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Sinopse:

A administração de ácido ascórbico (vitamina C) na dieta de tambaquis foi responsável

por promover o melhor desenvolvimento da espécie em relação aos parâmetros

zootécnicos analisados (crescimento, conversão alimentar e sobrevivência),

principalmente quando do emprego dos mais altos níveis dietários (200 e 400 mg

AA/kg). Ainda, esta suplementação de ácido ascórbico promoveu um menor efeito do

estresse sobre estes animais quando expostos a condições hipóxicas, resultado este

ilustrado pelos baixos níveis de glicose e TBARS observados neste grupo. Em outra

situação experimental estressante avaliada neste estudo (cicatrização de ferimentos),

observou-se melhor restauração da epiderme quando do emprego do mais alto nível

dietário em estudo.

Palavras chaves; Vitamina C, crescimento, hipóxia, parâmetros hematológicos,

Tambaqui, aquicultura.
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Influence of ascorbic acid (Vítamin C) suppiementation on growth and resístance

to stress ín tambaqui {Colossoma macropomum, Cuvier 1818)

ABSTRACT

Ascorbic acid plays an important role in many oxidative reactions. The reducing

properties and the reactions with free radicais seem to be the fulcrum of many

biochemical pathways. The present paper analyses the effect of ascorbate on growth of

tambaqui {Colossoma macropomum) and its physioiogical responses to stressfui

situations (hypoxia and wound repair). Tambaqui were fed fish meai based pelleted diets

suppiemented with graded leveis of ascorbic acid-2-polyphosphate, AAPP (O, 100, 200

and 400 mg AAkg"^) during 8 weeks. After this period, animais fed on higher ascorbate

leveis showed higher final live body weights than animais reared on the diets not

suppiemented with ascorbic acid. Ali biochemical parameters (Ht, Hb, RBC, VCM, HCM,

CHCM and Meta-Hb) indicated that ascorbate reduces the effects of hypoxia on the

animais. Elevated plasma glucose, lactate concentrations and thiobarbituric acid

reactive substances (TBARS) reflected stress in the challenge tests, and some lower

concentrations in fish fed high vitamin C leveis indicated a certaín stress-ameliorating

effect. In addition, the wound repair process in tambaqui demonstrated that the

observed responses are dependent on the AA leveis, since the highest AA levei (400 mg

AA/kg) was the one that provoked the best recovery of the epidermis tissues.
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Influência da supiementação de ácido ascórbico (Vitamina C) sobre o crescimento

e a resistência ao estresse em tambaqui (Colossoma macropomum, Cuvier 1818)

Resumo

O ácido ascórbico exerce um Importante papel em muitas reações oxidativas. As

propriedades de redução e as reações com os radicais livres viabilizam muitas vias

bioquímicas. O presente estudo teve como objetivo estimar o efeito da supiementação

de ácido ascórbico sobre o crescimento de tambaqui {Colossoma macropomum) bem

como sua resistência ao estresse (exposição a hipóxia e cicatrização de ferimentos). Os

tambaquis foram alimentados com dietas suplementadas com níveis crescentes de

ácido ascórbico-2-polifosfato (O, 100, 200 e 400 mg AA/kg), durante 8 semanas e o

desenvolvimento da espécie foi avaliado pelo ganho peso, conversão alimentar e

sobrevivência. Animais alimentados com os níveis mais altos de ácido ascórbico (200 e

400 mgAA/kg) apresentaram maior ganho de peso e conversão alimentar que aqueles

que não receberam supiementação dietária. Os resultados obtidos para todos os

parâmetros hematológicos analisados (Ht, Hb, RBC, VCM, HCM, CHCM e Meta-Hb)

indicam que a administração de AA reduz o efeito da hipóxia nestes animais. Elevadas

concentrações de glicose, lactato e substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico

(TBARS) refletem o efeito do estresse, enquanto que as baixas concentrações

observadas nos peixes alimentados com os maiores níveis de AA indicam que houve

uma menor influência do efeito do estresse sobre estes animais. O processo de

cicatrização de ferimentos em tambaquis demonstra que o maior nível de AA (400 mg

AA/kg) foi o que resultou na melhor restauração da epiderme.
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ABREVIATURAS DE UNIDADES, FÓRMULAS E OUTRAS ABREVIAÇÕES

AA

APP

AS

Abs

CHCM

°C

g

g/dl

GLO

Hb

[Hb]

HCM

H2O2

Ht

KCN

K3[Fe(CN)6]

Kg

KH2PO4

KOH

I

Ácido ascórbico

Ácido ascórbico polifosfato

Ácido ascórbico sulfato

Absorbância

Concentração de hemoglobina corpuscular média

Graus Centígrados

Grama

Gramas por decilitro

Enzima Gulonolactona oxidase

Hemoglobina

Concentração de hemoglobina

Hemoglobina corpuscular media

Peróxido de hidrogênio

Hematócrito

Cianeto de potássio

Ferricianeto de potássio

Kilograma

Fosfato de potássio monobásico

Hidróxido de potássio

Litro

Vlll



MetaHb Metahemoglobina

mg/l Miligrama por litro

ml Millitro

mmol/l Milimol por litro

mm^ Milímetros cúbicos

nm Nanòmetro

nmol Nanomol

OH" Radical hidroxila

pH Potencial hidrogeniònico

RBC Número de eritrócitos

ROS Espécies de oxigênio reativas

rpm Rotações por minuto

SEM Erro padrão da média

VCM Volume corpuscular médio

TBARS Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico

TCA Taxa de conversão alimentar
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Vitaminas

As vitaminas constituem um grupo de substâncias orgânicas que possuem

composição química e funções biológicas variadas. São conhecidas como agentes

essenciais ativos para a manutenção das funções biológicas. Podem ocorrer na

natureza como vitaminas ou sob a forma de precursores, provitaminas, as quais são

ingeridas juntamente com os alimentos. São compostos orgânicos requeridos pelo

corpo em quantidades mínimas para realizarem funções celulares específicas e

qualquer interrupção de seu suprimento ocasiona distúrbios no metabolismo. Por isso,

as vitaminas são consideradas itens nutricionais fundamentais para o desenvolvimento

adequado de qualquer organismo (Lovell, 1989; Lehninger, 1993).

A seguir são listadas as principais vitaminas, assim como suas funções

específicas, de acordo com Champe & Harvey (1997), Mahan & Escott-Stump (1998) e

LSRO Report(1998).

Vitamina A - essencial para a manutenção da visão normal, desenvolvimento

esquelético e dentário, diferenciação celular e proliferação, reprodução e integridade

do sistema imune.

Vitamina D - sua função primária é manter a regulação dos níveis plasmáticos de

cálcio e fósforo dentro de um limite fisiológico para manter a atividade neuromuscular,

mineralização óssea e processos bioquímicos dentro das células.

Vitamina E - protege os ácidos graxos poliinsaturados por interferir em reações de

radicais livres que podem resultar em dano celular.



Vitamina K - necessária para a conversão do ácido glutàmico para y-carboxiglutàmico

em várias proteínas corporais.

Complexo B - compreende diversas substâncias que apresentam a característica de

se diferenciarem em sua estrutura química, em suas ações biológicas e terapêuticas e

no teor de suas necessidades nutricionais. Entre essas substâncias destacam-se a

tiamina (B1), a ribofiavina (B2), a niacina (B3), a piridoxina (B6). a cobalamina (B12), o

ácido pantotènico (B5) e o ácido fólico.

Vitamina O ou ácido ascórbico (AA) - é uma vitamina solúvel em água que funciona no

corpo como um cofator para sistemas enzimáticos críticos e agente redutor. É um

importante cofator das enzimas responsáveis pela biossíntese do colágeno, assim

como em outros sistemas, os quais incluem aqueles responsáveis pela conversão de

triptofano para 5-hidroxitriptofano e o metabolismo da tirosina, ácido fólico e histamina,

a síntese de carnitina e a absorção de ferro. Como um agente redutor, esta vitamina

atua como um antioxidante frente á espécies reativas tais como nitritos e espécies pró-

oxidantes de radicais livres, como superóxidos, radicais hidroxil, etc. A vitamina 0 tem

também um suposto papel na reciclagem de vitamina E e é capaz de aumentar a

absorção de ferro pela manutenção deste em sua forma reduzida, a qual é mais

biodisponível.

1.2. O papel do ácido ascórbico e sua síntese

O ácido ascórbico é um composto constituído por seis átomos de carbono, com

um peso molecular de 176,1 Daltons. É um pó branco a ligeiramente amarelo cristalino,



apresentando alta solubilidade em água (30 g/100 ml) à temperatura ambiente

(Eitenmlller & Landen, 1999). Está Intimamente relacionado com o metabolismo da

glicose e outras hexoses (Robbins et ai, 1986). Em animais que possuem capacidade

de sintetizá-lo, isto se dá através de uma via secundária da glicólise, como ocorre com

a maioria dos mamíferos, com exceção do homem, que o fazem a partir do ácido

glucurônico ou galactônico (Levine, 1986). Esta vitamina está envolvida nas reações

bioquímicas de praticamente todos os grupos de nutrientes. Em adição, ela possui um

efeito a mais sobre a vitamina E por regenerar esta vitamina a partir de seus radicais.

Está igualmente envolvida na síntese de esteróides e ajuda na prevenção da oxidação

de adrenalina, vários nucleotídeos e outros metabólitos (Animal Nutrition and Health,

1987; Luzzana et a/., 1995; Champe & Harvey, 1997; Hamre et a/., 1997; Li &

Robinson, 1999).

O ácido ascórbico libera facilmente dois íons hidrogênio para assumir uma forma

oxidada conhecida como ácido deidroascórbico, que pode ser reduzida por reação

reversível. É armazenado em muitos tecidos e, nos peixes, os tecidos de maior

estocagem são sangue, fígado, rins e pele (Halver, 1972; Tucker & Halver, 1984). Suas

concentrações nos vários órgãos podem relacionar-se diretamente com sua atividade

metabólica, como também com os níveis de ácido ascórbico na dieta (Milton et a/.,

1978; Tucker & Halver, 1984; Robbins ef a/., 1986).

O ácido ascórbico pode ser sintetizado pela maioria dos mamíferos e aves,

pelos reptéis, anfíbios, esturjões e peixes pulmonados, por serem possuidores da

enzima gulonolactona oxidase (GLO) que cataliza o último passo da produção de



ascorbato. Várias espécies, incluindo invertebrados, peixes teleósteos, primatas, porco

da índia, morcegos, algumas aves e o homem, não exibem esta enzima (Figura 1),

sendo dependentes, portanto, da quantidade dietária ingerida (Chatterjee, 1973;

Animal Nutrition and Health, 1987; Touhata et a/., 1995).

^ Primatas

Biossíntese

de AA

H é
Aues

Incapaz
superiores

no Fígado
Mamíferos

Repteis nos Rins

Anfíbios

Invertebrados

Peixes
Incapaz

Figura 1: Evolução da síntese de ácido ascórbico em animais (segundo Chatterjee,

1973; ANH, 1987).

A presença de atividade enzimática de GLO no rim do peixe pulmonado

australiano (Neoceratodus forsterí) e africano {Protopterus aethiopicus) demonstra

provavelmente a via pela qual o gene da GLO dos peixes ancestrais foi passado para

os anfíbios a 400 milhões de anos atrás (Dykhuizen et al., 1980; Touhata et a/., 1995).

Ainda, estudos sobre a atividade de GLO em lampréias sugerem que esta

característica apareceu bem mais cedo na história evolutiva dos peixes, ou seja, no

Cambriano remoto (590-500 milhões de anos atrás) (Touhata et ai, 1995).

Consequentemente, a sustentação da hipótese de que a colonização do ambiente



terrestre rico em oxigênio pelos anfíbios coincidindo com o primeiro aparecimento da

capacidade de biossíntese de ácido ascórbico (pela aquisição da atividade da GLO)

não é válida (Moreau & Dabrowski, 1998).

Fracalossi et al. (2001) realizaram um levantamento sobre a capacidade de

síntese de ácido ascórbico, verificada através da presença da atividade da enzima L-

gulonolactona oxidase (GLO), em 8 ordens de peixes pertencentes a bacia Amazônica.

A arraia de água doce {Potamotrygon sp.) e o peixe pulmonado sulamericano

{Lepidosiren paradoxa), peixes não teleósteos, foram os únicos a demonstrarem

atividade de GLO. Dentre outras espécies de peixes analisadas, dentro da ordem

Characiformes, o tambaqui, espécie muito cultivada na região, não apresentou

atividade da GLO, reforçando a importância da suplementação dietária de AA em

condições de confinamento. Desta forma, é necessário o conhecimento do nível ideal

desta vitamina para promover o melhor desenvolvimento da espécie. Na natureza o

tambaqui tem à sua disposição uma variedade de alimentos, dos quais retira a vitamina

em questão para manter o seu estoque no organismo objetivando a manutenção de

suas funções vitais.

No habitat natural, registrou-se, no tambaqui, AA no fígado (0,29±0,13 mmol/g),

rim anterior (0,45±0,08 mmol/g) e rim posterior (0,33±0,10 mmol/g). Porém, a

incapacidade de síntese de AA apresentada pelo tambaqui e pelas demais espécies

pertencentes á bacia Amazônica corroboram a hipótese de que os peixes teleósteos

são incapazes de realizar a síntese de AA (Fracalossi et a/., 2001).



1.3. importância da suplementação de ácido ascórbico na dieta de animais

cultivados

O requerimento vitamínico nos peixes varia específica e quantitativamente em

função de diversos fatores, tais como: espécie, tamanho, velocidade de crescimento,

características do ambiente (temperatura, presença de produtos tóxicos, etc.) e funções

metabólicas (resposta ao estresse, resistência a enfermidades, etc.) (Lovell, 1977;

1989; Luzzana et a/., 1995; Li & Robinson, 1999).

A importância do ácido ascórbico consiste em promover o bom funcionamento

do sistema imunológico dos peixes (Lovell, 1977; Waagbo, 1994), além de inibir a

peroxidação lipídica, atuando como antioxidante juntamente com a vitamina E (Halliwell

& Gutteridge, 1990; Sharma & Buettner, 1993; Hamre et ai, 1997; Ronnestad et ai,

1999). Sua carência, por outro lado, compromete a integridade do organismo e

aumenta a susceptibilidade à doenças (Lovell, 1977; Waagbo, 1994).

O aparecimento de doenças nos peixes pode estar relacionado ao estado

nutricional que o animal apresenta. Halver (1953) observou a importância de se

oferecer quantidades adequadas de nutrientes básicos na dieta de animais criados em

cativeiro. Deficiências causadas pela ausência de ácido ascórbico na dieta dos peixes

provocam modificações anatômicas como lordose e escoliose, deformações na

cartilagem branquial, modificações fisiológicas como hemorragias e anemia, anorexia,

mudanças no padrão de cor, redução na velocidade de crescimento e aumento da

mortalidade. Esses efeitos foram observados em truta arco-íris {Oncorhynchus mykiss),

bagre de canal {Ictalurus punctatus), salmão do Atlântico (Salmo safar), pacu do



pantanal {Piaractus mesopotamicus) e acará-açú {Astronotus ocellatus) (Lovell, 1977;

Masumoto et al., 1991; Waagbo, 1994; Martins et ai, 1995; Fracaiossi et al., 1998).

1.4. Supíementação de ácido ascórbico X Estresse

A administração de dietas enriquecidas com ácido ascórbico mostrou ser

benéfica na prevenção dos efeitos negativos do estresse. Gil (1991) observou

melhoras na cicatrização de feridas e fortalecimento do sistema imunológico de defesa

contra infecções bacterianas. Melhor resistência e redução da mortalidade foi

alcançada por animais alimentados com tais dietas quando expostos ao estresse

hipóxico (Ishibashi et ai, 1992).

Henrique et ai (1998) analisaram a influência do ácido ascórbico sobre as

respostas fisiológicas de "seabream" {Sparus aurata) submetidos à hipóxia por 24

horas. Hipergiicemia ocorreu nos peixes de todas as dietas experimentais (25, 50, 100

e 200 mg AA/kg) após 3 horas de estresse, sendo melhor observada nos peixes

alimentados com dietas isentas desta vitamina. Resultado semelhante foi observado

em tambaquis submetidos a 5 horas de hipóxia, sugerindo que os organismos que

receberam ácido ascórbico dietário aproveitam melhor a glicose produzida ao invés de

acumulá-la quando expostos a situações estressantes (Chagas, 1998).

Exposição ao nitrito resulta num aumento dos níveis de metahemoglobina, uma

forma incapaz de transportar oxigênio. Uma possível estratégia para evitar a

metahemoglobinemia é aumentar a capacidade do peixe para reduzir a

metahemoglobina de volta a hemoglobina. Relatos sobre o papel do ácido ascórbico no



tratamento da metahemoglobinemia tem sido discutidos. Wise et a/. (1988) observaram

que o fornecimento de altas concentrações dietárias de ácido ascórbico ajudariam a

aliviar a metahemoglobinemia induzida pelo nitrito em bagres de canal {Ictalurus

punctatus), encontrando uma significante redução na taxa de formação de

metahemoglobina em peixes alimentados com uma dieta contendo nível médio ou alto

de ácido ascórbico. O efeito inibitório do ácido ascórbico sobre a formação de

metahemoglobina foi evidente após os peixes alimentarem-se de dieta experimental

por uma semana (Wise et a/., 1988).

Mudanças no nível de ácido ascórbico tem sido observadas em vários tecidos de

juvenis de tainha (Mugil cephaius L.), capturados de seu habitat natural e

acondicionados em laboratório. O estresse provocado pelo manuseio ocasionou uma

diminuição dos níveis de ácido ascórbico nas brânquias, rim e cérebro destes animais.

Outras situações estressantes como, por exemplo, exposição a hiposalinidade

ambiental, temperatura, entre outros, confirmaram a alteração dos níveis de ácido

ascórbico em vários tecidos de tainha. As variações, porém, não foram homogêneas

(Thomas, 1984).

Elevados níveis do parasita monogenético Anacanthorus penilabiatus nas

brânquias foram observados em alevinos de pacu (Piaractus mesopotamicus) que não

receberam suplementação de ácido ascórbico em sua dieta (Martins, 1998),

confirmando estudos prévios que mostram que peixes submetidos a melhores

condições nutricionais podem sofrer menos infestações por Monogenea, bem como

apresentar melhor crescimento (Martins, 1995).



1.5. Efeito da suplementação de AA sobre a peroxidação dos lipídios

O metabolismo aeróbico é responsável pela geração de espécies de oxigênio

reativas (ROS), assim como seus produtos, incluindo superóxido (O2") e peróxido de

hidrogênio (H2O2). Todos os componentes celulares são susceptíveis ao ataque por

ROS, particularmente pelo radical hidroxila ( OH) (Storey, 1996). Este último é um

poderoso oxidante que pode reagir com qualquer molécula oxidável; sendo que sua

interação com os lipídios da membrana determina a iniciação de um radical de reação

em cadeia, gerando uma série de produtos de oxidação dos lipídios e alterando a

organização da membrana (Fraga et ai, 1996).

Devido aos efeitos destrutivos das ROS, todas as células mantêm suas defesas

antioxidantes. Três níveis de proteção tem sido considerados: 1) prevenção da

formação de ROS; 2) terminação de ROS utilizando radicais livre "scavengers" ou

enzimas antioxidantes e 3) conserto de componentes celulares destruídos.

Antioxidantes não-enzimáticos como o ácido ascórbico, a-tocoferol, glutationa, dentre

outros, são conhecidos por interroperem a difusão autocatalítica de reações de radicais

(Storey, 1996).

Os papéis antioxidantes do ácido ascórbico descritos por Halliwell & Gutteridge

(1990) são: 1) inibição da peroxidação lipídica pela combinação Hb-H202 ou

mioglobina-H202; 2) redução de radicais a-tocoferil na superfície das membranas para

regenerar o antioxidante a-tocoferol; 3) captura de radicais OH; 4) proteção de lipídios

do plasma contra peroxidação induzida por neutròfílos ativados.

Os peixes estão sujeitos á destruição endógena mediada pelas ROS como



qualquer organismo que respire oxigênio. Eles são usualmente expostos à destruição

pelas ROS devido a mudanças na condição ambiental de seu habitat natural, tais como

poluição, disponibilidade de oxigênio, pH, incidência de radiação solar, etc (Fraga et

al., 1996). Devido a tais mudanças ambientais, os peixes necessitam desenvolver um

sistema de defesa antioxidante ubíquo e completo.

O ácido ascórbico tem um papel importante em muitas reações oxidativas. As

propriedades de redução e as reações com os radicais livres viabilizam suas funções

biológicas. O ácido ascórbico está envolvido em muitas vias bioquímicas: entre outras

o transporte de hidrogênio e elétrons, a síntese de colágeno, a maturação dos

eritrócitos, a biossíntese da carnitina e catecolaminas, o catabolismo da fenilalanina e

tirosina, o metabolismo de esteróides, lipídios e drogas, a absorção, mobilização e

distribuição de íons metálicos, o metabolismo da histamina e a destruição de radicais

livres oxigenados (Luzzana etal., 1995; Miyasaki et al., 1995; Andersen et aí., 1998; Li

& Robinson, 1999).

Para quantificar o nível de dano celular e estresse oxidativo, muitos estudos tem

sido conduzidos; principalmente para verificar a influência da suplementação de AA

sobre tais processos. Essas inferências tem sido feitas com base nos níveis de

malondialdeído (um dos importantes produtos formados durante o processo de

lipoperoxidação), determinado como substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico

(TBARS) (Hamre et ai., 1997; Chagas, 1998; Liu & Lee, 1998).

10



1.6. Determinação do nível ideal de ácido ascórbico a ser empregado na dieta e

influência da suplementação sobre o desempenho de peixes

A ausência da enzima responsável pela síntese de ácido ascórbico em alguns

organismos, como peixes teleósteos (Chatterjee, 1973), suporta a necessidade da

suplementação nas dietas, pois sua ausência provoca deformações anatômicas e

ósseas, crescimento debilitado, lesões e comprometimento do organismo como um

todo (Lovell, 1977; 1989).

O tamanho dos peixes é um fator extremamente importante para ser considerado

na determinação do seu requerimento dietário. Dabrowski et al. (1996) observaram

variações ontogenéticas para o bagre do canal, cujos alevinos apresentaram

anormalidades e apetite reduzido na ausência de ácido ascórbico dietário, mostrando-

se mais sensíveis que juvenis.

Estudos avaliando as diferentes necessidades nutricionais dos peixes têm sido

realizados, sobretudo, quanto à suplementação de ácido ascórbico, mostrando que o

requerimento dietário por esta vitamina varia com a função metabólica. Em truta arco-

íris, 20 mg de AA/kg de ração foi suficiente para o crescimento normal; porém, para

prevenir sinais graves de deficiência 40 mg/kg foram necessários (Hilton et a/., 1978).

Resultados similares foram encontrados em bagre de canal (Lovell, 1977; Li and Lovell,

1978). Em carpa comum. 45 mg AA/kg na dieta foram necessário para maximizar o

crescimento; porém, foram necessários 270 mg AA/kg para maximizar as

concentrações corporais (Gouillou-Coustans et al., 1998). Ainda, Halver et al. (1969)

encontraram que 50 mg de AA/kg eram necessários para o crescimento normal e



desenvolvimento ósseo; sendo 400 mg de AA/kg o nível requerido para uma eficiente

cicatrização de feridas em truta arco-íris.

Poucos são os estudos realizados com espécies brasileiras para determinação

da quantidade de ácido ascórbico a ser empregado em regime de cultivo. O peixe

ornamental acará-açú ou oscar (Astronotus ocellatus) mostrou ter um requerimento

mínimo por ácido ascórbico da ordem de 25 mg de AA/kg de ração para manter a

integridade de seu organismo e um melhor ganho de peso (cerca de 37% de seu peso

inicial) (Fracalossi et al., 1998). O Angelfish {Rerophyium scalare), uma das espécies

mais comuns de aquário (ciclídeo ornamental), exibiu um requerimento maior que 120

mg AA/kg, porém não maior que 360 mg AA/kg. Desta forma, para manter o estoque

nos tecidos, o nível dietário conservativo de 360 mg A/Vkg foi sugerido para esta

espécie (Blom & Dabrowski, 2000). Para o pacu do pantanal {Piaractus

mesopotamicus), uma espécie filogeneticamente próxima ao tambaqui, o nível ideal a

ser suplementado em sua dieta, para obtenção de um melhor desempenho zootécnico,

está estabelecido em 139 mg de ácido ascórbico por kg de ração (Martins, 1995).

O tambaqui {Colossoma macropomum), uma das espécies mais apreciadas para

consumo na região Norte, e muito cultivada no Brasil, também tem sido alvo de estudos

para estabelecer os seus requerimentos nutricionais em cativeiro, com base em

estudos sobre a alimentação natural desta espécie (Roubach, 1991; Silva, 1996).

Quanto à determinação do nível ideal de ácido ascórbico a ser empregado na dieta de

tambaqui, com vistas a uma melhor perfomance de cultivo. Chagas (1998) observou um

maior crescimento e melhor conversão alimentar em tambaquis que receberam maiores
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doses de ácido ascórbico dietário, estando o requerimento desta espécie situado entre

100 rng e 500 mg AA/kg de ração. Porém, foi necessário o maior nível testado de AA

(500 mg AA/kg) para um melhor crescimento e proteção das estruturas celulares frente

á situações de estresse hipóxico; sendo sugerido neste estudo, inclusive para

manutenção dos estoques no tecido (maximização das concentrações corporais), o

nível de 500 mg AA/kg. Esses resultados reafirmam a essenciabilidade do fornecimento

de um nível ideal de ácido ascórbico na dieta desses peixes sob cultivo.

Os requerimentos vitamínicos para espécies de peixes da região Amazônica

ainda não estão totalmente estabelecidos, principalmente no que se refere aos níveis

ideais de ácido ascórbico que devem ser empregados na dieta desses animais para se

obter melhor "performance" durante o cultivo. Contudo, estudos como este começaram

a ser conduzidos, para determinar o nível ideal de ácido ascórbico a ser empregado

nas dietas de acará-açú (Fracalossi et a/., 1998), pacu do Pantanal (Martins, 1995),

angelfish, ciclídeo ornamental (Blom & Dabrowski, 2000), entre outros.

1.7. Emprego de revestimentos e derivados químicos de ácido ascórbico

A deterioração do ácido ascórbico suplementado em dietas de peixe durante

processamento e estocagem tem sido relatado devido principalmente a sua

sensibilidade ao calor e à umidade. A instabilidade desta vitamina contribui, também,

para dificultar o estabelecimento da inclusão de um nível dietário ótimo (Murai et a/.,

1978). Por isso, vários revestimentos e derivados químicos desta vitamina tem sido

analisados com vistas a estabelecer um componente com maior estabilidade para ser
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utilizado em rações comerciais, particularmente em casos de alimentação de peixes

que estão expostos a mudanças ambientais (Soliman et dl., 1986).

O termo vitamina C se refere a compostos que exibem atividade biológica total

ou parcial de ácido ascórbico. Dentre outros, podemos citar: o ascorbil palmitato que

exibe 100% de atividade de AA, formas sintéticas, como o 6-deoxi-ácido ascórbico com

33% de atividade, e a forma oxidada, ácido L-ascórbico com 80% de atividade relativa,

sendo esta última considerada como uma fonte primária de vitamina C (Eitenmiller &

Landen, 1999).

Várias formas fosforiladas e sulfatadas de ácido ascórbico são biologicamente

ativas como vitamina C, sendo resistentes à oxidação e perdas na água. Uma das

formas comerciais conhecida é o ácido ascórbico-2-polifosfato (APP), a qual se

mostrou ser 20 vezes mais estável que a forma ácido ascórbico cristalino (Gil, 1991).

Abdelghany (1996) alimentou 7 grupos de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus)

por 12 semanas com ácido ascórbico em quantidades de 5 ou 50 mg/kg, cuja vitamina

foi suplementada em quantidades equivalentes às formas ácido ascórbico cristalino

(AA), ácido ascórbico-2-sulfato (AS) ou ácido ascórbico-2-polifosfato (APP). Este

estudo indicou que as formas ácido ascórbico-2~sulfato (AS) ou ácido ascorbico~2*'

polifosfato (APP) foram mais efetivamente utilizadas como fonte de vitamina C para a

promoção de crescimento, melhora na conversão alimentar e prevenção de escorbuto,

sugerindo uma atividade aproximadamente similar entre AS e APP. Ainda, devido a

destruição quase total da forma ácido ascórbico cristalino durante a extrusão, alguns
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fabricantes de ração para peixes se preocupam em utilizar fontes mais estáveis de

vitamina C, como o ácido ascórbico monofosfato ou polifosfato (Kubitza et a/., 1998).

O ácido ascórbico-2-polifosfato (APP) conhecido como STAY-C é uma das

fontes de vitamina C mais utilizada no preparo de rações para peixes devido,

principalmente, ao fato de ser uma fonte estabilizada desta vitamina.

1.8. A espécie Colossoma macropomum

O Colossoma macropomum (Cuvier 1818), conhecido vulgarmente como

tambaqui (Figura 2), é um peixe da ordem Characiformes pertencente à família

Serrasalmidae (Gery, 1977) e nativo dos rios Amazonas, Orinoco e seus afluentes. O

tambaqui alcança porte máximo em torno de 100 cm de comprimento e peso superior a

30 kg, atingindo maturidade sexual entre o 4° e 5- ano de vida. Em cativeiro, esta

espécie atinge a maturação sexual em até 3 anos (Goulding & Carvalho, 1982; Araújo-

Lima & Goulding, 1998).

Figura 2: Exemplar de tambaqui {Colossoma macropomum).

O comportamento alimentar da espécie varia ontogenetícamente de

zooplantófago para onívoro, com tendência a frugívoro (Honda, 1974; Carvalho, 1981).



Frutos e sementes são alguns dos alimentos disponíveis para o tambaqui em seu

ambiente natural, tais como embaúba {Cecropia sp.), munguba {Pseudobombax

munguba), seringa barriguda (Hevea spruceana), jauari {Astrocaryum jauari) entre

outras; porém as variações sazonais no nível das águas é o principal fator que

influencia a disponibilidade destes itens alimentares (Honda, 1974; Smith, 1979;

Goulding, 1980; Silva, 1996).

Em cativeiro, o tambaqui aceita bem ração, grãos e sub-produtos agro-

industriais, sendo considerado um peixe com excelente potencial para o cultivo por

apresentar qualidades zootécnicas e de manejo que permitem o seu bom rendimento

em cativeiro e por alimentar-se de uma grande variedade de alimentos (Woynarovich,

1988; Araújo-Lima & Goulding, 1998). O seu cultivo já é realizado em diferentes países,

entre eles, Colômbia, Venezuela, Panamá, Perú, etc. No Brasil, o grande potencial

hídrico do país possibilita a utilização do mesmo para a produção de proteína animal a

baixo custo (Hernández, 1989).

Em ambientes hipóxicos, quando a concentração de oxigênio diminui para 0,5

mg02/l. o tambaqui desenvolve o lábio inferior em cerca de duas horas. Por outro lado,

quando a concentração de oxigênio volta aos seus níveis normais no ambiente, o lábio

desaparece no mesmo intervalo de tempo (Saint-Paul, 1984; revisto por Vai & Almeida-

Val, 1995; Vai et a/., 1998). Esta adaptação morfo-anatômica tem como função

direcionar a camada superficial da água mais oxigenada para a região das brànquias

(Braum & Junk, 1982; Saint-Paul, 1984). Outras estratégias para aumentar a eficiência

na transferência de oxigênio do ambiente para os tecidos incluem modificações
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comportamentais, fisiológicas e bioquímicas (revisto por Vai & Aimeida-Val, 1995; Vai

etal., 1998).

As análises hematológicas tem sido utilizadas largamente na avaliação do

estado de saúde de animais sujeitos a situações estressantes como hipóxia ambiental

(Vai, 1995; Vai & Almeida-Val, 1995). Estudos sobre a hematologia do tambaqui já tem

sido realizados em animais coletados na natureza (Saint-Paul. 1984; Vai, 1996;

Wilhelm Filho & Marcon, 1996) e em exemplares mantidos experimentalmente em

laboratório (Andrade, 1999; Paula-Silva, 1999).

Muitos estudos estão sendo conduzidos com objetivo de adequar uma

alimentação balanceada para espécies cultiváveis, como o tambaqui, para ser

empregada visando o melhor desenvolvimento da espécie. Para isso, a determinação

de seus requerimentos nutricionais como níveis de proteína, carboidratos, gordura e

principalmente as vitaminas, por estarem envolvidas em diversas funções no

organismo, se fazem necessários, em particular a vitamina C que exerce papel

primordial na síntese do colágeno assim como na melhor síntese de proteínas. Estas

informações são, portanto, essenciais para obter melhores resultados com o cultivo

desta espécie.
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1.9. Objetivo

Considerando-se que, em sistemas de cultivo, os peixes estão sujeitos a

diversas situações estressantes como manuseio, transporte, competição por espaço,

etc., e que estas condições ocasionam geralmente um aumento da susceptibilidade a

doenças, crescimento debilitado, entre outros, este trabalho tem como objetivo analisar

o efeito da suplementação de ácido ascórbico sobre aspectos comportamentais,

fisiológicos e bioquímicos de Colossoma macropomum, após exposição a normóxia e

ao estresse hipóxico, através das seguintes determinações experimentais:

1) O nível ideal do ácido ascórbico que promove o melhor desenvolvimento da

espécie nesse intervalo de tamanho, ou fase de vida, em condições normais de cultivo

(normóxia):

2) A essenciabilidade do fornecimento adequado do ácido ascórbico para estes

animais quando submetidos ao estresse hipóxico e na recuperação de ferimentos

(cicatrização de feridas);

3) A avaliação do estado de saúde dos animais, verificada através de

parâmetros hematológicos e metabolicos, incluindo a analise do dano celular, através

dos níveis de produtos celulares oxidados (TBARS) (índice quantitativo de estresse

oxidativo).

4) Os sintomas de deficiência do ácido ascórbico analisados através dos

padrões de alterações comportamentais ou outras alterações visíveis a olho nú.
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2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Material

Os animais experimentais adquiridos na Fazenda Amazon Fish (Itacoatiara,

Manaus - AM), apresentaram um peso médio de 33,30 ± 0,48 g. Eles foram

transportados para o laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular, do Instituto

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), onde receberam tratamento profilático e,

aclimação por um período de 15 dias.

2.2. Protocolo experimental

Os juvenis de tambaqui foram distribuídos, seguindo um delineamento

inteiramente casualizado (Figura 3), em oito grupos, correspondentes a 4 tratamentos

(com 2 réplicas), contendo em cada um deles vinte indivíduos (n=20). Os animais foram

previamente aclimatados, em condições normóxicas, e mantidos por 8 semanas em

tanques de 500 litros dotados de um sistema de filtro biológico, com permanente

circulação da água e fotoperíodo regular de 12 horas claro/escuro. Todos os animais

experimentais receberam uma dieta com os mesmos ingredientes em igual proporção

(Tabela 1), diferindo apenas em relação à suplementação de ácido ascórbico (AA). Os

peixes foram alimentados uma vez ao dia, até a saciedade, com dietas contendo

diferentes níveis de ácido ascórbico suplementado na forma de ácido ascórbico

polifosfato (Rovimix stay-C 35; Hoffmann La Roche, Switzerland) por 8 semanas

consecutivas, sendo as quantidades de ração oferecida registradas para cálculo da
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conversão alimentar. O tratamento I não recebeu ácido ascórbico, o tratamento li

recebeu ração contendo 100 mgAA/kg de ração, o tratamento III 200 mg AA/kg e o

tratamento IV recebeu 400 mgAA/kg de ração na dieta.

\ 100 mg / \ 100 mg 200 mg

200 mg 400 mg / \ Omg / \ 400 mg

Figura 3: Disposição das unidades experimentais, seguindo um delineamento

inteiramente casualizado.

2.2.1. Monitoramento da qualidade da água

Diariamente foram realizadas análises físico-químicas relativas á qualidade da

água. O potencial hidrogeniònico (pH) foi medido com pHmetro Micronal B374 e a

temperatura e o conteúdo de oxigênio dissolvido na água com auxílio de um oxímetro

da marca YSI, modelo 55/12 PT.
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Tabela 1 - Fórmula e composição próxima! da ração padrão empregada na

alimentação dos juvenis de tambaqui {Colossoma macropomum).

Ingredientes % da ração

Fubá de milho

Farelo de soja

Farinha de peixe

Farinha de trigo

Premix Mineral ̂  e Vitamínico" *

23,0

30,0

25,0

21,5

0,5

Nutrientes Teor (g/100 de matéria seca)

Umidade

Proteína total

Gordura

Carboidratos

Fibra bruta

Cinzas

Valor calórico (Kcal EB/100 g)

11,10

25,19

6,60

49,82

2,17

5,12

359,44

^ (mg/kg ração): Cobalto 0,05; Cobre 15; Ferro 250; lodo 0,5; Manganês 100; Selênio 0,5; Zinco 150.
(mg/kg ração): Ácido fólico 6; Biotina 0,54; Niacina 120; Pantotenato de cálcio 60; Vitamina BI 24;

Vitamina B2 24; Vitamina B6 24; Vitamina E 60; Vitamina K3 12; Vitamina 0 0; (Ul/kg ração): Vitamina A

6000; Vitamina D3 1000; (mcg/kg): Vitamina B12 24.

* New, M.B. 1987. Feed and feeding of fish and shrimp. FAO Aquaculture Development

and Coordination Programe, Report 87/26. FAO, Rome, Italy.

2.2.2. Desempenho dos animais experimentais

Os peixes foram pesados e medidos no início e a cada 2 semanas durante o

experimento, utilizando-se, para isto, uma balança METTLER PK 4800 e um ictiòmetro
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graduado em milímetros para a observação do desenvolvimento dos animais. No final

do período experimental, os peixes foram pesados, sendo o desempenho medido pela

porcentagem de ganho de peso corporal e a taxa de conversão alimentar (TCA)

calculada como descrito abaixo:

GP (%) = (peso final - peso inicial) x 100 / peso inicial

TCA = quantidade de alimento total consumido (g)/ ganho de peso (g)

2.3. Condições estressantes

2.3.1. Exposição à hipóxia

A exposição à hipóxia se deu após o término do fornecimento das dietas

experimentais, onde dois grupos de 8 animais de cada tratamento foram transferidos

para aquários com capacidade de 70 litros e aclimatados nos mesmos por 48 horas.

Após este período, a concentração de oxigênio, inicialmente normóxica (6,18±0,21

mg/l), foi diminuída borbulhando-se nitrogênio (Na) até que a concentração de oxigênio

de 0,5 mg/l fosse atingida. Após atingida esta concentração, os animais permaneceram

nesta condição por 5 horas consecutivas. Antes do início do estresse (normóxia) e

após 5 horas de hipóxia, 8 animais foram coletados de cada tratamento e então,

amostras de sangue foram coletadas para determinação dos parâmetros hematológicos

e bioquímicos constantes deste estudo, com o objetivo de avaliar o estado de saúde

destes animais nas situações propostas. Os resultados obtidos em condições hipóxicas

foram comparados entre si e, com aqueles obtidos para cada um dos tratamentos

empregados em condições normóxicas.
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2.3.2. Cicatrízação de feridas

Após o período de administração das dietas experimentais, um grupo de 8

animais (com réplica) de cada tratamento foi transferido para um aquário de 70 litros.

Estes animais foram anestesiados e então feridos com um corte de 0,5 cm de

profundidade por 1 cm de comprimento na região abdominal, localizando-se este corte

acima da linha lateral e abaixo da nadadeira dorsal. Os peixes continuaram por 3

semanas sobre o prévio tratamento com as dietas experimentais, sendo analisado,

semanalmente, a eficácia da cicatrização do ferimento em cada grupo experimental

através de observações pontuais. Os resultados dos diferentes tratamentos foram

comparados entre si.

2.4. Coleta de sangue

A coleta de sangue foi realizada, com os animais previamente anestesiados

(com tricaine methanosulfonate, MS-222), através de punção de vasos caudais, com

seringas heparinizadas, sendo então as amostras acondicionadas em baixa

temperatura para posterior análise.

2.5. Métodos analíticos

Os métodos analíticos empregados objetivaram a análise dos parâmetros e

índices hematológicos, dos níveis plasmáticos de glicose, lactato e dos níveis

endógenos de produtos celulares oxidados.
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2.5.1. Determinação dos parâmetros hematológicos

2.5.1.1. Hematócríto (Ht)

Para determinar o hematócríto (Ht), amostras de sangue foram transferidas para

tubos de microhematócrito heparinizados e centrifugados a 12.000 rpm durante 10

minutos em centrífuga para microhematócrito FANEM Mod. 207N, sendo a leitura

porcentual (%) de sedimentação feita com o auxílio de uma escala padronizada.

2.5.1.2. Concentração de hemoglobina ([Hb])

A concentração de hemoglobina ([Hb]) foi determinada segundo o método da

cianometahemoglobina, descrito por Kampen & Zijistra (1964). Para tal, 15 pi de

sangue foram diluídos em 3 ml de reagente de Drabkin (KCN 0,5g; KH2PO4 1,4g;

K3[Fe(CN)6] 2,0g; água destilada q.s.p. II). Após agitação, as absorbãncias das

amostras foram determinadas em 540 nm num espectrofotòmetro Spectronic Genesis-

2. Os valores da concentração de hemoglobina foram expressos em g/dl, calculados

através da seguinte equação:

[Hb] = Abs.540nm x 0,146 x D,

Onde:

0,146 = fator de correção

D = diluição (200 x)
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2.5.1.3. Contagem do número de eritrócítos (RBC)

Amostras de sangue foram diluídas em solução de formol citrato (3,8 g de citrato

de sódio; 2,0 ml formol 40% e água destilada q.s.p. 100 ml) na proporção 1:200 (v/v). A

contagem das células vermelhas circulantes (RBC) foi feita em uma câmara de

Neubauer sob microscópio óptico com objetiva de 40 vezes. O número total de

'  6 3

eritrócitos foi expresso em milhões de células por milímetro cúbico (xlO /mm) de

sangue, calculado através da seguinte equação:

RBC = n° células contadas x A x D,

Onde:

A = correção para a área analisada da câmara de Neubauer = 50,

D = fator de diluição que foi de 200 vezes (10 pl de sangue/ 2ml de diluente).

2.5.1.4. Determinação das constantes corpusculares

As constantes corpusculares (volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina

corpuscular média (HCM) e concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM))

foram determinadas a partir dos valores correspondentes ao número de eritrócitos

circulantes, ao hematócrito e à concentração de hemoglobina, de acordo com as

seguintes fórmulas estabelecidas por Brow (1976):

VCM (pm^) = Ht X 10 / RBC

HCM (pg) = [Hb]x10/RBC

CHCM (%) = [Hb]/Htx100
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2.5.1.5. Determinação da taxa de metahemogíobina (MetHb)

A taxa de metahemogíobina foi determinada segundo o método descrito por

Benesch et ai (1973). O método consistiu na mistura de uma amostra de sangue em

tampão fosfato 35mM, pH 7,3, na proporção de 1:60 (volume sanguíneoivolume

diluente). A absorbância da mistura foi medida num espectrofotòmetro Spectronic

Genesis-2, em 560. 576 e 630 nm. A determinação da taxa de metahemogíobina foi

calculada pela aplicação da fórmula descrita a seguir, sendo o valor encontrado

corrigido relativamente à concentração total de hemoglobina.

FerriHb = (Abs.630 x (2,985) + Abs.576 x (0,194) - Abs.560 x (0,4023)) x 10

2.5.2. Determinação dos níveis plasmáticos de glicose

A taxa de glicose no plasma foi determinada pelo método da glicose oxidase

usando um "Kit" comercial (Glucox 500) da marca Doles. Tal procedimento consistiu

em misturar 2,0 ml do reagente de cor com 20 pl de plasma da amostra, tendo como

solução padrão a mistura de 20 pl de padrão (100 mg/dl) com 2,0 ml do reagente de

cor. As soluções ficaram em banho-maria durante 10 minutos a 37 °C. Após o seu

resfriamento, as amostras foram lidas em um espectrofotòmetro Spectronic Genesis-2

em 510 nm e a quantidade de glicose foi calculada a partir de uma fórmula previamente

estabelecida pelo kit, como segue:

Glicose (mmoles/L) = (absorbância teste/absorbância padrão) x 100 x 0,0555, onde:

100 = fator de diluição

0,0555 = valor de conversão para mmoles/L
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2.5.3. Determinação dos níveis plasmáticos de lactato

Os níveis de lactato (ácido lático) do plasma foram determinados segundo

procedimento técnico da Sigma Ctiemical Co. ("kit" n®. 826 UV), no qual 100 pl de

plasma foram adicionados a 400 pi de ácido perciórico (PCA 8%). Ao extrato ácido do

plasma foi adicionado uma solução contendo uma mistura da enzima lactato

desidrogenase (LDH, lOOUl/mL), da coenzima nicotinamida adenina dinucleotídio

(NAD""), hidrazina e tampão glicina (0,6 mol/L, pH 9,2). Neste método, a enzima

converte o lactato, presente no extrato de plasma, a piruvato. A reação ocorre com

redução simultânea da coenzima NAD"^ que é monitorada através do decréscimo de

sua absorbância em 340 nm. Após 45 minutos, quando a reação terminou, os valores

de lactato plasmático foram obtidos através de uma curva de calibração previamente

estabelecida e então expressos em mmoles.L'\ As leituras das absorbàncias foram

feitas em um espectrofotômetro Spectronic Genesis-2.

2.5.4. Detemriínação dos níveis endógenos de produtos celulares oxidados

(TBARS)

Para a determinação das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS)

foi utilizado o método descrito por Ohkawa (1979). Para tal, 100 pl de plasma foram

diluídos em 0,89 ml de tampão Tris-HCI 60mM pH 7,4; 1,0 ml de ácido tricloroacético

(TOA) 30% e 1,0 ml de ácido tiobarbitúrico (TBA) 0,73%. As amostras foram agitadas e

colocadas em banho-maria (100°C) por 1 hora, resfriadas, centrifugadas e
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posteriormente lidas em um espectrofotômetro Spectronic Genesis-2 em 535 nm. A

concentração de produtos celulares oxidados foi expressa em nmoles/ml de plasma.

2.6. Análise Estatística

Os resultados obtidos foram expressos através de média ± erro padrão da média

(SEM). As diferenças obtidas entre as médias dos diferentes tratamentos foram

estabelecidas por análise de variância de 2 fatores (two way ANOVA). Um teste de

comparação múltipla (teste de Tukey) foi usado para estabelecer as signífícâncias

entre os diferentes tratamentos. Alguns dados precisaram ser log-transformados, antes

da aplicação dos testes paramétricos.

Quando houve necessidade, devido a falha do teste de normalidade, procedeu-

se a utilização de um teste não paramétrico (teste de Dunn*s), sempre assumindo o

intervalo de confiança de 5% (P<0,05) (Zar, 1999).
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3. RESULTADOS

3.1. Qualidade da água destinada ao cultivo de organismos aquáticos

A temperatura e o oxigênio dissolvido mantiveram-se dentro de níveis aceitáveis

para a manutenção dos peixes (Tabela 2). A temperatura média da água dos tanques

foi em torno de 26 °C, valor contido na faixa considerada ótima para esta espécie,

enquanto os valores médios de oxigênio dissolvido na água estiveram ao redor de 6

mg/l, estando este valor acima do mínimo recomendado, que é de 3 mg/l. O pH médio

da água dos tanques foi ligeiramente ácido (Tabela 2), porém adequado para o cultivo

de peixes tropicais (Castagnolli, 1992). Não foram observadas diferenças estatísticas

para essas variáveis entre os diferentes tratamentos.

Tabela 2; Valores de pH, temperatura e oxigênio dissolvido registrados durante o

período experimental.

Dieta pH Temperatura Oxigênio

nível de AA (°C) (mg/dl)

0 mg/kg 4,99 ± 0,08 26,53 ±0,14 6,50± 0,11

100 mg/kg 4,58 ±0,08 26,65 ±0,13 6,37 ±0,11

200 mg/kg 4,52 ±0,09 26,44 ±0,13 6,44 ±0,17

400 mg/kg 4,85 ±0,09 26,55 ±0,13 6,24 ±0,12
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3.2. Desempenho dos peixes

Os tambaquis alimentados com dietas suplementadas com ácido ascórbico

tiveram um percentual de ganho de peso final em 8 semanas significativamente maior

(P<0,05) do que os tambaquis alimentados com dietas não suplementadas (Tabela 3).

A taxa de conversão alimentar foi significativamente menor (P<0,05) para o

grupo alimentado com dieta sem adição de ácido ascórbico em comparação a grupos

suplementados com ácido ascórbico (Tabela 3). Entre os grupos suplementados, a taxa

de conversão alimentar foi maior em tambaquis alimentados com os maiores níveis de

AA (200 e 400 mgAA/kg) (Tabela 3). Sinais de deficiência de AA e mortalidades não

foram observadas entre todos os grupos experimentais (Tabela 3).

Tabela 3; Ganho de peso final, taxa de conversão alimentar aparente e sobrevivência

de tambaqui após a administração das dietas testes por 8 semanas.

Dieta Ganho de peso fina^ Taxa de conversão Sobrevivência

nível de AA (%) alimentar^ (%)

0 mg/kg 87.52 a 2,00 a 100

100 mg/kg 101,55 b 1,81 a 100

200 mg/kg 132,42 c 1,44 b 100

400 mg/kg 123,52 c 1,54 b 100

^ Valores da mesma coluna seguidos pela mesma letra não são significativamente diferentes (P>0,05).
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3.3. Parâmetros hematológícos

Em condições normais de cultivo (normóxia) não foi observada qualquer

alteração nos valores dos parâmetros hematológicos de tambaqui nos diferentes

tratamentos (O, 100, 200 e 400 mg AA/kg) (Tabela 4).

Anemia, caracterizada por uma diminuição do hematócrito (Ht) e tipicamente

comum em organismos deficientes em AA, não foi observada neste estudo (Tabela 4).

Nenhuma diferença significativa nos níveis de VCM, HCM e CHCM entre os grupos foi

observada (Tabela 4).

Em situação de estresse hipóxico, nenhuma alteração dos parâmetros

hematológicos pode ser observada, que pudesse ser atribuída a um distúrbio

decorrente da condição de estresse (Tabela 4).

Foi observado ainda, uma certa tendência de diminuição nos valores de

hemoglobina e RBC nos grupos suplementados com AA na situação de estresse

hipóxico; porém, não foi um padrão muito homogêneo, necessitando desta forma ser

reanalisado.

Elevação discreta, porém não significativa, foi observada nos valores de

metahemoglobina do grupo não suplementado com AA, quando da exposição ao

estresse hipóxico por 5 horas; contudo, os animais que receberam o mais alto nível de

suplementação dietária de AA (400 mg AA/kg) apresentaram valores de

metahemoglobina muito próximos nas duas condições experimentais (normóxia e

hipóxia).
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Tabela 4: Efeito da suplementação de ácido ascórbico sobre os níveis de hematócrito

(Ht, %), concentração de hemoglobina (Hb, g/dl), número de eritrócitos (RBC, 10®/mm^),

volume corpuscular médio (VCM, hemoglobina corpuscular média (HCM, pg),

concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM, %) e metahemoglobina

(MetaHb, %) de Colossoma macropomum alimentado com O, 100, 200 e 400 mg AA/kg

e submetidos a 5 horas consecutivas de estresse hipóxico. Os valores são

apresentados como média ± SEM de 8 amostras diferentes. Não foram observadas

diferenças significativas (P>0,05).

Nível deAA (mg/kg)

0 100 200 400

Normóxia 34.06±0,64 32,00±1,69 33,13±1,01 33,94±0,65

Hipóxia 33,88±0,72 31,63±0,44 31,31±0,83 33,25±0,73

Hb' Normóxia 7,80±0,49 8,01±0,2 7,44±0,27 8,44±0,30

Hipóxia 8,29±0,21 6,6±0,14 6,56±0,22 7,38±0,15

RBC Normóxia 1,99±0,12 1,85±0,12 1,66±0,12 1,81±0,10

Hipóxia 1,90±0,09 1,51±0,07 1,48±0,06 1,71±0,09

VCM' Normóxia 175,89±12,04 174,87±5,97 208,43±19,76 190,61 ±8,93

Hipóxia 179,76±6,91 211,59±8,38 214,30±8,88 199,17±12,61

HCM' Normóxia 40,93±4,37 44,62±2,92 46,53±3,89 47,22±2,17

Hipóxia 44,20±2,45 44,5±1,82 44,96±2,38 43,96±2,25

CHCM' Normóxia 23,20±1,43 25,56±1,57 22.52±0,71 24,86±0,72

Hipóxia 24,45±0,51 24,49±0,51 21,00±0,76 22,23±0,50

MetaHb' Normóxia 4,45±0,70 10,77±3,01 5,18±0,81 3,12±1,12

Hipóxia 5,18±1.08 8,59±0,89 6,75±0,88 3,06±0,48
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3.4. Metabólítos plasmátícos

Nenhuma diferença nos níveis de glicose foi observada em todos os grupos,

alimentados com e sem ácido ascórbico, na condição normóxica (Figura 4). Após 5

horas de contínuo estresse (hipóxia severa), os animais que receberam a

suplementação de O e 100 mg AA/kg foram os que apresentaram o maior nível de

glicose em função do estresse, sendo estes significativamente diferentes (P<0,05) dos

níveis observados para os animais suplementados com 200 e 400 mg AA/kg sob

condição hipóxica (Figura 4). Ainda, os grupos alimentados com O, 100 e 200 mg AA/kg

na dieta apresentaram níveis de glicose significativamente maiores que os mesmos

grupos de peixes não estressados. Os níveis de glicose nos grupos alimentados com

200 e 400 mg AA/kg foram mais próximos em ambas as situações experimentais

(condição normóxica e hipóxica) (Figura 4).
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I Hipóxía

OmgAA/kg lOOmgAA/kg 200 mgAA/kg 400 mgAA/kg

Figura 4 - Efeito da suplementação de ácido ascórbico sobre os níveis de glicose

plasmática (mmoles/L) de Colossoma macropomum alimentado com O, 100, 200 e

400 mg AA/kg ração e submetidos a 5 horas consecutivas de estresse hipóxico. Os

valores são apresentados como média ± SEM de 8 amostras. Letras diferentes

indicam diferença significativa (P<0,05) em relação ao nível de AA. * indicam

diferença significativa (P<0,05) em relação ao nível de oxigênio.

Os níveis de lactato plasmático em condição normóxica apresentaram-se sem

qualquer alteração nos diferentes tratamentos em estudo. Porém, após o período de

estresse, um aumento significativo ocorreu em todos os grupos em comparação aos

mesmos tratamentos na condição normóxica {Figura 5), situação similar ao que ocorreu

com os níveis de glicose plasmática. Ainda, em situação hipóxica, observou-se que



grupos recebendo suplementação vitamínica apresentaram níveis de lactato piasmático

significativamente {P<0,05) menores que o grupo que recebeu dieta isenta de AA

dietário (O mg AA/kg) (Figura 5).

I  iNormóxia

Hipóxia

OmgAA/kg 100mgAA/kg 200 mgAA/kg 400 mgAA/kg

Figura 5 - Efeito da supiementação de ácido ascórbico sobre os níveis de lactato

piasmático (mmoles/L) de Colossoma macropomum alimentado com O, 100, 200 e 400

mg AA/kg ração e submetidos a 5 horas consecutivas de estresse hipóxico. Os valores

são apresentados como média ± SEM de 8 amostras. Letras diferentes indicam

diferença significativa (P<0,05) em relação ao nível de AA. * indicam diferença

significativa (P<0,05) em relação ao nível de oxigênio.



3.5. Peroxidação lipídica (TBARS)

Diferenças significativas (P<0,05) nos valores de peroxidação (medidos pela

produção de malondialdeído, MDA) de ambos os grupos com e sem AA dietário foram

encontrados ao final do protocolo experimental de estresse, sendo que o grupo

alimentado sem AA dietário apresentou níveis de TBARS significativamente maiores

em relação aos grupos suplementados com os maiores níveis de AA (200 e 400 mg

AA/kg) (Figura 6).

Em condição normóxica, nenhuma alteração pode ser observada entre os

diferentes tratamentos empregados. A suplementação de O e 100 mg AA/kg não

impediu um maior efeito do estresse sobre estes animais quando submetidos à hipóxia

por 5 horas consecutivas, diferindo, inclusive significativamente (P<0,05), dos animais

dos mesmos tratamentos mantidos em condição de normóxica (Figura 6). O emprego

de níveis crescentes de AA (200 e 400 mg AA/kg) mostraram que os animais mantidos

sob estes tratamentos não apresentaram qualquer alteração significativa (P>0,05) nos

níveis de TBARS na situação de estresse. Pode-se notar uma discreta elevação nestes

valores apenas no tratamento com 200 mg AA/kg em comparação à condição

normóxica. Ainda assim, os maiores níveis de AA empregados foram responsáveis

pelos menores níveis de TBARS, indicando que os animais destes tratamentos tiveram

um quadro de estresse oxidativo reduzido na situação experimental com um menor

nível de dano celular (Figura 6).
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Figura 6 - Efeito da suplementação de ácido ascórbico sobre os níveis de produtos

celulares oxidados (TBARS) (nmoles/ml) de Colossoma macropomum alimentado com

O, 100, 200 e 400 mg AA/kg ração e submetidos a 5 horas consecutivas de estresse

hipóxico Os valores são apresentados como média ± SEM de 8 amostras. Letras

diferentes indicam diferença significativa (P<0,05) em relação ao nível de AA. * indicam

diferença significativa {P<0,05) em relação ao nível de oxigênio.



3.6. Processo de cícatrízação de ferimentos

Após a incisão da pele, os animais apresentaram-se agitados, não se

alimentaram até o segundo dia após o ferimento, retomando sua alimentação normal

somente no 4° dia.

O processo de cicatrização de ferimentos para o tambaqui é similar ao de outros

vertebrados, pois após o ferimento as células da epiderme de ambos os lados do corte

moveram-se em direção à cavidade do corte em todos os grupos experimentais. Essa

migração das células tem por objetivo restaurar a área ferida, sendo que este

fechamento primário é formada por uma fina camada de epiderme, como foi observado.

Porém, o completo fechamento do ferimento implica na reconstituição da derme

propriamente dita que envolve processos mais elaborados, não sendo aqui elucidado.

Esse padrão geral foi comumente observado em todos os grupos experimentais

(O, 100, 200 e 400 mg AA/kg), porém, o que pode ser diferenciado entre os diferentes

níveis de suplementação de AA na dieta foi a eficácia da regeneração da escama e

conseqüentemente a cicatrização da epiderme (Tabela 5).
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Tabela 5: Efeito da supiementação de ácido ascórbico sobre o processo de

cicatrizaçào de ferimentos após três semanas em Colossoma macropomum

previamente alimentado com 0. 100, 200 e 400 mg AA/kg por 8 semanas consecutivas;

cada observação representa a média de 16 amostras diferentes.

Dieta Observações gerais

Nível de AA

0 mg/kg Escamas novas apareceram, porém pequenas em relação às demais, e

não sobrepõem o corte. A camada da epiderme restaurada foi bem fina,

podendo ser observado, inclusive, um pequeno risco decorrente da

cicatriz do ferimento.

100 mg/kg Aparecimento de escamas novas, pequenas e não sobrepondo o corte.

A camada da epiderme foi restaurada, assim como as escamas, da

margem para o centro do corte, com uma fina camada que pode refletir

a marca da cicatriz ainda de forma visível.

200 mg/kg A regeneração da escama ocorreu normalmente; as escamas foram de

tamanho pequeno somente na região da linha do corte (centro) em

relação à área ao redor; porém, a marca da cicatriz na epiderme

apresentou-se suave, não tão aparente.

400 mg/kg Ocorreu o aparecimento de novas escamas; estas estavam distribuídas

em cima da linha do corte e por toda a área ao redor; não tendo muita

cijf0i-0Piç3 quanto ao tamanho da escama nas duas áreas (centro e
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região periférica), inclusive a distribuição mais homogênea da escama

não permitia observar se a camada fina de epiderme, devido ainda á

reconstituição da derme, possuía vestígios do corte produzido sobre

ela.

Embora 3 semanas tenham sido suficientes para efetivar o processo de

cicatrização de ferimentos quanto à eficácia de regeneração da escama e cicatrização

da epiderme em tambaqui, há ainda a necessidade de elucidar o processo de

cicatrização da derme, o qual é mais demorado e envolve para isto o uso de técnicas

histológicas.
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4. DISCUSSÃO

4.1. Desenvolvimento da espécie sob prévia alimentação com ácido ascórbico

4.1.1. Fonte de AA

Por muitos anos, o ácido ascórbico na sua forma cristalina foi a fonte mais

comum de vitamina 0 disponível para uso em ração animal. Porém, as perdas

ocorridas durante o processamento e a estocagem com esta fprma de vitamina tem

levado muitos pesquisadores a buscarem alternativas entre as formas protegidas e em

derivados químicos desta vitamina.

Vários estudos tem sido conduzidos com a forma ácido ascórbico polifosfato

(Matusiewicz et ai, 1995; Abdelghany, 1996; Nitzan et ai, 1996; Fracalossi et ai, 1998;

Henrique et al., 1998; Sealey & Gatlin III, 1999; Blom & Dabrowski, 2000). Este

interesse surgiu devido a este derivado de vitamina 0 ser considerado estável durante

o processamento de dietas animais, fato de grande interesse para os fabricantes de

ração. Entre as vantagens desta fonte de AA destacam-se a sua síntese simples e sua

maior estabilidade contra oxidação em relação à forma ácido ascórbico cristalino. A

principal desvantagem é o custo maior (Grant et ai, 1989).

4.1.2. Deficiências

Nenhum dos peixes utilizados neste experimento demonstraram qualquer sinal

macroscópico de deficiência de vitamina C e não ocorreu mortalidade. Em se tratando

de juvenis, tal comportamento é esperado, pois, segundo Woodward (1994), os
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sintomas de deficiência de vitamina C podem ser manifestados mais rapidamente em

larvas que em adultos, devido a rápidas taxas de crescimento e limitada capacidade de

estocagem para micronutrientes. As espécies Oncorhynchus mykiss (Truta arco-íris) e

Rerophyium scalare (Angelfish) também não apresentaram qualquer sinal de

deficiência que pudesse ser atribuído à ausência de vitamina C na dieta (Matusiewicz

et a!., 1995; Blom & Dabrowski, 2000), em estudos em que a fonte de AA utilizada foi o

ácido ascórbico polifosfato, como no presente trabalho.

Um sinal de deficiência de AA comumente relatado em peixes é a "síndrome do

dorso partido", conhecida como escoliose e lordose, ocasionada pela síntese reduzida

de colágeno, um componente do osso, cartilagem de suporte das brànquias, pele e

nadadeiras. Tal anormalidade foi observada em Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris),

Ictaíurus punctatus (bagre de canal), Channa punctatus, entre outros (Andrews and

Murai, 1975; Mahajan & Agrawal, 1979; Miyazaki ef a/.,1985; AIbrektsen etal., 1988; Li

& Robinson, 1999). Em Salmo safar (salmão do Atlântico) alimentados com dietas

suplementadas com vitamina E e sem a adição de vitamina C, observou-se que o

sintoma mais pronunciado foi a vértebra deformada acompanhada por uma baixa

concentração de hidroxiprolina na mesma (Hamre et ai., 1997).

Outros sinais de deficiência comuns em peixes alimentados sem a

suplementação de vitamina C om suas dietas incluem! baixa taxa de crescimento,

erosão das nadadeiras, escurecimento da coloração da pele, anemia, hemorragias

internas e externas e aumento na taxa de mortalidade. Estas mudanças foram

normalmente observadas em Oreochromis niloticus x Oreochromis aureus (tilápia
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híbrida), Ictalurus punctatus (bagre de canal), Channa punctatus, Astronotus oceHatus

(Oscar), Olarias garíepinus, entre outos (Mahajan & Agrawal, 1979; Miyazaki et ai.,

1985; Hamre et ai., 1997; Fracalossi et ai., 1998; Shiau & Hsu, 1999; Li & Robinson,

1999; Adham et aí., 2000). Contudo, em 8 semanas de estudo não se observou em

juvenis de tambaqui qualquer sinal de deficiência, como os acima relatado.

Alterações nas brânquias de Piaractus mesopotamícus foram observadas, com

maior incidência, em peixes que não receberam suplementação de AA dietário,

enquanto peixes alimentados com dietas contendo O e 50 mg AA/kg de ração

apresentaram 65% de displasia, hiperplasia e hipertrofia, e 66 % de formação anormal

de vasos sangüíneos na base da cartilagem óssea dos filamentos branquiais; sendo

observado, também, uma infiltração inflamatória no final dos filamentos branquiais

(Martins, 1995). Ainda, hipertrofia, telangiectasia e leve separação do "oedematous"

foram notados nas lamelas branquiais de Clarias gariepínus (Adham et ai., 2000). O

curso das mudanças degenerativas na histologia das brânquias, fígado e rim nesta

espécie refletem claramente a importância desta vitamina na prevenção de dano

oxidativo dos diferentes tecidos (Adham et ai., 2000).

4.1.3. Desempenho dos peixes

O crescimento é estimulado pela adição de AA. Este estímulo é atribuído a uma

melhor síntese de proteínas e, possivelmente, a uma melhora do apetite (Koening,

1984).
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Neste estudo, pode-se observar a eficácia da suplementação dietária de AA

polifosfato sobre o ganho de peso e conversão alimentar de juvenis de tambaqui,

sendo os melhores resultados obtidos com os níveis de 200 e 400 mg AA/kg. Foi

notório que a promoção do ganho de peso final ocorreu pela adição de AA nas dietas

experimentais.

Em trabalhos anteriores com tambaquis submetidos a uma alimentação com

suplementação de ácido ascórbico cristalino em níveis de O, 100 e 500 mg AA/kg,.

Chagas (1998) encontrou que animais que receberam a suplementação de AA tiveram

maior ganho de peso e melhor conversão alimentar que aqueles que não a receberam,

sendo notório que animais que receberam o mais alto nível de suplementação dietária

de AA apresentaram melhores índices zootécnicos. Ainda, utilizando esta mesma fonte

de vitamina, foi observado em tilápia do Nilo {Oreochromis niloticus) que o nível

requerido para o melhor desenvolvimento da espécie durante a fase de reversão

sexual parece ser superior a 800 mg AA/kg na dieta (Toyama et ai, 2000).

Divergências nas informações quanto ao efeito benéfico da administração de AA

na dieta de peixes sobre o ganho de peso e conversão alimentar destes animais tem

sido relatadas, em função da fonte de AA utilizada. A literatura pontua que a

suplementação dietária de AA implica em um incremento de ganho de peso e melhor

taxa de conversão alimentar, tendo ainda taxas de sobrevivência significativamente

maiores em comparação aos animais que receberam dietas não suplementadas com

AA, como pôde ser visto em Clarías garíepinus e Oreochromis niloticus x Oreochromis

aureus (híbridos de tilápia) (Shiau & Hsu, 1999; Adham et ai,, 2000). Ainda,
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exemplificando o papel do AA sobre o crescimento dos peixes, Fracalossi et ai. (1998)

relataram que a espécie Astronotus ocellatus exibiu um ganho de peso

significativamente menor no grupo não suplementado com AA, cujos resultados

mostram que estes animais ganharam somente 37% do seu peso inicial, enquanto

peixes alimentados com 25, 75 e 200 mg AA/kg na dieta ganharam 112, 102 e 91%,

respectivamente. Por outro lado, estudos como os de Waagbo et ai. (1993; 1996) com

salmão do Atlântico e de Nitzan et ai. (1996) com tilápia híbrida mostram que a

suplementação de vitamina C nas formas ácido ascórbico monofosfato e polifosfato,

respectivamente, evidenciou que o crescimento e a sobrevivência durante o período

experimental não diferiram de acordo com o nível dietário de AA.

Essas diferenças observadas no crescimento de diferentes espécies quando da

utilização da mesma fonte dietária de AA, podem ser decorrência da capacidade de

síntese desta fonte no organismo, pois algumas espécies podem reduzi-la mais

eficientemente de ácido deidroascórbico a ácido ascórbico que outras espécies. Ainda,

neste estudo com tambaqui, a utilização do AA na forma polifosfato foi eficiente para

promover o bom desenvolvimento da espécie (ganho de peso, conversão alimentar e

sobrevivência); indicando que há a necessidade de realizar estudos com outras fontes

de AA para verificar qual a mais eficiente tanto na capacidade de metabolizá-las

quanto na promoção do crescimento.
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4.1.4. Nível Ideal

Davis et ai (1998) relataram que suplementos vitamínicos usados em dietas

comerciais de bagre de canal tem sido geralmente baseados em requerimentos

vitamínicos estabelecidos em experimentos que foram conduzidos em iaboratório sob

condições controladas (NRC, 1983). Estes estudos tem resultado na adição de

suplementos de vitamina para rações manufaturadas sem considerar as vitaminas

naturais presente nos ingredientes (Davis et ai, 1998).

A adição de suplementos vitamínicos às dietas implica em aumento do custo do

alimento, e qualquer redução destes produtos poderia reduzir o custo da ração.

Contudo, quando mudanças no suplemento vitamínico são recomendadas, deve-se

considerar que os requerimentos vitamínicos podem mudar devido à idade (ou ao

tamanho), taxa metabólica (temperatura), estresse e condições de cultivo (Luzzana et

ai, 1995; Davis et ai, 1998; Li & Robinson, 1999).

Sealey & Gatlin III (1999) observaram que o híbrido "striped bass" {Morone

chrysops x M. saxatilis) alimentado com dietas suplementadas com AA na forma AA

polifosfato apresentou um requerimento por esta vitamina de aproximadamente 22

mgAA/kg na dieta, valor este estimado com base nos resultados de ganho de peso e

resposta dos tecidos examinados.

Neste estudo, pode-se observar que o nível de AA que promoveu o melhor

desenvolvimento do tambaqui foi o de 200 mg AA/kg de ração, sendo este nível

adotado em função dos seguintes critérios: ganho de peso, ausência de sinais de

deficiência, conversão alimentar e sobrevivência, modelo este adotado por muitos
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estudos sobre dosagem de nutrientes. Requerimentos superiores a este, porém, podem

ser relatados para esta espécie, utilizando a mesma fonte de AA, quando da exposição

destes animais à condições estressantes. Nesse caso, um nível conservativo acima de

200 mg AA/kg pode se fazer necessário, embora resulte no aumento dos custos de

produção da ração. Este nível é necessário para maximizar as concentrações corporais

e permitir ao organismo transpor situações estressantes com o mínimo de danos sobre

a sua homeostase.

Shiau & Hsu (1999) utilizaram a análise da linha quebrada para estimar o nível

dietário de grupos suplementados com derivados de AA (C2MP-Na ou C2MP-Mg) para

máximo crescimento em tilápia. Os autores encontraram níveis de 63,37 mg/kg de

C2MP-Na (equivalente a 15,97 mg AA/kg) e 40,51 mg/kg de C2MP-Mg (equivalente a

18,82 mg AA/kg), sendo estes valores estimados como a quantidade de cada fonte de

AA necessária para prover máximo crescimento em tilápia. Porém, estes autores

sugerem que um requerimento maior das duas fontes de AA utilizadas é necessário

para maximizar a concentração de AA no tecido. Segundo Gouillou-Coustans et ai

(1998), os animais algumas vezes apresentam um requerimento de nutrientes para

maximizar as concentrações corporais, maior que aquele requerido para maximizar

crescimento. Ainda, estudos sobre o requerimento de AA da carpa comum indicam que

há um requerimento para crescimento (nível dietário necessário para alcançar máximo

crescimento) de 45 mg/kg na dieta, enquanto que para maximizar as concentrações

corporais de vitamina C um requerimento de 270 mg/kg ou mais foi necessário

(Gouillou-Coustans et ai, 1998). Relato similar foi feito por Matusiewicz et ai (1995) e
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Blom & Dabrowski (2000) para Oncorhynchus mykiss e Rerophyium scafare,

respectivamente, determinando que um requerimento de 360 mg AA/kg na dieta para

ambas as espécies se faz necessário para manter o estoque nos tecidos (saturação).

Em situações estressantes, comumente observadas em sistema de cultivo, tem

sido encontrado um aumento no requerimento dietário de AA, dada sua depleçâo nos

tecidos. Isto decorre do fato de que os organismos em tais situações necessitam

desenvolver um novo estado de homeostase pela alteração do seu metabolismo

(Massumoto et al., 1991; Luzzana et al., 1995; Li & Robinson, 1999). Situações

estressantes como hipóxia (Chagas, 1998; Henrique et al., 1998), choque de

temperatura (Thomas, 1987), exposição a poluentes (Mayer et aí., 1978; Lanno et aí.,

1985b), entre outros, tem sido vastamente revistos na literatura dando ênfase á

suplementação de AA.

Os níveis dietários ótimos de AA apresentados acima, quando da utilização de

fontes mais estáveis desta vitamina (AA polifosfato, AA monofosfato de sódio ou

magnésio) são considerados menores que aqueles relatados em peixes quando o

ácido ascórbico cristalino (AA) foi usado. Por exemplo, valores de 100-200 mg/kg tem

sido relatados para tilápia, Oreochromis spilurus (Al-Amoudi et al., 1992); 100-500

mg/kg para tambaqui, Colossoma macropomum (Chagas, 1998) e níveis maiores que

800 mg AA/kg para tilápia do Nilo, Oreochromis niloticus (Toyama et al., 2000). Por

outro lado, embora neste estudo tenha-se utilizado uma forma de AA estável (AA

polifosfato), ainda assim, o nível de 200 mg AA/kg de ração foi o que promoveu o

melhor desenvolvimento da espécie em condições de cultivo.
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4.2. Estado de saúde dos animais

4.2.1. Parâmetros hematológicos e constantes corpusculares

A vitamina C é um nutriente indispensável para manter os processos fisiológicos

de diferentes animais, incluindo os peixes (Tolbert, 1979). É comum na literatura

especializada observar casos de diminuição do hematócrito em animais que não

receberam suplementação vitamínica de AA (Andrews 8e Murai, 1975; Adham et a/.,

2000), situação esta caracterizada como anemia. Uma das funções do ácido ascórbico

está relacionada ao seu envolvimento no metabolismo do ferro em animais, incluindo

os peixes (NRC, 1983).

A ausência dietária de AA não mostrou qualquer alteração na taxa de

hematócrito nos exemplares de tambaqui examinados, bem como nos grupos

suplementados com AA na forma fosfatada (ácido ascórbico-2-polifosfato). Esta

evidência é fortalecida pelo estudo de Nitzan et al. (1996) que mostra que a

suplementação de vitamina C na forma de ácido ascórbico polifosfato em quantidade

equivalente a 495 mg AA/kg em tilápia híbrida {Oreochromis aureus x O. niloticus) não

demonstrou diferença significativa na taxa de hematócrito entre os tratamentos

(controle e AA). Da mesma forma, Martins et al. (1995) não observaram nenhuma

variação significativa nos parâmetros hematológicos de Piaractus mesopotamícus em

todos os tratamentos experimentais (O, 50, 100 e 200 mg AA/kg), sugerindo apenas

uma tendência ao aumento no volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina

corpuscular média (HCM) e concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM)

e uma diminuição no hematócrito em pacus alimentados com 50 mg AA/kg. Em Oscar

49



ou Acará-açú (Astronotus ocellatus), somente uma tendência de diminuição na taxa de

hematócrito foi observada em peixes que não receberam a suplementação vitamínica

(Fracalossi et a/., 1998), enquanto que uma discreta diminuição do hematócrito em

bagre de canal {Ictalurus punctatus) alimentado com 30 mg AA/kg de ração foi

observada em comparação com os outros grupos que receberam suplementação maior

de AA (Andrews & Murai, 1975). Já, exemplares de Olarias garíepinus exibiram uma

redução em seus níveis de 60,1 ±1,61% para o grupo teste comparado com 21,7±1,17%

no grupo controle alimentado com 30 mg AA/kg. Constatação semelhante foi observada

para a concentração de hemoglobina e valores de RBC para esta espécie (Adham et

ai., 2000).

Um padrão similar foi observado na taxa de hematócrito e RBC de tambaquis

alimentados com dietas sem a suplementação vitamínica. Uma redução desses valores

foi significativa quando comparada ao mais alto nível de AA utilizado (500 mg AA/kg), o

que caracterizou tal resultado como um indicativo de anemia (Chagas, 1998). Por outro

lado, ao utilizar uma fonte mais estável de AA (ácido ascórbico-2-polifosfato), nenhum

padrão de alteração nos valores de Ht e RBC foram evidentes. Os tambaquis, no

presente estudo, responderam de forma semelhante às duas situações experimentais

(normóxia e hipóxia) em relação aos parâmetros hematológicos estudados. A razão

para este padrão, porém, não está clara.

Os valores do VCM em tambaquis não suplementados com AA, neste estudo,

mostram apenas uma tendência de diminuição nestes valores e naqueles dos grupos

alimentados com 100 mg AA/kg na dieta em relação aos níveis superiores. Redução
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nos valores de VCM em animais isentos da suplementação vitamínica tem sido

observado, também, em salmão do Atlântico (Hamre et a/., 1997). Da mesma forma,

não foi notado qualquer efeito da suplementação de AA sobre a concentração de

hemoglobina em tambaquis, fato este já relatado por Martins et ai (1995) para o pacu

do Pantanal.

Estudos enfatizando o papel do AA sobre a absorção do ferro em peixes tem

sido conduzidos (Andersen et ai, 1998; Lim et ai, 2000). Nestes estudos, com bagre

de canal e salmão do Atlântico, deficiência de ferro, causando anemia somente pode

ser observado quando os peixes foram alimentados com altos níveis de AA na

ausência de ferro dietário. Observou-se ainda, que a suplementação de ferro não

exerceu efeito sobre o crescimento, hematologia, estado antioxidante ou a saúde dos

peixes.

A metahemoglobinemia ocorre quando organismos aquáticos são sujeitos em

seu ambiente a concentrações tóxicas de nitrito, principalmente em sistemas de cultivo,

onde os peixes são criados em altas densidades com grandes quantidades de

alimento. A toxicidade do nitrito está relacionada a sua capacidade de oxidar o átomo

de ferro da hemoglobina para metahemoglobina, uma forma incapaz de transportar o

oxigênio para os tecidos (Bartiett et ai, 1987).

É atribuído ao ácido ascórbico a função de reduzir a metahemoglobina de volta

a hemoglobina. Como relata a literatura, há uma redução significativa na taxa de

formação de metahemoglobina em bagre de canal alimentado com nível médio ou alto

de ácido ascórbico na dieta por apenas 1 semana (Wise et ai, 1988). Em truta arco-
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íris, a taxa de formação de metahemoglobina induzida pela presença de nitrito também

foi reduzida devido a presença de ácido ascórbico dietário (200 mg AA/kg) em

comparação aos animais que não receberam a suplementação vitamínica (Blanco &

Meade, 1980). Porém, neste estudo não se pode verificar esta função do AA, pois os

níveis de metahemoglobina registrados em tambaquis foram aceitáveis, embora tenha

ocorrido um discreto aumento dos valores de metahemoglobina quando na situação de

hipóxia, tanto nos animais que não receberam a suplementação (O mgAA/kg) quanto

nos que receberam a suplementação vitamínica (200 mg AA/kg).

4.2.2. Glicose

A manutenção da hipergiicemia em peixes, após a elevação inicial nas aminas

biogênicas no sangue, é rapidamente seguida por aumento nos níveis de corticotropina

e corticosteróides sangüíneos e então pela glicose do estoque de glicogênio (Adams,

1990). O ácido ascórbico parece ter um papel na síntese de corticosteróides. Assim,

altos níveis de ácido ascórbico na dieta têm sido relatados como benéficos para

redução do efeito fisiológico do estresse em peixes (Hardie et a/., 1991).

Níveis elevados de glicose são comumente observados como uma resposta

secundária ao estresse e têm sido utilizados como um indicador para determinar a

duração e severidade do estresse. Variações no nível de glicose no plasma ocorrem,

também, em função da dieta, idade, tempo desde a alimentação e estação do ano

(Wedemeyer et ai, 1990). Aumentos na glicose sangüínea são também associados

com as respostas fisiológicas a diferentes protocolos de estresse, como: exposição ao
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nitrito (Paula-Silva, 1999) e produtos de excreção (Andrade, 1999), entre outros, em

tambaquis; captura e confinamento em carpas (Pottinger, 1998); exposição ao ar,

hipóxia e alteração de pH em camarões {Penaeus monodon) (Hall & van Ham, 1998).

Neste estudo, pode-se observar que diferentes níveis de AA dietário não

afetaram o estoque de glicose sangüínea. Como a mobilização do estoque de glicose é

decorrente de situações esti^ssantes, elevadas concentrações de glicose no plasma

dos animais alimentados sem suplementação vitamínica e com a menor suplementação

teste (100 mg AA/kg) refletem, provavelmente, o estresse da condição hipóxica. A

utilização de níveis mais altos de AA (200 e 400 mg AA/kg) ocasionou uma diminuição

nos níveis de glicose, podendo-se inferir que a utilização destes níveis pode apresentar

uma melhora para o animal com relação ao efeito do estresse sobre o organismo. Este

padrão foi observado, também, em Sparus aurata alimentados com a mesma fonte de

AA utilizada neste trabalho (AA polifosfato), levando os autores a sugerirem, de igual

forma, a participação do ácido ascórbico na resposta fisiológica ao estresse (Henrique

et ai, 1998).

Os elevados níveis de glicose observados nos animais que não receberam a

suplementação vitamínica são um indicativo de que o estresse ao qual o animal foi

submetido (hipóxia) foi suficiente para alterar sua homeostase metabólica. Tal efeito foi

minimizado nos animais que receberam AA dietário. Esses resultados corroboram

estudos anteriores (Chagas, 1998) conduzidos com tambaqui, porém, alimentados com

AA cristalino. Ainda, a elevação dos níveis de glicose no grupo não suplementado

condiz com os fatos relatados na literatura, pois segundo Vander Boon et ai (1991),
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essa alteração dos níveis de glicose durante o estresse se dá primariamente como uma

conseqüência de elevados níveis de catecolaminas no sangue.

A suplementação de AA em dietas de peixes cultivados tem mostrado seu papel

para minimizar os distúrbios causados pelas condições estressantes que os peixes

eventualmente encontram no ambiente de cultivo. Como relatado anteriormente por

Chagas (1998) e reavaliado neste estudo, a utilização de um nível mais alto de AA é,

verdadeiramente necessário para o animal reduzir o efeito do estresse. Isso se dá,

principalmente, porque em tal situação ocorre a depleção das reservas de AA dos

tecidos em decorrência do organismo estar continuamente alterando o seu

metabolismo em função da nova condição que lhe é imposta (estresse). Isto condiz

com estudos anteriormente conduzidos por outros autores que mostram que em

situações estressantes, níveis maiores de AA se fazem necessários, inclusive para

manterem as concentrações corporais (Masumoto et a/., 1991; Luzzana et a/., 1995).

4.2.3. Lactato

Como uma conseqüência da atividade respiratória sob condições anaeróbicas,

há a elevação dos níveis de lactato. Isto ocorre devido á mobilização do estoque de

glicogênio, o qual é depletado, levando então ao acúmulo de lactato no músculo

(Milligan & Girard, 1993).

Os níveis de lactato medidos no presente estudo são similares àqueles

relatados previamente para o tambaqui em diferentes condições experimentais. A

exposição ao petróleo (Duncan, 1998), nitrito (Paula-Silva, 1999), produtos de
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excreção (Andrade, 1999) e baixa saturação de oxigênio (Almeida-Val et al., 1993)

foram considerados fatores responsáveis pela elevação dos níveis de lactato em

tambaqui, ocasionando seu acúmulo no plasma. Os resultados aqui apresentados

mostram que os animais que não receberam a suplementação vitamínica tiveram níveis

de lactato obtidos antes (normóxia) e após o período estressante (hipóxia) dentro do

limite de variação relatado anteriormente para o tambaqui. Os animais que receberam

dietas com níveis maiores de AA (200 e 400 mg AA/kg) apresentaram, como na glicose,

valores um tanto próximos em condições normóxicas quanto em hipóxicas, sugerindo

que altos níveis de AA podem diminuir o efeito do estresse, o que condiz com o

observado para os níveis de glicose.

Em carpas, os níveis de lactato, após estresse, aumentaram 2-3 vezes nos

animais alimentados com elevados níveis de AA, sendo que as menores mudanças

foram observadas nos peixes que receberam níveis recomendados de AA e a adição

de magnésio, sugerindo que uma adição normal ou alta de AA na dieta não influencia

os indicadores de estresse fisiológico, como observado por estes autores para os

níveis de lactato, cortisol e ascorbato (Dabrowska et a/., 1991).

A literatura relata em diferentes espécies que situações de estresse como

captura e confinamento em carpas (Pottinger, 1998), exercício e estresse em salmão

do Atlântico e truta arco-íris (Thomas, 1999), diminuição no nível de oxigênio dissolvido

em bacalhau (Plante et ai, 1998), estresse de manuseio, perseguição e confinamento

de "paddlefish" (Barton et ai, 1998) são responsáveis pelos elevados níveis de lactato,

indicando um nível alto de atividade muscular anaeróbica.
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Os níveis de lactato plasmático neste estudo provavelmente elevaram-se como

uma resposta metabóllca associada com o estressor (baixo nível de oxigênio

dissolvido), sendo este padrão similar ao relatado acima para outros teleósteos. Essa

acumulação de lactato, ou ácido láctico, no sangue dos peixes é resultante da

produção de energia anaeróbica pela glicólise, com o objetivo de encontrar um

suprimento metabólico de forma rápida. Embora tenha-se observado, neste estudo, um

indício de proteção do organismo quanto ao acúmulo de lactato, pelo mesmo em

tratamentos com a suplementação de AA, o mecanismo que envolve esta regulação

não é conhecido.

4.2.4. Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúríco (TBARS)

O AA exerce um eficaz efeito antioxidante sobre os compartimentos biológicos e

representa um importante antioxidante no plasma, pois reage diretamente com o ânion

superoxldo (O2*). o radical hidroxila (OH ) e vários hidroperóxidos lipídicos (Halliwell &

Gutteridge, 1990; Jacob, 1995; Liu & Lee, 1998).

Uma redução do dano celular, quantificada pelos níveis de malondialdeído,

ocorreu de forma mais pronunciada nos animais alimentados com AA díetárío. Esse

menor nível de estresse oxidativo foi observado, neste estudo, nos animais que

receberam o maior nível de suplementação de AA (400 mg AA/kg) na dieta, indicando

que os antioxidantes, neste caso o antioxidante não-enzimático ácido ascórbico, agiu

de forma eficaz na prevenção do dano celular causado por radicais livres, atuando

diretamente sobre o processo de peroxidação lipídica.
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Em tambaquis alimentados com AA (na forma cristalina) foi observado que os

níveis endógenos de produtos celulares oxidados (TBARS) mostraram-se inversamente

proporcionais aos níveis de AA empregado na dieta, e, somente em situação hipóxica,

os animais que não receberam a suplementação vitamínica apresentaram uma

elevação significativa nos níveis de TBARS quando comparados aos animais

suplementados, sendo tal fato atribuído ao papel antioxidante desta vitamina (Chagas,

1998).

O AA atua na destruição autoxidativa de lipídios do plasma, como sugerido por

Wayner et al. (1986). A eficiência antioxidante desta vitamina é dependente da

concentração usada, isto é, o número de radicais peroxil capturados por cada molécula

de ascorbato, diminui quando a concentração de ascorbato aumenta; sugerindo que a

destruição autoxidativa do ascorbato pode ter um papel regulatório, ajudando a reduzir

fisiologicamente as concentrações "excessivas" de vitamina C no plasma sangüíneo.

O sinergismo entre as vitaminas C e E tem sido objeto de estudo de muitos

pesquisadores (Sharma & Buettner, 1993; Hamre et al., 1997; Ronnestad et ai., 1999;

Gieseg et aí., 2000), por protegerem os organismos contra oxidação descontrolada

gerada pelos radicais livres, gerados durante o metabolismo normal, e por mudanças

oxidativas tais como infecção, destruição do tecido, drogas oxidativas e poluição,

sendo considerados como nutrientes essenciais para os peixes. Ainda exemplificando

a interação dessas 2 vitaminas, Hamre et al. (1997) não observaram qualquer mudança

nos níveis de malondialdeído (MDA, determinado como substâncias reativas ao ácido
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tiobarbitúrico - TBARS) no fígado de salmão do Atlântico, indicando que a oxidação

dos lipídios foi insignificante.

Em outros animais, como o porco da índia e ratos, foi observado um padrão

similar ao relatado anteriormente para peixes, pois houve um declínio de peróxidos

lipídicos em conseqüência de um elevado nível de AA (Jayachandran et al., 1996; Liu &

Lee, 1998).

O processo de lipoperoxidação foi, também, avaliado em 22 teleósteos

pertencentes á bacia Amazônica, incluindo dentre outros, o tambaqui {Colossoma

macropomum). Foi relatado que as concentrações médias de TBARS no fígado

(140±22 nmol/g de tecido) e sangue (61 ±9 nmol/ml de sangue) dessas espécies foram

relativamente baixas quando comparados a teleósteos marinhos e elasmobrânquios

(Wilhelm-Filho & Marcon, 1996). Ainda, com o objetivo de analisar o processo de

peroxidação dos lipídios em tambaqui frente à ação dos componentes do petróleo,

Duncan (1998) mostrou que tal poluente induziu a um aumento nos níveis de TBARS

para esta espécie. A intoxicação pelos componentes do petróleo pode induzir o ataque

de ROS nas membranas dos eritrócitos de tamoatá {Hoplosternum littorale), de forma

semelhante à relatada para o tambaqui (Duncan, 1998).

Os resultados deste estudo mostram que a suplementação de alto nível de AA

na dieta de tambaqui reduziu significativamente os níveis de TBARS no plasma. Esta

evidência mostrou que a vitamina C pode suprimir a peroxidação lipídica, protegendo,

então, as células do estresse oxidativo. Segundo Liu & Lee (1998), a adequada

suplementação de AA pode poupar a utilização e o metabolismo da vitamina E dos
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tecidos, aumentar a eficácia da vitamina E e suprimir a susceptibilidade dos tecidos à

peroxidação lipídica, reduzindo, deste modo, o risco de doenças devido ao estresse

oxidativo. Como já mencionado anteriormente, altos níveis de AA dietário tem ação

benéfica frente á situações estressantes em virtude principalmente da depleção desta

vitamina em tais condições e também pelas suas fortes propriedades de oxi-redução.

4.3. Cicatrização de ferimentos

Em sistemas de cultivo, os ferimentos são comumente observados e a rápida

cicatrização se faz necessária para se prevenir infecção, sendo o tempo requerido para

a cicatrização do ferimento afetado pelo estado nutricional do peixe (Masumoto et a/.,

1991). O ácido ascórbico assume papel primordial neste processo devido à sua

participação na hidroxilação da prolina e a conseqüente formação do colágeno,

substância protéica que mantém a integridade da estrutura celular. A ausência de

ácido ascórbico dietário, por outro lado, ocasiona defeitos na síntese do colágeno. É

relatado, ainda, para animais não suplementados com AA, que o processo de

cicatrização de ferimentos é lento; sendo inclusive relatado casos em que feridas

previamente fechadas tornaram a abrir-se e que infecções secundárias tornaram-se

visíveis nas áreas sangrantes do ferimento (Mahan & Escott-Stump, 1998). Em truta

arco-íris que receberam dietas isentas de AA, foi observado coagulação do sangue na

parte ferida; podendo-se verificar, inclusive, que as fibras colágenas estavam

desunidas, diferentemente da sua disposição antes do ferimento (Halver, 1972, Halver

et al., 1975).
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De acordo com Bereiter-Hahn (1986), o processo de re-epitelização em

teleósteos compreende 5 estágios:

1) a cavidade ferida é preenchida com tecido desagregado e muco;

2) a epiderme torna-se destacada da lâmina basal uns poucos segundos ou

minutos após o ferimento;

3) células epiteliais migram sobre a cavidade ferida, com subseqüente

afrouxamento do contato intercelular;

4) as frentes convergentes das lâminas de células removidas entram em contato

com as outras, reconstituindo a continuidade epitelial e formando o fechamento

primário da ferida.

5) o crescimento e a diferenciação, assim como a massa remodelada de célula,

ocorre vários dias após o ferimento.

Na derme, a ruptura de capilares inicia a seqüência de eventos de coagulaçâo

do sangue, alterando a permeabilidade capilar, com a migração de células

inflamatórias dentro do espaço a vascular central ferido. Uma fase reparativa ocorre,

com a conseqüente proliferação de fibroblastos, células endoteliais, síntese de

colágeno e matriz extracelular (Bereiter-Hahn. 1986).

Neste estudo, o processo de cicatrizaçâo de ferimentos em tambaqui evidenciou

que o processo de restauração da escama e cicatrizaçâo da epiderme foi

primariamente observado na primeira semana após a incisão do corte. A eficiência da

cicatrizaçâo dos ferimentos foi notório em todos os grupos alimentados com AA, porém.
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o maior nível dietário (400 mg AA/kg) foi o que promoveu a melhor recuperação da

epiderme ao final de 3 semanas, a qual teve uma aparência normal.

Muitos estudos tem apontado que a taxa de reparo do tecido é dependente do

nível de AA suplementado na dieta. Em Sparus aurata, os ferimentos foram cobertos

por uma fina camada de células epiteliais 8 horas após a incisào do corte no grupo

suplementado com o maior nível dietário de AA (600 mg AA/kg) em comparação ao

grupo suplementado com o menor nível (50 mg AA/kg), o qual teve uma resposta mais

lenta, necessitando desta forma, de 2 dias para completar o mesmo processo (Alexis et

al., 1997).

Restauração do padrão normal de escamação e regeneração da epiderme foi

relatado para o ciclídeo Hemichromis bimaculatus, o qual foi completamente restaurado

na região ferida, sendo observado apenas uma diferença na taxa de reparo nas regiões

periféricas (14 dias após o ferimento) comparado à região central (poucos dias). Tanto

a regeneração da escama, quanto a cicatrização da epiderme, foram iniciadas das

margens para o centro da ferida, sugerindo que o primeiro sinal para regeneração da

escama vem da epiderme. Ainda, as escamas regeneradas formadas na região central

da área ferida diferiram das normais, devido às células que formam escamas serem

recrutadas de regiões próximas á área não ferida da derme (Quilhac & Sire, 1998). No

"bottlenose dolphin" {Tursiops truncatus), o tempo de reparo da epiderme foi similar ao

observado em outros mamíferos, sendo o processo de cicatrização de ferimentos

completado em 7 dias (Bruce-Allen & Geraci, 1985).
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o papel do glicogênio no processo regenerativo de ferimentos tem sido

reconhecido, principalmente, por ser uma forma importante de carboidrato estocado

para o fornecimento imediato de energia no corpo do animal. Em seus estudos, Raí &

Mittal (1997) observaram que imediatamente após a incisão da ferida, ocorreu uma

depleção súbita do conteúdo de glicogênio das células epiteliais (as da camada do

meio e da camada externa) e das células basais. Porém, somente após 14 dias,

pequenos depósitos de glicogênio reapareceram nas células basais e nas células

epiteliais tanto na camada do meio como na camada externa, sendo que finalmente no

25° dia o tecido teve uma aparência normal.

Experimentos sobre cicatrização de ferimentos em peixes alimentados com

diferentes níveis de ascorbato tem sido conduzidos com truta arco-íris (Halver et ai,

1969), bagre de canal (Um & Lovell, 1978), tilápia do Nilo (Jauncey et ai, 1985) e

Sparus aurata (Aléxis et ai, 1997). As taxas de cicatrização dos ferimentos foram

dependentes dos níveis dietário de AA, sendo os melhores resultados observados nos

grupos suplementados com AA, em virtude da participação desta vitamina no processo

de formação do colágeno. o qual é responsável por manter a integridade da célula. O

resultado aqui observado para o tambaqui está de acordo com os relatados na

literatura.
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5. CONCLUSÕES

1) A suplementação de AA em dietas de peixes é de vital importância, sendo esta

vitamina responsável pela manutenção do estado de saúde dos animais.

2) O emprego de AA na dieta de tambaqui promoveu o melhor desenvolvimento (ganho

de peso, conversão alimentar e sobrevivência): sendo o nível de 200 mg AA/kg

recomendado para ser suplementado na dieta desses animais.

3) O emprego de um nível mínimo de 200 mg AA/kg é recomendado para o tambaqui,

quando exposto a condições estressantes.

4) O envolvimento do AA no processo de peroxidaçâo dos lipídios foi evidente, como

apresentado pela redução do dano celular causado pelos radicais livres, avaliado

através dos níveis de TBARS.

5) Outro papel do AA está relacionado à participação desta vitamina na formação do

colágeno, responsável por manter a integridade da estrutura celular, como observado

no processo de regeneração da escama e restauração da epiderme.
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6. PERSPECTIVAS PARA FUTURAS INVESTIGAÇÕES

Ao finalizar esta etapa, muitas questões ainda necessitam ser respondidas

quanto às funções do ácido ascórbico. Assim, é necessário:

1) Avaliar outras fontes estáveis de AA objetivando obter o conhecimento de qual

promove o melhor desenvolvimento da espécie, inclusive na tentativa de obter níveis

de suplementação mais baixos para melhorar a relação custo x benefício.

2) Estudar o efeito do AA sobre o metabolismo do ferro e desta forma elucidar o

mecanismo de anemia em animais deficientes em AA.

3) Esclarecer o efeito do AA sobre o processo de cicatrização de ferimentos, com o

emprego de técnicas histológicas para observar esse processo na demne.

4) Elucidar a eficiência do AA em processos patológicos e parasitológicos.

5) Avaliar o papel do AA na redução da toxicidade de poluentes.
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