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Sinopse:

Este trabalho analisa o aspecto adaptativo de diversas espécies de
peixes da bacia amazônica com relação às propriedades da enzima GLO
(biossíntese) e capacidade de armazenamento do ácido L-ascórbico em seus
tecidos. O objetivo desta análise foi demonstrar que algumas espécies não
acumulam ácido L-ascórbico em seus tecidos e outras podem apresentar
diferentes níveis desta substância de acordo o hábito alimentar, ciclo
hidrológico, habitats distintos, padrões evolutivos e capacidade de síntese. O
trabalho foi desenvolvido em 3 partes: 1) Foram analisados tecidos de 17
espécies amazônicas, sendo averiguado o teor de ácido ascórbico por meio de
HPLC (High Performance Liquid Chromatography). As espécies de respiração
aérea L paradoxa, E. electricus, A. gigas e H. unitaeniatus; e as espécies de
respiração aquática O. bicirrhosuni, C. monoculus, Mylaus sp e S. rhombeus,
apresentaram níveis maiores de ácido L-ascórbico. 2) A espécie de respiração
aquática C. macropomum foi selecionada para uma análise sazonal que levou
em conta sua alimentação, baseada em frutos e sementes e sua influência nos
teores de vitamina C. Como esperado, tais análises mostraram que os níveis
de vitamina O puderam ser relacionados com o pulso de inundação e com o
padrão de alimentação da espécie. 3) Estudos efetuados sobre a atividade
enzimática da GLO na espécie L. paradoxa mostraram que a espécie possuí
atividade no rim e no fígado, constituindo essa a primeira citação da síntese
desta enzima em dois órgãos simultaneamente. Os resultados gerais sugerem
que as espécies da bacia amazônica não biossintetizam a vitamina 0 e que a
capacidade de armazenamento está relacionada ao pulso de inundação e
disponibilidade de alimento. Lepidosiren paradoxa possuí atividade para a
enzima GLO e suas propriedades cinéticas indicam que a informação genética
para esta enzima esteve presente no ancestral comum entre essa espécie e os
demais vertebrados terrestres.

Palavras-chave: Peixes da Amazônia, Ácido ascórbico. Vitamina C, Adaptação,
Atividade enzimática, HPLC, Lepidosiren paradoxa.
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Resumo

A habilidade de síntese de vitamina C (ácido L-ascórbico) em

vertebrados tem sido reportada em anfíbios, répteis, pássaros e alguns grupos

de mamíferos. Esta habilidade é bem estabelecida em peixes pertencentes a

grupos primitivos como Dipnoans e Crossopterygians. Assim, o ancestral dos

Sarcopterygians, Actinopterygians e outros vertebrados modernos dividiram a

informação genética para a síntese da enzima L-gulono-y-lactona oxidase

(GLO) que catalisa o último passo da síntese de vitamina C. Conforme a

literatura, as propriedades da enzima GLO dos Crossopterygians

correspondem às mesmas dos anfíbios, répteis, pássaros e mamíferos.

Entretanto, a ocorrência da GLO entre os Actinopterygians modernos

(Teleósteos) ainda se encontra sob investigação. O peixe pulmonado

sulamericano, Lepióosiren pdíddoxd, manteve suas características

morfológicas primitivas dentre os Teleostomi, mas assemelha-se em diversas

características genéticas aos vertebrados terrestres (anfíbios e répteis).

O presente trabalho divide-se em três capítulos. No primeiro foi

analisado o teor de ácido ascórbico (AA) nos tecidos de 17 espécies de peixes

da Amazônia, na tentativa de correlacionar os resultados aos diferentes hábitos

alimentares e reavaliar a proposta evolutiva para as espécies com relação à

capacidade de síntese e armazenamento de ácido L-ascórbico. Das espécies

analisadas o maior teor de AA foi encontrado nas espécies respiradoras

aéreas: Lepidosiren paradoxa (pirambóia), Electrophorus electricus (poraquê),

Arapaima gigas (pirarucu) e Hoplerythrinus unitaenlatus Qeju) e nas espécies

de respiração aquática Colossoma macropomum (tambaqui), Osteoglossum



bicirrhosum (aruanã), Cichia monocuius (tucunaré), Myleus sp (pacu) e

Serrassaimus rhombeus (piranha), mostrando que a presença de AA nos

tecidos dos peixes nâo está relacionada ao padrão de respiração. Nenhum

conteúdo foi encontrado nas espécies Synbranchus marmoratus (muçum),

Liposarcus pardalis (acari-bodó), Hoplosternum littorale (tamoatá), Satanoperca

Jurupari (cará), Prochilodus nigrícans (curimatã), Hypophthaimus edentatus

(mapará), Pimelodus blochii (mandi) e Tríportheus albus (sardinha) as quais

apresentam diferentes padrões de respiração. Os resultados foram

comparados com padrões de ácido L-ascórbico e com diferentes substâncias

de origem vegetal e animal: polpa de frutas (abacaxi, tarumã, araçá-boi e

mucuba), rim de tartaruga (réptil) e fígado de rato (mamífero). Algumas

amostras de C. macropomum (tambaqui) apresentaram teores mais altos de

AA, o que nos levou a expandir as análises com essa espécie. Os resultados

sugerem que a escala evolutiva e a disponibilidade de alimento podem

influenciar nos níveis de ácido L-ascórbico nos tecidos e que o padrão de

respiração não apresenta influência nos teores de vitamina 0 em peixes da

Amazônia.

O segundo capítulo verifica a inter-relação entre o conteúdo estomacal e

os hábitos alimentares da espécie tambaqui, uma vez que a espécie tem

alimentação omnívora. Como observou-se durante o decorrer do trabalho que

os níveis de AA nas amostras poderiam estar sofrendo a influência da

disponibilidade de alimentos, decidiu-se por uma análise sazonal. Além desse

fato, a espécie está, muitas vezes, exposta a períodos de estresse ambiental e,

como conseqüência, pode haver aumento da perfusão de oxigênio nos tecidos,

gerando espécies reativas de oxigênio (radicais livres) que, na hipótese de
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confirmação da produção do mesmo, podem ser combatidas pelo AA, uma das

principais substâncias antioxidantes disponíveis na natureza.

O terceiro capítulo descreve as propriedades da enzima GLO presente

no fígado e no rim do peixe pulmonado sulamericano, comparando-as com a

GLO homóloga que ocorre em outros grupos modernos. Esta é a primeira

descrição da presença da GLO em dois órgãos de uma mesma espécie de

vertebrado, indicando que a informação para síntese de AA pode ter ocorrido

antes da diferenciação para o meio terrestre entre anfíbios e répteis. Esta

espécie primitiva de peixe apresenta mais uma característica que sugere a

existência de ancestral comum entre essa espécie e outros vertebrados

terrestres, como os anfíbios. Além disso, a informação para essa enzima pode

ser devida à presença de mais de um loco gênico.

Esses resultados conjuntamente sugerem que as espécies da bacia

amazônica não podem biossintetizar ácido ascórbico e, consequentemente, a

enzima GLO não é detectada, com exceção de Lepidosiren paradoxa que tem

atividade enzimática em dois órgãos, mostrando que a informação para a

síntese está presente no ancestral comum dos peixes primitivos e vertebrados

modemos.
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Abstract

The ability of vitamin C synthesis in vertebrates has been described in

amphibians, reptiles, birds and some mammalian groups. Such ability is known

in "primitive" groups of fish as the Dipnoans and Crossopterygians. Thus, the

ancestral of Sarcopterygians, Actinopterygians, and other groups of modem

vertebrates shared the genetic information for enzyme L-gulono-y-lactone

oxidase (GLO), which catalyses the synthesis of vitamin C. According to the

literature, the properties of the enzyme GLO from Crossopterygians correspond

to those of the enzyme occurring in amphibians, reptiles, birds and mammals,

although the oocurrence of GLO among modem Actinopterygians (Teleosteans)

is still under debate. The South American lungfish, Lepidosiren paradoxa,

resembles modem vertebrates (amphibians and reptiles), regardiess its

primitive character among Teleostomi.

The present thesis is composed by 3 chapters. The first chapter analyses

the amount of ascorbic acid (AA) in tissues of 17 fish species of the Amazon

whith different feeding habitats and evolutive pattern regarding the ability of

synthesizing ascorbic acid. The highest ascorbic acid leveis were present in air-

breathing fish species: L paradoxa (South American lungfish), E. electricus

(electric eel), A. gigas (pirarucu), H. unitaeniatus 0'eju), as well as in the aquatic-

breathing species C. macropomum (tambaqui), O. bicirrhosum (aruanã), C.

monocuius (peacock bass), Myleus sp (pacu), S. rhombeus (piranha), showing

that the ascorbic acid levei in fishes tissues is not related to breathing patterns

in these fishes. No detectable ascorbic acid was found in S. marmoratus

(swamp eel), L pardalis (acari-bodo), H. littoraleiarmoreà catfish), S. jurupari
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(cara), P. nigricans (curimatã), H. edentatus (mapará), P. blochü (mandi) and T.

albus (sardinha) that showed different breathíng patterns. The resuits were

compared with ascorbic acid standard and substances of vegetables and

animais origin: fruits (ananas, tarumã, araçá-boi and mucuba), Amazon turtie

kidney (reptiles) and rat liver (mammal). Some C. macropomum (tambaqui)

samples showed positive values suggesting that the respiratory pattern, the

phylogenetic position and the food availability can influence the ascorbic acid

levei in fish tissues, and we decided extent our analysis about this specie. The

resuits suggest that the evolutive scale and the food available can influence the

ascorbic acid leveis in fish tissues and that the breathing patterns does not have

an influence in ascorbic acid leveis in Amazon fishes.

The second chapter describes the relationship between stomach

contents and feeding habitats of tambaqui, a species considered to be

omnivorous, and to correlate tissue leveis of AA with food items found in their

stomach. The resuits suggest that AA leveis on the samples showed some

influence of food availability. Different AA leveis could be inversely related with

dissolved oxygen and we suggest that this is an adaptive response to

environmental stress since oxygen osciliations can cause the generation of

oxygen reactive species (free radicais) that can be softened if the organism

produces strong antioxidants such as vitamin C.

The third chapter describes the properties of the enzyme GLO present in

liver and kidney of the South American lungfish and compares those properties

with the homologous GLO occurring in other modem groups. This is the first

description of GLO presence in both organs of primitive vertebrate tissues,

indicating that this information resembles before the differentiation to land
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vertebrates among amphibians and reptiles. This primitive specie of fish show

more than ene characteristics that suggest an common ancestral among it and

iand vertebrates, like amphibians. Therefore the information to this enzyme can

be device as the presence of one or more genic loci.

These resuits suggest that the Amazon basin species cannot

biosynthesize ascorbic acid and, consequentíy, the GLO enzyme is not

1  detectabíe except in Lepidosiren paradoxa, which has an enzyme activity in two

i  organs, showing that the synthesis was present in the common ancestral of

primitive fish and modem vertebrates.
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Introdução Geral

Introdução Geral

1. Peixes da Amazônia

A inundação anual da floresta e da várzea origina novos ambientes onde os

peixes passam a viver com abundância de alimentos e expostos a situações de

hipóxia em virtude, principalmente, da deterioração da vegetação submersa. Durante

o período de seca, as espécies ficam isoladas em pequenos lagos onde a escassez

de alimentos e de oxigênio é muito acentuada, podendo até chegar à total ausência

deste último. Devido a essas oscilações, os peixes de diferentes tipos de respiração

ficam sujeitos a modificações físico-químicas que podem levar à diversificação em

suas características biológicas, fisiológicas e bioquímicas (Kramer et a/., 1978;

revisto em Vai & Almeida-Val, 1995).

Algumas espécies de peixes da Amazônia são independentes do oxigênio

dissolvido na água porque, durante o processo evolutivo, tornaram-se capazes de

respirar o ar, reduzindo os custos energéticos de bombeamento de oxigênio. Tais

mudanças resultaram no desenvolvimento de órgãos acessórios, como os pulmões

verdadeiros em Lepidosiren paradoxa; a bexiga natatória ricamente vascularizada

em Arapaima gigas e Hoplerythrinus unitaeniatus] a boca e faringe diverticuladas,

em Hypopomus, Eíectrophorus e Synbranchus; o estômago e o intestino

vascularizados em espécies dos gêneros Liposarcus, Ancistrus, Doras, Cailichthys,

Hoplosternum, dentre outros (Figura 1) (revisto por Vai & Almeida-Val, 1995;

Almeida-Val & Hochachka, 1995).
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Figura 1 - ilustração representando os principais grupos com respiração
aérea dentre os Osteichthyes (Vai & Aimeida-Val, 1995; modificado por
Almeida-Val & Farias, 1996) (reproduzido com permissão dos autores).

Outras espécies apresentam respiração na superfície aquática (RSA), o que

permite que as mesmas captem oxigênio da primeira camada de água. Para tanto,

algumas espécies desenvolvem seus lábios inferiores, como ocorre em Colossoma

macropomum e Brycon erythropterum, num prazo de 2 horas de exposição à hipóxia

e podem retrair os lábios quando as condições voltam a se apresentar normóxicas.
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no mesmo período de tempo (Braum & Junk, 1982; Vai, 1986; Almeida-Val et ai,

1993).

Existem, ainda, as espécies de respiração estritamente aquática que utilizam

uma variedade de adaptações para tolerar a hipóxia como, por exemplo, algumas

espécies da família Cichiidae que conseguem diminuir a demanda de energia por

meio de supressão metabólica e promover mudanças na expressão gênica tecidual,

sugerindo fortemente a presença de plasticidade fenotipica nas mesmas (Almeida-

Val et ai, 1995; 1999).

As variações de oxigênio observadas em sistemas de água-doce tropicais

podem ocorrer em curto espaço de tempo. Em lagos de várzea, os níveis podem

chegar a zero durante a noite e ao mais alto nível de saturação ao meio-dia do dia

seguinte (Kramer et ai, 1978; Junk et ai, 1983; Vai, 1986). Estas variações na

disponibilidade de oxigênio têm implicações biológicas, em particular no padrão de

respiração dos animais aquáticos. Assim, os peixes da Amazônia constituem um

grupo fascinante para estudos sobre processos adaptativos e evolutivos (Vai &

Almeida-Val, 1995).

2. Evolução da bíossíntese de ácido ascórbico

Vitamina C é o nome trivial usado para designar os compostos que exibem

atividade farmacológica parcial ou total: ascorbil palmitato, com 100% de atividade;

ácido dehidroascórbico (ADHA) com 80%; e ácido 6-deoxi-L-ascórbico com 33%. As

estruturas do ácido L-ascórbico (CeHaOe) e do ácido L-dehidroascórbico (CeHeOe)
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São apresentadas na Figura 2. As propriedades terapêuticas, farmacológicas e

metabólicas da vitamina C são devidas a ambos, ao ácido L-ascórbico e ao seu

produto de oxidação, o ácido L-dehidroascórbico,. Este último é instável e pode ser

rapidamente convertido a ácido dicetogulônico, o qual não apresenta tais

propriedades (Van Niekerk, 1988).

A biossíntese de ácido ascórbico pode iniciar com a molécula de D-glicose,

que é convertida em ácido D-glucurônico, que sofre ação de duas enzimas

citoplasmáticas, glucuronato redutase (NADPH NADP"*" + H") ou uronolactonase.

O resultado é a conversão a ácido L-gulônico e ácido D-glucuronolactona,

respectivamente. O ácido L-gulônico pode ser desidratado por outra enzima

citoplasmática (aldonolactona) e dar origem à L-gulono-y-lactona, que é

desidrogenada por uma enzima microssomal (L-gulonolactona oxidase) para

produzir 2-ceto-L-gulono-y-lactona e peróxido de hidrogênio. Essa lactona

espontaneamente isomeriza-se a ácido L-ascórbico (Gillespie & Knapka, 1981).

CHjOH CHjOH

sCHOH n sCHOH p.
I  r* , U j I O . U

ADHA

Figura 2 - Representação esquemática da estrutura química do ácido L-ascórbico
(AA) e do ácido L-dehidroascórbico (ADHA).



Introdução Gerai

A vitamina C, ou ácido L-ascórbico, é um nutriente essencial, envolvido em

reações de hidroxiiação biológica e na formação do colágeno, que requer síntese de

hidroxiprolina e hidroxilisina, dependentes da presença de ácido ascórbico. No

homem, essa substância atua na prevenção de diversas patologias, tais como a

catarata; doenças cardiovasculares, por promover diminuição do nível sérico de

colesterol; aterosclerose; hipertensão; doenças infecciosas; anemia e neoplasias

diversas, entre outras. É conhecida por aumentar a absorção de ferro inorgânico,

tendo papel fundamental na metabolização do ácido fólico, alguns aminoácidos e

hormônios. Atua como antioxidante, ou seja, um nutriente que demonstra ser efetivo

na proteção contra danos provocados por espécies reativas de oxigênio (ROS, do

inglês - Reactive Oxygen Species) nos tecidos. Nos últimos anos, este aspecto tem

induzido um maior interesse, pelo fato de sugerir que o "estresse oxidativo" pode ser

causado por diversas e importantes desordens metabólicas, como neoplasias,

doenças cardiovasculares e formação de catarata. As evidências foram

suficientemente convincentes para fazer com que os nutricionistas indicassem uma

ingestão diária de vitamina C em concentração muito maior do que a necessária

para combater o desenvolvimento do escorbuto. Estes procedimentos indicam uma

extrapolação dos níveis mais altos de administração de ácido ascórbico dos

resultados obtidos de estudos com tecidos animais. A quantidade de vitamina C

necessária para apresentar os mesmos efeitos em humanos e em animais de

laboratório não foi estabelecida e métodos de medidas de saturação de tecidos

devem ser definidos antes da recomendação para uso público (Gershoff, 1993).

Recente revisão pela National Academy of Sciences (2000) aborda as

recomendações de limites máximos toleráveis na área de nutrição humana.
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A incapacidade da síntese dessa vitamina por grande parte dos vertebrados é

devida à falta da enzima conhecida como L-gulono-y-lactona oxidase (GLO), que

está ausente nos primatas (Burns, 1957; Chatterjee et ai., 1975, Sato & Udenfriend,

1978), morcegos (Birney et aí., 1976) e na maioria dos peixes (Wilson, 1973;

Yamamoto et ai., 1978; Soliman et ai, 1985; Dabrowski, 1990).

No curso da evolução, a síntese do ácido ascórbico acontece nos rins dos

répteis e anfíbios e no fígado da maioria dos pássaros e mamíferos, desaparecendo

nos primatas. Alguns autores postulam que os animais que não são capazes de

sintetizar vitamina C obtêm esse nutriente através da dieta e, por essa razão, não

precisariam manter essa rota biossintética, como algumas espécies de pássaros e

muitas espécies de peixes marinhos e de água doce e, ainda, as espécies de

invertebrados (Roy & Guha, 1958; Chatterjee. 1973; Yamamoto et ai., 1978). As

primeiras tentativas de estabelecer uma rota evolutiva da síntese da vitamina O

descrevem o aparecimento da enzima pela primeira vez em vertebrados anfíbios

(Figura 3).
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Figura 3 - Primeiro esquema da evolução da síntese de GLO em vertebrados,
redesenhado de Chatterjee (1973).

Dentre as investigações subseqüentes a respeito da síntese de ácido

ascórbico em peixes teleósteos, a maioria dos autores sugere que esse grupo é

mesmo incapaz de sintetizar vitamina C (Chatterjee, 1973; Wilson, 1973; Yamamoto

et ai, 1978; Dabrowski, 1990; Dabrowski, 1991; Mishara & Mukhopadhyay, 1996;

Young et ai, 1997; Mukhopadhyay et ai, 1998). Entretanto, outros trabalhos

sugerem que apesar dos peixes teleósteos serem incapazes de sintetizar vitamina

0, outras espécies de peixes possuem essa habilidade (Sato et ai, 1978; Dykhuizen

et ai, 1980; Soliman et ai, 1985; Thomas et ai, 1985; Dabrowsky, 1994; Touhata et

ai, 1995; Moreau et ai, 1996; Moreau & Dabrowski, 1996; Moreau & Dabrowski,

1998a,b; Maeland & Waagbo, 1998; Moreau et ai, 1999a,b; Moreau & Dabrowski,

2000; Fracalossi et ai, 2001). Em recente revisão, Moreau & Dabrowski (2000)

apresentam um novo esquema de padrão evolutivo, divergente do antigo sugerido
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por Roy & Guha (1958) e Chatterjee (1973), mostrando que a informação para a

síntese de vitamina C antecede a origem dos peixes (Figura 4).

Cambriano Ordoviciano Siluriano Devoniano Carbonífero ao presente

jA

/*"

Craniata

550 500 440 410 360

Telcósteos (-)
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Esturioes (+)

Polypterus (+)

Peixes Pulmonados

Cclacanto (?)

Tubarões e arraias (h

Quimeras (?)
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Peixe bruxa (?)

MILHÕES DE ANOS

Figura 4 - Representação esquemática da filogenia da síntese de vitamina C em
peixes. Sinais de positivo indicam presença da enzima GLO e negativo, ausência da
enzima. Redesenhado a partir de Dabrowski (2000).
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Estudos com a carpa comum (Cyprinus carpio L.) detectaram traços de

radioatividade no ácido L-ascórbico após a injeção de D-glicose e D-

glucuronolactona marcadas, precursoras do mesmo em ratos (Ikeda & Sato, 1964).

Outros autores também descreveram a atividade da enzima GLO no fígado e/ou rim

desta mesma espécie (Sato et al., 1978; Yamamoto et a/., 1978; Soliman et ai,

1985) e em rim de peixe dourado, tainha e tilápia (Thomas et ai, 1985). Dados

conflitantes foram obtidos por Dabrowski (1990) onde uma queda na concentração

de ascorbato nos tecidos foi observada quando larvas e adultos de carpa comum

foram alimentados com uma dieta escorbutogênica. Tais estudos levantaram

dúvidas sobre a biossíntese do ácido ascórbico em peixes teleósteos, sugerindo a

necessidade de novas investigações sobre a atividade da enzima GLO em tecidos

da carpa comum e de outros vertebrados. A presença da atividade desta enzima em

alguns estudos anteriores foi atribuída à interferência de substâncias como o bromo,

utilizado como agente oxidante na determinação do ascorbato, ou à baixa precisão

dos métodos e aparelhos então utilizados (Dabrowski, 1990).

Considerando esses resultados, as investigações sobre a presença da

enzima GLO aumentaram e alguns autores reportaram a atividade da enzima GLO

em peixes filogeneticamente distantes dos teleósteos (Figura 4 e Tabela 1). Com

base nas informações atuais, pode-se afirmar que a presença da enzima

responsável pela síntese de vitamina C antecede a diversificação dos peixes. É

importante salientar que dentre todos os peixes descritos como capazes de

biossintetizar vitamina C, a maior parte apresenta mecanismos de respiração aérea

e antecede a origem dos teleósteos modernos.

Na natureza, o "silenciamento" de loci gênicos é um fenômeno comum.
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derivado do rearranjo cromossômico e da perda de material genético após os

eventos de poliploidização ocorridos na origem dos vertebrados. Tais fenômenos

são comuns no grupo dos peixes e podem ter resultado na perda (ou silenciamento

do gene) da informação para a síntese de vitamina C em teleósteos, o que não seria

considerado um fenômeno incomum. Resta saber se essa perda (ou silenciamento)

ocorreu antes da diversificação dos teleósteos modernos ou em eventos isolados. A

maioria dos trabalhos tem buscado averiguar a presença da enzima nas diferentes

espécies de peixes teleósteos. No entanto, pouco se sabe sobre a necessidade, a

ocorrência e o armazenamento desse produto e se essas características estão

envolvidas ou não com os hábitos alimentares, respiratórios, etc. Como ressaltado

anteriormente, a quase totalidade dos peixes nos quais a GLO foi detectada

apresenta respiração aérea. Dentre os teleósteos, sabe-se que a respiração aérea

reapareceu em diversos grupos de peixes como resultado de uma pressão

ambiental causada pela depleção ou mesmo indisponibilidade de oxigênio no

ambiente natural.

10



Tabela 1 - Distribuição da enzima GLO em peixes.
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Ordem Espécie GLO Metodologia Referência

Ceratodontíformes Neoceratodus forsteri (peixe
pulmonado australianoj

0,05 Chatterjee, 1970 Dykhuizen et al.,
1980

Acipenscriformes Acipenser transmontanus
(esturjão branco)

5.6 Oabrowski, 1990 Dabrowski. 1994

Acipenser fulvescens (esturjão) 2.8 Dabrowski. 1990 Dabrowski, 1994

Poiyodon spathula
(peixe remadorj 1.6

Dabrowski, 1990 Dabrowski, 1994

Acipenser baeri (esturjão
siberiano)

0.39 Dabrowski. 1990 Moreauefa/., 1996

Acipenser transmontanus
(esturjão branco)

1.4 Dabrowski. 1990 Moreau &

Dabrowski, 1996

Acipenser nithenus
(esturjão)

2.8 Dabrowski, 1990 Maeland & Waagbo,
1998

Acipenser fulvescens
(esturjão)

2.6 Dabrowski, 1990 Moreau ef al.,
1999a,b

Petromyzontiformes Lampetra japonica (lampréia
japônica)

0,12 Nishikimi et al., 1976 Touhata etal., 1995

Petromyzon marinus
(lampréia do mar)

4.6-5.3 Dabrowski, 1990 Moreau &

Dabrowski. 1998'

Lamniformes Musteius manazo (tubarão) 0,46 Nishikimi et al., 1976 Touhata etal., 1995

Rajiformes Dasyatis akajei (arraia) 0,14 Nishikimi et al., 1976 Touhata etal., 1995

Lepídosireniformes Protopterus aethiopicus (peixe
pulmonado a^cano)

0,37 Nishikimi etal., 1976 Touhata etal., 1995

Squaliformes Squaius acanthias (tubarão do
Atlântico)

1.3 Dabrowski, 1990 Maeland & Waagbo.
1998

Amiiformes Amia calva 2.5 Dabrowski, 1990 Moreau &

Dabrowski. 1998b

Amia calva 2.5-4,6 Dabrowski, 1990 Moreau &

Dabrowski. 2000

Semionotiformes Lepisosteus osseus 3-10 Dabrowski, 1990 Moreau &

Dabrowski. 2000

Polypteríformes Polypterus senegaius 2,3 Dabrpwski, 1990 Moreau &

Dabroswki. 2000

Lepidosireniformes Lepídosiren paradoxa (peixe
pulmonado sulamericano)

7.8 Ayaz etal., 1976;
Dabrowski, 1990

Fracalossi et al.,
2001

Miliobatiformes Potamotrygon sp (arraia de
água doce)

10,9 Ayaz etal., 1976;
Dabrowski, 1990

Fracalossi et al.,
2001

GLO é expressa em |imoi AA. g Vh"'

11
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Tecidas tais considerações, é muito provável que a maioria dos peixes

teleósteos não tenha capacidade de biossíntese de AA e necessite ingerir este

composto através de sua dieta. Assim, investigações sobre a capacidade de

armazenamento da vitamina C (AA), correlacionando-a com a variação na

disponibilidade de alimentos ricos em vitamina C, com a diversidade de hábitos

alimentares e respiratórios, bem como com mudanças sazonais impostas pelo pulso

de inundação anual característico da bacia amazônica, podem vir a ser importantes

para a compreensão dos fenômenos envolvidos na perda da capacidade de síntese

dessa substância nos teleósteos. Importante ressaltar, também, que dentre os

processos desencadeados pela deficiência de vitamina C em peixes, os mais

relatados são: deformidades estruturais, escurecimento da pigmentação abdominal,

aumento da fragilidade capilar, esteatose hepatocítica, redução da resposta imune,

diminuição na velocidade de cicatrização, diminuição no índice de reprodução,

aumento no índice de mortalidade, hemorragias, inabilidade para natação e redução

de crescimento (Halver etal., 1969; Lovell, 1973; Wilson, 1973, Wilson & Poe, 1973;

Um & Lovell, 1978; Sandnes et ai, 1984; Li & Lovell, 1985; Duncan & Lovell, 1994;

Phromkunthong et ai, 1994; Roberts et ai, 1995). Assim, tais considerações nos

levaram a: (i) investigar a distribuição e ocorrência da vitamina C nos tecidos de

diferentes espécies de peixes pertencentes à bacia amazônica; (ii) avaliar a variação

do conteúdo de vitamina C nos tecidos do tambaqui durante o período de 1 ano e

submetidos a dietas com diferentes teores de vitamina C; e (iii) estudar as

propriedades cinéticas da enzima GLO presente na pirambóia e verificar o grau de

homologia existente entre a mesma e a GLO de outros vertebrados mais modernos

do ponto de vista evolutivo. Nos três capítulos a seguir, o presente trabalho pretende

12
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contribuir com o avanço do conhecimento sobre o padrão evolutivo na capacidade

de síntese e armazenamento de ácido ascórbico em peixes, especialmente na

Amazônia.

13
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Capítulo 1

Capítulo I - Teores de ácido ascórbico em tecidos de peixes da

Amazônia

1. Introdução

1. A diversidade de peixes da Amazônia

A diversidade de peixes interagindo com as oscilações naturais extremas dos

parâmetros físico-químicos, que ocorre na bacia amazônica faz dela um ecossistema

ideal para a investigação do teor de vitamina 0 e suas implicações na variação os

tecidos sofrem quanto à perfusão por oxigênio. Tal diversidade de peixes,

juntamente com seus diversificados hábitos alimentares, poderá oferecer uma idéia

mais exata da importância deste composto neste grupo de vertebrados.

Independente de sintetizar ou não a vitamina 0, os peixes, de maneira geral,

necessitam deste composto, pois estão sujeitos a situações de estresse ambiental

muito maior do que os vertebrados terrestres. Como a absorção do ácido ascórbico

ocorre no nível das células epiteliais do trato digestivo nos peixes teleósteos (Rose,

1996), a captação dessa substância só pode se dar por meio da alimentação,

quando o organismo não apresenta capacidade para sua biossíntese. É provável,

pois, que espécies de peixes de hábitos carnívoros possuam baixos níveis de

vitamina O; enquanto que espécies de peixes herbívoras, que se alimentam

principalmente de frutos e sementes, possuam maiores níveis de vitamina O.

Goulding (1980), referindo-se aos hábitos alimentares de caracídeos da

Amazônia, relatou que os mesmos se alimentam de 40 tipos de frutos e sementes
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pertencentes a 38 gêneros e 21 famílias. Vários outros autores mostraram que a

alimentação das espécies de peixes da Amazônia, além de diversificada, varia de

acordo com a disponibilidade de alimento, período de migração, nível das águas,

dentre outros fatores (revisto por Vai & Almeida-Val, 1995).

Muitos dos rios que constituem a bacia amazônica são pobres em nutrientes

e a maioria dos alimentos utilizados pelos peixes tem origem nas várzeas (Goulding,

1980). As necessidades nutricionais de algumas espécies de peixes são conhecidas.

Elas podem variar de espécie para espécie, de acórdo com suas características

fisiológicas, morfológicas e hábitos alimentares. A dieta de algumas espécies de

peixes da Amazônia já foi investigada por diversos autores (Roberts, 1972; Knoppel,

1970; Goulding, 1980, Goulding & Carvalho, 1982; Saint-Paul, 1984; Roubach &

Saint-Paul, 1994). Não há informação, porém, sobre o conteúdo de vitamina C nos

diversos tecidos de peixes que habitam a bacia amazônica.

A convivência dos peixes, animais predominantemente aeróbicos, com

radicais livres (intermediários reativos do oxigênio - *0'^), de efeitos deletérios,

depende do desenvolvimento de mecanismos antioxidantes especializados. A

produção destes intermediários é dependente da concentração de oxigênio no meio

e das oscilações drásticas na disponibilidade do mesmo, as quais podem originar

uma situação de estresse oxidativo, como mencionado por Freeman & Crapo (1982).

Segundo estes autores, tanto situações de hiperóxia como de isquemia favorecerem

a produção de radicais livres em concentrações acima do nível basal. Dentre as

conseqüências da hiperóxia em peixes, estão distúrbios neurológicos, danos no

epitélio pulmonar e cegueira (Deneke & Fanburg, 1980; Freeman e Crapo, 1982;

Halliwell & Gutteridge, 1989). Geralmente, o aumento na produção de radicais livres

vem acompanhado de respostas dos sistemas antioxidantes e, como o metabolismo
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dos antioxidantes está ligado a reações de oxi-redução em que o oxigênio está

presente, estas respostas adaptativas em relação às oscilações de oxigênio devem

ter papel de relevância na adaptação dos peixes.

No ciclo de vida de muitas espécies de peixes das bacias hidrográficas

neotropicais, é bastante comum ocorrerem ajustes fisiológicos, bioquímicos,

genéticos, evolutivos, etológicos, etc. Vários autores, dentre eles Araújo-Lima &

Goulding (1998), costumam apontar o aumento do nível de água como um fator que

influencia diretamente a migração de peixes; os adultos realizam migração

descendente durante o período da enchente dos rios de água preta, migrando em

direção aos rios de água branca e desovam no encontro desses rios, após o que,

retornam aos rios de origem. As larvas são carreadas pela correnteza para as

várzeas, onde há alimento disponível para seu desenvolvimento e crescimento. No

período da vazante, os juvenis abandonam as várzeas e migram de maneira

ascendente para os rios de águas pretas por meio dos canais dos rios (Goulding,

1980).

Trabalhos realizados com as espécies da índia, Labeo rohita Hamilton, L.

calbasu H., Cirrhina mrigala H. e Catia catia H. (Agrawal & Mahajan, 1980)

mostraram que o teor de vitamina C em tecidos de peixes pode estar correlacionado

com o período de reprodução (Kucen & Cavazos, 1958: Luitwak-Mann, 1958;

Chartterjee, 1973; Horning, 1975; Agrawal & Mahajan, 1980), com a temperatura da

água e com a disponibilidade de alimento (Siddiqui, 1966; Agrawal & Mahajan,

1980). Como a bacia amazônica apresenta variação do teor de oxigênio, na

disponibilidade de alimento e alterações dos níveis d'água que provocam mudanças

drásticas no ambiente dos animais, torna-se necessário determinar possíveis
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alterações no teor de vitamina C que possam ser relacionadas às situações de

estresse ambiental às quais os peixes que habitam tais ambientes estão expostos.

Como já mencionado, a bacia amazônica apresenta variações drásticas no

teor de O2, na disponibilidade de alimento e alteração dos níveis de água. Somada a

tais características, a diversidade de espécies nela presente é descrita como a maior

do planeta. Essa diversidade de espécies é acompanhada de uma diversidade de

adaptações desenvolvidas para suportar as oscilações ambientais. Todas as

características descritas acima nos levaram a verificar se os teores de vitamina 0

nos tecidos de uma variedade de espécies de peixes da Amazônia estariam

relacionados com seus hábitos alimentares, respiratórios e migratórios.

2. Objetivo

Neste primeiro capítulo, a detecção dos teores de ácido ascórbico nos tecidos

das espécies poderá ser indicativa dos diferentes hábitos que as mesmas possuem.

Para tanto, o presente estudo visa verificar se a quantidade de vitamina C nos

tecidos dos peixes pode estar correlacionada com o padrão de respiração, estilo de

vida e o hábito alimentar que as espécies estudadas apresentam.
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3. Material e Métodos

3.1. Locais de coleta

Os animais foram coletadas em diversos locais do sistema

Soíimões/Amazonas (Figura 1.1), nas proximidades de Manaus, com o auxílio

de malhadeiras. Após captura, o peso e o comprimento de cada exemplar

foram anotados e seus tecidos foram retirados e acondicionados em nitrogênio

líquido para o transporte, sendo estocados em congelador (-80°C) até a análise

dos mesmos no Laboratório de Ecofisiologla e Evolução Molecular do INPAem

Manaus (AM).

£"■ 'iC.i

Figura 1.1 - Local de coleta das espécies com indicação dos lagos do Catalão e
do Canteiro.

28



Capítulo I

A variação do nível das águas durante os anos de coleta de 1997 a 2000 foi

obtida na Capitania dos Portos de Manaus e pode ser observada na Figura 1.2.

í  ■ 1999

200D

jan fev mar abr ma jun jul ago set out nov dez

Figura 1.2 - Níveis das águas do Rio Negro entre 1997 e 2001 (dados fornecidos
pela Capitania dos Portos de Manaus).
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3. 2. Animais Experimentais

Foram coletados músculo, coração, fígado, cérebro, olho e rim das espécies

de peixes de respiração aérea obrigatória, aérea facultativa e de respiração aquática

provenientes de grupos filogenéticos distintos Estes tecidos foram, então, estocados

a -80°C até a determinação do teor de vitamina C. Tecidos de rato {Rattus

norvegicus var Albino) e de tartaruga da Amazônia (Podocnemis expansa) foram

utilizados como referência. O número total de exemplares analisados foi de157

animais pertencentes a 17 espécies (Tabela 1.1). Na tabela são descritos os hábitos

alimentares de cada espécie, como sugerido por Ferreira et ai. (1998).

Tabela 1.1 - Espécies analisadas.

Ordem Espécie Nome comum N

Tipo de Alimentação
predominante

Resoiracâo Aérea Obrigatória

Lepidosireniformes Leoldosiren paradoxa Piram bóia 4 Carnívoro*

Osteoglossiformes Arapaima gigas Pirarucu 3 Pisei voro

Gymnotiformes Electrophorus electricus Poraquê 5 Carnívoro

Respiração Aérea Facultativa
Characiformes Hoplervthrinus unitaeniatus Jeiu 3 Carnívoro

Siluriformes Liposarcus pardalis Bodó 7 Detritíviro

Siluriformes Hoplosternum littorale Tamoatá 4 Omnívoro

AnguiUiformes Synbranchus manmoratus Muçum 1 Carnívoro

Respiração Aquática
Osteoglossiformes Osteoqlossum bicirrhosum Aruanã 6 Omnívoro

Characiformes Prochilodus niqricans Curimatã 4 Detritívoro

Characiformes Colossoma macropomum Tambaqui 79 Omnívoro

Characiformes Serrassaimus rhombeus Piranha 2 Carnívoro

Mvleus sp Pacu 8 Herbívoro

Characiformes Triportheus albus Sardinha 2 Omnívoro

Siluriformes Hypophthaimus edentatus Mapará 2 Fito e Zooplanctívoro

Siluriformes Pimelodus blochii Mandi 5 Omnívoro

Perciformes Satanoperca iurupari Cará 9 Omnívoro

Perciformes Cichia monocuius Tucunaré 13 Piscívoro

Conhecimento popular (informação obtida com os
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3.3. Métodos

3.3.1. Métodos Analíticos Revisados

Preliminarmente testou-se alguns métodos analíticos para medição da

concentração de AA em tecidos, com o objetivo de validar a metodologia que

apresenta mais vantagens. Nossos objetivos foram buscar a minimização das

possíveis interferências que o AA sofre durante a manipulação das amostras bem

como obter dados reprodutíveis e uma maior eficiência na resposta.

Partiu-se do conhecimento de que a atividade da vitamina C pode ser

derivada de ambos, ácido L-ascórbico (AA) e L-dehidroascórbico (ADHA), o qual é

seu produto de oxidação e apresenta-se instável, podendo ser rapidamente

convertido ao ácido dicetogulônico que não apresenta atividade. O isômero ácido D-

ascórbico e seus derivados, ácidos isoascórbico (AIA) e eritórbico (AEA) não

ocorrem em produtos naturais, mas são adicionados em alimentos como

antioxidantes, apesar de possuir 20 vezes menos atividade que o ácido L-ascórbico

(Van Niekerk, 1988).

Durante a última década, muitos autores têm discordado quanto à habilidade

dos peixes teleósteos sintetizarem vitamina C (revisto em Dabrowski, 2000). Essas

discussões têm auxiliado tanto no estabelecimento de metodologias de ensaio da

enzima, como na descrição de suas propriedades cinéticas com maior exatidão, o

que tem propiciado maior facilidade no estabelecimento de homologias entre as

enzimas de vários grupos de vertebrados.

Quando uma metodologia é utilizada é necessário tomar precauções com a

sensibilidade ao calor, ás substâncias alcalinas, ao oxigênio e à luz. A principal

preocupação em procedimentos analíticos envolvendo o AA é sua labilidade em pHs
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fisiológicos. Por essa razão, algumas metodologias de extração foram desenvolvidas

para estabilizar tais análises. A escolha do método ou solução de extração depende

das amostras; todos os procedimentos de extração devem ser concluídos

rapidamente e na ausência de luz para prevenir reações oxidativas. Apesar do ácido

metafosfórico ser a solução de extração mais comumente usada, ela não é

compatível com alguns procedimentos para HPLC, podendo inibir a enzima ácido

ascórbico oxidase, promover a catálise de metais e precipitar proteínas (revisado por

Cooke & Moxon, 1985). Portanto, a solução de extração utilizada foi o ácido

perciórico (HCIO4) 250mM.

Durante várias décadas muitos métodos foram avaliados, testados e

modificados, dentre os quais destacam-se os colorimétricos (Roe & Kuether,1943;

Roe, 1954; Dabrowski & Hanterleitner, 1989), os potenciométricos (Horwitz, 1975) e

os cromatográficos por meio de HPLC (Rose & Narhrwold, 1981; Vandersiice &

Higgs, 1990; Behrens & Madere, 1994; Margolis & Schapira, 1997). Atualmente os

métodos enzimáticos (Casella et a/., 1989; Tsumura et ai, 1993), com cromatografia

líquida (LC), com técnicas de eletroforese por capilaridade (Heiger, 1992; Davey et

ai., 1996) e detecção eletroquímica (EC) (Thrivckraman et aí., 1974, Pachia &

Kissinger, 1979; Carr & Neff, 1980; Kutnink et aí., 1987; Behrens & Madere, 1987;

Washko et aí., 1989) têm sido utilizados com sucesso para medir AA livre em tecidos

de uma variedade de amostras.

Desta forma, testou-se a metodologia colorimétrica de Roe & Kuether (1943)

utilizando dois agentes oxidantes diferentes, DCIP e DNPH; testou-se a metodologia

colorimétrica de Dabrowski & Hanterleitner (1989) e, por fim, optou-se pela técnica

de cromatografia líquida de alta pressão com detecção eletroquímica (LCEC - Liquid

Chromatography with Electrochemical Detection), ou EC, que possui maior
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conveniência na preparação das amostras por utilizar uma técnica de extração

rápida e sensibilidade superior quando comparada à técnica LC com detecção em

UV. Alguns procedimentos de extração, bem como as diferentes técnicas para

análise de vitamina C (espectroscópicas, enzimáticas, HPLC e por capilaridade),

podem ser visualizadas na Tabela 1.2.
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Tabela 1.2 - Técnicas de HPLC utilizadas para estimar C .

Composto Amostra Tampão
Extração

Fase

Estacionária

Fase Móvel Detector Referência

AA Frutas,

sucos,

fórmulas

6% ácido
metafosfórico

P-

Bondapak
Cia

MetanoLágua
(50:50), 1x10"^
tridecilamônio

formato

UV 254 nm Sood et ai.

(1976)

AA Frutas,
alimentação
infantil, leite

3% ácido
metafosfórico 8%

ácido acético,
ácido percióríco

Li-Chrosorb

RP-18

Metanol diluído em

tampão acetato
tridecílamina

(15:85)

Eletroquimica
(EC), eletrodo
carbono

Pachia &

Kissinger
(1979)

Vitamina

C total

(AA+ADH
A+AEA+

ADHE)

Frutas,
vegetais

0,3M ácido
tricloroacéticoas-

corbato oxidase,
o-fenilenediamina

Spm ODS
Hypersil

0,08M
KH2P04:metanol
(80:20)

Fluorescência Speekefa/.
(1984)

AA. AIA Plasma 10% áddo

metafosfórico;

plasma (1:1)

ODS, 5^m,
25cm X

4,6mm

Isocrático

0,04M acetato de
sódio, 0,005M
tetrabutilamônio-

dihidrogêniofosfato
0.2g EDTA/L

EC, eletrodo
carbono

Kutnink et

ai (1987)

AA

ADHA.

AIA.
ADHIA

Frutas,
tecidos

animais

Ácido

metafosfórico:

HAC (30g: BOml
diluído 1L)

PLRP-S 2

colunas em

série, Spm

Isocrático 0,2M

NaH2P04

Oxidação Pós-
coluna com

HgCl2 e OPD

Bali (1994)

AA

ADHA,
AIA.
ADHIA

Alimento,
tecido animal

17% áddo

metafosfórico

PLRP-S 2

colunas em

série, 5pm

Isocrático 0,2M
NaH2P04

EC, eletrodo
carbono

Behrens &

Madère

(1994)

L-AA.
D-AA

Amostras

biológicas
Ácido

metafosfórico

0,05M KH2PO4.
DTT

Cp Cela Pa
NH2

Isocrático

0,68g KH2PO4,
água, MeCN,
H3PO4

EC, eletrodo
carbono

Margolis &
Schapira
(1997)

AA Frutas, suco ODS

Hypersil

Isocrático

água, acetato de
sódio, tetrabutil
amôniohídrogênio
sulfato 3,3M KCI

EC, eletrodo
carbono

Gratzfeld-

Huesgen et
ai (1991)

AA Frutas,
tecidos

animais

250mM áddo
perciórico

Wakosil II,
150x4,6mm

5^m

Isocrático

água, acetato de
sódio, tetrabutil
amôniohidrogênio
sulfato 3,3M KCI

EC, eletrodo
carbono

Presente

trabalho
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3.3.2. Método Analítico Adotado

Homogenado - Para a obtenção dos homogenados, utilizou-se a técnica de

Carr & Neff (1980) com modificações. Fígado, rim, músculo, cérebro, estômago,

conteúdo estomacal de várias espécies de peixes amazônicos e polpa de frutas

foram extraídos, pesados, estocados em gelo e depois homogeneizados em solução

de 250mM de HCIO4 (ácido perciòrico), obedecendo uma razão de 1:1 (w:v) (ex:

0,2g:0,2mL). Os homogenados foram centrifugados a 27.000g por 25 minutos em

uma centrífuga refrigerada Sorvall RC-5B a 4®C e os sobrenadantes foram usados

para os ensaios. Quando necessário, repetia-se a centrifugação por 15 minutos para

tornar o sobrenadante límpido.

Cromatografia - Foi utilizado um sistema HPLC Série HP1100 equipado com

detector amperométrico HP 11049A e integrador HP 3396 Série III, coluna Wakosil

II, I50x4,6mm, 5^ (SGE 5C18 RS) e coluna-guarda compatível, a qual teve o

objetivo de prolongar a vida da coluna analítica. A fase móvel foi sugerida por

Gratzfeld-Husgen et ai. (1991) e consistiu de uma solução de 5,4g/L de acetato de

sódio trihidratado, 3g/L de tetrabutilamônio-hidrogenossulfato, 3 mL de solução de

KCI (cloreto de potássio) 3,3M, levada a pH 5 com ácido acético. O fluxo foi de

0,8mL/min a 30°C, com volume de injeção de lOpL de amostra, para aplicação de

um potencial de 0,6V, 0,5)jA ao detector eletroquímico no modo amperométrico,

utilizando como eletrodo de referência AgCI/KCI e de trabalho o de Carbono. Todos

os componentes do sistema, exceto a coluna analítica e o detector eletroquímico,

foram passivados com HNO3 6N (ácido nítrico) e lavados com água antes da

utilização. Três medidas foram feitas para cada leitura e os valores foram expressos
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como média±SEM. analisados por meio de ANOVA, apresentados em gráficos

comparativos e convertidos para pg AA/g tecido ou polpa de fruta.

Padronização - Foram feitas várias diluições do padrão de ácido ascórbico

contendo 2,5ng/mL em solução 250mM HCIO4 e alíquotas de ^0\xL de diversas

concentrações foram analisadas para o estabelecimento de uma curva padrão. A

curva padrão foi construída relacionando-se a área do pico versus a quantidade de

AA. A concentração de AA das amostras foi calculada por interpolação na curva

padrão com utilização dos fatores de diluição. Foi aplicada a seguinte fórmula;

RF = Cst/Ast

Cs = RF X As

Onde:

RF = Fator Resposta (Vitamina C em relação ao padrão)

Cst = concentração do padrão

Cs = concentração da amostra

Ast = área do padrão

As = área da amostra

Foi aplicada a curva de calibração com padrão de AA Merck, Synthec e

Roche a uma concentração de 2,5ng de AA/mL de amostra injetada, sendo que os

picos foram observados até o limite de detecção de 1x10® (ng). A partir desta

concentração, o pico para vitamina C mostrava-se presente, porém, com pouca

especificidade, confundindo-se com os ruídos (traços). A concentração de ácido

ascórbico foi determinada por comparação com uma linha de regressão da área do

pico versus concentração de solução padrão de ácido ascórbico diluído em 250mM

de HCIO4 O tempo de retenção médio para o ácido ascórbico foi de 4,6 minutos.

Apesar dos procedimentos de HPLC serem rápidos, a análise foi completada em
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cerca de 6 minutos, sendo as amostras lidas em triplicata. A recuperação foi de

99,9% e a especificidade do método é mostrada pela ausência nítida de picos a uma

diluição de 1x10"" (fg- femtograma).
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4. Resultados

A quantidade de ácido ascórbico total (AA + ADHA) detectado nos

homogenados de tecidos foi confirmado por adição de padrão nas amostras do

experimento. Foram utilizados os valores a seguir, para calcular a concentração de

AA nos tecidos:

RF=Cst/Ast, onde RF=2,5ng/mL/4110984880(SEM) RF= 6,08x 10"®.

Cromatogramas típicos do padrão, fígado de rato, fígado de pirambóia e

polpa de fruta (araçá-boi), com seus respectivos tempos de retenção podem ser

observados na Figura 1.3.

START

4.665

STOP

START

4.546

STOP

T

'STOP

^T

-I

4.635

 4.596

STOP

Figura 1.3 - Cromatograma de padrão de AA de extrato de fígado de Rattus
non/egicus, L paradoxa e polpa de fruta.
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Os resultados obtidos para os tecidos de espécies de peixes amazônicos

estão apresentados na Tabela 1.4. A comparação desses resultados com o teor de

AA na polpa de fruta do araçá-boi e no fígado de rato e rim de tartaruga (espécies

que biossintetizam a vitamina C) pode ser visualizada na Figura 1.4. Como pode-se

observar, não há uma correlação clara entre a presença de AA no fígado dos peixes

e seus padrões de respiração. Não foi detectado AA, nos limites detectáveis pelo

método, em 8 das 17 espécies estudadas (Tabela 1.3; Figura 1.4). A comparação

dos dados obtidos com os da literatura mostram variações que sugerimos serem

devidas às diferentes técnicas, condições experimentais e estado fisiológico dos

animais.
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Tabela 1.3 - Níveis de AA em tecidos de várias espécies de peixes amazônicos.

EspécieAecido N Presente trabalho Tipo Afim Tipo de
Respiração

AA, fjgAA/g de
tecido fresco

AA, /jmoldeAA/g
de tecido fresco

Lepidosimn paractoxa
Fígado
Pulmão

4

1

24.6±0.03
N.D.

140.2±0.03 C Aérea

£ electrícus

Fígado
4

1

6.8±0.57

N.D.

38.0±0.57 0 Aérea

A. gigas
Fígado

6

1

22.4±0.46
N.D.

127.0±0.46 P Aérea

H. unítaeniatus

Fígado
2

1

12.0±0.05
N.D.

68.0±0,05 c Aérea

Facultativa

S. marmoratus

Fígado
1 N.D. -

c Aérea

Facultativa

L pardalis
Fígado

7 N.D. -
D Aérea

Facultativa

H. //ftora/e

Fígado
4 N.D. -

O Aérea

Facultativa

C. macropomum
Fígado

Cont. estomacal

Cérebro

Rim

Músculo

S. rhombeus

Fígado

Myleus sp
Fígado

C. monocuius

Fígado

11

68

1

8

5

3

1

5.0±0.11

N.D.

7.8
N.D.

7.2±0.05
N.D.

N.D.

28.0±0.11

44,0

41.0±0.05

0 Aquática

1

2

N.D.

16.5±1.35 94.0±1.35

0 Aquática

3

5

11.3±0.50
N.D.

64.0±0.50 H Aquática

12

1

N.D.

4.1 23.0

P Aquática

S. jurupari
Fígado

9 N.D. -
0 Aquática

P.nigrícans
Fígado

4 N.D. -
D Aquática

H. edentatus

Fígado
2 N.D. -

FeZ Aquática

P. blochü 5 N.D. O Aquática

Fígado

T. albus 2 N.D. 0

Aquática

Fígado

0. biclrrbosum

Fígado
3

3

1.0±0.07
N.D.

6.0±0.07

"7— 7nnn

O

onr4!t/nrn C-

Aquática

Fitr*nla nr+twnrn

N.D. =s nâo detectado
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Figura 1.4 - Comparação dos níveis de AA encontrados em fígado de espécies de
peixes amazônicos com 3 diferentes padrões de respiração e entre outros
vertebrados e polpa de frutas. A - Espécies de Respiração Aérea Obrigatória; B -
Espécies de Respiração Aérea Facultativa; 0 - Espécies de Respiração Aquática;
D - Vertebrados Terrestres; E - Polpa de Fruta.
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5. Discussão

Vários métodos de HPLC têm sido extensivamente aplicados para medir a

concentração de ácido ascórbico em vários tecidos de vertebrados, invertebrados,

fluídos corpóreos, preparações farmacêuticas e alimentos. A análise dos tecidos de

peixes no presente trabalho, por meio de HPLC, com detector eletroquímico mostrou

valores em uma magnitude maior que os valores observados por Fracalossi et ai.

(2001), que utilizou o método descrito por Dabrowski (1990). Tal diferença pode ser

explicada por uma maior eficiência e sensibilidade do método utilizado no presente

trabalho.

A maioria dos autores recomenda que o tempo de manipulação dos

homogenados seja minimizado devido à labilidade do ácido ascórbico. Ainda,

recomenda-se que seja estabelecida a preparação diária das soluções durante o

decorrer do trabalho para evitar proliferação de bactérias nas resinas da pré-coluna

e da coluna analítica, o que teria como conseqüência perda em suas eficiências e

aumento na pressão interna do equipamento. Tais recomendações foram

estritamente seguidas no presente trabalho, o que pode ter contribuído para uma

maior eficiência na detecção dos valores aqui encontrados.

Comparando nossos resultados com os resultados de outros autores que

investigaram o teor de vitamina C em fígado de animais alimentados com dietas

confeccionadas com diferentes teores de vitamina C (Verlhac et aí., 1995, Gabaudan

& Verlhac, 2000), pode-se observar que as concentrações encontradas no presente

trabalho são inferiores àquelas por eles encontradas, a não ser no grupo alimentado

com ração contendo 20 mg AA/kg. Pode-se sugerir que os teores de AA
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encontrados no fígado das diferentes espécies aqui analisadas refletem sua

condição nutricional imediatamente anterior à captura dos animais.

No rim posterior, o AA é excretado pela fiitração glomerular e grande parte é

retida pela reabsorção tubular (Wilson, 1974). Muitas reações fisiológicas dependem

da presença de AA no fígado, o qual é um dos principais sítios de armazenamento

do mesmo nos vertebrados em geral (revisto em Dabrowski, 2000). Dentre as

principais reações pode-se citar as de oxidação/redução dependentes de NADH, as

do sistema enzimático de metabolização de drogas microssomais, a de transferência

hepática de ferro através do mecanismo da transferrina/ferritina e a de

metabolização do colesterol e da bile (Agrawal & Mahajan, 1980). Isso explicaria os

altos níveis de AA no fígado da espécie L paradoxa, além de sua presença no

fígado e cérebro da espécie C. macropomum provenientes da natureza e de

cativeiro, alimentadas com diferentes quantidades de AA na ração (vide capítulo II).

Embora Fracalossi et ai. (2001) tivessem detectado AA em rim de C. macropomum,

os especimens analisados neste estudo só apresentaram níveis detectáveis de AA

no fígado. A literatura existente sugere que, em peixes não teleósteos, o AA é

estocado tanto no rim como no fígado, apesar da síntese da enzima em peixes

ocorrer no rim. Alguns autores demonstraram que, em trutas alimentadas com dietas

suplementadas com diferentes dietas contendo AA, as maiores quantidades de AA

foram detectadas em timo e cérebro e sugerem que isso é devido ao importante

papel que a vitamina C possui nos processos antioxidativos em órgãos vitais

(Gabaudan & Verlhac, 2000).

Das 17 espécies analisadas (3 de respiração aérea, 4 de respiração aérea

facultativa e 10 de respiração aquática), observou-se a presença de AA no fígado de

três espécies de respiração aérea (pirambóia, poraquê, pirarucu), uma de respiração
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aérea facultativa Oejú) © cinco espécies de respiração aquática (tambaqui, piranha,

pacu, tucunaré e aruanâ). Com exceção da pirambóia, a qual é capaz de

biossintetizar o ácido ascórbico, os teores médios obtidos nas demais espécies

foram semelhantes entre as espécies estudadas (Figura 1.4). Naturalmente,

vertebrados tetrápodas (rato - 103,0 AA/g tecido e tartaruga - 125,00 ̂ g AA/ g

tecido) apresentaram maiores teores de vitamina 0 no fígado e rim,

respectivamente, teores esses só inferiores ao teor da polpa da fruta araçá-boi

(152,0 jig AA/g tecido). Comparando os dados obtidos na literatura para vertebrados

tetrápodas, observou-se que os níveis de AA em fígado de rato se assemelham aos

obtidos no presente trabalho, ou seja, 141,00 |ig AA/g tecido (Yamamoto et ai,

1978): 151,00 [xQ AA/g tecido (Carr & Neff, 1980); 151.00 ̂ g AA/g tecido (Soliman et

ai, 1985); e 114,8 jag AA/g tecido (Behrens & Madère, 1994).

Graham (1999), revisando a literatura sobre respiração aérea em peixes

neotropicais, sugeriu que 1,4% dos teleòsteos são respiradores aéreos (em torno de

60 espécies do total de 4.000), constituindo elo de considerável importância na

transição dos vertebrados do meio aquático para o meio terrestre e oferecendo

subsídios para análise do sistema de integração funcional dos peixes. Essa

representatividade tem como causa o tipo de respiração bimodal que ressalta a

dependência das brânquias (ou órgãos acessórios de semelhante função) para as

funções relacionadas à respiração: balanço iônico, excreção de CO2 e N2, e

regulação do volume. É sabido que estas espécies independentes do oxigênio

dissolvido tornaram-se capazes de respirar o ar reduzindo os custos energéticos de

bombeamento de oxigênio, mas expondo-se a situações adversas. O

desenvolvimento dos órgãos acessórios de respiração foi descrito em Lepidosiren

paradoxa (verdadeiros pulmões), Arapaima gigas e Hoplerythrinus unitaenlatus
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(bexiga natatória ricamente vascularizada) e Electrophorus electricus (boca e faringe

diverticuladas) (revisto por Vai & Almeida-Val, 1995; Aimeida-Val & Hochachka.

1995). Além desta particularidade comum às espécies, algumas espécies como a

pirambóia (L paradoxa) e o muçum (S. marmoratus) possuem os mesmos hábitos e

padrão de alimentação. Graham (1999) relata que algumas dessas espécies

refugiam-se do calor diurno enterrando-se na lama e, durante a noite, emergem para

capturar pequenos peixes e crustáceos. Durante os períodos de seca, confinam-se

na lama, porém não estivam. Para esse tipo de ajuste, a espécie que mantém altos

níveis de AA em seus órgãos, pode se proteger de processos de oxidação, os quais

podem aumentar com mudanças na perfusão do sangue com oxigênio nos períodos

de atividade, predominando o metabolismo oxidativo gerando ROS. Entretanto, a

presença de AA no fígado de pirambóia contrasta com a ausência deste composto

em fígado do muçum, sugerindo que espécies de hábitos semelhantes podem

utilizar mecanismos diferentes para enfrentar os mesmos problemas. Aqui,

certamente, a posição filogenética e a história evolutiva das espécies têm papel

fundamental na explicação desses resultados.

As espécies de respiração estritamente aquática, no entanto, buscam uma

variedade de adaptações para tolerar as oscilações de oxigênio no ambiente

aquático, sendo uma das mais comuns a diminuição da demanda de energia. Além

disso, algumas delas passam grande parte de suas vidas próximas á superfície,

local mais rico em oxigênio e onde podem encontrar alimentação, principalmente no

período de cheia. O tambaqui (C. macropomum) é um bom exemplo, pois pratica

respiração na superfície aquática (RSA) e se alimenta de frutos e sementes na

floresta inundada. Entretanto, das 9 espécies onde foram detectados níveis de AA,

tambaqui e aruanã (2) são omnívoras, pacu (1) é herbívora, pirarucu e tucunaré (2)
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são piscívoras e pirambóia, poraquê, jeju e piranha (4) são carnívoras. Portanto, não

se pode sugerir que as espécies acumulam AA em seus tecidos, de acordo com o

padrão de respiração ou mesmo com o padrão de alimentação. Mostrou-se que os

níveis de AA para espécies de peixes carnívoras/piscívoras, que se alimentam de

peixes e invertebrados, são equivalentes àqueles encontrados em espécies de

peixes herbívoras/omnívoras que se alimentam principalmente de frutos e sementes

que são. certamente, mais ricos em AA (Tabela 1.4). De fato, diversos trabalhos têm

sugerido que a concentração de AA nos tecidos de peixes é proporcional à

quantidade de vitamina C ingerida pelos mesmos (Gabaudan & Verlhac, 2000) e a

ausência de correlação com o hábito alimentar predominante nas espécies

analisadas no presente trabalho pode ser explicada como resultado da variação que

ocorre na disponibilidade de alimento na natureza.

Uma vez que a alimentação das espécies de peixes da Amazônia, além de

diversificada, varia de acordo com a disponibilidade de alimento, período de

migração e nível das águas (revisto por Vai & Almeida-Val, 1995), os resultados

obtidos no presente trabalho podem ser explicados como devidos à condição do

animal no momento de coleta, dentre outros fatores. Variações no teor médio de AA

em fígado de tambaqui foram encontrados durante o decorrer do ano e em animais

alimentados com dietas com diferentes quantidades de AA (vide capítulo II). Pode-se

considerar, então, estes resultados como úteis em futuros experimentos sobre os

requerimentos de vitamina C para o desenvolvimento adequado de espécies de

peixes criadas em cativeiro.

Apenas para a espécie L parddoxd pode ser detectada a atividade da enzima

GLO, a qual catalisa o último passo da síntese de AA. Nessa espécie, detectou-se

atividade enzimática em rim e fígado (vide capitulo III), sugerindo que a alta
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concentração de AA encontrada após análise dos tecidos por HPLC com detecção

eletroquímica é devida à presença da enzima. Comparativamente, os altos teores de

AA encontrados em fígado de rato e rim da tartaruga da Amazônia também refletem

a capacidade de biossíntese dessas espécies.

Para as demais espécies analisadas foram observados índices mais altos de

AA em alguns tecidos. Embora nosso objetivo não fosse a detecção da enzima, a

determinação da propriedade da enzima GLO em peixe pulmonado nos levou a

testar uma técnica que, aparentemente, é mais sensível que aquela utilizada em

peixes da Amazônia por outros autores. Portanto, a possibilidade da ocorrência da

enzima GLO em tais espécies permanece sob investigação em nosso grupo, tendo

em vista suas posições na árvore filogenética.

Tentando estabelecer um elo entre tais resultados com o hábito alimentar de

cada espécie, poderíamos correlacioná-los com as informações de transferência de

vitamina 0 em alimentos da cadeia trófica aquática e em larvas de peixes, já que o

fitoplancton sintetiza ascorbato em abundância, e pode transferi-lo ao zooplancton e

aos peixes. Será, pois, necessário realizar um levantamento mais detalhado da

atividade enzimática da GLO nas espécies que mostraram maiores níveis de AA nos

;;^cidos e aumentar o n de algumas espécies analisadas, para então descartar,

definitivamente, a possibilidade de síntese de AA por tais espécies.
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6. Conclusões

- A metodologia de HPLO modificada pode ser utilizada para medir os níveis

de ácido ascórbico total (AA + ADHA) em vários tecidos e em alimentos; podendo

ser reproduzida até concentrações no nível de ng de AA (1x 10'®), fornecendo

resultados estáveis, sem ruídos, com grande sensibilidade e precisão. O

procedimento é rápido, sendo cada análise completada em até 10 minutos após a

preparação da amostra.

- Como esperado, foi observado que a posição filogenética é mais importante

que o hábito alimentar da espécie, como fator determinante para a habilidade da

biossíntese. Uma vez que algumas espécies analisadas de Characiformes

apresentam índices de AA nos tecidos, há necessidade de uma investigação mais

aprofundada de suas capacidade de biossíntese, independente dos distintos hábitos

alimentares.

- Apesar de termos encontrado maiores índices de AA nos respiradores

aéreos obrigatórios, a ausência de AA nos tecidos da maioria das espécies

respiradoras aéreas facultativas sugere que o estilo de vida e o padrão de

respiração não influenciam de maneira marcante sobre os teores de AA nos tecidos,

os quais parecem estar mais relacionados ao tipo de alimento disponível n^

natureza (vide também capítulo II).



Capítulo I

7. Perspectivas Futuras

- Comparar amostras de tambaqui ao longo da Bacia Amazônica, envolvendo

populações capturadas no médio, baixo e alto Amazonas e comparar os níveis de

ácido ascórbico encontrados.

- Proceder ao levantamento da atividade enzimática da GLO nas espécies

que mostraram níveis maiores de AA nos tecidos, aumentando o n de algumas

espécies analisadas, para que possamos descartar, definitivamente, a possibilidade

de síntese de AA por tais espécies.
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Capítulo II - Teores de ácido ascórbico em tecidos de Colossoma

macropomum versus conteúdo estomacal

1. Introdução

1.1. A espécie Colossoma macropomum

A espécie Colossoma macropomum (tambaqui) pertence à ordem

Characiformes, família Serrasalmidae, e é o segundo maior peixe de escamas da

Amazônia, atingindo até 1 m e cerca de 30 Kg (Figura 2.1). É encontrada,

geralmente, durante a época de inundação em águas barrentas, como nos Rios

Solimões-Amazonas, Madeira e tributários (Merona & Bittencourt, 1988; Santos,

1991; Araújo-Lima & Goulding, 1998). Sua morfologia é adequada aos seus hábitos

aiimentares, que sofrem influência direta dos níveis das águas, possuindo

numerosos rastros branquiais para filtrar o zooplancton e. em menor quantidade,

frutas e sementes durante a fase jovem. Durante a fase adulta possui fortes dentes

molariformes adaptados a quebrar sementes e frutos (Araújo-Lima & Goulding,

1998).

Figura 2.1. Espécimen de Colossoma macropomum (Cuvier, 1818), exemplar de 20cm.
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O tambaqui ocupa uma área hidrográfica caracterizada por grandes rios com

extensas áreas de várzea, que sofrem mudanças sazonais devidas à flutuação nos

níveis de água. O rio Solimões/Amazonas pode ser considerado uma represa natural

devido a períodos prolongados de inundações, os quais mantêm-se inundados de 6

a 8 meses todos os anos. Devido tais alterações no ambiente, a espécie é capaz de

alimentar-se intensamente e acumular reserva nutritiva (gordura cavitária e

intramuscuiar) adquirida geralmente de frutos e sementes da floresta inundada. Tal

reserva destina-se a gastos energéticos durante os períodos de migração ou à baixa

oferta de alimento que ocorre durante a seca (Araújo-Lima & Goulding, 1998).

Devido a seus hábitos migratórios, o tambaqui, encontra-se sujeito a

alterações físico-químicas periódicas e pode desenvolver plasticidade genotípica e

fenotípica em conseqüência dessas pressões ambientais (Almeida-Val & Farias,

1996).

O nível de oxigênio dissolvido na bacia amazônica pode não ser um fator

diretamente correlacionado com a distribuição geral do tambaqui, contudo é

importante nos padrões de distribuição e nos hdbitdts onde a espécie é encontrada

(Junk et al., 1983). Grandes variações são encontradas nos lagos de várzea em

períodos diferentes do ano. Abaixo de 3 metros há pouco oxigênio dissolvido devido

ao acúmulo de matéria orgânica em decomposição proveniente da vegetação

flutuante, o que leva muitas espécies de peixes, inclusive o tambaqui, a captar a

camada superficial da água para oxigenar suas brânquias. Uma vez que possui

respiração estritamente aquática, utiliza adaptações para tolerar a hipóxia,

respirando na superfície aquática e desenvolvendo os lábios inferiores em tensões

de O2 menores que 1,5 mg/L. Além dessas adaptações, o tambaqui recorre ao
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artifício de diminuir a demanda energética necessária a seu metabolismo nesses

períodos para prolongar sua permanência no local (Almeida-Val et a/., 1993).

1.2. Análise de conteúdo estomacal

Estudos da dieta das espécies, baseados em análises estomacais, vêm

sendo considerados padrões em ecologia de peixes. Entretanto, pouca literatura

existe a respeito dos métodos utilizados para tal. Hyslop (1980), em sua revisão

sobre os métodos de análise de conteúdo es.tomacal, comenta os trabalhos de

Hynes (1950), Pillay (1952) e Langler (1956) que descreveram os métodos que são

classicamente utilizados até hoje em detrimento da existência de técnicas mais

refinadas de análise dietária.

A obtenção de energia para crescimento e outras funções do organismo dos

peixes depende de uma série de fatores que podem variar desde o comportamento

alimentar (procura e captura de alimentos e apetite do animal) à seletividade e

regime alimentar (natureza do alimento capturado). Para o tambaqui, que é

omnívoro (espécie consumidora de insetos, frutos e sementes), a dieta depende da

variedade de alimentos disponíveis nos diversos hebitats, podendo apresentar-se

diversificada dependendo da região, nível da água e da época do ano, como

observado por Hahn et aí. (1992) e S^ares-Porto (1994) também para outras

espécies.

As características das estações do ano influenciam o ritmo alimentar de

espécies que vivem no mesmo ambiente. Tal influência é devida, principalmente, às
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diferenças de temperatura da água e de duração do dia, as quais determinam a

disponibilidade de alimento. Andrian et ai. (1994) observaram que, em regiões com

chuvas periódicas como na Amazônia, ocorre geralmente maior intensidade de

alimento na estação de enchente.

A análise realizada no presente trabalho visa averiguar se a alimentação das

espécies está relacionada com os níveis de água, dentre outros fatores, e se a

disponibilidade de alimentos influencia os teores de AA nos tecidos da espécie C.

macropomum como ocorre para outras espécies de peixes (Gabaudan & Verlhac,

2000).

Após o levantamento bibliográfico dos métodos de análise de AA e derivados

(Roe & Kuether, 1943; Roe, 1954; Pachia & Kissinger, 1979; Carr & Neff, 1980

Rose & Nahrwold, 1981; Carr et ai, 1983; Doner & Hicks, 1986; Kutnink et ai, 1987

Dabrowski & Hinterleitner, 1989; Washko et ai, 1989; Vandersiice & Higgs, 1990

Wang & Seib, 1990; Gratzfeld-Huesgen et ai, 1991; Behrens & Madère, 1994, Soga,

1995), optou-se por uma técnica que pudesse ser aplicada para vários tipos de

tecido e materiais biológicos (vertebrados, invertebrados, fluídos corpóreos,

preparações farmacêuticas e alimentos) e que fornecesse valores maior eficiência e

sensibilidade.
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1.3. Suplementação de ácido ascórbico em animais de cativeiro

O tamanho dos peixes é considerado como fator determinante para o

estabelecimento de seu requerimento dietário. A necessidade nutricional de AA nas

dietas varia de acordo com suas taxas metabólicas. Estudos com diferentes níveis

de AA nas dietas em diferentes espécies, têm avaliado os benefícios alcançados

pela suplementação. Dentre os principais benefícios, podemos citar o bom

funcionamento do sistema imunológico (Lovell, 1977; Waagbo, 1994), a capacidade

antioxidante nos processos de peroxidação lipídica (Halliwell & Gutteridge, 1990;

Sharma & Buettner, 1991), a capacidade de prevenção ao estresse {Thomas, 1984;

Chagas, 1998); a atuação na melhoria do crescimento (Lovell, 1977; Li & Lovell,

1978; Hilton et ai, 1978; Martins, 1995), o aumento na velocidade de cicatrização

(Halver et ai, 1969; Gill, 1991; Ishibashi et ai, 1992) e a capacidade de prevenção

de danos ósseos (Halver et ai, 1969).

Poucos estudos foram realizados com espécies brasileiras, dentre eles,

podemos citar o de Martins (1995), com o pacu do pantanal, cujo desempenho

zootécnico melhorou utilizando uma suplementação na dieta de 139 mg AA/Kg de

ração. Com espécies regionais, destacam-se os estudos de Fracalossi et ai (1998)

com acará-açu, que sugeriu que a espécie necessita de, no mínimo, 25 mg AA/Kg

de ração para melhorar seu ganho de peso; e o estudo de Chagas (1998), que

observou maior crescimento em tambaquis que receberam dietas suplementadas

com vitamina C nos níveis de 100 a 500 mg AA/Kg de ração.

Assim, requerimentos de AA em espécies de peixes da Amazônia irão

reafirmar a importância desta suplementação em animais mantidos em cativeiro.
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2. Objetivo

Evidenciar a influência da variação dos hábitos alimentares ao longo de um

ano sobre a concentração de ácido ascórbico no tecido dos mesmos, através da

investigação da variação do conteúdo estomacal da espécie C. macropomum

ftambaqui).

3. Material e Métodos

3.1. Animais Experimentais

Os animais foram coletados na bacia Solimões/Amazonas (Capítulo I, Figura

1.1), com o auxílio de malhadeiras. Após a captura, foram anotados o peso e o

comprimento de cada exemplar e os tecidos foram acondicionados em Na líquido

para o transporte até Manaus, onde foram estocados em congelador (-80°C) até sua

análise no Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular do IMPA.

As coletas de C. macropomum foram efetuadas durante os meses de

enchente, vazante e seca, sendo a primeira em maio/99 e a última em abril/01,

tendo sido analisados 79 animais (Tabela 2.1). Durante este período, foram

anotados, dados sobre os níveis de água, oxigênio dissolvido, temperatura e pH

(Figura 2.4). Os tecidos de ratos {Rattus norvegicus) e de tartaruga da Amazônia

(Podocnemis expansa) foram utilizados como padrões de referência.
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3.2. Métodos

3.2.1. Métodos aplicados para análise de conteúdo estomacal

A metodologia utilizada para análise do conteúdo estomacal da espécie C.

macropomum foi a retirada e conservação do aparelho digestivo a -80°C para

reduzir o processo digestivo. Após esse procedimento, efetuou-se a identificação

dos itens e observação do grau de repleção: vazio ou com material. Em seguida,

relacionou-se o número de indivíduos com alimentos e as variações dos mesmos.

Os tecidos foram analisados com relação ao teor de vitamina C (Capítulo I, Tabela

1.3).

Os estômagos foram abertos em placas de Petri com água destilada e o

conteúdo estomacal foi examinado pelo método de freqüência de ocorrência e

numérico. No primeiro método (freqüência de ocorrência), os componentes do

conteúdo estomacal foram identificados e o número de peixes no qual foi encontrado

cada tipo de alimento foi relacionado com o número total de peixes examinados,

inclusive com os de estômago vazio, sendo o resultado fornecido em peçpentual (%).

No método numérico, uma vez que o conteúdo estomacal encontrava-se

semidigerido, houve dificuldade para efetuar a contagem. Verificou-se, então, a

quantidade de cada tipo de alimento que foi registrada utilizando-se a seguinte

convenção: cheio, parcial, vazio. Foram calculados os valores de média e erro

padrão dos resultados, que foram comparados por meio de ANOVA e apresentados

em gráficos comparativos.
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3.2.2. Métodos aplicados para análise de dietas com ácido

ascórbico

A espécie C. macropomum é uma das mais consumidas e apreciadas na

região e por isso, tem sido alvo de levantamentos para estabelecer seus

requerimentos nutricionais em cativeiro. Em uma série de experimentos paralelos,

procurou-se estabelecer o nível ideal de ácido ascórbico que promovesse o melhor

desenvolvimento de juvenis de tambaqui em condições normais de cultivo

(normòxia). O protocolo experimental teve um delineamento casualizado, dividindo

os exemplares em 8 grupos, com 4 tratamentos (n=20). Após aclimatação, os

animais foram mantidos por 8 semanas em tanques de 500L com permanente

circulação de água e fotoperíodo de 12 horas, monitoramento da qualidade da água,

das características físico-químicas e do deéempenho dos animais em relação ao

ganho de peso. Todos os exemplares receberam alimentação uma vez ao dia até a

saciedade. A ração continha os mesmos ingredientes em igual proporção, diferindo

apenas em relação à suplementação de AA polifosfato. Os tratamentos consistiam

de 1) sem suplementação de AA; 2) lOOmg AA/Kg de ração; 3) 200mg AA/Kg de

ração; 4) 400mg AA/Kg ração. Após o período experimental, foram obtidas amostras

de fígado e cérebro de exemplares submetidos aos 4 tratamentos para análise por

meio de HPLC-EC. Os resultados obtidos foram também representados como média

e erro padrão, comparados por meio de ANOVA em gráficos comparativos (Figura

2.5). Os resultados obtidos quanto ao desempenho zootécnico foram apresentados

em outro trabalho de laboratório (Chagas 2001).
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4. Resultados

4.1. Variação sazonal

Neste estudo foram obtidas informações parciais sobre alimentação da

espécie tambaqui em diferentes épocas do ano. O tipo de pesca utilizado foi o

prolongado (rede-de-espera), que tem o inconveniente da não identificação do

momento exato da captura, para imediata análise do conteúdo estomacal, podendo

o animal ter digerido parte do mesmo. A captura desses animais variou durante o

período do ano conforme a variação no nível das águas (Figura 2.3). Essa variação

nos índices de captura pode estar relacionada às características físico-químicas dos

locais de coleta. Entretanto, com exceção do oxigênio (Figura 2.2), não foi

observado um padrão específico de variação que pudesse ser relacionado com o

índice de captura dos animais. Além disso, o esforço de coleta variou ao longo dos

anos. A variação obtida no pH foi de 6,0 a 7,1; a temperatura variou de 25,8 a

33,7°C, conforme a época do ano e a hora da coleta. O oxigênio dissolvido

apresentou variações com a profundidade do local de coleta, com o horário da

medição e de com o período de coleta. O menor valor encontrado foi 0,0 (zero), ou

seja, anóxia, e o maior valor encontrado foi de 7,6.
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O índice de repleção e os itens encontrados nos estômagos de C.

macropomum podem ser observados na Tabela 2.1, que também traz o número

de indivíduos capturados nos meses nos quais a coleta teve sucesso. Tais dados

também foram correlacionados ao nível de água e teores de AA nos exemplares

analisados e podem ser observados na Figura 2.3.

Ago/99 OLit/99 Fev/00 Ago/00 Out/00

Figura 2.2. - Correlação entre os níveis médios de 02na lago do Catalão e
AA nos tecidos de Colossoma macropomum.
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Tabela 2.1 - Análise do conteúdo estomacal de C. macropomum.

Compr. (cm)

Peso (g)

Estação

Mês*

N

16-20

95-200

seca

Out/99

16

20-23

145-210

enchente

Fev/00

6

18-21

160-205

vazante

Ag/00

7

13-26

100-750

seca

Out/00

40**

Ind. Repleção (% estômagos) 62,5% 50% 57,1% 82,5%

Cheios 6 2 4 19

Parciais 4 1 0 14

Vazios 6 3 3 7

11ens

Arroz silvestre 2 - - 1

Mucuba (semente/polpa) 8 1 2 -

Tarumã (semente/polpa) -
- 5 -

Maracujá (semente) -
- - 4

Resto animais - 1 - 1

Polpa sem identificação -
4 - 34

*Ago/99 (vazante) -não foram coletados estômagos n=10, 10a-200cm, 14,5-18,00g).
Maior esforço de coleta (Lagos Santo Antônio, Niúba, Grande, Jacaretinga, Passarinho e Cavalo)
Tentativa de coleta nos meses de maio e dezembro/99; abril, agosto, setembro, novembro e

dezembro/00 e de janeiro a maio/01, onde o N foi igual a O (zero).

Durante o decorrer deste trabalho observou-se também, que essa espécie

nâo é encontrada em quantidade expressiva em áreas com profundidades inferiores

a 4 metros, o que ocorreu apenas durante a coleta de out/00, onde o esforço de

pesca foi maior, ou seja, novos locais e mais tempo (10 dias) comparados às demais

coletas que tiveram duração de 2 a 3 dias. Das amostras analisadas de C.

macropomum, detectou-se AA no fígado de apenas 11 exemplares (Capítulo I,

Tabela 1.3).
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5. Discussão m

Os peixes da Amazônia alinhentam-se de acordo com o que há disponível em

seus habitais, essa oferta depende do período do ano, uma vez que ocorrem

oscilações no nível das águas dos rios. Quando a floresta apresenta-se inundada

(igapó) e o nível de O2 dissolvido é baixo o principal item de alimentação dos peixes

de ambientes de águas pretas são as sementes e os frutos (Santos. 1991).

Goulding (1985) relata que os caracídeos da Amazônia, dentre eles a espécie

Coiossoma macropomum, alimentam-se de sementes e frutos que permanecem

flutuando nas macrófitas e para tal desenvolveram uma dentição especializada para

quebrá-las. Esse mesmo autor também sugere que a relação dos conteúdos

estomacais permanece uniforme dentre as espécies, dependendo do alimento

disponível para suas dietas. Isso foi constatado após análise dos conteúdos

estomacais dos peixes do Rio Madeira durante o período de cheia, onde observou

que 94% do volume total de alimentos foram sementes e frutas e apenas 6% foram

alimentos de origem animal, e que durante o período de seca ocorreu o inverso, ou

seja, 90% dos alimentos foram de origem animal (peixes, zooplancton, larvas, etc) e

10% de origem vegetal (frutas e sementes). Resultados semelhantes foram

observados por Santos (1991) e Zuanon (1990) em diferentes habitais com outras

espécies. Vai e Almeida-Val (1995) sugeriram que a periodicidade, a qualidade e a

quantidade de alimento consumido pelas espécies de peixes da Amazônia é

principalmente regulada pela oscilação do nível da água dos rios.

Ao analisar as quantidades de AA armazenada nos tecidos de tambaqui

coletados na natureza, observou-se que os dados obtidos também sugerem que a

vitamina C está presente no organismo de acordo com a disponibilidade de alimento
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Figura 2.3 - Comparação entre grau de repíeção do estômago, nível d'água nos
lagos de coleta e teor de vitamina 0 em tecidos de C. macropomum.
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Figura 2.4 - Relação entre número de espécies coletadas e dados físico-químicos dos
Lagos do Sistema Solimões/Amazonas onde ocorreram as coletas de C. macropomum
(valores em média).
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4,2. Efeito de dietas com diferentes teores de ácido ascórbico

Nos experimentos com dietas suplementadas com níveis crescentes de

ácido ascórbico-2-pollfosfato: O, 100, 200 e 400 mg AA/Kg, durante 8 semanas,

observou-se que os animais alimentados com níveis mais altos de AA

apresentaram maior ganho de peso e conversão alimentar, os parâmetros

hematoíógicos indicaram redução do efeito de hipóxia com menor efeito do

estresse sobre tais animais, além da restauração mais rápida da epiderme no

processo de cicatrização (Chagas, 2001). Os níveis máximos de AA nos tecidos

da espécie ocorreram quando a dieta foi suplementada com 100 mg AA/Kg para

cérebro e com 400 mg AA/Kg para fígado (Figura 2.5).

300 400

mg AA/Kg ração

Figura 2.5- Níveis de AA encontrados em fígado e cérebro de C. macropomum
alimentados com diferentes níveis de AA na dieta.
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bem como com a variação nos níveis das águas (Capítulo I e presente capítulo).

Assim, o conteúdo de AA encontrado nos diversos tecidos de C. macropomum

sugere a influência do tipo de dieta, visto que níveis detectáveis estiveram presentes

apenas quando existiu fonte de vitamina 0 na mesma.

Recente revisão da literatura (Dabrowski, 2000) indica que a enzima GLO,

responsável pela síntese de AA nos vertebrados está presente nos tecidos renais de

alguns peixes que possuem posição inferior aos anfíbios na árvore filogenética

(Introdução Geral, Figura 4). Estudos posteriores realizados por Fracalossi et al.

(2001) sugerem que o tambaqui não apresenta atividade para essa enzima em seus

tecidos. Para essa espécie, nossos dados indicam que a suplementação dietária

com vitamina O deve ser obrigatória, principalmente para animais criados em

cativeiro. Essa importância reside em seu papel como antioxidante, protegendo o

sistema imune de danos oxidativos, bem como a resistência a agentes estressantes

e patógenos, afetando diretamente o crescimento dos peixes. A ativação desse

sistema induz produção e liberação de grande quantidade de radicais livres pela

célula, os quais podem tornar-se tóxicos à mesma, induzindo a produção de defesas

antioxidantes, possíveis pelo aumento na ingestão dietária de vitamina C que

desencadeia a proliferação de linfócitos, influenciados pelo estoque de AA

armazenado nestas células (Verlhac & Gadaudan, 1997).

Segundo Horning (1975), a atuação do AA em reações no fígado sugere a

necessidade de sua presença no organismo, mesmo que adquirido através da

alimentação na natureza ou por suplementação da dieta, como observado após a

análise dos tecidos de fígado e cérebro de amostras de C. macropomum de cativeiro

(Figura 2.5). Foram detectados maiores teores de AA nos tecidos nas épocas de
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seca 0 vazante, quando observou-se a presença de polpa de mucuba e de tarumã

nos estômagos do tambaqui (Tabela 2.1).

A presença de AA armazenado no cérebro dos tambaquis submetidos às

diferentes dietas sugere que o mesmo seja responsável pela proteção antioxidante

por parte das reações químicas para o funcionamento do tecido nervoso. Estudos

microscópicos têm revelado atrofia celular e danos às células nervosas sob

hipovitaminose C, além de alterar o metabolismo do cristalino nos olhos dos

mamíferos (Sulkin & Sulkin, 1975; Horning, 1975).

Outras situações onde o peixe de cativeiro sofre agressão são observadas no

transporte, deterioração da qualidade da água e no manuseio, levando o peixe a

secretar altos níveis de hormônios imunodepressores (corticòides e catecolaminas).

Quando os animais estão alimentados com doses altas de AA eles reduzem os

efeitos desses estressores, uma vez que o AA está estocado em seus tecidos e é

consumido durante esse processo, mantendo a resistência imune e permitindo o

crescimento normal do peixe (Ishibashi ef a/., 1992)

A quantidade de AA armazenada nos tecidos (fígado, cérebro, leucócitos,

timo, rim, coração, etc.) da truta arco-íris varia proporcionalmente à quantidade de

vitamina C suplementada em sua dieta (Verlhac et a/., 1995; Gabaudam & Verlhac,

2000). Experimentos realizados com ovos e larvas de truta arco-íris também

demonstram que quanto maior for a suplementação de vitamina C na dieta, maior

será o teor de AA acumulado nos órgãos dos animais (Blom & Dabrowski, 1995).

Nossos resultados mostram que os tambaquis alimentados com maior quantidade

de vitamina C apresentaram maior quantidade de AA armazenado em seus fígados.

Da mesma maneira que a truta (Gabaudan & Verlhac, 2000), a partir de uma certa

concentração oferecida não há maior acúmulo nos tecidos de tambaqui (Figura 2.5).
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Interessante notar que a capacidade de armazenamento de AA no cérebro é

equivalente à do fígado de tambaqui e que o aproveitamento, no cérebro, se dá

preferencialmente em teores mais baixos de AA na dieta (Figura 2.5). Estudos

realizados com outras espécies de peixes de água doce e marinhas sugerem que o

cérebro é um dos tecidos que mais tem capacidade de armazenar AA (revisto em

Dabrowski, 2000). Esses resultados apenas reforçam o que já é conhecido sobre o

papel da vitamina C na proteção de tecidos sujeitos à ação de radicais livres de

oxigênio, os quais podem ocorrer com maiores freqüências no cérebro.

Esse papel importante do AA como antioxidante nos tecidos dos peixes

explica a variação dos teores de vitamina C em peixes sob variadas condições de

oxigênio (Figura 2.2). O tambaqui é um animal tolerante às oscilações ambientais e

é considerado como uma espécie de alta plasticidade e, por isso mesmo, propícia à

piscicultura (Vai & Honczaryk, 1995). Suas adaptações para sobreviver a períodos

de hipóxia vão desde morfológicas (Braum & Junk, 1983), comportamentais

(Vai,1986): fisiológicas (Vai, 1986; Almeida-Val & Vai, 1990) até bioquímicas

(Almeida-Val et a/., 1993). O presente trabalho mostra que, além dessas

adaptações, a queda de oxigênio pode influenciar o teor de AA armazenado no

fígado desses animais, ou seja, a concentração de AA é maior quando há escassez

de oxigênio, situação em que o tambaqui busca a superfície aquática desenvolvendo

os lábios inferiores, o que pode aumentar a geração de ROS, sendo necessários

maiores valores de AA para combatê-los. Nessa ocasião, há maior oferta de

alimento (fonte de AA).

Marcon (1997) verificou que a espécie C. macropomum submetida à condição

de hipóxia eleva seus níveis de metahemoglobina e não apresenta alteração nas

substâncias antioxidantes como TBARS, sugerindo uma certa fragilidade quando
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exposto a situações de estresse ambiental. Em outro experimento, Chagas (1998)

mostrou que essa espécie sobrevive melhor ao estresse hipóxico quando tem sua

dieta suplementada com vitamina 0.

Comparando na literatura a capacidade de síntese de AA de mamíferos,

como o rato, com a capacidade de síntese em peixes, observou-se que a rota de

síntese em peixes é aproximadamente 7 vezes mais lenta que em rato (Burns et ai,

1954). Outra diferença marcante entre o metabolismo de AA entre peixes e

mamíferos é que o "turnover" de AA é mais acelerado, como observado pelos dados

de meia-vida de 3 dias em porco da guiné (Bannay et ai, 1962) comparado a 40 a

70 dias em truta arco-íris (Matusiewicz et ai, 1994; Blom e Dabrowski, 1996).

Alterações nos níveis de AA em brânquias, rim, fígado e cérebro em peixes

têm sido observadas após oscilações bruscas dos fatores ambientais, tais como

salinidade, trauma, temperatura e contaminação por cádmio e petróleo, e a

conseqüência disso é a depleção dos níveis de AA nos rins, mostrando uma

resposta não-específica a estressores ambientais (Gabaudan & Verlhac, 2000).

Portanto, a maior disponibilidade de alimentos ricos em AA na época em que

o oxigênio é mais escasso no ambiente proporciona melhores condições para a

sobrevivência do tambaqui que pode armazenar maior quantidade de AA em seus

tecidos por tempos prolongados.
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6. Conclusões

- Relacionando os valores médios de AA encontrados para a espécie e os

valores médios de O2 dissolvido nos respectivos meses de coletas pode-se sugerir

que a vitamina 0 tem papel fundamental na adaptação do organismo às oscilações

de oxigênio no ambiente natural.

- Como as florestas da Amazônia mantêm-se inundadas pelos rios por longos

períodos, a espécie é capaz de acumular reserva nutritiva, adquirida geralmente de

frutos e sementes, e utilizá-la durante os períodos de migração ou durante a seca.

Os teores de AA encontrados após análise dos tecidos em HPLC-EC, nos meses de

vazante e seca, foram maiores do que aqueles observados nos meses de enchente

e cheia.

7. Perspectivas Futuras

- Comparar os resultados obtidos com tambaqui ao longo da Bacia

Amazônica, envolvendo populações capturadas no médio, baixo e alto Amazonas e

comparar aos níveis de ácido ascórbico encontrados.

- Verificar a ocorrência de variação no teor de AA nos tecidos em tambaquis

de diferentes tamanhos.
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Caracterização da enzima GLO em Lepidosiren paradoxa
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Capítulo III - Caracterização da enzima GLO em Lepidosiren

paradoxa

1. Introdução

1,1. A espécie Lepidosiren paradoxa

A sub-classe Dipnoi, à qual pertence o peixe pulmonado sulamericano L

paradoxa (Figura 3.1), a ordem Rhipidista, na qual os répteis e anfíbios tiveram

origem, e a classe Actinopterygii, à qual pertencem os modernos teleósteos, podem

ter se originado a partir de um ancestral comum em meados do período Devoniano

(Olson, 1971). Levando em consideração que a síntese é encontrada em duas

destas três linhas, é possível que o ancestral comum dos três grupos também tenha

tido a informação para sintetizá-lo (Dykhuizen et al., 1980) (Introdução Geral, Figura

4).

Figura 3.1 - Espécimen Lepidosiren paradoxa, exemplar de 60 cm.
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Lepidosiren paradoxa (pirambóia) é comumente chamada de "fóssil vivo" na

literatura, uma vez que sobreviveu a pressões evolutivas mantendo, sua morfologia

e seus hábitos, considerados por muitos autores como "primitivos" (Figura 3.1).

Apesar disso, muitos autores têm descrito seu estilo de vida como especializado: os

animais mantêm-se enterrados na lama durante a estação seca e desenvolvem

adaptações metabólicas para conviver com as alterações ambientais advindas da

inundação periódica durante a estação de enchente (Hochachka & Hulbert, 1978;

Dunn et a/., 1983; Hochachka & Guppy, 1987; Mesquita-Saad et ai, in press). O

grupo Dipnoi representa os peixes com pulmões verdadeiros e tem apenas mais

dois gêneros conhecidos no planeta: Neoceratodus (peixe pulmonado australiano) e

Protopterus (peixe pulmonado africano, que se compõe de 4 espécies). A literatura

sugere que esses 3 gêneros de nadadeiras lobadas dividem seu ancestral comum

com o grupo dos Tetrápodas (Nelson, 1984; Carroll, 1997).

A pobre oxigenação das águas da Amazônia é resultado de diferentes

fenômenos e os padrões antigo e atual de disponibilidade de oxigênio em corpos de

água podem ter contribuído para a seletividade evolutiva, uma vez que hipóxia e

anóxia prevaleceram no ambiente aquático desde o período Cambriano. Assim, a

depleção de oxigênio foi, provavelmente, o principal fator limitante para a vida

aquática em geral (Randall et ai, 1981). De acordo com Gans (1970), o

desenvolvimento do sistema de respiração aérea em vertebrados surgiu nos peixes

quando estes passaram a nadar na superfície aquática durante o período de baixa

disponibilidade de oxigênio. A transição de respiradores aquáticos para aéreos que

ocorreu a seguir foi, indubitavelmente, a mais importante transformação durante o

processo evolutivo dos vertebrados. Tal transição foi acompanhada pela colonização

do ambiente terrestre com níveis constantes de O2 que permaneceram elevados na
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atmosfera. Dentre os teleósteos, surgiram, posteriormente, vários padrões de

respiração: aérea facultativa e aérea obrigatória, levando a alterações morfológicas,

anatômicas, fisiológicas e bioquímicas (Kramer et ai, 1978; Almeida-Val & Vai.,

1993; Vai, 1993; Vai & Almeida-Val, 1995; Almeida-Val & Farias, 1996; Almeida-Val

& Paneppucci, 1996; Graham, 1997). Lepidosiren paradoxa, junto com os outros

gêneros, são os respiradores aéreos que primeiro desenvolveram um pulmão

verdadeiro dentre os vertebrados.

1.2. A enzima GLO

Sabe-se que a habilidade de sintetizar ácido ascórbico e a distribuição da

GLO (L-gulono-y-lactona oxidase, E.C. 1.1.3.8) nos tecidos varia filogeneticamente

dentre os vertebrados (Introdução Geral, Figuras 3 e 4). Como os teleósteos são

incapazes de sintetizar vitamina C, Chartterjee (1973) sugeriu que os tetrápodas

desenvolveram um caminho alternativo para a síntese de ácido ascórbico.

Dykhuizen et ai (1980) reportaram que o peixe pulmonado australiano,

Neoceratodus forsterí, é capaz de sintetizá-lo no rim. Touhata et ai (1995)

detectaram a atividade da GLO no rim do peixe pulmonado africano, Protopterus

aethiopicus. Consequentemente, o aparecimento da informação genética para a

enzima GLO certamente aconteceu antes do surgimento dos vertebrados terrestres.

Durante a última década, muitos autores divergiram sobre a habilidade dos

peixes, principalmente os teleósteos modernos, de sintetizarem vitamina C (revisto

por Dabrowski, 1994; 2000). Essa discussão tem auxiliado na busca de uma

metodologia mais apropriada de ensaio da enzima, bem como na descrição das
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propriedades cinéticas com mais exatidão, o que vem auxiliando a estabelecer a

homologia entre a enzima em vários grupos de vertebrados.

Recentemente, Fracalossi e colaboradores (2001) analisaram a atividade da

GLO em rim e fígado de 13 espécies de peixes da Amazônia, incluindo 11

teleósteos: sardinhão {Pelona sp); aruanâ {Osteoglossum bicirrhosumy, pirarucu

{Arapaima gigas)] piranha caju {Pygocentrus nattereri)] piranha mucura {Serrasaimus

elongatus)] aracu {Schizodon fasciatus)] tambaqui {Colossoma macropomum)] acari-

pedra {Hypostomus sp); sarapó {Steatogenys elegans)] poraquê {Electrophorus

electricus) e tucunaré {Cichia sp). Quatro representantes da ordem dos

Characiformes, com hábitos de alimentação distintos, foram incluídos no estudo para

avaliar a influência dos mesmos na atividade da GLO. Baseados nos resultados, tais

autores sugeriram que apenas 2 espécies de peixes não teleósteos, a arraia de

água doce {Potamotrygon sp) e o peixe pulmonado sulamericano {Lepidosiren

paradoxa), mostraram atividade para GLO em seus rins, corroborando a hipótese de

que teleósteos são incapazes de sintetizar AA.

Em geral, os peixes são animais bastante interessantes quando se trata do

estudo dos processos evolutivos em razão de sua posição na escala evolutiva, bem

como das características genotípicas, as quais lhes conferem uma enorme

capacidade em adaptar-se aos mais variados ambientes, fenômeno conhecido como

plasticidade fenotípica (Almeida-Val et al., 1999).

Esse grupo apresenta mudanças em sua fisiologia em resposta a mudanças

na demanda metabólica (desenvolvimento dos estágios de vida, por exemplo), a

mudanças do ambiente físico (temperatura, pressão atmosférica, etc.) e a alterações

químicas do ambiente (Hochachka & Somero, 1973).
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No capítulo I deste trabalho, observou-se que a espécie L. paradoxa

apresenta maior quantidade de vitamina C em seus tecidos quando comparada à de

outras espécies de peixes analisados. Tal elevado teor foi explicado como uma

adaptação do animal às oscilações que sofre no ambiente, com relação à perfusão

de O2 nos seus tecidos após períodos de dormência, quando estão enterrados na

lama e mantêm suprimidas suas atividades.

A presença da enzima GLO garante a biossintese de AA nesse animal. Não

se sabe, porém, em que órgãos essa enzima está presente e qual seu grau de

homologia com as enzimas presentes em outros vertebrados modernos, como

mamíferos e répteis.

2. Objetivo

Neste último capítulo, ao levantar e caracterizar a atividade da enzima GLO

na espécie L paradoxa, poderemos sugerir a presença da enzima em mais de um

tipo de tecido/órgão, o que pode ser decorrência da existência de mais de um loco

gênico para esta enzima. A comprovação dessa hipótese pode representar um

indicativo de biossintese de ácido ascórbico em peixes da região.
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3. Material e Métodos

3.1. Locais de Coleta

A espécie L paradoxa foi coletada com o auxílio de malhadeiras, no Lago do

Canteiro, Município do Careiro da Várzea, Rio Amazonas (Figura 1.1), nas

proximidades de Manaus. Após sua captura, foram anotadas as medidas de peso e

comprimento e os tecidos foram acondicionados em nitrogênio líquido para o

transporte e estocado em congelador (-80°C) até a análise dos mesmos no

Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular do INPA, em Manaus/AM.

Também foram anotados dados físico-químicos do local de coleta, onde pudemos

observar em média um nível de água em torno de 0,70cm de profundidade, a

variação obtida no pH foi de 5,6 a 6,1; a temperatura variou de 25,8 a 30,7°C,

conforme a época do ano e a hora da coleta. O oxigênio dissolvido apresentou

variações com a profundidade do local de coleta, com o horário da medição e de

com o período de coleta. O menor valor encontrado foi 0,0 (zero), e o maior valor

encontrado foi de 7,8 mg/L.
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3. 2. Animais Experimentais

Tecidos de músculo, coração, fígado, cérebro, olho, rim e pulmão da espécie

L paradoxa (n=4) foram removidos e estocados a -80°C até a determinação do teor

de vitamina C e caracterização da enzima GLO. As coletas foram realizadas em

agosto/97, outubro/99 e abril/00. Os tecidos de ratos (Rattus norvegicus var. Albino),

do sapo comum (Bufo marínus) e da tartaruga da Amazônia (Podocnemis expansa)

foram utilizados como padrões de referência.

3.3. Métodos

3.3.1. Análise da atividade enzimática

Os níveis de atividade enzimática foram determinados a 25°C em um

espectrofotômetro GENESYS 2 Spectronic, segundo metodologia sugerida por

Sugisawa et aí. (1995), utilizando as reações enzimáticas com os protocolos

descritos a seguir. Os resultados foram expressos como média e erro padrão,

comparados por meio de ANOVA e apresentados em gráficos comparativos.

Homogenado - fígado e rim de 4 peixes pulmonados, Lepidosiren paradoxa,

fígado de 4 hamsters, Rattus norvegicus, rim de 3 sapos, Bufo marínus e rim de 3

tartarugas aquáticas Amazônica, Podocnemis expansa, foram extraídos dos animais

após serem anestesiados com éter. Os tecidos foram lavados duas vezes com

solução 0,85% NaCI na proporção de (1:4 - p:v) e homogeneizados em solução

tampão fosfato de potássio 50mM (pH 7,0). Pequenas modificações foram feitas no
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tempo de centrifugação de 18.000xg, por 10 minutos, para 20.000xg por 30 minutos,

a 4''C, em uma centrífuga Sorvall RC-5B, e o sobrenadante foi usado para ensaios

enzimáticos.

Ensaio Enzimático - O aumento da absorbância de DCIP (2,6-diclorofenol-

indofenol) na mistura foi lido em 600 nm a 25°C. Uma unidade de atividade

enzimática foi definida como a quantidade de enzima catalisando a redução de 1

limol de DCIP por min. O coeficiente de extinção do DCIP a pH 7,0 é de 14,5 mM.

Uma cubeta com Icm^ continha 0,16 mM DCIP, 0,16mM PMS (fenazina

metassulfato), 200 mM tampão fosfato de potássio, 400 mM L-gulono-y-lactona, 20

pL de solução de enzima (extrato de tecido) em um volume final de 1,0 mL A

atividade enzimática foi medida como descrito previamente por Sugisawa et aí.

(1995). O branco continha todas as soluções, exceto L-gulono-y-lactona. A reação

começa com a adição de substrato e a atividade enzimática foi medida pela redução

inicial do DCIP. Três medidas das reações enzimáticas foram feitas para cada

situação individual (substrato, temperatura e pH) e os valores foram expressos como

média ± SEM. Os valores das atividades enzimáticas foram convertidos para pmoles

de substrato (L-gulono-y-lactona) oxidado e transformado em ácido ascòrbico por

hora e por grama de tecido fresco (Tabela 3.1).

pmoles substrato.g"* (tecido frcsco).hora"' = fd (amostra) x fd (cubetalx A OD/min
14,5

onde:

fd = fator de diluição

AOD/mín = variação na densidade óptica por minutp

14,5 = E (coeficiente de extinção molar do DCIP)
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Após o estudo comparativo da atividade enzimática, aplicou-se a equação de

Lineweaver-Burk para obtenção dos pontos de saturação e Km e Vmax. A equação

de regressão linear (95% intervalo de confiança), considerando-se os pares duplos

reversos, ou seja, IA/0 versus 1/[S], foi construída para cada espécie estudada.

3.3.2. Teste de termoestabilidade

A termoestabilidade foi testada incubando a solução com a enzima por 5

minutos, a várias temperaturas em 200mM de solução tampão de fosfato de

potássio (pH 7,0). A atividade residual foi medida após tratamento imediato da

solução com banho gelado. As temperaturas testadas foram: 25, 30, 40, 60 e 70 °C

(Figura 3.3).

3.3.3. Teste de pH ótimo

A estabilidade a diferentes pHs foi testada incubando a solução com a enzima

em 200mM de solução tampão fosfato de potássio. A atividade residual foi medida

nos pH: 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 e 9,0 e mostrou-se estável (Figura

3.4).

Para o teste de termoestabilidade e pH ótimo, valores são expressos como

média e erro padrão da média, posteriormente comparados por meio de ANOVA e

apresentados em gráficos de curvas comparativas.
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4. Resultados

4.1. Atividade enzimática

Os valores máximos de atividade (pmoles L-gulono-y-lactona.g'''.h"^) para

GLO, Km (mM de L-gulono-y-lactona) e curva de saturação de homogenados de rim

e fígado de Lepidosiren paradoxa, fígado de Rattus norvegicus, rim de Bufo marinus

e rim de Podocnemis expansa estão representados na Figura 3.2 e na Tabela 3.1.
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Figura 3.2 - Curvas de saturação pelo substrato para níveis de GLO em fígado e rim
de L paradoxa comparados a fígado de Rattus norvegicus, rim de Bufo marinus e
rim de Podocnemis expansa.
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Tabela 3.1 - Valores de atividade máxima -Vmax (ijmoles L-gulono-Y-lactona.g'\h"^) e
Km (mM) obtidos para fígado e rim de L. paradoxa comparado a fígado de Rattus
non/egicus, rim de Bufo marinus e rim de Podocnemis expansa.

Lepidosiren
paradoxa
(fígado)
n=4

Lepidosiren
paradoxa (rim)

n=4

Rattus

norvegicus
(fígado) n~4

Bufo

marinus (rim)
n=3

Podocnemis

expansa (rim)
n=3

Vmax 235.5±21.00 274,5 ±29,19 229,9 ± 10,20 213,00 ±45,79 192,6 ± 16,21

Km 35.72 35,60 13,18 68,54 63,02

K

/ /
n

Baseados nas atividades máximas em todos os níveis de substratos (Figura

3 2) e nos baixos valores de Km (Tabela 3.1), sugere-se que, com exceção do

fígado de rato; a GLO do fígado e rim do peixe pulmonado apresenta maior

eficiência comparada com a de outros grupos de vertebrados analisados.

É possível, também, observar uma diferença entre as curvas de saturação do

substrato da enzima presente no rim das espécies avaliadas e a enzima presente no

fígado das outras espécies (Figura 3.2). O pico de atividade máxima de ambas as

enzimas GLO do fígado de pirambóia e do rato é muito mais bem definido, em torno

de 75mM, do que das enzimas presentes nos rins dos demais animais analisados.

Estes resultados indicam certa homologia entre as enzimas pertencentes aos

mesmos tecidos, sugerindo uma diferenciação no comportamento das mesmas que

pode ser devida a agentes moduladores presentes nos órgãos ou devida à presença
. .m inco aênico codificando essas enzimas na linhagem dos vertebrados.de mais de um a
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4.2. Teste de termoestabilidade

•I

V

A termoestabilidade foi testada após o extrato dos tecidos serem expostos a

diferentes temperaturas durante 5 min, usando 75 mM de solução tampão fosfato de

potássio. Os resultados são apresentados como níveis de atividade da enzima

obtidos a diferentes temperaturas (Figura 3.3). Conforme esperado, uma das

menores sensibilidades foram observadas em fígado de rato, dadas às suas

propriedades endotérmicas. Já, fígado e rim de pirambóia e rim de sapo sofreram

maiores perdas que o rim de tartaruga. No que se refere à atividade absoluta da

enzima, os menores níveis foram registrados para rim de tartaruga (Figura 3.3 e

Tabela 3.3).
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Tabela 3.3 - Efeitos da temperatura na estabilidade e atividade do homogenado de
fígado e rim de L paradoxa comparados a fígado de Rattus norvegicus, rim de Bufo
marínus e rim de Podocnemis expansa. Dados expressos em atividade relativa (%)
em relação à atividade inicial a 25°C.

Temperatura

CC)

Lepidosiren
paradoxa

(fígado) n=4

Lepidosiren
paradoxa
(rim) n=4

Rattus

norvegicus
(fígado) n=3

Bufo

Marínus
(rim) n=3

Podocnemis

expansa

(rim) n=3
25 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
30 82,5 84,2 93,75 84,8 96,7
40 68,4 71,9 87,75 67,8 96,2

60 63,6 68,3 76,9 53,2 92,3
70 41,1 58,6 62,0 37,0 70,7

Perda Média 36,0 29,25 19,87 40,55 11,02

4,3. Teste de pH ótimo

Os efeitos do pH na estabilidade da enzima foram determinados entre pH 4,5

e 9 0. Os resultados são apresentados na Figura 3.4. As maiores atividades foram

obtidas com pH 7,0 para todos os tecidos das espécies analisadas. Todas as

enzimas apresentaram a mesma reação para a variação de pH, indicando grau

satisfatório de homologia entre elas.
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5. Discussão

5.1. Sítio de expressão da enzima GLO

\

Até hoje, não havia evidência de que os Dipnoi possuíam a informação

genética para enzima GLO no fígado. A literatura existente até 1980 mostrava que a

atividade da enzima GLO em fígado apareceu somente nos mamíferos (Dykhuizen

et a/., 1980). Nesse mesmo trabalho, os autores descreveram a síntese de ácido

ascórbico no rim do peixe puimonado australiano (Neoceratodus), e no rim de

anfíbios. A presença concomitante da GLO em mais de um órgão (rim e fígado) foi

descrita apenas em pássaros e em mamíferos marsupiais (revisto em Dabrowski,

2000). Touhata et ai (1995) detectaram a presença da GLO em rim do peixe

puimonado africano {Protopterus aethiopicus), de lampréia, de arraia e de tubarão.

Assim, esta é a primeira descrição da presença concomitante da GLO em dois

diferentes órgãos (rim e fígado) de um vertebrado primitivo, sugerindo que essa

informação pode ser anterior á diferenciação dos vertebrados terrestres. A hipótese

de que há mais de um loco ancestral codificando a enzima GLO merecerá novas

investigações.

A filogenia e a localização da enzima GLO em vertebrados podem ser

observadas na Figura 3.5, a qual inclui os dados do presente trabalho. Segundo

Moreau & Dabrowski (2000), no curso da evolução dos vertebrados, o sítio de

expressão mudou para o fígado, como evidenciado pelo estado intermediário onde a
Glo ̂  expressa no rim e no fígado, concomitantemente. Durante o processo

inundo esses autores, mais recentemente, a GLO foi perdida em maisevolutivo, segu"
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de uma ocasião, isto é, em peixes teleósteos, em pássaros, no porco da Guiné, nos

morcegos e nos primatas. Nossos resultados contrastam com a hipótese de que

houve mudança no sítio de expressão. A presença concomitante da GLO no fígado

e rim da pirambóia evidencia que esse não é um caráter intermediário e sim primitivo

dentre os vertebrados. Como já comentado no início deste trabalho, a perda de

expressão de um determinado gene (que codifica uma proteína ou enzima) não é

um fenômeno raro na natureza, particularmente nos grupos de vertebrados que

tiveram sua origem há cerca de 500 milhões de anos atrás. O aumento na

quantidade de DNA, que permitiu o aparecimento e radiação dos peixes ósseos e

dos tetrápodas bem como a radiação evolutiva dos teleósteos modernos, envolveu

mudanças marcantes na composição e organização cromossômica, o que

representou muitas perdas e mudanças genéticas (Whitt, 1987). Os resultados

encontrados no presente trabalho poderão ser incorporados à filogenia e trazem

uma nova interpretação da história evolutiva do(s) gene(s) que codifica(m) a enzima

GLO em vertebrados (Figura 3.5).
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Figura 3.6. Evolução do sítio de
ocorrência da enzima GLO nos

vertebrados. Modificado de Moreau &

Dabrowski (2000) no que diz respeito à
ocorrência de mais de um sítio em

peixe pulmonado. (Rim - barra escura;
Fígado - barra clara; Fígado e Rim -
Padrão de cores; Ausência - Cinza)
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Morcegos

Porco da Guiné

Ratos e Camundongos

Porcos e Carneiros

Mai-supiais

Monotrematas

y MAMÍFEROS

Pássai"os

Aves não passaiifonnes

>  AVES

j

Répteis

Anfíbios

Peixes pulmonados

Teleósteos

Esturjões

Lainpréias

r PEIXES

106



Capítulo III

5.2. Homologia da GLO entre vertebrados

A cun/a de saturação para a enzima, e suas propriedades cinéticas em todas

as espécies analisadas, apresentou apenas pequenas diferenças (Figura 3.2). As

propriedades cinéticas da GLO foram similares no rim e no fígado do peixe

\  pulmonado (Tabela 3.1), sugerindo que a síntese de ácido ascórbico acontece em

ambos os tecidos e que não há divergência evolutiva entre as mesmas. Esse

aspecto concorre com a sugestão de que haja mais de um loco gênico que codifique

a enzima GLO.

Na comparação com os demais vertebrados analisados no presente trabalho,

os valores de Km foram baixos nos tecidos do peixe pulmonado, principalmente

quando comparados aos valores de rim de tartaruga e de sapo. Por outro lado,
i

j  apresentaram valores de Km maiores que os do fígado de rato. Os valores de Km
j

para uma enzima representam o inverso da afinidade da enzima pelo substrato, e

desta maneira, podem ser considerados como a habilidade funcional da enzima.
I

Quanto menores os valores de Km, maior a afinidade da enzima pelo substrato e,

portanto, maior sua eficiência. Assim, pode-se sugerir que a enzima GLO presente

no fígado de rato é a mais eficiente dentre todas as estudadas no presente trabalho.

Mantendo esse raciocínio, as enzimas do fígado e rim de pirambóia seriam

\  mais eficientes que as GLO presentes nos rins do sapo e da tartaruga da Amazônia.

Tal eficiência pode estar relacionada aos hábitos respiratórios das diferentes

espécies Enquanto sapo e tartaruga respiram ar atmosférico, com teor de oxigênio

constante a pirambóia convive com oscilações no teor desse gás devidas ao seu

omplexo hábito de se enterrar na lama durante períodos de estiagem. Portanto, a
tonres de O2 à que esse animal está submetido é muito maior que asoscilação de teoie
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oscilações que possam ocorrer durante todo o ciclo de vida do sapo (fase terrestre)

e da tartaruga.

Muitos autores apontam a pirambóia como uma espécie de peixe puimonado

de hábitos diferentes do peixe puimonado sul africano e do australiano. A

capacidade de respiração aérea da Lepidosiren paradoxa está em um estágio mais

avançado que o peixe puimonado australiano, Neoceratodus forsteri, onde as

brânquias são responsáveis pela maior parte da liberação de gás (Johansen &

Lenfant, 1967; Burggren & Johansen, 1986). Não há, entretanto, uma indicação

precisa dos requerimentos de O2 pela pirambóia durante seu ciclo sazonal e,

portanto, a Idéia da necessidade de AA como um antioxidante essencial para a

manutenção da homeostase orgânica dessa espécie merece melhor investigação.

Os mecanismos de regulação da atividade da GLO em peixes são

desconhecidos (Moreau et a/., 1999). Sabe-se muito pouco sobre os sinais que

levam os tecidos a produzirem AA ou suprimirem a ação da enzima. Diversos

experimentos vêm sendo realizados com as espécies de peixes que sintetizam AA

para tentar elucidar a regulação dessa enzima. Experimentos realizados por

Dabrowski (1994) mostraram que, quando alimentados com dieta desprovida de AA,

juvenis de esturjão branco (Acipenser transmontanus) produzem AA nos mesmos

níveis que os animais alimentados com dieta suplementada com AA. Essa

\  observação sugere que a GLO dessa espécie produziu quantidades adequadas de

AA para suprir suas necessidades, particularmente numa fase de crescimento

rápido Sabe-se que a GLO presente em coelho e camundongos apresenta

"f edback" negativo, ou seja, o incremento de AA na dieta leva a um controle
-1 «+iwiHflde da GLO (Jenness et al., 1978; Tsao & Young, 1989). Paranegativo da aiiviudu^

e controle em peixes, Moreau et al. (1999) mediram a atividade da GLO
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em diferentes tecidos do esturjão do lago {Acipenser fulvescens) alimentados com

dietas suplementadas com crescentes quantidades de AA. Seus resultados

indicaram a inexistência de um controle negativo da GLO em todos os tecidos do

animal, sugerindo ausência de mecanismos de regulação como aqueles presentes

em GLO de mamíferos. Tais resultados sugerem ausência de homologia entre as

enzimas presentes nos peixes e aquelas presentes nos mamíferos.

De acordo com a literatura existente, a ativação da GLO mesmo quando o

animal é alimentado com dieta suplementada com AA não parece ter custo

energético alto, pois a oxidação da L-gulonolactona a AA é acompanhada pela

produção de peróxido de hidrogênio (Kiuchi et a!., 1982) e pelo consumo equimolar

da glutationa reduzida (Bánhegyi et a/., 1996). A glutationa reduzida seqüestra o

peróxido de hidrogênio enzimaticamente pela ação da glutationa peroxidase, bem

como de outros mecanismos não enzimáticos disponíveis na célula. Portanto, a

síntese de ácido ascórbico ocorre às custas do sistema de defesa antioxidante da

célula (Moreau et ai, 1999).

A importância de reter um eficiente sítio de produção de vitamina C nos

tecidos do peixe pulmonado é devida, provavelmente, ao seu estilo de vida e seu

modo de respiração. Durante a estação seca, esse animal permanece enterrado na

lama e sua demanda por oxigênio pode diminuir. Análises de outras enzimas

durante este período mostram que há uma forte diminuição nas taxas metabólicas

que permanecem mínimas em órgãos vitais, como rim, coração e cérebro (Mesquita-

Saad et al in press). A saída do animal deste estado envolve uma retomada dos

níveis metabólicos normais, com conseqüente aumento no metabolismo oxidativo.

Certamente ocorre um aumento na quantidade de espécies reativas de oxigênio,
r^tnmo a elevados níveis de captação de ar. A síntese de antioxidantes

devido ao reiom^ «
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como a vitamina C pode auxiliar na prevenção de possíveis danos teciduais ou

celulares em ambos, rim e fígado.

Considerando que a metodologia utilizada no presente trabalho não permite

comparação de atividades absolutas com os resultados de outras metodologias mais

comumente utilizadas para medir a afinidade de GLO, fica difícil estabelecer

comparações diretas sobre as atividades absolutas das enzimas dentre os peixes de

uma maneira geral. Cabe, nesse momento, um parêntese para justificar a não

aplicação no presente trabalho do método mais utilizado na literatura

(Dabrowski,1990), uma vez que esse exige o isolamento de microssomos, sítio

celular da GLO, por meio de ultracentrifugação, o que não é disponível em Manaus.

Como a técnica utilizada no presente trabalho mede o consumo de L-gulonolactona

e não a produção de AA e, uma vez que a reação não é estequiométrica, podendo

gerar como produtos o AA e L-Xilulose (Burns & Ashwell, 1960), não se podem
estabelecer uma homologia entre a pirambóia e os demais peixes já analisados por

outros autores. Assim, optamos por proceder as análises das GLOs de outros

grupos de vertebrados que têm diferentes sítios para a síntese de AA de maneira a

obter dados comparativos sobre a eficiência, homologia e regulação dessa enzima

em diferentes vertebrados.

Não há dados na literatura sobre a influência da temperatura e do pH na

atividade da enzima GLO em outras espécies de peixes. As espécies aqui

analisadas são todas aclimatizadas a temperaturas altas. Com exceção da espécie

d térmica o controle da temperatura corpórea dessas espécies depende da
atura de acllmatização. Em peixes, a exposição a ambientes com muita

♦ 'rmira é maior nas regiões temperada e sub tropical, do que na regiãooscilação termii^a

tropical.
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Considerando os resultados obtidos no presente trabalho, pode-se afirmar

que a GLO é uma enzima bastante termoestável. A exposição a temperaturas

crescentes mostrou que até 60°C a enzima mantém mais de 50% de suas

atividades. A exposição a 70°C leva à perda de mais de 50% de atividade apenas

no fígado de pirambóia e no rim do sapo (Figura 3.3). Apesar de apresentar menor

atividade, a GLO de rim de tartaruga foi a menos afetada pela exposição a

temperaturas altas. De uma maneira geral, o comportamento da enzima da

pirambóia presente em ambos os sítios se assemelhou ao dos demais vertebrados

aqui analisados, não evidenciando diferenças claras entre a espécie endotérmica

(rato) e as demais, todas ectotérmicas (Figura 3.3).

Um bom grau de homologia também está presente quando a GLO das

diferentes espécies é exposta a diferentes pHs (Figura 3.4). A maior atividade

encontrada em pH 7,0 mostra que esta é uma enzima que atua melhor em pH

neutro A perda de atividade em pHs baixos é quase total, mostrando uma labilidade

da enzima em ambientes ácidos.

Os dados obtidos no presente trabalho mostram que ainda há muitas lacunas

a serem preenchidas no estudo sobre a enzima GLO em peixes. Particularmente, a

presença dessa enzima em mais de um órgão na pirambóia é merecedora de
estudos mais aprofundados. Será necessário, portanto, que envidemos esforços

futuros para a ampliação de resultados que possam ser comparados aos da

rteratura e que possam contribuir para o esclarecimento dos mecanismos de síntese

da GLO dentre os peixes.
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6. Conclusões

- A enzima GLO apresentou atividade em fígado e rim de pirambóia e os

dados aqui obtidos sugerem existem um certo grau de homologia entre a enzima

GLO de L paradoxa e dos demais vertebrados.

- Esta é a primeira descrição da presença da GLO em dois diferentes órgãos

(rim e fígado) de um vertebrado primitivo, indicando que essa informação é anterior

à diferenciação para o meio terrestre. A possível existência de mais de 1 locus que

codifique a enzima GLO merece ainda novas investigações.
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7. Perspectivas Futuras

- Purificar e analisar a enzima GLO de pirambóia por meio de eletroforese,

para concluir a sua caracterização e sugerir um mecanismo na transferência de

elétrons no sistema de oxidação-reduçào celular.

- Fazer testes de TBARS em pirambóia, visando avaliar melhor a questão da

produção de radicais livres e relacionar com os níveis de ácido ascórbico encontrado

nos tecidos, utilizando-os como índice de estresse, para monitoramento do estado

nutricional e fisiológico.

- Avaliar os níveis desta enzima nos diferentes estágios de comportamento da

espécie L parddoxs.

- Monitorar os níveis de GLO em exemplares de pirambóia no laboratório, no

intuito de estipular o tempo de atividade necessário para a alteração dos valores

encontrados na natureza.

- Isolar e seqüenciar o(s) gene(s) da GLO em pirambóia e verificar o grau de

divergência, comparando-o ao dos demais vertebrados.
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