamente 

conservadas em sua natureza catalítica, algumas delas estão presentes em várias 

formas. O primeiro membro desta cascata é a superóxido dismutase (SOD), que catalisa 

O2
- a H2O2. O peróxido de hidrogênio é neutralizado por duas enzimas, catalase (CAT) e 

glutationa peroxidase (GPx) [42]. A catalase decompõe H2O2 a oxigênio e água, enquanto 

que a GPx reduz H2O2 e hidroperoxidos orgânicos acoplando-os com a oxidação da 

glutationa reduzida (GSH). A glutationa redutase (GR) tem um papel importante na 

conversão de glutationa oxidada a reduzida através da oxidação de 

NADPH. Subsequentemente, NADP é gerado a partir de NADPH pela enzima 

desidrogenase da glicose-6-fosfato (G6PDH). A SOD, dependendo do seu grupo 

prostético, pode ser de três tipos; SOD-Fe (geralmente encontrada em bactérias), SOD-

Mn (exclusivamente mitocondrial), e SOD Cu-Zn (encontrada no citoplasma celular) 

[42]. A GPx tem várias isoenzimas, sendo sua principal função a eliminação do H2O2 nas 

células, enquanto que CAT tem mais importância na proteção contra o estresse oxidativo 

grave [42]. O sistema de defesa não enzimático, compreende pequenas moléculas 

orgânicas como, polifenóis, ácido ascórbico, tocoferol, carotenoides e glutationa reduzida 

que eliminam várias EROs [42]. 

 

2 Revisão de literatura  

 Espectrometria de absorção atômica (AAS) 

A espectrometria de absorção atômica (AAS) é uma técnica em que átomos 

gasosos livres absorvem radiação eletromagnética em um comprimento de onda 

específico, produzindo um sinal correspondente mensurável que é proporcional à 

concentração dos átomos livres presentes no caminho óptico [45–47].  

Um espectrômetro de absorção atômica consiste de: uma fonte de radiação 

(lâmpada de cátodo oco), que emite o espectro do elemento a ser analisado; um sistema 

de atomização, no qual os átomos livres do analíto são formados; um monocromador, que 

é usado para dispersar os vários comprimentos de onda emitidos pela fonte de radiação e 

selecionar o feixe de interesse; e um detector que mede a intensidade da radiação e 

amplifica o sinal resultante (Figura 6) [48].  

Os dois tipos de atomizadores mais usados em AAS são a chama e o forno de 

grafite [49]. A espectrometria de absorção atômica com chama (FAAS) é utilizada para 

análises elementares em níveis de mg L-1, é um sistema onde maior parte da amostra é 
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descartada pelo dreno do nebulizador (95%) e a parte da amostra que alcança a chama é 

diluída pelos gases desta, diminuindo sua sensibilidade [50, 51], enquanto que a 

espectrometria de absorção atômica com atomização eletrotérmica em forno de grafite 

(GFAAS) é utilizada para determinações de baixas concentrações (μg L-1), já que todo o 

analíto é aproveitado na análise [45, 49–52] 

A AAS é utilizada para determinações quantitativas tanto para metais, metalóides 

e alguns elementos não metálicos. Além disso, pode ser aplicada a uma grande variedade 

de amostras, tais como, materiais biológicos (tecidos e fluídos), ambientais (águas, solos 

e sedimentos), alimentares, entre outras [53]. Antes das amostras serem submetidas a 

AAS, o procedimento comumente realizado é a digestão/mineralização ácida da porção 

orgânica da amostra com ácidos fortes, que visa minimizar interferências na análise [53, 

54].  

 

Figura 6. Exemplo de aparelho de Absorção atômica com chama (FAAS) e com 

atomização eletrotérmica em forno de grafite (GFAAS). 

 Estudo proteômico  

2.2.1 Eletroforese bidimensional em gel de poliacrilamida (2D-PAGE) 

A eletroforese bidimensional em gel de poliacrilamida (2D-PAGE), foi 

introduzida na pesquisa com o objetivo de separar proteínas celulares sob condições 

desnaturantes e permitir boa resolução dessas proteínas para vários tipos de estudos [55]. 

A técnica por 2D-PAGE resulta da combinação da focalização isoelétrica e da 
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eletroforese em gel de poliacrilamida. Na primeira etapa as proteínas são separadas de 

acordo com seu ponto isoelétrico (pI) (Figura 7A), e na segunda etapa, de acordo com 

suas massas moleculares (Figura 7B) [56].  

Esta técnica possui uma ótima resolução, podendo ser utilizada na caracterização 

de sistemas biológicos e em seleção específica de spots proteicos para posterior 

sequenciamento ou identificação. Baseia-se na migração de partículas carregadas em um 

determinado meio na presença de um campo elétrico contínuo, sendo que a carga recebida 

por estas partículas pode resultar da ionização, dissociação ou pela associação com outras 

moléculas carregadas [57]. 

Para conseguir uma boa separação das proteínas, é importante seguir 

rigorosamente as 5 etapas principais da 2D-PAGE: preparo da amostra (extração e 

purificação das proteínas do extrato), primeira dimensão (focalização isoelétrica), 

segunda dimensão (2D-PAGE), detecção das proteínas (revelação das proteínas no gel), 

digitalização e tratamento das imagens  [58]. 

O preparo da amostra é uma etapa essencial no processo de separação das 

proteínas, e este deve ser o mais simples possível para evitar modificações na proteína ou 

perda desta [59]. Raramente um protocolo usado para extração das proteínas de uma 

determinada amostra, servirá para outra sem que este mesmo passe por ajustes, pois cada 

amostra tem propriedades físicas e químicas diferentes e devem ser levadas em 

consideração na hora da extração de suas proteínas [58]. Apesar disso, as proteínas da 

amostra precisam ser desnaturadas, desagregadas, reduzidas e solubilizadas para que 

atinjam um completo rompimento das interações moleculares e garantam que cada spot 

presente no gel represente uma proteína individual [60].  

Na análise das amostras biológicas como tecidos (tecido hepático, por exemplo), 

devemos romper as células do material biológico através de processos mecânicos 

(maceração) ou químico (enzimático ou na presença de detergentes), processos 

importantes para a extração de proteínas [61]. O rompimento deve ser feito rapidamente 

e em baixas temperaturas, visto que as proteínas ficam expostas a muitos agentes que 

podem danificá-las de maneira irreversível e causar sua perda durante o processo [62]. 

Além disso, alguns compostos interferentes como proteases, sais, lipídeos, 

polissacarídeos ou proteínas muito abundantes, podem interferir no processo 

eletroforético e consequentemente na obtenção de um bom gel, portanto devem ser 
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removidos ou inativados durante ou após o rompimento celular, e separados 

seletivamente por meio do processo de precipitação das proteínas [59]. A precipitação 

pode ser feita com solução de acetato de amônio em metanol, acetona, solução de ácido 

tricloroacético (TCA) em acetona, etanol/clorofórmio e etanol/ácido clorídrico. [26, 59, 

63]  

A focalização isoelétrica (IEF), é a corrida em primeira dimensão. Nela, as 

proteínas são separadas de acordo com o seu ponto isoelétrico (pI) em fitas contendo géis 

com um gradiente de pH que pode variar de 4-7, 6-11 ou 3-10 (usado de acordo com cada 

amostra) [64, 65]. Uma vez submetidas a um campo elétrico, as proteínas migrarão até 

encontrar uma faixa de pH referente ao seu ponto isoelétrico (pI) onde estas ficarão com 

carga total neutra, assim, a migração pelo gel da fita é interrompida [56, 66, 67]. 

Na  segunda dimensão, a eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil 

sulfato de sódio (2D-PAGE), as proteínas são separadas com base na sua massa molecular 

(MM) [64, 65]. A mobilidade das proteínas no gel é dependente do tamanho dos poros do 

gel (o poro do gel é determinado pela porcentagem de acrilamida; 10%, 12,5%, 15%, 

18%... contida neste) e da massa molecular (MM) da proteína do interesse do estudo [68]. 

Cada spot (ponto ou mancha) visualizado no gel pode ser considerado como uma proteína 

que migrou especificamente em função do seu pI e sua MM. Essas proteínas são coradas 

geralmente com azul brilhante de Coomassie por este permitir melhor quantificação da 

abundância relativa de cada proteína. [69, 70]. Após a coloração e subsequente 

descoloração, os géis são digitalizados com o auxílio de um scanner específico e as 

imagens são analisadas por um software que permite determinar o número de spots 

presentes no gel, valores de pI e MM, e é fundamental para a comparação das diferenças 

nas expressões das proteínas geradas por múltiplas corridas eletroforéticas [58, 67]. 
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Figura 7. Exemplo de Focalização Isoéletrica - IEF (A) e corrida de um gel de 

eletroforese 2D-PAGE (B). 

2.2.2 Identificação por espectrometria de massas (MS) 

As proteínas a serem analisadas nos estudos proteômicos e/ou metaloproteômicos 

após serem devidamente extraídas e fracionadas, devem passar pelo processo de 

“digestão” tríptica com enzimas proteolíticas, sendo a mais utilizada a enzima tripsina 

para clivar a proteína e liberar peptídeos [71]. No caso de estudos que utilizam o 

fracionamento de proteínas por 2D-PAGE, a digestão em gel é aplicada, ou seja a proteína 

é processada e digerida enquanto está contida em um spot de gel de poliacrilamida [72]. 

A tripsina cliva as ligações peptídicas das proteínas após os grupos carboxilas dos 

resíduos de lisinas (Lis) e argininas (Arg), exceto quando estas ligações são com resíduos 

de prolina (Pro), ou seja, ligações Lis-Pro ou Arg-Pro [73]. Os peptídeos obtidos na etapa 

de digestão tríptica podem então serem caracterizados utilizando-se a espectrometria de 

massas (MS) [73].  

A espectrometria de massa com ionização por eletrospray (ESI MS/MS) é uma 

técnica analítica que consiste de uma fonte de ionização, um analisador de massas -razão 

massa/carga (m/z)- e um detector [74]. Através da técnica de ESI MS/MS pode ser 

avaliada a massa molecular dos compostos e quantifica-los, identificar compostos 

desconhecidos, revelar a estrutura de moléculas e determinar as modificações pós-

traducionais [74, 75]. As moléculas de interesse são em primeiro lugar, introduzidas na 

fonte de ionização do espectrômetro de massa, onde são ionizadas para adquirir cargas 

positivas ou negativas. A produção de íons pelo processo eletrospray requer, 

essencialmente, dois passos: dispersão de gotas altamente carregadas, quase à pressão 

atmosférica, seguida por condições que permitam a evaporação da gota; envolve a 

formação de um spray eletrolítico, que gera pequenas gotas carregadas e destas são 

liberados os íons. Quando um potencial positivo é aplicado na solução, os íons positivos 

tendem a se afastar para uma região menos positiva, isto é, em direção ao contra-eletrodo. 

Conforme a densidade de carga aumenta na gota, o campo elétrico formado entre o capilar 

e o eletrodo aumenta, provocando uma deformação na gota que está presa na ponta do 

capilar; a gota ganha forma de cone e permanece presa ao capilar até o momento em que 

a densidade de carga na superfície da gota e o aumento da repulsão entre os íons vençam 

a tensão superficial, ocorrendo liberação de pequenas gotas com alta densidade de carga. 

Como resultado final, os íons tornam-se completamente dessolvatados [76]. Os íons, em 
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seguida, viajam através do analisador de massa até chegar em diferentes partes do detector 

de acordo com a proporção massa/carga (m/z). Após o contato dos íons com o detector, 

são gerados sinais, e estes, gravados por um sistema de computador. O computador 

mostra os sinais graficamente como um espectro de massa, mostrando a abundância 

relativa dos sinais de acordo com a sua proporção de m/z [77]. Os resultados podem ser 

analisados usando bancos de dados do interesse do estudo. 

A ESI tem emergido como uma importante técnica em laboratórios, por fornecer 

um método sensível, robusto e confiável para os estudos, detectar quantidades molares de 

biomoléculas não voláteis e termicamente instáveis que não são passíveis de análise por 

outras técnicas convencionais. Juntamente com um cromatógrafo de fase líquida de alta 

eficiência (HPLC) para fracionamento molecular antes da análise por espectrometria de 

massa, HPLC/ESI/MS tornou-se uma técnica poderosa capaz de analisar pequenas e 

grandes moléculas de diferentes polaridades, em uma amostra biológica complexa. 

Compostos neutros também pode ser convertido para a forma iónica, e, portanto, ser 

analisadas por ESI MS MS [77]. 

 Espécies de peixes estudadas 

2.3.1 Tucunaré (Cichla spp.) 

O Tucunaré é um peixe de água doce com distribuição na Amazônia e nas regiões 

Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. Esse peixe habita açudes, represas e rios. É 

um peixe carnívoro (topo de cadeia), alimentando-se principalmente de outros peixes e 

camarões. É um peixe voraz, persegue sua presa até conseguir capturá-la. Formam casais 

e se reproduzem em ambientes lênticos, onde constroem ninhos e cuidam da prole. O 

Tucunaré é um peixe de escamas, com corpo alongado e um pouco comprimido. Sua 

coloração é amarelada, com manchas pretas e verticais distribuídas regularmente pelo 

corpo. Todos os Tucunarés apresentam uma mancha redonda (ocelo) no pedúnculo caudal 

(Figura 8). É bastante rápido, agressivo, forte e muito sedentário (não realizando 

migrações). Com hábitos diurnos, pode chegar até 65 cm de comprimento total [5]. 
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Figura 8: Cichla spp. (peixe popularmente conhecido pelo nome de “Tucunaré”). Fonte: 

Adaptado de Queiroz 2014 [78]. 

2.3.2 Filhote ou Piraíba (Brachyplatystoma filamentosum) 

O Filhote ou piraíba, como é conhecido pala população amazonense o 

Brachyplatystoma filamentosum é um peixe de água doce da região amazônica, um dos 

peixes topo da cadeia alimentar. Seus habitats são as bacias do Araguaia e do Amazonas. 

Com comprimento que pode atingir até 2.50 m, sua massa corpórea pode chegar a 300 

kg. Tem grande importância comercial na região e em diversas cidades onde são 

vendidos, possui carne muito apreciada na culinária brasileira, principalmente na região 

de origem. Sendo da família dos grandes bagres, é considerado o maior peixe de água 

doce brasileiro depois do pirarucu. Seu habit preferido é o fundo dos canais dos rios, por 

esse motivo é de difícil captura em redes de pesca. É comum capturar esses peixes com 

um tipo de anzol grande preso em uma linha grossa, chamado de espinhel. O Filhote é 

um peixe carnívoro e voraz se alimentando de peixes inteiros, como peixes de couro, 

pacu, traíra, matrinchã, cascudo, cachorra, piranha, etc. Apresenta o dorso cinza oliva ou 

mais claro e ventre com coloração próxima ao branco, com seis barbilhões sensitivos na 

região anterior da cabeça (Figura 9) [79]. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_amaz%C3%B4nica
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Figura 9. Brachyplatystoma filamentosum (peixe popularmente conhecido pelo nome de 

“Filhote ou piraíba”). Ordem: Siluriformes, Familia: Pimelodidae [78]. 

2.3.3 Jaraqui (Semaprochilodus sp.) 

São peixes de médio porte, atingindo tamanho máximo de 24-30 cm. Nas 

nadadeiras caudal e anal apresentam faixas transversais de coloração amarela e preta, 

alternadamente. Como característica principal da família Prochilodontidae, são peixes de 

hábito bentopelágico e apresentam grandes lábios móveis, com várias fileiras de dentes 

falciformes, que permitem “raspar” a matéria orgânica de várias superfícies. Portanto, 

grande parte da sua dieta é detritívora; alimentando-se de detritos, micro-organismos 

associados ao sedimento e algas (Figura 10). Os cardumes vivem se deslocando pelo canal 

para desovar ou à procura de novas áreas para alimentação e dispersão. Na região 

amazônica, a preços populares, a espécie é facilmente encontrada em todas as feiras, 

mercados e restaurantes [5]. Por ser um peixe que se alimenta de detritos, ocupa a base 

da cadeia alimentar. 

 

 

Figura 10: Semaprochilodus sp. (peixe popularmente conhecido pelo nome de“Jaraqui”). 

2.3.4 Barba-chata (Pinirampus pirinampu) 

A família Pimelodidae é composta atualmente por 83 espécies de bagres, onde a 

maioria das espécies conhecidas ocorrem nas bacias dos rios Amazonas, Paraná, Orinoco 

e nos grandes rios das Guianas. Algumas espécies de pimelodídeos podem atingir 

tamanhos muito grandes, entre essas, as espécies de Brachyplatystoma e 

Pseudoplatystoma [79]. Esses bagres apresentam o corpo nu (sem placas ósseas externas), 
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com uma nadadeira adiposa relativamente grande e três pares de barbilhões longos (um 

par maxilar e dois mentonianos) e corpo nas cores variando de cinza uniforme até padrões 

bastante elaborados de listras, pintas e manchas escuras e claras. A maior parte dos 

pimelodídeos é composta por peixes de hábitos carnívoros, e algumas espécies de grandes 

bagres representam predadores de topo de cadeia alimentar. Algumas espécies consomem 

frutos, enquanto outras tendem à onivoria. A bacia do rio Madeira é uma importante rota 

migratória para a reprodução desses bagres [79].  

O barba-chata alcança cerca de 80 cm de comprimento total e pode chegar a 12 

kg, mas o peso médio varia de 3 a 5 kg (Figura 11). A espécie é comum ao longo da beira 

dos rios, na frente de vilas e cidades, e, por esse motivo, é importante para a pesca de 

subsistência. Inclui vários itens alimentares em sua dieta, mas costuma ser um piscívoro 

bastante voraz quando ataca peixes presos nas redes. No Rio Madeira, o barba chata 

costuma aparecer em grande quantidade na pesca em novembro e dezembro, mas pode 

ser capturado em qualquer época do ano [79]. 

 

 

Figura 12. Pinirampus pirinampu, (peixe conhecido pelos nomes populares de Barba-

chata, Barbado e Piranambu). Ordem: Siluriformes, Família: Pimelodidae [79]. 

3 Hipótese  

Os peixes do Rio Madeira/RO contêm em seus tecidos muscular e hepático níveis 

considerados tóxicos de mercúrio capaz de induzir a produção de metalotioneínas. 

4 Objetivos Geral  

Identificação de metalotioneínas biomarcadoras de toxicidade do mercúrio e de 

espécies mercuriais aplicáveis à vigilância ambiental e saúde humana. 
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 Objetivos específicos  

- Desenvolver e validar métodos analíticos visando o fracionamento/separação e 

identificação de metalotioneínas por 2D-PAGE em amostras de tecido hepático e 

muscular de peixes.  

- Otimizar procedimentos de extração de mercúrio dos spots proteicos para posterior 

mapeamento por GFAAS;  

- Identificar por MS as possíveis metalotioneínas presentes nos spots proteicos, após 

confirmação da presença de mercúrio por GFAAS.  

- Dosar o estresse oxidativo nas espécies estudadas através da analise da atividade das 

enzimas glutationa peroxidase, superóxido dismutase, catalase e do hidroperoxido de 

lipídeo.  

5 Materiais e métodos  

A escolha das espécies foi feita levando em consideração o consumo destas pela 

população local. O tamanho e peso dos indivíduos variou dependendo da espécie 

capturada: Jaraqui apresentou média de 28 cm de comprimento total e média de 0.5 kg 

cada; Tucunaré, 30 cm de comprimento total e média de 0.8 kg; Barba chata 50 cm de 

comprimento total e média de 2 kg e o Filhote, o maior animal do estudo apresentou 

média de 1.10 metro de comprimento total e aproximadamente 30 kg.  

  Coletas das espécies de peixes estudadas  

As coletas das espécies foram realizadas de fevereiro a março contando com o 

auxílio de transporte aquático da empresa de monitoramento ambiental NATURAE, que 

faz o monitoramento das espécies de peixes na região da Usina Hidrelétrica de Jirau. A 

pesquisa faz parte do Programa “Biomarcadors de Toxicidade do Mercúio Aplicados ao 

Setor Hidrelétrico na Região Amazônica”, financiado pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL. O protocolo de coleta das amostras foi aprovado pelo comitê de ética 

da Universidade de Brasília UnB: N° de registro CEP-FM 038/2010 e faz parte do prejeto 

universal “Aproveitamento hidrelétrico Jirau (AHE Jirau, estado de Rondônia): programa 

de monitoramento hidrobiogeoquímico do mercúrio e de riscos à saúde humana. 

As espécies de peixes estudadas foram capturadas em seis pontos do Rio Madeira 

(Figura 13), denominados; Abunã (S 09°47´18,3´´; W 065°31´12,4´´), Cotia (S 09° 

40´43.8”; WE 064° 58´51.01´´), Mutum (S 09° 41´0,06´´; WE 064° 58´43.9´´), São 
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Lourenço (S 09°23´26,5´´; W 064°53´05,7´´) e Rau (S 09°16´12,8´´; W 064°41´14,1´´), 

localizados a montante da usina de Jirau e Karipunas (S 09º 11´16.98´´; W 064º 

36´44.53´´) localizado a jusante da Usina. As coletas dos sete indivíduos de cada espécie 

(Figura 14 e 15) foram feitas num raio de 500 metros, tendo como referência central os 

pontos marcados por GPS citados acima. Para coleta das espécies estudadas, foram 

fixadas no rio 39 redes de aproximadamente 6 metros cada, divididas em 3 baterias. As 

malhas das redes usadas foram, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 (cada bateria foi 

composta por uma rede de cada malha). Alguns indivíduos também foram capturados 

com tarrafas (uma espécie de rede muito usada na pesca do rio madeira) (Figura 16A) e 

os exemplares de peixe Filhote, foram capturados com espinhéis (Figura 16B). As demais 

espécies capturadas nas redes, que não eram do interesse desse estudo, foram usadas pela 

NATURAE em seus estudos de monitoramento. 

 

 

Figura 13: Mapa dos pontos de coletas das amostras das espécies de peixes estudadas 

(Usina Hidrelétrica de Jirau, Rio Madeira, Rondônia/Brasil). 
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Figura 14: Coleta do tecido muscular e hepático (A), cilindro de N2 para armazenamento 

das amostras durante a coleta (B), amostras sendo preparadas em gelo seco para o 

transporte aéreo (C) e amostras embaladas em caixa térmica de isopor para transporte. 
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Figura 15: Coleta das espécies de peixes nas proximidades da Usina Hidrelétrica de Jirau, 

Rio Madeira, Estado de Rondônia e retirada das amostras para análises de proteínas e do 

mercúrio.  

 

Figura 16. Tarrafa usada para pesca (A)[80], espinhel usado para pesca de peixes grandes como 

o Filhote (B). 

 Obtenção e preparo das amostras hepáticas e muscular 

As espécies coletadas foram sacrificadas por secção da coluna cervical, e as 

amostras de tecido hepático e tecido muscular (região dorsal do animal) foram coletadas 

e congeladas em N2 líquido (nitrogênio líquido) (Figura 14 e 15). Em seguida foram 

transportados em caixas de isopor com gelo seco para o laboratório de estudos 

metaloproteômicos (Laboratório de Bioanalítica Aplicada e Eletroforese) do Instituto de 

Biociências – Departamento de Química e Bioquímica UNESP Botucatu-SP, onde foram 

feitos pools de sete indivíduos de cada espécie através de maceração manual com N2 e 

armazenados em tubos de polipropilenos de 50 mL até a realização das análises. Para o 

tecido muscular foi feito processo semelhante usando mixer para obtenção dos pools e 

armazenados como já descrito para o tecido hepático.  

5.2.1  Fracionamento específicos para metalotioneínas 

Cerca de 500 mg de pool de tecido muscular e/ou 100 mg de pool (pools de sete 

indivíduos) de tecido hepático das espécies estudadas foram homogeneizados com auxílio 

de almofariz e pistilo na proporção de 1:3 (m/v) em tampão de extração (solução Tris-

HCl 20 mmol L-1 pH 8.5, sacarose 0.5 mol L-1, agente redutos ditiotreitol (DTT) e inibidor 

de protease cOmplete Mini, EDTA-free e/ou Protease Inhibitor Mix). Após a 

homogeneização, o material ficou em repouso durante 5 minutos e foi centrifugado duas 

vezes a 13000 rpm por 60 minutos a 4 ºC, recolhido o sobrenadante (fração citosólica) e 
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separado em três alíquotas para fracionamento das proteínas. Para o fracionamento, 

adicionou-se 1850 µL de solução gelada etanol/clorofórmio (1.3:1) a 1 mL de 

sobrenadante (amostra), que constituiu a primeira etapa de precipitação. Essa mistura 

repousou 4 °C/30´, após esse tempo centrifugou novamente a 13000 rpm por 30 minutos 

a 4 ºC. Dos pellets formados com as proteínas de maior massa molecular (>90 kDa), 

foram analisados o mercúrio e como não apresentou, os mesmos foram descartados. As 

proteínas restantes, onde possivelmente teriam as MTs, foram obtidos novos pellets (<90 

kDa) utilizando 500 µL de sobrenadante adicionados a 50 µL de solução gelada HCl 37% 

(m/m) etanol 99% gelado na proporção de 1:3 (v/v). Esta etapa de precipitação visou a 

obtenção das proteínas de baixa massa molecular do sobrenadante, incluindo as possíveis 

metalotioneínas. Esta mistura permaneceu overnight em repouso a -20 ºC e no dia 

seguinte, foi centrifugada novamente com a programação já descrita anteriormente. Nesta 

etapa o sobrenadante foi descartado e o pellet obtido, submetido a uma lavagem em 

solução contendo 1500 µL de etanol absoluto gelado, 17 µL de clorofórmio e 207 µL de 

tampão de extração sem o agente redutor para a remoção dos traços ácidos [31, 81, 82]. 

A fração (pellet) destinada a quantificação de proteínas totais foi submetida ao método de 

Biureto, como descrito a seguir (Item 5.3). 

  Determinação da concentração de proteínas totais nos pools de amostras 

A concentração de proteínas totais das amostras de tecido hepático e muscular das 

espécies de peixes estudadas foi determinada pelo método do Biureto usando albumina 

de soro bovino como padrão. Curvas analíticas de calibração (Figura 17) foram 

construídas com concentrações de 10 a 100 g/L a partir de uma solução estoque de 

albumina (100 g L-1). Para quantificação das proteínas, o pellet foi solubilizado em 100 

μL de NaOH, 0.50 mol L-1 e deste, usado 50 μL misturado a 2.5 mL do reativo de Biureto, 

os quais foram levados a banho-maria a 32 ºC por 15 minutos. Após 5 minutos em 

temperatura ambiente, as leituras de absorbância foram feitas em espectrofotômetro 

UV/Visível em comprimento de onda 545 nm. 



 

37 
 

 

Figura 17. Curvas analíticas de calibração construídas com concentrações de 10 a 100 g 

L-1 a partir de solução estoque de albumina (100 g L-1). 

 Separação das proteínas por eletroforese bidimensional (2D-PAGE) 

O pellet de massa molar inferior a 90 kDa obtido foi diluído em uma solução 

contendo 7 mol L-1 de ureia; 2 mol L-1 de toureia; 2% (m/v) de CHAPS (3-[(3-

colaminopropil)-dimetilamônio]-1-propano sulfonato); 0.5% (v/v) anfólitos pH variando 

de 3 a 10; 0,002% (m/v) de azul de bromofenol. A concentração de proteínas foi de 1.5 

μg/μL. Um volume de 250 μL dessa solução foi adicionado a cada uma das tiras de 13 

cm contendo gel de poliacrilamida com gradiente de pH de 3 a 10 e cobertas com 

aproximadamente 1.5 mL de óleo mineral para que fossem hidratadas com solução 

contendo a amostra por um período de 12 horas em caixa IPGBox a 20 ºC. Após a 

hidratação, as tiras foram levadas para o sistema de focalização isoelétrica (IEF) EttanTM 

IPGphorTM 3 (Figura 18). As corridas IEF das tiras foram realizadas como indicado na 

tabela 1. O tempo de separação em primeira dimensão durou em média 4:30 h. Nesta 

etapa foi possível separar as proteínas levando em consideração o seu ponto isoelétrico 

(corrida em primeira dimensão, 1D). 

Tabela 1: Programação utilizada na IEF para fitas com gradiente de pH 3-10. 

Etapa Tensão (V) Acúmulo (Vh) 

1 500 500 

2 1000 800 

3 10000 11300 

4 10000 3000 
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Figura 18. Focalização Isoelétrica no EttanTM IPGphorTM (A). Curva obtida durante a 

corrida IEF (B). 

Após o término da focalização isoelétrica, as tiras com as proteínas separadas em 

função do pI foram reidratadas e equilibradas em duas etapas. Na primeira etapa foram 

usados 10 mL de solução contendo 6 mol L-1 de ureia, 2% (m/v) de SDS, 30% (v/v) de 

glicerol, 50 mol L-1 de Tris-HCl, 0.002% (m/v) de azul de bromofenol e 2% (m/v) de 

DTT. Esta etapa, denominada “redução”, tem a finalidade de manter as proteínas em suas 

formas reduzidas. Na segunda etapa, foi utilizada uma solução de composição similar, 

porém, substituindo-se o DTT por iodoacetamida (IAA) 2.5% (m/v). Esta etapa é 

denominada “alquilação” e sua finalidade é alquilar os grupos tióis das proteínas, 

prevenindo que elas sejam reoxidadas durante o processo eletroforético [26, 63, 83]. Cada 

uma destas etapas durou 15 min. Após as etapas de equilíbrio, foi realizada a segunda 

dimensão do processo eletroforético (SDS-PAGE). As tiras foram aplicada em geis de 

poliacrilamida 15% previamente preparado em placa de vidro de 180 x 160 x 1.5 mm. Os 

géis de poliacrilamida foram preparados a partir das seguintes soluções: Acrilamida, N, 

N’-metilenobisacrilamida, Tris-hidroximetil amino metano, Dodecil Sulfato de Sódio 

(SDS), Persulfato de Amônio, N,N’,N,N’-tetrametilenodiamina (TEMED) e água 

ultrapura. Ao lado de cada tira, foi colocado um pedaço de papel de filtro contendo 8 µL 

de padrão de massa molecular conhecido, com as proteínas β-fosforilase (97.0 kDa), 

albumina (66.0 kDa), ovoalbumina (45.0 kDa), anidrase carbônica (30.0 kDa), inibidor 

de tripsina (20.1 kDa) e α-lactoalbumina (14.4 kDa). A tiras e o papel de filtro foram 

vedados com solução de agarose 0.5% (m/v), de modo a garantir o contato destes com o 

gel de poliacrilamida e permitir a passagem de corrente elétrica. Em seguida, a corrida 
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eletroforética em segunda dimensão foi feita em sistema para eletroforese 2D PAGE (GE 

Healthcare, Uppsala, Suécia) utilizando a programação a seguir (Tabela 2). 

Tabela 2: Programação da corrida 2D-PAGE para obtenção das proteínas separadas por 

massa molecular. 

Etapa Corrente  V Tempo  

1 290 100 30 minutos 

2 290 160 350 minutos 

          Após a corrida, as proteínas foram fixadas no gel utilizando uma solução contendo 

ácido acético 10% (v/v) e etanol 40% (v/v), durante 1h. Após essa etapa, foram coradas 

empregando-se uma solução corante de Coomassie Blue, composta por sulfato de amônio 

8% (m/v), ácido fosfórico 1.6% (v/v), Coomassie Brilhante Blue G-250 0.08% (m/v) e 

metanol 25% (v/v). Os géis ficaram em contato com essa solução por 72 horas e após esse 

período, o corante foi removido e realizadas sucessivas lavagens com água ultrapura. Os 

géis obtidos foram, por fim, digitalizados em Scanner (GE Healthcare, Uppsala, Suécia) 

[26]. Os parâmetros escolhidos para a obtenção das imagens dos géis foram: resolução 

300 dpi, zoom 100% e depth (regula o nível de cinza do pixel) 12 ou 16 bits por pixel; os 

quais foram selecionados a partir das recomendações do fabricante. As imagens 

capturadas foram gravadas no formato tif e mel.  

 

Figura 19. Esquema geral do trabalho. Três corridas com duplicatas de géis para cada 

pool de tecido para determinação de Hg e uma corrida com triplicata de gel para 

identificação das proteínas. 
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 Tratamento das imagens 

Após a digitalização dos géis, as imagens foram escaneados e as imagens 

analisadas pelo programa ImageMaster Platinum, versão 7.0 (GE Healthcare,2007). As 

imagens passaram por um processo de edição automática e manual para a retirada defalsos 

spots e obter dados como o número de spots por gel, pI, massa molecular, volume e massa 

de proteína. 

 O tratamento das imagens foi realizado para cada duplicata de géis por amostra 

obtidos de um mesmo processo de separação eletroforéticas.  

 No tratamento das imagens foi ajustando o contraste da imagem do gel de forma 

a melhorar a visualização dos spots pelo analista. Depois, realizou-se a seleção de uma 

pequena região do gel, a qual continha spots de intensidade intermediária. Os parâmetros 

para a detecção: smooth (fixa o número de vezes que o programa homogeneíza a região 

selecionada antes de seguir a detecção) – 3; saliency (curvatura do spot, filtra spots reais) 

– 20; e min área (elimina regiões menores que as indicadas) – 5. Em seguida, estenderam-

se estes parâmetros para todo o gel por meio de uma ferramenta do programa para a 

detecção automática. 

A correlação obtida entre os géis foi feita pela equivalência entre os spots dos dois 

géis (matching), onde os spots foram comparados quanto à sua distribuição, volume, 

intensidade relativa, ponto isoelétrico (pIs) e massa molecular (MM). 

 Determinação de mercúrio total 

A determinação de mercúrio total nos pools de tecido hepático e muscular das 

espécies estudadas, pellets e spots proteicos foi feita por Espectrometria de Absorção 

Atômica em Forno de Grafite (GFAAS) conforme procedimento descrito por Moraes et 

al., 2013 e Vieira et al., 2015 [26, 45]. 

Os pools dos tecidos e os pellets e spots proteicos foram mineralizados usando 

mistura ácida.  Aproximadamente 50 mg (pesadas em triplicata em balança analítica com 

precisão de centésimo de miligrama) de pool de tecido hepático e muscular, e/ou 6 spots 

proteicos (obtidos das três duplicatas de corridas), e/ou a massa total dos pellets proteicos 

obtidos nas etapas de precipitação fracionada (±100 mg; obtidos pela diferença da massa 

inicial do microtubo e a massa final, depois da precipitação das proteínas) foram 

transferidos para frascos de digestão de 5 mL. Para cada frasco de digestão foram 
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transferidas alíquotas de 0.5 mL de ácido sulfúrico concentrado e 0.25 mL de peróxido 

de hidrogênio 30% (m/m). O conjunto de frascos foi colocado em bloco digestor com 

aquecimento brando (aproximadamente 70º), até completa mineralização das amostras 

(extrato transparente). Em seguida, os extratos ácidos obtidos foram transferidos para 

balões volumétricos de 5 mL completando-se os volumes com água ultrapura (18.2 M 

cm-1).  

Para a determinação de mercúrio foi utilizado espectrômetro de absorção atômica 

SHIMADZU modelo AA-6800, equipado com corretor de absorção de fundo com 

lâmpada de deutério e sistema self-reverse (SR), tubo de grafite pirolítico com plataforma 

integrada e amostrador automático ASC-6100. Foi utilizada lâmpada de cátodo oco de 

mercúrio SHIMADZU, operada com corrente mínima de 12 mA e máxima de 400 mA 

(corrente utilizada na correção de fundo – BG). O comprimento de onda utilizado foi de 

253.7 nm e resolução espectral de 0.5 nm. Argônio foi utilizado como gás inerte, 

mantendo-se um fluxo constante de 1 L min-1 durante todo o programa de aquecimento, 

exceto na etapa de atomização, na qual o fluxo de gás foi interrompido. Os sinais de 

absorbância foram medidos em área de pico por mostrar melhor repetibilidade dos 

resultados [26].  

As paredes interiores do tubo de grafite com plataforma integrada utilizado nas 

análises de mercúrio foram recobertos com tungstênio. No processo de recobrimento do 

tubo, alíquotas de 20 µL de solução modificador tungstato de sódio 1000 mg L-1 foram 

injetadas dentro do atomizador, o qual foi em seguida submetida ao programa de 

aquecimento descrito por Moraes et al., (2013) [45]. Íons de tungstênio foram depositados 

sobre a plataforma do tubo de grafite onde o aquecimento alcançou 500 °C, formando 

assim, uma camada de carboneto de tungstênio, que funciona como modificador químico. 

Após esse tratamento, obteve-se um aumento da vida útil do tubo de 300 queimas para 

aproximadamente 483 [26, 45]. 

 Preparo da curva analítica e procedimento analítico 

A curva analítica foi preparada utilizando amostrador automático com solução 

padrão de mercúrio (Merck). Alíquotas de 2, 4, 8, 12 e 16 μL de uma solução padrão de 

mercúrio 2.50 μg L-1 foram combinadas com 4 μL de solução de nitrato de Cu (II) 100 

mg L-1 e água ultrapura suficiente para um volume final de 20 μL de solução. As 

concentrações das soluções-padrão de mercúrio variaram entre 0.25 e 2.00 μg L-1. Estas 
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soluções foram, em seguida, injetadas no tubo de grafite do espectrômetro recoberto com 

carboneto de tungstênio usando a micropipeta do amostrador automático. As medidas de 

absorbâncias foram feitas em triplicatas, o programa de aquecimento do tubo de grafite 

otimizado para a análise de mercúrio é mostrado na Tabela 3 [26]. 

Para leitura das amostras, foram colocadas no vial do amostrador 0.5 mL de 

amostras (extratos ácidos) e 0.25 mL de modificador químico (solução de nitrato de 

paládio e zircônio), desta mistura, foram injetados 20 µL dentro do tubo de grafite usando 

a micropipeta do amostrador automático. Para validação do método foi utilizado padrão 

certificado Fish Protein DORM 4–NRC contendo 410±55 µg kg-1 de mercúrio total [26, 

45, 63]. 

Tabela 3. Programa de aquecimento do tubo de grafite otimizado para determinação de 

mercúrio em extratos ácidos obtidos a partir de amostras mineralizadas de pools de tecido 

hepático, muscular, pellets e spots proteicos obtidos do fracionamento das proteínas 

destes pools. 

Etapas  Temp. (°C)  Estágios Fluxo de argônio  

(L min -1)  

  Rampa (s)          Patamar (s)  

Secagem  90  5  0  1  

Secagem  120  5  5  1  

Pirólise  250  5  5  1  

Pirólise  800  5  10  1  

Atomização  1600  2  5  0  

Limpeza  1800  5  0  1  

 

 Identificação das proteínas por espectrometria de massas ESI MS MS 

Os spots foram excisados dos géis e foram cortados em segmentos de 

aproximadamente 1 mm3, transferidas para tubos de 2.0 mL contendo 200 μL de ácido 

acético 5% e armazenados a 4 °C. Posteriormente, os segmentos de gel foram lavados por 

três vezes, em uma solução contendo acetonitrila (ACN) 50% (v/v) e bicarbonato de 

amônio (AmBic) 25 mM por 30 min, pois os géis deveriam estar totalmente descorados. 

Em seguida, os mesmos foram desidratados duas vezes em ACN 100% por 10 min. Ao 

final da segunda desidratação, a ACN foi removida e o resíduo remanescente deixado 

evaporar em temperatura ambiente. 

Depois de desidratados, os spots foram submetidos à redução com DTT 20 mM 

em AmBic 50 mM incubados por 40 min a 56 ºC. O excesso de líquido foi removido e 
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substituído por IAA a 55 mM em AmBic 50 mM. Após 30 min no escuro, em temperatura 

ambiente, o líquido foi removido, os fragmentos foram lavados em AmBic 25 mM e em 

seguida desidratados em ACN 100%. A ACN foi descartada e o resíduo remanescente no 

gel foi deixado evaporar em temperatura ambiente. 

Para a digestão das proteínas, os fragmentos de gel foram reidratados em 15 μL de 

solução contendo 150 ng de tripsina (Trypsin Gold Mass Spectrometry, Promega, 

Madison, WI, EUA) em AmBic 25 mM por 15 min para que a tripsina pudesse penetrar 

no gel. Em seguida, adicionaram-se 50 μL de AmBic 25 mM para total cobertura dos 

spots e incubou-se a 37 °C por 14 h. Ao fim de 14 h, a ação da tripsina foi interrompida 

pela adição de 15 μL de solução bloqueadora (ACN 50% v/v e ácido fórmico 5% v/v). 

Os peptídeos foram eluídos da acrilamida com duas lavagens de 15 min com solução de 

eluição A (ACN 50% v/v e ácido fórmico 1% v/v), uma lavagem de 15 min com solução 

de eluição B (metanol 60% v/v e ácido fórmico 1% v/v) e mais duas lavagens com ACN 

100%, a 45 °C sob sonicação em banho (Ultracleaner 1600A, Unique, Brasil) com 40 

KHz de frequência fixa e potência de 30W. A solução contendo os peptídeos extraídos 

foi submetida a secagem em concentrador a vácuo (Eppendorf, Hamburgo, Alemanha) 

em temperatura ambiente, por 2-3 h e armazenada a -20 °C (SHEVCHENKO et al., 2006). 

Antes de ser realizado o sequenciamento dos peptídeos, a amostra ainda passou por um 

processo de limpeza utilizando colunas C18 ZipTip (Millipore) com resina. Estas foram 

recondicionadas com solução TFA 0.1% em ACN 100%, TFA 0.1% em ACN 50% e TFA 

0.1% em H2O. Os peptídeos foram suspensos com 10 µL de solução TFA 0.1% em H2O, 

passada pela coluna para retenção dos peptídeos e possíveis sujeiras e lavada com solução 

TFA 0.1% preparada em MeOH 5% por 3 vezes. Os peptídeos foram recuperados 

passando na coluna 10 µL de TFA 0.1% preparado em ACN 50%, colocado em novo 

microtubo e concentrado até o volume final de aproximadamente 1 µL. A análise dos 

peptídeos trípticos foi realizada no sistema nanoACQUITY UPLC (Waters, Milliford, 

USA) acoplado ao espectrômetro de massas Xevo Q-TOF G2 (Waters, Milliford, USA). 

Para tanto, o sistema UPLC nanoACQUITY foi equipado com uma coluna do tipo HSS 

T3 (Acquity UPLC HSS T3 column 75 mm x 150 mm; 1.8 µm, Waters), previamente 

equilibrada com 7% da fase móvel B (100% ACN + 0.1% ácido fórmico). Os peptídeos 

foram separados através de um gradiente linear de 7-85% de fase móvel B durante 20 min 

com fluxo de 0.35 µL/min e a temperatura da coluna mantida a 45°C. O MS foi operado 

em modo íon positivo, com resolução de pelo menos 20000 FWHM (full-width 

halfmaximum) e em modo de aquisição independente de dados (LC-MSE), com o tempo 
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de aquisição de dados de 20 min por spot. Os dados foram coletados a uma energia de 

colisão constante de 15 eV no modo MS de baixa energia e 45 eV modo de alta energia. 

A correção das massas foi realizada utilizando o calibrante externo (Glu-1-fibrinopeptide 

B, 1 pmol/mL) infundido através do lock mass a um fluxo de 300 nL/min e amostrado a 

cada 30s. 

 Os espectros de massa obtidos do nanoUPLC-MSE foram processados utilizando 

o software Protein Lynx Global Server (PLGS) versão 3.0. A identificação das proteínas 

foi obtida através do algoritmo de contagem de íons incorporado ao software. Os dados 

obtidos foram buscados no banco de dados do gropo taxonômico (Otophysi) baixado do 

catálogo do UniProt (Universal Protein Resource). Para a busca foram utilizados os 

seguintes parâmetros: Carbamidomethyl-C (modificação fixa), oxidation M e phosphoryl 

STY (modificações variáveis); precisão de massa igual a 10 ppm, com tolerância do 

fragmento igual a 0.1 Da contra a massa teórica de peptídeos, com pelo menos um 

peptídeo por proteína, dois íons fragmentos por peptídeo e cinco íons fragmentos por 

proteína; clivagens perdidas: 1; False discovery rate: 4.  

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Quantificação do mercúrio total nos tecidos e pellets por espectrometria de 

absorção atômica em forno de grafite (GFAAS) 

A determinação de mercúrio nessa etapa do trabalho, além de ter sido feita nos 

pools de tecido muscular e hepático, também foram feitas nos pellets proteicos obtidos 

no processo de precipitação fracionada das proteínas (pellets com massa molecular >90 e 

<90 kDa). O objetivo desse procedimento foi fazer um balanço de massa de mercúrio em 

relação à concentração desse elemento nos pools de tecidos e nos pellets proteicos e 

também selecionar quais proteínas seriam caracterizadas ligadas ao mercúrio. Na tabela 

4 e gráfico 19 são apresentadas as concentrações de mercúrio no pool de tecido hepático, 

muscular e nos pellets proteicos das espécies estudadas. Para validar o método de 

determinação de mercúrio, foi usado o padrão certificado de proteína de músculo e fígado 

de peixe respectivamente (DORM 4 – NRC e DOLT 4-NRC) [26, 45]. 

   

Tabela 4. Resultados obtidos para concentração de mercúrio nos pools de tecido 

muscular (TM), hepático (TH) e pellets proteicos das espécies estudadas (µg kg-1).  
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Amostras Jaraqui Tucunaré Filhote Barba 

chata 

Padrão 

certificado  

 

Pool Muscular 71.40±0.93 101.30±1.30 87.40±0.90 60.20±0.20 - 

Pool Hepático 852.40±11.10 1219±15 1044±13.60 550.10±0.30 - 

 Pellet TM 59.70±0.77 81.20±1.05 72.20±0.94 30.30±0.10 - 

Pellet TH 724.20±9.40 999.60±13.1

0 

867.60±11.1

0 

600.40±1.20 - 

 Pellet TM >90 kDa - - - - - 

Pellet TH >90 kDa - - - - - 

DORM 4 –NRC - - - - 4 0 3±12  

DOLT 4 - NRC      2.580±220 

 *Padrão certificado de proteína de músculo de peixe contendo 410±55 µg kg-1.  Pellet TM= Pellet proteico 

do tecido muscular; Pellet TH= Pellet proteico do tecido hepático. [Hg] = concentração de mercúrio total 

(µg kg-1). 

 Com base nos dados apresentados na tabela 4, observa-se que o tecido hepático 

apresenta maior concentração de Hg do que o tecido muscular, tanto no pool de tecido 

quanto no pellet, isso pode ser justificado pela maior quantidade e diversidade de 

proteínas encontradas no fígado e por esse órgão ser considerado destoxificador do 

organismo, exercendo a função de eliminar os metabólitos endógenos ou exógenos, que 

possivelmente não serão benéficos [84]. Observando os números apresentados na tabela 

4, pode ser visto que houve uma pequena perda do mercúrio durante o processo de 

fracionamento tanto no tecido muscular quanto hepático (exceto no pellet de tecido 

hepatico de Barba-chata), o que não deixa de ser normal, pois houve manuseio da amostra 

e o mercúrio é um metal muito volátil, perde com facilidade quando a amostra é exposta 

a manuseios. Os resultados mostram uma perda de: 16.39% nos pellets de tecido muscular 

e 15.04% nos pellets de tecido hepático de Jaraqui; 19.85% e 18% de perda do mercúrio 

em pellets tecidos muscular e hepático do Tucunaré, respectivamente; 17.4% e 16.90% 

nos pellets tecido muscular e hepático de Filhote respectivamente e 50.33% de perda em 

tecido muscular de Barba chata, enquanto no tecido hepático esse valor teve uma 

inversão, houve uma concentração de mercúrio no pellet, indicando que não houve perda 

desse durante o fracionamento. Pode ser observado também nesses resultados, a maior 

concentração de mercúrio nos animais de topo de cadeia (Tucunaré e Filhote), sendo o 

pool de tecido hepático de Tucunaré o que mais apresentou mercúrio. Quando comparado 

concentração de mercúrio nos tecidos muscular e hepático de Tucunaré com esses 

mesmos tecidos de outro predador como é o caso do Filhote, os valores não ultrapassam 
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a 14.35%, já quando comparados com um animal base da cadeia alimentar pesqueira 

como o Jaraqui, os valores de concentração do mercúrio no tecidos do Tucunaré 

ultrapassa aos 30%. Essas concentrações mais elevadas nesses animais já eram esperadas 

devido seu nível trófico [26]. 

Estudos anteriores realizados em peixes do rio Madeira já haviam encontrado 

níveis consideráveis de mercúrio nos tecidos muscular, hepático e ligado a proteínas do 

musculo e fígado dos peixes dourada, Filhote, Tucunaré, Jaraqui, pacu e curimatã [26]. 

Braga et al., (2015) estudou peixe dourada da região amazônica e encontrou 3317 g 

kg-1 de mercúrio no tecido muscular, 2153 g kg-1  nos pellets desse mesmo tecido e  

5829 no tecido hepático e 3796 g kg-1 nos pellets hepáticos, usando água ultrapura 

para extração das proteínas [63]. Assim como o Filhote e Tucunaré, a dourada é um peixe 

topo de cadeia alimentar[78]. Comparando os resultados do estudo de Braga com os 

obtidos no presente estudo, pode ser observado, que tanto no tecido quanto nos pellets 

muscular do Filhote, (Tabela 4) foi detectado maior quantidade de mercúrio do que na 

dourada (pool de tecido 331±7 e pellet 315±3 µgHgkg-1) que ocupa praticamente o 

mesmo nível trófico (predador). O relativo aumento da concentração de mercúrio no 

Filhote observado nesse estudo pode ter ocorrido por diversos fatores, sendo o mais 

provável, o aumento do nível da água do reservatório da Usina Hidrelétrica de Jirau e 

consequentemente disponibilização de espécies mercuriais para o ambiente aquático e 

estas bioacumuladas nos pescados [85].  

Queiros et al., (2015) [3] já havia encontrado mercúrio tanto nos tecidos muscular 

e hepático, quanto ligados a algumas proteínas de baixa massa molecular (<20 kDa) de 

peixes Filhote do Rio Madeira. A quantidade de mercúrio (61711 µg k-1) encontrado no 

fígado do Filhote no estudo de Queiros, foi inferior ao determinado no presente estudo 

(1044±13.60 µg kg-1), isso vem a confirmar o processo bioacumulativo desse elemento 

no pescado. As espécies de peixes Jaraqui e Tucunaré (852.40±11.10 µg kg-1 e 1219±15 

µg kg-1 respectivamente), também apresentaram aumento nas concentrações de mercúrio 

no tecido hepático comparados a estudos anteriores de Vieira et al., (2014) (Jaraqui, 

4266 µg kg-1 e Tucunaré, 67413 µg kg-1) [86]. 

 Identificação das metalotioneínas no padrão certificado 

Para nortear os procedimentos de fracionamento das metalotioneínas nas amostras, 

inicialmente foram feitas corridas 2D-PAGE com o padrão certificado de MT 
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(Metallothionein-1 Rabbit Liver do fabricante Enzo Life Sciences) (Figura 20). Os spots 

obtidos nas corridas do padrão Metallothionein-1 Rabbit Liver foram caracterizados por 

ESI MS MS e, apesar das especificações do fabricante informar que este seria composto 

por 75% de MTs, essa foi encontrada em um único spot com massa molecular teórica de 

6.11 kDa, pI 8.24 segundo o banco de dados UniProt e 25.27 kDa, pI 5.64 experimental 

(gel 2D-PAGE). Os demais spots apresentaram apenas fragmentos de proteínas não 

identificados no banco de dados UniProt [87] (Tabela 1 dos anexos). A figura 19 

exemplifica um dos géis obtidos nas corridas 2D PAGE do padrão Metallothionein-1 

Rabbit Liver e na tabela 5 são apresentadas as proteínas caracterizadas por ESI MS MS.  

 

Figura 20. Gel obtido na corrida eletroforética do padrão certificado de Metallothionein-

1 Rabbit Liver do fabricante Enzo Life Sciences. Condições experimentais: concentração 

do gel de 15% (m/v), tiras com gradiente de pH 3-10, marcador de massa molecular de 

14-97 kDa (para certificar a massa molecular dos spots de MT). Etapa 1: 100V, 290 mA, 
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30 min. Etapa 2: 160 V, 290 mA, 5 horas e 50 minutos. Imagem em 3D representando o 

spot que foi identificada a metalotioneína por MS. 

 Determinação da concentração de proteína nos pools de amostras 

Tabela 5. Concentração de proteínas totais, determinado pelo método de Biureto, dos 

pellets de amostras obtidos pela precipitação fracionada. 

Amostras                                       Espécies estudadas Concentrações de 

proteína (mg L-1) 

Pellet  de tecido 

hepático 

Jaraqui 11.12 

Filhote 11.86 

Tucunaré 7.67 

 Barba chata 10.00 

Pellet de tecido 

muscular 

Jaraqui 23.34 

Filhote 14.14 

Tucunaré 26.71 

 Barba chata 9.60 

 

Com base nos resultados da concentração de proteína total presente nas amostras 

de tecido muscular e hepático dos peixes (Tabela 5) foi possível calcular o volume a ser 

adicionado nas tiras na etapa de hidratação a fim de se obter uma massa de proteína de 

375 g, que, com base no manual do sistema de focalização isoelétrica, favorece uma 

melhor separação das proteínas no gradiente de pH 3-10 [88, 89].  

 Corridas eletroforéticas 

Para obtenção de géis com possibilidades de encontrar MTs, foram feitas 

extrações em condições específicas como já descritas no item 5.2.1, e os spots 

encontrados na região onde identificou a metalotioneina do padrão certificado (24 a 30 

kDa), foram tratados para identificação de suas proteínas. As imagens dos géis tratados, 

correspondentes aos pools das espécies podem ser observadas nas figuras 21 a 28.  

Os resultados das análises de correlação entre as repetições dos géis, bem como a 

contagem de spots proteicos dos mesmos são apresentados na tabela 7, para os géis de 

uma mesma corrida eletroforética.  
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Os géis obtidos nas corridas eletroforéticas (Figuras 21 a 28) apresentaram ótima 

resolução (matching ≥93%), o que demonstra que a separação de proteínas foi eficiente. 

Observa-se que em todas as espécies, os géis expressam uma grande quantidade de spots 

proteicos, e que o tecido hepático apresenta maior quantidade destes comparado ao tecido 

muscular, resultados já esperados devido à grande quantidade de proteínas que são 

encontradas no tecido hepático. 

As imagens foram comparadas entre duplicata de géis por meio do processo de 

matching feito pelo programa ImageMaster Platinum v. 7.0, que consiste em identificar 

quais spots são equivalentes entre estes. O resultado do processo de tratamento das 

imagens permitiu obter a correlação entre as triplicatas de géis (Tabela 6). O tratamento 

de imagem das corridas eletroforéticas; revelou, por exemplo, para as repetições dos géis 

dos tecidos muscular e hepático do peixe Jaraqui uma correlação de 94 e 99%, Tucunaré 

93 e 98%, Filhote 93 e 97% e barba-chata, 100 e 96% respectivamente; isso de modo 

simplificado significa que os spots proteicos estavam presentes nas três repetições desses 

géis. Indicam ainda uma boa repetibilidade e reprodutibilidade dos mesmos nas repetições 

de corridas. 
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Figura 21. Gel bidimensional obtido na corrida eletroforética do pool de tecido muscular 

do Tucunaré. Em 3D estão apresentados os spots onde foram possíveis identificarem as 

proteínas por ESI MS/MS. Em destaque na imagem, o nome de cada proteína identificada 

e seu spot correspondente. Algumas proteínas foram identificadas em mais de um spot no 

mesmo gel. Todas as proteínas identificadas no gel apresentavam mercúrio no seu spot 

correspondente. 

 

Figura 22. Gel obtido na corrida eletroforética do pool de tecido hepático do Tucunaré. 

Em 3D estão apresentados os spots onde foram possíveis identificarem as proteínas por 

ESI MS/MS. Destacados nos retângulos na imagem, o nome de cada proteína identificada 

e seu spot correspondente. Algumas proteínas foram identificadas em mais de um spot ou 

um mesmo spot apresentou mais de uma proteína. Todas as proteínas identificadas no gel 

apresentavam mercúrio no seu spot correspondente. 
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Figura 23. Gel obtido na corrida eletroforética do pool de tecido muscular do Filhote. 

Em 3D estão apresentados os spots onde foram possíveis identificarem as proteínas por 

ESI MS/MS. Destacados nos retângulos na imagem, o nome de cada proteína identificada 

e seu spot correspondente. Algumas proteínas foram identificadas em mais de um spot ou 

um mesmo spot apresentou mais de uma proteína. Todas as proteínas identificadas no gel 

apresentavam mercúrio no seu spot correspondente.                                        
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Figura 24. Gel obtido na corrida eletroforética do pool de tecido hepático do Filhote. Em 

3D estão apresentados os spots onde foram possíveis identificarem as proteínas por ESI 

MS/MS. Destacados nos retângulos na imagem, o nome de cada proteína identificada e 

seu spot correspondente. Algumas proteínas foram identificadas em mais de um spot ou 

um mesmo spot apresentou mais de uma proteína. Todas as proteínas identificadas no gel 

apresentavam mercúrio no seu spot correspondente. 
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Figura 25. Gel obtido na corrida eletroforética do pool do tecido muscular do Jaraqui. 

Em 3D está apresentado o spot onde foi possível identificar as isoformas da proteína 

parvalbumina alfa e parvalbumina 2 por ESI MS/MS. Destacado no retângulo na imagem, 

o nome da proteína identificada e seu spot correspondente. Todas as proteínas 

identificadas no gel apresentavam mercúrio no seu spot correspondente. 
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Figura 26. Gel obtido na corrida eletroforética do pool do tecido hepático do Jaraqui. Em 

3D estão apresentados os spots onde foram possíveis identificarem as proteínas por ESI 

MS/MS. Destacados nos retângulos na imagem, o nome de cada proteína identificada e 

seu spot correspondente. Algumas proteínas foram identificadas em mais de um spot ou 

um mesmo spot apresentou mais de uma proteína. Todas as proteínas identificadas no gel 

apresentavam mercúrio no seu spot correspondente. 
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Figura 27. Gel obtido na corrida eletroforética do pool do tecido muscular do barba-

chata. Nesse tecido, na faixa de proteínas analisadas não foi detectado mercúrio em 

nenhum spot proteico e por isso não houve interesse na identificação das proteínas.  
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Figura 28. Gel obtido na corrida eletroforética do pool do tecido hepático do barba-chata. 

Em 3D estão apresentados os spots onde foram possíveis identificarem as proteínas por 

ESI MS/MS. Destacados nos retângulos na imagem, o nome de cada proteína identificada 

e seu spot correspondente. Algumas proteínas foram identificadas em mais de um spot ou 

um mesmo spot apresentou mais de uma proteína. Todas as proteínas identificadas no gel 

apresentavam mercúrio no seu spot correspondente.   

Tabela 6. Análise de correlação dos géis com número médio de spots entre as corridas e 

correlação entre as repetições (n=3) dos géis das amostras (pool) das espécies de peixes 

estudadas. 

Espécies de peixes 

estudadas 

Tipo de tecidos Número de Spots 
 

Correlação Média 

Entre os Géis – 

(%) 

Jaraqui Muscular 97 94 

Hepático 207 99 

Tucunaré Muscular 97 93 

Hepático 185 98 
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Filhote Muscular 125 93 

Hepático 145 97 

Barba Chata Muscular 88 100 

Hepático 190 96 

 

 Determinação de mercúrio nos spots proteicos 

As concentrações de mercúrio nos spots proteicos obtidos nas corridas por 2D-

PAGE com os pellets de menor massa molecular também foram determinadas utilizando-

se o método por absorção atômica já citado anteriormente (MORAES et al., 2013). Essas 

determinações indicaram a presença de mercúrio nos spots proteicos destacados nas 

figuras 21-28. A tabela 6 mostra os valores de concentração de mercúrio determinados 

em cada spot proteico, com suas respectivas massas moleculares (Mm) e pontos 

isoelétricos (pI). 

Analisando os resultados apresentados na tabela 7, pode-se observar que as 

concentrações de mercúrio nos spots proteicos apresentam valores na faixa de 5.50 a  

1874.50 ppb (Tabela 7). No entanto, os resultados apresentados nessas tabelas não 

fornecem muitas informações sem que tenham sido identificadas as proteínas desses spots 

proteicos, por esse motivo, essas foram identificadas (Tabelas 8 a 14).   

Tabela 7. Valores obtidos para concentração de mercúrio por GFAAS nos spots proteicos 

das amostras de tecido hepático e muscular de Jaraqui, Tucunaré, Filhote e barba chata. 

Spots 

Proteicos 

Massa Molar (kDa) pI Concentração 

de Hg (ppb) 

 JM 19 22.97 3.16 11.60 

JH 103 29.17 6.52 24.00 

JH 105 27.06 6.32 60.50 

JH 110 27.44 5.62 54.50 

JH 112 22.97 6.57 109.50 

TM 9 17.61 7.8 127.50 

TM 25 27.42 9.56 256.00 

TM 30 32.30 8.49 30.00 

TM 31 29.54 8.11 66.50 

TM 32 33.11 7.68 109.50 
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TH 34  22.21 6.02 250.00 

TH 56 32.26 5.31 787.50 

TH 59 29.58 5.56 97.00 

TH 67 29.17 6.52 11.50 

TH 71 25.17 6.78 188.50 

TH 81 25.38 8.00 115.50 

FM 29 25.17 8.19 36.00 

FM 34 25.17 7.06 11.50 

FM 36 25.94 6.76 36.00 

FH 42 22.29 6.28 24.00 

FH 43 22.42 5.88 11.50 

FH 45 23.08 4.86 42.00 

FH 51 27.59 5.80 133.50 

FH 58 25.02 6.92 30.00 

BCH 42 25.84 8.23 1874.50 

BCH 43 28.23 8.20 818.00 

BCH 62 28.78 6.23 5.50 

JM=Jaraqui musculo; JH= Jaraqui hepático; TM= Tucunaré musculo; TH =Tucunaré hepático; 
FM= Filhote musculo; FH=Filhote hepático e BCH=barba chata hepático. 

 

Pode ser observado que em alguns dos spots foram encontrados maior quantidade 

de mercúrio (Tabela 7), isso deve a algumas das propriedades das proteínas que podem 

complexar maior quantidade de átomos de mercúrio [26]. Entre esses spots com maior 

quantidade de mercúrio (Tabela 7) estão: spot 25  de tecido muscular de Tucunaré  

(TM25) identificada a proteína Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (Tabela 8), 

o spot 34 de tecido hepático de Tucunaré (TH34) identificadas as proteínas RING finger 

protein 145, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 17, Protein Hook homolog 1 

e Coiled-coil domain-containing protein 40 e o spot 56 de tecido hepático de Tucunaré 

(TH56) identificada a proteína Serine/threonine-protein phosphatase CPPED1(Tabela 

9), no spot 42 do tecido hepático de Barba-chata (BCH42) identificadas as proteínas 

Adenylate kinase 2, mitochondrial e Triosephosphate isomerase A no spot 43 de tecido 

hepático de Barba-chata (BCH43), identificado a proteína Triosephosphate isomerase A 

(Tabela 14). A concentração de mercúrio mais elevada nessas proteínas pode ser atribuída 



 

59 
 

a estrutura de aminoácidos com atração para grupos metálicos (cisteína e metionina) que 

eles têm [86]. 

 Identificacao das proteínas dos spots proteicos por ESI MS/MS 

Os resultados obtidos na identificação das proteínas são mostrados nas tabelas 8 a 

14. Foi possível identificar com sucesso 23 proteínas (Tabelas 8 a 14) em spots que 

apresentaram mercúrio e 24 proteínas livres de mercúrio (Tabelas 2 a 8 dos anexos) de 

um total de 290 spots proteicos analisados. 

Em alguns spots proteicos foram encontradas mais de uma proteína na busca no 

banco de dados, o que pode ocorrer no processo de caracterização de proteínas por 

espectrometria de massas [26]. A veridicidade da proteína caracterizada por ESI MS/MS 

foi feita considerando score e/ou cobertura maior que 50, também foram levados em conta 

os dados de massa molecular e pI obtidos por 2D-PAGE  (experimental) em relação à 

massa molecular teórica obtida no banco de dados Uniprot [87]. As tabelas 8-14 

apresentam os dados de caracterização obtidos na análise por ESI MS MS com a proteína 

identificada com base nas condições descritas acima. Em relação aos spots que não foram 

identificadas proteínas, pode ser explicado em função da concentração de proteína contida 

nesses spots. 
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Tabela 8. Proteínas identificadas utilizando ESI MS/MS nas amostras de Tecido Muscular de Tucunaré (Cichla spp) (TM). 

Spot 

Gel 
Proteína Acesso Score 

pI/MM do 

spot 

pI/MM 

teórica  (Da) 

Cobertura 

(%) 
Peptídeos Sequenciados 

 

TM9 

Actin. alpha skeletal 

muscle 
ACTS_CARAU 142.792 7.8/17.61 5.23/41.971  9.81 

SYELPDGQVITIGNER  AVFPSIVGRPR 

GYSFVTTAER  GYSFVTTAEREIVR 

KYSVWIGGSILASLSTFQQMWITK 

Actin. cytoplasmic 1 ACTB_CYPCA 125.3451 7.8/17.61 5.30/ 41.753 7.2 
SYELPDGQVITIGNER AVFPSIVGRPR 

GYSFVTTAER  KYSVWIGGSILASLSTFQQMWITK 

Actin. cytoplasmic 2 ACTB2_DANRE 125.3451 7.8/17.61 5.30/41.753 7.2 SYELPDGQVITIGNER AVFPSIVGRPR 

TM25 
Glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase 
G3P_DANRE 141.5905 9.56/27.42 8.19/35.784 8.41 

VPTPNVSVVDLTVR LVTWYDNEFGYSNR 

GASQNIIPASTGAAK 

TM30 
Glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase 
G3P_DANRE 495.3817 8.49/32.30 8.19/35.784 8.41 VPTPNVSVVDLTVR LVTWYDNEFGYSNR 

TM31 
Glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase 
G3P_DANRE 1150.354 8.11/29/54 8.19/35.784 8.41 VPTPNVSVVDLTVR  LVTWYDNEFGYSNR 

TM32 
L-lactate dehydrogenase A 

chain 
LDHA_DANRE 103.2472 7.68/33.11 6.83/36.246 6.31 VIGSGTNLDSAR  VVVVTAGAR 
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Tabela 9. Proteínas identificadas utilizando ESI MS/MS nas amostras de Tecido Hepático de Tucunaré (Cichla spp.) (TH). 

Spot 

Gel 
Proteína Acesso Score 

pI/MM do 

spot 

pI/MM teórica  

(Da) 

Cobertura 

(%) 
Peptídeos Sequenciados 

TH34 RING finger protein 145 RN145_DANRE 51.7401 6.02/22.21 5.94/77.649 2.48 SAVITPCSHFFHAACLK  

TH56  
Serine/threonine-protein 

phosphatase CPPED1 
CPPED_DANRE 197.5134 5.31/32.26 5.19/35.050 7.44 

AVFSGHYHR  

NAGGCHDGLDMVVSSAVGCQLGDDTHGVR  

QAVQAINKLQPKPR  FSGHYHR 

TH59 Heme transporter hrg1-A HRG1A_DANRE 142.8523 5.56/29.58 9.41/ 16.627 31.25 QQSLTDPTSLYLSCVWSFMSLK  

VGYSCMGMLVGFSAFLVWNIAYK 

TH67 

Thyroid hormone receptor 

alpha-A 
THAA_DANRE 61.0977 6.52/29.17 6.68/ 48.728 20.14 

VECPTELFPPLFLEVFEDQEGSTGVAAQEDGSCLR  

FLPEDIGQSPAPTSDNDK  CQEMYLLAFEHYINHR  

SLSQFNLDDSEVALLQAVLLMSSDRSGLTCVEK   

Pro-thyrotropin-releasing 

hormone 
TRH_CARAU 61.0095 6.52/29.17 5.87/ 26.597 25.11 LCEDWDVTGCDQASILLELLDNVNK  

LSLEHMMLEEPTAQSELAK  ELHEAAGDFSDLAK 

TH 71 

Triosephosphate isomerase B TPISB_DANRE 386.119 6.78/25.17 6.45/26.828 5.24 GAFTGEISPAMIK 

Triosephosphate isomerase A TPISA_DANRE 386.119 6.78/25.17 4.90/ 26.853 5.24 GAFTGEISPAMIK 

TH 81 

Triosephosphate isomerase B TPISB_DANRE 883.5941 8.00/25.38 6.45/26.828 5.24 GAFTGEISPAMIK 

Triosephosphate isomerase A TPISA_DANRE 883.5941 8.00/25.38 4.90/ 26.853 5.24 GAFTGEISPAMIK 
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Tabela 10. Proteínas identificadas utilizando ESI MS/MS nas amostras de tecido Muscular de Jaraqui (Semaprochilodus sp.) (JM). 

Spot 

Gel 
Proteína Acesso Score 

pI/MM do 

spot 

pI/MM 

teórica  (Da) 

Cobertura 

(%) 
Peptídeos Sequenciados 

JM 

19 

Parvalbumin alpha PRVA_CYPCA 252.6334 3.16/22.97 4.43/11.451 10.09 LFLQNFSAGAR 

Parvalbumin-2 PRV2_DANRE 252.6334 3.16/22.97 4.46/11.622 10.09 LFLQNFSAGAR 

 

 

Tabela 11. Proteínas identificadas utilizando ESI MS/MS nas amostras de tecido Hepático de Jaraqui (Semaprochilodus sp.) (JF). 

Spot 

Gel 
Proteína Acesso Score 

pI/MM do 

spot 

pI/MM 

teórica  (Da) 

Cobertura 

(%) 
Peptídeos Sequenciados 

JH103 
Peroxisomal 2.4-dienoyl-

CoA reductase 
DECR2_DANRE 1197.206 6.52/2917 7.73/ 31.999 13 

VNTVAPGPISGTEGYRR  VNTVAPGPISGTEGYR  

HLAVEWGPSGVR  HGCDTVIASR  VNTVAPGPISGTEGYRR 

JH105 
Peroxisomal 2.4-dienoyl-

CoA reductase 
DECR2_DANRE 1083.771 6.30/26.91 7.73/ 31.999 13 

VNTVAPGPISGTEGYRR  VNTVAPGPISGTEGYR  

HLAVEWGPSGVR  HGCDTVIASR 

JH110 
Protein HEXIM HEXIM_DANRE 91.7695 5.65/27.06 5.04/ 36.219 9.09 

VRELEVEVEK  AENNELLLK  RDSECAAVNTDGVSDGR  

GLPVAPYNTTQFLMEEHDR 

Centromere protein M CENPM_DANRE 76.1071 5.65/27.06 6.37/ 20.493 16.67 TADGVSAAALR  SLQSAESSLSHLHSDCFLGK 
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JH112 

Vesicle-trafficking protein 

SEC22b-B 
S22BB_DANRE 109.369 6.57/22.65 9.02/ 24.689 34.42 

CTLEAGSMSFHYVIEK  LAFAYLEDLQAEFHEQHGK  

GEALSALDSK  LADGLPLAASMQEDEQMGRDLQQYQSQAK  

LAFAYLEDLQAEFHEQHGKK 

Protein AMN1 homolog AMN1_DANRE 84.2134 6.57/22.65 7.48/ 27.112 12.05 MLHSIYFSGTEVTDQGVIGLATGVCSCSLK  MLPASVK 

 

 

Tabela 12. Proteínas identificadas utilizando ESI MS/MS nas amostras de tecido Muscular de Filhote (Brachyplathystoma filamentosum) (FM). 

Spot 

Gel 
Proteína Acesso Score 

pI/MM do 

spot 

pI/MM 

Teórica (Da) 

Cobertura 

(%) 
Peptídeos Sequenciados 

FM29 

Triosephosphate isomerase 

B 
TPISB_DANRE 858.7246 8.19/25.17 6.45/ 26.828 5.24 GAFTGEISPAMIK 

Triosephosphate isomerase 

A 
TPISA_DANRE 858.7246 8.19/25.17 4.90/ 26.853 5.24 GAFTGEISPAMIK 

FM34 
Triosephosphate isomerase 

A 
TPISA_DANRE 143.3486 7.06/25.17 4.90/ 26.853 10.89 DCGIDWVILGHSER  GAFTGEISPAMIK 

FM36 
ATP synthase subunit beta. 

mitochondrial 
ATPB_CYPCA 53.5448 6.76/25.94 5.05/ 55.247 5.98 

VLDTGAPIR  IPVGPETLGR  LGAVGR  

TIAMDGTEGLVR  VALVYGQMNEPPGAR 
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Tabela 13. Proteínas identificadas utilizando ESI MS/MS nas amostras de tecido Hepático de Filhote (Brachyplathystoma filamentosum) (FH). 

Spot 

Gel 
Proteína Acesso Score 

pI/MM do 

spot 

pI/MM 

teórica  (Da) 

Cobertura 

(%) 
Peptídeos Sequenciados 

FH42 

Triosephosphate isomerase 

A 
TPISA_DANRE 2942.138 6.28/22.29 4.90/ 26.853 35.08 

DCGIDWVILGHSER  GAFTGEISPAMIK  VIADNVKDWTR  

LEEREAGTTEDVVFEQTK  GWLRANVSDAVADSVR  

TASPEQAQEVHEKLR 

Triosephosphate isomerase 

B 
TPISB_DANRE 1327.544 6.28/22.29 6.45/ 26.828 5.24 GAFTGEISPAMIK 

FH43 

Triosephosphate isomerase 

A 
TPISA_DANRE 2751.538 5.88/22.42 4.90/26.853 16.94 

DCGIDWVILGHSER  GAFTGEISPAMIK  

VVLAYEPVWAIGTGK 

Triosephosphate isomerase 

B 
TPISB_DANRE 1101.647 5.88/22.42 6.45/26.828 11.29 GAFTGEISPAMIK  VVLAYEPVWAIGTGK 

FH45 

Triosephosphate isomerase 

A 
TPISA_DANRE 1621.209 4.86/23.08 4.90/26.853 10.89 GAFTGEISPAMIK  DCGIDWVILGHSER 

Triosephosphate isomerase 

B 
TPISB_DANRE 1044.443 4.86/23.08 6.45/ 26.828 5.24 GAFTGEISPAMIK 

FH51 

Triosephosphate isomerase 

A 
TPISA_DANRE 664.4615 5.80/27.59 4.90/ 26.853 10.89 GAFTGEISPAMIK  DCGIDWVILGHSER 

Triosephosphate isomerase 

B 
TPISB_DANRE 637.1514 5.80/27.59 6.45/ 26.828 5.24 GAFTGEISPAMIK 
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FH58 

Triosephosphate isomerase 

A 
TPISA_DANRE 2474.652 6.92/25.02 4.90/ 26.853 29.03 

GAFTGEISPAMIK  DCGIDWVILGHSER  

ELAAQADVDGFLVGGASLKPEFVDIINAR  

GWLRANVSDAVADSVR 

Triosephosphate isomerase 

B 
TPISB_DANRE 2420.9 6.92/25.02 6.45/ 26.828 5.24 GAFTGEISPAMIK 

Guanine nucleotide-binding 

protein subunit beta-2-like 1 
GBLP_DANRE 95.7524 6.92/25.02 7.60/35.123 10.09 

QIVSGSRDK  DGQAMLWDLNEGK  YWLCAATGPSIK  

VWNLANCKLK 

 

 

Tabela 14. Proteínas identificadas utilizando ESI MS/MS nas amostras de tecido Hepático de Barba-Chata (Pinirampus pirinampu) (BCH). 

Spot 

Gel 
Proteína Acesso Score 

pI/MM do 

spot 

pI/MM 

teórica  (Da) 

Cobertura 

(%) 
Peptídeos Sequenciados 

BCH42 

Triosephosphate isomerase 

A 
TPISA_DANRE 564.9169 8.23/25.84 4.90/ 26.853 9.68 DCGIDWVILGHSER  IGVAAQNCYK 

Adenylate kinase 2. 

mitochondrial 
KAD2_DANRE 57.975 8.23/25.84 5.53/ 26.616 11.2 

QAEMLDDLMEKR  MAPSTQEDDTVSGIR  

MAPSTQEDDTVSGIRK  QAEMLDDLMEKR  

SYHEEFHPPKEHMKDDVTGEPLIR 

BCH43 
Triosephosphate isomerase 

A 
TPISA_DANRE 167.025 8.20/28.23 4.90/ 26.853 5.65 DCGIDWVILGHSER 

BCH62 
Glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase 
G3P_DANRE 164.7796 6.23/28.78 8.19/ 35.784 8.41 VPTPNVSVVDLTVR  LVTWYDNEFGYSNR 



 

66 
 

    Como pode ser visto nas tabelas 8-14, mesmo usando condições específicas 

para extração de MTs, estas não foram encontradas em nenhum dos spots analisados das 

quatro espécies de peixes estudadas, no entanto, foram encontradas outras proteínas que 

também são capazes de se ligar a esse metal e que provavelmente esteja fazendo a função 

de proteção do organismo contra a ação tóxica dos metais. Essa incidência de mercúrio 

ligado a proteínas de peixes amazônicos já havia sido encontrada em estudo anterior de 

Vieira et al, (2015) com algumas proteínas de massa molecular inferior a 20 kDa de três 

espécies de peixes (Jaraqui, Tucunaré e Filhote) [26]. Estudo de Braga et al., (2015) com 

tecido hepático de peixes Dourada proveniente do Rio Madeira também foi encontrado 

mercúrio ligado a proteínas, usando para extração destas, água ultrapura. No presente 

estudo, usando a metodologia para extração de MTs, a Parvalbumin alpha e Parvalbumin 

2 foram encontradas novamente no tecido muscular de Jaraqui ligada ao mercúrio em 

outra faixa de massa molecular (22 kDa). Independente da massa molecular ou das 

isoformas de parvalbumina, ela continua sendo encontrada em peixes amazônicos ligada 

ao mercúrio, podendo ao longo das investigações, se tornar um possível biomarcador 

desse metal toxico em peixes e facilitar o monitoramento deste em seres que tem o peixe 

como sua fonte principal de alimentação. Como pode ser visto, comparando a estudos 

anteriores, independentemente do método de extração usado, o mercúrio se encontra 

associado a diversas proteínas das espécies de peixes amazônicos, tanto em algumas 

proteínas na faixa de 24 a 30 kDa, quanto em proteínas com massa molecular inferior a 

20 kDa, no entanto, tanto usando extração com água ultrapura quanto solução extratora, 

metalotioneínas ainda não foram caracterizadas nos géis destas espécies de peixes 

estudadas. Como as metalotioneínas são expressas quando há concentrações elevadas de 

algum poluente como metais tóxicos, no caso do mercúrio, pode-se inferir que a 

concentração encontrada nas espécies de peixes estudadas (Tabela 4) não apresenta nível 

de toxicidade suficientes para que sejam expressas metalotioneínas, já que os valores 

encontrados em tecido muscular desses indivíduos não ultrapassam aos valores aceitáveis 

para alimentos de consumo humano estabelecidos pela ANVISA (0.5 mg kg-1 até 1.0 mg 

kg-1) [20, 90]. Para a concentração de mercúrio no tecido hepático de pescado, ainda não 

tem uma normativa que estabeleça um valor aceitável para consumo, até porque o fígado 

de peixe não tem muito interesse culinário nos centros comerciais, no entanto, a 

população ribeirinha tem o hábito de consumir esse órgão do pescado, principalmente dos 

peixes de grande porte como dourada e Filhote. 
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Estudos disponíveis na literatura mostram a identificação de metalotioneínas em 

espécies de peixes marinhos, moluscos, plantas, entre outros, capturados em águas 

contaminadas com cádmio, cobre ou até mesmo zinco em grande quantidade no ambiente. 

Para quantificar a MT nesses estudos, géis de SDS são feitos usando padrões conhecidos 

de metalotioneínas, no entanto, podem haver falhas, já que nesses estudos as bandas não 

são caracterizadas. Esses métodos utilizados nos estudo para detecção de MTs baseiam-

se na identificação de grupos sulfidrilas das moléculas de proteínas e como muitas destas 

possuim grupos sulfidrilas em sua estrutura, pode gerar falsas MTs [30, 35, 38, 82, 91–

99]. O estudo de Marcirella et al. (2016), correlacionou o nível de mercúrio com a 

identificação de MTs em Zebrafish, após 96 horas de exposição ao cloreto de mercúrio 

em doses que variavam de 7.7 a 38.5 µg L-1 HgCl2, observaram o aumento dos níveis de 

MTs no fígado acompanhado de alterações morfológicas no parênquima hepático, 

grandes áreas de lise, vacuolização intensa do citoplasma e uma diminuição no conteúdo 

de ambas as gotículas lipídicas e grânulos de glicogênio, além de alterações nas células 

endoteliais, retículo endoplasmático, entre outras [100]. No entanto, as MTs foram 

quantificadas por métodos de imunolocalização, não sendo identificada por MS para 

confirmação. Como o método baseia-se em marcar alguns grupos das proteínas (cisteínas, 

por exemplo), pode haver interferência de outras proteínas que contem esses 

aminoácidos, apresentando falsas MTs. Estudos de Gentès et al. (2015) detectaram 

presença de MTs, assim como aumento destas  a medida que aumentou a concentração 

de Hg, entretanto essas MTs também não foram caracterizadas [101], assim como estudo 

de Oliveira et al., 2015 que utilizou métodos colorimétrico usando reagente de Ellman’s 

e GSH como padrão de referência. [102]. Outra questão que pode ser levada em 

consideração é a concentração de mercúrio que esses animais são expostos em 

experimentos controlados, o que acaba sendo muitas vezes maior do que o encontrado na 

natureza. Tal vez essa seja a principal razão da produção de MTs em experimentos 

controlados. Peixes do Rio Madeira, apesar de alguns apresentarem concentrações de 

mercúrio relativamente altas (1219±15 µgk-1 no fígado de Tucunaré), não chega a ser tão 

severas como aquelas que os animais experimentais são submetidos. Nossos resultados 

foram baseados em dados de análises de espectrometria de massas (Tabela 8 a 14), onde 

todos os spots que poderiam ser uma eventual MT foram identificados. Além disso, o 

fracionamento das proteínas foi feito por eletroforese bidimensional (2D-PAGE), técnica 

que favorece a separação, deixando-as mais evidentes e com maior nitidez.  
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 Descrição das proteínas encontradas nos spots de tecido muscular e 

hepático de cada espécie.  

Actin. alpha skeletal muscle  

Actinas são proteínas altamente conservadas, essenciais às células eucarióticas, 

possuem uma importante função na manutenção da estrutura do citoesqueleto, mobilidade 

e divisão celular, movimentos intracelulares, processos contráteis, integridade celular, 

polimerização em presença de sal neutro, além de se ligar ao Ca2+ e Mg2 [87]. Nos 

vertebrados, foram identificados 3 grupos principais de isoformas de actina (alfa, beta e 

gama). Actina alfa é encontrada no musculo esquelético como principal constituinte do 

aparelho contráctil, juntamente com miosina e envolve principalmente a regulação da 

contração e relaxamento muscular através de interações mediadas por proteínas 

reguladoras, como a troponina e tropomiosina [103] já as isoformas beta e gama 

coexistem na maioria dos tipos de células como componentes do citoesqueleto e como 

mediadores da motilidade celular interna [104]. Essas isoformas de actinas foram 

identificadas no spot 9 do musculo de Tucunaré (TM9), (Tabela 8) onde também foi 

verificado a presença de mercúrio (Tabela 7). Por essa proteína e suas isoformas se 

ligarem ao Ca2+ e Mg2 que são elementos divalentes, a ligação com mercúrio inorgânico, 

pode ocorrer, já que este também é divalente e tem grande afinidade por sítios de ligação 

onde se ligam outros elementos químicos com essas mesmas propriedades [26].    

Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 

Glyceraldehyde-3-phosphate (GAPDH) é uma enzima chave na glicólise, catalisa 

o primeiro passo da via através da conversão de D-gliceraldeído-3-fosfato (G3P) em 

fosfato de 3-fosfo-D-glyceroyl, modula a organização e montagem do citoesqueleto, além 

de participar de eventos nucleares, incluindo a transcrição, o transporte de RNA, 

replicação do DNA e apoptose. A Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase é uma 

enzima de aproximadamente 37 kDa, que sob condições celulares normais, pode ser 

encontrada como tetrâmero formado por quatro subunidades idênticas contendo um único 

grupo tiol catalítico [87].  Essa enzima foi encontrada nos spots TM25, TM30 e TM31 de 

tecido muscular de Tucunaré (tabela 8) e BCH62 no tecido hepático de Barba-chata 

(Tabela 14) onde foi detectado a presença de mercúrio (Tabela 7). Essa enzima tem um 

grupo tiol fazendo parte de sua estrutura, o que possibilita a interação desse elemento 

tóxico à proteína. Além disso, essa proteína tem aminoácido metionina que tem afinidade 

por metais [63]. 
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L-lactate dehydrogenase A chain 

 A Lactato Desidrogenase (LDH) é uma enzima encontrada em uma variedade de 

indivíduos e funciona como enzima chave do metabolismo dos glicídios. Em aerobiose 

(no fígado), transforma o lactato em piruvato que será em seguida utilizado na 

gliconeogênese. Em anaerobiose (no músculo), faz efeito contrário, libertando energia 

sob a forma de ATP. Seus níveis são elevados numa grande variedade de patologias, 

sobretudo em doenças cardíacas e hepáticas, servindo como indicadora de condições 

fisiológicas ou estruturais alteradas [105]. Esta enzima desempenha um papel importante 

em condições de estresse ocasionado por agentes químicos, e têm sido objeto de estudos 

devido à alteração de sua atividade em organismos aquáticos sob exposição aguda ou 

crônica a agroquímicos [106, 107]. O spot TM32 (Tabela 8) do tecido muscular de 

Tucunaré, onde foi detectado mercúrio (Tabela 7), foi identificado como sendo essa 

enzima. O fato dessa enzima já ser citada como indicador de patologias e em alguns 

relatos, marcador de toxidade causado por poluentes aquáticos em peixes, pode explicar 

o aparecimento do mercúrio encontrado ligado a ela nessa espécie de peixe que, pelo que 

foi visto anteriormente, tem uma taxa considerável de mercúrio em seus tecidos.  

RING finger protein 145 

 RING finger protein 145 é uma proteína de membrana, pouco citada na literatura. 

Estudos com Zebrafish, caracterizou ring finger protein 145 como componente integral 

da membrana, ligada a íons zinco [87]. Essa proteína foi caracterizada no spot TH34 de 

tecido hepático de peixe Tucunaré (Tabela 9) onde foi quantificado mercúrio ligado a 

esse spot proteico (Tabela 7). O fato dessa proteína se ligar a íons de Zn pode explicar a 

presença de mercúrio inorgânico ligada a ela, pois esse tem características parecidas, 

sendo o mercúrio mais eletroafinitivo que o Zn, podendo ocupar facilmente seu lugar na 

ligação. Além disso, é uma proteína que tem em sua estrutura aminoácidos cisteína que 

tem muita afinidade a metais divalentes.  

Serine/threonine-protein phosphatase CPPED1 

As proteínas serina/treonina fosfatases compreendem duas famílias de genes 

chamados PPP e PPM. As proteínas fosfatases desta subfamília compreendem a família 

PPP de proteína ser/Thr fosfatases, que se divide em seis subtipos PP1, PP2A, PP2B, PP4, 

PP5 e PP7, baseados nas suas características bioquímicas, sensibilidade a inibidores e 

substratos específicos.    
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Serine/threonine-protein phosphatase CPPED1 está envolvida na desfosforilação 

da família AKT quinase. Para realizar seu processo de catalise, ela precisa de íons 

divalentes (magnésio, cobalto ou manganês) como cofator metálico. O balanço entre a 

fosforilação e a desfosforilação de proteínas é a base para o controle de diversos eventos 

biológicos disparados por efetores extracelulares, como hormônios, mitógenos, 

carcinógenos, citocinas, neurotransmissores, substâncias ou metabólitos tóxicos. Em 

consequência à ação destes efetores ocorre regulação da divisão, diferenciação, 

desenvolvimento e morte celular, regulação do metabolismo, expressão gênica, 

contração, transporte, aprendizado e memória. Muitas vias de sinalização celular são 

reguladas por fosforilação/desfosforilação de proteínas. Aproximadamente 30% das 

proteínas celulares são fosfoproteínas. Em células eucarióticas, a maioria da fosforilação 

de proteínas ocorre em resíduos de tirosina, serina e treonina, catalisada por proteínas 

quinases [108]. Análise do spot TH56 de tecido hepático de Tucunaré apresentou 

mercúrio (Tabela 7), sendo esse mesmo spot identificado Serine/threonine-protein 

phosphatase CPPED1 (Tabela 9). O fato dessa proteína se ligar a íons metálicos 

divalentes como magnésio, cobalto ou manganês, que apresenta característica similares 

ao mercúrio inorgânico, poderá explicar essa interação mercúrio/Serine/threonine-

protein phosphatase CPPED1 encontrada nesse spot proteico. Além disso, a molécula 

ainda conta com grupos amino e hidroxilas que teoricamente podem reagir com mercúrio. 

Os aminoácidos cisteínas e metionina presentes em sua estrutura podem favorecer ainda 

mais essa associação mercúrio/proteína. 

Heme transporter hrg1-A 

Heme é um grupo prostético que consiste de um anel de protoporfirina e um átomo 

de ferro. Uma vez que a membrana celular não é livremente permeável para o heme, é 

necessário atribuir certos transportadores heme em localizações e orientações apropriadas 

nas células [109]. Uma das funções desses transportadores é encaminhar o grupo heme, 

resultante de hemácias senescentes, para reciclagem de ferro que será utilizado na 

produção de novos glóbulos vermelhos [110]. A expressão heme transporter hrg1-A já 

foi verificada em diversos tecidos, sendo altamente expressa no cérebro, rim, coração e 

músculo esquelético e moderadamente expressa no fígado, pulmão, placenta e intestino 

delgado [111]. No Tucunaré, Heme transporter hrg1-A foi encontrado no spot TH59 de 

tecido hepático (Tabela 9). Nesse spot, foi encontrado mercúrio nas análises por GFAAS 
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(Tabela 7). Como essa proteína contem aminoácidos metionina e cisteína em sua 

estrutura, o mercúrio pode estar ligado a eles. Como o mercúrio é tóxico, pode causar 

depleção de Hrg1 em macrófagos comprometendo a o sistema imune e provocar a 

atenuação do transporte de heme a partir do compartimento fagolisossômico [86]. 

Thyroid hormone receptor alpha-A 

Os hormônios da tireoide têm papel essencial na regulação fisiológica de 

diferentes tecidos, bem como na taxa metabólica geral, no nível de colesterol e no ritmo 

cardíaco. Os alvos dos hormônios da tireoide são os receptores da tireoide (TRs), que 

pertencem a superfamília de receptor nuclear (NR). Duas classes principais de receptores 

TR são conhecidos, TRa e TRb, cada um dos quais é expresso em várias isoformas (TRa-

1, 2-TRa, TRb-1, TRb-2). As isoformas TR são expressos em diferentes níveis nos 

diferentes tecidos; a isoforma TRa-1 é dominante no coração (70%), enquanto a isoforma 

TRb-1 é dominante no fígado (80%). Receptores hormonais da tireoide são essenciais 

para o bom desenvolvimento inicial do sistema nervoso central (SNC), e sua produção é 

regulada pelo sistema de feedback hipotálamo-hipófise-tireoide, revisado por [112]. 

Ausência do hormônio da tireoide durante o estágio de blástula acarreta em 

desenvolvimento tardio, já que este atua como um repressor da transcrição e reprime a 

sinalização do ácido retinóico (AR) durante as fases de desenvolvimento blástula e 

gástrula. Suas funções moleculares são: ligação ao DNA, receptor da atividade hormonal 

da tireoide e ligação a íons de Zinco [87].  

Recentemente, zebrafish foi introduzido como um novo modelo não-mamíferos 

para facilitar a manipulação, dissecção e análise genética de atividades do Thyroid 

hormone durante o desenvolvimento [113, 114]. Manipulação dos níveis de Thyroid 

hormone forneceram evidências de que esses são de particular importância durante as 

transições embrionária-larval e larva-juvenis [115]. Perturbação química da produção de 

Thyroid hormone em embriões de Zebrafish resulta no crescimento atrofiado de larvas, 

retardo no desenvolvimento da cartilagem da cabeça, cauda enrolada, mudanças na 

distribuição e estrutura dos melanóforos, e prejudica o desenvolvimento do timo [114–

117]. Já quando embriões de zebrafish foram tratados com Thyroid hormone exógenos o 

desenvolvimento do tamanho corporal foi afetado, assim como retardamento do 

desenvolvimento do sistema gastrointestinal e comprometimento do tamanho dos 

melanóforos [114]. Estudos também mostraram que a ausência completa ou altas 
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concentrações de Thyroid hormone durante a embriogênese de Zebrafish é letal [113]. 

Esse hormônio foi caracterizado no spot TH67 (Tabela 9) onde foi detectado mercúrio 

(Tabela 7). Devido ele se ligar ao zinco e apresentar cisteína e metionina em sua estrutura, 

o mercúrio pode estar ligado a esses aminoácidos ou deslocando o zinco e ligando ao seu 

lugar na proteína [26].  

 

Pro-thyrotropin-releasing hormone 

Pro-hormônio libertador da tirotropina (proTRH) é o precursor do hormônio de 

libertação da tirotropina (TRH; pGlu-His-Pro-NH2) [118]. TRH é produzido no núcleo 

paraventricular do hipotálamo, estimula a biossíntese e a secreção do hormônio 

estimulador da tireoide (TSH) a partir da pituitária anterior. TSH, por sua vez, estimula a 

biossíntese e liberação do hormônio da tireoide, desta forma, TRH exerce papel central 

na regulação do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide (HPT) [87]. Outros hormônios como 

prolactina, hormônio do crescimento, vasopressina, insulina e neurotransmissores 

clássicos como noradrenalina e adrenalina também são liberados por ação do TRH. Além 

disso, TRH está presente em vários locais fora do hipotálamo, apoiando potencial papel 

de neuromodulador ou neurotransmissor fora da função tradicional do eixo HPT. TRH 

também foi encontrado fora do sistema nervoso central (SNC) no trato gastrointestinal, 

pâncreas, tecidos reprodutores incluindo placenta, ovário, testículo, vesículas seminais, 

próstata, retina, e os elementos do sangue. A distribuição generalizada de TRH dentro e 

fora do CNS suporta uma grande variedade de funções para esta molécula, como revisado 

em [119]. Sua estrutura é composta por aminoácidos como glutamina, lisina e arginina 

que são ricos em grupos aminas, hidroxilas e ácidos que podem se ligar a metais como o 

mercúrio. Em nossos estudos, esse hormônio foi caracterizado no spot TH67 de tecido 

hepático de Tucunaré (Tabela 9), mesmo spot que foi detectado mercúrio nas análises por 

GFAAS (Tabela 7), mostrando uma possível interação do mercúrio com esse hormônio. 

Triosephosphate isomerase 

Triosefosfato isomerase (TIM) é uma enzima central na via glicolítica, catalisa a 

isomerização de dois produtos da reação de aldolase, D-gliceraldeido-3-fosfato e 

dihidroxiacetona fosfato [120]. Uma de suas ações é assegurar um rendimento líquido 

positivo de ATP a partir da oxidação de glicose para piruvato, sendo absolutamente 

essencial para eficiente produção de energia  [120, 121]. TIM é uma proteína representada 

pela isoformas α/β, com sítio ativo altamente conservado em todos os reinos apresentando 
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três resíduos catalíticos (Lys9, His89, e Glu137) [122]. Possui ampla funcionalidade 

devido ao grande número de cofatores, dentre eles metais, nucleotídeos e aminoácidos 

que coopera com sua atividade; algumas superfamílias TIM usam cofatores como ferro, 

enxofre e zinco [123]. Não há relato de casos de organismos desprovidos da triosefosfato 

isomerase, mas pessoas com deficiência no gene responsável por sua codificação 

apresentam anemia hemolítica crônica, cardiomiopatia e desordens neuromusculares 

[121, 124]. Os spots TH71 e TH81 de tecido hepático de Tucunaré (Tabela 9), FM29 e 

FM34 de tecido muscular de Filhote (Tabela 12), FH42, FH43, FH45, FH51 e FH58 de 

tecido hepático de Filhote (Tabela 13), BCH42 e BCH43 de tecido hepático de Barba-

chata (Tabela 14) foram identificado como sendo essa proteína, sendo nesses mesmos, 

detectado presença de mercúrio (Tabela 7). Como essa proteína e suas isoformas se ligam 

ao Ferro, zinco e tem grupos sulfidrilas em suas estruturas, íons de mercúrio podem se 

ligar a esses grupos com facilidade, já que, o mercúrio tem maior afinidade pelos sítios 

ativos de ligação do Zinco a proteína. 

Parvalbumin 

A Parvalbumin, é uma proteína da família das albuminas, no músculo está 

envolvida no relaxamento e contração muscular e desempenha importantes papéis 

fisiológicos, tais como a regulação do ciclo celular, síntese de mensageiros secundários 

e organização dos microtúbulos. É uma proteína Metal-binding, inicia sua cadeia com o 

aminoácido metionina e se liga a dois íons de cálcio [87].  A esta família de parvalbumina 

pertence as isoformas α e β que possui três sítios de ligação, dos quais, dois se liga ao Ca 

e Mg [125]. Parvalbumina também é conhecida por ser uma proteína de peixe que causa 

alergia em humanos. Essa proteína consiste de uma única cadeia polipeptídica formada 

por 95 a 113 resíduos de aminoácidos, dependendo da isoforma e está estruturalmente 

relacionada com a troponina C. Parvalbumina é composta por três domínios (AB, CD, 

EF) muito semelhantes uns aos outros, cada um dos quais contém uma helix-loop-helix. O 

domínio AB tem uma supressão de dois aminoácidos comparando aos outros domínios 

[125]. As isoformas alpha e 2, foram caracterizadas no spot JM19 de musculo de Jaraqui 

(Tabela 10), sendo nesse mesmo spot identificado com presença de mercúrio (Tabela 7). 

Como a parvalbumina é uma proteína que se liga a íons cálcio e Magnésio, sua ligação 

ao mercúrio também poderá ocorrer, já que este também tem propriedades químicas 

semelhantes como por exemplo, ser um metal divalente. Essa proteína e suas isoformas 
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também já foram encontradas anteriormente ligadas ao mercúrio em peixes amazônicos 

[26].  

Peroxisomal 2.4-dienoyl-CoA reductase 

Peroxisomal 2.4-dienoyl-CoA reductase é uma enzima auxiliar de beta-oxidação 

e tem sido observada em todas as espécies sendo uma enzima dependente de NADPH. 

Em mamíferos, esta enzima parece ter diferentes isoformas que são encontradas nas 

mitocondriais e peroxisomos. Em ratos, a oxidação do ácido docosahexanóico em 

peroxissomos é dependente da presença de NADPH. Além dessas funções, é conhecida 

sua participação em metabolismo de ácidos graxos [87]. Essa enzima foi caracterizada 

nos spots JH103 e JH105 de tecido hepático de Jaraqui (Tabela 11), que também 

apresentaram mercúrio (Tabela 7). Como pode ser observado, essa proteína tem 

aminoácidos cisteína em sua estrutura, favorecendo a interação mercúrio/proteína,  

também é uma enzima que participa do metabolismo de ácidos graxos que já foi descrito 

em estudos a interação de metais tóxicos e agrotóxicos ligados a lipídeos nos animais que 

tiveram contato com esses elementos tóxicos [126, 127]. 

Protein HEXIM 

A protein HEXIM funciona como um provável regulador transcricional, inibindo 

a transcrição de RNA polimerase II. Até agora, duas proteínas HEXIM foram 

identificados, e HEXIM1 e HEXIM2. Essa proteína foi identificada vinculada a 7SK e 

consiste em uma estrutura conservada rica em arginina, localizada no meio da 

molécula. Além disso, a proteína HEXIM apresentam extensões de resíduos ácidos. Uma 

propriedade importante da HEXIM é sua capacidade de formar dímeros nas células. As 

interfaces de dimerização compreendem um espiral enrolado bipartido no C-terminal 

[128]. Apesar de ainda pouco conhecida suas funções, sabe-se que ela participa de alguns 

processos biológicos como: promotor de regulação negativa da transcrição de RNA 

polimerase II e transcrição modelada por DNA [87]. Suas funções moleculares são reduzir 

a atividade de uma proteína serina/treonina quinase dependente da ciclina e interagir 

seletivamente de forma não covalente com um snRNA [87]. No spot JH110 (Tabela 11) 

foi detectado presença de mercúrio (Tabela 7) e identificado proteína HEXIM. Essa 

proteína tem em sua estrutura metionina, cisteína e arginina que são aminoácidos ricos 
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em aminas além de apresentar grupos carboxílicos. O mercúrio pode estar ligado a esses 

grupos [63]. 

Centromere protein M 

Centromere protein M (CENP-M) é um provável componente de um complexo 

centromérico envolvido na montagem de proteínas cinetócoro, progressão da mitose e 

segregação cromossômica [87]. CENP-M está estruturalmente e evolutivamente 

relacionadas com pequenas GTPases e crucial para a montagem e a estabilidade de um 

tetrâmero onde também compreende CENP-I, CENP-H, CENP-K [129]. Suas funções no 

organismo ainda não são bem compreendidas, apesar de ter sido caracterizada em 

Zebrafish e humanos. Essa proteína foi caracterizada no spot JH110 (Tabela 11) onde foi 

detectado mercúrio (Tabela 7). Sua relação com metais ainda não foi definida na 

literatura, no entanto, em sua estrutura molecular está presente aminoácidos como a 

cisteína que pode se ligar ao mercúrio.   

Vesicle-trafficking protein SEC22b-B 

 A vesicle-trafficking protein SEC22b-B está envolvida com SNARE 

(soluble NSF attachment receptor) envolvidas no direcionamento e fusão de vesículas de 

transporte derivado do reticulo endoplasmático (RE) para o complexo de Golgi, bem 

como transporte retrógrado de vesículas derivadas do complexo de Golgi para o RE. Os 

processos biológicos que essa proteína está envolvida são, transporte de proteína e 

mediador de transporte de vesículas. Vesicle-trafficking protein SEC22b-B é uma proteína 

de membrana de passagem única do tipo IV, encontrada na membrana endoplasmática do 

compartimento intermédio do complexo de golgi e no retículo endoplasmático. Está 

envolvida no transporte de várias proteínas, entre elas lactoferrina. Essa proteína foi 

caracterizada no spot JH112 (Tabela 11) onde foi encontrado mercúrio (Tabela 7). O fato 

dela está envolvido no transporte de vários componentes dentro da célula, entre eles a 

proteína lactoferrina, pode facilitar o transporte do mercúrio ligado a esses compostos. 

Ela também apresenta aminoácidos como metionina e cisteína que tem afinidade para 

metais como o mercúrio. 

Protein AMN1 homolog 
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 AMN1 homolog é uma proteína rica em leucina, envolvida no ciclo celular. Em 

espécies aquáticas, foi caracterizada em Zebrafish e em nossos estudos na espécie de 

peixe Jaraqui. Sua função em peixes não é bem conhecida mas acredita-se que seja 

semelhante as funções que ela exerce em humanos. Estudos com humanos relata proteína 

Amn1 induzida apenas depois da ativação mitótica e atua de modo a inibir a saída da 

mitose por ligação a Tem1 e facilitando a inativação de Cdc14. Após o reestabelecimento 

das células, a proteína Amn1 é rapidamente destruída. Amn1 e Cdc15 compete pela 

ligação a Tem1. A falha na inibição desta interação resulta em interrupção de ambas e na 

montagem do fuso e orientação nuclear [87, 130]. A AMN1 homolog proteína foi 

caracterizada no spot JH112 (Tabela 11) onde foi encontrado mercúrio (Tabela 7). Como 

ela apresenta grupos ácidos, metionina, cisteínas e aminas na sua estrutura, o mercúrio 

poderá estar ligado a esses grupos.  

Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 37 

Proteínas destinadas à degradação pelo sistema ubiquitina-proteassoma são 

marcados por uma cadeia de ubiquitinas através de uma série de passos de conjugação de 

enzimas E1, E2 e E3, respectivamente [131]. Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 37 

(UCH37 ou UHCL5) é uma deubequitinase que cliva ubiquitina em seu terminal 

carbonila Gli-76, suprimindo a degradação de proteína através de desmontagem da cadeia 

de poliubiquitina a partir da subunidade distal da cadeia [131–133]. [133]. Deubiquitinase 

antagoniza o complexo de promoção da anafase (APC/C) durante a transição G1/S 

mediando desubiquitinação de proteínas alvo APC/C, promovendo, assim, a entrada na 

fase S. Especificamente medeia desubiquitinação de "cadeias poliubiquitina Lys-11'-

ligados, um tipo específico de ligação-ubiquitina mediada pelo complexo APC/C. 

Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 37, participa de atividade catalítica como, 

hidrólise dependentes de tioésteres, amida, peptídeos e ligações isopeptídicas formadas 

pela Gly C-terminal da ubiquitina (uma proteína de 76-resíduo ligado a proteínas, como 

um sinal de direcionamento intracelular), além de ter atividade endopeptidase do tipo 

cisteína dependente de cálcio [87]. Essa proteína foi caracterizada no spot FM34 de tecido 

muscular de Filhote (Tabela 12), neste spot foi encontrado mercúrio (Tabela 7). Como 

ela está envolvida com íons de cálcio, o mercúrio pode estar deslocando esses íons de 

cálcio e se ligando no seu sítio de ligação na proteína ou ligar em hidroxilas e grupos tióis 

da cisteína. 
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ATP synthase subunit beta. Mitochondrial 

ATP sintase (F1F0 ATP sintase ou complexo V) é uma enzima que faz parte de 

um complexo enzimático de múltiplas subunidades no processo fosforilação oxidativa. A 

energia liberada pela transferência de elétrons nas membranas mitocondriais permite ATP 

sintase sintetizar ATP a partir de difosfato de adenosina (ADP) e fosfato inorgânico [134]. 

ATPases do tipo F consistem em dois domínios estruturais; F1 - contendo o núcleo 

catalítico extra membranar, e F0 - contendo o canal de prótons na membrana, ligados 

entre si por uma haste central e uma haste periférica. Possui subunidade beta e alfa que 

possuem 13 e 16 resíduos de tirosina, respectivamente [92]. ATP sintase possui funções 

moleculares que incluem transporte de prótons e ligação ao ATP e ao MHC classe I. Está 

envolvida em processos biológicos como angiogênese, processo de metabólicos lipídicos, 

organização mitocondrial e diferenciação de osteoblastos [87]. Essa enzima foi 

caracterizada no spot FM36 de tecido muscular de Filhote (Tabela 12). Esse mesmo spot 

apresentou mercúrio por análises de GFAAS (Tabela 7). Nessa enzima, o mercúrio pode 

estar ligado através dos grupos aminas e hidroxilas da adenosina, hidroxilas e ácidos 

carboxílicos das tirosinas ou metioninas, aminoácidos componente da sua cadeia.  

Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-2-like 1 

Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-2-like 1 foi alternativamente 

nomeada de Receptor of activated protein kinase C 1 (RACK1), sendo membro da família 

de proteínas ricas em triptofano-aspartato (WD-repeat) e partilha homologia significativa 

com a subunidade β das proteínas G [135]. Envolvidas no recrutamento, montagem e/ou 

regulação de uma variedade de moléculas de sinalização. Interage com uma vasta 

variedade de proteínas e desempenha um papel importante em muitos processos celulares. 

Necessário para a localização VANGL2 da membrana, inibe a sinalização de Wnt e regula 

a proliferação celular e divisão celular orientado durante a gastrulação [87]. Essa proteína 

foi encontrada no spot FH58 de tecido hepático de Filhote (Tabela 13), spot que 

apresentou mercúrio (Tabela 7). Como essa proteína tem aminoácidos guanina que tem 

grupos aminas, metionina e hidroxilas, o mercúrio pode se ligar a eles através de uma 

ligação fraca ou se ligar a cisteína e como esse metal é toxico, poderá comprometer a 

função da proteína.   

Adenylate kinase 2, mitochondrial 
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Adenylate kinase 2 (AK2) catalisa a transferência reversível do grupo fosfato entre 

o ATP e AMP. Desempenha um papel importante na homeostase energética celular e no 

metabolismo de nucleotídeos adenina. AK2 é amplamente expresso em muitos tecidos e 

em todas as células hematopoiéticas, está localizado no espaço intermembranar das 

mitocôndrias regulando os níveis intracelulares de ATP por catalisar a transferência 

reversível de um grupo fosfato na reação de ATP + AMP ↔ 2 ADP [136]. AK tem três 

domínios, chamada Core, tampa e NMP, e dois sítios de ligação distintos; 

especificamente, o ATP, que é complexado com íons de magnésio (Mg2) , liga-se entre 

os domínios CORE e tampa, local de ligação do ATP, enquanto AMP se uni entre o 

núcleo e a NMP, local de ligação a AMP [137]. A atividade da adenilato quinase é 

fundamental para a regulação da utilização de fosfato e o amplificador de novas vias de 

biossíntese. Desempenha um papel fundamental na hematopoese [87]. Alteração da sua 

atividade pode conduzir a patologias graves tais como insuficiência cardíaca, câncer e 

doenças neurodegenerativas [137]. Essa proteína, assim como todas as outras encontradas 

e discutidas nesse estudo, já foram descritas anteriormente em Zebrafish e suas sequencias 

peptídicas depositadas em banco de dados Uniprot. Adenylate kinase 2, mitochondrial foi 

caracterizada no spot BCH42 de tecido hepático de Barba-chata (Tabela 14), spot que 

apresentou mercúrio (Tabela 7). Como essa proteína se liga a íons de Magnésio, íons 

divalentes com características semelhantes ao mercúrio, esse pode ser substituído no seu 

sítio de ligação, dando lugar ao mercúrio. Além disso, o aminoácido metionina faz parte 

de sua cadeia, podendo estar envolvido nessa ligação ao metal.  

 Análises do Estresse Oxidativo  

A concentração de proteínas totais dos extratos proteicos de cada amostra foi 

dosada pelo método de Biureto, empregando albumina de soro bovino como padrão. O 

valor de proteína total foi utilizado para calcular a atividade específica de cada enzima 

analisada. 

O estresse oxidativo foi analisado por meio da quantificação do marcador de 

lipoperoxidação (hidroperóxido - HP) e pela atividade das enzimas antioxidantes 

glutationa peroxidase (GSH-Px), supeóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT) nos 

tecidos musculares e hepático.  

Para mostrar a variação da atividade das enzimas quando aumentou a 

concentração de mercúrio foi usado correlação de Pearson (r) ou r de Pearson que mede 
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o grau da correlação linear entre duas variáveis quantitativas. É um índice adimensional 

com valores situados ente -1.0 e 1.0, que reflete a intensidade de uma relação linear entre 

dois conjuntos de dados. R2 = 1, significa uma correlação perfeita positiva entre as duas 

variáveis, já r2 = -1 significa uma correlação negativa perfeita entre as duas variáveis, ou 

seja, se um aumenta, o outro sempre diminui. Quando mais próximo de 0 for o valor de 

“r”, significa que as duas variáveis não dependem linearmente uma da outra.    

Tabela 15. Atividade enzimática (U/mg de proteína) no tecido hepático e muscular das 

espécies Jaraqui, Tucunaré, Filhote, cachorra e barba-chata. Teor de proteínas totais e 

concentração de mercúrio encontradas nessas espécies de peixes.  
 

Proteinas 

totais 

mgPT/100mg 

tecido 

Hidroperóxi

do de lipídio 

nmol/g de 

tecido (HP) 

Catalase 

µmol/g 

tecido 

(CAT) 

Superóxido 

dismutase 

nmol/mg 

proteína 

(SOD) 

Glutationa 

peroxidase 

nmol/mg de 

tecido 

(GSH-Px) 

[ ] de 

mercúrio no 

pool de tecido 

µg kg-1 

Fígado 

Jaraqui 

52.99 384.19 26.16 3.69 14.99 852.40±11.10  

Fígado 

Barba-

Chata 

60.45 344.36 29.10 3.93 14.70 550.10±0.30  

Fígado 

Tucunaré 

52.65 462.14 10.46 3.14 8.57 1219±15  

Fígado 

Cachorra 

63.04 326.19 30.52 4.54 9.642 650.60±8.30  

Fígado 

Filhote 

50.94 438.98 10.25 4.64 5.25 1044±13.60  

Músculo 

Tucunaré 

47.38 152.33 17.27 2.68 36.38 101.30±1.30  

Músculo 

Filhote 

47.08 154.96 39.79 5.82 48.88 87.40±0.90  

Músculo 

Jaraqui 

45.06 171.63 44.02 6.86 41.60 71.40±0.93  

Músculo 

Barba-

Chata 

41.50 136.13 40.31 5.69 46.49 60.20±0.20 

Músculo 

Cachorra 

48.56 196.06 37.61 4.17 46.21 100.10±6.30 

 

As análises da atividade das enzimas e da lipoperoxidação do estresse oxidativo 

foram feitas para verificar se ocorreu resposta aos estímulos exógenos, possivelmente 
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causados pelo mercúrio aos peixes estudados. Ao se avaliar a resposta das enzimas que 

combatem as espécies reativas de oxigênio (ROS) pode-se inferir fisiologicamente que o 

organismo esta assimilando a exposição que está sofrendo. A tabela 15 apresenta as 

atividades enzimáticas da catalase (CAT), superóxido dismutase (SOD), glutationa 

peroxidase (GPx) e a lipoperoxidação (LOOH).   

 Na análise dos resultados, para nortear a discussão considerou-se a amostra de 

tecido hepático de barba-chata como controle, já que esta apresentou a menor 

concentração de mercúrio entre os tecidos hepáticos estudados (550.10±0.30 µg kg-1) e 

tecido hepático de Tucunaré como amostra que apresentou maior quantidade de mercúrio 

(1219±15 µg kg-1). Observando de forma geral, o aumento nas concentrações de mercúrio 

nas amostras teve alguma influência nos valores das atividades das enzimas. 

 A GPx catalisa a redução do peróxido de hidrogênio (H2O2), como também de 

peróxidos orgânicos para seus correspondentes álcoois à custa da conversão da GSH 

(glutationa reduzida) a GSSG (glutationa oxidada). A literatura reporta que a 

contaminação por mercúrio pode diminuir os níveis ou até mesmo inativar a enzima 

glutationa (GSH), glutationa peroxidase (GPx), glutationa S-transferase (GST) e 

glutationa redutase (GR) [138–142]. A GST normalmente aparece com atividade inibida 

no tecido hepático de animais contaminados por metais potencialmente tóxicos. Essa 

inibição está envolvida com a desestabilização da membrana lisossômica provocada pela 

exposição aos metais potencialmente tóxicos e/ou com a associação do metal com a GSH, 

quando este entra na célula [143]. Na tabela 15 e figura 29, pode ser observado que 

quando a concentração de mercúrio aumentou no tecido hepático dos peixes estudados, a 

atividade da enzima glutationa diminuiu proporcionalmente ao aumento do mercúrio, 

levando a uma conclusão de que o mercúrio pode estar interferindo na atividade dessa 

enzima, suprimindo a sua atividade e causando estresse. Já nos tecidos musculares 

(Tabela 15 e figura 30) não foram observadas alterações nos níveis de atividade 

enzimática ao ponto de causar algum estresse. As concentrações de mercúrio no tecido 

muscular também não tiveram muitas variações, levando a crer que isso pode ter 

influenciado na estabilidade da atividade enzimática.  

Figura 29. Gráfico de dispersão mostrando negativa correlação entre concentração de 

mercúrio e atividade da enzima GPx no tecido hepático dos peixes estudados (Pearson r 

= -0.61). 
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Figura 30. Gráfico de dispersão mostrando negativa correlação entre concentração de 

mercúrio e atividade da enzima GPx no tecido muscular dos peixes estudados (Pearson r 

= -0.30). 

 

A catalase (CAT) é uma enzima intracelular que decompõe o peróxido de 

hidrogénio (H2O2) a água e oxigênio (H2O+O2). É encontrada 

nos peroxissomas em animais e plantas e também nos glioxissomas (apenas em plantas) 

e no citoplasma de procariontes. A CAT assim como GPx, participa da oxidação de 

compostos hidrogenados, como metanol, etanol, ácido fórmico, fenóis, com o consumo 

de um mol de peróxido [144]. Estudos de Martinez et al., (2016) relata depleção na 

atividade de CAT em animais na presença de mercúrio, assim como decréscimo na 

atividade de outras enzimas anti-estresse [140], no entanto, a CAT também tem sido 

relatada com aumento da atividade indicando estresse oxidativo. O estresse oxidativo 

encontrado é resultado da tentativa da célula em eliminar espécies reativas de oxigênio, 

formadas na metabolização de diversos compostos químicos, como espécies metálicas 
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potencialmente tóxicas [145, 146]. Os resultados de determinação da atividade da CAT 

em tecidos hepáticos de peixes apresentados na tabela 15 e figura 31 mostram, assim 

como o que ocorreu com a GPx, a depleção da atividade de CAT em relação ao aumento 

da concentração de mercúrio. Quanto maior a concentração de mercurio no fígado das 

espécies estudadas, menor é a atividade de CAT. Se a diminuição da atividade enzimática 

de CAT é causada pelo aumento do estresse oxidativo, pode-se levar em consideração 

que as concentrações de mercúrio estão começando a desencadear estresse oxidativo nos 

animais. O mesmo pode ser observado para o tecido muscular (Tabela 15 e fugura 32), 

que apesar do decréscimo na atividade de CAT não apresentar uma correlação tão forte 

quanto foi observada no tecido hepático, ela pode causar os mesmos riscos. 

Figura 31. Gráfico de dispersão mostrando negativa correlação entre concentração de 

mercúrio e atividade da enzima catalase no tecido hepático dos peixes estudados (Pearson 

r = -0.92). 

 

Figura 32. Gráfico de dispersão mostrando negativa correlação entre concentração de 

mercúrio e atividade da enzima catalase no tecido muscular dos peixes estudados 

(Pearson r = -0.63). 
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 A SOD (Superóxido Dismutase) também é uma das enzimas que combate aos 

danos causados pelo estresse oxidativo. A SOD protege o citocromo reagindo com 

radicais superóxido e assim, diminuindo a presença dos radicais livres. O mecanismo de 

reação envolve a redução da SOD por radicais superóxido, formando oxigênio molecular. 

A SOD, na sua forma reduzida reage com outros radicais superóxido formando peróxido 

de hidrogênio, que em seguida sofre dismutação pela SOD ou por uma peroxidase, 

formando então água e oxigênio molecular [147]. O comportamento da SOD em 

organismos contaminados por metais potencialmente tóxicos apresenta controvérsias. 

Alguns estudos relatam a inibição da atividade da SOD em organismos contaminados 

com concentrações altas de metais como cobre, cádmio, mercúrio ou chumbo e, 

diminuição na sua atividade em relação às concentrações baixas desses metais 

potencialmente tóxicos [148, 149]. Os dados obtidos na determinação de atividade da 

SOD nas amostras de tecido hepático dos peixes estudados (tabela 15, figura 33), 

apresentou correlação moderada levando a acreditar que houve indução do estresse nos 

organismos estudados. Nos tecidos musculares (tabela 15, figura 34), a atividade de SOD 

foi mais afetada pelas concentrações do Hg. 

Figura 33. Gráfico de dispersão mostrando negativa correlação entre concentração de 

mercúrio e atividade da enzima superóxido dismutase no tecido hepático dos peixes 

estudados (Pearson r = -0.41). 

 

Figura 34. Gráfico de dispersão mostrando negativa correlação entre concentração de 

mercúrio e atividade da enzima superóxido dismutase no tecido muscular dos peixes 

estudados (Pearson r = -0.77). 
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O Hidroperóxido de lipídio (LOOH) pode estar envolvido em diversas patologias. 

Sendo um dos produtos primários da peroxidação lipídica, sua decomposição resulta em 

radicais peroxilas, com maior reatividade e toxidade. A combinação de dois radicais 

peroxilas podem formar oxigênio molecular (O2).   

A formação de lipoperóxidos ocorre por meio de grupos hidroperóxidos que se ligam 

aos sítios hidrofóbicos dos ácidos graxos insaturados, tendo este processo uma dupla 

consequência: perturbação nas interações lipídicas, que levam às alterações estruturais 

das biomembranas e das lipoproteínas; e a formação de espécies reativas de oxigênio, que 

podem induzir a modificação secundária de outros constituintes da membrana. Assim, a 

peroxidação lipídica apresenta expressivas respostas frente a danos oxidativos, possuindo 

também estreita correlação com dados genéticos. Normalmente ocorre aumento da 

concentração de lipoperóxidos no fígado, quando altas concentrações de metais 

potencialmente tóxicos nesse órgão inibem as defesas antioxidantes, tornando-as 

insuficientes para prevenir a ocorrência de lesões oxidativas. O que pode resultar 

ocorrência de estresse oxidativo [150]. Como pode ser observado na tabela 15, figura 35 

(tecido hepático) e figura 36 (tecido muscular), as concentrações de lipoperóxidos 

apresentaram comportamento inverso ao evidenciados para a atividade das enzimas, o 

que já era esperado, pois essas enzimas tiveram depleção da atividade com a elevação da 

concentração de mercúrio. Esses dados mostram que as concentrações de mercúrio 

determinadas nas espécies, estão de certa forma, causando estresse oxidativo ao ponto de 

promover a ativação das defesas antioxidantes enzimáticas e não enzimáticas. No entanto, 

aparentemente não atingiu ao ponto crítico de expressar proteínas de defesa específicas 

como as metalotioneínas, mas essas concentrações de mercúrio já estão sendo sentidas 

pelas defesas antioxidantes.   
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Figura 35. Gráfico de dispersão mostrando positiva correlação entre concentração 

de mercúrio e atividade de hidroperóxido de lipídio no tecido hepático dos peixes 

estudados (Pearson r = 0.27).  

 

Figura 36. Gráfico de dispersão mostrando positiva correlação entre concentração de 

mercúrio e atividade de hidroperóxido de lipídio no tecido muscular dos peixes estudados 

(Pearson r = 0.52). 

 

 

 Análise das funções das proteínas usando o aplicativo de bioinformática 

Blast2Go. 

Todas as proteínas dos tecidos muscular e hepático que foram identificadas com 

mercúrio ligado à sua estrutura foram organizadas de acordo com suas atividades no 

organismo: Componente Celular, Função Molecular e Processo Biológico usando a 

ferramenta de bioinformática on line, Blast2Go [151] (Figuras 37).  
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Figura 37. Figura obtida a partir do aplicativo de bioinformática usado na análise de 

proteínas encontradas nas espécies de peixes estudadas. Os gráficos representam as 

funções de componente celular, função celular e processos biológicos exercido pelas 

poteinas identificadas nas espécies de Peixes Jaraqui, Tucunaré, Filhote e Barba-chata. 

  Descrição das funções das proteínas de acordo com Blas2Go 

As proteínas identificadas com mercúrio apresentaram sequências para muitas 

funções como demonstram os gráficos gerados pelo aplicativo de bioinformática on line 

Blast2Go. Dentro da função Componente Celular, as proteínas apresentaram as seguintes 

funções: 18 proteínas apresentou funções de parte celular (Thyroid hormone receptor 

alpha-A, Pro-thyrotropin-releasing hormone, Actin cytoplasmic 1, Serine/threonine-

protein phosphatase CPPED1, Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, Guanine 

nucleotide-binding protein subunit beta-2-like 1, Vesicle-trafficking protein SEC22b-B, 

Actin alpha skeletal muscle, Adenylate kinase 2 mitochondrial, Actin cytoplasmic 2, 

Peroxisomal 2,4-dienoyl-CoA reductase, Heme transporter hrg1-A, Triosephosphate 

isomerase B, L-lactate dehydrogenase A chain, Triosephosphate isomerase A, 



 

87 
 

Centromere protein M, Protein HEXIM e ATP synthase subunit beta, mitochondrial). 

Fazendo parte de organela foi encontrado 5 proteínas (Vesicle-trafficking protein 

SEC22b-B, Adenylate kinase 2 mitochondrial, Heme transporter hrg1-A, Centromere 

protein M e ATP synthase subunit beta mitochondrial). Sete das proteínas identificadas 

são proteínas de membrana (Vesicle-trafficking protein SEC22b-B, Pro-thyrotropin-

releasing hormone, Actin cytoplasmic 1, Actin cytoplasmic 2, Heme transporter hrg1-A, 

RING finger protein 145 e ATP synthase subunit beta, mitochondrial). Duas proteínas 

foram identificadas fazendo parte de complexo macromolecular (Vesicle-trafficking 

protein SEC22b-B e ATP synthase subunit beta, mitochondrial). Quatorze das proteínas 

identificadas são proteínas de organela (Thyroid hormone receptor alpha-A, Pro-

thyrotropin-releasing hormone, Actin cytoplasmic 1, Glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase, Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-2-like 1, Vesicle-

trafficking protein SEC22b-B, Actin alpha skeletal muscle, Adenylate kinase 2 

mitochondrial, Actin cytoplasmic 2, Peroxisomal 2,4-dienoyl-CoA reductase, Heme 

transporter hrg1-A, Centromere protein M, Protein HEXIM e ATP synthase subunit beta 

mitochondrial). Quatro das proteínas identificadas fazem parte de membrana (Vesicle-

trafficking protein SEC22b-B, Heme transporter hrg1-A, RING finger protein 145 e ATP 

synthase subunit beta mitochondrial). Duas proteínas apresentaram função de junção 

celular (Actin cytoplasmic 1 e Actin, cytoplasmic 2). Duas proteínas de região extracelular 

(Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-2-like 1 e Pro-thyrotropin-releasing 

hormone). Uma proteína de parte de região extracelular (Guanine nucleotide-binding 

protein subunit beta-2-like 1). Dezoito proteínas com função da célula (Thyroid hormone 

receptor alpha-A, Pro-thyrotropin-releasing hormone, Actin cytoplasmic 1, 

Serine/threonine-protein phosphatase CPPED1, Glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase, Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-2-like 1, Vesicle-

trafficking protein SEC22b-B, Actin alpha skeletal muscle, Adenylate kinase 2 

mitochondrial, Actin cytoplasmic 2, Peroxisomal 2,4-dienoyl-CoA reductase, Heme 

transporter hrg1-A, Triosephosphate isomerase B, L-lactate dehydrogenase A chain, 

Triosephosphate isomerase A, Centromere protein M, Protein HEXIM e ATP synthase 

subunit beta, mitochondrial). Uma das proteínas identificadas apresentou função de 

proteína de proteína de espaço entre membranas (Adenylate kinase 2, mitochondrial).   

Para o componente Função Celular, as proteínas identificadas apresentaram as 

seguintes funções: duas das 23 proteinas identificadas ligadas ao mercúrio aprsentou 
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atividade de transporte (Heme transporter hrg1-A e ATP synthase subunit beta 

mitochondrial). Dez das 23 proteinas ligadas ao mercúrio apresentaram funções 

catalíticas (Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-2-like 1, Adenylate kinase 2 

mitochondrial, Serine/threonine-protein phosphatase CPPED1, Peroxisomal 2,4-

dienoyl-CoA reductase, L-lactate dehydrogenase A chain, Triosephosphate isomerase B, 

RING finger protein 145, Triosephosphate isomerase A, Glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase e ATP synthase subunit beta mitochondrial). Quatorze das 23 proteinas 

ligadas ao mercúrio apresentaram funções de ligação, essa função corrobora com os 

estudos feitos envolvendo essas proteínas ligadas ao mercúrio, já que como elas 

apresentaram função de ligação e essas ligações podem ser com íons metálicos como 

cobre, magnésio, zinco, cálcio, ferro e outros cofatores que essas proteínas/enzimas 

necessitam. O mercúrio que foi encontrado ligado a elas poderiam estar ligados ao sítio 

de algum desses outros metais. As proteínas encontradas fazendo função de ligação foram 

(Thyroid hormone receptor alpha-A, Pro-thyrotropin-releasing hormone, Actin 

cytoplasmic 1, Serine/threonine-protein phosphatase CPPED1, Parvalbumin-2, 

Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, Vesicle-trafficking protein SEC22b-B, 

Actin alpha skeletal muscle, Adenylate kinase 2 mitochondrial, Actin cytoplasmic 2, 

RING finger protein 145, Protein HEXIM, ATP synthase subunit beta mitochondrial e 

Parvalbumin alpha).  

Para a função de Processos Biológicos as proteínas foram identificadas execendo 

função de: localização, cinco proteínas (Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-

2-like 1, Vesicle-trafficking protein SEC22b-B, Pro-thyrotropin-releasing hormone, 

Heme transporter hrg1-A e ATP synthase subunit beta, mitochondrial). Duas das 

proteínas ligadas ao mercúrio apresentaram a função de organização de componente 

celulares ou biogêneses (Vesicle-trafficking protein SEC22b-B e Glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase). Três proteínas apresentaram função de sinalização (Guanine 

nucleotide-binding protein subunit beta-2-like 1, Thyroid hormone receptor alpha-A e 

Thyroid hormone receptor alpha-A). Quatro proteínas identificadas exerce a função de 

regulação negativa do processo biológico (Guanine nucleotide-binding protein subunit 

beta-2-like 1, Thyroid hormone receptor alpha-A, Pro-thyrotropin-releasing hormone e 

Protein HEXIM).  Quatorze proteínas apresentaram, apresentaram função de processos 

celulares (Thyroid hormone receptor alpha-A, Pro-thyrotropin-releasing hormone, 

Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, Guanine nucleotide-binding protein 
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subunit beta-2-like 1, Vesicle-trafficking protein SEC22b-B, Adenylate kinase 2 

mitochondrial, Peroxisomal 2,4-dienoyl-CoA reductase, Heme transporter hrg1-A, RING 

finger protein 145, L-lactate dehydrogenase A chain, Triosephosphate isomerase B, 

Triosephosphate isomerase A, Protein HEXIM e ATP synthase subunit beta, 

mitochondrial). Seis proteínas apresentaram funções de processos de desenvolvimento 

(Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-2-like 1, Thyroid hormone receptor 

alpha-A, Actin alpha skeletal muscle, Adenylate kinase 2 mitochondrial, Heme 

transporter hrg1-A e RING finger protein 145). Quinze proteínas apresentaram função de 

processo de organização de um único organismo (Thyroid hormone receptor alpha-A, 

Pro-thyrotropin-releasing hormone, Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, 

Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-2-like 1, Vesicle-trafficking protein 

SEC22b-B, Actin alpha skeletal muscle, Adenylate kinase 2 mitochondrial, Peroxisomal 

2,4-dienoyl-CoA reductase, Heme transporter hrg1-A, RING finger protein 145, 

Triosephosphate isomerase B, L-lactate dehydrogenase A chain, Triosephosphate 

isomerase A, Protein HEXIM e ATP synthase subunit beta, mitochondrial). Treze 

proteínas estão ligadaas a processos metabólicos (Thyroid hormone receptor alpha-A, 

Pro-thyrotropin-releasing hormone, Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, 

Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-2-like 1, Actin alpha skeletal muscle, 

Adenylate kinase 2 mitochondrial, Peroxisomal 2,4-dienoyl-CoA reductase, RING finger 

protein 145, Triosephosphate isomerase B, L-lactate dehydrogenase A chain, 

Triosephosphate isomerase A, Protein HEXIM e ATP synthase subunit beta 

mitochondrial). Sete proteínas foram identificadas como proteínas de regulação 

biológicas (Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-2-like 1, Thyroid hormone 

receptor alpha-A, Actin alpha skeletal muscle, Pro-thyrotropin-releasing hormone, Heme 

transporter hrg1-A, Protein HEXIM e Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase). 

Quatro proteínas envolvidas em regulação positiva do processo biológico (Guanine 

nucleotide-binding protein subunit beta-2-like 1, Thyroid hormone receptor alpha-A, 

Actin alpha skeletal muscle e Pro-thyrotropin-releasing hormone). Cinco proteínas com 

função de regulação de processos biológicos (Guanine nucleotide-binding protein subunit 

beta-2-like 1, Thyroid hormone receptor alpha-A, Actin alpha skeletal muscle e Pro-

thyrotropin-releasing hormone, Protein HEXIM). Quatro proteínas desenvolvendo 

função de respostas a estímulos (Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-2-like 

1, Thyroid hormone receptor alpha-A, Pro-thyrotropin-releasing hormone e L-lactate 

dehydrogenase A chain). Três proteínas com função de processos de sistema imunológico 
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(Adenylate kinase 2 mitochondrial, Heme transporter hrg1-A e RING finger protein 145). 

Seis proteínas envolvidas em processos multicelular do organismo (Guanine nucleotide-

binding protein subunit beta-2-like 1, Thyroid hormone receptor alpha-A, Actin alpha 

skeletal muscle, Adenylate kinase 2 mitochondrial, Heme transporter hrg1-A e RING 

finger protein 145). Uma proteína envolvida em comportamento (Pro-thyrotropin-

releasing hormone).  

 Anaise de bioinformática usando o aplicativo String para mostrar as 

interações entre as proteínas  

Usando o aplicativo on line String foi possivel ver as interações diretas que as 

proteínas encontradas com mercúrio podem fazer no organismo dos peixes estudados. Na 

figura 38 são mostradas as interações diretas feitas por 8 (duas isoformas da 

parvalbumina, actina do musculo, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, 

triosephosphate isomerase 1B, triosephosphate isomerase 1A, lactate dehydrogenase A4, 

lactate dehydrogenase A4 e ATP synthase) das 23 proteinas encontradas ligadas ao 

mercúrio. No entanto, quando feito essa mesma rede de interação usando todas as 

proteínas encontradas nos indivíduos (47 proteínas), inclusive as que não apresentaram 

mercúrio, essa rede de interações direta aumentou para 17 ligações, ou seja, 17 das 47 

proteinas tem ligação diratas dentro do organismo, levando a inferir que um eventual dano 

cauado pelo mercúrio em uma destas proteínas, poderá desencadear uma reação em cadeia 

com prejuízo ainda maior para o organismo (figura 39). Como pode ser visto na figura 

40, quando interagem essas proteínas com mais 20 possíveis proteínas encontradas em 

peixes, o número de interações aumenta proporcionalmente a quantidade de proteínas 

inseridas (43 interações diferentes). Esse evento ocorre proporcionalmente a cada 

proteína inserida para interação. Como sabemos que o sistema biológico é muito 

complexo e organizado, quelquer interferência causada pelo mercúrio em uma dessas vias 

pode desencadear um problema bem mais sério.  
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Figura 38. Figura obtida a partir do aplicativo de bioinformática on line String usado na 

análise de interações entre as proteínas encontradas nas espécies de peixes estudadas. A 

figura representa as 8 interações diretas feitas entre as 23 proteínas identificadas com 

mercúrio nas espécies de Peixes Jaraqui, Tucunaré, Filhote e Barba-chata.  

 

 



 

92 
 

Figura 39. Figura obtida a partir do aplicativo de bioinformática on line String usado na 

análise de interações entre as proteínas encontradas nas espécies de peixes estudadas. A 

figura representa as 17 interações diretas feitas entre as 23 proteínas identificadas ligadas 

ao mercúrio mais as 24 identificadas livre de mercúrio, nas espécies de Peixes Jaraqui, 

Tucunaré, Filhote e Barba-chata. 

 

 

Figura 40. Figura obtida a partir do aplicativo de bioinformática on line String usado na 

análise de interações entre as proteínas encontradas nas espécies de peixes estudadas, 

interagindo com mais 20 possiveis proteínas encontradas em peixes. Como pode ser visto 

na figura, o numero de interações aumentam a medida que outras proteínas fazem parte 

do conjunto.  

 

7 Conclusões 

- Embora tenha encontrado interações do mercúrio com muitas proteínas das espécies 

estudadas, as metalotioneínas não foram encontradas nestas espécies de peixes, levando 

a inferir que as concentrações de mercúrio encontradas atualmente nos tecidos desses 
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organismos ainda não estão sendo capaz de induzir a produção dessas pequenas proteínas 

de defesa do organismo, sob as condições presentes nos locais de coleta no Rio Madeira, 

Rondônia. 

- As análises das enzimas do estresse oxidativo e do Hidroperóxido de lipídio 

mostraram alterações nos seus níveis de atividade, indicando um possível estresse 

oxidativo nas espécies estudadas provocado provavelmente, pela bioacumulação do 

mercúrio nos organismos.  

- Com base nos resultados que foram apresentados durante o estudo, pode-se afirmar 

que as análises do mercúrio realizadas por Absorção Atômica em Forno de Grafite foram 

eficientes, mostrando sensibilidade nas quantificações do metal tanto nos pools de tecido 

quanto pellets e spots proteicos, assim como nos padrões de múculo (DORM 4) e fígado 

(DOLT 4) de peixes usados para validar o método.  

- A eletroforese bidimensional mostrou como uma boa aliada nos fracionamentos de 

proteínas para analises de mercúrio, apresentando boa separação dos spots proteicos e 

facilitando a caracterização das suas proteínas por espectrometria de massas e/ou 

quantificação do mercúrio ligado a essas proteínas por Absorção Atômica em Forno de 

Grafite. Como pode ser visto nas imagens de gel obtidas (Figuras 21 a 28), foram 

possíveis separar spots proteicos de baixa massa molecular, sendo possível perfeitamente 

obter metalotioneínas, se estas estivessem presentes nas amostras estudadas. 
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9 Anexos  

 

Tabela 1. Resultados da caracterização dos spots proteicos por ESI MS MS do padrão certificado de metalotioneínas (MTs). 

  Protein.Entry Protein 

Accession 

Protein.Description Protein. 

score 

Protein. 

avgMass 

Protein. 

Matched 

Products 

Protein.seq 

Cover(%) 

Spot 

1 

G1T1V0_RABIT G1T1V0 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT10 PE=3 SV=1 

515.3669 59241.7947 64 15.47 

G1T4S1_RABIT G1T4S1 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT13 PE=3 SV=2 

353.9767 49559.1506 33 10.62 

G1T1Y7_RABIT G1T1Y7 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT14 PE=3 SV=2 

304.6099 49509.2266 25 11.06 

G1U9T6_RABIT G1U9T6 Troponin T_ fast skeletal muscle (Fragment) 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=TNNT3 
PE=4 SV=1 

298.9175 25481.582 10 7.96 

TNNT3_RABIT P02641 Troponin T_ fast skeletal muscle 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=TNNT3 

PE=1 SV=4 

298.9175 34711.3728 10 5.73 

G1T8T1_RABIT G1T8T1 Uncharacterized protein (Fragment) 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=KRT28 PE=4 

SV=1 

279.3552 45973.1284 17 3.99 

G1T4R6_RABIT G1T4R6 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT16 PE=3 SV=2 

206.4519 50682.4752 22 6.68 

G1SWB0_RABIT G1SWB0 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT25 PE=4 SV=1 

140.7615 50788.3631 9 2 

G1SWB8_RABIT G1SWB8 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT27 PE=4 SV=1 

140.7615 51260.7945 9 1.96 
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Spot 

2 

G1T1V0_RABIT G1T1V0 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT10 PE=3 SV=1 

855.3911 59241.7947 92 16.87 

G1U9I8_RABIT G1U9I8 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT1 PE=3 SV=2 

456.636 65708.7683 28 7.53 

G1T4S1_RABIT G1T4S1 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT13 PE=3 SV=2 

361.463 49559.1506 39 10.62 

G1T1Y7_RABIT G1T1Y7 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT14 PE=3 SV=2 

337.5455 49509.2266 34 13.09 

G1T8T1_RABIT G1T8T1 Uncharacterized protein (Fragment) 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=KRT28 PE=4 

SV=1 

247.5824 45973.1284 16 3.99 

G1T4R6_RABIT G1T4R6 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT16 PE=3 SV=2 

214.4007 50682.4752 30 8.69 

G1TAY6_RABIT G1TAY6 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT19 PE=3 SV=1 

183.9282 44683.0173 19 6.25 

G1TE74_RABIT G1TE74 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT20 PE=3 SV=2 

183.9282 86148.3415 22 3.35 

G1SDN2_RABIT G1SDN2 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT17 PE=3 SV=1 

183.9282 48298.1605 22 5.83 

K1C12_RABIT Q28706 Keratin_ type I cytoskeletal 12 (Fragment) 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=KRT12 PE=2 

SV=1 

146.7177 46714.8636 13 3.89 

G1SWB0_RABIT G1SWB0 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT25 PE=4 SV=1 

139.9417 50788.3631 9 2 

G1SWB8_RABIT G1SWB8 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT27 PE=4 SV=1 

139.9417 51260.7945 9 1.96 

Spot 

3 

G1T1V0_RABIT G1T1V0 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT10 PE=3 SV=1 

210.2457 59241.7947 36 7.56 

G1U9I8_RABIT G1U9I8 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT1 PE=3 SV=2 

155.6325 65708.7683 17 4.91 
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G1T4R6_RABIT G1T4R6 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT16 PE=3 SV=2 

139.2667 50682.4752 17 6.24 

G1T4S1_RABIT G1T4S1 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT13 PE=3 SV=2 

124.8869 49559.1506 18 6.19 

G1TE74_RABIT G1TE74 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT20 PE=3 SV=2 

119.6649 86148.3415 16 4.69 

K1C12_RABIT Q28706 Keratin_ type I cytoskeletal 12 (Fragment) 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=KRT12 PE=2 

SV=1 

119.6649 46714.8636 16 8.52 

Spot 

4 

G1T1Y7_RABIT G1T1Y7 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT14 PE=3 SV=2 

721.7393 49509.2266 64 24.83 

G1T1V0_RABIT G1T1V0 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT10 PE=3 SV=1 

689.8272 59241.7947 78 13.88 

G1T4S1_RABIT G1T4S1 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT13 PE=3 SV=2 

490.1113 49559.1506 48 11.95 

G1U9I8_RABIT G1U9I8 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT1 PE=3 SV=2 

436.6606 65708.7683 36 9 

G1T4R6_RABIT G1T4R6 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT16 PE=3 SV=2 

429.4333 50682.4752 47 14.25 

G1TAY6_RABIT G1TAY6 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT19 PE=3 SV=1 

379.8722 44683.0173 25 6.25 

G1TE74_RABIT G1TE74 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT20 PE=3 SV=2 

379.8722 86148.3415 30 3.61 

G1SDN2_RABIT G1SDN2 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT17 PE=3 SV=1 

379.8722 48298.1605 30 6.29 

G1T8T1_RABIT G1T8T1 Uncharacterized protein (Fragment) 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=KRT28 PE=4 

SV=1 

375.1459 45973.1284 20 3.99 
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K1C12_RABIT Q28706 Keratin_ type I cytoskeletal 12 (Fragment) 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=KRT12 PE=2 

SV=1 

336.3712 46714.8636 19 3.89 

G1TDN6_RABIT G1TDN6 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT5 PE=3 SV=1 

306.893 63656.6505 33 9.52 

G1SWB0_RABIT G1SWB0 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT25 PE=4 SV=1 

288.3725 50788.3631 13 2 

G1SWB8_RABIT G1SWB8 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT27 PE=4 SV=1 

288.3725 51260.7945 13 1.96 

Spot 

5 

G1T1V0_RABIT G1T1V0 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT10 PE=3 SV=1 

149.7053 59241.7947 43 10.9 

 

Spot 

6 

G1T1V0_RABIT G1T1V0 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT10 PE=3 SV=1 

165.815 59241.7947 35 7.03 

G1T4S1_RABIT G1T4S1 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT13 PE=3 SV=2 

116.5775 49559.1506 17 5.53 

 

 

 

 

 

 

Spot 

7 

G1T1V0_RABIT G1T1V0 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT10 PE=3 SV=1 

1045.082 59241.7947 116 13.88 

G1T4S1_RABIT G1T4S1 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT13 PE=3 SV=2 

527.5901 49559.1506 61 10.62 

G1T4R6_RABIT G1T4R6 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT16 PE=3 SV=2 

428.9557 50682.4752 48 14.25 

G1U9I8_RABIT G1U9I8 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT1 PE=3 SV=2 

417.0717 65708.7683 37 11.29 

G1T1Y7_RABIT G1T1Y7 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT14 PE=3 SV=2 

398.1713 49509.2266 50 18.06 

G1TE74_RABIT G1TE74 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT20 PE=3 SV=2 

320.0319 86148.3415 39 7.9 

G1TAY6_RABIT G1TAY6 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT19 PE=3 SV=1 

287.7429 44683.0173 27 6.25 
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G1SDN2_RABIT G1SDN2 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT17 PE=3 SV=1 

287.7429 48298.1605 30 6.29 

K1C12_RABIT Q28706 Keratin_ type I cytoskeletal 12 (Fragment) 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=KRT12 PE=2 

SV=1 

290.7323 46714.8636 35 19.71 

G1T8T1_RABIT G1T8T1 Uncharacterized protein (Fragment) 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=KRT28 PE=4 

SV=1 

287.6369 45973.1284 28 3.99 

G1TMP1_RABIT G1TMP1 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=LOC100008885 PE=4 SV=1 

181.3962 49365.3273 13 1.62 

G1TL31_RABIT G1TL31 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=LOC100340601 PE=3 SV=1 

181.3962 50598.7026 13 1.61 

G1T6X1_RABIT G1T6X1 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT31 PE=3 SV=1 

181.3962 49409.183 13 1.68 

G1T4P0_RABIT G1T4P0 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT32 PE=3 SV=1 

181.3962 51985.2971 13 1.57 

G1T6X4_RABIT G1T6X4 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=LOC100343678 PE=3 SV=1 

181.3962 53054.3114 13 1.54 

G1T4Q6_RABIT G1T4Q6 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT33B PE=3 SV=1 

181.3962 47935.3771 13 1.73 

G1U758_RABIT G1U758 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT18 PE=3 SV=1 

181.3962 50670.7374 13 1.58 

G1SWS0_RABIT G1SWS0 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=LOC100343422 PE=3 SV=1 

181.3962 52246.3629 13 1.56 

G1T4P5_RABIT G1T4P5 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT35 PE=3 SV=1 

181.3962 52245.3675 13 1.54 

Spot 

8 

G1T1V0_RABIT G1T1V0 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT10 PE=3 SV=1 

263.2363 59241.7947 36 7.56 

G1T1Y7_RABIT G1T1Y7 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT14 PE=3 SV=2 

211.6544 49509.2266 28 7.67 
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G1T4R6_RABIT G1T4R6 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT16 PE=3 SV=2 

211.401 50682.4752 25 8.69 

G1TAY6_RABIT G1TAY6 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT19 PE=3 SV=1 

201.0362 44683.0173 17 4 

G1TE74_RABIT G1TE74 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT20 PE=3 SV=2 

201.0362 86148.3415 21 3.61 

G1SDN2_RABIT G1SDN2 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT17 PE=3 SV=1 

201.0362 48298.1605 21 6.29 

K1C12_RABIT Q28706 Keratin_ type I cytoskeletal 12 (Fragment) 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=KRT12 PE=2 

SV=1 

201.0362 46714.8636 17 3.89 

Spot 

9 

G1T1V0_RABIT G1T1V0 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT10 PE=3 SV=1 

2104.282 59241.7947 140 17.93 

G1T4S1_RABIT G1T4S1 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT13 PE=3 SV=2 

1198.428 49559.1506 78 11.95 

G1T4R6_RABIT G1T4R6 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT16 PE=3 SV=2 

920.3139 50682.4752 57 8.69 

G1T1Y7_RABIT G1T1Y7 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT14 PE=3 SV=2 

901.9568 49509.2266 68 19.19 

G1TKH3_RABIT G1TKH3 Superoxide dismutase [Cu-Zn] 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=SOD1 PE=3 

SV=1 

623.7729 16212.6037 10 6.54 

G1T8T1_RABIT G1T8T1 Uncharacterized protein (Fragment) 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=KRT28 PE=4 

SV=1 

611.5447 45973.1284 31 3.99 

G1U9I8_RABIT G1U9I8 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT1 PE=3 SV=2 

500.6521 65708.7683 38 12.44 

G1TE74_RABIT G1TE74 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT20 PE=3 SV=2 

471.7038 86148.3415 37 3.61 
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G1TAY6_RABIT G1TAY6 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT19 PE=3 SV=1 

470.6822 44683.0173 29 6.25 

G1SDN2_RABIT G1SDN2 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT17 PE=3 SV=1 

470.6822 48298.1605 36 6.29 

K1C12_RABIT Q28706 Keratin_ type I cytoskeletal 12 (Fragment) 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=KRT12 PE=2 

SV=1 

403.4654 46714.8636 29 11.19 

G1SWB0_RABIT G1SWB0 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT25 PE=4 SV=1 

387.3921 50788.3631 18 2 

G1SWB8_RABIT G1SWB8 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT27 PE=4 SV=1 

387.3921 51260.7945 18 1.96 

G1TMP1_RABIT G1TMP1 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=LOC100008885 PE=4 SV=1 

224.1526 49365.3273 13 1.62 

G1TL31_RABIT G1TL31 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=LOC100340601 PE=3 SV=1 

224.1526 50598.7026 13 1.61 

G1T6X1_RABIT G1T6X1 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT31 PE=3 SV=1 

224.1526 49409.183 13 1.68 

G1T4P0_RABIT G1T4P0 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT32 PE=3 SV=1 

224.1526 51985.2971 13 1.57 

G1T6X4_RABIT G1T6X4 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=LOC100343678 PE=3 SV=1 

224.1526 53054.3114 13 1.54 

G1T4Q6_RABIT G1T4Q6 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT33B PE=3 SV=1 

224.1526 47935.3771 13 1.73 

G1U758_RABIT G1U758 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT18 PE=3 SV=1 

224.1526 50670.7374 13 1.58 

G1SWS0_RABIT G1SWS0 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=LOC100343422 PE=3 SV=1 

224.1526 52246.3629 13 1.56 

G1T4P5_RABIT G1T4P5 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT35 PE=3 SV=1 

224.1526 52245.3675 13 1.54 
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G1TDN8_RABIT G1TDN8 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT73 PE=3 SV=1 

183.7841 60364.2297 25 21.5 

G1SRX8_RABIT G1SRX8 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=GFAP PE=3 SV=1 

170.6446 49482.7961 30 17.3 

G1SS18_RABIT G1SS18 Uncharacterized protein (Fragment) 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=KRT8 PE=3 

SV=1 

159.1737 43444.8617 12 2.94 

G1SPP3_RABIT G1SPP3 Uncharacterized protein (Fragment) 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=KRT4 PE=3 

SV=1 

159.1737 65951.3716 11 1.85 

G1SHZ4_RABIT G1SHZ4 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT7 PE=3 SV=2 

159.1737 41730.8616 11 3.01 

G1TDN6_RABIT G1TDN6 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT5 PE=3 SV=1 

143.5414 63656.6505 44 11.9 

REVERSE5355 REVERS

E5355 

Reversed Sequence 5355 138.7256 52920.9991 11 4.01 

G1TB09_RABIT G1TB09 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KCTD20 PE=4 SV=1 

96.3445 48646.3348 12 7.64 

G1U0K9_RABIT G1U0K9 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT222 PE=3 SV=1 

91.9084 35150.9061 10 7.12 

G1TE79_RABIT G1TE79 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT20 PE=3 SV=1 

78.2095 50053.8596 14 2.55 

G1T9C9_RABIT G1T9C9 Uncharacterized protein (Fragment) 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=CCM2 PE=4 

SV=1 

55.1712 49222.3853 6 3.21 

Spot 

10 

PPIA_RABIT Q9TTC6 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=PPIA PE=2 

SV=3 

2745.12 18624.4871 70 48.78 
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G1TX83_RABIT G1TX83 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=PPIA PE=3 

SV=1 

2524.246 18720.643 57 28.66 

G1TC44_RABIT G1TC44 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase 

OS=Oryctolagus cuniculus PE=3 SV=1 

2483.398 18684.6258 57 37.8 

G1T1V0_RABIT G1T1V0 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT10 PE=3 SV=1 

454.1237 59241.7947 80 16.7 

G1U9I8_RABIT G1U9I8 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT1 PE=3 SV=2 

291.8872 65708.7683 30 12.27 

G1T4S1_RABIT G1T4S1 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT13 PE=3 SV=2 

212.8118 49559.1506 28 13.72 

G1T4R6_RABIT G1T4R6 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT16 PE=3 SV=2 

186.8301 50682.4752 24 6.24 

G1TE74_RABIT G1TE74 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT20 PE=3 SV=2 

111.3469 86148.3415 12 2.14 

K1C12_RABIT Q28706 Keratin_ type I cytoskeletal 12 (Fragment) 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=KRT12 PE=2 

SV=1 

111.3469 46714.8636 12 3.89 

G1TAY6_RABIT G1TAY6 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT19 PE=3 SV=1 

107.4454 44683.0173 11 4 

G1SDN2_RABIT G1SDN2 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT17 PE=3 SV=1 

107.4454 48298.1605 11 3.73 

G1T1Y7_RABIT G1T1Y7 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT14 PE=3 SV=2 

107.4454 49509.2266 11 3.61 

G1T8T1_RABIT G1T8T1 Uncharacterized protein (Fragment) 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=KRT28 PE=4 

SV=1 

97.1009 45973.1284 7 1.75 

G1SI20_RABIT G1SI20 Isocitrate dehydrogenase [NADP] 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=IDH1 PE=3 

SV=1 

95.9893 48829.0722 17 14.94 
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Spot 

11 

PPIA_RABIT Q9TTC6 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=PPIA PE=2 

SV=3 

9846.166 18624.4871 122 65.24 

G1TX83_RABIT G1TX83 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=PPIA PE=3 

SV=1 

9642.029 18720.643 98 32.93 

G1TC44_RABIT G1TC44 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase 

OS=Oryctolagus cuniculus PE=3 SV=1 

5246.1 18684.6258 92 54.27 

Spot 

12 

PPIA_RABIT Q9TTC6 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=PPIA PE=2 

SV=3 

14290.26 18624.4871 111 48.78 

G1TX83_RABIT G1TX83 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=PPIA PE=3 

SV=1 

14157.96 18720.643 101 32.93 

G1TC44_RABIT G1TC44 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase 

OS=Oryctolagus cuniculus PE=3 SV=1 

6540.87 18684.6258 79 37.8 

Spot 

13 

PPIA_RABIT Q9TTC6 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=PPIA PE=2 

SV=3 

15401.4 18624.4871 120 60.37 

G1TX83_RABIT G1TX83 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=PPIA PE=3 

SV=1 

15022.94 18720.643 99 32.93 

G1TC44_RABIT G1TC44 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase 

OS=Oryctolagus cuniculus PE=3 SV=1 

9511.501 18684.6258 88 49.39 

G1SDY5_RABIT G1SDY5 Uncharacterized protein (Fragment) 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=YWHAZ 

PE=3 SV=1 

180.4884 28875.488 17 21.54 

Spot 

14 

PPIA_RABIT Q9TTC6 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=PPIA PE=2 

SV=3 

4532.2 18624.4871 37 25 
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G1TX83_RABIT G1TX83 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=PPIA PE=3 

SV=1 

4524.529 18720.643 35 19.51 

G1TPH4_RABIT G1TPH4 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=MSRB1 PE=4 SV=1 

780.5851 13642.0573 10 7.09 

G1T1V0_RABIT G1T1V0 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT10 PE=3 SV=1 

237.7597 59241.7947 51 11.07 

G1T4S1_RABIT G1T4S1 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT13 PE=3 SV=2 

175.4622 49559.1506 22 8.19 

G1T4R6_RABIT G1T4R6 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT16 PE=3 SV=2 

127.8581 50682.4752 12 4.23 

G1T8T1_RABIT G1T8T1 Uncharacterized protein (Fragment) 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=KRT28 PE=4 

SV=1 

116.4369 45973.1284 13 3.99 

G1T1Y7_RABIT G1T1Y7 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT14 PE=3 SV=2 

116.4369 49509.2266 13 3.61 

Spot 

15 

G1TX83_RABIT G1TX83 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=PPIA PE=3 

SV=1 

1496.712 18720.643 22 10.98 

PPIA_RABIT Q9TTC6 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=PPIA PE=2 

SV=3 

1496.712 18624.4871 22 10.98 

G1TPH4_RABIT G1TPH4 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=MSRB1 PE=4 SV=1 

300.7414 13642.0573 7 7.09 

G1T1V0_RABIT G1T1V0 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT10 PE=3 SV=1 

185.9896 59241.7947 47 11.07 

G1U9I8_RABIT G1U9I8 Uncharacterized protein OS=Oryctolagus 

cuniculus GN=KRT1 PE=3 SV=2 

193.5002 65708.7683 19 4.91 
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Spot 

16 

G1TX83_RABIT G1TX83 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=PPIA PE=3 

SV=1 

1682.463 18720.643 19 10.98 

PPIA_RABIT Q9TTC6 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=PPIA PE=2 

SV=3 

1682.463 18624.4871 19 10.98 

MT2C_RABIT P80290 Metallothionein-2C OS=Oryctolagus 

cuniculus PE=1 SV=1 

252.2853 7554.7983 14 56.45 

Spot 

17 

G1TX83_RABIT G1TX83 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=PPIA PE=3 

SV=1 

169.2333 18720.643 9 10.98 

PPIA_RABIT Q9TTC6 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A 

OS=Oryctolagus cuniculus GN=PPIA PE=2 

SV=3 

169.2333 18624.4871 9 10.98 
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Proteínas caracterizadas por ESI MS/MS dos spots que não apresentaram mercúrio nas análises por Absorção Atômica em Forno de 

Grafite (Tabelas 2 a 8).  

Tabela 2. Proteínas identificadas utilizando ESI MS/MS nas amostras de Tecido Muscular de Tucunaré (Cichla spp) (TM). 

Spot 

Gel 
Proteína Acesso Score 

pI/MM do 

spot 

pI/MM 

teórica  (Da) 

Cobertura 

(%) 
Peptídeos Sequenciados 

TM10 
Hsp90 co-chaperone 

Cdc37-like 1 
CD37L_DANRE 76.2908 6.9/17.88 5.36/36.371 20.13 

AGQEGYLDVFHTELQAFK 

TCIQMQDMQILQNVLSSMNPQVAEYHVK 

SIINITQSWPNESDPDK  ARALASSTELSHTEHQWR 

TM20 

Triosephosphate isomerase 

B 
TPISB_DANRE 126.6716 6.98/25.32 6.45/26.828 5.24 GAFTGEISPAMIK RHVFGESDELIGQK 

Triosephosphate isomerase 

A 
TPISA_DANRE 126.6716 6.98/25.32 4.90/26.853 5.24 GAFTGEISPAMIK RHVFGESDELIGQK 

TM21 

Triosephosphate isomerase 

B 
TPISB_DANRE 126.3422 7.22/24.87 6.45/26.828 5.24 GAFTGEISPAMIK 

Triosephosphate isomerase 

A 
TPISA_DANRE 126.3422 7.22/24.87 4.90/26.853 5.24 GAFTGEISPAMIK 

TM22 

 

Triosephosphate isomerase 

A 
TPISA_DANRE 460.9844 7.36/25.19 4.90/26.853 41.53 

GAFTGEISPAMIK DCGIDWVILGHSERR  

EAGTTEDVVFEQTK  

GAFTGEISPAMIKDCGIDWVILGHSER 

ELAAQADVDGFLVGGASLKPEFVDIINARS 

HVFGESDELIGQKVAHCLESDLGVIACIGEK 



 

122 
 

Triosephosphate isomerase 

B 
TPISB_DANRE 309.3396 7.36/25.19 6.45/26.828 5.24 GAFTGEISPAMIK 

Homeobox protein Nkx-

2.2a 
NX22A_DANRE 83.121 7.36/25.19 7.86/30.307 7.06 TPGVLVQSPLENVQNLPLK QQRYLSAPER 

Eukaryotic translation 

initiation factor 3 subunit 

K 

EIF3K_DANRE 63.0126 7.36/25.19 4.92/25.427 15.98 
DLIDGITGFEESVR DLIDGITGFEESVRK  

LYQFNLAYFQTTVTAQILLK MATTFEQMRANVGK 

14-3-3 protein beta/alpha-

B 
143BB_DANRE 59.3596 7.36/25.19 4.68/27.393 15.7 

YLIANASQAESK 

LGLALNFSVFYYEILNSPENACQLAK 

 

 

Tabela 3. Proteínas identificadas utilizando ESI MS/MS nas amostras de Tecido Hepático de Tucunaré (Cichla spp.) (TH). 

Spot 

Gel 
Proteína Acesso Score 

pI/MM do 

spot 

pI/MM 

teórica  (Da) 

Cobertura 

(%) 
Peptídeos Sequenciados 

TH 

60 

60S ribosomal protein L22 RL22_ICTPU 339.1476 5.79/29.42 9.21/ 14.757 9.38 VVANTKESYELR 

PDZ domain-containing 

protein 11 
PDZ11_DANRE 161.8012 5.79/29.42 6.51/16.424 16.9 AGLQEGDQVLSVNEVDFQDIEHSR   

IPYDDYQLPVVFLPSYENPPAWIPPQER 

TH74 
Triosephosphate isomerase 

B 
TPISB_DANRE 1331.523 7.06/25.17 6.45/26.828 5.24 GAFTGEISPAMIK 
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Triosephosphate isomerase 

A 
TPISA_DANRE 1331.523 7.06/25.17 4.90/ 26.853 5.24 GAFTGEISPAMIK 

TH75 

Triosephosphate isomerase 

B 
TPISB_DANRE 1828.119 7.23/25.03 6.45/26.828 5.24 GAFTGEISPAMIK 

Triosephosphate isomerase 

A 
TPISA_DANRE 1828.119 7.23/25.03 4.90/ 26.853 5.24 GAFTGEISPAMIK 

 

 

 

Tabela 4. Proteínas identificadas utilizando ESI MS/MS nas amostras de tecido Hepático de Jaraqui (Semaprochilodus sp.) (JF). 

Spot 

Gel 
Proteína Acesso Score 

pI/MM do 

spot 

pI/MM 

teórica  (Da) 

Cobertura 

(%) 
Peptídeos Sequenciados 

JF 57 Protein broad-minded BROMI_DANRE 56.7497 3.75/25.96 
5.92/ 

147.547 
4.62 

ISGAPSVECAEEILLHLEETDK  EYVESSLGAVIEVETENFTK  

TEYNLREMATSVLDLMDR  YLREYVESSLGAVIEVETENFTK  

SQFSTEDEAELQTLLR  LNSMESALTHTADTLAR 

JF 59 
Transcription factor 

E2F7 
E2F7_DANRE 53.7599 4.46/25.81 8.00/ 79.326 7.19 

FLALYPDYPESSESINISLDEVATCLGVERR  

EGNGLHAVQHVQNAHAASSR  

EGNGLHAVQHVQNAHAASSRR  LDIGHTAAN 

JF108 
Peroxisomal 2.4-

dienoyl-CoA reductase 
DECR2_DANRE 713.3394 6.03/27.44 7.73/ 31.999 13 

VNTVAPGPISGTEGYR  VNTVAPGPISGTEGYRR  

HLAVEWGPSGVR  HGCDTVIASR 



 

124 
 

Aldehyde 

dehydrogenase family 9 

member A1-A 

A9A1A_DANRE 90.5231 6.03/27.44 6.18/ 55.262 2.95 ANNTTFGLASGVFTR  FLEEVVK 

JF109 

4-hydroxy-2-

oxoglutarate aldolase. 

mitochondrial 

HOGA1_DANRE 481.236 5.82/27.59 8.91/ 35.307 6.79 LIEPNTAVTR  LVMAGSGCESTR 

Peroxisomal 2.4-

dienoyl-CoA reductase 
DECR2_DANRE 189.447 5.82/27.59 7.73/ 31.999 11.67 

VNTVAPGPISGTEGYRR  VNTVAPGPISGTEGYR  

QPETILAAVDETLK  QPETILAAVDETLKTFGR 

JH120 
Solute carrier family 25 

member 47-A 
S247A_DANRE 103.9638  9.70/32.15 2.38 

LQMDGVR  YSGPIHCLLSICR  

YSGPIHCLLSICREQGLSGLYR  QMDGVR 

JH121 
Solute carrier family 25 

member 47-A 
S247A_DANRE 58.9564  9.70/32.15 9.86 

LQMDGVR  YSGPIHCLLSICREQGLSGLYR  

YSGPIHCLLSICR 

JF136 DIS3-like exonuclease 1 DI3L1_DANRE 50.378 8.05/26.69 6.02/120.352 0.95 YIQGILSVNK  ALADSLER 

JF144 
Fructose-bisphosphate 

aldolase B 
ALDOB_DANRE 54.5234 8.78/41.02 8.48/39.288 16.48 

ISDSCPSALGIAENANVLAR  GILAADESTGTMAK  

VDKGTAGLAGTDGETTTQGLDGLSER 

 

 

Tabela 5. Proteínas identificadas utilizando ESI MS/MS nas amostras de tecido Muscular de Filhote (Brachyplatystoma filamentosum) (FM). 

Spot 

Gel 
Proteína Acesso Score 

pI/MM do 

spot 

pI/MM 

teórica (Da) 

Cobertura 

(%) 
Peptídeos Sequenciados 
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FM28 

Triosephosphate isomerase B TPISB_DANRE 256.5766 8.21/27.07 6.45/ 26.828 5.24 GAFTGEISPAMIK 

Triosephosphate isomerase A TPISA_DANRE 256.5766 8.21/27.07 4.90/ 26.853 5.24 GAFTGEISPAMIK 

 

 

 

Tabela 6. Proteínas identificadas utilizando ESI MS/MS nas amostras de tecido Hepático de Filhote (Brachyplatystoma filamentosum) (FH). 

Spot 

Gel 
Proteína Acesso Score 

pI/MM do 

spot 

pI/MM 

teórica  (Da) 

Cobertura 

(%) 
Peptídeos Sequenciados 

FH44 

Triosephosphate 

isomerase A 
TPISA_DANRE 1997.041 5.59/22.75 4.90/26.853 27.02 

DCGIDWVILGHSER  GAFTGEISPAMIK  

VVLAYEPVWAIGTGK  ANVSDAVADSVRIIYGGSVTGGNCK  

GIDWVILGHSER 

Triosephosphate 

isomerase B 
TPISB_DANRE 755.1089 5.59/22.75 6.45/26.828 11.29 GAFTGEISPAMIK  VVLAYEPVWAIGTGK 

FH46 

 

Triosephosphate 

isomerase A 
TPISA_DANRE 3687.184 4.42/26.27 4.90/ 26.853 28.63 

DCGIDWVILGHSER  GAFTGEISPAMIK  

VVLAYEPVWAIGTGK  

ELAAQADVDGFLVGGASLKPEFVDIINAR  GIDWVILGHSER 

Triosephosphate 

isomerase B 
TPISB_DANRE 1793.685 4.42/26.27 6.45/ 26.828 11.29 GAFTGEISPAMIK  VVLAYEPVWAIGTGK 
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FH47 

Triosephosphate 

isomerase A 
TPISA_DANRE 2063.673 4.44/28.73 4.90/ 26.853 22.58 

DCGIDWVILGHSER  GAFTGEISPAMIK  

VVLAYEPVWAIGTGK  TASPEQAQEVHEK  

DCGIDWVILGHSERR  GIDWVILGHSER 

Triosephosphate 

isomerase B 
TPISB_DANRE 805.0159 4.44/28.73 6.45/ 26.828 11.29 GAFTGEISPAMIK  VVLAYEPVWAIGTGK 

FH48 

Triosephosphate 

isomerase A 
TPISA_DANRE 309.8567 4.73/27.59 4.90/ 26.853 5.65 DCGIDWVILGHSER 

ATP synthase subunit 

beta. mitochondrial 
ATPB_CYPCA 103.7908 4.73/27.59 5.05/ 55.247 16.6 

LVLEVAQHLGENTVR  IPVGPETLGR  VALVYGQMNEPPGAR  

TIAMDGTEGLVR  VLDTGAPIR  VALTGLTVAEYFR  

IMNVIGEPIDER  VLDTGAPIRIPVGPETLGR  

AHGGYSVFAGVGERTR 

BTB/POZ domain-

containing protein 

KCTD6 

KCTD6_DANRE 61.5789 4.73/27.59 6.11/ 27.632 4.22 DAQGNYFIDR  VHLMDYITKQGFTIR 

FH49 

Triosephosphate 

isomerase A 
TPISA_DANRE 1549.035 5.21/26.27 4.90/ 26.853 10.89 DCGIDWVILGHSER  GAFTGEISPAMIK 

Triosephosphate 

isomerase B 
TPISB_DANRE 882.8912 5.21/26.27 6.45/ 26.828 5.24 GAFTGEISPAMIK 

ATP synthase subunit 

beta. mitochondrial 
ATPB_CYPCA 114.4909 5.21/26.27 5.05/ 55.247 12.93 

LVLEVAQHLGENTVR  IPVGPETLGR  VALVYGQMNEPPGAR  

TIAMDGTEGLVR  LGAVGR  AHGGYSVFAGVGER  

VALTGLTVAEYFR  VLDTGAPIRIPVGPETLGR 

FH50 
Triosephosphate 

isomerase A 
TPISA_DANRE 114.461 5.37/26.27 4.90/26.853 5.65 DCGIDWVILGHSER 
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FH55 

Triosephosphate 

isomerase A 
TPISA_DANRE 383.4862 6.36/25.23 4.90/ 26.853 16.94 

GAFTGEISPAMIK DCGIDWVILGHSER  

VVLAYEPVWAIGTGK 

Triosephosphate 

isomerase B 
TPISB_DANRE 356.8373 6.36/25.23 6.45/ 26.828 11.29 GAFTGEISPAMIK  VVLAYEPVWAIGTGK 

Proteasome subunit 

beta type-1-B 
PSB1B_CARAU 122.944 6.36/25.23 6.52/26.002 5.91 GAVYSFDPVGSYQR 

Proteasome subunit 

beta type-1-A 
PSB1A_CARAU 122.944 6.36/25.23 6.52/26.175 5.88 GAVYSFDPVGSYQR 

FH56 

Triosephosphate 

isomerase A 
TPISA_DANRE 124.2217 6.58/25.02 4.90/ 26.853 15.32 

GAFTGEISPAMIK  DCGIDWVILGHSER  VIADNVKDWTR  

GWLRANVSDAVADSVR 

Triosephosphate 

isomerase B 
TPISB_DANRE 107.4444 6.58/25.02 6.45/ 26.828 5.24 GAFTGEISPAMIK 

 

 

 

 

Tabela 7. Proteínas identificadas utilizando ESI MS/MS nas amostras de tecido Muscular de Barba-Chata (Pinirampus pirinampu) (BCM). 

Spot 

Gel 
Proteína Acesso Score 

pI/MM do 

spot 

pI/MM 

teórica  (Da) 

Cobertura 

(%) 
Peptídeos Sequenciados 
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BCM8 

Triosephosphate isomerase 

B 
TPISB_DANRE 587.9317  6.45/ 26.828 5.24 GAFTGEISPAMIK 

Triosephosphate isomerase 

A 
TPISA_DANRE 587.9317  4.90/ 26.853 5.24 GAFTGEISPAMIK 

BCM18 
Glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase 
G3P_DANRE 1359.526  8.19/35.784 12.91 

VPTPNVSVVDLTVR  LVTWYDNEFGYSNR  

LTGMAFR  VGINGFGR 

BCM19 
Glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase 
G3P_DANRE 102.7835  8.19/35.784 4.2 VPTPNVSVVDLTVR 

BCM25 

GTP-binding nuclear 

protein Ran 
RAN_DANRE 2201.612  6.60/ 24.460 6.51 VASETALPDEDDDL  VASETAL 

Triosephosphate isomerase 

A 
TPISA_DANRE 654.714  4.90/ 26.853 16.13 

GAFTGEISPAMIK  DCGIDWVILGHSER  

IIYGGSVTGGNCK  VIADNVKDWTR 

Triosephosphate isomerase 

B 
TPISB_DANRE 513.9687  6.45/ 26.828 5.24 GAFTGEISPAMIK 

Glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase 
G3P_DANRE 69.2913  8.19/ 35.784 4.2 VPTPNVSVVDLTVR  LVTWYDNEFGYSNR 

BCM26 

Triosephosphate isomerase 

A 
TPISA_DANRE 2809.631  4.90/ 26.853 10.48 GAFTGEISPAMIK  IIYGGSVTGGNCK 

Triosephosphate isomerase 

B 
TPISB_DANRE 2800.162  6.45/ 26.828 5.24 GAFTGEISPAMIK 
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BCM29 

Triosephosphate isomerase 

A 
TPISA_DANRE 985.8698  4.90/ 26.853 25.4 

DCGIDWVILGHSER  GAFTGEISPAMIK  

VIADNVKDWTR  ANVSDAVADSVR  

IIYGGSVTGGNCK 

Triosephosphate isomerase 

B 
TPISB_DANRE 589.796  6.45/ 26.828 10.48 GAFTGEISPAMIK  IIYGGSVTGGTCK 

Actin. cytoplasmic 1 ACTB1_DANRE 89.8146  5.30/41.767 15.73 

SYELPDGQVITIGNER  IWHHTFYNELR  

AVFPSIVGRPR  DLYANTVLSGGTTMYPGIADR  

MQKEITSLAPSTMK  FPSIVGRPR 

BCM40 

L-lactate dehydrogenase A 

chain 
LDHA_DANRE 889.7413  6.83/ 36.246 9.91 

VIGSGTNLDSAR  VVVVTAGAR  LSGLPR  

LNLVQR  SGLPR  VVTAGAR  LVQR  GLPR 

L-lactate dehydrogenase B-

B chain 
LDHBB_DANRE 636.3925  8.62/ 36.710 5.39 VIGSGTNLDSAR  LNLVQR  LVQR 

L-lactate dehydrogenase B-

A chain 
LDHBA_DANRE 636.3925  6.39/ 36.247 5.39 VIGSGTNLDSAR  LNLVQR  LVQR 

BCM43 
Glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase 
G3P_DANRE 1917.961  8.19/35.784 10.51 

VPTPNVSVVDLTVR  LVTWYDNEFGYSNR  

LTGMAFR  GMAFR  DLTVR 

 

 

Tabela 8. Proteínas identificadas utilizando ESI MS/MS nas amostras de tecido Hepático de Barba-Chata (Pinirampus pirinampu) (BCH). 

Spot 

Gel 
Proteína Acesso Score 

pI/MM do 

spot 

pI/MM 

teórica  (Da) 

Cobertura 

(%) 
Peptídeos Sequenciados 
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BCH32 

Triosephosphate isomerase 

A 
TPISA_DANRE 244.1696  4.90/ 26.853 5.65 DCGIDWVILGHSER 

Glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase 
G3P_DANRE 138.4102  8.19/ 35.784 4.2 VPTPNVSVVDLTVR  LEKPAKYDEIK 

BCH49 

Glycosyltransferase-like 

domain-containing protein 

1 

GTDC1_DANRE 103.7032  7.34/ 49.737 5.54 
QLSFEVSVLGETFTDVPDIFSEAK  

SHIQTSSPSSYPDVEPPEK 

BCH64 
S-methyl-5'-thioadenosine 

phosphorylase 
MTAP_DANRE 286.6013  5.99/ 30.847 50.36 

IGIIGGSGLDDPDILEGR  AESLMFR  

VQTFYDGQPTSPPGVCHIPMAEPFCSK  QHTIMPTNVNYQ 

ANIWALKEEGCTHLLVTTACGSLREDIQPGDIVLIDQFIDR  

ASSILLTAIPQICQMDWDSTINAHKSMSQSSVMLPK  

VQTFYDGQPTSPPGVCHIPMAEPFCSK 

BCH65 

Triosephosphate isomerase 

A 
TPISA_DANRE 1440.038  4.90/ 26.853 27.02 

DCGIDWVILGHSER  GAFTGEISPAMIK  VIADNVKDWTR  

ELAAQADVDGFLVGGASLKPEFVDIINAR 

Triosephosphate isomerase 

B 
TPISB_DANRE 221.7584  6.45/ 26.828 5.24 GAFTGEISPAMIK 

Alpha-endosulfine ENSA_DANRE 131.0833  7.68/ 13.756 12.9 YPSLGHKPGGSDFLMK  YPSLGHKPGGSDFLMKR 

BCH69 

Triosephosphate isomerase 

A 
TPISA_DANRE 1947.918  4.90/ 26.853 16.94 

DCGIDWVILGHSER  GAFTGEISPAMIK  

VVLAYEPVWAIGTGK 

Triosephosphate isomerase 

B 
TPISB_DANRE 881.053  6.45/ 26.828 11.29 GAFTGEISPAMIK  VVLAYEPVWAIGTGK 
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BCH73 
GTP-binding nuclear 

protein Ran 
RAN_DANRE 341.6551  6.60/24.460 6.51 VASETALPDEDDDL 

BCH74 

Peroxisomal 2.4-dienoyl-

CoA reductase 
DECR2_DANRE 163.8472  7.73/ 31.999 9.67 

VNTVAPGPISGTEGYR  VNTVAPGPISGTEGYRR  

HLAVEWGPSGVR  VNTVAPGPISGTEGYRR  

VNTVAPGPISGTEGYR 

Axin-1 AXIN1_DANRE 105.263  6.71/ 94.329 6.59 

VLPGYLPTVIEDVEWR  YQDNREYR  GPYGSISGPKK  

RPDLDLGYEPEGSASPTPPYLK  

TGGESPKLFSDQSSVSGNGK  YGSISGPKK 

BCH77 

Glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase 2 
G3P2_DANRE 1386.215  6.55/ 36.107 6.27 VPVADVSVVDLTCR  LTGMAFR  GMAFR 

Glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase 
G3P_DANRE 972.1147  8.19/ 35.784 10.51 

VPTPNVSVVDLTVR  LTGMAFR  LVTWYDNEFGYSNR  

LTGMAFR  GMAFR 
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