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RESUMO 

 

 

A fluorose dentária é uma patologia que ocorre durante a formação dos dentes na 

presença de doses excessivas de fluoreto (F-). Os mecanismos pelos quais o F- 

provoca a fluorose ainda são poucos conhecidos. A influência de fatores genéticos 

tem sido considerada na suscetibilidade/resistência do indivíduo em desenvolver a 

fluorose. Duas linhagens de camundongos (A/J e 129P3/J) com diferença na 

resistência ou suscetibilidade à fluorose dentária foram utilizadas para determinar se 

a suscetibilidade à fluorose pode ser explicada pela diferença no metabolismo e se 

há diferença no perfil protéico dos rins e urina destes animais. Para isso, um estudo 

metabólico foi conduzido com 18 camundongos A/J (suscetível) e 18 129P3 / J 

(resistente) após o desmame. Cada amostra foi dividida em 3 grupos, com diferentes 

concentrações de F- na água de beber (0, 10 e 50 ppm F). Uma vez que um estudo 

piloto revelou que os camundongos A/J ingeriam um maior volume de água quando 

comparado com o 129P3/J, a concentração de F- na água dada aos camundongos 

A/J foi ajustada semanalmente a fim de fornecer doses semelhantes de F- para 

ambas linhagens. Os animais foram mantidos em gaiolas metabólicas (n = 2/gaiola) 

por 7 semanas, com livre acesso à água e dieta de baixa ingestão de F- (0,95 ppm). 

A ingestão e excreção de F- foram calculadas, bem como os níveis de F- no plasma, 

no fêmur e no rim. O grau de fluorose dentária foi avaliado usando análise de 

fluorescência quantitativa (QLF) e exame clínico. Os perfis proteômicos renal e 

urinário foram examinados utilizando 2D-PAGE e coloração com azul de 

Coomassie.. Os dados do estudo metabólico foram testados para diferenças 

significativas pela ANOVA a 2 critérios (p <0,05). As imagens dos géis e as 

diferenças estatísticas (ANOVA, p<0,05) foram analisadas pelo programa Image 

Master Platinum 7.0. Os camundongos da linhagem A/J submetidos à alta 

concentração de fluoreto apresentaram um grau de fluorose significativamente maior 

quando comparado com a linhagem 129P3/J. A ingestão total de F- não diferiu 

significativamente entre as linhagens. A excreção total de F- foi significativamente 

maior para os camundongos A/J, devido à maior excreção urinária de F-. As duas 

linhagens não diferiram em relação à absorção F-, mas os animais 129P3/J 

retiveram significativamente maiores quantidades de F-, que foi consistente com 

níveis mais elevados de F- no fêmur, no entanto, os níveis de F- no plasma não 



diferiram significativamente entre as linhagens. Para os rins, a análise quantitativa 

de intensidade detectou, entre as linhagens A/J e 129P3/J, 122, 126 e 134 spots 

diferencialmente expressos nos grupos controle, e que receberam baixa e alta 

concentração de F-, respectivamente. Para a urina, 84 spots diferencialmente 

expressos foram observados para o grupo controle, 68 para o grupo que recebeu 

baixa concentração de F- e 66 para o grupo que recebeu alta concentração de F-.  

Os dados mostraram que há diferenças metabólicas e no perfil de expressão 

protéica renal e urinária intrínsecas a estas linhagens e que a exposição ao F- é 

capaz de alterar estes padrões. 

 

Palavra–chave: Fluorose dentária. Metabolismo. Fluoreto. Suscetibilidade genética. 

Proteoma. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Genetic susceptibility for dental fluorosis: a meta bolic and proteomic study 

with different strains of mice 

 

Dental fluorosis occurs during tooth formation when excessive doses of fluoride (F) 

are ingested. The mechanisms that underlie the pathogenesis of dental fluorosis are 

not known so far. The influence of genetic factors has been considered in individual 

susceptibility/resistance to develop fluorosis. Two inbred mice strains (A/J and 

129P3/J) have been reported to have different susceptibilities to dental fluorosis. 

They were used in the present study to determine if the susceptibility to dental 

fluorosis can be explained by alterations in F metabolism and to evaluate if there is 

difference in the profile of protein expression in kidney and urine of these animals. 

For this, a metabolic study was conducted with 18 A/J (susceptible) and 18 129P3/J 

(resistant) weanling mice. Each strain was divided into 3 groups, with differed 

according to the F concentration given in the drinking water (0, 10 and 50 ppm F). 

Since a pilot study showed that the A/J mice drank a higher volume of water when 

compared with the 129P3/J, the F concentration in the water given to the A/J mice 

was weekly adjusted in order to provide similar F intakes for both strains. The mice 

were housed in metabolic cages (n=2/cage) for 7 weeks, with free access to water 

and low-F diet (0.95 ppm). F intake and excretion were calculated, as well as plasma, 

femur and kidney F levels. The degree of dental fluorosis was assessed using QLF 

and clinical examination. Renal and urinary proteome profiles were examined using 

2D-PAGE and coomassie brilliant blue staining.  Data were tested for significant 

differences by 2-way repeated-measures ANOVA (p<0.05). The gels images and 

statistical differences (ANOVA, p <0.05) were analyzed by the Image Master 

Platinum 7.0 software.  Significantly higher QLF scores were observed for the A/J 

mice submitted to 50 ppm F. The total F intake did not significantly differ between the 

strains. The total F excretion was significantly higher for the A/J mice, due to the 

higher urinary F excretion. The two strains did not differ in respect to F absorption, 

but the 129P3/J mice retained significantly higher amounts of F, which was 

consistent with their higher femur F levels. Plasma F levels, however, did not 

significantly differ between the strains. For kidney, quantitative intensity analysis 



detected, between strains A/J and 129P3/J, 122, 126 e 134 spots differentially 

expressed in the control group, in the group receiving low  and high F concentrations, 

respectively. For urine, 84 spots differentially expressed were detected for control 

group, 68 for the group receiving low F concentration and 66 for the group receiving 

high F concentration. Data showed that intrinsic differences occur in the metabolism 

of F and profile of protein expression between these strains and that these profiles 

can be altered in the presence of F. 

 

Keywords: Dental fluorosis. Fluoride. Metabolism. Genetic susceptibility. Proteome 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O uso disseminado do fluoreto (F-) tem contribuído para uma redução na 

prevalência e incidência da cárie dentária. No entanto, juntamente com o declínio da 

cárie dentária, tem sido observado um aumento na fluorose dentária, um efeito 

colateral resultante da exposição prolongada ao F- acima dos níveis recomendados 

durante o período de formação dos dentes (CLARK, 1994). Esta prevalência 

aumentada da fluorose dentária tem sido observada em todo o mundo (ANGMAR-

MANSSON e WHITFORD, 1990), estando entre 7,7% e 80,9% nas áreas com 

fluoretação da água, e entre 2,9% e 42% em áreas sem fluoretação da água 

(CLARK, 1994; MASCARENHAS, 2000; PENDRYS, 2000; VIEIRA, HANCOCK, 

LIMEBACK et al., 2004).  

É sabido que o F- interage com os tecidos mineralizados, e em concentrações 

elevadas pode prejudicar o processo de mineralização (AOBA e FEJERSKOV, 

2002). Entretanto, os mecanismos moleculares envolvidos na patogênese da 

fluorose ainda são desconhecidos.  

Em adição, estudos epidemiológicos têm demonstrado que certos grupos 

étnicos são mais suscetíveis a esta patologia (VIEIRA, HANCOCK, LIMEBACK et al., 

2004). A suscetibilidade genética à fluorose foi testada usando um modelo de estudo 

com camundongos (que possuem erupção contínua dos incisivos) onde o genótipo, 

a idade, o gênero, a alimentação, a moradia e os níveis de F- na água foram 

rigorosamente controlados (EVERETT, MCHENRY, REYNOLDS et al., 2002). A 

observação de 12 linhagens de camundongos mostrou diferença na 

suscetibilidade/resistência à fluorose dentária. A linhagem de camundongos A/J 

mostrou ser altamente suscetível, com um rápido e severo desenvolvimento da 

fluorose dentária quando comparada com outras linhagens testadas, enquanto a 

linhagem de camundongos 129P3/J mostrou-se pouco afetada, com uma fluorose 

dentária leve. Neste estudo, o acúmulo de F- nos fêmures e nos incisivos foi avaliado 

como indicador da exposição ao F-. Houve uma correlação significativa entre a 

concentração de F- na água e a concentração de F- nos fêmures, bem como entre a 

concentração de F- na água e a concentração de F- nos incisivos. Além disso, todos 

os camundongos acumularam quantidades similares de F- nos fêmures e nos 

incisivos, independente do grau de fluorose que apresentaram. Isto sugere que a 

eliminação do F- pelo corpo não é uma explicação suficiente para a resistência à 
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fluorose dentária. Porém, um suporte final para esta hipótese poderá ser dado 

somente com a condução de um estudo metabólico com essas diferentes linhagens 

de camundongos. 

A eletroforese bidimensional tem emergido como uma ferramenta poderosa 

para a identificação de proteínas diferencialmente expressas em tecidos ou fluidos. 

Esta técnica permite a detecção de alterações na expressão de múltiplas proteínas 

simultaneamente (ARTHUR, THONGBOONKERD, SCHERZER et al., 2002). 

Quando se considera o metabolismo do F-, o compartimento e tecido de escolha 

para o estudo da expressão protéica diferencial são o sangue, que distribui o F- ao 

organismo e os rins, que são a sua principal rota de remoção do organismo 

(WHITFORD, 1996), respectivamente. Neste sentido, esta técnica poderia trazer 

valiosas informações com relação à análise da expressão protéica diferencial nos 

rins e urina de camundongos suscetíveis ou resistentes à fluorose dentária, expostos 

a diferentes níveis de F- sistêmico. Isto poderia fornecer importantes “insights” para o 

entendimento dos mecanismos envolvidos na suscetibilidade/resistência à fluorose 

dentária. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  METABOLISMO DO FLUORETO 

 

O entendimento dos efeitos biológicos do fluoreto ingerido de forma sistêmica 

requer o conhecimento de suas propriedades químicas e de sua distribuição no 

organismo humano (EKSTRAND, 1996). 

 

2.1.1  O Flúor 

 

O flúor é um componente natural da biosfera, sendo o 13º elemento mais 

encontrado na crosta terrestre (WHITFORD, 1996). É um halogênio, possui como 

símbolo a letra F, número atômico 9 e peso atômico 19. Por possuir um pequeno 

raio atômico, sua carga de superfície efetiva é maior que a dos outros elementos, 

tornando-o deste modo o elemento mais eletronegativo e reativo da tabela periódica. 

Essas características fazem com que este íon se ligue facilmente a qualquer outro 

elemento, e estas ligações são mais estáveis que a de uma molécula de F2. Ele 

reage prontamente com o seu ambiente, comportando-se como íon flúor ou fluoreto. 

Os minerais mais importantes no qual está presente são a fluorita (CaF2), a criolita 

(Na3AlF6) e a fluorapatita [Ca5F(PO4)3] (SMITH e EKSTRAND, 1996). 

Quanto à palavra flúor, ela identifica o elemento químico ou a molécula 

covalente F2, que raramente ocorre. O que encontramos é o íon flúor, ou 

simplesmente, fluoreto (F-) (BUZALAF e CARDOSO, 2008). 

 

2.1.2  Absorção do fluoreto 

 

O F- se combina reversivelmente com íons hidrogênio para formar o HF (H+ + 

F-
� HF), um ácido fraco com pKa de 3,45. Muito do comportamento biológico do F- 

pode ser explicado com base na difusibilidade do HF, já que o íon flúor é polar e sua 

permeabilidade à membrana plasmática é bastante limitada. Entretanto, com a 

queda do pH, uma parte do íon flúor pode se combinar com os íons hidrogênio, 

formando o HF. A apolaridade da molécula de HF facilita sua absorção pelas células 

(maior difusibilidade). Uma vez dentro da célula, o HF se dissocia, liberando o íon 
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flúor. Quanto menor o pH, maior o deslocamento da reação para a formação de HF, 

maior a migração de F-, e maior o seu potencial de toxicidade (WHITFORD, 1996). 

Há muitas evidências de que vários aspectos da distribuição do F- são dependentes 

do pH, e que a migração transmembrana do íon ocorre na forma de HF, em resposta 

a diferenças na acidez entre compartimentos adjacentes de fluidos corporais 

(NOPAKUN, MESSER e VOLLER, 1989; MESSER e OPHAUG, 1991; MESSER e 

OPHAUG, 1993; EKSTRAND, 1996; WHITFORD, 1996; ADAIR, HANES, RUSSELL 

et al., 1999) Após ser ingerido, o F- é rapidamente absorvido no trato gastrintestinal, 

sendo essa absorção passiva e independente de mecanismos especiais de 

transporte (WHITFORD, 1990; EKSTRAND, 1996; WHITFORD, 1996). O tempo 

médio para absorção é de cerca de 30 minutos (WHITFORD, 1996). Após a 

absorção, os níveis plasmáticos de F- aumentam rapidamente, atingindo um pico 

entre 20 e 60 minutos (WHITFORD, 1990; EKSTRAND, 1996; WHITFORD, 1996) 

Isso indica que o íon é rapidamente absorvido pelo estômago, um fato que o 

distingue dos demais halógenos e muitas outras substâncias (WHITFORD, 1996). 

Após esse pico, as concentrações de F- no plasma declinam rapidamente, 

paralelamente à diminuição da proporção de absorção, devido à contínua 

incorporação do F- ao osso e à excreção urinária (WHITFORD, 1990; EKSTRAND, 

1996; WHITFORD, 1996). 

Embora o F- seja rapidamente absorvido no estômago, sua absorção total no 

estômago é determinada pela acidez gástrica, pelo conteúdo gástrico e pela rapidez 

do esvaziamento gástrico para o intestino delgado (NOPAKUN, MESSER e 

VOLLER, 1989; MESSER e OPHAUG, 1991; MESSER e OPHAUG, 1993). A maior 

parte do F- que não é absorvida no estômago o será no intestino delgado 

(NOPAKUN, MESSER e VOLLER, 1989). 

No intestino, a absorção do F- é independente do pH (WHITFORD, 1990) e 

ocorre essencialmente na forma de íons de flúor, que atravessam o epitélio intestinal 

via canais paracelulares das junções intercelulares (MESSER, NOPAKUM e 

RUDNEY, 1989; NOPAKUN, MESSER e VOLLER, 1989). Aproximadamente 25% da 

absorção do F- é realizada no estômago, enquanto que 75% acontece no intestino 

delgado (NOPAKUN, MESSER e VOLLER, 1989). Esta grande absorção de F- no 

intestino delgado pode compensar uma baixa absorção gástrica em alto pH 

(MESSER e OPHAUG, 1993). 
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O F- se distribui rapidamente pelo organismo. Do ponto de vista 

farmacocinético, o plasma é considerado o compartimento central de distribuição do 

F-, pois ele é o fluido no qual e pelo qual o F- deve passar para sua subsequente 

redistribuição e eliminação (EKSTRAND, 1996; WHITFORD, 1996). Nos tecidos 

moles, o F- estabelece uma distribuição de estado estacionário entre fluidos intra e 

extracelulares, e, como consequência, quando há aumento ou diminuição dos níveis 

plasmáticos de F-, existe uma mudança proporcional na concentração dos fluidos 

intracelulares (EKSTRAND, 1996). Para uma dose de F- ingerida por um adulto, 

parte é excretada na urina, e parte é incorporada aos tecidos mineralizados, 

principalmente ossos. Nestes, o F- se liga reversivelmente, sendo liberado durante o 

remodelamento ósseo (BUZALAF, 2008). 

 

2.1.3  Fluoreto no plasma 

 

No plasma, o F- é encontrado na forma iônica (também chamado fluoreto livre 

ou inorgânico) e não iônica (fluoreto orgânico ou ligado). O F- iônico, que pode ser 

detectado pelo eletrodo íon específico, é o que apresenta interesse para a 

Odontologia, Medicina e Saúde Pública. Para o F- não iônico, embora sua 

concentração seja maior que a do iônico, seu significado biológico ainda não foi 

determinado (WHITFORD, 1996). 

Em humanos, a fração iônica de F- no plasma é normalmente muito baixa, e 

ainda que a ingestão de F- exceda o padrão diário normal de ingestão de alimentos, 

líquidos e dentifrícios, espera-se que os níveis plasmáticos mostrem picos discretos, 

geralmente tendendo a subir durante as horas em que o indivíduo se mantém 

acordado e a baixar durante o sono (WHITFORD, 1996). Os níveis plasmáticos de F- 

refletem, fundamentalmente, o balanço entre a quantidade e a frequência de sua 

ingestão, sua absorção, sua distribuição nos tecidos moles e fluidos corporais 

especializados, sua incorporação nos tecidos mineralizados, e, finalmente, sua 

filtração e excreção pelos rins (EKSTRAND, 1996; WHITFORD, 1996). 

 

2.1.4  Fluoreto nos tecidos calcificados 

 

Aproximadamente 99% do F- retido no organismo está associado aos tecidos 

mineralizados, principalmente ao osso, mas também ao esmalte e à dentina 
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(WHITFORD, 1996). A dentina e o osso parecem ter concentrações similares de F-. 

A concentração de F- no esmalte é bem menor, mais alta na superfície e declinam 

progressivamente em direção à junção amelo-dentinária (JAKUBOWSKA, 

CHLUBEK, LAGOCKA et al., 2004). A concentração de F- de todo esmalte reflete o 

nível de exposição durante a formação dos dentes, enquanto que as concentrações 

presentes na dentina e no osso são geralmente proporcionais à ingestão ao longo do 

tempo (WHITFORD, 1994). 

O F- nos tecidos calcificados não está ligado irreversivelmente, principalmente 

aquele recentemente adquirido, que está localizado nos cristalitos na superfície 

óssea, os quais podem fazer trocas isoiônicas ou heteroiônicas (com outros ânions 

do fluido extracelular). Ao longo do tempo, o F- em regiões profundas do osso pode 

ser liberado durante o processo normal de remodelação óssea (WHITFORD, 1996; 

ADAIR, HANES, RUSSELL et al., 1999; BUZALAF, CAROSELLI, CARDOSO DE 

OLIVEIRA et al., 2004). Em recém-nascidos e crianças pequenas, a quantidade de 

F- retida nos tecidos calcificados é maior que 50% da ingestão diária (LUDLOW, 

LUXTON e MATHEW, 2007). 

As razões para a aparente seletividade do F- aos tecidos ósseo e dentário, e 

esmalte em particular, foram relacionados às interações entre os íons flúor e o 

mineral ósseo, a hidroxiapatita.  

 

2.1.5  Excreção renal do fluoreto   

 

Os rins representam a maior rota de remoção do F- no organismo. A taxa de 

excreção do F- é uma variável importante por diversos fatores, incluindo o fato de ser 

frequentemente usada como indicador de ingestão deste íon (EKSTRAND, 1996; 

WHITFORD, 1996). Em condições normais, aproximadamente metade do F- ingerido 

diariamente pelos adultos é excretada pela urina (EKSTRAND, SPAK e VOGEL, 

1990). Consequentemente, o plasma e a excreção urinária refletem um balanço 

fisiológico que é determinado pela ingestão prévia de F-, o grau de acúmulo do íon 

no osso e a eficiência dos rins em excretá-lo (EKSTRAND, ALVAN, BOREUS et al., 

1977). 

Pelo flúor iônico não se ligar às proteínas plasmáticas (EKSTRAND, 

ERICSSON e ROSELL, 1977; NOPAKUN, MESSER e VOLLER, 1989), sua 

concentração no filtrado glomerular é inquestionavelmente a mesma do plasma. 
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Após entrar nos túbulos renais, uma quantidade variável do íon é reabsorvida (de 10 

a 90%) e retorna à circulação sistêmica, sendo o remanescente excretado pela urina 

(EKSTRAND, 1996). Isso indica que a filtração glomerular é o primeiro determinante 

na quantidade de F- excretada pela urina e que sua redução, como ocorre na 

disfunção renal crônica, bem como nas últimas décadas de vida, quando o número 

de néfrons normalmente funcionais está em declínio, refletirá em um aumento da 

concentração de F- no plasma (SCHIFFEL HH, 1980; EKSTRAND, 1996). 

Assim como acontece para absorção gástrica e para migração 

transmembrana do F-, o mecanismo de reabsorção tubular parece se dar por difusão 

do HF. Quando a urina está relativamente alcalina, quase todo o F- está presente na 

forma iônica e, devido ao tamanho e carga, permanece no interior do túbulo renal 

para ser excretado. Dessa forma, os fatores que alteram o pH urinário, como a 

composição da dieta, certas doenças respiratórias ou metabólicas, algumas drogas e 

a altitude de residência, poderiam afetar o metabolismo do F-, sendo que nos casos 

de pH urinário mais ácido poderia haver um aumento dos níveis circulantes de F- 

(WHITFORD, 1990). 

 

2.2  TOXICIDADE CRÔNICA DO FLUORETO 

 

Os efeitos colaterais da ingestão crônica do F- ocorrem pela administração de 

doses excessivas e constantes. O F- interage com os tecidos mineralizados e em 

elevadas concentrações prejudica o processo de mineralização podendo provocar 

fluorose dentária e esquelética (AOBA, 1997). A ingestão crônica de F- durante o 

período de formação do esmalte dentário pode resultar em fluorose dentária, que é 

caracterizada por alterações clínicas do esmalte que variam de linhas brancas finas 

a opacidade severa, podendo ocorrer o rompimento da estrutura logo após a 

erupção e o aparecimento de manchas amarronzadas (FEJERSKOV, RICHARDS e 

DENBESTEN, 1996).  

O excesso de F- no organismo ao longo do tempo pode ocasionar a fluorose 

esquelética, uma condição mais séria que a fluorose dentária. Porém, os níveis de 

ingestão de F- para que esta ocorra estão acima dos 5,0 ppm (mg/L) de F- na água 

de abastecimento, o que torna essa situação bem menos prevalente do que a 

fluorose dentária (SAMPAIO, 2008). A fluorose esquelética pode ser classificada em 

6 estágios de severidade crescente: fase assintomática, fase sintomática inicial, fase 
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esquelética estabelecida, fase de complicações, fase de enfraquecimento e fase de 

incapacitação. As características clínicas da fluorose esquelética incluem 

imobilização das articulações e uma combinação de outras discrepâncias, como 

exostose, osteoesclerose, osteomalácia e osteoporose. Joelho vago ("genu varum") 

e exostose dos joelhos ("knock knee") também são características comuns da 

fluorose esquelética (KRISHNAMACHARI, 1986). 

Nos dentes, a ingestão crônica de F- causa mudanças macroscópicas cuja 

severidade é maior quanto maior for o grau de porosidade subsuperficial. Em dentes 

menos afetados, pode se apresentar como linhas brancas, descontínuas, ao longo 

das periquimácias do esmalte, que com o aumento da severidade, vão se unindo em 

blocos de cor branca opaca, chegando a cobrir toda a superfície do esmalte coronal. 

A partir de 10 a 15% de aumento no volume de poros, a superfície externa pode se 

romper, formando cavidades inicialmente menores, mas que podem confluir 

impulsionadas por forças físicas intrabucais, como mastigação ou atrito. Não há 

alteração da forma morfológica do dente recém-erupcionado, sendo que a ruptura da 

camada superficial é uma mudança pós-eruptiva (THYLSTRUP e FEJERSKOV, 

1978; CUTRESS e SUCKLING, 1990; GIAMBRO, PROSTAK e DEN BESTEN, 1995; 

ADAIR, HANES, RUSSELL et al., 1999). Ainda como mudanças pós-eruptivas 

podem ocorrer manchamento e desgaste das superfícies oclusal e incisal, alterando 

a morfologia dentária (CUTRESS e SUCKLING, 1990; FEJERSKOV, MANJI e 

BAELUM, 1990; FEJERSKOV, LARSEN, RICHARDS et al., 1994). 

Essas mudanças clínicas induzidas pelo F- são bem classificadas pelo índice 

de TF (Thylstrup Fejerskov). O índice TF reflete, sobre uma escala ordinal de 0 a 9, 

as características histopatológicas que correspondem com as características clínicas 

observadas em dentes com fluorose (THYLSTRUP e FEJERSKOV, 1978). 

Vários fatores podem afetar a distribuição e a severidade das lesões 

fluoróticas. O fator de risco mais importante é a quantidade total de F- ingerida a 

partir de todas as fontes, durante o período crítico de formação dos dentes 

(DENBESTEN, 1999). A dose diária máxima de ingestão de F-, acima da qual se 

acredita que o risco de fluorose dentária seja maior, ainda não está precisamente 

definida. Apesar de ser baseada em evidências empíricas, uma ingestão diária de 

fluoreto entre 0,05 e 0,07 mg/kg de peso corporal é usualmente considerada como 

ótima para o controle da cárie dentária e para evitar  fluorose dentária (BURT, 1992).  
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Alguns fatores podem interferir na maior ou menor tolerância do indivíduo ao 

F-, ou seja, indivíduos que ingerem a mesma dose de F- podem ser mais ou menos 

afetados pela fluorose dentária. Dentre estes fatores, encontram-se distúrbios ácido-

básicos, os quais podem ser causados pela composição da dieta e altitude de 

residência, distúrbios renais, estado nutricional e fatores genéticos (ANGMAR-

MANSSON e WHITFORD, 1990; YODER, MABELYA, ROBISON et al., 1998)  

O consumo frequente de uma dieta rica em proteínas leva a um menor pH 

urinário, aumentando a retenção de F-. Um estudo conduzido na Índia demonstrou 

que indivíduos vegetarianos desenvolvem menos fluorose que indivíduos que 

consomem carne. Neste estudo, a prevalência de fluorose dentária entre os 

vegetarianos foi de 67% enquanto que nos indivíduos não vegetarianos, foi de 95% 

(AWADIA, HAUGEJORDEN, BJORVATN et al., 1999). 

O aumento da concentração de cálcio na dieta também tem mostrado uma 

redução na fluorose dentária já que o cálcio diminui a absorção do F-. Em um estudo 

realizado na China houve menor prevalência de fluorose dentária entre crianças que 

ingeriram leite (7,2%) quando comparadas com crianças que não ingeriram leite 

(37,5%) (CHEN, LIN, XIAO et al., 1997). Na Índia, estudos mostraram uma inversa 

relação entre a prevalência de fluorose e níveis de cálcio presentes na água de 

beber (GUPTA, MEHTA e SINGH, 1991; BHARGAVI, KHANDARE, VENKAIAH et 

al., 2004; KHANDARE, HARIKUMAR e SIVAKUMAR, 2005).  

A altitude da residência também pode estar envolvida na severidade da 

fluorose já que a hipóxia apresentada em altas altitudes, leva em última instância à 

diminuição do pH urinário e como consequência diminui a excreção de F-, 

aumentando sua concentração no organismo (WHITFORD, 1996). Estudos 

epidemiológicos observaram um aumento na prevalência e severidade de fluorose 

dentária em populações que residem em regiões de alta altitude quando 

comparadas com aquelas que residem em áreas de baixa e têm exposição 

semelhante ao F- (YODER, MABELYA, ROBISON et al., 1998; RWENYONYI, 

BJORVATN, BIRKELAND et al., 1999; MARTINEZ-MIER, SOTO-ROJAS, URENA-

CIRETT et al., 2004; AKOSU e ZOAKAH, 2008). 

Distúrbios renais em crianças têm sido associados a defeitos no esmalte 

dentário. Os efeitos da uremia na formação dentária foram avaliados em ratos 

nefrectomizados expostos a 0 e 50 ppm F na água de beber (LYARUU, 

BRONCKERS, SANTOS et al., 2008). A ingestão de F- pelos animais 
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nefrectomizados aumentou os níveis de F- no plasma em duas vezes. A uremia 

afetou a formação da dentina e do esmalte e mostrou ter maior efeito negativo do 

que o F- sozinho. Em humanos, muitos estudos têm mostrado uma relação direta 

entre distúrbios renais e defeitos no esmalte, os quais incluem a hipoplasia (KOCH, 

BUHRER, PIOCH et al., 1999; AL-NOWAISER, ROBERTS, TROMPETER et al., 

2003; FARGE, RANCHIN e COCHAT, 2006). Em um estudo que comparou a 

frequência de lesões no esmalte em crianças com doença renal, embora não houve 

diferença significativa na frequência de fluorose dentária entre os dois grupos, 

pacientes com doença renal apresentaram fluorose dentária mais severa do que 

crianças sem doença renal (IBARRA-SANTANA, RUIZ-RODRIGUEZ MDEL, 

FONSECA-LEAL MDEL et al., 2007). 

Embora uma associação entre desnutrição e prevalência e severidade da 

fluorose dentária tenha sido sugerida ao longo das décadas, as evidências entre 

esta relação são controversas e de difícil interpretação. Se uma criança em jejum 

pode absorver o F- da água de beber ou de outras fontes mais rapidamente que uma 

criança bem alimentada (devido a inexistência de complexos de F- em um estômago 

vazio), por outro lado, uma criança desnutrida pode ter uma deposição de F- menor 

por um longo período de tempo (devido a um lento crescimento ósseo) (SAMPAIO, 

2000). 

Em um estudo com crianças da Tanzânia, Yoder et al. (1998) sugeriram uma 

relação direta entre a desnutrição e fluorose dentária. Essa suposição, no entanto, 

deve ser interpretada com cautela para evitar erros. Os autores correlacionaram 

suas descobertas (alta prevalência de fluorose) com informações de um estudo 

anterior sobre nutrição em 2 das 3 áreas avaliadas, mas nenhuma comparação 

direta entre as crianças com ou sem desnutrição, quanto à prevalência de fluorose 

foi feita. 

Correia Sampaio et al. (1999) demonstraram que a fluorose dentária varia 

independentemente do estado nutricional. O estado nutricional foi avaliado pelos 

índices de altura para idade (desnutrição crônica) e peso para idade (desnutrição 

geral) recomendados pela OMS. Uma relação significativa foi encontrada entre a 

fluorose dentária e a concentração de F- na água, mas não entre estado nutricional e 

gênero. A fluorose dentária pode estar relacionada a outros fatores como hábitos 

alimentares infantis ou aumento do consumo de água com F-. Estudos futuros sobre 

este assunto devem considerar um desenho longitudinal, onde estado nutricional, 
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hábitos alimentares e ingestão de F- sejam avaliados durante o período de formação 

dos dentes. Isto é particularmente importante para os países em desenvolvimento, 

onde a desnutrição e a fluorose dentária são prevalentes e produtos que contêm F- 

são introduzidos a fim de controlar a cárie dentária.  

Estudos epidemiológicos têm demonstrado que alguns grupos étnicos são 

mais suscetíveis à fluorose que outros. Crianças afroamericanas tiveram maior 

prevalência de fluorose que crianças brancas, hispânicas ou não, em um estudo 

realizado em 1980 no Texas, EUA (BUTLER, SEGRETO e COLLINS, 1985). Essa 

tendência foi também encontrada em outro estudo conduzido na Georgia, EUA, o 

qual mostrou maior prevalência de fluorose dentária em indivíduos afroamericanos 

(WILLIAMS e ZWEMER, 1990). Yoder et al (1998) conduziram um estudo 

epidemiológico que avaliou a fluorose dentária em algumas regiões da Tanzânia. Os 

autores observaram que em uma região onde a maioria das crianças apresentava 

fluorose severa, algumas crianças não apresentavam evidências de distúrbios na 

mineralização do esmalte, sugerindo a possibilidade de haver uma variabilidade 

genética na tolerância ao F-  

A possibilidade da influência genética na suscetibilidade/resistência à fluorose 

foi testada em um estudo com 12 linhagens camundongos (que possuem erupção 

contínua dos incisivos) onde o genótipo, a idade, o gênero, a alimentação, as 

condições de alojamento e os níveis de fluoreto na água foram rigorosamente 

controlados. Os autores dividiram as linhagens, de acordo com a suscetibilidade à 

fluorose, em resistentes, suscetíveis e intermediárias. A linhagem de camundongos 

A/J mostrou ser altamente suscetível, com um rápido e severo desenvolvimento da 

fluorose dentária quando comparada com outras linhagens testadas, enquanto a 

linhagem de camundongos 129P3/J mostrou-se pouco afetada, com uma fluorose 

dentária leve (EVERETT, MCHENRY, REYNOLDS et al., 2002). Entretanto, o estudo 

de Everett et al (2002) não teve características metabólicas e diferenças no 

metabolismo do F- por estas linhagens de animais deveriam ser investigadas. 

Num estudo subsequente, o mesmo grupo procurou identificar a região do 

genoma que carrega a suscetibilidade à fluorose dentária. Para isso, foram cruzados 

animais da linhagem 129P3/J com animais da linhagem A/J. A geração F1 foi então 

cruzada entre si, obtendo-se a geração F2. A estes animais foi fornecida água de 

beber contendo 50 ppm F desde o desmame por 60 dias, para que houvesse 
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desenvolvimento do fenótipo da fluorose dentária. A genotipagem para fluorose 

dentária foi feita através da presença de 354 SNPs no genoma de cada um dos 102 

animais de F2 que apresentaram extremos fenotípicos (TF 1 ou TF 4), a fim de se 

avaliar quais partes do genoma se correlacionavam com os respectivos fenótipos. 

Foram encontrados lócus de características quantitativas (QTL) nos cromossomos 2 

e 11. No cromossomo 2, foi encontrado um intervalo de QTL de ~77,62. No 

cromossomo 11, identificou-se um intervalo de QTL de ~74.29 Mb. Também foi feita 

análise histológica do esmalte dos animais, tendo sido observado que os animais da 

linhagem A/J retêm muito mais proteínas no esmalte em fase de maturação quando 

comparados àqueles da linhagem 129P3/J, mesmo na ausência de exposição ao F-, 

indicando que há uma diferença inerente na formação do esmalte entre estas duas 

linhagens (EVERETT, YAN, WEAVER et al., 2009). 

Vieira et al (2005) utilizaram as linhagens 129P3/J (resistente), SWR/J 

(intermediária) e A/J (suscetível)  para um estudo onde avaliaram a correlação entre 

a concentração de F- no dente, a severidade da fluorose dentária e a qualidade dos 

dentes dos animais submetidos a 4 diferentes tratamentos com F-. Este estudo 

mostrou que os fatores ambientais (concentração de F- nos dentes) e os fatores 

genéticos (suscetibilidade à fluorose/linhagem) têm influência semelhante sobre as 

propriedades biomecânicas dos dentes. Houve diferença na qualidade do esmalte 

entre as linhagens A/J e 129P3/J. Utilizando um teste de microdureza, os autores 

observaram que o esmalte dos incisivos dos animais 129P3/J é 22% mais duro que 

o dos A/J.  

O background genético, além de influenciar na resposta dos ameloblastos aos 

efeitos do F-, também parece influenciar na resposta dos osteoblastos. Um estudo 

realizado com as linhagens A/J, SWR/J e 129P3/J, submetidas a 4 tratamentos com 

fluoreto mostrou que há diferença nas propriedades mecânicas dos ossos entre as 

linhagens (MOUSNY, BANSE, WISE et al., 2006). 

Alguns trabalhos recentes em humanos também têm investigado a 

suscetibilidade genética à fluorose dentária. Uma associação entre o genótipo 

osteopontina (OPN) e a fluorose dentária nos estágios iniciais de erupção da 

dentição permanente foi sugerida, utilizando uma repetição de dinucleotídeos 

intragênicos para identificar os alelos de OPN (DAWSON, LEVY, WARREN et al., 

2006). Observou-se que uma variante particular do gene OPN (OPN12) parece ter 

um efeito protetor, sendo que a fluorose dentária foi observada em 39,5% dos 319 
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indivíduos, sem qualquer cópia do alelo OPN12, contra 26,4% das 53 crianças 

portadoras de uma cópia desta variante. Estes resultados são particularmente 

interessantes, especialmente porque uma associação entre o genótipo OPN e 

hipoplasia de esmalte foi encontrada, outrossim, em dentes decíduos. Em um estudo 

posterior do mesmo grupo de pesquisa, também foi demonstrada uma associação 

entre o fenótipo da fluorose e o polimorfismo de um único nucleotídeo (SNP) no 

íntron 1 do gene da tuftelina (TUFT1) (DAWSON, XIAO, LEVY et al., 2008). 

A possibilidade de interação gene/ambiente foi avaliada através da 

determinação da suscetibilidade diferencial de fluorose em um determinado nível de 

exposição ao F- baseado em um background genético. Huang et al. (2008) 

realizaram um estudo caso-controle com crianças entre 8 e 12 anos de idade, com 

(n = 75) e sem (n = 165) fluorose dentária em dois municípios na província de 

Henan, na China. Os polimorfismos PvuII e RsaI e polimorfismos no gene COL1A2 

foram genotipados. Os níveis de calcitonina e osteocalcina no soro foram medidos. 

Em uma aldeia com fluorose endêmica, crianças portadoras do genótipo homozigoto 

PP de COL1A2 PvuII tiveram um aumento significativo no risco à fluorose dentária 

em comparação com crianças portadoras do genótipo homozigoto pp. No entanto, o 

risco não foi elevado quando a população controle foi recrutada a partir de uma 

aldeia sem fluorose endêmica. Além disso, os níveis de F- na urina e os níveis de 

osteocalcina no soro foram significativamente mais baixos nos controles 

provenientes de aldeias não endêmicas, em comparação com os casos. Entretanto, 

as diferenças nos níveis de flúor e osteocalcina não foram observadas quando os 

casos foram comparados com a população controle das aldeias com fluorose 

endêmica. Este estudo forneceu a primeira evidência de uma associação entre 

polimorfismos no gene COL1A2 com fluorose dentária em populações expostas a 

elevado nível de fluoreto.  

 

2.3  PROTEOMA 

 

As proteínas desempenham papéis fundamentais nos sistemas biológicos, 

sendo as responsáveis pelo fenótipo definitivo da célula. Suas atividades 

específicas, estado de modificação, associação com outras biomoléculas e os níveis 

de expressão são essenciais para a descrição dos sistemas biológicos. Deste modo, 

torna-se impossível elucidar os diversos mecanismos que interagem em um 
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determinado organismo apenas pelo estudo dos genes. Em virtude disto, surgiu uma 

nova abordagem experimental na Biologia conhecida como análise proteômica, que 

consiste em um conjunto de ferramentas empregadas para caracterizar (quali e 

quantitativamente) um conjunto de proteínas expressas por um dado genoma, e este  

conjunto de proteínas foi chamado de proteoma (WILKINS, SANCHEZ, GOOLEY et 

al., 1996). O elemento comum dos estudos proteômicos é a multiplicidade, ou seja, o 

estudo simultâneo de múltiplas proteínas ao invés de uma proteína de cada vez, 

como na bioquímica tradicional (KNEPPER, 2002). 

Contrariamente ao genoma, que funciona como um depósito estático de 

informação gênica e cujo conteúdo não muda com o tempo, o proteoma é altamente 

dinâmico. Assim, um único genoma pode gerar um número muito grande de 

proteomas (WILKINS, SANCHEZ, GOOLEY et al., 1996; THONGBOONKERD, 

KLEIN e KLEIN, 2004). 

O estudo de proteínas não é novidade. Análises de Western Blot têm sido 

utilizadas com sucesso no exame de proteínas (KHARASCH, HANKINS e 

THUMMEL, 1995). Entretanto, esses métodos imunológicos têm a limitação de 

identificar um pequeno número de proteínas em um único experimento, estarem 

disponíveis apenas para as proteínas para as quais existem anticorpos, e as 

proteínas de interesse são baseadas em uma suposição prévia (ARTHUR, 

THONGBOONKERD, SCHERZER et al., 2002). Análises proteômicas podem ser 

utilizadas para estudar um grande número de proteínas simultaneamente, utilizando 

espectrometria de massas, e não requerem qualquer anticorpo (JUNGBLUT e 

WITTMANN-LIEBOLD, 1995). Embora a análise proteômica tenha uma série de 

vantagens quando comparada com métodos convencionais, não é um método 

perfeito, possuindo algumas limitações. A proteômica examina o perfil de expressão 

geral de uma célula, tecido ou órgão, não sendo possível identificar proteínas pouco 

abundantes ou proteínas de membrana utilizando géis de eletroforese bidimensional. 

Pode-se utilizar a análise proteômica como uma ferramenta de projeção para gerar 

um “conjunto de candidatas” para estudos futuros e análise das funções que utilizem 

métodos convencionais (THONGBOONKERD, KLEIN e KLEIN, 2004). A importância 

de estudos proteômicos na pesquisa biomédica pode ser entendida quando se 

observam os diferentes estágios do ciclo de vida em insetos. Com os mesmos 

genes, o inseto tem diferentes morfologias em estágios distintos de seu ciclo vital. As 

distinções morfológicas que acompanham as diferentes funções celulares e das 
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organelas são diretamente determinadas por uma variação no proteoma, e não pelo 

genoma, pois o proteoma pode ser alterado por várias modificações pós-traducionais 

(KLEIN e THONGBOONKERD, 2004). 

Em adição, a expressão de proteínas pode ser identificada em fluídos 

corporais, na ausência de material celular. Uma vantagem particular do proteoma é 

que não apenas tecidos, mas também fluidos corporais como o plasma, a urina e a 

saliva, podem ser utilizados para investigar a correlação molecular de doenças e a 

ação da droga. Isto é possível porque muitas proteínas, diferente do RNAm, são 

secretadas em perfis que variam previsivelmente com o estado fisiológico 

(KENNEDY, 2002). A evolução do proteoma de fluidos corporais pode ter um valor 

particular na procura de biomarcadores não invasivos. 

Assim, a análise proteômica pode ser útil para detectar mudanças na 

expressão de proteínas em resposta aos diversos tipos de estímulos fisiológicos e 

patofisiológicos, detecção de biomarcadores de doença nos fluidos corporais, 

pesquisas de câncer, estudos farmacêuticos e toxicológicos (ARTHUR, 

THONGBOONKERD, SCHERZER et al., 2002; KENNEDY, 2002; KNEPPER, 2002; 

THONGBOONKERD, KLEIN e KLEIN, 2004). 

 

2.4  ANÁLISE PROTEÔMICA 

 

Uma análise proteômica começa com a extração de proteínas 

(THONGBOONKERD, KLEIN e KLEIN, 2004; KHAN e PACKER, 2006; 

THONGBOONKERD, CHUTIPONGTANATE e KANLAYA, 2006), seguida de sua 

separação, através de métodos que utilizem gel (2D-PAGE) ou não (cromatografia 

líquida). As proteínas separadas são então identificadas por espectrometria de 

massa (MS) combinada com ferramentas de bioinformática (WESTEMEIER e 

NAVEN, 2002; THONGBOONKERD, KLEIN e KLEIN, 2004) 

 

2.4.1  Eletroforese bidimensional 

 

A eletroforese bidimensional aplicada à proteômica foi primeiramente descrita 

por  O’Farrell (1975) em análise de proteínas de Escherichia coli. Esta técnica 

promove a separação das proteínas em duas dimensões, de acordo com duas 

propriedades independentes. Na primeira dimensão, as proteínas solúveis são 
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separadas por um procedimento denominado focalização isoelétrica (IEF), que se 

baseia no fato de cargas líquidas de uma molécula de proteína variarem com o pH 

do meio ou solução em que estas se encontram. Para qualquer proteína existe um 

pH característico, denominado ponto isoelétrico, no qual a proteína não apresenta 

carga líquida e, portanto, não migrará em um campo elétrico. Na segunda dimensão, 

o gel contendo as proteínas separadas é novamente sujeito a outra eletroforese, 

onde as proteínas migram de acordo com seu peso molecular (PM). O SDS (dodecil 

sulfato de sódio), um detergente forte e carregado negativamente, é adicionado e se 

liga às regiões hidrofóbicas das moléculas de proteínas, que passam a ter uma 

carga negativa, o que facilita sua migração durante a eletroforese. As proteínas são 

separadas de acordo com seu pI, usando focalização isoelétrica na primeira 

dimensão e de acordo com seu PM, utilizando eletroforese em gel de poliacrilamida 

na presença de SDS (SDS-PAGE) na segunda dimensão, resultando em um único 

ponto para cada proteína (Figura 1). 

A eletroforese bidimensional tem sido utilizada para estabelecer mapas-

padrão de células, tecidos, órgãos e modelos de desenvolvimento (WITZMANN, 

FULTZ, GRANT et al., 1998; ARTHUR, THONGBOONKERD, SCHERZER et al., 

2002), como também em análise diferencial, comparando produtos protéicos 

produzidos por células expostas a diferentes condições biológicas (XU, HU, CHANG 

et al., 2005; NGAI, SIT, JIANG et al., 2006; THONGBOONKERD, 

CHUTIPONGTANATE e KANLAYA, 2006) 

Sua grande vantagem em relação a outras metodologias é a capacidade de 

separar com alta resolução um grande número de proteínas de uma amostra 

biológica complexa, de uma forma reprodutível, e a possibilidade de se fazer 

análises de expressão gênica por meio da comparação dos padrões protéicos. 

Assim, a eletroforese 2D é uma técnica quantitativa e qualitativa (SANTOS, 

TEIXEIRA e SÁ-CORREIA, 2004). 

Entretanto, apesar da grande evolução das técnicas, é muito difícil obter a 

visualização em um único gel de todas as proteínas expressas em um tecido 

complexo como de organismos pluricelulares. Ainda hoje, existem limitações na 

solubilização de proteínas da membrana, de uma forma compatível com uma 

separação apropriada para eletroforese 2D, o que não acontece no caso das 

proteínas citosólicas. Estas limitações estão relacionadas com o tipo de detergentes 

que podem ser utilizados em 2D e que solubilizem eficientemente as espécies 
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protéicas mais hidrofóbicas (HEBERT e HARRY, 2001; KNEPPER, 2002; KLEIN, 

KLEIN e THONGBOONKERD, 2004; THONGBOONKERD, KLEIN e KLEIN, 2004; 

SANTOS, TEIXEIRA e SÁ-CORREIA, 2004). 

Por outro lado, existe uma grande discrepância em termos da abundância das 

várias proteínas presentes numa célula. Em geral, quanto menor for a concentração 

de uma proteína, mais difícil é a sua visualização nos géis, quer devido aos limites 

dos métodos de detecção, quer em decorrência da possível sobreposição de 

proteínas muito ou mais abundantes, que apresentem pesos moleculares e pIs 

semelhantes (HEBERT e HARRY, 2001; KNEPPER, 2002; SANTOS, TEIXEIRA e 

SÁ-CORREIA, 2004). Proteínas com pesos moleculares muito altos ou muito baixos 

também não são bem separadas na eletroforese 2D (KNEPPER, 2002). A 

proteômica convencional restringe-se em analisar proteínas com massa molecular 

maior que 10 kDa (KENNEDY, 2002). 

Um grande passo no uso da eletroforese 2D ocorreu com o progresso nas 

técnicas analíticas de detecção e identificação. Após a separação, as proteínas 

podem ser visualizadas no próprio gel por métodos de coloração como o azul 

brilhante de Coomassie, nitrato de prata, compostos fluorescentes, autoradiografia 

ou detecção com imunoquímicos (WESTEMEIER e NAVEN, 2002; KLEIN e 

THONGBOONKERD, 2004; THONGBOONKERD, KLEIN e KLEIN, 2004; SANTOS, 

TEIXEIRA e SÁ-CORREIA, 2004).  

O método ideal de coloração deve ser sensível para detectar concentrações 

extremamente baixas de proteínas, ter uma faixa dinâmica de detecção, linearidade, 

reprodutibilidade entre experimentos e compatibilidade com métodos de identificação 

(WESTEMEIER e NAVEN, 2002; KLEIN e THONGBOONKERD, 2004; 

THONGBOONKERD, KLEIN e KLEIN, 2004) 

Provavelmente, os métodos de coloração mais populares são os que utilizam 

azul de Coomassie ou nitrato de prata (CANDIANO, BRUSCHI, MUSANTE et al., 

2004) Embora não se possa negar que a prata seja muito mais sensível que o 

Coomassie, muitos cientistas que trabalham com análise proteômica diferencial e 

quantitativa preferem os corantes orgânicos da família do Coomassie. Isso se deve 

ao fato de que a menor sensibilidade do Coomassie é compensada amplamente 

pela maior reprodutibilidade, pois, ao contrário da prata, possui protocolos mais 

simples com menor chance de erros (CANDIANO, BRUSCHI, MUSANTE et al., 

2004). Outra vantagem da coloração com Coomassie é que o mesmo não interfere 
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na análise por espectrometria de massa dos spots de proteínas visualizados (KLEIN 

e THONGBOONKERD, 2004; THONGBOONKERD, KLEIN e KLEIN, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 -  Etapas envolvidas no processo de separação de proteínas por eletroforese 
bidimensional. Inicialmente as proteínas solubilizadas de uma amostra são separadas de 
acordo com o seu pI (primeira dimensão). Após a focalização, as mesmas são transferidas 
para um gel de poliacrilamida onde são separadas de acordo com o PM (segunda 
dimensão). 

 

 

2.5  O PROTEOMA APLICADO EM ESTUDOS DE TOXICOLOGIA DO FLUORETO 

 

A utilização da proteômica para avaliar a toxicidade do fluoreto é algo 

extremamente recente na literatura.  

A fim de investigar o perfil de proteínas renais após tratamento com flúor, Xu 

et al. (2005), trataram ratos wistar machos por 8 semanas com água de beber 

contendo 100 ppm de flúor. Foram encontrados 141 spots protéicos com expressão 

aumentada e 8 com expressão diminuída nos géis 2D do grupo tratado, quando 

comparado ao controle. Treze destes spots foram identificados por espectrometria 

de massa, tendo-se encontrado proteínas envolvidas com proliferação celular, 

metabolismo e estresse oxidativo. Este trabalho mostrou que a proteômica é uma 

importante ferramenta no campo da toxicologia do fluoreto. Com o intuito de 

investigar os processos moleculares envolvidos na fluorose esquelética esse mesmo 

grupo avaliou as possíveis alterações que o fluoreto poderia causar em osteoblastos 

in vitro. Para isso, células da calvária foram expostas a 2 ppm de fluoreto de sódio 

por 72 h. As proteínas dos osteoblastos foram extraídas, submetidas a eletroforese 
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bidimensional e identificação por espectrometria de massa. A análise revelou que 

dos 493 spots presentes, 28 mostraram-se diferencialmente expressos. Dos 28 

spots, 12 foram identificados. As proteínas identificadas foram associadas à 

proliferação e metabolismo celular, e no dobramento oxidativo de proteínas (XU, HU, 

CHANG et al., 2005) 

Kobayashi et al (2009) avaliaram a expressão diferencial de proteínas renais 

em ratos submetidos a tratamento crônico com fluoreto. Os animais ingeriram água 

contendo 5 ou 50 ppm F. A análise proteômica demonstrou alteração em 30 spots no 

grupo de 50 ppm F quando comparado ao controle, e 17 spots no grupo de 5 ppm F 

também quando comparado ao controle. As proteínas identificadas estão 

relacionadas principalmente ao metabolismo, desintoxicação e housekeeping. Esses 

dados indicam que a análise proteômica de rim de animais tratados com fluoreto é 

capaz de identificar proteínas diferencialmente expressas, mesmo em casos de 

baixas doses de fluoreto. Assim, essa ferramenta pode contribuir para o 

entendimento dos mecanismos envolvidos na fluorose, apontando proteínas-chave 

que deveriam ser melhor investigadas.  
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3  PROPOSIÇÃO 

 

Os objetivos gerais deste estudo foram:  

 

• Analisar o metabolismo do F- em duas linhagens de camundongos com 

diferente suscetibilidade à fluorose dentária, submetidas a diferentes 

concentrações de F- na água de beber; 

 

• Detectar a expressão diferencial de proteínas no extrato renal e urina de duas 

linhagens de camundongos com diferente suscetibilidade à fluorose dentária, 

submetidas a diferentes concentrações de F- na água de beber. 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1  ANÁLISE METABÓLICA 

 

4.1.1  Obtenção dos animais 

 

Este estudo foi devidamente aprovado pelo Comitê de Ética no ensino e 

Pesquisas em Animais da FOB-USP, processo 026/2007 (Anexo - A) 

Foram utilizados camundongos machos representantes das linhagens 

129P3/J e A/J, obtidos do Jackson Laboratory (Bar Harbor, ME) após o desmame 

(três semanas). A razão da seleção destas duas linhagens é baseada no fato de que 

a linhagem de camundongos A/J é altamente suscetível à fluorose dentária com um 

rápido e severo desenvolvimento da doença, enquanto a linhagem 129P3/J é menos 

afetada, com baixo índice de fluorose dentária (EVERETT, MCHENRY, REYNOLDS 

et al., 2002). Todos os camundongos permaneceram no biotério do Medical College 

of Georgia (Augusta-GA-USA), em gaiolas metabólicas plásticas, em dupla. As 

gaiolas são equipadas com copos secundários onde foram coletadas a água e a 

ração derramadas, com um aumento da exatidão dos dados da ingestão (Figura 2). 

A temperatura e a umidade foram controladas. Foi mantido um ciclo de 12 horas 

claro/escuro, temperatura de 23±1°C e umidade de 40-80%. Os animais receberam 

ração com 1 µg/g de F- (AIN 76A, PMI Nutrition, Richmond, IN, EUA) .  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Gaiolas metabólicas utilizadas para a coleta de fezes e urina, bem 
como controle do consumo de ração e água. 
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4.1.2  Tratamento dos animais 

 

Os animais receberam 0 (controle), 10 e 50 ppm F na água de beber, com a 

utilização de F- de sódio (NaF). As águas com F- foram preparadas no laboratório de 

bioquímica do Medical College of Georgia e foram analisadas para a concentração 

de F- ([F-]). Cada grupo de tratamento, ou seja, grupo controle, grupo que recebeu 

baixa [F-] e grupo que recebeu alta [F-], consistiu em 12 animais (sendo 6 da 

linhagem 129P3/J e 6 da linhagem A/J).  

Nas primeiras duas semanas, observou-se que a linhagem A/J ingeria uma 

quantidade significativamente maior de água quando comparada com a linhagem 

129P3/J (ANOVA a 2 critérios e teste de Tukey, p<0,05) (Tabela 1). 

 

Tabela 1 -  Quantidade de água ingerida (g) em 48 h nas duas primeiras semanas anteriores 
ao estudo metabólico. 

Água ingerida (g)  TRATAMENTO  
Controle  Baixa [F -] Alta [F -] 

1as duas semanas 
    

A/J A 15,77±0,52a 11,34±0,69b 14,91±0,53a 

129P3/JB 7,22±0,39a 7,77±0,65a 7,58±0,55a 

Letras maiúsculas distintas indicam diferenças significativas entre as linhagens. Letras minúsculas 
distintas nas mesmas linhas indicam diferenças significativas entre os tratamentos (p<0,05). 
 

 

Optou-se então por diminuir a [F-] na água fornecida à linhagem A/J, a fim de 

que todos os animais tivessem ingestão de F- semelhante. Para isto, considerava-se 

a média de ingestão de água dos animais da linhagem A/J, bem como a média dos 

animais da linhagem 129P3/J. A partir da média ingerida pelas duas linhagens 

calculava-se a razão entre elas para definir qual deveria ser a [F-] presente na água 

fornecida aos animais da linhagem A/J, a fim de que a quantidade de F- ingerida por 

eles fosse similar àquela ingerida pelos animais da linhagem 129P3/J, considerando-

se as [F-] isoladamente (alta e baixa). O peso dos animais, a ração e a quantidade 

de água ingerida foram determinados semanalmente durante todo o período 

experimental. A cada semana, de acordo com a quantidade de água ingerida, a [F-] 

na água fornecida na semana seguinte à linhagem A/J era modificada ou não 

(Tabela 2). Foi observado durante a quarta semana que os animais de uma gaiola 

da linhagem A/J (gaiola 9) do grupo de tratamento de baixa [F-] ingeriam uma 
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quantidade de água muito maior que os das outras duas gaiolas do mesmo grupo. 

Por este motivo, optou-se por modificar a [F-] a ser adicionada à água desta gaiola 

durante as cinco semanas posteriores (Tabela 3). A linhagem 129P3/J permaneceu 

com o mesmo padrão de ingestão de água durante todo o estudo (Tabela 4). 

 

Tabela 2 -  Média da quantidade de água ingerida pela linhagem A/J para os grupos de 
tratamento de baixa e alta [F-] e [F-] na água de beber ajustada, durante as sete semanas 
de estudo metabólico.  

 Grupo  
tratamento  

Quantidade de água ingerida 
(g/48h) 

[F-] na água de  
beber  (ppm)  

Semanas                           
1a Baixa [F-] 12,82 6,7 
 Alta [F-] 13,59 25,0 

2a Baixa [F-] 13,61 6,7 
 Alta [F-] 13,47 25,0 

3a Baixa [F-] 10,01 6,7 
 Alta [F-] 11,82 30,0 

4a Baixa [F-] 9,68 8,0 
 Alta [F-] 11,59 30,0 

5a Baixa [F-] 10,61 8,0 
 Alta [F-] 11,31 30,0 

6a Baixa [F-] 10,90 8,0 
 Alta [F-] 11,61 30,0 

7a Baixa [F-] 11,83 8,0 
 Alta [F-] 11,73 30,0 

 

Tabela 3 -  Quantidade de água ingerida pelos animais da gaiola 9 da linhagem A/J 
(n=2), grupo de tratamento com baixa [F-], e [F-] na água de beber  ajustada, durante 
cinco  semanas de estudo metabólico. 

 Grupo  
tratamento  

Quantidade de água ingerida 
(g/48h) 

[F-] na água de 
beber  (ppm)  

Semanas                           
3a Baixa [F-] 29,61 3,5 
4a Baixa [F-] 19,43 2,7 
5a Baixa [F-] 21,15 4,0 
6a Baixa [F-] 20,39 4,0 
7a Baixa [F-] 30,23 4,0 
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Tabela 4 -  Média da quantidade de água ingerida pela linhagem 129P3/J para os grupos 
de tratamento de baixa e alta [F-] e [F-] na água de beber durante as sete semanas de 
estudo metabólico. 

 Grupo  
tratamento  

Quantidade de água 
ingerida (g/48h)  

[F-] na água de  

beber  (ppm)  

Semanas                           
1a Baixa[F-] 7,36 10,0 
 Alta [F-] 7,37 50,0 

2a Baixa[F-] 8,21 10,0 
 Alta [F-] 7,94 50,0 

3a Baixa[F-] 8,01 10,0 
 Alta [F-] 7,02 50,0 

4a Baixa[F-] 7,86 10,0 
 Alta [F-] 7,44 50,0 

5a Baixa[F-] 7,65 10,0 
 Alta [F-] 7,54 50,0 

6a Baixa[F-] 7,70 10,0 
 Alta [F-] 7,78 50,0 

7a Baixa[F-] 8,09 10,0 
 Alta [F-] 7,91 50,0 
 

Uma vez por semana, foram coletadas a urina e as fezes de 48 horas para a 

análise de F- e para a obtenção dos dados de absorção e retenção de F-. Para 

determinar a absorção e retenção de F-, as seguintes equações foram utilizadas: 

absorção = quantidade de F- ingerida – quantidade de F- excretada pelas fezes; 

retenção = quantidade de F- ingerida – quantidade total de F- excretada (urina e 

fezes). 

 

4.1.3  Eutanásia dos animais e coleta das amostras 

 

Os animais foram anestesiados com uma mistura de ketamina (Dopalen- 

Vetbrands) e xilazina (Anasedan - Vetbrands) conforme o peso, de acordo com a 

indicação do fabricante. A cavidade peritoneal e depois a torácica foram expostas, o 

coração foi puncionado com agulha e seringa heparinizada, o sangue coletado em 

tubo plástico (tipo Eppendorf), e imediatamente centrifugado a 3500 rpm por 10 min 

(Eppendorf 5415 C) para obtenção do plasma. Alíquotas de aproximadamente 250 

µL foram estocadas a -80ºC. 
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Os rins de cada camundongo foram dissecados e a cápsula foi removida. 

Foram lavados com tampão gelado (Tris 100 mM, EDTA 1 mM, PMSF 1 mM, pH 7,4) 

e congelados imediatamente em nitrogênio líquido. Todos os rins foram 

armazenados a –80ºC para posterior análise proteômica e de F-. 

Foi coletado um volume aproximado de 1 mL de urina (12 horas de coleta) 24 

horas antes do sacrifício. As amostras de urina foram coletadas em 200 µL de um 

coquetel contendo inibidores de proteases (Complete, Roche) dentro de caixas de 

isopor contendo gelo e congeladas a -80ºC para posterior análise proteômica, 

conforme escrito adiante.        

             

4.1.4  Avaliação clínica de fluorose dentária 

 

Após a eutanásia, as cabeças dos animais foram removidas e enviadas para 

o laboratório do Prof. Eric Everett, na Universidade de North Carolina (Chapel Hill), 

onde dois examinadores (ETE e DY), cegos para a linhagem dos animais e para o 

tratamento do grupo, fizeram individualmente exame de fluorose dentária. A 

determinação da fluorose dentária foi feita clinicamente em toda a superficie dos 

incisivos inferiores, de acordo com o índice TF modificado (Tabela 5). 

 

Tabela 5  - Classificação das características da aparência clínica do esmalte dos incisivos 
fluoróticos em camundongos como modificado por Thylstrup and Fejerskov*.  
 

TF  0 A translucidez do esmalte permanece normal após a superfície dentária ser 
limpa e seca.  

TF  1 
Finas linhas brancas opacas são vistas percorrendo a superfície dentária. As 
linhas são encontradas em toda a superfície. As linhas correspondem à 
posição das periquemácias. 

TF  2 
As linhas brancas opacas são mais pronunciadas e frequentemente se 
fundem para formar pequenas áreas nebulosas espalhadas por toda a 
superfície.  

TF  3 
Ocorre a fusão das linhas brancas e as áreas de opacidade espalham sobre 
muitas partes da superfície. Entre as áreas nebulosas, linhas brancas podem 
também serem vistas. 

TF  4 
Toda a superfície exibe uma opacidade marcada ou parece giz branco.  
Partes da superfície exposta ao atrito ou desgaste podem parecer menos 
afetadas.  

* (THYLSTRUP e FEJERSKOV, 1978; FEJERSKOV, LARSEN, RICHARDS et al., 1994) 
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4.1.5  Avaliação de fluorose dentária por fluorescê ncia quantitativa 

 

Foi realizada no laboratório do Prof. Dr. Eric Everett, na Universidade da 

Carolina do Norte em Chapel Hill, NC, EUA. 

A medida da fluorescência é uma modificação do sistema de fluorescência 

induzida por luz quantitativa (QLF), que tem sido usada para medir a severidade da 

fluorose em camundongos (EVERETT, MCHENRY, REYNOLDS et al., 2002). O QLF 

tem sido usado no diagnóstico de cáries (ANGMAR-MANSSON, AL-KHATEEB e 

TRANAEUS, 1996). Há 20 anos, foi relatado que o fenômeno de fluorescência dos 

dentes poderia ser utilizado para se detectar lesões de cárie em dentes extraídos, 

nos quais a área da lesão aparecia como uma região escurecida circundada por uma 

estrutura sadia mais brilhante (BJELKHAGEN, SUNDSTROM, ANGMAR-MANSSON 

et al., 1982). Examinando-se o espectro de fluorescência nos dentes humanos, foi 

observado que se a estrutura dentária fosse iluminada com laser de argônio em um 

comprimento de onda de 488 nm, o pico de fluorescência dos dentes era a 540 nm 

(SUNDSTROM, FREDRIKSSON, MONTAN et al., 1985). Com base nesses 

achados, desenvolveu-se um equipamento para medir a quantidade de fluorescência 

com o propósito de detectar e quantificar lesões cariosas (SUNDSTROM, 

HAFSTROM-BJORKMAN, STROM et al., 1989; DE JOSSELIN DE JONG, 

SUNDSTROM, WESTERLING et al., 1995). O equipamento usava um laser de 

argônio como fonte de luz e uma câmera CCD para capturar uma imagem da luz 

fluorescente que retornava do dente, a qual era filtrada por um filtro de passagem 

larga de 520 nm. Posteriormente, o laser foi substituído por uma lâmpada em arco 

que emitia luz em torno de 380 nm (LAGERWEIJ, VAN DER VEEN, ANDO et al., 

1999).  

No presente trabalho, foi empregada uma modificação dessa técnica, onde o 

hardware da Inspektor foi substituído por um microscópio de epifluorescência 

equipado com um conjunto de cubos Chroma Gold 11006v2 (excitador D360/40x, 

dicróico 400DCLP, e emissor E515LPv2). Os incisivos inferiores foram removidos da 

mandíbula e deixados levemente umedecidos. Os dentes foram analisados com o 

lado vestibular virado para cima sobre um fundo preto, num aumento de 2X. Foram 

adquiridas imagens tiff de 12 megapixels sob condições padrão de exposição. As 

imagens foram analisadas usando o Image J versão 1.33u (http://rsb.info/nih.gov/ij/).  

Em resumo, dez áreas de 300 x 300 pixeis foram posicionadas ao acaso sobre o par 
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de incisivos inferiores e os valores de escalas de cinza médios para cada quadrado 

foram determinados. A medida dos valores de escala de cinza para todas as 10 

regiões foram então determinadas.  

 

4.1.6  Dosagens de fluoreto  

 

4.1.6.1  Dosagem de fluoreto no plasma 

 

Para a análise do F- no plasma foi feita uma pré-difusão, pois, por se tratar de 

um fluído biológico, o plasma contém CO2, que deve ser eliminado. Para tanto, a 

amostra de plasma foi colocada em placa de Petri (Falcon 1007) e sobre ela foi 

colocado o ácido sulfúrico saturado com hexametildisiloxano (HMDS), num volume 

que corresponde a 20% do volume da amostra de plasma. Este ácido sulfúrico 

(chamado de ácido aquecido) foi previamente aquecido até que o seu volume fosse 

reduzido pela metade, a fim de eliminar qualquer F- residual que pudesse contaminar 

a amostra. Após a adição do ácido aquecido, as placas foram deixadas abertas por 

15 minutos para a saída do CO2, o volume das mesmas foi completado para 2 mL 

com água deionizada e então a difusão seguiu como descrito por Taves (1968) e 

modificado por Whitford (1996). Na tampa destas placas, foram colocados 50 µL de 

NaOH 0,05 M, distribuídos em 3 gotas. As placas foram então fechadas, seladas 

com vaselina, e por um orifício feito previamente na tampa foi colocado HMDS 

(Aldrich, 2,0 mL em ácido sulfúrico 3 M). O orifício foi imediatamente selado com 

vaselina e parafilme. As placas foram colocadas então numa mesa agitadora orbital 

plana (Nova Técnica, modelo NT 145) em velocidade 2-3, durante a noite.  

No dia seguinte, as tampas foram removidas, invertidas e as gotas de NaOH 

foram combinadas numa única gota. O NaOH foi tamponado pela adição de 25 µL 

de ácido acético 0,2 M. O volume total foi então ajustado para 75 µL com água 

deionizada, usando uma pipeta. A gota, contendo todo o F- foi analisada com o 

eletrodo Orion 9409 e um micro-eletrodo de referência calomelano (Accumet, 

número de catálogo #13-620-79), ambos acoplados ao potenciômetro Orion EA 940. 

Durante a leitura, os dois eletrodos foram mantidos unidos através de bandas de 

borracha e colocados em contato com a gota na parte interna da tampa da placa.  
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A técnica de difusão facilitada por HMDS apresenta as vantagens de separar 

o F- da amostra, eliminando interferentes, e ao mesmo tempo concentrá-la, o que 

incrementa o limite de detecção do F- pelo eletrodo sensível, que é de 0,02 µg/mL, 

conforme consta no manual do fabricante. Uma vez que nossa amostra tem um 

volume final de 0,075 mL, após a difusão facilitada por HMDS, podemos detectar 

quantidades de F- acima de 0,0015 µg. Considerando que os níveis de F- 

plasmáticos geralmente giram em torno de 0,5-1,0 µmol/L (0,0095-0,019 µg/mL), 

utilizando-se 1 mL de plasma para análise (antes da difusão facilitada por HMDS) 

teríamos uma quantidade de F- de 0,0095-0,019 µg, portanto bem acima do limite de 

detecção do eletrodo. 

Para validação da análise de F-, as soluções-padrão (contendo 0,00475, 

0,0095, 0,019, 0,095 e 0,19 µg F) empregadas na realização da curva de calibração 

foram preparadas por diluição seriada de um estoque-padrão contendo 0,1 M F 

(Orion) e difundidas em triplicata, em concomitância com as amostras de plasma a 

serem analisadas. Foi feita uma primeira leitura antes de se começar a ler as 

amostras de plasma, a segunda quando a metade das amostras já tinha sido lida e a 

terceira após o término da leitura das amostras. 

As leituras obtidas em milivoltagem (mV) foram convertidas para µg de F-, 

através do Programa Excel (Microsoft). A média das leituras obtidas a partir dos 

padrões foi inserida na planilha, e então foi calculada a porcentagem de variação 

entre a quantidade de F- medida e a esperada pelos padrões. Somente curvas de 

calibração com porcentagem de variação de até 5% para todos os padrões e r≥0,99 

foram aceitas, contemplando a exatidão do método. 

Além disto, padrões que não sofreram difusão foram preparados usando-se 

as mesmas soluções (NaOH 0,05 M e ácido acético 0,20 M) que foram usadas para 

se preparar os padrões e amostras que sofreram difusão. Estes padrões não 

difundidos foram feitos de modo a ter exatamente a mesma concentração de F- que 

os padrões que sofreram difusão. A comparação das leituras de mV mostrou que o 

F- nos padrões difundidos foi completamente captado e analisado. 

Foi feita também uma sequência de padrões que sofreram adição do ácido 

aquecido de maneira que as amostras e as leituras de mV foram as mesmas tanto 

para os padrões que não sofrerem adição de ácido aquecido, quanto para aqueles 

que sofrerem, assim como também para os que não sofrerem difusão. 
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4.1.6.2  Dosagem de fluoreto  nas fezes 

 

As fezes foram secas em estufa (± 38°C) e pesadas para se determinar o 

peso seco das amostras. As amostras foram colocadas em tubos plásticos e 

adicionaram-se volumes de água deionizada que variaram de acordo com o volume 

das fezes (em média 3 mL por g de fezes). As amostras foram então 

homogeneizadas (Homogenizador Marconi, modelo MA 102) até que adquirissem 

consistência pastosa. A análise foi feita em duplicata, por difusão facilitada por 

HMDS, como realizada para o plasma, com exceção da pré-difusão. As figuras 3, 4, 

5 e 6 demonstram a dosagem de F- nas fezes por esse método.  
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Figura 3 - Placa de Petri vaselinada. 
Adição das amostras de fezes. 

 

 

 

 

 
Figura 4 - Adição de 2 mL de água 
deionizada e 50 µL de NaOH 0,05 M 
na tampa da placa de Petri. 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 5 -  Fechamento das placas e 
adição de 2 mL de HMDS. 

 
 
 

 

 

 
 
 

Figura 6 -  Eletrodo Orion 9409 e um 
micro eletrodo calomelano de referência 
para leitura de F-. 
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4.1.6.3  Dosagem de fluoreto no fêmur 

 

Os fêmures foram pesados e levados para calcinação em um forno tipo mufla 

a 600°C overnight. As cinzas foram pesadas e pulverizadas com pistilo. Após 

virarem pó, foram pesadas alíquotas de 4-5 mg para análise do F- pelo método de 

difusão facilitada por HMDS, conforme descrito para o plasma, exceto pela pré-

difusão e pelos padrões empregados na realização da curva de calibração (1,9; 3,8; 

19 e 38 µg F). 

 

4.1.6.4  Dosagem de fluoreto no rim 

 

Após pesado, o rim foi homogeneizado em água deionizada, utilizando o 

Homogenizador Marconi, modelo MA 102. A homogenização foi conduzida por 2 

minutos. Para análise de F- no rim, foi utilizado um volume da amostra 

correspondente a 100 mg de tecido renal. Esse volume foi pipetado em uma placa 

de Petri (Falcon 1007) e submetido à difusão facilitada por HMDS. A curva de 

calibração foi feita com 1,0 mL de soluções-padrão contendo 0,00475, 0,0095, 

0,019, 0,095 e 0,19 µg F. 

 

4.1.6.5  Dosagem de fluoreto na urina e na água 

 

A concentração de F- presente na urina e na água de beber foram 

determinadas em duplicata, usando-se o eletrodo Orion 9609 após serem 

tamponadas com um volume idêntico de TISAB II (Tampão de ajuste da força iônica 

total), contendo CDTA (ácido ciclo-hexano diamino tetracético) 0,4%, pH 5,0. As 

amostras de urina foram deixadas à temperatura ambiente para descongelar durante 

a noite anterior à dosagem.  

A curva de calibração foi realizada com os mesmos cuidados descritos para a 

validação da análise de F- no plasma. Foi feita uma curva de calibração com 1,0 mL 

de soluções-padrão contendo 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, 1,6 e 3,2 µg F.  
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4.1.7  Análise estatística do estudo metabólico 

 

Foram utilizados os softwares Graph Pad Prism versão 4.0 para Windows 

(Graph Pad Software, San Diego, EUA) e SPSS versão 11.0 para Windows (SPSS 

Inc. Headquarters, Chicago, IL, EUA). 

Inicialmente foram checadas a normalidade (Teste de Kolmogorov; Smirnov) e 

a homogeneidade (teste de Bartlett) dos dados. Satisfeitos esses critérios, os dados 

da quantidade de F- ingerida, excretada, absorvida e retida e a [F-] no fêmur e no 

plasma foram analisados por ANOVA a dois critérios (linhagem e tratamento) e pelo 

teste Bonferroni para a comparação individual.   

As comparações entre a quantidade de F- ingerida e excretada nas sete 

semanas foram feitas por ANOVA a dois critérios de medidas repetidas e teste 

Bonferroni para as linhagens A/J e 129P3/J, isoladamente. Os critérios utilizados 

foram tempo e tratamento. 

Para análise das variáveis ordinais referentes aos dados do exame clínico, foi 

usado o teste de correlação de Spearman para analisar as diferenças entre as 

linhagens e os tratamentos. 

O nível de significância adotado em todos os testes foi de 5%. 

 

4.2  ANÁLISE PROTEÔMICA 

 

4.2.1  Preparo das amostras 

 

Para a obtenção de géis de boa qualidade, o preparo da amostra deve 

resultar na completa solubilização, desagregação, desnaturação e redução das 

proteínas presentes na amostra. 

 

4.2.1.1  Extração de proteínas do rim 

 

As amostras foram pesadas, transferidas individualmente para um cadinho 

contendo nitrogênio líquido e moídas com auxílio de um pistilo (Figura 7). A baixa 

temperatura proporcionada pelo nitrogênio líquido previne a degradação de 
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componentes da amostra e ao final do processo, amostras pulverizadas e com 

aspecto homogêneo são obtidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 -  Homogeneização do tecido renal em N2 para posterior extração das proteínas.   

 

Após homogeneização do tecido, adicionou-se um tampão de extração (7 M 

de uréia, 2 M de tiouréia, 4 % de CHAPS, 1 % de DTT e 0,5 % de anfólitos 

carreadores pH 3-10) baseado na recomendação do handbook da GE (GE 

Healthcare, 2004). A essa formulação foi adicionado um coquetel contendo 

inibidores de protease (Complete Protease Inhibitor Cocktail, Roche) no momento do 

uso. Após 1 hora de incubação em gelo, misturando ocasionalmente, o homogenato 

foi centrifugado a 25.000 x g por 30 min a 4ºC (Sorvall, modelo Superspeed RC2-B) 

e o sobrenadante coletado.  

Com o intuito de remover o excesso de sais e outros contaminantes que 

pudessem resultar em géis de baixa qualidade utilizou-se o kit  PlusOne 2D Clean-

up (GE Healthcare), que contém agentes precipitantes e co-precipitantes os quais 

auxiliam na limpeza da amostra. Foi utilizado um volume de amostra de 200 µL, 

seguindo o procedimento recomendado pelo fabricante. 

Depois de realizada a precipitação e limpeza das amostras, o pellet obtido foi 

ressuspenso em 200 µL de solução de reidratação contendo 8 M de uréia, 0,5 % de 

CHAPS, 10 % de glicerol, 0,5 % de anfólitos carreadores pH 3-10 e 0,002 % de azul 

de bromofenol, e no momento do uso, foram adicionados 7 mg de DTT para cada 

2,5 mL de tampão de reidratação, como recomendado pelo handbook da 

GE.(GEHEALTHCARE, 2004). 
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Para cada linhagem de camundongos foram realizados três pools dos 

homogenatos renais de seis animais, obtendo-se três amostras (grupo controle, 

baixa [F-] e alta [F-])  da linhagem A/J e três amostras da linhagem 129P3/J. 

 

4.2.1.2  Extração de proteínas da urina  

 

Utilizando o método descrito por Havanapan e Thongboonkerd (2009) para 

extração de proteínas urinárias, as amostras de urina foram clarificadas, 

centrifugando-se a 1500 x g por 5 minutos a 4ºC (Sorvall, USA). Os sobrenadantes 

foram coletados e precipitados com etanol a 75% por 10 minutos a 4°C, utilizando a 

proporção urina:solvente de 1:5. Após esse período, centrifugou-se a 4000 x g por 

40 min a 4°C (Sorvall, USA). Cada pellet foi ressuspenso em 100 µL de tampão de 

reidratação contendo 7 M de uréia, 2 M de tiouréia, 2 % de CHAPS, 0,5 % de IPG 

buffer pH 3-10 e 0,002 % de azul de bromofenol. Foram adicionados 7 mg de DTT 

para cada 2,5 mL de tampão de reidratação no momento do uso, como 

recomendado pelo handbook (GE Healthcare, 2004). Foi feito um pool de cada três 

precipitados urinários ressuspensos, obtendo-se seis amostras, uma de cada grupo 

de tratamento para as duas linhagens de camundongos. As amostras foram 

submetidas à filtração centrífuga, utilizando um tubo de filtração amicon ultra 4 

centrifugal filter device (ultracel 3K, Millipore) com a finalidade de remover o sal e 

concentrar a amostra. Centrifugou-se a 14.000 x g a 20°C até que o volume fosse 

reduzido de 300 µL para 50 µL. Foram adicionados mais 500 µL de tampão de 

reidratação e repetiu-se o passo anterior, obtendo-se novamente 50 µL de solução 

protéica. Esse passo foi repetido por 5 vezes. 

 

4.2.2  Quantificação de proteínas 

 

As proteínas foram quantificadas em triplicata pelo método de Bradford (1976) 

utilizando-se o kit Biorad Protein Assay (Biorad). Alíquotas de 2,0 µL de amostra de 

tecido renal e 1,0 µL de amostra de urina, juntamente com 1,0 mL do reagente de 

coloração, foram incubadas por 10 minutos à temperatura ambiente. Suas 

absorbâncias foram determinadas a 595 nm em um espectrofotômetro (Ultrospec 

2000, Pharmacia Biotech). As concentrações protéicas foram calculadas através da 

comparação com uma curva padrão contendo concentrações conhecidas de 
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albumina de soro bovino (BSA). As concentrações de proteína (em µg/µL) 

encontradas para cada amostra de tecido renal e urina estão demonstradas na 

terceira coluna das tabelas 5 e 6. 

 

Tabela 6 - Dosagem de proteínas do homogenato renal e volume de 
amostra utilizado para obtenção do pool das linhagens A/J e 129P3/J. 

Grupos  

A/J  
A595 nm  [proteína]        

µµµµg/µµµµL 
Vol. (µµµµL) equivalente a  

1000 µµµµg 

Controle 1,142 38,62 52,16 

Baixa [F-] 1,073 35,84 56,05 

Alta [F-] 1,048 34,85 57,63 

   129P3/J 

Controle 1,040 34,57 58,97 

Baixa [F-] 1,037 34,39 58,64 

Alta [F-] 0,992 32,58 61,89 

 

 

Tabela 7 -  Dosagem de proteínas da urina e volume de amostra utilizado 
para obtenção do pool das linhagens A/J e 129P3/J. 

Grupos  

A/J  
A595 nm  [proteína]        

µµµµg/µµµµL 
Vol. (µµµµL) equivalente a  

700 µµµµg 

Controle 0,995 33,12 21,1 

Baixa [F-] 1,076 36,14 19,4 

Alta [F-] 0,716 22,72 30,8 

129P3/J    

Controle 1,225 41,73 16,8 

Baixa [F-] 1,309 44,87 15,6 

Alta [F-] 1,318 45,20 15,5 
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4.2.3  Eletroforese bidimensional 

 

4.2.3.1  Focalização Isoelétrica (Primeira Dimensão)  

 

As proteínas foram primeiramente separadas de acordo com seu ponto 

isoelétrico (pI), através de focalização isoelétrica (IEF), utilizando o sistema Ettan 

IPGphor Cup Loading Manifold (GE Healthcare) (Figura 8). A caracterização das 

proteínas presentes na amostra foi realizada com fitas IPG de 24 cm e gradiente de 

pH 3-10 para as amostras de rim e fitas IPG de 13 cm e gradiente de pH 4-7 para as 

amostras de urina. 

As fitas IPG foram reidratadas durante 15 h a 20°C em 400 µL de solução de 

reidratação [7 M uréia; 2 M tiouréia; 2 %(v/v) CHAPS; 10 mM DTT; 0,5 % anfólitos e 

0,002 % (p/v) azul de bromofenol] contendo aproximadamente 1000 µg de proteínas 

renais e em 250 µL da mesma  solução de reidratação contendo aproximadamente 

700 µg de proteínas urinárias. Sobre as fitas IPG acrescentaram-se 3 mL de óleo 

mineral (Cover Fluid, GE Healthcare) para evitar evaporação dos reagentes durante 

a reidratação. 

A focalização isoelétrica foi realizada nas seguintes condições: 500 V por 1 h, 

1000 V por 1 h, 10000 V até atingir 40000 V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 -  Focalização isoelétrica no Ettan IPGphor 3 e o Ettan 
IPGphor Cup Loading Manifold (GE Healthcare). 
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4.2.3.2  Eletroforese SDS-PAGE (Segunda Dimensão) 

 

Após a focalização isoelétrica, as fitas IPG foram lavadas com água 

deionizada e mantidas por 15 minutos em tampão de equilíbrio [6M Uréia; 75 mM 

Tris-HCl pH 8,8; 30% (v/v) glicerol; 2% (p/v) SDS; 0,002% de azul de bromofenol] 

contendo 1 % (p/v) DTT (redutor). Em seguida, as fitas foram transferidas e mantidas 

por 15 minutos em solução de alquilação, que consiste no mesmo tampão de 

equilíbrio contendo 2,5 % (p/v) de iodoacetamida. 

A eletroforese de segunda dimensão foi realizada em gel vertical homogêneo 

de 12,5% (p/v) de acrilamida (255 mm X 200 mm X 1,5 mm). Depois de equilibradas, 

reduzidas e alquiladas, as fitas foram inseridas sobre o gel de acrilamida e fixadas 

com uma solução pré-aquecida de 0,5% (p/v) de agarose solubilizada em tampão de 

corrida. A separação das proteínas foi conduzida no sistema Ettan DALTsix (GE 

Healthcare) a 20ºC (Figura 9). Foi feita uma pré-corrida com 80 V, 15 mA/gel e 100 

W por 1 h, para migração das proteínas da fita IPG para o gel, e em seguida uma 

corrida com corrente constante de 500 V, 60 mA/gel  e 100 W a 20°C, até que o azul 

de bromofenol atingisse o fundo do gel. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 9 -  Segunda dimensão no sistema Ettan DALTsix (GE-Healthcare). 
 

 

4.2.4  Visualização e análise de imagens da eletrof orese bidimensional 

 

As proteínas separadas nos géis de poliacrilamida foram visualizadas através 

da coloração por Coomassie Brilliant Blue G-250, realizada segundo o protocolo de 

Candiano et al. (CANDIANO, BRUSCHI, MUSANTE et al., 2004). Para isso, ao fim 
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da corrida, os géis foram colocados em solução fixadora contendo 1,3 % de ácido 

fosfórico e 20 % de metanol durante 60 minutos, para prevenir a mobilidade das 

proteínas no gel e lavar os anfólitos. Então, foram lavados com água deionizada e 

deixados por 24 horas em solução de coloração contendo 10 % de ácido fosfórico, 

10 % de sulfato de amônio, 0,12 % de Coomassie Brilliant Blue G-250 e 20 % de 

metanol. Depois de corados, os géis foram lavados com água deionizada e 

armazenados em solução de ácido acético 7%.  

Os géis corados foram digitalizados com resolução de 300 dpi com auxílio do 

programa LabScan 6.0 (GE Healthcare) no ImageScannerTM III (GE Healthcare). 

Para a análise das imagens, foi adotado o programa ImageMaster 2D Platinum 7.0 

(GE Healthcare). 

A detecção dos spots e a determinação de seu volume foram realizadas de 

modo automático adotando-se os seguintes parâmetros para os géis de rim: smooth 

= 4, área mínima = 5 e saliência = 100. Para os géis de urina os parâmetros 

utilizados para a detecção dos spots foram: área mínima = 5, fator smooth = 4 e 

saliência = 50. 

Dentro de cada grupo, o gel com o maior número de spots foi escolhido como 

gel de referência e em seguida foi efetuado o match gels, uma comparação entre os 

spots das réplicas de cada grupo. Após esse passo, foram realizadas correções com 

a adição e remoção manual dos spots. Após as correções, foi realizada a análise de 

classes que identifica a diferença estatística entre os grupos experimentais pelo 

teste ANOVA. O nível de significância adotado foi de 5%  

Pelo programa também foram estimados os pontos isoelétricos e as massas 

moleculares de cada spot. 

 

4.2.5  Preparo das amostras para espectrometria de massa 

 

Após análise no ImageMaster 2D Platinum, os spots selecionados foram 

excisados utilizando ponteiras de 1000 µL e 200 µL (cortadas em diferentes alturas 

para a obtenção de diferentes diâmetros). Os spots excisados foram cortados em 

segmentos de aproximadamente 1 mm3 (Figura 10), transferidos para tubos de 2,0 

mL contendo 200 µL de ácido acético 5% e armazenados a 4 °C até o pa sso 

seguinte. 
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Figura 10 - Excisão e recorte dos spots selecionados para espectrometria de massa. 

 
 

Para a remoção do corante, os segmentos de gel foram lavados no mínimo 

por três vezes, em uma solução contendo 50% (v/v) de acetonitrila (ACN) e 25 mM 

de bicarbonato de amônio (AMBIC) por 30 min e desidratados, duas vezes, em 

100% ACN 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 reidratados e reduzidos em DTT (20 

mM DTT / 50 mM AMBIC) a 56ºC por 40 min e alquilados com iodoacetamida (55 

mM IAA / 50 mM AMBIC) no escuro por 30 min. A IAA foi removida, os fragmentos 

foram lavados em 25 mM AMBIC e em seguida desidratados em 100% de ACN. 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 com 

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

Promega) em 25 mM de AMBIC 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 37ºC por 14 h. Ao fim de 14 h, a ação da tripsina foi 

interrompida pela adição de 15 µL de solução bloqueadora (50% v/v ACN e 5% v/v 

ácido fórmico). Os peptídeos foram eluídos da acrilamida com duas lavagens de 15 

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

de 15 min com solução de eluição B (60% v/v metanol e 1% v/v ácido fórmico) e 
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mais duas lavagens com ACN 100%, a 45ºC sob sonicação em um ultra-som de 

banho (Branson, modelo 2510). A solução contendo os peptídeos extraídos foi 

submetida a secagem em um concentrador centrífugo a vácuo (Eppendorff) à 

temperatura ambiente, por 2-3 h e então armazenadas a -20 °C. 
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5  RESULTADOS 

 

5.1  ESTUDO METABÓLICO 

 

5.1.1  Peso do rim 

 

A figura 11 mostra a comparação entre o peso dos rins dos animais das 

linhagens A/J e 129P3/J nos diferentes grupos de tratamento. A ANOVA a dois 

critérios com medidas repetidas mostrou que não houve diferença significativa entre 

as linhagens (F=0,187 e p=0,668) nem entre os tratamentos (F=0,812 e p=0,445). 

Não houve interação significativa entre os dois critérios (F=1,938 e p=0,166). 
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Figura 11 - Peso dos rins (g) dos animais das linhagens A/J e 129P3/J em 
função da [F-] na água de beber. As barras indicam erro padrão. Letras 
distintas indicam diferença significativa entre as linhagens. (ANOVA a dois 
critérios, p<0,05). 

 

5.1.2  Peso corporal dos animais 

 

Quando se comparou a média do peso corporal dos animais, a ANOVA a dois 

critérios mostrou diferença estatisticamente significativa entre as linhagens (F=78,51 

e p<0,0001) e entre os tratamentos (F=4,622 e p=0,0107). Houve interação entre os 

critérios (F=13,70, p<0,0001). Os animais da linhagem 129P3/J dos grupos controle 

e de alta [F-] apresentaram um peso corporal significativamente menor que os 

animais da linhagem A/J. Já para o grupo de baixa [F-], não houve diferença 

significativa entre as linhagens (Figura 12).  
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Figura 12 - Peso corporal (g) dos animais das linhagens A/J e 129P3/J em 
função da [F-] na água de beber. As barras indicam erro padrão. Letras 
distintas indicam diferença significativa entre as linhagens. (ANOVA a dois 
critérios, p<0,05). 
 

 
As figuras 13 e 14 mostram o perfil do crescimento dos animais durante o 

estudo para as linhagens A/J e 129P3/J, respectivamente. Para a linhagem A/J, a 

ANOVA a dois critérios com medidas repetidas não detectou diferença significativa 

entre os tratamentos (F=0,894, p=0,429), mas houve diferença entre as semanas 

(F=256,5, p<0,0001) e interação significativa entre esses dois critérios (F=3,828, 

p=0,0001). Em relação à linhagem 129P3/J, a ANOVA a dois critérios com medidas 

repetidas detectou uma diferença significativa entre os tratamentos (F=4,351, 

p=0,032) e entre as semanas (F=197,4, p<0,0001) mas não houve interação 

significativa entre os dois critérios (F=0,878, p=0,571). 
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Figura 13 -  Média do peso corporal durante 7 semanas da linhagem A/J. 
Letras distintas indicam diferença significativa entre as semanas em cada 
grupo de tratamento. (ANOVA a dois critérios, p<0,05). As barras indicam o 
erro padrão. 
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Figura 14 -  Média do peso corporal durante 7 semanas da linhagem 129P3/J. 
Letras diferentes indicam diferença significativa entre as semanas em cada 
grupo de tratamento. (ANOVA a dois critérios, p<0,05). As barras indicam o 
erro padrão. 
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5.1.3  Ingestão de água 

 

A tabela 8 mostra a média de ingestão de água (g) nas duas primeiras 

semanas anteriores ao início do estudo metabólico, assim como durante o estudo 

metabólico (nas sete semanas subsequentes). Durante o estudo metabólico, a 

ANOVA a dois critérios detectou diferença significativa entre as linhagens (F=109,4, 

p<0,0001), mas não entre os tratamentos (F=2,749, p=0,068). A interação não foi 

significativa (F=2,363, p=0,099). A linhagem A/J ingeriu significativamente mais água 

quando comparada com a 129P3/J (p<0,001). Para a linhagem A/J que ingeriu água 

com baixa [F-] observamos que nas duas primeiras semanas anteriores ao estudo a 

ingestão de água foi menor quando comparada com o controle e com os animais 

que receberam alta [F-], enquanto que nas sete semanas subsequentes, o grupo que 

recebeu baixa [F-] ingeriu mais água que o controle e o grupo de alta [F-] (p<0,05). A 

linhagem 129P3/J não mostrou diferença estatisticamente significativa entre os 

tratamentos (n.s.). 

 

Tabela 8 -  Quantidade de água ingerida (g) em 48 h nas duas semanas anteriores ao 
estudo metabólico e durante as sete semanas de estudo. 

Água ingerida (g)*  
TRATAMENTO  

Controle  Baixa [F -] Alta [F -] 

1as duas semanas 
   

   

A/JA 15,77±0,52a 11,34±0,69b 14,91±0,53a 

129P3/JB 7,22±0,39a 7,77±0,65a 7,58±0,55a 

Últimas7 semanas 
   

   

A/JA 12,17±0,28a 14,50±1,38b 12,16±0,28a 

129P3/JB 7,97±0,27a 7,86±0,17a 7,57±0,15a 

*Média ± EP. n= 6 para as duas primeiras semanas e n=21 para as últimas sete semanas. 
Diferentes letras maiúsculas sobrescritas nas mesmas colunas indicam diferença significativa 
entre as linhagens. Diferentes letras minúsculas sobrescritas na mesma linha indicam diferenças 
significativas entre os tratamentos (ANOVA e Bonferroni, p<0,05). 

 

As figuras 15 e 16 mostram o perfil de ingestão de água durante o estudo 

para as linhagens A/J e 129P3/J, respectivamente. Para a linhagem A/J, a ANOVA a 

dois critérios com medidas repetidas não detectou diferença significativa entre as 
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semanas (F=1,843, p=0,118), nem entre os tratamentos (F=0,342, p=0,724), mas 

houve interação significativa entre esses dois critérios (F=2,034, p=0,0499). Para o 

grupo tratado com baixa [F-], a quantidade de água ingerida foi significativamente 

maior na sétima semana em relação às outras semanas, com exceção da terceira. 

Para o grupo controle e o grupo de alta [F-], não houve diferença significativa na 

quantidade de água ingerida entre as semanas (n.s). Em relação à linhagem 

129P3/J, a ANOVA a dois critérios com medidas repetidas detectou uma diferença 

significativa entre as semanas (F=2,588, p=0,035), mas não entre os tratamentos 

(F=0,170, p=0,848). A interação entre esses critérios não foi significativa (F=0,877, 

p=0,576). Para o tratamento controle, os animais ingeriram quantidade 

significativamente mais alta durante a quinta, sexta e sétima semanas em relação à 

primeira (p<0,05). Para os tratamentos com baixa e alta [F-] não foi detectada 

diferença significativa entre a quantidade de água ingerida nas diferentes semanas 

(n.s.). 
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Figura 15 - Média da quantidade de água ingerida (g) em 48 h durante as 7 semanas 
pela linhagem A/J. Letras distintas indicam diferença significativa entre as semanas 
para cada grupo de tratamento (ANOVA a dois critérios, p<0,05). As barras indicam 
erro padrão. 
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Figura 16 -  Média da quantidade de água ingerida (g) em 48 h durante as 7 semanas pela 
linhagem 129P3/J. Letras distintas indicam diferença significativa entre as semanas para 
cada grupo de tratamento (ANOVA a dois critérios, p<0,05). As barras indicam erro 
padrão. 
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5.1.4  Ingestão de fluoreto 

 

A tabela 9 mostra a quantidade de F- ingerida a partir da dieta, da água, bem 

como a ingestão total (dieta+água) durante as sete semanas do estudo metabólico. 

Com relação ao F- ingerido pela dieta (µg), a ANOVA a 2 critérios revelou uma 

diferença significativa entre as linhagens (F=330,4, p<0,0001) e entre os grupos de 

tratamento (F=3,817, p=0,025). A interação entre os critérios não foi significativa 

(F=1,853, p=0,161). O F- ingerido pela dieta foi significativamente mais alto para a 

linhagem A/J quando comparada com a 129P3/J (p<0,001). Para os diferentes 

grupos de tratamento, a linhagem A/J teve uma ingestão de F- pela dieta 

significativamente mais alta pelo grupo de alta [F-] quando comparado com o grupo 

de baixa [F-] (p<0,01). Para as outras condições, a diferença entre os grupos não foi 

significativa (n.s.).   

Com relação à ingestão de F- a partir da água (Tabela 9), a ANOVA a 2 

critérios detectou uma diferença significativa entre as linhagens (F=5,973, p=0,016), 

entre os tratamentos (F=3,659, p<0,0001), bem como para a interação entre esses 

critérios (F=11,60, p<0,0001). Os animais da linhagem 129P3/J no grupo com alta [F-] 

ingeriram significativamente mais F- a partir da água quando comparados àqueles da 

linhagem A/J que receberam o mesmo tratamento (p<0,001). Para os outros 

tratamentos, não houve diferença significativa entre as linhagens (n.s.). Para ambas 

as linhagens, as diferenças na ingestão de F- entre os tratamentos foram 

significativas (p<0,001). 

Já para a ingestão total de F- (água + dieta) (Tabela 9), a ANOVA a dois 

critérios detectou uma diferença significativa entre os grupos de tratamento (F=3607, 

p<0,0001), mas não houve diferença significativa entre as linhagens (F=2,466, 

p=0,119). A interação entre estes dois critérios foi significativa (F=11,10, p<0,0001). 

Os animais da linhagem 129P3/J no grupo com alta [F-] ingeriram significativamente 

mais F- total quando comparados àqueles da linhagem A/J que receberam o mesmo 

tratamento (p<0,001). Para os outros tratamentos, não houve diferença significativa 

entre as linhagens (n.s.). Para ambas as linhagens, as diferenças na ingestão de F- 

entre os tratamentos foram significativas (p<0,001), sendo observado um aumento 

significativo na ingestão total de F- em função do aumento na [F-] na água fornecida 

aos animais.  
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Tabela 9 -  Quantidade de F- ingerida durante as 7 semanas de estudo metabólico.  

Ingestão F -* TRATAMENTO  
Controle  Baixa [F -] Alta [F -] 

F- da dieta (µg)     
    
A/JÁ 14,76±0,15ac 14,38±0,24a 15,28±0,28bc 

129P3/JB 11,45±0,19a 11,72±0,17a 11,73±0,16a 

F- da água (µg)     
    
A/J 0,00±0,00aA 85,29±4,41bA 345,48±6,06cA 

129P3/J 0,00±0,00aA 78,62±1,68bA 378,74±7,70cB 
F- Total (µg)    
    
A/J 14,75±0,15aA 99,67±4,49bA 360,77±6,15cA 

129P3/J 11,45±0,19aA 90,34±1,73bA 390,47±7,73cB 

*Média ± EP. n=21. Diferentes letras maiúsculas sobrescritas nas mesmas colunas indicam 
diferença significativa entre as linhagens. Diferentes letras minúsculas sobrescritas na mesma 
linha indicam diferenças significativas entre os tratamentos (ANOVA a 2 critérios e Bonferroni, 
p<0,05). 

 

As figuras 17 e 18 mostram o perfil de ingestão de F- pela água ao longo do 

tempo, para as linhagens A/J e 129P3/J respectivamente. Para a linhagem A/J, a 

ANOVA a dois critérios com medidas repetidas não detectou diferença significativa 

entre as semanas (F=0,371, p=0,892), mas houve diferença significativa entre os 

tratamentos (F=659,6, p<0,0001). Não houve interação entre os dois critérios 

(F=0,421, p=0,944). Não houve diferença significativa na ingestão de F- pela água, 

entre as semanas, para os três grupos de tratamento da linhagem A/J (n.s). Em 

relação à linhagem 129P3/J, a ANOVA a dois critérios com medidas repetidas 

detectou uma diferença significativa entre os grupos de tratamento (F=393,6, 

p<0,0001), mas não entre as semanas (F=1,340, p=0,265). A interação entre esses 

critérios não foi significativa (F=1,211, p=0,313). Para o tratamento com baixa [F-] 

não houve diferença significativa entre as semanas na ingestão de F- pela água 

(n.s), enquanto que para o grupo de tratamento com alta [F-], houve uma menor 

ingestão de F- na terceira semana quando comparada com a segunda, sexta e 

sétima semanas (p<0,05).  
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Figura 17 -  Média de ingestão de F- pela água durante 7 semanas pela linhagem A/J. 
Não houve diferenças significativas entre as semanas (ANOVA a dois critérios de 
medidas repetidas, p<0,05). As barras indicam o erro padrão. 
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Figura 18 -  Média de ingestão de F- pela água durante 7 semanas pela linhagem 
129P3/J. Letras diferentes indicam diferença estatística entre as semanas em cada 
grupo de tratamento. (ANOVA a dois critérios de medidas repetidas, p<0,05). As barras 
indicam o erro padrão. 
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As figuras 19 e 20 mostram o perfil de ingestão de F- pela dieta ao longo do 

tempo, para as linhagens A/J e 129P3/J respectivamente. Para as duas linhagens, a 

ANOVA a 2 critérios com medidas repetidas detectou uma diferença significativa 

entre as semanas (F=9,559, p<0,0001 e F=8,551, p<0,0001 para as linhagens A/J e 

129P3/J, respectivamente), mas as diferenças entre os tratamentos não foram 

significativas (F=1,628, p=0,272 e F=1,572, p=0,2825 para as linhagens A/J e 

129P3/J, respectivamente). A interação entre os critérios também não foi significativa 

(F=0,584, p=0,840 e F=0,787, p=0,660 para as linhagens A/J e 129P3/J, 

respectivamente). Para a linhagem A/J, o nível mais alto de ingestão de F- pela dieta 

foi observado na 6a semana, enquanto o nível mais baixo foi visto na 7a semana. 

Para a linhagem 129P3/J, o nível mais alto de ingestão de F- (com exceção ao grupo 

controle) pela dieta foi observado na 2a semana, enquanto o mais baixo foi visto na 

3a semana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

controle baixa [F] alta [F]
0

10

20
semana 1

semana 2

semana 3

semana 4

semana 5

semana 6

semana 7

ab
ab

ab abab a
b a a

ababab
b

a
ac acac

b ab

b

c

In
ge

st
ão

 d
e 

F 
pe

la
 d

ie
ta

 (
µµ µµ

g/
48

h)

 

Figura 19 -  Média de ingestão de F- pela dieta durante 7 semanas pela linhagem A/J. 
Letras distintas indicam diferença significativa entre as semanas em cada grupo de 
tratamento (ANOVA a dois critérios de medidas repetidas, p<0,05). As barras indicam o 
erro padrão. 
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Figura 20 -  Média de ingestão de F- pela dieta durante 7 semanas pela linhagem 
129P3/J. Letras distintas indicam diferença significativa entre as semanas em cada 
grupo de tratamento (ANOVA a dois critérios de medidas repetidas, p<0,05). As barras 
indicam o erro padrão. 
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As figuras 21 e 22 mostram o perfil de ingestão de F- total (água + dieta) ao 

longo do tempo para as linhagens A/J e 129P3/J respectivamente. Para as duas 

linhagens, a ANOVA a 2 critérios com medidas repetidas não detectou diferença 

significativa entre as semanas (F=0,321, p=0,922 e F=1,641, p=0,164 para as 

linhagens A/J e 129P3/J, respectivamente), mas as diferenças entre os tratamentos 

foram significativas (F=620,4, p<0,0001 e F=399,3, p<0,0001 para as linhagens A/J 

e 129P3/J, respectivamente). A interação entre os critérios não foi significativa 

(F=0,422, p=0,944 e F=1,256, p=0,286 para as linhagens A/J e 129P3/J, 

respectivamente). Para a linhagem A/J, não houve diferença significativa na ingestão 

total de F- entre as semanas, em nenhum dos grupos de tratamento (n.s). Já para a 

linhagem 129P3/J, apenas para o grupo que recebeu alta [F-] na água houve 

diferença significativa na terceira semana, tendo esta o nível mais baixo de ingestão 

total de F- , quando comparada com a segunda, sexta e sétima semanas (p<0,05). 
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Figura 21 -  Média de ingestão total de F- durante 7 semanas pela linhagem A/J. Letras 
distintas indicam diferença estatística entre as semanas em cada grupo de tratamento. 
(ANOVA a dois critérios de medidas repetidas, p<0,05). As barras indicam o erro padrão. 
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Figura 22 -  Média de ingestão total de F- durante 7 semanas pela linhagem 129P3/J. 
Letras distintas indicam diferença estatística entre as semanas em cada grupo de 
tratamento (ANOVA a dois critérios de medidas repetidas, p<0.05). As barras indicam o 
erro padrão. 
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5.1.5  Excreção de fluoreto 

 

A tabela 10 mostra a quantidade de F- excretada pelas fezes, urina, bem 

como a excreção total (urina + fezes) durante as 7 semanas do estudo metabólico. 

Com relação ao F- excretado pelas fezes (µg), a ANOVA a 2 critérios revelou uma 

diferença significativa entre os tratamentos (F= 767,2, p<0,0001), mas não houve 

diferença significativa entre as linhagens (F= 3,323, p= 0,071). A interação entre os 

critérios foi significativa (F= 3,446, p= 0,035). Quando se compararam as duas 

linhagens, apenas no grupo com alta [F-] na água houve uma excreção de F- pelas 

fezes significativamente maior para a linhagem 129P3/J quando comparada à A/J. 

Para os demais grupos de tratamento, não houve diferença significativa entre as 

linhagens (n.s.). Para ambas as linhagens, foi observada uma relação dose-resposta 

na excreção de F- através das fezes, sendo que o grupo que recebeu alta [F-] 

através da água apresentou uma excreção fecal de F-  significativamente maior em 

relação aos demais, e o grupo que recebeu baixa [F-] através da água apresentou 

uma excreção fecal de F-  significativamente maior em relação ao controle (p<0,05). 

Com relação à excreção de F- a partir da urina (Tabela 10), a ANOVA a 2 

critérios detectou uma diferença significativa entre as linhagens (F= 34,65, 

P<0,0001), entre os tratamentos (F= 335,3, p<0,0001), bem como para a interação 

entre esses critérios (F= 11,52, p<0,0001). A linhagem A/J teve uma excreção de F- 

maior que a linhagem 129P3/J em todos os grupos, embora esta diferença só tenha 

sido significativa nos grupos que receberam F- na água (p<0,05). Para os animais da 

linhagem 129P3/J, não houve diferença significativa na excreção de F- pela urina 

entre os grupos controle e de baixa [F-] (n.s), para os outros tratamentos houve 

diferença significativa. Quando a excreção de F- pelas fezes e urina foi somada, 

obtendo-se então a excreção total de F- (Tabela 10), a ANOVA a dois critérios 

detectou uma diferença significativa entre os grupos de tratamento (F= 1117, 

p<0,0001), assim como entre as linhagens (F= 9,518, p= 0,003), não havendo 

interação significativa entre estes dois critérios (F= 1,67, p= 0,1926). O padrão 

observado foi semelhante ao relatado para a excreção fecal de F-. Quando se 

compararam as duas linhagens, apenas no grupo com alta [F-] na água houve uma 

excreção total de F- significativamente maior para a linhagem 129P3/J quando 

comparada à A/J. Para os demais grupos de tratamento, não houve diferença 

significativa entre as linhagens (n.s.). Para ambas as linhagens, foi observada uma 
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relação dose-resposta na excreção total de F-, sendo que o grupo que recebeu alta 

[F-] pela água apresentou uma excreção total de F- significativamente maior em 

relação aos demais, e o grupo que recebeu baixa [F-] pela água apresentou uma 

excreção total de F-  significativamente maior em relação ao controle (p<0,05). 

 

Tabela 10 -  Quantidade de F- excretada durante as 7 semanas de estudo metabólico.  

Excreção F -* TRATAMENTO  

Controle  Baixa [F -] Alta [F -] 

Fezes (µg)     

A/J 6,39±0,30aA 31,08±1,37bA 129,64±4,09cA 

129P3/J 4,70±0,13aA 32,75±1,01bA 145,57±7,51cB 

Urina (µg)     

A/J 2,28±0,14aA 23,03±2,26bA 106,08±5,46cA 

129P3/J 1,30±0,10aA 6,91±1,20aB 72,80±5,59bB 

Total (µg)     

A/J 8,67±0,37aA 54,11±2,75bA 235,73±6,60cA 

129P3/J 6,00±0,16aA 39,67±1,56bA 218,37±8,81cB 

*Média ± EP. n=21.  Diferentes sobrescritos em letras maiúsculas nas mesmas colunas indicam 
diferença significativa entre as linhagens. Diferentes sobrescritos em letras minúsculas na 
mesma linha indicam diferença significativa entre os tratamentos (ANOVA a 2 critérios e teste  
Bonferroni, p<0,05). 

 

As figuras 23 e 24 mostram o perfil de excreção de F- pelas fezes ao longo do 

tempo para as linhagens A/J e 129P3/J respectivamente. Para as duas linhagens, a 

ANOVA a 2 critérios com medidas repetidas não detectou diferença significativa 

entre as semanas (F= 1,275, p= 0,293 e F= 1,189, p= 0,334 para as linhagens A/J e 

129P3/J, respectivamente), mas as diferenças entre os tratamentos foram 

significativas (F= 1531, p<0,0001 e F= 118,4, p<0,0001 para as linhagens A/J e 

129P3/J, respectivamente). A interação entre os critérios não foi significativa (F= 
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1,649, p= 0,121 e F= 1,200, p= 0,320 para as linhagens A/J e 129P3/J, 

respectivamente). Para a linhagem A/J, não houve diferença na excreção de F- pelas 

fezes nas diferentes semanas, para os grupos de tratamento controle e baixa [F-], 

mas no grupo de alta [F-] houve uma maior excreção de F- durante a semana 3 

quando comparada com as semanas 1, 6 e 7, bem como na semana 5 quando 

comparada com a 7. Já para a linhagem 129P3/J, houve uma excreção de F- 

significativamente menor para a quarta semana, no grupo de alta [F-], quando 

comparada com a segunda, terceira e quinta semanas. Ainda nesse grupo foi 

observada uma excreção fecal de F- significativamente maior na semana 3, quando 

comparada com as semanas 1 e 7. Para os outros grupos de tratamento da 

linhagem 129P3/J, não houve diferença significativa entre as semanas (n.s). 
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Figura 23 -  Média da excreção de F- pelas fezes durante 7 semanas pela linhagem A/J. 
Letras distintas indicam diferença significativa entre as semanas em cada grupo de 
tratamento. (ANOVA a dois critérios de medidas repetidas, p<0,05). As barras indicam o erro 
padrão. 
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Figura 24 -  Média da excreção de F- pelas fezes durante 7 semanas pela linhagem 129P3/J. 
Letras distintas indicam diferença significativa entre as semanas em cada grupo de tratamento. 
(ANOVA a dois critérios de medidas repetidas, p<0,05). As barras indicam o erro padrão. 
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As figuras 25 e 26 mostram o perfil de excreção de F- pela urina ao longo do 

tempo para as linhagens A/J e 129P3/J respectivamente. Para as duas linhagens, a 

ANOVA a 2 critérios com medidas repetidas detectou diferença significativa entre as 

semanas (F= 6,228, p= 0,0001 e F= 3,101, p= 0,015 para as linhagens A/J e 

129P3/J, respectivamente), e entre os tratamentos (F= 67,40, p<0,0001 e F= 147,0, 

p<0.0001 para as linhagens A/J e 129P3/J, respectivamente). A interação entre os 

critérios também foi significativa (F= 5,955, p<0,0001 e F= 2,218, p= 0,032 para as 

linhagens A/J e 129P3/J, respectivamente). Para a linhagem A/J, não houve 

diferença significativa na excreção de F- pela urina entre as diferentes semanas para 

os grupos de tratamento controle e com baixa [F-] (n.s). Já para o grupo de alta [F-], 

houve uma excreção de F- significativamente maior nas semanas 4, 5 e 6 quando 

comparadas com as outras semanas (p<0,05). A menor excreção foi observada na 

semana 3, que foi significativamente diferente das semanas 4, 5, 6 e 7. Para a 

linhagem 129P3/J, observou-se que o grupo de alta [F-] excretou significativamente 

menos F- pela urina nas três primeiras semanas, quando comparadas às semanas 4, 

5 e 6. Já para os grupos controle e de baixa [F-] não houve diferença significativa na 

excreção de F- durante as sete semanas (n.s). Comparando-se as figuras 25 e 26, 

observa-se que, para ambas as linhagens, há uma excreção urinária menor de F- 

nas 3 primeiras semanas, um aumento significativo nas 3 semanas subsequentes, 

voltando a haver novamente uma queda na excreção na sétima semana. 
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Figura 25 -  Média da excreção de F- pela urina durante 7 semanas pela linhagem A/J. Letras 
distintas indicam diferença significativa entre as semanas em cada grupo de tratamento. 
(ANOVA a dois critérios de medidas repetidas, p<0,05). As barras indicam o erro padrão. 
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Figura 26 -  Média da excreção de F- pela urina durante 7 semanas pela linhagem 129P3/J. 
Letras distintas indicam diferença significativa entre as semanas em cada grupo de 
tratamento. (ANOVA a dois critérios de medidas repetidas, p<0,05). As barras indicam o erro 
padrão. 
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As figuras 27 e 28 mostram a excreção total de F- (fezes + urina) durante as 

sete semanas de tratamento para as linhagens A/J e 129P3/J respectivamente. Para 

a linhagem A/J, a ANOVA a dois critérios com medidas repetidas detectou diferença 

significativa entre as semanas (F= 3,105, p= 0,015), assim como entre os 

tratamentos (F=317,4, p<0,0001). Houve também interação significativa entre esses 

dois critérios (F= 3,048, p= 0,0048). Para o grupo tratado com alta [F-], a 

concentração total de F- excretada foi significativamente maior na quinta semana em 

relação à primeira, segunda, terceira e sétima semanas. Para o grupo controle e o 

grupo de baixa [F-], não houve diferença significativa na excreção total de F- entre as 

semanas (n.s). Em relação à linhagem 129P3/J, a ANOVA a dois critérios com 

medidas repetidas não detectou diferença significativa entre as semanas (F= 0,994, 

p= 0,444), mas sim entre os tratamentos (F= 200,3, p<0,0001). A interação entre 

esses critérios não foi significativa (F= 0,942, p= 0,518). Para o tratamento controle e 

de baixa [F-], não houve diferença significativa entre as semanas (n.s). Já para o 

grupo de tratamento de alta [F-] houve uma excreção total de F- significativamente 

menor na primeira semana quando comparada com a quinta e sexta semanas 

(p<0,05). Entre as demais semanas não houve diferença significativa (n.s). Para a 

excreção total de F-, observa-se, para ambas as linhagens, uma tendência de 

aumento na quinta e sexta semanas, com diminuição na sétima semana. 
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Figura 27 -  Média da excreção total de F- durante 7 semanas pela linhagem A/J. Letras 
distintas indicam diferença significativa entre as semanas em cada grupo de tratamento 
(ANOVA a dois critérios de medidas repetidas, p<0,05). As barras indicam o erro padrão. 
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Figura 28 -  Média da excreção Total de F- pela durante 7 semanas pela linhagem 129P3/J. 
Letras distintas indicam diferença significativa entre as semanas em cada grupo de tratamento 
(ANOVA a dois critérios de medidas repetidas, p<0,05). As barras indicam o erro padrão. 
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5.1.6  Absorção e retenção de fluoreto 

 

A tabela 11 mostra a quantidade e a porcentagem de F- absorvida e retida 

pelos animais durante as 7 semanas do estudo metabólico. Com relação ao F- 

absorvido (µg), a ANOVA a 2 critérios revelou que não houve diferença significativa 

entre as linhagens (F= 0,0076, p= 0,9308) mas houve diferença significativa entre os 

tratamentos (F= 1210, p<0,0001). A interação entre os dois critérios foi significativa 

(F= 3,239, p= 0,043). Para ambas as linhagens, foi observada uma dose-resposta 

em relação à absorção de F-, sendo que o grupo que recebeu alta [F-] pela água 

apresentou uma absorção de F- significativamente maior em relação aos demais, e o 

grupo que recebeu baixa [F-] pela água apresentou uma absorção de F- 

significativamente maior em relação ao controle (p<0,05). A ANOVA a 2 critérios 

revelou que não houve diferença significativa na porcentagem de absorção do F- 

entre as linhagens (F=0,935, p=0,3354) mas houve diferença significativa entre os 

tratamentos (F=15,757, p<0,0001). Não houve interação entre os dois critérios 

(F=2,222, p=0,1112). 

Com relação à retenção de F- (Tabela 11), a ANOVA a 2 critérios detectou 

uma diferença significativa entre as linhagens (F= 20,45, P<0,0001), entre os 

tratamentos (F= 443,6, p<0,0001), bem como para a interação entre esses critérios 

(F= 16,47, p<0,0001). A linhagem 129P3/J apresentou uma retenção de F- 

significativamente maior em relação à linhagem A/J apenas no grupo que recebeu 

alta [F-] na água (p<0,05). Nos grupos controle e de baixa [F-] na água, as retenções 

foram semelhantes entre as duas linhagens (n.s.). Para ambas as linhagens, foi 

observada uma dose-resposta em relação à retenção de F-, sendo que o grupo que 

recebeu alta [F-] pela água apresentou uma retenção de F- significativamente maior 

em relação aos demais, e o grupo que recebeu baixa [F-] pela água apresentou uma 

retenção de F- significativamente maior em relação ao controle (p<0,05). Para a 

porcentagem de retenção de F- a ANOVA a 2 critérios mostrou uma diferença 

significativa entre as linhagens (F=33.358, p<0,0001), entre os tratamentos 

(F=19,116, p<0,0001) mas não houve interação entre os critérios (F=0,7984, 

p=0,4524). 
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Tabela 11 -  Quantidade de F- (µg) absorvido e retido e porcentagem (%) de absorção 
e retenção de F- durante as 7 semanas de estudo metabólico.  

 TRATAMENTO  

Controle  Baixa [F -] Alta [F -] 

Absorção de F -(µg)    

A/JA 8,36±0,29a 68,58±4,40b 231,12±5,93c 

129P3/JA 6,75±0,20a 57,59±1,22b 244,90±9,34c 

Absorção (%)     

A/JA 56,7±1,93a 68,0±1,59b 64,0±1,10b 

129P3/JA 58,8±1,21a 63,8±0,79a 62,6±1,87a 

Retenção de F -(µg)    

A/J 6,08±0,33aA 45,56±3,01bA 125,04±6,43cA 

129P3/J 5,45±0,21aA 50,67±1,97bA 172,10±8,49cB 

Retenção (%)     

A/JA 41,3±2,29a 45,4±1,80a 34,6±1,65b 

129P3/JB 47,4±1,52a 56,0±1,74b 44,0±1,96a 

*Média ± EP. n=21.  Diferentes sobrescritos em letras maiúsculas na mesma coluna indicam 
diferença significativa entre as linhagens. Diferentes sobrescritos em letras minúsculas na 
mesma linha indicam diferença significativa entre os tratamentos (ANOVA a 2 critérios e teste  
Bonferroni, p<0,05). 

 
 

As figuras 29 e 30 mostram a absorção de F- durante as sete semanas de 

estudo metabólico para as linhagens A/J e 129P3/J respectivamente. Para a 

linhagem A/J, a ANOVA a dois critérios com medidas repetidas detectou diferença 

significativa entre os grupos de tratamento (F= 214,1, p<0,0001), mas não entre as 

semanas (F= 1,600, p= 0,176). Não houve interação entre os critérios (F= 1,040, p= 

0,436). Para o grupo tratado com alta [F-], a [F-] absorvida foi significativamente 

maior na sétima semana em relação à segunda, terceira e quinta semanas (p<0,05). 

Em relação às outras semanas não houve diferença significativa (n.s). Para o grupo 

controle e o grupo de baixa [F-], não houve diferença significativa na absorção de F- 

entre as semanas (n.s). Em relação à linhagem 129P3/J, a ANOVA a dois critérios 

com medidas repetidas não detectou diferença significativa entre as semanas (F= 

1,660, p= 0,159), mas sim entre os tratamentos (F= 382,5, p<0,0001). A interação 

entre esses critérios não foi significativa (F= 1,803, p= 0,085). Para o tratamento 
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controle e de baixa [F-] não houve diferença significativa entre as semanas (n.s).  Já 

para o grupo de tratamento de alta [F-] houve uma diminuição significativa na 

absorção de F- na terceira semana quando comparada com as demais, com exceção 

da quinta semana.  
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Figura 29 -  Média de absorção de F- durante 7 semanas pela linhagem A/J. Letras 
distintas indicam diferença significativa entre as semanas em cada grupo de tratamento 
(ANOVA a dois critérios de medidas repetidas, p<0,05). As barras indicam o erro padrão. 
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Figura 30 -  Média de absorção de F- durante 7 semanas pela linhagem 129P3/J. Letras 
distintas indicam diferença significativa entre as semanas em cada grupo de tratamento 
(ANOVA a dois critérios de medidas repetidas, p<0,05). As barras indicam o erro padrão. 

 

 



102 

As figuras 31 e 32 mostram a retenção de F- ao longo das sete semanas de 

estudo para as linhagens A/J e 129P3/J, respectivamente. Para a linhagem A/J, a 

ANOVA a dois critérios com medidas repetidas detectou diferença significativa entre 

os grupos de tratamento (F= 257,7, p<0,0001), entre as semanas (F= 3,521, p= 

0,0076) bem como interação entre os critérios (F= 2,592, p= 0,014). Para o grupo 

tratado com alta [F-], a [F-] retida foi significativamente menor na quinta semana 

quando comparada com as demais, com exceção da quarta semana (p<0,05). Para 

o grupo controle e o grupo de baixa [F-], não houve diferença significativa na 

retenção de F- entre as semanas (n.s). Em relação à linhagem 129P3/J, a ANOVA a 

dois critérios com medidas repetidas não detectou diferença significativa entre as 

semanas (F= 1,461, p= 0,219), mas sim entre os tratamentos (F= 604,1, p<0,0001). 

A interação entre esses critérios não foi significativa (F= 1,524, p= 0,161). Para o 

tratamento controle e de baixa [F-] não houve diferença significativa na retenção de 

F- pelos animais entre as semanas (n.s). Já para o grupo de tratamento de alta [F-] 

houve uma redução significativa na retenção de F- na terceira e quinta semanas em 

relação à primeira, segunda e sétima semanas (p<0,05).  
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Figura 31 -  Média de retenção de F- durante 7 semanas pela linhagem A/J. Letras 
distintas indicam diferença estatística entre as semanas em cada grupo de 
tratamento. (ANOVA a dois critérios, p<0.05). As barras indicam o erro padrão. 
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Figura 32 -  Média de retenção de F- durante 7 semanas pela linhagem A/J. Letras 
distintas indicam diferença estatística entre as semanas em cada grupo de tratamento. 
(ANOVA a dois critérios, p<0.05). As barras indicam o erro padrão. 
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5.1.7  Concentração de fluoreto no plasma, fêmur e rim 

 

A tabela 12 mostra a [F-] presente no plasma, no fêmur e nos rins dos 

camundongos das linhagens A/J e 129P3/J após as 7 semanas de estudo 

metabólico. Com relação ao F- no plasma (µg/L), a ANOVA a 2 critérios revelou que 

não houve diferença significativa entre as linhagens (F= 2,874, p= 0,104) mas houve 

diferença significativa entre os tratamentos (F= 42,55, p<0,0001). A interação entre 

os dois critérios não foi significativa (F= 2,035, p= 0,155). Conforme se observa na 

tabela 12, as concentrações de F- presentes no plasma dos animais da linhagem 

129P3/J foram maiores que aquelas presentes nos animais da linhagem A/J, embora 

essa diferença só tenha sido significativa no grupo que recebeu alta [F-] na água. 

Embora tenha sido observado um efeito dose-resposta na [F-] presente no plasma 

em função dos tratamentos, apenas o grupo que recebeu alta [F-] na água teve 

valores de F- no plasma significativamente maiores em relação aos demais.  

Com relação ao F- presente no fêmur (mg/Kg), a ANOVA a  2 critérios 

mostrou que houve diferença significativa entre as linhagens (F= 11,48, p= 0,002), 

assim como entre os tratamentos (F= 140,2, p<0.0001). Houve, também, interação 

significativa entre os dois critérios (F= 4,384, p= 0,021). O perfil observado foi de 

certa forma semelhante ao encontrado para o plasma, o que é consistente com a 

correlação significativa (r2=0,632, p<0,0001) entre essas variáveis (Figura 33). As 

concentrações de F- presentes no fêmur dos animais da linhagem 129P3/J foram 

maiores que aquelas presentes nos animais da linhagem A/J, embora essa diferença 

só tenha sido significativa no grupo que recebeu alta [F-] na água. Para a linhagem 

A/J, embora tenha sido observado um efeito dose-resposta na [F-] presente no 

plasma em função dos tratamentos, apenas o grupo que recebeu alta [F-] na água 

teve valores de F- no plasma significativamente maiores em relação aos demais. Já 

para a linhagem 129P3/J, o efeito dose-resposta foi mais pronunciado, tendo sido 

observadas diferenças significativas entre todos os grupos de tratamento (Tabela 

12). Os resultados encontrados para a quantidade de F- presente nos rins foram 

similares aos encontrados para o fêmur, com diferença significativa entre as 

linhagens (F=4,667; p=0,0401) e entre os tratamentos (F=41,32; p<0,0001), mas 

sem interação entre os critérios (F= 3,094; p= 0,0623).  
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Tabela 12 - Concentração de F- presente no plasma (µg/L),no fêmur (mg/Kg) e no 
rim (µg/g). 

                               TRATAME NTO 

Controle  Baixa [F -] Alta [F -] 

[F-] plasma (µg/L)     

A/J 6,93±0,37aA 24,95±3,69aA 97,87±7,83bA 

129P3/J 8,97±0,82aA 31,00±4,50aA 143,40±26,90bB 

[F-] fêmur (mg/Kg)     

A/J 198,76±11,73aA 774,17±100,03aA 2890,85±446,53bA 

129P3/J 330,77±43,38aA 1075,29±90,18bA 3994,25±314,17cB 

[F-] rim ( µg/g)  

A/J 

129P3/J 

 

0,009±0,001 aA 

0,009±0,0006 aA 

 

0,011±0,001 aA 

0,012±0,002 aA 

 

0,020±0,002 bA 

0,027±0,002 bB 

Média ± EP. n=6. Diferentes sobrescritos em letras maiúsculas nas mesmas colunas indicam 
diferença significativa entre as linhagens. Diferentes sobrescritos em letras minúsculas nas 
mesmas linhas indicam diferença significativa entre os tratamentos (ANOVA a 2 critérios e 
teste  Bonferroni, p<0,05). 
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Figura 33 -  Correlação entre a [F-] presente no plasma e no 
fêmur dos animais. 
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5.1.8  Fluorescência quantitativa e análise clínica  

 

A tabela 13 mostra o resultado da análise de fluorescência quantitativa dos 

incisivos dos camundongos (n=5) das linhagens A/J e 129P3/J e do exame clínico 

realizado por dois examinadores. Com relação à fluorescência quantitativa, a 

ANOVA a 2 critérios revelou que houve diferença significativa entre as linhagens (F= 

17,65, p= 0,0003), assim como entre os tratamentos (F= 24,20, p= 0,0001). A 

interação entre os dois critérios também foi significativa (F= 14,35, p= 0.0001). 

Também foi encontrada diferença significativa entre as linhagens e os tratamentos 

através do exame clínico (p=0,007 e p=0,001). Comparando-se as duas diferentes 

linhagens, pode-se observar que no grupo que recebeu alta [F-] na água, os valores 

de fluorescência quantitativa foram significativamente maiores para os animais da 

linhagem A/J, quando comparados com os da linhagem 129P3/J, o que foi 

confirmado pelo exame clínico (p=0,003) e está ilustrado na Figura 36. Para o grupo 

controle e o que recebeu baixa [F-] na água, não foram observadas diferenças 

significativas entre as duas linhagens na fluorescência quantitativa, mas o exame 

clínico detectou diferença significativa (p=0,001) (Figuras 34 e 35). Em relação aos 

diferentes tratamentos, apenas os animais da linhagem A/J que receberam alta [F-] 

na água apresentaram valores de fluorescência quantitativa significativamente 

maiores que os animais do grupo controle e de baixa [F-]. Já para os animais da 

linhagem 129P3/J, não houve diferenças significativas na fluorescência quantitativa 

entre os diferentes tratamentos, comprovando que os animais dessa linhagem, 

mesmo expostos a doses de F- circulantes mais altas, são “resistentes” ao 

desenvolvimento da fluorose dentária.  
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Tabela 13 -  Fluorescência quantitativa (QF) e exame clínico dos incisivos dos 
animais (n=5). 

Linhagens  Animais  
TRATAMENTO  

Controle  Baixa [F -] Alta [F -] 

A/J  

 QLF/Clínico QLF/Clínico QLF/Clínico 

1 12,66/1 13,38/1 68,05/4 

2 10,35/1 12,83/1 55,47/4 

3 11,66/0 12,49/2 27,11/3 

4 11,60/0 14,67/2 31,54/3 

5 11,51/1 13,29/1,5 45,87/4 

129P3/J 

1 11,06/1 11,14/0 12,39/1 

2 12,06/1 11,60/0 17,57/1 

3 11,46/1 11,08/1 15,94/2 

4 12,11/1 11,22/0 15,95/2 

5 11,45/0 10,53/0 16,72/3 

A/J   11,56 ±0,37aA 13,33 ±0,37aA 45,61 ±7,55bA 

129P3/J  11,63 ±0,20aA 11,1 ±0,17aA 15,71 ±0,88aB 

Diferentes letras maiúsculas sobrescritas nas mesmas colunas indicam diferença 
significativa entre as linhagens. Diferentes letras minúsculas sobrescritas nas mesmas 
linhas indicam diferenças significativas entre os tratamentos (ANOVA a 2 critérios e 
Bonferroni, p<0,05 
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Figura 34 -  Incisivos dos animais da linhagem A/J e 129P3/J do grupo controle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35 -  Incisivos dos animais da linhagem A/J e 129P3/J que ingeriram água com 
baixa concentração de fluoreto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 -  Incisivos dos animais da linhagem A/J e 129P3/J que ingeriram água com 
alta concentração de flúor.  
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A/J 129P3/J
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5.2  ESTUDO PROTEÔMICO 

 

5.2.1  Análise proteômica do rim 

 

Para visualização dos spots de proteínas renais, um total de 18 géis foram 

corados com azul de Coomassie coloidal G250 (2 linhagens X 3 tratamentos, em 

triplicata). 

As figuras 37 e 38 mostram os géis representativos de cada grupo de 

tratamento para as linhagens A/J e 129P3/J respectivamente. 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 37 - Géis bidimensionais representativos de proteínas renais de camundongos da linhagem 
A/J dos grupos controle (A), grupo de baixa [F-] (B) e alta [F-] (C). As proteínas foram focalizadas em 
strips de 24 cm e faixa de pH 3-10 linear, separadas pela massa molecular em gel de poliacrilamida 
12,5% e coradas com azul de Coomassie coloidal G250. 
 

 

 

 

 

 
Figura 38 - Géis bidimensionais representativos de proteínas renais de camundongos da linhagem 
129P3/J dos grupos controle (A), grupo de baixa [F-] (B) e alta [F-] (C). As proteínas foram focalizadas 
em strips de 24 cm e faixa de pH 3-10 linear, separadas pela massa molecular em gel de 
poliacrilamida 12,5% e coradas com azul de Coomassie coloidal G250. 
 

Após a detecção automática realizada pelo programa Image Master 2D 

Platinum 7.0 (GE Healthcare), foi realizada uma edição manual com correção, 

adição e remoção dos spots. Quando se avaliaram as proteínas renais dos 

camundongos da linhagem A/J, foram detectados 566 spots para o grupo controle, 

567 spots para o grupo que ingeriu baixa [F-] e um total de 556 spots para o grupo 

A B C 

A B C 
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que ingeriu alta [F-]. Para a linhagem 129P3/J, o grupo controle apresentou 552 

spots detectados, o grupo de baixa [F-] 554 spots e o grupo de alta [F-] 557 spots. 

Depois de realizada a detecção, foram efetuadas comparações (matches) entre as 

linhagens nos diferentes grupos, utilizando como géis de referência aqueles que 

apresentaram o maior número de spots. 

A análise interclasses através da ANOVA detectou 122 spots com expressão 

diferencial alterada (p<0,05) para o grupo controle, sendo 62 spots presentes ou 

superexpressos na linhagem A/J e ausentes ou subexpressos na linhagem 129P3/J 

e 60 spots ausentes ou subexpressos na linhagem A/J e presentes ou 

superexpressos na 129P3/J (Figura 39 e Tabela 14). 

Para o grupo que recebeu baixa [F-], a ANOVA detectou 126 spots com 

diferença de expressão (p<0,05), sendo que 67 tiveram sua expressão aumentada 

ou apareceram e 59 desapareceram ou tiveram sua expressão reduzida para o gel 

da linhagem A/J, quando comparado com o da 129P3/J (Figura 40 e Tabela 15).  

Quando se comparou o grupo que recebeu alta [F-], a ANOVA mostrou 134 

spots com diferença de expressão (p<0,05). Destes, 60 spots estavam presentes ou 

superexpressos e 74 estavam ausentes ou subexpressos na linhagem A/J 

comparada com a 129P3/J (Figura 41 e Tabela 16). 

A Figura 42 mostra o perfil de expressão proteica diferencial no tecido renal 

entre as linhagens A/J e 129P3/J. No grupo controle, foram observados 35 spots 

presentes apenas na linhagem A/J e 21 presentes apenas na linhagem 129P3/J. 

Foram observados ainda 66 spots comuns a ambas as linhagens, mas com 

expressão diferencial. Para o grupo que recebeu baixa [F-], os números 

correspondentes foram 34, 20 e 72 spots, respectivamente. Já para o grupo que 

recebeu alta F-], os números correspondentes foram 27, 25 e 81 spots, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Mapa bidimensional de proteínas renais diferencialmente expressas. Análises 
quantitativas usando o software Image Master 2D Platinum revelaram 122 spots de proteínas 
com diferença de expressão quando se comparou a linhagem A/J (A) com a linhagem 
129P3/J(B) no grupo controle. 
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Figura 40 - Mapa bidimensional de proteínas renais diferencialmente expressas. Análises 
quantitativas usando o software Image Master 2D Platinum revelaram 126 spots de proteínas 
com diferença de expressão quando se comparou a linhagem A/J (A)  com a linhagem 
129P3/J(B) no grupo de baixa [F-]. 
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Figura 41 - Mapa bidimensional de proteínas renais diferencialmente expressas. Análises 
quantitativas usando o software Image Master 2D Platinum revelaram 134 spots de 
proteínas com diferença de expressão quando se comparou a linhagem A/J (A)  com a 
linhagem 129P3/J(B) no grupo de alta [F-]. 
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Tabela 14 -  Proteínas renais com diferença de expressão significativa entre 
camundongos da linhagem A/J e 129P3/J no grupo controle. Os valores indicam a 
porcentagem de volume média para cada spot e os valores mínimo e máximo de ponto 
isoelétrico (pI) e peso molecular (PM). 

Match 
ID 

A/J  
controle  

129P3/J 
controle  p* pI 

(min-máx)  
PM 

(min-máx)  
2 0,050 0,066 0,046 4,63-4,79 86-96 
3 0,273 0,151 0,022 2,63-3,01 15-16 
7 0,105 0,156 0,018 5,60-5,75 37-40 
8 0,012 0,041 0,014 4,92-5,14 121-140 

31 0,043 0,055 0,047 5,18-5,31 21-23 
32 0,047 0,033 0,023 7,24-7,56 22-24 
60 0,145 0,065 0,001 4,41-4,55 26-28 
65 0,528 0,359 0,048 7,38-7,70 26-28 
99 0,051 0,044 0,041 5,79-5,98 29-31 
100 0,045 0,030 0,020 6,00-6,19 29-31 
116 0,124 0,205 0,043 5,86-6,05 31-34 
119 0,170 0,255 0,038 5,09-5,22 32-34 
140 0,190 0,129 0,032 7,72-8,11 34-36 
151 0,236 0,288 0,011 5,03-5,17 35-38 
155 0,101 0,197 0,012 5,53-5,70 37-39 
159 0,090 0,217 0,032 7,60-7,95 37-39 
170 0,489 0,678 0,004 5,95-6,16 37-39 
171 0,684 0,603 0,049 7,35-7,67 37-39 
175 0,128 0,195 0,012 7,74-8,14 37-40 
180 0,057 0,042 0,034 6,30-6,50 38-41 
189 0,280 0,219 0,041 6,76-7,01 39-42 
190 0,132 0,097 0,029 6,46-6,70 39-43 
205 0,090 0,070 0,044 3,89-4,02 41-44 
209 0,251 0,114 0,000 6,48-6,72 41-44 
213 0,073 0,121 0,037 7,45-7,81 41-44 
217 0,315 0,482 0,001 7,85-8,26 41-44 
221 0,224 0,380 0,004 7,99-8,41 41-45 
233 0,076 0,053 0,024 5,63-5,81 43-47 
237 0,093 0,066 0,033 7,91-8,19 43-47 
245 0,059 0,077 0,041 5,50-5,67 43-48 
260 0,084 0,099 0,019 7,92-8,35 46-50 
269 0,060 0,119 0,011 7,04-7,36 48-52 
271 0,235 0,388 0,001 5,63-5,83 48-52 

* ANOVA                                                                                                            continua 
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Match  
ID 

A/J  
controle  

129P3/J 
controle  p* pI 

(min-máx)  
PM 

(min-máx)  

273 0,110 0,283 0,000 5,99-6,21 49-53 
280 0,365 0,632 0,007 4,22-4,35 48-54 
283 0,033 0,054 0,004 4,97-5,12 48-54 
285 0,096 0,123 0,001 6,11-6,33 49-55 
288 0,149 0,121 0,001 5,95-6,15 49-55 
291 0,054 0,075 0,005 4,93-5,10 50-57 
310 0,514 0,419 0,035 3,29-4,02 55-60 
317 0,053 0,076 0,032 7,21-7,53 57-59 
321 0,070 0,101 0,018 7,67-8,06 57-60 
324 0,146 0,205 0,022 4,80-4,95 58-61 
327 0,038 0,059 0,011 6,41-6,73 60-64 
345 0,625 1,090 0,008 5,14-5,31 66-74 
351 0,136 0,177 0,023 5,69-5,89 68-76 
354 0,858 0,434 0,030 5,03-5,19 68-76 
355 3,925 2,803 0,022 5,24-5,42 66-73 
363 0,016 0,022 0,030 5,56-5,76 75-83 
375 0,159 0,360 0,005 5,79-5,98 79-88 
384 0,091 0,125 0,041 6,03-6,25 89-101 
385 0,182 0,116 0,020 5,35-5,51 88-98 
386 0,184 0,114 0,004 5,19-5,37 96-101 
391 0,032 0,058 0,028 5,68-5,89 92-105 
396 0,045 0,066 0,013 5,36-5,53 94-106 
401 0,034 0,092 0,011 5,30-5,47 98-112 
413 0,143 0,229 0,009 6,09-6,31 61-65 
426 0,050 0,070 0,010 4,54-4,66 88-98 
432 0,037 0,022 0,001 4,40-4,52 40-44 
451 0,023 0,042 0,002 5,59-5,81 94-105 
453 0,023 0,015 0,043 5,57-5,78 89-100 
466 0,099 0,047 0,035 5,46-5,68 23-26 
474 0,055 0,104 0,016 7,08-7,38 56-61 
515 0,044 0,028 0,001 5,35-5,50 29-32 
520 0,127 0,031 0,001 5,48-5,68 89-100 
528 0,695 0,277 0,003 5,74-5,94 47-52 
531  0,068 0,000 7,24-7,34 24-25 
533  0,162 0,000 7,60-7,71 18 
534  0,067 0,003 10,14-10,24 23-24 
535  0,058 0,001 10,33-10,44 23-24 
536  0,136 0,000 5,74-5,84 27-28 

* ANOVA                                                                                                      continuação 
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Match ID  A/J  
Controle  

129P3/J 
controle  p* pI 

(min-máx)  
PM 

(min-máx)  

537  0,039 0,000 5,69-5,79 31 
538  0,154 0,000 7,16-7,31 40-42 
539  0,042 0,000 5,27-5,42 43-44 
540  0,106 0,002 6,92-6,95 61-63 
541  0,040 0,000 6,68-6,81 62-63 
542  0,085 0,000 7,23-7,40 63-64 
543  0,021 0,001 6,73-6,88 84-86 
545  0,081 0,032 8,84-9,00 44-46 
547  0,039 0,001 6,51-6,60 30-31 
548  0,032 0,012 6,42-6,51 31 
549  0,056 0,001 5,81-5,92 31-33 
550  0,074 0,010 6,42-6,49 35-37 
551  0,016 0,002 5,81-5,97 113-116 
552  0,038 0,001 6,26-6,37 36-37 
553  0,028 0,010 5,57-5,72 103-106 
554  0,119 0,000 4,68-4,83 61-62 
471 0,033  0,002 7,14-7,37 34-35 
555 0,048  0,003 5,28-5,37 96-121 
556 0,286  0,049 6,85-7,00 17-18 
557 0,149  0,000 6,20-6,31 26 
558 0,074  0,005 5,14-5,22 28-29 
559 0,025  0,000 5,48-5,56 29-30 
560 0,038  0,000 4,65-4,75 32-33 
561 0,037  0,001 6,53-6,67 35-36 
562 0,053  0,004 4,93-5,01 36-38 
563 0,088  0,000 5,76-5,87 37-40 
564 0,078  0,012 6,67-6,84 38-41 
565 0,193  0,000 6,58-6,74 39-41 
567 0,140  0,001 7,68-7,92 41-45 
568 0,025  0,000 5,49-5,59 51-57 
569 0,038  0,001 5,84-5,99 57-62 
570 0,027  0,003 6,43-6,59 70-79 
571 0,058  0,001 5,76-5,89 92-100 
572 0,027  0,001 5,20-5,30 108-120 
573 0,032  0,002 4,58-4,66 40-43 
574 0,016  0,013 4,87-4,96 89-99 
575 0,023  0,006 6,70-6,80 78-81 
576 0,026  0,037 5,94-6,07 45-51 
577 0,048  0,010 5,99-6,08 14-15 

* ANOVA                                                                                                          continuação 
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Match  
ID 

A/J  
controle  

129P3/J 
controle  p* pI 

(min-máx)  
PM 

(min-máx)  

578 0,054  0,000 7,42-7,69 47-53 
579 0,136  0,005 8,00-8,28 39-43 
580 0,036  0,000 4,61-4,70 57-62 
581 0,101  0,000 9,71-10,01 14-15 
582 0,053  0,001 4,33-4,53 14 
583 0,046  0,000 4,69-4,78 55-62 
584 0,079  0,001 5,64-5,72 15-16 
585 0,024  0,001 8,47-8,85 53-60 
586 0,055  0,000 8,07-8,39 36-39 
587 0,080  0,003 6,31-6,41 43-47 
593 0,038  0,000 7,94-8,23 18-19 

* ANOVA                                                                                                         conclusão 
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Tabela 15 -  Proteínas renais com diferença de expressão significativa entre 
camundongos da linhagem A/J e 129P3/J no grupo de baixa [F-]. Os valores indicam 
a porcentagem de volume média para cada spot e os valores mínimo e máximo de 
ponto isoelétrico (pI) e peso molecular (PM). 

Match  
ID 

A/J  
baixa [F -] 

129P3/J 
baixa [F -] p* PI 

(min-máx)  
PM 

(min-máx)  
3 0,098 0,145 0,040 2,51-3,09 15-16 
5 0,263 0,291 0,025 5,69-6,12 36-38 
7 0,121 0,161 0,004 5,59-5,99 38-40 

29 0,110 0,087 0,029 3,83-4,11 21-22 
57 0,034 0,058 0,017 8,03-8,36 24-26 
60 0,138 0,069 0,003 4,36-4,68 25-27 
66 0,101 0,131 0,015 7,04-7,38 25-28 
75 0,109 0,072 0,050 10,02-10,25 26-27 
85 0,330 0,145 0,005 4,39-4,71 28-29 
87 0,270 0,162 0,017 8,48-8,75 27-29 

142 0,861 1,132 0,003 4,74-5,09 35-36 
146 0,083 0,121 0,027 4,56-4,90 36-37 
157 0,925 0,750 0,002 5,31-5,70 36-38 
164 0,279 0,367 0,033 8,84-9,21 36-38 
170 0,532 0,829 0,005 5,96-6,38 37-38 
176 0,047 0,090 0,018 6,71-7,13 38-40 
182 0,046 0,064 0,016 6,42-6,83 39-41 
185 0,090 0,068 0,016 5,33-5,74 40-42 
201 0,036 0,097 0,009 7,52-8,01 40-43 
203 0,437 0,246 0,004 8,99-9,44 41-42 
204 0,194 0,118 0,016 7,37-7,79 41-45 
209 0,206 0,126 0,021 6,50-6,93 42-44 
210 0,236 0,285 0,013 5,73-6,15 42-43 
216 0,163 0,190 0,010 4,48-4,81 43-45 
218 0,050 0,103 0,029 6,91-7,36 42-45 
221 0,244 0,612 0,001 8,04-8,46 42-44 
223 0,147 0,208 0,047 6,16-6,58 43-46 
233 0,076 0,054 0,002 5,62-6,04 44-47 
245 0,095 0,055 0,003 5,48-5,90 45-48 
259 0,036 0,048 0,031 7,51-8,07 45-50 
260 0,069 0,107 0,030 7,95-8,42 45-49 
261 0,039 0,068 0,015 8,23-8,60 45-49 
267 0,102 0,081 0,016 5,25-5,64 48-51 
268 0,066 0,049 0,000 3,48-3,77 49-51 
280 0,363 0,745 0,002 4,17-4,47 50-53 
285 0,100 0,141 0,005 6,12-6,56 51-54 
289 0,235 0,290 0,037 5,47-5,89 52-55 

* ANOVA                                                                                                           continua 
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Match ID  A/J  
baixa [F -] 

129P3/J 
baixa [F -] p* pI 

(min-máx)  
PM 

(min-máx)  
291 0,054 0,083 0,027 4,89-5,26 53-56 
293 0,963 0,783 0,006 4,12-4,43 53-56 
299 0,250 0,190 0,041 2,68-3,15 55-57 
300 0,306 0,552 0,010 6,99-7,46 52-58 
311 0,079 0,065 0,028 4,59-4,93 56-59 
317 0,037 0,072 0,001 7,20-7,69 55-61 
320 0,326 0,259 0,043 5,52-5,94 58-61 
327 0,036 0,067 0,007 6,41-6,95 58-61 
336 0,063 0,173 0,037 6,32-6,77 60-67 
345 0,677 1,194 0,007 5,12-5,49 65-70 
354 1,033 0,468 0,002 5,02-5,38 66-73 
355 3,997 3,046 0,020 5,23-5,61 66-72 
356 0,103 0,063 0,042 4,89-5,23 68-73 
369 0,133 0,060 0,003 4,19-4,48 76-85 
385 0,239 0,112 0,002 5,33-5,67 85-94 
386 0,182 0,105 0,005 5,19-5,56 88-95 
391 0,034 0,066 0,014 5,67-6,09 90-98 
400 0,276 0,189 0,011 3,85-4,13 94-105 
417 0,045 0,027 0,010 5,33-5,70 17-18 
426 0,032 0,053 0,003 4,46-4,82 86-93 
428 0,082 0,100 0,005 4,16-4,47 48-51 
438 0,065 0,033 0,036 4,07-4,35 27-29 
447 0,050 0,029 0,024 4,80-5,13 96-107 
451 0,021 0,052 0,001 5,60-6,00 91-99 
462 0,030 0,044 0,047 5,90-6,32 41-43 
467 0,099 0,135 0,039 6,21-6,62 33-35 
474 0,048 0,099 0,045 7,06-7,54 57-65 
475 0,010 0,019 0,024 6,77-7,26 68-81 
489 0,079 0,130 0,035 8,86-9,34 42-44 
498 0,027 0,047 0,016 9,98-10,30 37-39 
512 0,518 0,337 0,041 4,49-4,80 65-74 
518 0,072 0,043 0,041 5,81-6,22 41-43 
520 0,137 0,031 0,000 5,48-5,88 87-94 
524 0,086 0,034 0,037 3,57-3,85 19-22 
528 0,712 0,293 0,001 5,72-6,16 49-51 
533  0,178 0,000 7,53-7,89 17-18 
534  0,064 0,001 10,18-10,30 22-23 
535  0,037 0,034 10,40-10,49 22-23 
536  0,143 0,000 5,66-6,06 26-27 
537  0,046 0,001 5,60-5,83 29-31 
538  0,154 0,003 7,12-7,48 40-42 
539  0,053 0,001 5,23-5,60 42-43 

* ANOVA                                                                                                      continuação 
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Match ID  A/J  
baixa [F -] 

129P3/J 
baixa [F -] p* PI 

(min-máx)  
PM 

(min-máx)  
540  0,107 0,002 6,77-7,17 60-61 
541  0,034 0,012 6,62-7,03 60-61 
542  0,070 0,001 7,16-7,57 62-64 
543  0,024 0,000 6,70-7,10 77-80 
545  0,084 0,018 8,54-9,02 44-45 
547  0,036 0,002 6,43-6,81 29-31 
548  0,041 0,008 6,30-6,70 29-31 
549  0,052 0,011 5,75-5,97 30-32 
550  0,092 0,037 6,30-6,71 35-36 
551  0,013 0,007 5,75-6,16 99-110 
552  0,047 0,009 6,18-6,59 35-37 
553  0,045 0,012 5,49-5,91 91-100 
554  0,123 0,004 4,64-4,97 59 
555 0,058  0,012 5,33-5,63 109-114 
556 0,129  0,000 6,97-7,22 16-18 
557 0,136  0,000 6,25-6,56 25-27 
558 0,062  0,000 5,17-5,42 28-30 
560 0,049  0,003 4,69-4,92 32-33 
561 0,043  0,033 6,56-6,91 36-37 
562 0,045  0,000 4,96-5,21 37 
563 0,061  0,010 5,78-6,10 39-40 
564 0,053  0,004 6,69-7,07 40-41 
565 0,136  0,000 6,59-6,97 40-42 
566 0,057  0,006 6,18-6,54 43-45 
567 0,109  0,023 7,73-8,09 44-45 
568 0,026  0,000 5,52-5,81 55-58 
569 0,027  0,019 5,86-6,21 59-64 
570 0,039  0,010 6,44-6,85 72-83 
571 0,062  0,001 5,78-6,11 90-108 
572 0,040  0,004 5,26-5,52 108-114 
573 0,037  0,000 4,63-4,85 41-42 
574 0,012  0,000 4,85-5,17 86-96 
575 0,019  0,000 6,71-7,14 72-85 
576 0,039  0,000 5,95-6,30 48-51 
577 0,068  0,000 6,06-6,30 13-15 
578 0,068  0,002 7,44-7,87 49-53 
579 0,124  0,009 8,07-8,39 40-42 
580 0,039  0,000 4,68-4,89 59-63 
581 0,170  0,002 10,02-10,30 14 
582 0,076  0,006 4,43-4,64 13-14 
583 0,046  0,000 4,77-4,99 58-63 
584 0,061  0,012 5,69-5,97 15-16 

      * ANOVA                                                                                                      continuação 
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Match ID  A/J  
baixa [F -] 

129P3/J  
baixa [F -] p* pI 

(min-máx)  
PM 

(min-máx)  
585 0,039  0,000 8,48-8,90 55-60 
586 0,034  0,021 8,11-8,47 37-39 
587 0,036  0,003 6,34-6,70 44-47 
591 0,016  0,000 6,47-6,88 51-55 
592 0,038  0,046 9,93-10,00 18 

* ANOVA                                                                                                         conclusão 
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Tabela 16 -  Proteínas renais com diferença de expressão significativa entre 
camundongos da linhagem A/J e 129P3/J no grupo de alta [F-]. Os valores indicam a 
porcentagem de volume média para cada spot e os valores mínimo e máximo de 
ponto isoelétrico (pI) e peso molecular (PM). 

Match  
ID 

A/J  
alta [F -] 

129P3/J 
alta [F -] p* PI 

(min-máx)  
PM 

(min-máx)  
1 0,087 0,117 0,047 5,94-6,10 51-58 
2 0,058 0,079 0,029 4,70-4,84 83-97 

29 0,072 0,132 0,031 3,88-4,10 21-23 
35 0,170 0,215 0,036 5,03-5,29 23-25 
45 0,166 0,180 0,017 5,76-6,06 24-26 
60 0,137 0,073 0,003 4,41-4,64 26-28 
90 0,230 0,163 0,003 7,01-7,46 27-30 
96 0,239 0,198 0,041 6,87-7,33 28-31 

115 0,243 0,328 0,026 6,04-6,37 31-34 
116 0,126 0,304 0,045 5,89-6,19 31-34 
119 0,193 0,316 0,024 5,10-5,34 32-34 
133 0,221 0,273 0,035 9,04-9,52 32-35 
140 0,193 0,111 0,000 7,84-8,33 34-36 
142 0,782 1,288 0,003 4,80-5,02 35-38 
143 0,035 0,058 0,001 7,51-8,00 34-37 
146 0,086 0,155 0,034 4,64-4,84 36-38 
155 0,109 0,194 0,004 5,57-5,84 37-40 
157 0,913 0,791 0,009 5,37-5,61 36-39 
170 0,498 0,803 0,000 6,00-6,31 37-40 
174 0,033 0,025 0,042 4,54-4,73 38-41 
175 0,146 0,199 0,003 7,85-8,35 36-38 
184 0,080 0,117 0,003 6,60-7,01 39-42 
188 0,158 0,226 0,006 7,22-7,67 38-42 
190 0,134 0,111 0,044 6,54-6,94 39-42 
204 0,181 0,119 0,021 7,44-7,89 40-43 
206 0,065 0,028 0,002 6,02-6,32 41-44 
209 0,238 0,118 0,000 6,56-6,96 42-44 
210 0,232 0,299 0,006 5,79-6,05 41-44 
217 0,347 0,616 0,009 7,98-8,46 40-43 
233 0,075 0,053 0,006 5,78-5,93 44-48 
241 0,115 0,051 0,021 5,73-5,99 44-50 
244 0,262 0,151 0,003 6,87-7,27 43-47 
262 0,036 0,030 0,029 5,18-5,39 46-51 
267 0,099 0,081 0,015 5,32-5,56 47-52 
269 0,070 0,224 0,002 7,19-7,63 46-52 

      * ANOVA                                                                                                           continua 
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Match  
ID 

A/J  
alta [F -] 

129P3/J 
alta [F -] p* pI 

(min-máx)  
PM 

(min-máx)  
271 0,239 0,421 0,007 5,71-5,95 47-53 
273 0,127 0,278 0,001 6,07-6,37 48-55 
280 0,379 0,772 0,001 4,27-4,42 48-54 
283 0,036 0,053 0,003 5,01-5,20 49-56 
285 0,101 0,137 0,024 6,20-6,51 49-57 
298 0,098 0,239 0,026 8,40-8,84 48-54 
307 0,078 0,118 0,003 5,86-6,13 54-62 
314 0,104 0,134 0,005 7,55-7,98 52-61 
321 0,069 0,120 0,008 7,84-8,27 53-59 
322 0,191 0,281 0,037 8,27-8,69 52-59 
331 0,181 0,087 0,000 6,75-7,13 57-66 
339 0,186 0,252 0,004 5,37-5,60 60-72 
345 0,758 1,184 0,001 5,21-5,42 63-77 
353 0,096 0,059 0,030 5,58-5,79 66-83 
354 0,888 0,381 0,001 5,11-5,32 64-80 
355 4,195 3,084 0,026 5,32-5,52 63-77 
356 0,092 0,044 0,014 4,99-5,17 66-82 
360 0,019 0,031 0,033 5,94-6,20 69-85 
372 0,038 0,086 0,015 6,15-6,46 77-91 
375 0,148 0,344 0,034 5,91-6,18 75-91 
376 0,210 0,155 0,019 7,08-7,44 74-90 
378 0,123 0,194 0,001 4,97-5,18 78-94 
385 0,183 0,119 0,014 5,44-5,65 91-102 
386 0,180 0,105 0,001 5,29-5,49 88-103 
388 0,056 0,088 0,013 4,88-5,03 88-105 
391 0,040 0,092 0,017 5,79-6,02 89-109 
393 0,097 0,072 0,007 4,19-4,33 92-105 
397 0,164 0,126 0,045 7,88-8,30 85-103 
401 0,048 0,094 0,021 5,41-5,61 96-108 
426 0,049 0,084 0,049 4,58-4,73 84-99 
449 0,070 0,034 0,012 5,06-5,25 95-113 
451 0,027 0,061 0,021 5,71-5,94 92-109 
455 0,124 0,231 0,002 6,27-6,54 63-77 
459 0,039 0,061 0,005 6,57-6,94 70-85 
461 0,059 0,110 0,026 6,37-6,80 52-61 
465 0,095 0,175 0,007 5,71-5,97 31-34 
471 0,035 0,058 0,021 7,23-7,71 33-36 
491 0,457 0,867 0,001 9,17-9,65 43-45 
492 0,410 0,956 0,001 9,33-9,84 42-45 
502 0,236 0,117 0,007 9,71-10,10 26-29 
507  0,036 0,027 9,43-10,05 22-23 
512 0,530 0,310 0,009 4,59-4,74 64-76 
513 0,169 0,086 0,011 4,37-4,53 43-48 

      * ANOVA                                                                                                      continuação 
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Match  
ID 

A/J  
alta [F -] 

129P3/J 
alta [F -] p* PI 

(min-máx)  
PM 

(min-máx)  
516  0,035 0,001 5,26-5,51 29-31 
518 0,099 0,033 0,018 5,85-6,13 40-43 
520 0,130 0,034 0,000 5,59-5,80 87-103 
528 0,688 0,274 0,003 5,80-6,06 47-53 
530 0,094 0,193 0,031 9,51-10,01 31-34 
533  0,128 0,001 7,39-8,07 16-17 
534  0,057 0,002 9,92-10,06 20-21 
535  0,042 0,007 10,11-10,68 20-21 
536  0,135 0,000 5,67-5,98 26-27 
537  0,059 0,001 5,64-5,92 29-31 
538  0,186 0,000 7,13-7,54 39-41 
539  0,066 0,036 5,28-5,48 42-44 
540  0,095 0,000 6,82-7,20 42-67 
541  0,038 0,000 6,68-7,07 57-68 
542  0,093 0,000 7,23-7,65 58-70 
543  0,025 0,000 6,75-7,14 73-90 
544  0,133 0,029 6,45-6,84 39-41 
545  0,101 0,019 8,70-9,17 42-44 
546  0,048 0,004 9,94-10,46 28-29 
548  0,056 0,041 6,37-6,78 28-31 
549  0,054 0,009 5,78-6,08 30-32 
550  0,064 0,035 6,36-6,88 35-37 
551  0,017 0,000 5,87-6,11 101-111 
552  0,034 0,019 6,21-6,77 35-37 
553  0,041 0,043 5,62-5,85 91-106 
554  0,119 0,005 4,74-4,87 57-64 
588  0,065 0,007 7,17-7,68 26-27 
590  0,046 0,005 4,97-5,18 42-44 
555 0,061  0,012 5,41-5,51 110-126 
556 0,168  0,001 6,98-7,14 18 
557 0,134  0,000 6,38-6,49 27-28 
558 0,066  0,000 5,21-5,39 29-31 
559 0,048  0,008 5,57-5,79 31-32 
560 0,044  0,000 4,72-4,87 33-35 
561 0,038  0,000 6,67-6,84 37-38 
562 0,063  0,022 5,01-5,17 36-39 
563 0,099  0,000 5,90-6,05 38-41 
564 0,068  0,000 6,83-6,98 40-41 
565 0,179  0,000 6,73-6,88 40-42 
566 0,054  0,000 6,31-6,47 42-45 
567 0,184  0,027 7,92-8,06 43-44 
568 0,026  0,001 5,64-5,76 53-59 

      * ANOVA                                                                                                      continuação 
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Match  
ID 

A/J  
alta [F -] 

129P3/J 
alta [F -] p* pI 

(min-máx)  
PM 

(min-máx)  
569 0,039  0,014 6,01-6,11 59-65 
570 0,043  0,006 6,60-6,74 75-87 
571 0,075  0,000 5,94-6,02 92-109 
572 0,025  0,001 5,34-5,44 108-124 
573 0,035  0,021 4,66-4,80 40-43 
574 0,027  0,000 4,90-5,08 87-92 
575 0,032  0,003 6,90-7,03 75-85 
576 0,053  0,001 6,10-6,23 47-52 
577 0,074  0,012 6,08-6,25 15 
578 0,057  0,000 7,61-7,73 49-52 
580 0,040  0,001 4,71-4,82 56-64 
581 0,071  0,005 9,97-10,04 15 
582 0,066  0,024 4,44-4,59 14-15 
583 0,047  0,002 4,80-4,92 56-63 

* ANOVA                                                                                                         conclusão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 -  Representação das comparações dos géis 
de proteínas renais diferencialmente expressas entre 
as linhagens de camundongos nos diferentes 
tratamentos.  
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5.2.2  Análise proteômica da urina 

 

Para visualização dos spots de proteínas urinárias, da mesma forma como 

realizado para as proteínas renais, um total de 18 géis foram corados com azul de 

Coomassie coloidal G250 (2 linhagens x 3 tratamentos, em triplicata). 

As figuras 43 e 44 mostram os géis representativos das proteínas urinárias de 

cada grupo de tratamento para as linhagens A/J e 129P3/J, respectivamente. 

 

 
Figura 43 - Géis bidimensionais representativos de proteínas urinárias de 
camundongos da linhagem A/J dos grupos controle (A), grupo de baixa [F-] (B) e alta 
[F-] (C). As proteínas foram focalizadas em strips de 13 cm e faixa de pH 4-7 linear,  
separadas pela massa molecular em gel de poliacrilamida 12,5% e coradas com 
azul de Coomassie coloidal G250. 
 

 

 
Figura 44 - Géis bidimensionais representativos de proteínas urinárias de 
camundongos da linhagem 129P3/J dos grupos controle (A), grupo de baixa [F-] (B) 
e alta [F-] (C). As proteínas foram focalizadas em strips de 13 cm e faixa de pH 4-7 
linear,  separadas pela massa molecular em gel de poliacrilamida 12,5% e coradas 
com azul de Coomassie coloidal G250. 
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Utilizou-se o Software Image Master 2D Platinum 7.0 (GE Healthcare)  para 

avaliar a expressão diferencial de proteínas. A detecção e o matching dos spots foram 

realizados automaticamente e manualmente. Foram detectados nos géis da linhagem 

A/J, 87 spots no grupo controle, 64 spots no grupo que ingeriu baixa [F-] e 47 spots no 

grupo que ingeriu alta [F-]. Para a linhagem 129P3/J o grupo controle apresentou 72 

spots, o grupo de baixa [F-] 73 spots e o grupo de alta [F-] 77 spots.  

A ANOVA detectou 84 spots com expressão diferencial alterada (p<0,05) para 

o grupo controle, sendo 53 spots presentes ou superexpressos na linhagem A/J e 

ausentes ou subexpressos na linhagem 129P3/J e 31 spots ausentes ou 

subexpressos na linhagem A/J e presentes ou superexpressos na 129P3/J (Figura 

45 e Tabela 17). 

Para o grupo que recebeu baixa [F-], a ANOVA detectou 68 spots com 

diferença de expressão (p<0,05), sendo que 32 tiveram sua expressão aumentada 

ou apareceram e 36 desapareceram ou tiveram sua expressão reduzida para o gel 

da linhagem A/J, quando comparado com o da 129P3/J (Figura 46 e Tabela 18).  

Quando se comparou o grupo que recebeu alta [F-], a ANOVA mostrou 66 

spots com diferença de expressão (p<0,05). Destes, 20 spots estavam presentes ou 

superexpressos e 46 estavam ausentes ou subexpressos na linhagem A/J 

comparada com a 129P3/J (Figura 47 e Tabela 19).  

Devido ao fato de nos animais da linhagem A/J ter havido uma grande 

diferença no número de spots detectados entre os grupos controle, e que ingeriram 

baixa ou alta [F-], também foi realizada uma comparação entre o grupo controle e o 

que ingeriu baixa [F-], bem como entre o grupo controle e o que ingeriu alta [F-]. 

Quando se comparou o grupo controle com o que ingeriu baixa [F-], foram 

observados 59 spots com expressão diferencial (p<0,05), sendo que 41 tiveram sua 

expressão aumentada ou apareceram e 18 desapareceram ou tiveram sua 

expressão reduzida para o gel do grupo controle, quando comparado com o grupo 

que recebeu baixa [F-] ( Tabela 20). Já quando se comparou o grupo controle com o 

que ingeriu alta [F-], a ANOVA mostrou 62 spots com diferença de expressão 

(p<0,05). Destes, 50 spots estavam presentes ou superexpressos e 12 estavam 

ausentes ou subexpressos no grupo controle comparado com o de alta [F-] (Tabela 

21).  

A Figura 48 mostra o perfil de expressão proteica diferencial na urina entre as 

linhagens A/J e 129P3/J. No grupo controle, foram observados 40 spots presentes 
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apenas na linhagem A/J e 26 presentes apenas na linhagem 129P3/J. Foram 

observados ainda 18 spots comuns a ambas as linhagens, mas com expressão 

diferencial. Para o grupo que recebeu baixa [F-], os números correspondentes foram 

25, 33 e 10 spots, respectivamente. Já para o grupo que recebeu alta F-], os 

números correspondentes foram 11, 42 e 13 spots, respectivamente. 
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Figura 45 -  Mapa bidimensional de proteínas urinárias diferencialmente 
expressas. Análises quantitativas usando o software Image Master 2D 
Platinum revelaram 84 spots de proteínas com diferença de expressão 
quando se comparou a linhagem A/J (A)  com a linhagem 129P3/J(B) no 
grupo controle. 
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Figura 46 -  Mapa bidimensional de proteínas urinárias 
diferencialmente expressas. Análises quantitativas usando o 
software Image Master 2D Platinum revelaram 68 spots de 
proteínas com diferença de expressão quando se comparou a 
linhagem A/J (A) com a linhagem 129P3/J(B) no grupo de baixa [F-]. 

97 kDa

66 kDa

45 kDa

30 kDa

20 kDa

14 kDa

4 7

B

97 kDa

66 kDa

45 kDa

30 kDa

20 kDa

14 kDa

4 7

A

pI

PM



132 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 47 - Mapa bidimensional de proteínas urinárias 
diferencialmente expressas. Análises quantitativas usando o 
software Image Master 2D Platinum revelaram 66 spots de 
proteínas com diferença de expressão quando se comparou a 
linhagem A/J (A) com a linhagem 129P3/J(B) no grupo de alta 
[F-]. 
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Tabela 17 -  Proteínas urinárias com diferença de expressão significativa entre  
camundongos da linhagem A/J e 129P3/J no grupo controle. Os valores indicam a 
porcentagem de volume média para cada spot e os valores mínimo e máximo de 
ponto isoelétrico (pI) e peso molecular (PM). 

Match ID  A/J  
controle  

129P3/J 
controle  p* pI 

(min-máx)  
PM 

(min-máx)  
1 0,172 0,081 0,005 6,22-6,28 13 
2 0,289 0,109 0,003 6,71-6,88 14-15 
8 0,042 0,066 0,049 5,35-5,43 19-20 

10 75,877 88,143 0,001 4,70-4,86 19-20 
11 0,044 0,019 0,001 5,54-5,66 23-25 
13 1,002 0,470 0,032 4,18-4,36 24-25 
14 0,174 0,017 0,000 5,53-5,64 27-28 
16 0,195 0,026 0,000 5,75-5,88 27-29 
18 0,266 0,063 0,003 4,47-4,67 27-30 
21 0,028 0,019 0,039 5,53-5,70 89-92 
22 0,043 0,021 0,015 5,60-5,80 89-95 
24  0,022 0,000 5,51-5,59 66-70 
32  0,010 0,012 5,75-5,82 37-38 
33  0,010 0,000 5,87-5,95 34-35 
35 0,030 0,014 0,006 5,76-5,81 25-27 
43 5,186 0,791 0,015 4,39-5,51 23-24 
44 2,772 1,244 0,039 4,28-4,43 23-24 
46 0,143 0,043 0,000 4,10-4,29 32-33 
48 0,099 0,182 0,007 4,21-4,39 27-28 
49 0,054 0,103 0,006 4,30-4,45 27-28 
52 0,168 0,347 0,014 4,74-4,87 37-42 
55  0,012 0,036 6,02-6,10 34-36 
56  0,010 0,002 5,48-5,54 46-48 
57  0,012 0,000 5,28-5,33 51-53 
58  0,012 0,000 5,31-5,36 91-96 
59  0,028 0,011 5,93-6,07 91-95 
67  0,211 0,000 5,66-5,74 69-73 
68  0,048 0,013 5,80-5,91 69-74 
69  0,056 0,001 5,59-5,66 70-74 
70  0,021 0,000 5,53-5,59 69-75 
71  0,020 0,000 5,60-5,67 62-69 
72  0,023 0,000 5,58-5,64 62-64 
73  0,013 0,020 5,63-5,68 38-39 

130  0,078 0,006 6,73-6,79 17 
131  0,028 0,000 5,71-5,79 80-85 
132  0,022 0,002 5,60-5,67 81-85 
133  0,021 0,010 5,50-5,57 81-85 
134  0,016 0,001 5,50-5,45 91-95 
135  0,022 0,000 5,54-5,60 102 

      * ANOVA                                                                                                             continua 
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Match ID  A/J  
Controle  

129P3/J 
controle  p* pI 

(min-máx)  
PM 

(min-máx)  
136  0,030 0,000 5,74-5,83 101-102 
137  0,028 0,000 5,63-5,70 101 
138  0,016 0,001 5,44-5,50 102-103 
139  0,018 0,000 5,35-5,41 103 
140  0,020 0,000 5,83-5,94 100-101 
39 0,032  0,008 5,31-5,39 14-15 
74 0,033  0,000 6,00-6,18 25-26 
77 0,649  0,011 4,78-4,88 35 
78 0,129  0,006 4,69-4,80 37-38 
79 0,105  0,029 4,59-4,70 37-38 
80 0,128  0,018 4,81-4,89 38 
81 1,345  0,002 4,34-4,65 68-73 
83 0,157  0,038 6,76-6,87 12-13 
84 0,037  0,000 5,35-5-42 12-13 
85 0,025  0,002 5,28-5,35 12-13 
86 0,018  0,001 5,47-5,54 18-19 
87 0,023  0,000 5,03-5,11 30 
89 0,014  0,013 4,96-5,04 31 

150 0,195  0,002 4,13-4,18 19 
151 0,048  0,000 6,14-6,30 31-32 
152 0,034  0,000 4,94-5,06 12-13 
153 0,319  0,008 4,00-4,06 19 
154 0,057  0,002 5,78-5,89 13-14 
155 0,035  0,023 5,71-5,80 13-14 
156 0,020  0,000 5,10-5,17 24 
157 0,024  0,000 5,26-5,33 24 
158 0,015  0,014 5,17-5,25 26 
159 0,027  0,037 5,91-5,99 27 
160 0,111  0,000 4,92-5,01 26 
161 0,054  0,000 5,24-5,32 27 
162 0,041  0,013 5,31-5,38 27 
163 0,052  0,000 5,43-5,51 27-28 
164 0,052  0,000 5,08-5,16 28 
165 0,075  0,001 5,23-5,30 28-29 
166 0,051  0,002 5,03-5,11 28-29 
167 0,060  0,000 4,49-4,58 29-30 
168 0,163  0,006 4,87-4,97 29 
169 0,159  0,000 4,73-4,86 28-29 
170 0,078  0,020 4,28-4,32 30 
171 0,068  0,002 4,34-4,38 30 

      * ANOVA                                                                                                       continuação 
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Match ID  A/J  
Controle  

129P3/J 
controle  p* pI 

(min-máx)  
PM 

(min-máx)  
172 0,054  0,018 4,42-4,49 30 
173 0,045  0,001 4,90-4,98 31 
174 0,059  0,001 4,78-4,91 32 
175 0,054  0,002 4,63-4,75 32 
176 0,071  0,000 4,25-4,30 19 

      * ANOVA                                                                                                          conclusão 
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Tabela 18 -  Proteínas urinárias com diferença de expressão significativa entre  
camundongos da linhagem A/J e 129P3/J no grupo de baixa [F-].  Os valores indicam 
a porcentagem de volume média para cada spot e os valores mínimo e máximo de 
ponto isoelétrico (pI) e peso molecular (PM). 

Match ID  A/J  
baixa [F -] 

129P3/J  
baixa [F -] p* pI 

(min-máx)  
PM 

(min-máx)  
3 0,099 0,044 0,036 5,28-5,38 16 
6 0,080 0,034 0,032 5,54-5,65 16-17 
7 0,264 0,703 0,017 4,67-4,84 16-17 

12 1,040 0,459 0,018 4,13-4,35 23-24 
28 0,137 0,095 0,020 6,01-6,15 42-46 
32 0,010 0,046 0,005 5,80-5,90 37-38 
33 0,013 0,045 0,013 5,92-6,03 34-35 
37 0,117 0,034 0,012 5,36-5,47 18-19 
43 3,635 1,427 0,025 4,42-4,57 23-24 
44 3,324 1,898 0,010 4,35-4,49 23-24 
51  0,032 0,000 5,98-6,14 25-27 
55  0,035 0,030 6,07-6,18 34-36 
56  0,011 0,000 5,52-5,60 45-48 
57  0,012 0,000 5,30-5,38 51-53 
60  0,014 0,011 6,02-6,14 63-71 
61  0,020 0,021 5,73-5,84 35-37 
62  0,017 0,009 5,20-5,29 39-40 
63  0,079 0,010 5,26-5,36 30-31 
64  0,025 0,025 4,38-4,54 42-43 
65  0,037 0,023 4,16-4,37 42-43 
67  0,097 0,019 5,70-5,79 66-78 
68  0,020 0,012 5,86-5,96 67-79 
69  0,032 0,014 5,63-5,72 67-78 
70  0,016 0,003 5,57-5,66 67-78 
71  0,014 0,004 5,63-5,73 65-73 
72  0,039 0,019 5,63-5,71 60-66 
73  0,045 0,002 5,67-5,76 38-40 

113  0,011 0,000 5,68-5,77 37-39 
114  0,207 0,000 4,73-4,82 38 
115  0,011 0,015 5,37-5,46 32-34 
116  0,022 0,002 4,97-5,05 29-31 
117  0,009 0,016 5,79-5,89 62-70 
118  0,047 0,001 4,59-4,71 15-16 
120  0,077 0,016 4,70-4,76 29-30 
121  0,028 0,003 5,09-5,17 29-31 
122  0,035 0,038 5,72-5,82 34-35 

     * ANOVA                                                                                                              continua 
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Match ID  A/J  
baixa [F -] 

129P3/J 
baixa[F -] p* pI 

(min-máx)  
PM 

(min-máx)  
123  0,011 0,004 5,55-5,64 38-40 
124  0,014 0,003 5,04-5,12 40-41 
125  0,009 0,007 5,42-5,51 46-49 
126  0,011 0,000 5,62-5,70 55-60 
127  0,014 0,024 5,78-5,88 59-64 
128  0,017 0,015 5,71-5,80 60-65 
129  0,016 0,038 5,32-5,41 91-102 

2 0,497  0,000 6,77-6,85 14-15 
16 0,024  0,007 5,82-5,85 27-28 
25 0,017  0,004 5,72-5,78 60-63 
26 0,010  0,033 5,71-5,78 58-61 
31 0,011  0,012 5,67-5,86 38-40 
39 0,040  0,001 5,33-5,41 14 
42 0,030  0,009 4,25-4,32 17 
74 0,052  0,022 6,07-6,12 25-26 
75 0,022  0,018 5,21-5,24 37-38 
76 0,011  0,024 6,59-6,62 30-31 
77 0,136  0,047 4,75-4,79 34-35 
78 0,079  0,002 4,74-4,79 38-39 
79 0,083  0,001 4,64-4,70 37-38 
80 0,078  0,006 4,87-4,90 38-39 
81 3,618  0,000 4,47-4,50 65-72 
82 0,067  0,007 4,92-4,94 12-13 
83 0,163  0,007 6,74-6,84 12-13 
86 0,022  0,011 5,49-5,54 18-19 
87 0,039  0,001 4,97-5,10 30-31 
88 0,012  0,001 6,65-6,68 28-29 
89 0,041  0,027 4,94-5,02 31-32 

145 0,074  0,029 5,75-5,80 21 
146 0,068  0,045 4,56-4,58 12 
147 0,035  0,001 4,43-4,48 15 
149 0,024  0,007 5,62-5,69 56-59 

     * ANOVA                                                                                                          conclusão 
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Tabela 19 -  Proteínas urinárias com diferença de expressão significativa entre  
camundongos da linhagem A/J e 129P3/J no grupo de alta [F-]. Os valores indicam a 
porcentagem de volume média para cada spot e os valores mínimo e máximo de 
ponto isoelétrico (pI) e peso molecular (PM). 

Match ID  A/J  
alta [F -]  

129P3/J 
alta [F -] p* pI 

(min-máx)  
PM 

(min-máx)  
4 0,031 0,021 0,049 6,31-6,41 16-17 
7 0,292 0,971 0,010 4,67-4,86 16-17 

10 79,202 88,285 0,024 4,74-4,86 19-20 
12 1,099 0,357 0,026 4,09-4,33 23-24 
13 1,146 0,512 0,046 4,17-4,38 24-25 
14  0,011 0,000 5,48-5,49 26-29 
18  0,025 0,046 4,51-4,62 29-30 
21  0,020 0,005 5,47-5,57 95-101 
22  0,023 0,014 5,58-5,69 94-103 
25 0,020 0,125 0,001 5,65-5,80 59-66 
27 0,201 0,060 0,001 5,73-5,90 43-45 
30 0,100 0,047 0,018 6,40-6,56 41-42 
31  0,031 0,000 5,62-5,68 39-40 
32  0,022 0,000 5,75-5,82 37-39 
33  0,019 0,000 5,88-5,94 34-35 
38  0,015 0,004 5,60-5,61 18 
39 0,082 0,018 0,040 5,27-5,34 14-15 
43 4,160 1,026 0,045 4,39-4,54 23-24 
44 3,189 1,406 0,041 4,27-4,46 23-24 
45 1,634 0,815 0,022 4,19-4,28 23-24 
50 0,100 0,552 0,043 4,79-4,90 43-51 
55  0,023 0,002 6,03-6,11 34-36 
56  0,014 0,001 5,47-5,53 46-49 
57  0,008 0,004 5,27-5,32 51-53 
58  0,029 0,024 5,38-5,46 86-98 
59  0,027 0,024 5,94-6,07 86-100 
60  0,011 0,000 5,99-6,11 66-71 
62  0,027 0,001 5,20-5,21 38-40 
63  0,035 0,000 5,25-5,26 30-31 
64  0,041 0,008 4,37-4,38 42-44 
65  0,027 0,024 4,16-4,20 42-43 
66  0,030 0,012 4,26-4,27 42-43 
90  0,028 0,031 5,07-5,09 28-30 
91  0,034 0,024 4,90-4,94 34-35 
92  0,024 0,007 6,49-6,61 27-29 

      * ANOVA                                                                                                           continua 
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Match ID  A/J  
alta [F -] 

129P3/J 
alta [F -] p* pI 

(min-máx)  
PM 

(min-máx)  
93  0,010 0,004 5,51-5,56 39-40 
94  0,013 0,017 5,48-5,55 57-60 
95  0,013 0,007 5,40-5,47 57-59 
96  0,012 0,002 5,43-5,50 62-65 
97  0,012 0,005 5,52-5,60 71-79 
98  0,010 0,003 5,12-5,13 32-33 
99  0,017 0,008 5,00-5,03 33-34 

100  0,050 0,004 4,66-4,78 14 
101  0,040 0,001 4,52-4,67 15-16 
102  0,043 0,011 4,65-4,72 29-31 
103  0,008 0,003 5,03-5,05 41-42 
104  0,017 0,003 5,38-5,44 47-49 
105  0,018 0,005 5,74-5,83 60-65 
106  0,017 0,007 5,65-5,74 62-66 
107  0,009 0,002 5,75-5,84 64-71 
108  0,024 0,019 5,81-5,92 71-79 
109  0,078 0,001 5,65-5,75 68-79 
110  0,036 0,013 5,58-5,68 69-80 
111  0,047 0,006 5,31-5,36 87-97 
112  0,058 0,024 5,17-5,18 37-38 
74 0,092  0,001 6,10-6,11 25 
75 0,024  0,002 5,22-5,25 37 
78 0,112  0,004 4,74-4,84 37-38 
79 0,085  0,000 4,64-4,70 37-38 
80 0,102  0,003 4,87-4,93 37-38 
81 3,637  0,002 4,46-4,88 68-70 
88 0,023  0,008 6,56-6,59 26-27 

141 0,097  0,034 4,42-4,51 45-46 
142 0,015  0,002 5,79-5,80 49-52 
143 0,065  0,026 4,91-4,93 12-13 
144 0,022  0,000 5,67-5,69 54-57 

      * ANOVA                                                                                                         conclusão 
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Tabela 20 -  Proteínas urinárias com diferença de expressão significativa de 
camundongos da linhagem A/J do grupo controle comparado com o de baixa [F-]. 
Os valores indicam a porcentagem de volume média para cada spot e os valores 
mínimo e máximo de ponto isoelétrico (pI) e peso molecular (PM). 

Match ID  A/J  
Controle  

A/J  
baixa[F -] p* pI 

(min-máx)  
PM 

(min-máx)  
2 0,289 0,497 0,002 6,77-6,88 14-15 

14 0,174 0,016 0,000 5,55-5,64 27-28 
16 0,195 0,024 0,000 5,77-5,88 27-28 
24  0,013 0,003 5,63-5,70 61-64 
25  0,017 0,004 5,72-5,78 60-63 
26  0,010 0,033 5,71-5,78 58-61 
31  0,011 0,012 5,67-5,72 38-40 
32  0,010 0,006 5,84-5,86 37-38 
38  0,029 0,000 5,64-5,70 18 
40  0,040 0,000 4,51-4,54 14 
75  0,022 0,018 5,21-5,24 37-38 
76  0,011 0,024 6,59-6,62 30-31 
77 0,649 0,136 0,029 4,78-4,88 35 
81 1,345 3,618 0,001 4,34-4,50 65-72 
87 0,023 0,039 0,029 5,03-5,11 30-31 
88  0,012 0,001 6,65-6,68 28-29 

145  0,074 0,029 5,75-5,80 21 
146  0,068 0,045 4,56-4,58 12 
147  0,035 0,001 4,43-4,48 15 
149  0,024 0,007 5,62-5,69 56-59 

1 0,172  0,000 6,27-6,40 13-14 
11 0,044  0,000 5,60-5,66 23 
17 0,065  0,017 4,17-4,21 28-29 
18 0,266  0,001 4,57-4,69 29-30 
35 0,030  0,000 5,77-5,87 25-26 
36 0,027  0,011 5,55-5,64 25-26 
41 0,048  0,004 4,14-4,19 17 
46 0,143  0,000 4,12-4,15 32-33 
47 0,077  0,006 4,15-4,18 32 
48 0,099  0,000 4,24-4,28 28 
49 0,054  0,001 4,32-4,37 27 
51 0,041  0,000 5,79-5,90 23-24 

150 0,195  0,002 4,13-4,18 19 
151 0,048  0,000 6,14-6,30 31-32 
152 0,034  0,000 4,49-5,06 12-13 

        * ANOVA                                                                                                        continua 
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Match ID  A/J  
controle  

A/J  
baixa[F -] p* pI 

(min-máx)  
PM 

(min-máx)  
153 0,319  0,008 4,00-4,06 19 
154 0,057  0,002 5,78-5,89 13-14 
155 0,035  0,023 5,71-5,80 13-14 
156 0,020  0,000 5,10-5,17 24 
157 0,024  0,000 5,26-5,33 24 
158 0,015  0,014 5,17-5,25 26 
159 0,027  0,037 5,87-5,99 27 
160 0,111  0,000 4,92-5,01 26 
161 0,054  0,000 5,24-5,32 27 
162 0,041  0,013 5,31-5,38 27 
163 0,052  0,000 5,43-5,51 27-28 
164 0,052  0,000 5,08-5,16 28 
165 0,075  0,001 5,23-5,30 28-29 
166 0,051  0,002 5,03-5,11 28-29 
167 0,060  0,000 4,49-4,58 29 
168 0,163  0,006 4,87-4,97 29 
169 0,159  0,000 4,73-4,86 28-29 
170 0,078  0,020 4,28-4,32 30 
171 0,068  0,002 4,34-4,41 30 
172 0,054  0,018 4,42-4,49 30 
173 0,045  0,001 4,90-4,98 31 
174 0,059  0,001 4,78-4,91 32 
175 0,054  0,002 4,63-4,75 32 
176 0,071  0,000 4,25-4,30 19 

*ANOVA                                                                                                      conclusão 
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Tabela 21 -  Proteínas urinárias com diferença de expressão significativa de 
camundongos da linhagem A/J do grupo controle comparado com o de alta [F-].  
Os valores indicam a porcentagem de volume média para cada spot e os valores 
mínimo e máximo de ponto isoelétrico (pI) e peso molecular (PM). 

Match ID  A/J  
Controle  

A/J  
alta [F -] p* PI 

(min-máx)  
PM 

(min-máx)  
24  0,013 0,004 5,68-5,69 60-62 
25  0,020 0,000 5,78-5,80 59-62 
26  0,008 0,013 5,78-5,79 59 
40  0,056 0,001 4,47-4,52 14 
74 0,033 0,092 0,005 6,00-6,18 25-26 
75  0,024 0,002 5,22-5,25 37 
81 1,345 3,637 0,012 4,34-4,88 66-73 
88  0,023 0,008 6,56-6,59 27 

141  0,097 0,034 4,42-4,51 45-46 
142  0,015 0,002 5,79-5,80 49-52 
143  0,065 0,026 4,91-4,93 12-13 
144  0,022 0,000 5,67-5,69 54-57 

1 0,172  0,000 6,27-6,40 13-14 
11 0,044  0,000 5,57-5,66 23 
14 0,174  0,000 5,55-5,64 27 
16 0,195  0,000 5,77-5,88 27-28 
17 0,065  0,017 4,17-4,21 28-29 
18 0,266  0,001 4,57-4,69 29-30 
21 0,028  0,001 5,60-5,70 89-92 
22 0,043  0,001 5,75-5,84 89-91 
35 0,030  0,000 5,77-5,87 25-26 
36 0,027  0,011 5,55-5,64 25-26 
41 0,048  0,004 4,14-4,19 17 
42 0,035  0,001 4,32-4,38 17 
46 0,143  0,000 4,12-4,15 32-33 
47 0,077  0,006 4,15-4,18 31-32 
48 0,099  0,000 4,24-4,28 28 
49 0,054  0,001 4,32-4,37 27 
51 0,041  0,000 5,79-5,90 23-24 
83 0,157  0,038 6,76-6,87 12-13 
84 0,037  0,000 5,35-5,42 12-13 
85 0,025  0,002 5,28-5,35 12-13 
86 0,018  0,001 5,47-5,54 18-19 
87 0,023  0,000 5,03-5,11 30 
89 0,014  0,013 4,96-5,04 31 

*ANOVA                                                                                                        continua 
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Match ID  AJ  
controle  

A/J  
    alta [F -] p* pI 

(min-máx)  
PM 

(min-máx)  
150 0,195  0,002 4,13-4,18 19 
151 0,048  0,000 6,14-6,30 31-32 
152 0,034  0,000 4,94-5,06 12-13 
153 0,319  0,008 4,00-4,06 19 
154 0,057  0,002 5,78-5,89 12-14 
155 0,035  0,023 5,71-5,80 13-14 
156 0,020  0,000 5,10-5,17 24 
157 0,024  0,000 5,26-5,33 24 
158 0,015  0,014 5,17-5,25 26 
159 0,027  0,037 5,87-5,99 27 
160 0,111  0,000 4,92-5,01 26 
161 0,054  0,000 5,24-5,32 27 
162 0,041  0,013 5,31-5,38 27 
163 0,052  0,000 5,43-5,51 27-28 
164 0,052  0,000 5,08-5,16 28 
165 0,075  0,001 5,23-5,30 28-29 
166 0,051  0,002 5,03-5,11 28-29 
167 0,060  0,000 4,49-4,58 29-30 
168 0,163  0,006 4,87-4,97 29 
169 0,159  0,000 4,73-4,86 28-29 
170 0,078  0,020 4,28-4,32 30 
171 0,068  0,002 4,34-4,41 30 
172 0,054  0,018 4,42-4,49 30 
173 0,045  0,001 4,90-4,98 31 
174 0,059  0,001 4,78-4,91 32 
175 0,054  0,002 4,63-4,75 32 
176 0,071  0,000 4,25-4,30 19 

*ANOVA                                                                                                      conclusão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 -  Representação das comparações dos géis 
de proteínas urinárias diferencialmente expressas entre 
as linhagens de camundongos nos diferentes 
tratamentos.  
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6  DISCUSSÃO 

 

O metabolismo do F- pelas duas linhagens de camundongos neste estudo 

apresentou diferenças significativas em vários aspectos. O principal objetivo de 

estudar o metabolismo destes animais foi determinar se essas diferenças existiam e, 

em caso afirmativo, se poderiam, pelo menos parcialmente, explicar a diferença na 

suscetibilidade à fluorose dentária previamente relatada por Everett et al (2002).  

A primeira diferença encontrada foi que os camundongos A/J ingeriram mais 

ração e beberam mais água do que os animais da linhagem 129P3/J (Tabela 8). 

Inicialmente pensou-se que esta diferença, por si só, poderia ter esclarecido a 

suscetibilidade à fluorose dentária comunicada por Everett et al., em 2002, uma vez 

que, nesse estudo, as concentrações de F- na água não foram alteradas de forma a 

assegurar que os animais de ambas as linhagens ingerissem a mesma quantidade 

de F-, ou seja, a quantidade de água e ração ingerida não foi analisada. Por causa 

da diferença de água ingerida entre as duas linhagens, as concentrações de F- na 

água dos animais da linhagem A/J foram ajustadas semanalmente no presente 

trabalho, na tentativa de fornecer quantidades similares de F- para as duas 

linhagens. Conforme mostrado na tabela 9, a única diferença estatisticamente 

significativa foi encontrada no grupo que ingeriu alta [F-], sendo que os animais 

129P3/J ingeriram 7,4% a mais de F- que os da linhagem A/J. Além disso, deve-se 

notar que a maior quantidade de água (e F-) ingerida pelos camundongos A/J nas 

primeiras duas semanas não poderia ter influenciado os resultados da fluorose 

dentária, uma vez que os incisivos dos camundongos têm crescimento contínuo e 

são completamente renovados em 35 a 45 dias (ZEGARELLI, 1944). 

Outra diferença entre as linhagens foi que a razão entre o volume de urina 

excretada e a quantidade de água ingerida pelos camundongos A/J foi 33% menor 

quando comparada com a razão observada para a linhagem 129P3/J. De fato, tem 

sido relatado que os animais da linhagem A/J apresentam subexpressão de 

receptores P2X3. Camundongos nos quais estes receptores foram deletados 

mostram uma resposta atenuada à distensão da bexiga, necessitando de um volume 

maior de urina para provocar a micção (VLASKOVSKA, KASAKOV, RONG et al., 

2001; TSUDA, SHIGEMOTO-MOGAMI, UENO et al., 2002), o que explicaria a 

menor razão entre o volume de urina excretada e  quantidade de água ingerida 

observada na linhagem A/J.  
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Em adição, apesar de as ingestões de F- entre as duas linhagens serem 

similares ou até mesmo ligeiramente maiores na linhagem 129P3/J, a excreção 

urinária e total de F- pelos animais desta linhagem foi menor quando comparada com 

aquela dos camundongos da linhagem A/J. Essa diferença foi mais acentuada no 

grupo de baixa [F-] por motivos que os dados do presente estudo não permitem 

determinar. Sabe-se que isto não foi devido a problemas com as gaiolas, tubos de 

coleta de urina, garrafas de água ou tampas de garrafas de água. A diferença pode 

ter sido devida a um pH urinário menor. O pH urinário é um dos principais 

determinantes do clearance renal do F- (WHITFORD, 1996), mas esta variável não 

foi medida no presente estudo. Foram observados 126 spots protéicos com 

expressão diferencial no tecido renal entre as duas linhagens de camundongos, 

quando expostos a baixa [F-]. Também foram observados 68 spots protéicos com 

expressão diferencial na urina na mesma condição. É possível que alguma destas 

proteínas diferencialmente expressas, quando identificada, ajude a esclarecer esta 

questão.  

A retenção de F- e a porcentagem de F- ingerido que foi retido nos grupos de 

baixa e de alta [F-] foram maiores nos animais 129P3/J. Essa diferença refletiu na 

maior concentração de F- no plasma e no fêmur (Tabela 11), apesar do fato de que 

nas duas primeiras semanas de estudo, a linhagem A/J ingeriu uma quantidade de 

F- muito mais alta quando comparada à linhagem 129P3/J, até que fosse iniciado o 

ajuste da concentração de F- na água fornecida aos animais. Os dados de [F-] 

encontrados no plasma e no fêmur são consistentes com os dados de excreção e 

retenção de F-, ou seja, os animais da linhagem 129P3/J apresentam uma tendência 

de excretarem menos F- através da urina, o que levaria a uma maior retenção de F-, 

consequentemente elevando os níveis de F- encontrados no plasma e no fêmur. 

Uma vez que as condições experimentais foram estritamente controladas nesse 

estudo metabólico e a ingestão de F- pelos animais de ambas as linhagens foi 

semelhante, pode-se concluir que essas diferenças no metabolismo do F-, sua 

concentração plasmática e incorporação nos tecidos calcificados são devidas ao 

“background” genético dos animais. No trabalho de Everett et al. (2002) não se 

observaram diferenças significativas nas concentrações de F- presentes no fêmur 

dos animais da linhagem A/J expostos a água contendo 50 ppm de F-, quando 

comparados àqueles da linhagem 129P3/J, expostos à mesma concentração. Deve 

ser destacado que o estudo de Everett et al. (2002) não teve características 
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metabólicas, ou seja, o consumo de água e ração não foi controlado e nem a 

excreção de F- avaliada. Consequentemente, não foi feito o ajuste da concentração 

de F- presente na água administrada aos animais. O presente estudo mostrou que 

os animais da linhagem A/J ingerem um volume de água maior que aquele ingerido 

pelos animais da linhagem 129P3/J. Portanto, no estudo de Everett et al. (2002), 

deve ter havido uma maior ingestão de F- através da água pelos animais da 

linhagem A/J quando comparados aos da linhagem 129P3/J, o que explica a 

ausência de diferença na concentração de F- no fêmur entre as duas linhagens.  

Já num trabalho realizado pelo mesmo grupo de pesquisa (MOUSNY, 

BANSE, WISE et al., 2006), os camundongos da linhagem 129P3/J, expostos a 

baixas doses de F-, apresentaram uma maior concentração de F- no osso em 

relação à linhagem A/J, à semelhança dos resultados do presente estudo. Segundo 

os autores, os mecanismos envolvidos não são conhecidos, mas provavelmente 

envolvem alterações na função renal ou na remodelação óssea da linhagem 

resistente (129P3/J). Embora cada linhagem tenha demonstrado um aumento dose-

dependente significativo da [F-] no fêmur e na vértebra, como o tratamento com F- 

não afetou nem a macro arquitetura óssea, nem a densidade  mineral nas três 

linhagens, esses fatores não poderiam explicar as variações nas propriedades 

mecânicas ósseas observadas entre as três linhagens avaliadas, ou seja, alterações 

significativas na qualidade óssea (avaliada por testes mecânicos) na linhagem A/J e 

ausência de alterações na linhagem 129P3/J. Esses resultados sugerem que fatores 

genéticos podem contribuir para variações na resposta óssea à exposição ao F- e 

que o F- afeta as propriedades ósseas sem, contudo, alterar a densidade mineral 

óssea. Num estudo subsequente, Mousny et al. (2008) confirmaram que as 

diferenças nas propriedades mecânicas ósseas observadas entre estas linhagens de 

camundongos não são afetadas pela microarquitetura, avaliada por microtomografia 

computadorizada e microdureza. Um achado interessante foi o menor tamanho dos 

cristalitos ósseos na linhagem 129P3/J, e isto poderia ser devido à interface mineral-

orgânica mais forte, o que sugere um crescimento mais lento do cristal, diminuindo o 

seu tamanho. O menor tamanho dos cristais ósseos poderia levar a uma área 

superficial de contato maior, o que facilitaria a incorporação de F- no osso. A menor 

excreção urinária encontrada em crianças tem sido atribuída a uma maior 

incorporação de F- no esqueleto em desenvolvimento, uma vez que os cristais 

ósseos menores e mais desorganizados proporcionariam uma área superficial maior 
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para a incorporação de F- no osso (WHITFORD, 1996). O fato de que a linhagem 

129P3/J tem o osso mais resistente e com cristais de menor tamanho sugere que 

estes animais têm uma ligação de interface mineral-orgânica mais forte e isto tem 

um importante papel na qualidade óssea (MOUSNY, OMELON, WISE et al., 2008).  

Vale ressaltar que quando o presente projeto de pesquisa foi idealizado, na 

tentativa de investigar se alterações no metabolismo do F- pelos animais poderiam 

explicar os diferentes níveis de fluorose dentária que são observados quando os 

mesmos são expostos ao F-, a hipótese era de que os animais da linhagem A/J, que 

têm sido relatados como “suscetíveis” à fluorose dentária (EVERETT, MCHENRY, 

REYNOLDS et al., 2002), bem como aos efeitos do F- no tecido ósseo (MOUSNY, 

BANSE, WISE et al., 2006; MOUSNY, OMELON, WISE et al., 2008), deveriam 

excretar menos F- e consequentemente reter mais este elemento, o que elevaria os 

níveis de F- plasmáticos, deixando, portanto, os tecidos dentários e ósseos mais 

expostos ao F-. Para nossa surpresa, o estudo metabólico mostrou exatamente o 

oposto, ou seja, os animais da linhagem 129P3/J que excretam menos F- pela urina 

e retêm mais F-, tendo níveis de F- plasmáticos e no tecido ósseo maiores. Apesar 

de ficarem mais expostos ao F-, esses animais têm resistência ao desenvolvimento 

de fluorose dentária, como pode ser observado na tabela 13. 

Na verdade, é necessário ainda determinar se existe realmente uma 

tendência dos animais da linhagem 129P3/J em reduzirem a excreção urinária de F-, 

ou se a menor excreção urinária de F- ocorre porque há uma maior retenção de F- 

que fica incorporado aos tecidos calcificados. Observando-se a tabela 11, nota-se 

que, ao contrário do descrito para a excreção urinária de F- para a linhagem 

129P3/J, com relação à retenção de F- por essa linhagem no grupo de baixa 

concentração de F- na água não houve um aumento significativo, quando comparado 

à linhagem A/J, o que sugere que a diferença metabólica entre as duas linhagens é 

primariamente devida a diferentes padrões de excreção urinária de F-. Entretanto, 

deve ser considerado que para o cálculo da retenção de F-, consideram-se as 

quantidades ingeridas e excretadas tanto pela urina e pelas fezes. Assim, os 

parâmetros de ingestão e excreção fecal de F- podem ter afetado os resultados de 

retenção, impedindo que fossem detectadas diferenças significativas entre as duas 

linhagens no grupo que recebeu baixa concentração de F- na água.  

Em virtude do exposto, é fundamental a determinação, em estudos futuros, se 

a diferença no metabolismo do F- entre as duas linhagens se dá primariamente na 
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capacidade do organismo em excretar o F- pela urina, ou em reter o F- pela sua 

incorporação aos tecidos calcificados (principalmente tecido ósseo). A análise de 

proteínas diferencialmente expressas nos tecidos renal e ósseo poderá trazer uma 

contribuição importante para esta questão. Conforme observado no presente estudo, 

há uma diferença inerente às linhagens A/J e 129P3/J na expressão de proteínas 

renais e urinárias. Mesmo na ausência de F- (grupo controle), foram observados, nos 

rins, 122 spots protéicos com expressão diferencial entre as linhagens, enquanto 

que na urina foram observados 84 spots protéicos na mesma situação. O tratamento 

com F- elevou um pouco o número de spots protéicos com expressão diferencial 

entre as linhagens para os rins (128 para o grupo que recebeu baixa [F-] e 132 para 

o grupo que recebeu alta [F-]), mas reduziu (68 para o grupo que recebeu baixa [F-] e 

66 para o grupo que recebeu alta [F-]) para a urina. É curioso notar que os animais 

da linhagem A/J apresentaram o maior número de spots exclusivos nos rins em 

todas as situações (35 para o grupo controle, 34 para o que recebeu baixa [F-] e 27 

para o que recebeu alta [F-]. Os números correspondentes para a linhagem 129P3/J 

foram 21, 20 e 25 spots, respectivamente (Figura 42). A mesma tendência foi 

observada na análise proteômica da urina, ou seja 40 spots exclusivos para a 

linhagem A/J no grupo controle, 25 para o grupo de baixa [F-] e 11 para o grupo de 

alta [F-], respectivamente, contra 26, 33 e 42 para a linhagem 129P3/J (Figura 48). A 

identificação destas proteínas com expressão diferencial, que será feita numa 

próxima etapa, será fundamental para esclarecer o papel do sistema renal nas 

diferenças no metabolismo do F- entre estas duas linhagens de camundongos. 

Além das diferenças no metabolismo, na concentração de F- nos tecidos e na 

expressão diferencial de proteínas renais e urinárias, os resultados clínicos e de 

fluorescência quantitativa confirmam que os dentes dos animais da linhagem 

129P3/J são mais resistentes aos efeitos do F- (EVERETT et al, 2002), mas os 

mecanismos envolvidos nesta resistência/suscetibilidade, em especial os genes 

candidatos e suas respectivas proteínas, ainda não foram determinados.  

Recentemente, foi realizado um estudo com as linhagens A/J e 129P3/J, com 

o objetivo de determinar qual parte do genoma destes camundongos carregaria a 

suscetibilidade à fluorose. Foi detectada uma associação entre fluorose dentária e 

locus de características quantitativas (QTL) nos cromossomos 2 e 11. Em adição, a 

falta de evidência de associação significativa observada nos cromossomos X, 3, 5, 7 

ou 9 sugere um pequeno papel da amelogenina, ameloblastina, enamelina, 
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amelotina, calicreína 4 e MMP-20 (EVERETT, YAN, WEAVER et al., 2009), que 

seriam as maiores candidatas, em virtude do conhecimento atual acerca do 

mecanismo de ocorrência da fluorose dentária (AOBA e FEJERSKOV, 2002). Outro 

dado interessante do estudo de Everett et al. (2009) foi que o exame histológico do 

esmalte de maturação mostrou que o tratamento com F- resultou em acúmulo de 

amelogeninas nos camundongos A/J, mas não nos camundongos129P3/J, mesmo 

na ausência de exposição ao F-, o que sugere uma diferença inerente na formação 

do esmalte dentário entre as duas linhagens (EVERETT, YAN, WEAVER et al., 

2009).  

A suscetibilidade genética à fluorose dentária também tem sido investigada 

em humanos recentemente, tendo sido observadas associações entre o genótipo 

osteopontina (OPN12) (DAWSON, LEVY, WARREN et al., 2006) e tuftelina (TUFT1) 

(DAWSON, XIAO, LEVY et al., 2008) e fluorose dentária.  

Estudos envolvendo epigenética, igualmente, têm sido feitos. Num estudo 

caso-controle com crianças de 8 a 12 anos de idade com e sem fluorose dentária, foi 

observado que as crianças portadoras do genótipo homozigoto PP do polimorfismo 

PvuII no gene COL1A2 (colágeno tipo 1 α-2) tinham um risco aproximadamente 5 

vezes maior de desenvolverem fluorose dentária, quando comparadas com as 

portadoras do genótipo homozigoto pp, moradoras numa área de fluorose endêmica, 

mas este risco aumentado não foi observado nos residentes numa comunidade não 

endêmica (HUANG, BA, CUI et al., 2008). O gene para o colágeno tipo I não tem 

sido em geral incluso entre os genes normalmente expressos por ameloblastos em 

quaisquer estágios de formação. Recentemente, Chen  et al. (2009) relataram um 

aumento de duas vezes na expressão de colágeno tipo I em culturas primárias de 

ameloblastos expostas ao cálcio, e sugeriram que esta proteína possa ser um 

marcador do estágio inicial das células epiteliais do órgão do esmalte (CHEN, 

ZHANG, MENDOZA et al., 2009). Portanto, pode ser que realmente exista uma 

implicação desta proteína na patogênese da fluorose. Um estudo proteômico da 

matriz do esmalte nas linhagens de animais avaliadas no presente trabalho seria 

bastante instrutivo a este respeito.   

Os dados obtidos no presente estudo mostram que a exposição ao F- altera o 

padrão de expressão protéica, tanto no tecido renal, quanto na urina, em ambas as 

linhagens de camundongos. Esta alteração é dose-dependente e é caracterizada por 

uma redução no número de spots exclusivos para a linhagem A/J e um aumento 
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neste número para a linhagem 129P3/J, com o aumento da exposição ao F-. Em 

adição, os efeitos da exposição ao F- nos spots exclusivos são bem mais 

pronunciados na urina que no tecido renal (Figuras 42 e 48). Esta informação é de 

alta relevância, uma vez que estas proteínas exclusivas, uma vez tendo suas 

homólogas detectadas em humanos poderão ser importantes biomarcadores que 

poderão ajudar a identificar, no futuro, indivíduos com maior ou menor 

suscetibilidade aos efeitos do F- no organismo, já que a coleta de urina é fácil e não 

invasiva.  

Pode-se especular que a resistência das células que produzem tecidos 

mineralizados (esmalte ou osso) aos efeitos do F- pode ser uma consequência da 

alteração no metabolismo do F- a nível renal, ou seja, a maior retenção de F- que os 

animais da linhagem 129P3/J possuem elevaria os níveis circulantes de F-. Com isto, 

os ameloblastos e osteoblastos desenvolvem um mecanismo de resistência aos 

efeitos do F-.  

A identificação das proteínas renais diferencialmente expressas detectadas 

entre as duas linhagens de camundongos com diferentes suscetibilidades à fluorose 

dentária contribuirá sobremaneira para a elucidação dos mecanismos moleculares 

envolvidos na resistência/suscetibilidade. A identificação das proteínas urinárias 

diferencialmente expressas nestas linhagens é de especial interesse. Em especial as 

proteínas ausentes numa linhagem e presentes em outra, que foram observadas 

mesmo na ausência de exposição ao F-, seriam potenciais candidatas a 

biomarcadores de suscetibilidade à fluorose dentária, tendo suas homólogas 

identificadas em humanos, uma vez que a coleta de urina é um procedimento não 

invasivo e fácil de ser realizado.  
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7  CONCLUSÃO 

 

• Houve diferença no metabolismo do F- entre as duas linhagens: 

o A ingestão total de F- não diferiu significativamente entre as linhagens, 

exceto para o grupo que ingeriu alta [F-], onde foi significativamente 

maior para a linhagem 129P3/J;  

o Os animais da linhagem 129P3/J excretaram uma quantidade 

significativamente menor de F- nos grupos que ingeriram F-.  

o A retenção de F- foi significativamente maior para os animais da 

linhagem 129P3/J que ingeriram alta [F-], quando comparados aos 

animais da linhagem A/J na mesma condição; 

o Os níveis de F- encontrados no plasma e fêmur dos animais da 

linhagem 129P3/J que ingeriram alta [F-] foram significativamente 

maiores, quando comparados aos animais da linhagem A/J na mesma 

condição. 

 

• Houve diferença no perfil de expressão protéica no tecido renal e na urina 

entre as duas linhagens avaliadas: 

o Para o tecido renal foram detectados, entre as linhagens A/J e 129P3/J, 

122, 126 e 134 spots diferencialmente expressos nos grupos controle, 

e que receberam baixa e alta concentração de F-, respectivamente; 

o Para a urina foram detectados, entre as linhagens A/J e 129P3/J, 84, 

68 e 66 spots diferencialmente expressos nos grupos controle, e que 

receberam baixa e alta concentração de F-, respectivamente; 

 

• Os dados mostraram que há diferenças metabólicas e no perfil de expressão 

protéica renal e urinária intrínsecas a estas linhagens e que a exposição ao F- 

é capaz de alterar estes padrões. 
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ANEXO A – Carta de aprovação do Comitê de ética no ensino e pesquisa em 
animais 
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ANEXO B – Artigo referente aos resultados do estudo metabólico 
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