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Sinopse:

Este trabalho apresenta um estudo do efeito da hipóxia periódica sobre o

crescimento e o metabolismo de alevinos de tambaqui {Colossoma

macropomum) durante 60 dias. Os parâmetros de crescimento mostram

que a exposição à hipóxia periódica reduziu o ganho de peso. Não houve

diferenças na conversão alimentar. O consumo de oxigênio específico

não apresentou mudança, tampouco a concentração de proteínas totais

no músculo. Houve redução da atividade das enzimas oxidativas (CS e

HOAD) no músculo e um aumento da atividade das enzimas giicolíticas

(PK e LDH) em todos os tecidos. Foram também observados aumentos na

atividade da enzima MDH. O experimento demonstra que a espécie está

ajustada fisiologicamente à oscilação de oxigênio. A redução observada

no consumo de alimento pode ser interpretada como um ajuste para a

redução do gasto energético com o processo digestivo.

Palavras-chaves: tambaqui, crescimento, metabolismo, consumo de

alimento, PK, LDH, MDH, CS, HOAD.
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Efeito da hipóxía periódica sobre o ganho de peso de alevínos de

tambaqui, Coíossoma macropomum (Cuvier, 1818) (Serrasalmidae):

Ajustes fisiológicos

RESUMO

O crescimento é um processo complexo de interação entre o potencial

genético dos organismos e as condições ambientais. Os peixes possuem

altas taxas de crescimento, as quais estão associadas ao metabolismo

aeróbico. Nas águas amazônicas é comum o fenômeno de hipóxía

periódica. O presente trabalho investigou o efeito da hipóxía periódica

sobre o crescimento dos alevínos de Coíossoma macropomum

(tambaqui) e atividade das enzimas glicolítícas (piruvato quinase, PK;

lactato desidrogenase, LDH) e oxidativas (citrato sintase, CS, malato

desidrogenase MDH, 3-hidroxíacil CoA desidrogenase, HOAD) durante 60

dias. Os resultados revelam que o ganho de peso nos alevínos

submetidos à hipóxía periódica foi de 77% em relação ao crescimento dos

alevínos em normóxia. Existiu uma redução significativa no consumo de

alimento, embora, não tenha ocorrido diferença na conversão alimentar,

sugerindo que a redução no consumo de alimento pode representar um

ajuste para minimizar o gasto energético associado ao processo

digestivo. As enzimas glicolítícas aumentaram gradatívamente, indicando

um aumento do potencial anaeróbico dos animais. Concomitantemente,

houve uma redução do potencial aeróbico do músculo refletido na

diminuição da atividade das enzimas oxidativas (CS e HOAD), sugerindo

uma diminuição na demanda energética. Após 30 dias de exposição à

hipóxía periódica, observou-se que houve uma tendência na qual a

atividade de todas as enzimas voltou a se aproximar daquela dos

indivíduos em condição de normóxia.



Effect of the períodíc hypoxia on the weight gaín of tambaquí,

Colossoma macropomum (Cuvíer, 1818) (Serrasalmidae):

Physiological Adjustments

ABSTRACT

The growth ís a complex process consideríng the possíble ínteractíons

between the genetic potential of the organisms and the environmental

conditions. Físh have high growth rates, which may be associated with

aerobic metabolísm. Amazonian waters often show events of periodic

hypoxia, which, ín turn, effect fish metabolism. The present work

investigated the effects of periodic hypoxia after 60 days on the growth of

Colossoma macropomum (tambaqui) and the activities of the glycolytic

(PK, LDH) and oxidative (CS, MDH, HOAD) enzymes. The resuits índicate

that the increase in weight of the fingerlings submitted to periodic

hypoxia was 23% lower, comparared to increase ín weight of control

group (normoxía). A signíficant reductíon ín feed intake was decteted.

However, differences were not observed ín food conversíon, suggestíng

that the reductíon in feed intake may represent an adjustment to minimize

energy expenses associated with dígestíve processes. The enzymes of

glycolytic pathway íncreased gradually, suggestíng a gradual increase in

anaerobíc potential. Símultaneousiy, we noticed a reductíon of aerobic

potential of the muscle, detected as a decrease of the oxidative enzyme

leveis (CS and HOAD), thus suggestíng a decrease in animars energy

demand. After 30 days under periodic hypoxia, ali enzyme leveis were

similar to físh normoxíc condition, indicatíng similar trends for

physiological adjustments.
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1 - INTRODUÇÃO

Mesmo apresentando condições ambientais extremas, a

Amazônia abriga a maior diversidade de peixes de água doce do mundo,

com cerca de 1500 espécies descritas. Estima-se que haja um total de

aproximadamente 2500 espécies, compreendendo 8% dos peixes de todo o

mundo (Santos et ai, 1993). Isso indica que os peixes que vivem nessa

bacia podem ser considerados ótimos modelos de estudo da influência de

fatores ambientais na distribuição e na diversidade de espécies atuais

(Almeída-Val et aí., 1993; Almeida-Vaf & Vai, 1995; Almeida-Val & Farias,

1996).

Os peixes da Amazônia são animais que apresentam uma

"plasticidade" ecológica extrema e são capazes de sobreviver em águas

hípóxícas, tendo desenvolvido uma variedade de estratégias adaptatívas,

que incluem respostas em nível comportamental, morfológíco, fisiológico e

bioquímico (Junk, 1980; Almeida-Val et aL, 1993; Almeida-Val & Farias,

1996; Vai, 1996).

Uma das primeiras respostas dos peixes à diminuição de

oxigênio em seu ambiente é a fuga (migração) para ambientes menos

inóspitos (Vai, 1996). Junk et aí. (1983), estudando o Lago do Camaleão, um

lago de váizea próximo à Manaus, observaram que das 132 espécies que lá

ocorrem, 70% não permanecem naquele local quando se formam condições

de hipóxia.

Como resultado da hipóxia crônica existente na Amazônia, os

peixes desenvolveram alternativas respiratórias tais como respiração na

superfície aquática (RSA), camada mais rica em oxigênio na coluna d' água



(revisto por Almeída-Val & Farias, 1996). Alguns peixes que apresentam

RSA aumentam o lábio inférior, em condição de hipóxia, como o tambaqui

{Colossoma macropomum) e o matrinxâ {Biycon cephaius), melhorando a

passagem de água mais oxigenada pelas brânquias (Braun & Junk, 1982). O

tambaqui, em condição de hipóxia experimental (O2 < 0,5mg/l), expande em

duas horas seu lábio inferior, e quando o oxigênio está novamente

disponível, o lábio se retrai em intervalo de tempo semelhante (Saint-Paul,

1984; Almeída-Val etaL, 1993).

A respiração aérea em peixes é uma estratégia para viver em

ambientes hipóxicos. Pelo menos nove famílias de peixes da Amazônia

incluem representantes de respiração aérea, facultativa ou obrigatória (Vai,

1996). A obtenção de oxigênio diretamente do ar, quando as águas tomam-

se hipóxicas, requer estruturas acessórias especiais. Várias espécies

desenvolveram modificações nas brânquias, estômago e intestino;

vascularização da boca e da bexiga natatória e mesmo pulmões

verdadeiros, como em Lepidosiren paradoxa (Kramer et aL, 1977; revisto

por Vai, 1995; 1996).

Outras estratégias de sobrevivência são os ajustes fisiológicos e

bioquímicos, que podem variar nas espécies amazônicas, mas de um modo

geral são: aumento da freqüência do batimento opercular, volume

respiratório e a taxa cardíaca; aumento dos eritrócitos circulantes, da

concentração de hemoglobina ([Hb]) e hematócrito (Ht); aumento da

afinidade da Hb-Oa; e em algumas espécies a supressão metabólica (Vai &

Almeida-Val, 1995; Vai, 1996).



enfrentam tal situação de hipóxía com uma marcante redução no

metabolismo aeróbico e um acentuado aumento no metabolismo

anaeróbico, embora em situação prolongada ocorra uma diminuição

também na atividade glicolítica anaeróbica (Driedzic & Almeida-Val, 1996;

Almeida-Val et aí., 1999). Isso se toma um paradoxo, pois a deposição de

proteínas está ligada ao alto consumo de oxigênio com uma demanda

elevada de energia. Por outro lado, as espécies amazônicas apresentam

taxa de crescimento rápido, considerando as baixas atividades de enzimas

oxidativas, ao mesmo tempo que enfrentam situações de hipóxia crônica.

Os mecanismos que permitem o crescimento diante de aparente

adversidade permanecem sem uma compreensão clara.

O crescimento é um processo complexo no qual uma série de

reações fisiológicas e comportamentais atuam desde a ingestão do

alimento até a deposição de seus nutrientes para produzir, no final, um

aumento quer no número ou no volume celular. Esse processo está

fortemente relacionado com a deposição de substâncias nos organismos,

como lípídeos e principalmente proteínas, a qual é acompanhada pela

deposição de água.

Como qualquer processo biológico, o crescimento exige ATP

(adenosina trifosfato), o qual pode ser suprido por duas vias metabólícas: a

aeróbica e a anaeróbica. Em condição aeróbíca, carboidratos são

catalizados a piruvato, que entra no ciclo dos ácidos tricarboxílicos, onde é

oxidado a CO2 e H2O, iiberando poder redutor para a cadeia respiratória,

produzindo mais moléculas de ATP. Na condição anaeróbica, o piruvato é

convertido a lactato através da enzima lactato desidrogenase (LDH). O



metabolismo aeróbico produz mais energia que o anaeróbico. Assim, pode-

se relacionar a quantidade de ATP presente em um determinado tecido com

a taxa de consumo de oxigênio (Hochachka & Guppy, 1987).

A energia necessária à síntese protéica é fornecida pelo

processo de quebra das ligações químicas de macromoléculas na

presença de oxigênio. É neste sentido que o oxigênio torna-se um fator

limitante ao crescimento (Brett, 1979). Durante a supressão metabólica os

peixes buscam minimizar o uso de ATP. Nessa situação, uma das primeiras

atividades suprimida é a síntese protéica, que é a maior consumidora de

ATP, a qual é mantida por metabolismo oxidativo. Entretanto, as possíveis

reiações entre a taxa de síntese protéica e o consumo de oxigênio são,

ainda, fonte de muitas discussões (Houlíhan etaL, 1995).

O estresse fisiológico resuita num aumento da demanda

energética principalmente para resolver a situação imposta pelo fator

estressante. Essa energia é fornecida principalmente pela mobilização ou

síntese da glicose a partir das reservas de glicogênio. Esse desvio

energético, sob essa circunstância, diminui a energia disponível para

outros requerimentos, incluindo o crescimento somático (Pankhurst & Van

derKraak, 1997).

Do ponto de vista da bioenergética, o crescimento de peixes pode

ser expresso pela fórmula: GE = FE + UE + ME, onde GE é a energia total,

FE é a perda energética fecal, UE é a perda energética não-fecal e ME a

energia metabolizável. A energia metabolizável pode ainda ser expressa por

meio das energia de manutenção (MEm) e energia de crescimento (MEp), de



modo que a energia potencial para o crescimento é expressa como a razão

MEp/MEm (Van Weerd & Komen, 1998).

A literatura existente mostra que variáveis ambientais como a

qualidade da água, temperatura, oxigênio dissolvido, influenciam no

crescimento de peixes (Yang & Somero, 1993; Pinheiro & Santos, 1993;

Thetmmeyer et aL, 1999; Buentelo et aL, 2000). Os fatores potenciais de

estresse podem afetar o crescimento por meio de aiterações no apetite, na

absorção e na utilização do alimento. Existe uma complexa interação entre

o metabolismo energético e o crescimento com o tamanho corporal e

temperatura (Van Weerd & Komen, 1998). Durante a supressão metabólica,

o consumo de oxigênio pode ser visto como um requerimento metabóiico à

manutenção, reduzindo, assim, o potencial de crescimento (MEp/MEm).

O efeito da hipóxia sobre o crescimento foi avaliado em algumas

espécies aquáticas, onde o ganho de peso é alterado em virtude da

diminuição do apetite. Isso ocorreu, basicamente, devido à hipóxia ter sido

contínua (Brett & Blackbum, 1981; Pedersen, 1987; Meurer et aL, 1998;

Harris etaL, 1999; Thetmeyer etaL, 1999; Buentelo et ai., 2000; Pichavant et

aL, 2000). A hipóxia contínua não ocorre em ambientes naturais ou de

cultivo. Deste modo, os valores obtidos naqueles experimentos podem

estar superestimados. Assim resta uma dúvida: será que a redução do

apetite sob hipóxia pode ser uma adaptação que visa restringir a taxa

metabólica ou será o resultado da depressão metabólica?

Hoje, sabe-se que existe uma forte correlação entre a deposição

de proteína e o crescimento. Da mesma forma, há uma estreita relação entre

o ganho de peso e a taxa metabólica (consumo de oxigênio).



Bioenergeticamenfe, a síntese de proteína consome muito mais energia do

que o acúmulo de gorduras. A síntese protéica pode responder, em valores

teóricos, por cerca de 11 a 42% do consumo de oxigênio total em peixes

(revisto por Houiíhan et aL, 1995). Assim, fica bem clara a importância do

oxigênio no crescimento.

A atividade de algumas enzimas das vias oxidativa e glícolítíca

têm sido usadas para o estabelecimento da taxa de crescimento individual

(Pelletier et aL, 1995) e do ajuste potencial à hipóxia em diferentes estágios

de vida (Almeida-Val etal., 2000)

Segundo Almeida-Val & Farias (1996), os peixes da Amazônia têm

que conviver com ambientes sujeitos a hipóxia crônica, podendo

confrontar-^e com episódios periódicos de anóxia. Nesse esforço que as

espécies fazem para se ajustar às oscilações na disponibilidade de

oxigênio, resta pouca energia para investir no crescimento, o qual demanda

uma grande quantidade de energia requerida de enzimas oxidatívas.

Diversos estudos realizados no Laboratório de Ecofisíología e

Evolução Molecular (LEEM) no INPA têm mostrado que a atividade absoluta

das enzimas do metabolismo oxidativo de peixes amazônicos, incluindo o

tambaqui, é menor do que a atividade das mesmas enzimas de teleósteos

pertencente a regiões temperadas (Driedzic & Almelda-Val, 1996; West ef a/.,

1999) e subtropicais (Almeida-Val & Panepucci, 1996; Lopes, 1999).

O tambaqui {Colossoma macropomum) está amplamente

distribuído nas bacias de drenagem do Amazonas e do Orinoco. Apresenta-

se como uma espécie extremamente importante na pesca e na piscicultura

da região amazônica. Diversos trabalhos referentes ao tambaqui foram



realizados a fim de melhorar seu manejo na aqüicultura (Woynorovich,

1985; Senhoríni, et aL, 1988; Camargo et al, 1998; Vidal^r et a/., 1998;

Sevilla & Gunther 2000). Além do alto valor econômico da espécie, ela

apresenta grande interesse para a fisiologia devido à sua permanência,

crescimento e sobrevivência em ambientes hipóxicos. O tambaqui

apresenta adaptação à hipóxia em todos os níveis da organização

biológica, o que incluí adaptações morfológicas, comportamentais,

fisiológicas e bioquímicas (Saint-Paul, 1984; Almeida-Val et al., 1993; Vai,

1995, Vai & Almeida-Val, 1995, Driedzic & Almeida-Val, 1996; Duncan, 1998;

Portela, 1998; Brinn, 1999; Paula-Silva, 1999; West et al., 1999; Almeida-Val

etal., 1999; Ascon, 2000; Castro-Pérez, 2001).

O tambaqui desenvolve um aumento do lábio inferior em cerca

de duas horas após a exposição à hipóxia (O.OmgOa/L). Apesar dessa

estrutura não estar relacionada com a troca de gases, ela serve para

melhorar o direcionamento da água da camada superficial, rica em

oxigênio, para as brânquias (Almeida-Val etal., 1993). Os lábios expandidos

desaparecem no mesmo período de tempo quando condições normais de

oxigênio estão disponíveis. Vai (1995) quantificou em 35% a eficiência da

expansão dos lábios de tambaqui na tomada de oxigênio em indivíduos

submetidos à hipóxia quando comparados àqueles que não tinham acesso

à superfície da lâmina d'água, concluindo que essa estrutura ajuda a

meihorar a tomada de oxigênio durante a hipóxia e que, juntamente com

ajustes fisiológicos e bioquímicos no sangue, mantém o conteúdo de

oxigênio nos tecidos semelhante aos níveis observados durante a

normóxia.

8



está relacionada com experimentos de exposição à hipóxia contínua. Até o

presente momento, nenhum trabalho investigou o efeito da oscilação do

oxigênio sobre o ganho de peso e o balanço entre enzimas do metabolismo

aeróbico e anaeróbico.

1.1-Objetivos

Uma vez que a hipóxia ambiental não é contínua, ocorrendo

predominantemente durante a noite em ambientes naturais (lagos de

várzea) e artificiais (tanques de piscicultura), o presente trabalho,

procurando '"reproduzir" as condições ambientais em laboratório, visou

analisar o efeito dessa condição sobre o crescimento de Colossoma

macropomum e sobre a atividade de enzimas das vias oxidativa e

glicolítica durante o seu crescimento.
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2 - MATERIAL E MÉTODOS

Todos os experimentos foram desenvolvidos no Laboratório de

Ecofisiologia e Evolução Molecular - LEEM/COPE/INPA.

Os alevinos de tambaqui (Colossoma macropomum) usados no

presente trabalho foram obtidos junto à estação de piscicultura de

Balbina (Presidente Figueiredo - AM), cedidos pelo "Projeto Tambaqui" e

submetidos à aclimatação basal, por duas semanas, em tanques de

polietileno com capacidade para 500L, equipados com filtro biológico, à

temperatura ambiente do galpão, pH 5 e aeração constante de oxigênio (6

mgOa.L"^). Durante esse período, os alevinos foram alimentados

diariamente com ração comercial estrusada contendo 32% de proteína

bruta.

2. f - Protocolo experímental

Foram usados 168 alevinos de tambaqui, com peso médio inicial

de 9,5 ± 4g, distribuídos em quatro tratamentos (O, 15, 30 e 60 dias) em

hipóxia periódica e normóxia com duas repetições cada. O tratamento O

(zero) dia teve apenas unidades em normóxia. Foram distribuídos 12

alevinos em cada unidade experimental, num total de 14 unidades. O

experimento durou 66 dias.

As unidades experimentais consistiram de tanques circulares

de polietileno com capacidade máxima de 150L, dimensões de 0,54m de

diâmetro de fundo, 0,68m de diâmetro de borda e 0,54m de altura,

equipados com sistema de filtro biológico. Todas as unidades tinham

aeração constante a fim de conferir estabilidade biológica ao sistema.
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Após o período de aclimatação basal, os alevínos foram transferidos para

essas unidades, onde, novamente, passaram por mais um processo de

aclimatação que durou cinco dias; nesse período a temperatura foi de

25,3 ± 0,04°C (temperatura ambiental), pH 5,86 ± 0,15 e oxigênio dissolvido

7,2 ± 0,08 mg.L'\

Inicialmente, 12 alevinos da condição de normóxia (6 de cada

unidade) foram coletados, para extração dos tecidos: músculo branco,

cérebro, coração e fígado. Os tecidos foram conservados a -ZO^^C até o

momento das análises. Esses tecidos foram usados para determinar as

atividades absolutas das enzimas, servindo como controle (momento zero).

Em todas as coletas, os alevinos foram sacrificados por congelamento.

A condição de normóxia nas unidades experimentais foi mantida

por aeração constante. Reproduziu-se a situação de hipóxía periódica

através da supressão da aeração (desligamento) a partir das 18hs, de modo

que durante a noite a concentração de oxigênio dissolvido diminuía pelo

próprio consumo dos animais, atingindo níveis hipóxicos. Às 6hs da

manhã, a aeração era fornecida novamente. Essa periodicidade foi mantida

através de um í/mer (programador) digital.

O monitoramento da concentração de oxigênio dissoivido nos

tanques foi feito através de leitura direta por um oxímetro digital YSI modelo

55. O pH, a temperatura, a concentração de amônia da água nas unidades

também foram monitorados nesse período. Foi feita troca parcial de água

das unidades a cada 5-7 dias. Em intervalos de 15 dias, foram realizadas

biometrias em todos os peixes. Uma vez por semana, foi feito um

12



acompanhamento do oxigênio dissolvido durante o período de 24 horas

(Figura 1).

Foi usada ração comercial estrusada da ALE^-alevinos, com 32%

de proteína bruta. Todos os peixes foram alimentados uma vez por dia,

sempre às 12hs, instante em que as condições de oxigênio estavam

normais (Figura 1). Os animais foram alimentados até a sacíedade (acf

libitum).

As coletas foram realizadas aos 15, 30 e 60 dias de experimento.

Nas coletas, 2 unidades de cada tratamento foram usadas, sendo que se

coletou aleatoriamente 6 alevínos de tambaqui de cada, totalizando 12

indivíduos para cada tratamento. As unidades amostradas foram

descartadas para o restante do experimento. Todas as coletas foram

realizadas entre 9 e lOhs da manhã. Os animais foram sacrificados por

congelamento, em gelo. Após isso foi feita a extração dos tecidos: músculo

branco, cérebro, coração e fígado, sendo conservados congelados a -70°C.

2.2- Parâmetros DE DESEMPENHO

O crescimento foi verificado através do ganho de massa, em

porcentagem da massa inicial, e através da taxa de crescimento específico

(TCE) como descreve a seguinte fórmula:

TCE = (IníMfí-IníMfi) * 100

T

onde TCE = taxa de crescimento específico; In = logaritmo natural; Mf =

massa final (g); Mi = massa inicial (g); T = tempo (dias)

O consumo alimentar diário (CA) foi calculado como a

porcentagem de ração consumida por dia em relação à massa corpórea.
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Para o cálculo da conversão alimentar aparente (CAA) adotou-se

a razão entre o ganho de peso úmido (g) e alimento fornecido (g), durante o

experimento.

2.3 - DOSAGEM DE PROTEÍNA TOTAL

Na determinação da concentração de proteína total no músculo

branco usou-se o kit Doles S.A. específico para dosagem de proteínas.

Esse método consiste num sistema colorimétrico onde o reagente de

Biureto (citrato trissódico 0,114IVI, carbonato de sódio 0,21M e sulfato de

cobre 0,01 M) reage com a proteína total em um meio alcalinizado por

hidróxido de sódio OM, formando um complexo corado de cor violeta que

é proporcional à concentração de proteína na amostra. O procedimento

foi o indicado pelo fabricante, no qual SOfil de extrato de músculo branco

(homogeneizado em tampão fosfato pH 7,3 e centrifugado a 27.000G por

lOmin) são adicionados a 2,5ml de reagente de Biureto, acrescido, em

seguida, de duas gotas de hidróxido de sódio. A leitura foi feita em

espectrofotômetro Spectronic Genesis 2 no comprimento de onda de

550nm e os cálculos foram feitos em equações de regressão linear

usando o próprio padrão fornecido pelo kit (albumína 4g/dl). Os

resultados obtidos foram expressos em g de proteftias totais/dl homogenado.

2.4 - Anáuse do consumo de oxigênio total (VOz)

Dois dias antes das coletas, os peixes das unidades

experimentais que seriam amostradas não foram mais alimentados. No dia

anterior a coleta, 6 peixes dessas unidades foram coletados
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aleatoriamente. Eles foram aclimatados, por pelo menos 5 horas, em

câmaras metabóllcas plásticas num volume de 3L, cada uma, contendo

dois peixes. Os alevinos foram coletados às 8 hs da manhã. Para os

alevinos provenientes das unidades em hipóxia, o oxigênio dissolvido das

câmaras metabóllcas foram mantidos em níveis hipóxicos para que o

consumo do oxigênio refletisse a situação de hipóxia periódica. Nas

câmaras metabóllcas dos alevinos provenientes de normóxía foram

mantidas as aerações de O2. Após o féchamento da câmara, medidas da

pressão parcial de oxigênio (PO2) foram obtidas a cada 30min. Para isso,

uma amostra (ImL) da água era coletada e as varáveis medidas usando um

analizador ácido-base acoplado a um módulo Radiometer PHM72-Mk72. Os

valores obtidos em iimoi foram convertidos para mg02 do peso do animal,

calculados segundo a fórmula;

Q {mg02.h-\g-^) =( [QOaía) - Q02(b) / T x M] * S * V) * 0.03199

onde:

Q02(a) = pressão parcial de oxigênio, em mmHg, no tempo 0,-
Q02(b) = pressão parcial de oxigênio, em mmHg, no tempo 0+T;
T = tempo, em horas;
M = biomassa, em grama, de peixe;
S = solubilidade do oxigênio a determinada temperatura e pressão
atmosférica;
V = volume da câmara metabólica, em mililitros.
0,03199 = fator de conversão

2.5 - Preparação dos tecidos e obtenção dos extratos para a análise do

PERFIL ENZIMÁTICO

Os tecidos (músculo branco, cérebro, coração e fígado) foram

removidos logo após o sacrifício dos animais por congelamento em gelo
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picado e acondíclonados em envelopes de papel alumínio e congelados em

-70°C, para análise posterior das atividades enzimáticas.

Os tecidos foram homogeneizados e centrifugados durante 10

minutos a 27.000xg em uma centrífuga Sorvall RC5B a 4°C. Os

homogenados foram preparados na razão 1:4 (pesorvolume) com exceção

do coração para o qual utilizamos razões de até 1:20 (p:v) em virtude do

tamanho diminuto desse órgão. Na preparação dos homogenados para

lactato desidrogenase (LDH), piruvato quinase (PK), malato desidrogenase

(MDH) e 3-hidroxíacil CoA desidrogenase (HOAD) o tampão usado consistiu

de 150mM de imidazol, ImM de EDTA (ácido etileno diamino tetracético),

5mM de DTT (dithiothreitol) e 1% de triton X-100 (Octilfenoxipolietoxietanol),

pH 7,4. Para a preparação dos homogenados de músculo para medir a

atividade da citrato sintase (CS) foi usado um tampão contendo ImM de

EDTA, 1% de Triton X-100 e 20 mM de Hepes (ácido etanosuifúrico

hidroxíetilpiperazina), pH 7.4.

Z6 - Anáuses Enzímáticas

Os valores das atividades enzimáticas foram determinados a 25**C

em um espectrofotômetro Spectronic Genesis 2, utilizando as técnicas

revistas por Driedzic & Almeida-Val (1996). As reações enzimáticas

seguiram os seguintes protocolos:

PK- ISOmM de MgS04, ISOmM de KCI, 50mM de ímidazol, 0,15mM de NADH

(nicotinamída adenina dinucleotídeo reduzida), 5mM de ADP (adenosina

difosfato) ImM de KCN, lOUl/ml de lactado desidrogenase (LDH), pH 6,9 a
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25°C. As reações foram iniciadas com a adição de 2,5mM de

fosfoenoipiruvato (PEP);

LDH- 0,15mM de NADH, 1mM de KCN e 50mM de imidazol, pH 7.4 a 25°C. As

reações foram iniciadas com adição de 1 e lOmM de piruvato (pyr);

MDH- 0,15mM de NADH e 50mM de imidazol, pH 7.4 a 25*^0. As reações

foram iniciadas com adição de 0,5mM de ácido oxalacético (OAA);

CS- 0,4mM de Acetil CoA, 0,25mM de DTNB (ácido dithio-bis(2-

nitrobenzóico)) e 75mM de TRIS (tris hidroximetil aminometano), pH 8.0 a

25X. As reações foram iniciadas com adição de 0,5mM de ácido

oxalacético (OAA);

HOAD - 0,15mM de NADH, 1mM de KCN, ImM de EDTA e 50mM de

imidazol, pH 7.5 a 25°C. As reações foram iniciadas com a adição de 0,1 mM

de acetoacetil CoA.

O cálculo para determinar a atividade da enzima nos tecidos está descrito

na equação abaixo:

Atividade enzimática = AOD/mIn x fd

6,22

onde:

fd = fator de diluição
AOD/min = variação na densidade óptica por minuto
6,22 « coeficiente de extinção* molar da coenzima NADH comprimento de
onda (A,) de 340 nm
*Exceto para CS que é lida a 412nm e o coeficiente de extinção molar do
DTNB é de 13,6.
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2.7 - Anáuse dos dados

A análise estatística foi conduzida utilizando o programa

SigmaStat®, versão 2.0. Todos os resultados estão expressos em média e

erro padrão da média. Foi usado teste-t pareado para comparar o ganho de

peso. Para os índices CA e TOE foram feitas comparações entre as médias

através do teste t Student Na análise da taxa CAA e das atividades

enzimáticas foram usados teste ANOVA one-way. Sendo significativa a

ANOVA foi feito um teste de comparação múltipla de Tukey ou Dunn's . O

nível de significância adotado foi de 0,05.
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3'RESULTADOS

3,1 HiPóxiA Periódica

O desligamento de aeração a partir das 18hs foi suficiente para

reproduzir um efeito de hipóxia periódica conforme pode ser observado

na Figura 1. Por um período de 6 horas diárias, os tanques submetidos ao

tratamento de hipóxia periódica apresentaram os níveis de oxigênio

dissolvido abaixo de 3 mgOs.L'^, os níveis mais críticos apresentaram

valores entre 0,7 e 1 mgOa.L'^. Existem diferenças significativas (ANOVA

p<0,001) entre as concentrações de oxigênio dissolvido durante as noites

e as madrugadas (20hs-6hs).
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Figura 1 - Perfil do oxigênio dissolvido nas unidades experimentais
durante 24 horas. (*) indica diferença estatística (p<0,005).
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3.2 Crescimento

Após 60 dias de experimento, os afevlnos de tambaquí foram

capazes de triplicar seu peso iniciai, com uma dieta de 32% de proteína

total, tendo sido alimentados ad libitum apenas uma vez por dia. Na

primeira biometria, 15 dias após o inicio do experimento, o teste-t pareado

revelou diferenças estatísticas nos dois tratamentos em relação ao peso

inicial. Os alevinos submetidos à hipóxia periódica aumentaram 19% em

peso (de 9,9 ± 1,7g para 11,8 ± 1,7g) e os em normóxia 25% (de 9,5 ± 2g

para 11,9 ± 2,3g), não existindo, no entanto, diferenças entre os

tratamentos até aquele momento. Entretanto, os alevinos de tambaqui

que cresceram sob condições de hipóxia periódica tiveram seu ganho de

peso comprometido, apresentando diferenças estatísticas após 30 dias de

experimentos (Figura 2). No final do experimento os alevinos que

cresceram sob a condição de hipóxia periódica tiveram sua massa final

igual a 16,23 ± 1,4g e os em condição de normóxia igual a 20,61 ± 1,3g,

com diferença estatística, significando que a condição de hipóxia

periódica ocasionou uma redução no ganho de peso que, ao final,

representou 22,2%. Nos últimos 15 dias do experimento podemos

observar que o ganho de peso não aumentou significativamente em

ambos os tratamentos (Figura 2), fator que refletiu, concomitantemente,

em redução no consumo de alimento nesse período.

Nos primeiros 15 dias foi observada a mortalidade de apenas 3

peixes na condição de hipóxia periódica em uma das unidades

experimentais. Após esse período, não houve mais perdas até o final do

experimento.
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A alimentação dos afevinos foi sempre às 12hs, período em que

todas as unidades tinham concentrações normais de oxigênio dissolvido

(6,72 ± 0,06mgO2.L'^ em hipóxia periódica e 6,59 ± 0,06mgO2.L'1 em

normóxia), de modo que qualquer efeito no consumo de alimento foi

devido ao período de ajuste metabólico iniciado após o retomo da

aeraçâo normal, passadas 6 horas de recuperação.
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Figura 2 - Porcentagem de ganho de peso do tambaqui em relação ao
peso inicial, exposto a hipóxia periódica e normóxia durante 60 dias. (a)
representa diferenças estatísticas entre os tratamentos (p<0,05)

As condições de temperatura foram as mesmas para os dois

tratamentos, 27,1 °C. Pode-se notar aumentos no consumo de alimento em

dias mais quentes, mas estes ocorreram em todos os tanques,

independente da condição de oxigênio dissolvido. Pode-se, então,

descartar o fator temperatura como um agente causador de diferenças

nos resultados aqui apresentados. As condições de oxigênio dissolvido
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tiveram um efeito significativo (Figura 3) sobre o consumo de alimento

diário durante todo o experimento, uma diferença altamente significativa

(p<0.001) entre a condição de hipóxia periódica e normóxia. O consumo

de alimento diário, em proporção à massa corpórea, foi de 2,29 ± 0,05%

(máximo de 5,4%) para os alevinos sob hipóxia periódica e de 3,0 ± 0,05%

(máximo de 6,6%) para os indivíduos sob normóxia (Figura 3).

Os valores de conversão alimentar aparente (CAA) variaram de

0,53 a 0,55 para os aievínos em hipóxia e de 0,55 a 0,63 nos em normóxia.

Tais dados não apresentaram diferenças significativas ao longo do

experimento (Figura 4).

A taxa de crescimento específico (TCE), em massa, diferiu

significativamente entre os tratamentos (p=0,004), como pode ser

observado na tabela 1. Existe uma correlação entre a TCE e o consumo de

alimento diário (CA). Isso sugere que a diferença entre as TCE dos

tratamentos se deve à redução do CA, ou seja do apetite, como uma

conseqüência da hipóxia periódica. A reiação entre o CA e TCE pode ser

descrita por uma regressão linear, onde 42% da variabilidade da TCE

pode ser explicada pelo CA (Figura 5).
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Figura 5 - Relação entre o consumo diário de alimento e a taxa de
crescimento específico de alevinos de tambaqui ao longo de 60 dias
submetidos a hipóxia periódica e normóxia.
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Figura 4 - Conversão alimentar aparente (CAA) de alevino de tambaqui
após 15, 30 e 60 dias expostos à hipóxia periódica e à normóxia. Não há
diferença significativa entre os tratamentos.

u.

CA (% de massa corpórea)

24



3,3 - CONCENTRAÇÃO DE PROTEÍNA TOTAL NO MÚSCULO BRANCO

Na análise de proteína total do músculo branco pôde-se

observar um incremento, desde o início do experimento. Entretanto,

nenhuma diferença foi observada entre os tratamentos, apenas entre o

controle e 30 dias em normóxia (ANOVA, p=0,008). Do mesmo modo, a

comparação entre o controle (tempo zero) e a hipóxia periódica revelou

diferença estatística apenas após 60 dias em hipóxia periódica (ANOVA,

p=0,007) (Tabela 2).

Tabela 2 - Concentração de proteína total no músculo branco de
alevinos de tambaqui, em crescimento por 60 dias. Os dados
estão expressos em média ± SEM, de g de proteínas totais / dl de
homogenado-

Dias n Controle Normóxia
Hipóxia

periódica

0 12 2,64 ±0,11 - -

15 12 - 3,21 ± 0,15 3,24 ±0,21

30 12 - 4,30 ± 0,62* 3,08 ± 0,05

60 12 - 3,25 ±0,11 3,45 ±0,11*

(*) indica que existe diferença estatística entre o controle (tempo zero) p<0,05.
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3.4 - Comparações da Atividade Enzimática

3.4.1 MÚSCULO Branco

A atividade das enzimas piruvato quinase (PK), factato

desidrogenase (LDH) e malato desidrogenase (MDH) de músculo branco

dos aievinos submetido à hipóxia e à normóxia durante todo o

experimento podem ser observadas na figura 6. Existe uma tendência

gerai de aumento nos 15 primeiros dias nas atividades dessas enzimas,

nos aievinos submetidos à hipóxia periódica. A seguir, pôde-se observar

um ajuste fisiológico, com exceção da MDH.

A piruvato quinase manteve seus níveis durante os 60 dias nos

indivíduos expostos à hipóxia periódica, enquanto que os indivíduos

expostos a normóxia apresentaram uma queda nos primeiros 15 dias para

depois voltarem aos níveis iniciai. Tai queda causou diferenças entre os

tratamentos apenas no 15^ dia.

A lactato desidrogenase, por sua vez, apresentou alguma

alteração no 15^ dia (1^ coleta) nos indivíduos sob hipóxia para, em

seguida, voltar aos níveis normais (30 dias). Após 60 dias, os dois grupos

(hipóxia e normóxia) apresentaram um aumento de 51,5% em relação aos

níveis iniciais, representando um aumento no potencial anaeróbico

conforme o crescimento dos aievinos, independente da quantidade de

oxigênio dissolvido nos tanques.

A MDH sofreu um aumento após 60 dias nos indivíduos sob

normóxia. Os aievinos sob hipóxia periódica apresentaram níveis

aumentados já após os 15 e os 30 dias de coleta, mantendo o aumento

após 60 dias. Essa enzima mostrou alteração diferenciada em seus níveis
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nos dois grupos. Ao final, o aumento de seus níveis foi maior no grupo

sob normóxia.

Na tabela 3 pode-se observar a atividade da enzima oxidativa

citrato sintase (CS), no início do experimento e após 60 dias de

crescimento. Os dados mostram uma significativa redução da atividade

desta enzima (P=0,016) em relação ao início do experimento, nos dois

grupos, mas não há diferença entre tratamentos.

A enzima lípídica 3-hidroxiacil CoA desidrogenase (HOAD)

(Tabela 4) também teve uma atividade reduzida em relação ao início do

experimento tanto para o grupo sob hipóxia periódica quanto para o

grupo sob normóxia. Foi encontrada uma diferença entre os tratamentos

(p=0,044), demonstrando uma redução da atividade da HOAD nos alevinos

submetidos a hipóxia periódica.
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Tabela 3 - Atividade" máxima da enzima oxidativa citrato-
síntase (CS) no músculo branco de alevinos de tambaqui.
No início e final do experimento. Os valores estão
expressos em média ± SEM. (*) indica diferença estatística
entre o início do experimento.

Dia

0 60

Controle 2,797 + 0,38

Normóxia 1,859 ±0,14*

Hipóxia Periódica 1,869 ±0,12*

(ANOVA p<0.05)

#Atividade enzimática em iimol acetilCoA/mim/g de tecido úmido

Tabela 4 - Atividade" máxima da enzima lipídica 3-
hidroxiacil CoA desidrogenase (HOAD) no músculo branco
de alevinos de tambaqui. No início e final do experimento.
Os valores estão expressos em média ± SEM. As letras
indicam diferença estatística.

Dia

0 60

Controle 0,729 ±0,11

Normóxia 0,381 ± 0,03ab

Hipóxia Periódica 0,285 ± 0,02a

#Atividade enzimática em (imol AcetoacetilCoA/mim/g de tecido úmido
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3.4.2 CÉREBRO

As atividades das enzimas LDH e MDH aumentaram ao longo do

experimento nos dois grupos (Figura 7). As atividades de todas as três

enzimas (PK, LDH e MDH) sofreram aumento no 15° dia. O aumento da

atividade da PK continuou até o 30° dia, em ambos os tratamentos e no

60° a enzima voltou aos níveis iniciais nos alevinos em normóxia. Já os

alevinos expostos a hipóxia periódica mantiveram seus níveis

aumentados, indicando um aumento no potencial glicolítico do cérebro

desses indivíduos. De fato, a atividade da PK no cérebro dos alevinos em

hipóxia periódica foi sempre maior do que nos em normóxia durante todo

o experimento (Figura 7)

A atividade da LDH do cérebro de alevinos sob hipóxia

periódica foi cerca de duas vezes maior comparada aos indivíduos sob

normóxia no 15° dia (p<0,001). Além disso, os dois grupos mantiveram

níveis maiores que o controle durante todo o experimento (Figura 7).

A atividade da MDH sofreu aumento contínuo nos alevinos em

condições de normóxia durante todo o experimento (p<0,001). Já nos

alevinos expostos à hipóxia periódica, a atividade da MDH foi maior no

15° dia, depois diminuiu no 30° dia e aumentou no 60° dia, cerca de 79,5%

em relação aos alevinos em normóxia (veja Figura 7, MDH).
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3.4.3 Fígado

O metabolismo glicolítico predominou o tempo todo no fígado

dos alevinos sob hipóxía periódica (Figura 8). O níveis da enzima PK no

fígado ao longo do experimento não apresentou o mesmo padrão

encontrado nos outros três tecidos (músculo branco, cérebro e coração).

Um aumento progressivo dos níveis da PK foi encontrado nos alevinos

sob hipóxia periódica. Nos alevinos em normóxia a enzima manteve

níveis semelhantes ao inicial, com exceção do 15° dia.

Os níveis da LDH aumentaram no início do experimento e se

mantiveram altos nos alevinos sob hipóxia periódica (Figura 8). Já os

indivíduos sob normóxia apresentaram níveis aumentados apenas no 60°

dia, quando observamos níveis similares entre os tratamentos.

Aumentos semelhantes ocorreram nos níveis da MDH, o que

sugere um provável ajuste deste órgão para balancear a glicólise e

gliconeogénese.
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3.4.4 Coração

A atividade da PK no coração seguiu o mesmo padrão

encontrado para o músculo e cérebro, ou seja, um aumento nos primeiros

30 dias seguida de diminuição. Entretanto, não foi detectada diferença no

'ÍS^ dia, mas uma atividade maior nos peixes sob hipóxia periódica foi

observada nos 30^ e 60^ dias (p<0,001) (Figura 9)

Desde o início do experimento (15^ dia), observou-se um

aumento na atividade da LDH de cerca de 3 e 5 vezes para normóxia e

hipóxia periódica, respectivamente, e manutenção desse aumento até o

final do experimento. As comparações entre os tratamentos mostraram

diferenças significativas apenas no 30^ dia. Do início do experimento até o

término, existem diferenças significativas (p<0,001) na atividade da LDH

tanto nos peixes expostos à hipóxia periódica como sob normóxia (Figura

9)

A atividade da MDH no coração aumentou nos alevínos

submetidos a hipóxia periódica (Figura 9) ao longo de 60 dias. Entretanto,

nos animais sob normóxia o aumento no 15" dia foi semelhante aos

indivíduos sob hipóxia, passando a diferir destes após o 30" dia mesmo

apresentando níveis menores nos indivíduos sob normóxia, os níveis

dessa enzima mantiveram-se aumentados até o 60" dia em relação ao

controle nos dois tratamentos (Figura 9).
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3.5 - Consumo específico de oxigênio

A tabela 5 mostra a taxa metabólíca, obtida por meio do

consumo específico de oxigênio nos afevinos do início do experimento

até o 30^ dia sob a temperatura média de 28,5±0,1®C. O consumo

específico de oxigênio de rotina (mg02.h'\g'^) foi alto (3 a 5,2) e

permaneceu praticamente constante ao longo de 30 dias, nos dois

tratamentos. A análise revelou diferenças apenas entre o consumo dos

alevínos em normóxía no 15^ e 30® dia (p=0,011). Não foi possível obter

esses dados nos animais coletados no 60® dia em função de problemas

técnicos com o equipamento.

Tabela 5 - Taxa de consumo de oxigênio específico nos
alevinos submetidos a hípóxia periódica e normóxia. Os
valores estão expressos em média ± SEM.

VO2 {mg02.g"^h

Dia

0  15 30

Controle 4,26 + 0,44

Normóxia 5,21 ±0,59* 3,14 ±0,58

Hipóxia Periódica 4,92 ±0,81 3,02 ± 0,27

(ANOVA, p<0.05)

*índíca diferenças significativas intra-fratamenfo (15 e 30 dias),
temperatura 28,5±0,1 **€
Peso dos alevinos: 9,5 a 20g
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4 - DISCUSSÃO

4.1' Crescimento versus oxigênio dissolvido

O crescimento somático per se é um processo muito complexo,

o qual pode ser influenciado por diversos fatores. No ambiente natural, os

peixes, como todos os organismos, possuem o potencial de crescimento

determinado geneticamente, sendo o seu real crescimento o resultado da

interação entre seus genes e o ambiente (qualidade da água, temperatura,

disponibilidade de alimento, dominação social de um peixe sobre o outro,

salinidade, etc.).

Em condições de aqüicuitura, os fatores ambientais podem ser

controlados e os distúrbios minorados, visando sempre uma alta

produtividade pelo aumento da taxa de crescimento e conversão

alimentar. Em nossos experimentos, os alevinos de tambaqui submetidos

à flutuação diária na concentração de oxigênio dissolvido apresentaram

menor ganho de peso e consumo de alimento comparados àqueles

submetidos à normóxia. Resultados similares foram observados em

espécies de regiões temperadas (Brett & Blackburn, 1981; Pedersen,

1987; Thetmeyer et ai., 1999; Pichavant et ai., 2000). São escassos os

resultados com espécies tropicais, sendo exceções os estudos de Meurer

et al. (1998) que avaliaram o crescimento de "piapara" (Leporinus

elongatus) sob diferentes concentrações de oxigênio dissolvido,

determinando o nível crítico de 2,4 mg02.t.~^ a 26,4^C (29,1% de saturação

do ar), e de Zaniboni-Filho et al. (1998) que estudaram o efeito da

temperatura e do oxigênio dissolvido sobre o crescimento e desempenho

alimentar da "piracanjuba" {Brycon orbignyanus), os quais sugeriram que
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valores abaixo de 3,4 mg02.L"^ a 22,4®C (38,5%) e 3,1 mgOz.L"^ 24,6®C

(37,7%) provocam efeitos negativos sobre consumo de alimento e o

ganho de peso.

Num sistema controlado, se o alimento for sempre fornecido no

instante que a concentração de oxigênio fora normal, pode haver um

condicionamento do peixe (tambaqui) no sentido de ajustar seus ritmos

endógenos a fim de obter o melhor rendimento do alimento (Saint-Paul,

1988; Vasquez, 2001). Mesmo assim, todos esses ajustes implicam em

gastos bioenergétícos, os quais seriam usados para o crescimento (Van

Weerd & Komen, 1998)

As diversas adaptações existentes nos peixes amazônicos para

tolerar mudanças na concentração de oxigênio dissolvido devem estar

associadas a investimentos energéticos. Entretanto, a supressão

metabólica foi relatada para o acará-açú {Astronotus ocellatus) e outros

ciclídeos, que durante situações de hipóxia, diminuem sua taxa

metabólica ou a atividade de suas enzimas absolutas (Muusze et a/., 1998;

Almeída-Val et al., 1995). O tambaqui suporta episódios de hipóxia por

meio de mudanças comportamentais como a busca da camada superficial

da água, juntamente com uma mudança morfológica, a extensão do lábio

inferior quando a concentração de oxigênio dissolvido está abaixo de

d,5mg.L'^ (Braum & Junk, 1982; Aimeida-Val etaL, 1993), bem como ajuste

na expressão dos produtos da enzima giicolítica LDH durante os

diferentes meses do ano (Almeida-Vai eta/.,1993).

Em nossos experimentos, os tanques submetidos à hipóxia

periódica atingiram valores mínimos de 2 mgOz.L'^ (24,3% percentual de
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saturação do ar) 8 horas após o desligamento dos aeradores, sendo que o

oxigênio dissolvido continuou a diminuir por mais quatro horas. Essa

situação pode ser encontrada na natureza, como demonstrado em lagos

de várzea onde o oxigênio dissolvido apresenta variações diárias

extremas (Junk et aí. 1983).

Saint-Paul (1984) relatou que o nível crítico na concentração de

oxigênio dissolvido para o tambaqui é de 2 mg.L'^ a 30^*0 (26,2%); abaixo

desse valor o oxigênio passa a ser um fator limitante da taxa metabólica

(Brett, 1979). Em espécies de regiões temperadas, esse valor varia de 4 a

7 mg02.L~^ nas temperatura entre 15 e 20^C. Por exemplo, em Salmo

gairdnerí ("rainbow trout") o oxigênio se torna um fator limitante abaixo

de 7 mgOa.L"^ a 15®C (69%); nas espécies Oncorhynchus kisutch ("coho")

e O. nerka ("sockeye") concentrações abaixo de 4,0 e 4,2 mgOa.L'^ a 15X

(43%) prejudicam a taxa de crescimento e para a espécie Scophthaimus

maximus ("turbot") esse valor é de 45 a 65% de saturação do ar a 17®C

(Breet & Blackburn, 1981; Pedersen, 1988; Pichavant et a/., 2000).

Thetmeyer et al. (1999) testaram concentrações de oxigênio

hípóxicas (40%), oscilantes (40 a 86%) e normóxicas (86%) no

crescimento de Dicentrarchus labrax ("sea bass") verificando que a

"performance" de crescimento da espécie exposta a 40% de saturação do

ar foi de 76% do controle após um mês. Nos alevinos de tambaqui, a

"performance" de crescimento na condição de hipóxia periódica foi de

64% para o mesmo período. Por se tratar de alevinos, o requerimento de

oxigênio é maior, de maneira que o grupo que tinha um suprimento

continuo de O2 respondeu melhor. No mesmo experimento com "sea
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bass", os indivíduos expostos à oscilação de oxigênio apresentaram

diferenças estatísticas (p=0,055) na taxa de crescimento específico.

O consumo de alimento pelos peixes é influenciado pelo

oxigênio dissolvido (Pedersen, 1987; Zaniboni-Filho et a!., 1998; Meurer et

aL, 1998; Yang & Somero, 1993; Thetmeyer et aí. 1999; Pichavant et al,

2000). Numa situação onde o oxigênio é oscilante também existem

diferenças significativas no consumo de alimento. No entanto, não há

nenhum aumento no consumo de alimento quando a quantidade de

oxigênio dissolvido atinge valores normóxicos (Thetmeyer et aL 1999).

Em nossos experimentos, o horário de alimentação foi sempre 6 horas

após o retorno da aeração, quando os indivíduos já haviam se recuperado

da hipóxia. Assim, no momento da alimentação todos os tanques estavam

em condição de normóxia. Mesmo assim, foi observada uma fortíssima

redução no consumo de alimento nos alevinos em hipóxia em relação ao

controle (Figura 3), sugerindo que o consumo de alimento (apetite) dos

alevinos de tambaqui não está relacionado ao oxigênio dissolvido no

momento da alimentação, mas à condição oscilante de oxigênio e ao

tempo de exposição ao estresse. Estudos mostram que o consumo de

alimento do tambaqui aumenta ao anoitecer (Van de Meer et al, 1997) e

tais dados são confirmados pelo aumento nas atividades de enzimas

digestivas (Vasquez, 2001). Isso mostra que o horário da alimentação

talvez possa melhorar a taxa de crescimento e a conversão alimentar

durante a situação de hipóxia periódica.

Na espécie Scophthaimus maximus, o consumo de alimento é

fortemente dependente da concentração de oxigênio, pois nas primeiras
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duas semanas de experimento, o consumo de alimento dos peixes

expostos à hípóxia constante (45%) foi metade em relação à condição

controle, e a conversão alimentar foi até 3 vezes menor (Pichavant et aL,

2000). Os dados obtidos no presente trabalho mostram que não existem

diferenças estatísticas na conversão alimentar. Resultados similares

foram encontrados para a espécie Dicentrarchus labrax (Thetmeyer et aL,

1999). Isso deixa claro que a redução no consumo de alimento é uma

estratégia em resposta à hipóxia periódica, uma vez que, já é reconhecido

que peixes mantidos em jejum tendem a exibir uma menor taxa de

consumo de oxigênio (Yang & Somero, 1993, AIsop & Wood, 1997;

Pichavant et aL, 2000). Tal estratégia pode ser explicada como uma

economia energética.

4.2 - CONSUMO DE OXIGÊNIO

Após a ingestão do alimento se observa um rápido aumento da

taxa metabólica (consumo de oxigênio) e, em seguida, uma redução

graduai. Tal fenômeno é conhecido como "specific dynamic action"

(SDA), caracterizado como uma mobilização de energia para os

processos de ingestão, digestão e absorção do alimento (Jobling, 1981).

Como não se observou diferença na conversão alimentar entre os

alevinos submetidos à hipóxia periódica e à normóxia, fica evidente que

os animais expostos à hipóxia consomem alimentos em quantidade

suficiente para que possam ser convertidos nessa condição. O tempo de

duração da SDA em algumas espécies pode variar de 1 a 6 horas (Guinea

& Fernandez, 1998; Pichavant et aL, 2000). Nos alevinos de tambaqui
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submetidos à hipóxia pode estar ocorrendo uma maximizaçâo do

metabolismo para SDA em 6 horas, pois exatamente 6 horas após a

alimentação os aeradores eram desligados com conseqüente redução na

concentração do oxigênio na água. Saint-Paul (1988), estudando a

variação diária no consumo de oxigênio do tambaqui, determinou que

após às 18hs (início da fase escura) a taxa metabólica diminui. Portanto,

os alevinos consomem pouco alimento deslocando, assim, uma

quantidade menor de oxigênio para os processos fisiológicos associados

à digestão, visando manter um suprimento adequado de oxigênio nos

tecidos vitais.

O consumo de oxigênio específico em alevino de tambaqui é

muito alto (variando de 3 a 5,21 mg02.h"\g'^ a 28®C) em relação a jovens e

adultos (0,15 a 0,28 mg02.h"\g-^ a 30®C) (Saint-Paul,1983; 1984). Tal

diminuição pode estar relacionada ao crescimento desproporcional da

superfície relativa (lei de Spencer). Ademais, há uma grande exigência

energética destinada ao crescimento, estimada em 62% (Araujo-Lima &

Gouding, 1998).

De fato, o crescimento está relacionado à síntese e deposição

protéíca, a qual exige grande mobilização de energia na forma de ATP,

suprida, principalmente, pelo metabolismo aeróbico. Algumas estimativas

mencionam que a síntese de proteína gasta de 11 a 43% do oxigênio

consumido (Houlihan et a/., 1995). É interessante notar que, em nossos

experimentos, o consumo de oxigênio especifico foi semelhante ao longo

de 30 dias do experimento nos alevinos em hipóxia periódica (Tabela 5).
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A análise de proteína total no músculo não mostra diferença

entre os tratamentos. Isso deve estar relacionado ao curto período de

tempo do experimento (60 dias). O ganho de peso menor nos alevinos

expostos à hipóxia periódica pode estar relacionado à redução no

acúmulo de água, parâmetro não medido no presente trabalho. Por outro

lado, durante o maior período de desenvolvimento dos peixes, o

crescimento pode estar ligado principalmente ao processo de hiperplasia

(aumento no número de células) (Fauconneau, 1985). Considerando as

limitações do método utilizado, é possível que não tenhamos alcançado a

medida exata de deposição protéica. Neste sentido, um bom parâmetro

seria a quantificação do DNA (ácido desoxirribonucléico), o qual aumenta

com a hiperplasia, aliada à quantificação do RNA (ácido ribonucléico) que

é um forte indicativo de síntese de proteínas (Bulow, 1987). Infelizmente,

não foi possível fazer tais quantificações no presente trabalho.

4.3 - ATMDADE ENZlMÁnCA

O metabolismo específico (consumo de oxigênio por unidade

de massa) diminui com o aumento do tamanho dos animais, quer sejam

endotérmicos ou ectotérmicos. Isso acontece porque o crescimento não é

isométrico. Essa variação alométrica, onde muitas variáveis fisiológicas

se modificam com o aumento da massa corpórea, pode ser expressa pela

fórmula y=aM^ onde y a uma variável fisiológica qualquer; a é uma

constante (o intercepto da reta log-log); M é a massa corpórea e b é o

coeficiente da massa (indica a inclinação da reta). Correlações positivas,

as quais podem ser encontradas entre a atividade de enzimas glicolíticas

43



e a massa corpórea, são descritas como uma "violatíon of the metabolism

size scaling paradigm" (Somero & Childress, 1980). Esse efeito é mais

pronunciado no músculo. O presente trabalho apresenta aumento

significativo da atividade da LDH, uma enzima chave do metabolismo

glicolítico anaeróbico, não somente no músculo mas também no fígado e

no cérebro.

Nos indivíduos com maiores massas, o aumento da capacidade

anaeróbica no tecido locomotor assegura a potência necessária à

manutenção de uma atividade intensa (Almeida-Val et aL, 2000). Nas

larvas de peixes, a idéia geral é que qualquer atividade natatória é

mantida pelo metabolismo aeróbico e, que, conforme a larva aumenta em

peso se tornando um alevino, a relação de área-volume (superfície

relativa) vai ficando menor, tornando necessário o uso da energia

proveniente do metabolismo anaeróbico em certas situações (revisto por

Kuribara, 1999). Ademais, o índice somático do músculo, (a razão entre a

massa muscular e a massa total do animal), medido de uma amostra

desses alevinos de tambaqui foi de 23%, sendo que destes 75% são

contribuições de músculo branco (metabolismo anaeróbico), o que

significa que cerca de % de toda a massa do alevino de tambaqui é

músculo.

Os níveis de todas as enzimas mostram uma variação durante a

exposição à hipóxia periódica. A princípio, os alevinos apresentam

predominância do metabolismo anaeróbico em todos os tecidos. Após 30

dias, notou-se que os peixes passam a ajustar tais níveis tentando atingir

a situação controle. A atividade da LDH aumentou nos primeiros 15 dias
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de exposição à hípóxía de 160,9±6 para 219±18 pmol de pyr.min~\g'^ no

músculo. Zhou et al. (2000) estudaram o efeito da hípóxía contínua (0,5

mgOa.L'^ a 22,5X) sobre os ajustes metabólicos da carpa comum (35 a

45g de massa) durante 7 dias, encontraram valores de atividade para LDH

de 125 a 140 unidades no músculo e nenhuma diferença durante o

período experimental. As espécies amazônicas podem exibir valores

aumentados de LDH, bem como de outras enzimas da via glicolítíca,

quando comparadas com peixes de climas temperados (Driedzíc &

Almeida-Val, 1996). A carpa, durante a hípóxía ou anóxia pode utilizar uma

via alternativa que é a produção de etanol, como descrita para alguns

cfprinídeos (Van Waard et aL, 1993). Isso pode explicar a diferença entre

os nossos dados e aqueles obtidos com carpa.

O aumento nos níveis da LDH pode ser explicado pelo fato de

que o experimento foi realizado com alevinos os quais, via de regra,

aumentam gradativamente sua capacidade locomotora e apresentam

deposição de proteínas no músculo, o que exige um requerimento

energético alto (Houlihan et aL, 1995), o qual pode estar sendo suprido

pelo metabolismo anaeróbíco. Uma outra explicação possível está

relacionada com a ontogenia da espécie. Os alevinos de tambaquí

selvagem possuem uma alta contribuição de carboídratos na sua dieta

(revisto por Araújo & Gouding, 1998). Essas macromoléculas podem ser

facilmente metabolizadas, fornecendo energia (ATP) e todo o processo

pode ser mantido por meio do metabolismo glícolítico anaeróbico.

Corroborando essa hipótese, os níveis da atividade da enzima

HOAD no músculo branco, indicadora do metabolismo de lipídeos.
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diminuiram após 60 dias, com diferenças entre os tratamentos (Tabeia 4).

O requisito energético (O2) para o metabolismo de lipídeos é muito alto.

Em espécies amazônicas podemos conceber isso como uma otimização

do oxigênio consumido. Driedzic & Almeida-Val (1996) atribuíram a maior

atividade da HOAD nas espécies de regiões temperadas e árticas, quando

comparada a espécies amazônicas, como uma compensação à

temperatura, uma vez que a baixas temperaturas a atividade catalítica é

menor. Além disso, as espécies amazônicas dependem mais do ATP

produzido por um metabolismo anaeróbico por freqüentarem ambientes

hipóxícos. Outra conseqüência dessa redução no metabolismo lipídico

relaciona-se com diminuição do potencial aeróbíco que escala

negativamente segundo a expressão y=aM^

A enzima LDH transforma o piruvato em lactato com a liberação

de NAD* o qual é usado na manutenção da glicólise. No fígado e no

músculo, o lactato produzido pode ser convertido a glicogênio

(gliconeogênese). Enzimas como a PEPCK (fosfoenol-piruvato-

carboxiquinase), MDH e uma pequena atividade reversa da PK no

músculo são responsáveis pela gliconeogênese, porém, esta rota é mais

efetiva no fígado (ciclo de Cori) (Moyes et aL, 1993). Como a exposição à

hípóxía prolongada reduz reservas de glicogênio (Zhou et aL, 2000), a

gliconeogênese hepática deve ser ativada para fornecer glicose

necessária para o metabolismo anaeróbico. A enzima MDH pode atuar

tanto no ciclo dos ácidos tricarboxílicos (ciclo de Krebs), como na

gliconeogênese, no citosol. Possivelmente, o aumento da MDH no

músculo branco dos alevinos de tambaqui nos 30 primeiros dias pode
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refletir uma atividade gliconeogênica. Se assim for, o suprimento de

glicose pode estar sendo mantido constantemente por síntese e

degradação de glicogênio tanto no músculo como no fígado, onde os

níveis dessa enzima foram altos.

A atividade da citrato sintase (CS) muscular reduziu após 60

dias em ambos os tratamentos. Similarmente, durante a hipóxia constante

foi encontrada uma redução da atividade da CS do músculo de carpa

após 24 horas de exposição (Zhou et aL, 2000). Em ambas as situações,

esse fato pode ser associado a uma depressão no metabolismo aeróbico.

A enzima piruvato quinase (PK) exibiu um padrão comum no

músculo, no cérebro e no coração, aumentando seus níveis nos 30

primeiros dias e reduzindo posteriormente, atingindo níveis semelhantes

aos do controle. Isso pode indicar um ajuste fisiológico dos animais

frente a uma situação nova. Entretanto, a atividade da PK no fígado

continuou a aumentar nos animais em hipóxia periódica, demonstrando o

aumento da capacidade glicolítica nesse órgão, o que é necessário para

produzir energia através da glicólise.

No coração, a atividade da enzima LDH seguiu o padrão geral

encontrado para os outros tecidos. A LDH é um tetrâmero, apresentando

5 isoformas que são resultado da combinação de duas subunidades (A e

B). A distribuição dessas isoformas nos tecidos reflete a predominância

do metabolismo de cada órgão (Hochachka & Somero, 1984). A LDH A4

predomina no músculo e não é inibida por altas concentrações de

piruvato, enquanto a 84 está presente em tecidos mais aeróbicos, sendo

inibida por concentrações altas de piruvato. Durante o decorrer do
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experimento, a atividade da LDH (usando concentração inibitória ̂  lOmM

de piruvato) não mostrou nenhuma inibição, sendo que a razão entre a

LDH ImM / LDH 10 mM de piruvato foi sempre menor que 1, indicando

uma aptidão do coração dos alevínos para as situações de hipóxia

periódicas, comumente encontradas nas águas amazônicas. Almeida-Val

et ai. (1991) descreveram variações na distribuição das isoformas de LDH

no coração de tambaquis adultos ao longo do ano. Eles atribuem isso à

oscilação no nível dos rios e, conseqüentemente, ao oxigênio dissolvido

na água. Essa modulação da expressão da LDH tem sido descrita também

para outras espécies de peixes (Almeida-Val et ai., 1993; 1995). Os dados

apresentados aqui sugerem que pode existir uma reguiação ontogenética

da LDH nos aievinos de tambaqui. Se assim for, isso indica que os

aievinos estão capacitados a enfrentar as condições de oxigênio

adversas encontradas nas várzeas, iocal onde esses animais

permanecem em sua primeira fase de vida (Araújo-Lima & Gouiding,

1998).

Embora se atribua a modulação enzimática a um "ajuste fino"

por meio da regulação gênica (Hochachka & Somero, 1984), ela acaba

refletindo em toda a história natural dos organismos como resposta às

condições ambientais. Estudos com a LDH de peixes amazônicos revelam

que estes respondem à hipóxia através da regulação das isoformas da

seguinte maneira (revisto por Vai & Almeida-Vai, 1995): o metabolismo

aeróbico é mantido quando ocorrem baixas taxas de O2 no ambiente e há

uma preferência pela isoforma B4. Alternativamente, pode ocorrer

ativação do metabolismo anaeróbico em todos os tecidos, com
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preferência pela expressão da ísoforma A4, o que se sugere ter ocorrido

nos experimentos com os alevinos de tambaqui.

Assim sendo, estamos diante de um grande paradoxo: como

explicar o crescimento das espécies amazônicas, as quais apresentam

taxa de crescimento rápido, quando os modelos existentes associam o

crescimento a altos custos energéticos, supridos, basicamente, pelo

metabolismo oxidativo? (Houliian etaL, 1995; Van Weerd & Komem, 1998).

Nos ambientes amazônicos, a hipóxia periódica é comum, sendo um forte

fator de 'seleção natural', favorecendo estratégias de ajustes fisiológicos

e bioquímicos, como constatado através da variedade de atividades

enzimáticas com modificações em suas expressões gênicas.

A espécie Colossoma macropomum está adaptada ao

crescimento sob hipóxia periódica. Entretanto, existe um custo,

representado pela redução no ganho de peso. Outros trabalhos que

possam investigar o efeito do horário da alimentação, o efeito do jejum

sobre a atividade das enzimas e a taxa de síntese protéica poderão dar

mais subsídios para que se possa compreender o investimento

energético no crescimento das espécies amazônicas.
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5 - CONCLUSÕES

1. O tambaqui cresce em condição de hípóxia periódica, sendo o ganho

de peso equivalente a 77% do ganho de peso de animais em condições

normóxicas.

2. A conversão alimentar (CA) não mostrou diferença entre os alevinos

submetidos à normóxia e à hipóxia periódica, sugerindo que o tambaqui

está apto a diminuir seu consumo de alimento a fim de diminuir sua

demanda por oxigênio, o qual é requerido para os processos

relacionados à digestão.

3. Os alevinos de tambaqui ajustam seu metabolismo após 60 dias de

exposição a hipóxia periódica.

4. Conforme o peixe cresce, há um incremento no potencial glicolítico

anaeróbico em todos os tecidos. Houve prevalência da isoforma LDH A4,

detectada por análises cinétícas em todos os tecidos durante todo o

experimento, indicando que os mesmos estão ajustados a praticar

metabolismo anaeróbico quando necessário.

5. O potencial aeróbico do músculo reduziu, uma vez que a atividade das

enzimas oxidativas (CS e HOAD) foi menor no final do experimento. Esses

resultados indicam uma supressão do metabolismo aeróbico, conforme o

crescimento do animai.
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