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Introdução
As metalotioneínas (MTs) são proteínas

reguladoras de metais no organismo por se ligarem
comumente às espécies metálicas. Essas proteínas
têm sido amplamente utilizadas como
bioindicadores de exposição a metais, sobretudo
em seres de ambiente aquático. O efeito desses
contaminantes resulta em alterações morfológicas
de certos órgãos, principalmente o fígado e,
consequentemente, o fluido biliar, diretamente
relacionado a esse órgão.

Esse trabalho tem como objetivo a
otimização do procedimento de extração e
purificação de metalotioneínas em bílis de tilápias
(Oreochromis niloticus).

As amostras (aproximadamente 1 mL), em
triplicata, foram extraídas de tilápias, coletadas por
punção direta da vesícula biliar e imediatamente
armazenadas a -80 ºC em frascos Eppendorf
estéreis até as análises. As amostras foram
homogeneizadas com solução de DTT ou β-
mercaptoetanol e, em seguida, submetidas a
centrifugação (20000 xg, a 4 ºC), banho-maria por
10 min e nova centrifugação, de acordo com a
tabela 1. Esse procedimento foi baseado no
protocolo de extração de Erk et al.1. Foram testados
3 procedimentos de extração (A, B e C) A
quantificação de MTs foi realizada pelo método de
reação Ellman através de espectrofotometria,
usando a glutationa reduzida (GSH) como padrão
analítico para a curva.

Tabela 1. Procedimentos de extração.
Extraçã
o

Centrif. 1
(min)

Banho-maria
(ºC)

Centrif. 2
(min)

A 45 60 15

B 60 70 30

C 75 80 45

Resultados e Discussão
A concentração de MT nas amostras de

bílis foi estimada assumindo a relação 1 mol MT =
20 mol de GSH, como descrito por Kagi para
peixes2. Os resultados indicam diferença
significativa na quantificação de MT, sendo a
extração feita seguindo o procedimento B,
utilizando o reagente â-mercaptoetanol, a que
resultou em concentrações mais elevadas de MT.

Adicionalmente, os procedimentos de
extração serão também avaliados através de
análises por HPLC-ICP-MS. Através dessa análise
pretende-se identificar os perfis qualitativos das
metalotioneínas, bem como os metais ligados às
mesmas. Com isso, pretende-se estabelecer um
protocolo otimizado, obtendo um compromisso
entre as melhores respostas de extração dessas
proteínas.

Conclusões
As informações decorrentes deste trabalho

servirão não só para elucidar questões relacionadas
a possíveis impactos ao ambiente, estabelecendo
um processo de biomonitoramento que possa
predizer eventuais riscos, mas também para validar
e implementar uma ferramenta satisfatória para
análises de metalômica, ainda inovadora e recente
no Brasil.
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