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Sinopse: 

No decorrer deste trabgalho foi verificado o efeito do 17beta-estradiol em juvenis 
de pirarucu (Arapaima gigas) e tambaqui (Colossoma macropomum), com o 
objetivo de avaliar o impacto de baixas concentrações do estrógeno 17beta-
estradiol sobre a fisiologia, hematologia, bioquímica e genética destes peixes. Para 
isso foram realizados testes como contagem de hemácias, concentração de 
hemoglobina, atividade enzimática e expressão gênica. Sendo que o conjunto dos 
resultados foi útil na determinação do real efeito deste composto sobre as espécies 
estudadas. 
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Resumo 

 

O 17β-estradiol (E2) é um hormônio esteroide produzido nos ovários de fêmeas, 

responsável pela diferenciação sexual e características reprodutivas dos peixes. Nos dias 

atuais, uma grande quantidade de hormônios esteroides naturais e sintéticos, dentre eles o E2, 

são despejados diariamente nos corpos d´água, provenientes do esgoto residencial e/ou 

hospitalar. Quando ocorrem em ambientes aquáticos são conhecidos como estrógenos 

ambientais ou xenoestrógenos e podem proporcionar alterações na fisiologia de animais 

aquáticos e acarretar disfunções metabólicas chamadas de disrupção endócrina. Quando a 

disrupção endócrina ocorre nas fases iniciais do desenvolvimento animal, geram a disrupção 

sexual que é caracterizada pela feminização de populações de peixes. Ao avaliar o efeito de E2 

sobre a saúde de pirarucus e tambaquis, verificamos que em baixas concentrações (10-5M) e 

por um período de nove horas, o estradiol não proporciona alterações na fisiologia das 

espécies testadas, provavelmente devido ao fato de que nesta concentração os animais 

possuam a capacidade de metabolizar o xenoestrógeno evitando a disrupção endócrina. 

Porém, mais estudos devem ser realizados para esclarecer os reais efeitos deste composto 

quando pirarucus e tambaquis forem submetidos a concentrações maiores e por um tempo 

mais prolongado de exposição. 
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Abstract 

 

The hormone steroid 17β-estradiol (E2) is produced in the ovaries of females fishes, and in 

natural conditions is responsible for sexual differentiation and reproductive traits. Currently, a 

large amount of natural and synthetic steroids hormones are daily dumped into bodies of 

water, from the residential and/or hospital sewage. When they occur in aquatic environments 

are called as environmental estrogens or xenoestrogen, and this compounds  can provide 

changes in the physiology of aquatic animals and your effects are metabolic disorders called 

endocrine disruption. When endocrine disruption occurs in the early stages of development 

generate the sexual disruption that can be characterized by the feminization of fish 

populations. In this research we evaluating the effect of E2 on the health of pirarucus and 

tambaquis, we found that at low concentrations (10-5M) and for a short period of time (nine 

hours), does not provide changes in their physiology, probably due to the fact that this 

concentration hasthe animals the ability to metabolize the xenoestrogen avoiding the 

formation of endocrine disruption. But more an biggest studies are needed to clarify the real 

effects of this compound when pirarucus and tambaquis are subjected to higher concentrations 

and a more prolonged exposure. 
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INTRODUÇÃO 
 

A criação de peixes tem sido alvo de diversos estudos para esclarecer características 

biológicas que possam contribuir com o sucesso da reprodução de diferentes espécies em 

cativeiro. Dentre estes estudos temos os que buscam caracterizar as espécies de cultivo 

fisiológica, bioquímica e geneticamente com o objetivo de identificar e minimizar os agentes 

estressores que podem ser de natureza física (transporte, confinamento e manuseio), química 

(composição química da água e contaminantes) e sensorial (Presença de predadores) (Silveira 

et al, 2009). 

A diferenciação sexual em peixes é um processo determinado por fatores ambientais e 

genéticos que pode ser interrompido por pequenas perturbações químicas (Piferrer, 2001). O 

estágio do desenvolvimento onde ocorre a determinação e diferenciação sexual é considerado 

um estágio sensível e pode ser afetado por pequenas perturbações ambientais (Bjerregaard et 

al, 2008). Em padrões normais de saúde, a fisiologia reprodutiva de peixes sofre modulação 

por hormônios, sejam eles esteroides ou proteicos; dentre estes, o esteroide estrógeno 17β-

estradiol (E2) atua na formação do ovo, induzindo, a proteína percursora do vitelo a 

vitelogenina (Berg et al, 2004). Quando fêmeas de peixes iniciam seu período de maturação 

sexual, gonadotrofinas (GtH1 e GtH2) são secretadas em grande quantidade pela adeno-

hipófise. GtH’s atuam induzindo a liberação do hormônio esteroide E2 produzido pelos 

ovários, que, por sua vez irá atuar ligando-se ao receptor de estrógeno em células hepáticas 

induzindo a produção de vitelogenina que posteriormente é clivada enzimáticamente em 

unidades de lipovitelina, fosvitina e fosvetes que são incorporadas na formação do oócito 
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(Figura 01) (Arukwe e Goksoyr, 2003; Baldisserotto, 2002; Berg et al, 2004; Kocanova et al, 

2010)  

Figura 01 – Representação simplificada da estimulação de 17β-estradiol ou químicos 
que simulem o E2 à produção de proteínas. As proteínas do ovócito Zona Radiata (Zr) 
e a Vitelogenina (Vtg) são sintetizadas e secretadas pelo hepatócito.(Arukwe e 
Goksoyr, 2003). 

 

A ocorrência de populações de peixes em ambientes próximos a grandes cidades 

acarreta uma relação direta entre os poluentes presentes nestes corpos d´água e seus efeitos 

sobre a capacidade reprodutiva deste organismos (Jobling et al, 1998). Com o intuito de 

verificar quais os reais efeitos destes compostos, está sendo gerada uma crescente quantidade 

de informações sobre disrupções endócrinas provenientes dos efeitos destes compostos sobre 

a fisiologia de peixes (Bjerregaard et al, 2008; Hutchinson et al. 2006; Mills & Chichester, 

2005).  

17β-Estradiol 
ou substância 

similar ao estrógeno 

Hepatócito 

Secreção de proteínas 
Vtg e Zr 

Transporte ao ovário e 
incorporação nos ovócitos 
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Para que o organismo possa funcionar de forma correta, existe a relação entre controles 

regulatórios com os fatores endócrinos, onde pequenos distúrbios podem proporcionar efeitos 

profundos e permanentes, tais falhas poder ser proporcionadas por disruptores endócrinos que 

são químicos sintéticos que simulam hormônios naturais, alterando processos naturais pelo 

envio de mensagens falsas ou bloqueio de mensagens reais, antes que o próprio hormônio seja 

sintetizado pelo corpo e acelerando a degradação e excreção de hormônios gerando a 

disrupção endócrina (Kavlock et al, 1996). 

Em condições naturais os genes pertencentes à família da vitelogenina, presentes tanto 

em machos como em fêmeas, estão ativos somente no tecido hepático de fêmeas sexualmente 

maduras, de forma que a produção desta proteína em machos e juvenis não ocorre devido à 

lacuna gerada pela ausência do estradiol – indutor da vitelogêmnese (Berg et al, 2004). Porém 

quando na presença de E2 presentes no ambiente, ou de substâncias com mesmo efeito, ocorre 

a produção de disrupção endócrina indicada pela ativação de genes pertencentes à família da 

vitelogenina, caracterizando uma disrupção endócrina (Berg et al, 2004; Gunnarsson et al, 

2007; Sumpter & Jobling, 1995). 

A disrupção sexual, proporcionada pela ocorrência de disrupção endócrina nos estágios 

iniciais do desenvolvimento, pode ser identificada pela feminização de machos sendo este um 

efeito que pode ocorrer em resposta ao estímulo de estrógenos ambientais, tais como o 

estradiol (E2), estrona (E1) e etinilestradiol (EE2). Estes estrógenos, que são encontrados no 

meio ambiente, também conhecidos como xenoestrógenos, são provenientes de resíduos 

domésticos ou hospitalares provenientes de seus usos em pílulas contraceptivas, cujos 
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resíduos são despejados no esgoto e chegam aos corpos d´água (Desbrow et al, 1998; 

Gunnarson et al, 2007; Tyler et al, 1998). 

Dentre as substâncias classificadas como estrógenos ambientais, temos o E2 que afeta 

várias funções fisiológicas, dentre elas a concentração de estradiol e testosterona produzidas 

pelo organismo, sendo que o efeito do composto é diretamente relacionado à concentração 

encontrada no ambiente. Com o aumento da concentração ocorre uma resposta análoga na 

concentração de estradiol e testosterona produzidas pelo organismo (Bjerregaard et al, 2008). 

O efeito deste composto, descrito por Hoang (2009), sobre Oncorhynchus masou e 

Oncorhynchus keta durante seu período de diferenciação sexual proporciona uma feminização 

parcial de todas as larvas. 

Outra etapa do desenvolvimento que pode ser afetada por xenoestrógenos é a oogênese, 

mais especificamente um processo denominado vitelogênese, onde ocorre a clivagem 

enzimática da precursora vitelogenina (Vg) para a formação das proteínas presentes no ovo – 

lipovitelina e fosvitina (Shyu et al, 1986; Tata et al, 1980; Valotaire et al, 1984). Como a 

produção de Vg ocorre no fígado de fêmeas sexualmente maduras e sob a indução de 

estrógeno endógeno, sendo produzida em machos ou juvenis somente quando expostos a 

xenoestrógenos, esta proteína tem sido amplamente utilizada como um biomarcador de 

disrupção endócrina proveniente de estrógenos ambientais (Gunnarsson et al, 2007; Shyu et 

al, 1986; Sumpter & Jobling, 1995).  

A biologia de uma grande maioria das espécies de peixes tropicais é desconhecida e isto 

torna ineficiente o manejo dos recursos pesqueiros e programas de conservação biológica 
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(Almeida-Val et al., 1999). Dentre as espécies amazônicas o pirarucu (Arapaima gigas) 

(Figura 02) é o maior peixe de escama de água doce da América do Sul, chegando a medir 

três metros e a pesar mais de 200 Kg (Saint-Paul, 1986; Nelson, 1994). É a única espécie de 

seu gênero, sendo que a espécie filogeneticamente mais próxima é a africana Heterotis 

niloticus (Nelson, 1969; Lavoué & Sullivan, 2004). 

A. gigas é um dos representantes exclusivos da bacia hidrográfica amazônica e sua 

comercialização é realizada desde o século XVIII, quando sua carne era vendida na forma 

salgada em substituição ao bacalhau. Apesar de sua intensa exploração, até meados da década 

de 1960 ainda era encontrado em abundância próximo às grandes cidades amazônicas (Crossa 

&  

Petrere Jr., 1999). A diminuição significativa de sua captura começou a ser percebida ao 

longo da década de 1970, quando a espécie tornou-se comercialmente extinta nas cercanias 

das grandes cidades e, em algumas áreas, desapareceu completamente (Goulding, 1980). Toda 

a pesca comercial de pirarucu foi proibida desde 2001, porém a prática de pesca ilegal 

continua a ser realizada. Diante disto, em 1999 foi permitida a exploração limitada de 

pirarucu dentro da Reserva Biológica de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDS-

Mamirauá) (Queiroz & Peralta, 2006) (figura 03). 
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Figura 02 – Pirarucu, maior teleósteo presente na America do Sul .(Fonte: 
http://biologiadehoje.blogspot.com/2010/08/pirarucu.html acesso em 25/01/2011). 

 
Um programa de manejo comunitário vem sendo realizado na RDS-Mamirauá na qual 

foi criado um sistema de rodízio em 31 dos 133 lagos da região; o monitoramento de seus 

estoques é realizado desde 2000 pelo método de contagem (Viana et al., s/d). Com o objetivo 

de realizar uma avaliação da metodologia de contagem em 2004, Castello comparou este tipo 

de estimativa realizada pelos pescadores com a captura e marcação dos peixes e concluiu que 

o sucesso desta metodologia depende do envolvimento dos pescadores no processo de manejo 

da espécie. 

Diversos estudos têm sido realizados com esta espécie; desde os que buscam solucionar 

questões biológicas básicas como a caracterização cromossômica que identificou o valor 

diplóide de 2n = 56 cromossomos (Marques et al, 2006), anatomia do crânio (Santos & 

Moura, 2002) e parâmetros hematológicos e bioquímicos (Tavares-Dias et al., 2007); aos de 

caráter mais aplicado como a verificação das respostas de estresse durante práticas de rotina 
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(Brandão et al, 2006), verificação da abundância (Arantes et al, 2007), determinação sexual 

(Chu-Koo et al, 2008) e estratégias de manejo por meio de estudos genético-populacionais 

(Hrbek et al, 2007). 

 

Figura 03 – Mapa de localização das Reservas de Desenvolvimento 
Sustentável Mamirauá (em azul) e Amanã (em verde). (Queiroz & 
Peralta, 2006). 

 

Hrbek et al (2007) sugerem que mesmo em unidades de preservação como a RDS-

Mamirauá, deve possuir um programa de manejo adequado e que a escolha do tamanho da 

área destinada à conservação deve ser suficientemente grande e ecologicamente complexa 

para que a espécie não fique vulnerável à estocasticidade ambiental, ou seja, para que a 

espécie não fique vulnerável à reprodução endogâmica e perda de variabilidade, o que 

causaria, certamente, diminuição do tamanho populacional. 
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Por sua vez o tambaqui (Colossoma macropomum), segundo maior peixe pertencente à 

bacia do rio Amazonas pode chegar a um metro de comprimento e pesar cerca de 30 quilos 

(Goulding & Carvalho, 1982).  

 
Figura 04 – Tambaqui, um dos peixes de maior apreciação pelo sabor de sua 
carne (Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Tambaqui acesso em 25/01/2011). 

 

O tambaqui é uma espécie onívora que se alimenta de sementes e frutos provenientes de 

florestas inundadas da Amazônia, embora a categoria seja baseada em seus hábitos 

alimentares e seja considerada por alguns pesquisadores como exclusivamente frugívora 

(Moreira da Silva et al, 1999;). É um peixe de respiração aquática obrigatória que, em 

condições de hipóxia, apresenta um inchaço de seu lábio inferior que é utilizado como uma 

estrutura acessória para direcionar a camada superficial da coluna de água, que possui maiores 

concentrações de oxigênio, para o interior da boca evitando o refluxo de água e maximizando 

a tomada de oxigênio (Sundin et al, 2000). 
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Assim como o pirarucu, existem diversos estudos sobre tambaqui que buscam gerar 

ferramentas de manejo quando são criados em cativeiro. Dentre eles, Ismiño-Orbe e 

colaboradores (2003) verificaram que existe uma relação entre a excreção de amônia e a 

temperatura da água e peso do peixe, onde ocorre um aumento da excreção em paralelo com o 

aumento da massa do peixe, mas que sofre redução com o aumento da temperatura. Desta 

forma se torna mais eficaz o manejo em tanques uma vez que um determinante na criação de 

peixes é o efeito da amônia sobre a saúde dos animais (Soderberg & Meade, 1991). Outro 

componente que pode interferir no manejo de peixes é o acumulo de amônia, nitrito e nitrato 

em ambientes de piscicultura. Paula-Silva (1999) verificou o efeito do nitrito sobre 

parâmetros fisiológicos de tambaqui e seus resultados demonstram a ocorrência de aumento 

na concentração de metahemoglobina resultante do efeito do nitrito sobre a hemoglobina 

proporcionando assim uma hipóxia fisiológica no peixe. Outros estudos sobre tambaquis em 

cativeiros sobre parâmetros hematológicos são utilizados como padrões para determinar 

variações na saúde do peixe (Ranzani-paiva et al, 1999; Tavares-Dias, 1999). 

Com o objetivo de avaliar o efeito do E2 sobre a saúde dos peixes utilizados como 

ferramentas os bioindicadores biológicos que podem ser respostas do tipo fisiológica, 

bioquímica, celular ou genética a um determinado composto (Depledge,1994). Dentre estes, a 

expressão de genes pertencentes à família citocromo P450 (cyp) está associada a respostas 

metabólicas oxidatívas do organismo e a compostos endógenos e exógenos. Este grupo de 

genes está associado à síntese de enzimas que catalizam processos de biotransformação e sua 

expressão ou inibição está associada à concentração destes compostos. (Waters et al, 2001). 
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Genes que produzem a enzima glutationa S-Transferase possuem sua expressão relacionada 

com os produtos dos genes cyp, atuando também no processo de desintoxicação do organismo 

(Domingos, 2006)  

Além destes biomarcadores também pode-se avaliar os efeitos do E2 como agente 

estressor sobre o metabolismo por meio de variações na atividade das enzimas Glutationa-S-

Transferase, Catalase que atuam sobre o metabolismo antioxidante e Citrato Sintase, a qual 

atua diretamente no metaboliso oxidativo. 
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OBJETIVOS 
 

GERAL: 
 

 Avaliar as respostas fisiológicas e moleculares das espécies Arapaima gigas e 

Colossoma macropomum à exposição ao disrptor endócrino 17β-estradiol (E2) 

 

 

ESPECÍFICOS: 
 

a) Verificar se a exposição ao 17β-estradiol provoca mudanças nos parâmetros hematológicos 

das espécies estudadas. 

b) Verificar se a exposição ao 17β-estradiol provoca alterações no metabolismo oxidativo.  

c) Verificar se a exposição ao 17β-estradiol provoca alteração na expressão de genes ligados a 

desintoxicação de xenobióticos e genes ligados a maturação sexual 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1.OBTENÇÃO E ACLIMATAÇÃO DOS PEIXES 

Foram adquiridos 18 exemplares de juvenis de pirarucu (medindo cerca de 48,8cm e 

pesando 992,7g) e 18 exemplares de juvenis de tambaqui (medindo cerca de 28,2cm e 

pesando 550,7g) em uma fazenda de criação (FrigoPesca) localizada no município de 

Manacapuru e transportados ao Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular (LEEM), 

da Coordenação de Pesquisas em Ecologia (CPEC) no campus Aleixo I – INPA. No 

laboratório os animais foram aclimatados durante um período de sete dias em tanques com 

capacidade para 310 litros, sendo que foram aclimatados dois exemplares por tanque, com 

sistema de aeração constante, temperatura da água controlada com termostato para 28oC e a 

alimentação foi realizada diariamente utilizando ração comercial durante todo o período 

anterior ao procedimento experimental. 

 

 

2.2. INDUÇÃO COM 17BETA-ESTRADIOL EM JUVENIS DE PIRARUCU 
E TAMBAQUI 

 

 

2.2.1. Desenho experimental 
 

O desenho esperimental foi composto por três grupos distintos (Tabela 01): grupo 

controle, grupo controle com etanol e grupo exposto ao 17-β-estradiol, cada grupo 
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experimental foi composto por seis exemplares. Este desenho experimental foi utilizado para 

os juvenis de pirarucu e para os juvenis de tambaqui. O 17beta-estradiol foi diluído em etanol 

30% à uma concentração de 10-5M, de acordo com dados obtidos na literatura em que ocorre a 

disrrupção endócrina (Berg et al, 2004). Assim o controle foi composto de animais nos quais 

foram injetados somente etanol 30%, uma vez que o etanol é o solvente utilizado para o 

17beta-estradiol e seus efeitos afetam padrões fisiológicos, genéticos e bioquímicos, e o outro 

grupo controle é aqueles que não foram manipulados. 

Tabela 01. Biometria dos peixes utilizados nos experimentos. 
 Pirarucu Tambaqui 
Biometria Controle Etanol Estradiol Controle Etanol Estradiol 
Comprimento 
(cm) 

48,2±1,8 50,7±1,3 47,5±1,9 27,8±0,4 28,33±0,6 28,6±0,4 

peso (g) 933±131 1168±87 877±086 570±30 530±45 552±27 
 
 

Os animais foram transferidos para tanques com capacidade para 310 litros onde foram 

aclimatados dois peixes por tanque formando um sistema de pseudo-réplicas, a alimentação 

dos peixes foi suspensa 24 horas antes do inicio do experimento. Após decorridas 24 horas, 

foram injetados intra peritonealmente o E2 (3mL) e etanol 30% (3mL), os quais 

permaneceram por um período de 9h. Após a exposição, foram coletadas amostras de sangue 

e, em seguida, os animais foram sacrificados de acordo com procedimentos descritos pelo 

Conselho Canadense sobre Cuidado Animal (Canadian Council on Animal Care – CCAC, 

2005) que prevê uma morte mais ética aos animais utilizados em procedimentos laboratoriais. 

No guia de uso de peixes em pesquisas o procedimento de sacrifício deve possuir dois passos: 

a anestesia seguida pela morte cerebral. Desta forma, realizamos a anestesia química (MS222) 

e térmica (baixa temperatura) seguida pelo congelamento do crânio em nitrogênio líquido e 

decapitação pela interrupção da coluna vertebral em sua região mais proximal. Após a morte 
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do peixe foram retirados o fígado, as brânquias e músculo, os quais foram imediatamente 

armazenados em nitrogênio líquido (-178°C) para análises posteriores. 

 

 

2.3. ANÁLISES HEMATOLOGICAS 
 

 

2.3.1. Coleta do Sangue 
 

O sangue foi coletado da veia caudal com a utilização de seringas heparinizadas e 

transferido para tubos Eppendorf, mantendo-os sempre em gelo fundente. O sangue total foi 

utilizado para a análise da série vermelha e o plasma utilizado para a determinação das 

concentrações de glicose e lactato. O plasma foi, então, separado por centrifugação a 2.500 

rpm durante 5 minutos, em uma centrífuga Fanem.  

Após a coleta do sangue, os animais foram sacrificados para a retirada de tecido 

hepático, o qual foi estocado a –80oC e conservado até o momento da análise da atividade da 

enzima Glutationa-S-Transferase e Catalase, bem como a enzima Citrato Sintase no tecido 

muscular para análise de efeitos toxicológicos do 17beta-estradiol. 

 

 

2.3.2. Parâmetros hematológicos 
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Foram analisados os seguintes parâmetros hematológicos referentes à série vermelha: 

hematócrito (Ht), concentração de hemoglobina ([Hb]), número de eritrócitos (RBC) Volume 

corpuscular médio (VCM), Hemoglobina corpuscular média (HCM) Concentração de 

hemoglobina corpuscular média (CHCM), taxa de metahemoglobina (metaHb) e glicose 

plasmática. 

 

 

2.3.2.1. Hematócrito (Ht) 
 

Em tubos de microhematócritos heparinizados foram coletadas duas amostras de 

sangue de cada animal. Os microhematócritos foram fechados a fogo em uma lamparina de 

álcool e centrifugados em uma centrífuga de microhematócrito FANEM 207N a 12000rpm 

durante 10 minutos. A leitura de porcentagem de sedimentação dos eritrócitos foi realizada 

com um cartão padronizado. Os resultados estão apresentados em porcentagem de hemácias 

presentes no sangue. 

 

 

2.3.2.2. Concentração de Hemoglobina ([Hb]) 
 

O método empregado foi o da cianometahemoglobina (Kampen & Zijlstra, 1964) que 

consiste na diluição de 15µl de sangue em 3 ml da solução de Drabkin (KCN 0,5g; KH2PO4 

14g; K3[Fe(CN)6] 2,0g em 1000ml de água destilada) que, após diluído, permaneceu por 10 

minutos em repouso. A absorbância foi determinada em 540nm em um espectrofotômetro 
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Spectronic Genesis 2, sendo a solução de Drabkin utilizada como “branco”. 

A concentração de hemoglobina foi determinada pela seguinte fórmula: 

g % Hb= Abs (540nm) x 0,146 x diluição da amostra,  

onde:  0,146= fator de correção 

 

 

2.3.2.3. Contagem de Eritrócitos Circulantes (RBC) 
 

A contagem de eritrócitos foi realizada em uma câmara de Neubauer sob microscópio 

óptico Motic com aumento de 400 vezes. Para tanto, o sangue foi diluído em uma solução de 

formol citrato (3,8g de citrato de sódio; 2,0ml, formol 40% e água destilada q.s.p. 100ml) na 

proporção de 1:200 (volume de sangue: volume de diluente). Os resultados estão 

apresentados em números de eritrócitos/mm3. 

 

 

2.3.2.4. Determinação das Constantes Corpusculares 
 

As constantes corpusculares foram determinadas pelo método descrito por Brow 

(1976) como segue: 

- Volume corpuscular médio (VCM) 

VCM (µm3) = Ht x 10/RBC 

- Hemoglobina corpuscular média (HCM) 

HCM (µg) = [Hb] x 10/RBC 
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- Concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) 

CHCM (%) = [Hb] x 100/Ht 

 

 

2.3.2.5. Determinação da Taxa de Metahemoglobina (MetaHb) 
 

A determinação da taxa de metahemoglobina foi realizada segundo método descrito 

por Benesch et al. (1973). O método consiste na mistura de uma amostra de sangue em 

tampão fosfato 35 mM, pH 7,3, na proporção de 1:60 (volume sanguíneo: volume diluente). 

A absorbância da mistura foi medida em um espectrofotômetro Spectronic Genesis 2, em 

560, 576 e 630nm. A determinação da taxa de metahemoglobina foi calculada pela aplicação 

da seguinte fórmula: 

MetaHb= (Abs.630 x (2,985) + Abs.576 x (0,194) - Abs.560 x (0,4023)) x 10-4 

 

 

2.3.2.7. Glicose plasmática 
 

A concentração de glicose foi determinada com auxílio de medidor eletrônico de 

glicose sangüínea (Accu-Chek Advantage II/Roche). Para isso foi utilizada uma gota de sangue 

total, utilizando fitas de leitura apropriadas ao aparelho que, por meio de uma análise 

eletroquímica da amostra, apresenta a concentração de glicose em g/dL. 
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2.4. ANÁLISES BIOQUÍMICAS - ATIVIDADE ENZIMÁTICA 

 

2.4.1. Enzima Glutationa S-Transferase (GST) 

 

Os níveis da atividade enzimática foram determinados a 25oC em um 

espectrofotômetro Spectronic Genesis 2, utilizando a técnica descrita por Ramos-Vasconcelos 

& Hermes-Lima (1998). O meio de reação consiste de uma mistura de 50mM de tampão 

fosfato, 1mM GSH (glutationa reduzida), pH 7,2. As reações foram iniciadas com adição de 

1mM de CDNB (1-cloro-,4-dinitrobenzeno). A leitura das absorbâncias foi realizada em 

340nm. A atividade absoluta foi estimada usando-se o coeficiente de extinção do CDNB e as 

unidades foram expressas em µmoles de substrato transformado/minuto/g de tecido fresco. 

A atividade da enzima GST (µmoles substrato.g -1 tecido fresco.min -1) foi calculada 

utilizando a seguinte fórmula: 

GST = ∆OD/min x fd (cubeta)/9.6 x vol. tampão (mL)/peso do tecido (g) 

 

Onde: Fd = fator de diluição; OD/min – variação na densidade óptica por minuto; 9,6 – 

coeficiente de extinção molar da coenzima CDNB 

 

 

2.4.2. Citrato Sintase 
 

A atividade da citrato sintase foi analisada em espectrofotômetro Spectronic Genesis 2 

em tecido muscular, através das mudanças nos valores de absorbância em 412 nm ao longo da 

variação. O meio de reação consistiu de uma mistura de 0,4mM de Acetil-CoA, 0,25mM de 

DTNB (ácido dithio-bis(2-nitrobenzóico) e 75 mM de TRIS (tris hidroximetil aminometano), 
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pH 8,0. As reações foram iniciadas com adição de 0,5mM de ácido oxalacetico (substrato). 

Todas as análises foram realizadas em triplicatas e o valor obtido para a absorbância em 412 

nm, e a atividade da citrato sintase foi expressa em nanomoles de substrato 

transformado/minuto/g de tecido fresco. 

 

 

2.4.3. Catalase 
 

A atividade da catalase foi analisada utilizando espectrofotômetro UV/VIS em 

espectrofotômetro Spectronic Genesis 2 para o tecidos hepático, através do decréscimo de 

absorbância a 240 nm associado à velocidade de degradação do peróxido de hidrogênio 

(H2O2). O meio de reação consistiu de uma mistura de 10 mM H2O2, 0,5 mM EDTA, 0,1 M 

Tris-HCl (pH 8,0) e 10 µL (10%) de amostra em um volume final de 1 mL. Todas as análises 

foram realizadas em triplicatas e o decréscimo de absorbância medido a 240 nm, registrado 

durante 15 segundos. A atividade da catalase foi expressa em nanomoles de substrato 

transformado/minuto/g de tecido fresco. Uma unidade de catalase corresponde à quantidade 

de enzima que hidrolisa 1µM H2O2 por minuto, a 25 ºC, em pH 8,0. Para calcular a atividade 

enzimática foi utilizado o coeficiente de extinção molar (ε) igual a 0,04 mM.cm-1. 
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2.5. ANÁLISES GENÉTICAS 
 

 

2.5.1. Desenho de Oligonucleotídeos 
 

Os oligonucleotídeos foram desenhados utilizando-se o programa Oligo Analyzer versão 1.1.2 

(Kuulasmaa, 2000), observando-se critérios tais como: tamanho do fragmento a ser 

amplificado não superior a 1kb; temperatura de anelamento de um oligonucleotídeo 

aproximada a do oligonucleotídeo complementar e porcentagem de bases GC superior, igual 

ou próxima a 40%, para aumentar a especificidade dos oligonucleotídeos. As sequências dos 

oligonucleotídeos utilizados encontra-se anexada listando os primers e os respectivos genes a 

serem amplificados. 

 

 

2.5.1.1. Oligonucleotídeos Heterólogos 
 

Foram utilizados primers específicos para o gene gst de C. macropomum (Oliveira, 

2010) em amostras de cDNA de pirarucu com o intuito de obter a sequência específica para o 

gene gst na espécie A. gigas. Além dos oligonucleotídeos desenhados para análise da 

expressão dos genes que sofrem modulação em sua expressão, também foram desenhados 

oligonucleotídeos heterólogos para obtenção do gene constitutivo (“housekeep” gene) 18S, 

indicado por não sofrer alteração em seu nível de expressão quando o organismo é submetido 

ao 17beta-estradiol (Filby & Tyler, 2007). 
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2.5.1.2. Oligonucleotídios Específicos 
 

Foi utilizada uma sequência curta (96 bases) de vitelogenina 1 de pirarucu (Acesso no 

GenBank HM583569, com liberação do acesso para 31 de dezembro de 2013) para desenhar 

primers específicos (para este gene) com o intuito de aumentar a sequência para permitir o 

desenho de primers para análise da expressão gênica. Também foram desenhados primers 

específicos para a análise do gene endógeno 18S, cuja sequência foi obtida utilizando primers 

heterólogos, sendo o produto final desta amplificação de 100 bases. Os oligonucleotídeos 

específicos foram desenhados utilizando-se o programa Oligo Analyzer versão 1.1.2 

(Kuulasmaa, 2000), observando-se critérios tais como: temperatura de anelamento de um 

oligonucleotídeo aproximada a do oligonucleotídeo complementar e a porcentagem de bases 

GC superior, igual ou próxima a 40%, para aumentar a especificidade dos oligonucleotídeos. 

 

 

2.5.1.3. Oligonucleotídios Degenerados 
 

Objetivando encontrar a sequência específica de genes da família vitelogenina foram 

obtidas seqüências do gene vitelogenina 1 de diferentes peixes no banco de dados do National 

Center for Biotechnology Information - NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov) e, em seguida, as 

sequências foram alinhadas utilizando-se o programa BioEdit Sequence Alignment Editor 

versão 7.0.9.0 (Hall, 1999). Os oligonucleotídeos degenerados (sequências de DNA 

iniciadoras que possuem bases degeneradas) para vitelogenina 1 (vtg1) foram desenhados 

utilizando-se o programa Oligo Analyzer versão 1.1.2 (Kuulasmaa, 2000), observando-se 
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critérios tais como: evitar que possua mais que 3 bases degeneradas, evitar que as bases 

degeneradas estejas nas regiões flanqueadoras do primer, tamanho do fragmento a ser 

amplificado não superior a 1kb; temperatura de anelamento de um oligonucleotídeo 

aproximada a do oligonucleotídeo complementar e a porcentagem de bases GC superior, igual 

ou próxima a 40%, para aumentar a especificidade dos oligonucleotídeos. 

 

 

2.5.2. PURIFICAÇÃO DE RNA, SINTESE DE cDNA e AMPLIFICAÇÃO 
DE FRAGMENTOS ALVO 

 

 

Figura 05: Extração de RNA de fígado evidenciando as bandas no 

gel referentes a 28S, 18S e 5S o que identifica que os 

procedimentos da extração proporcionaram um RNA de boa 

qualidade. 

 

O RNA total foi extraído (Figura 05) a partir de amostras de fígado dos seis exemplares 

de cada grupo experimental. Para o rompimento tecidual e extração do RNA total, foi 

utilizado o protocolo comercial do Trizol (Invitrogen). Após a extração do RNA sua qualidade 

foi determinada em eletroforese em gel de agarose a 1%, e somente quando necessário foram 
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realizadas purificação da amostra com a ação de DNAses e/ou Proteases, as amostras de RNA 

purificado foram armazenadas em -80ºC para posterior utilização. A síntese da primeira fita 

de cDNA foi realizada utilizando-se kit “Smart First cDNA Syntese” da Promega, com o 

protoco de acordo com as instruções do fabricante. 

 

Figura 06: Exemplo de cDNA fita simples formado a partir do RNA extraído, o 

arrasto da amostra no gel evidencia sua qualidade.  O Marcador de peso molecular 

possui um padrão onde a menor banda no gel possuí 100 pb e as bandas mais fortes 

possuem 500 pb, 1000 pb e 6000 pb. 

 

A seguir, 100 ng de cDNA fita simples (Figura 06) foram adicionado a mistura da 

reação de transcriptase reversa a qual foi adicionada a 9 µL de reação PCR Master Mix 

Colorless (Promega) para a amplificação dos fragmentos alvo. A reação de PCR padrão para 

análise da expressão gênica foi configurada com uma temperatura inicial de 94ºC por 5 

minutos, seguida por quarenta ciclos divididos em 94ºC por 30 segundos, em 58ºC por 30 

segundos e em 72ºC por 1 minuto, seguida por uma temperatura de extensão de 72ºC por 10 

minutos para a finalização do alongamento das sequências. A RT-PCR foi realizada utilizando 

o sistema de controle de temperatura do termociclador Veriti (Applied Biosystems®). 
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Além desta reação padrão, foram realizados diversos testes para obtenção de amplicons 

com os primers heterologos, degenerados e específicos, objetivando um produto de PCR 

específico. Para isso foram realizados vários testes com diferentes concentrações de MgCl, 

Taq-DNA polimerase e cDNA fita simples, além de diferentes configurações de tempo e 

temperatura dos ciclos, principalmente no que se refere a Tm de hibridização, tais como as 

descritas na tabela 03. 

Tabela 02: Adequações realizadas na elaboração da reação em cadeia da polimerase – PCR. 
Parâmetros manipulados Tipo de adequação realizada 

MgCl 2 
Foram realizados testes com diferentes concentrações, desde aqueles onde não foi 
realizado a adição deste componente, aos que utilizamos as seguintes 
concentrações: 0,5mM, 1,0mM, 1,5mM, 2,0mM, 2,5mM, 3,0mM. 

Taq-DNA Polimerase Adição de 20 e 40 unidades por reação. 
Concentração de cDNA 

fita simples 
Foram testadas concentrações que variam de 100, 200, 500 e 1000ng/µl 

Tm de hbridização 
Foram testadas Tm´s de hibridização dos oligonucleotídeos que variaram de 42ºC 
a 62ºC, sempre respeitando que a diferença entre os oligonucleotídeos pares não 
ultrapassasse 3ºC. 

Tm de extensão 
Para obtenção de fragmentos maiores foram testados diferentes tempos para a as 
Tm´s de extensão que foram de 70 a 72oC e variaram entre 30s e 4min 

 

 

2.5.3. CLONAGEM DE FRAGMENTOS ALVO, EXTRAÇÃO DE VETOR E 

SEQUENCIAMENTO. 

 

O produto da amplificação do cDNA foi separado em gel de agarose 1% (m/v) por meio 

de eletroforese (Figura 07), cada amplicon gerado foi purificado utilizando o kit SMART 

CLEAN-UP GEL da promega. O produto da purificação foi ligado a um vetor pGEM-T/Easy 

(Promega, Madison®) e então clonado em células competentes (Escherichia coli). A 

transformação foi realizada  utilizando 50 ng do produto de ligação que foram adicionados à 

tubos contendo 200µL de E. coli competentes (MOS-BLUE) (Invitrogen), então aplicando um 
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choque térmico a 42oC por 45s e imediata transferência ao gelo por 2 min. As colônias de 

E.coli foram cultivadas em 800µl de meio LB líquido por tubo contendo 20µL de IPTG 

(isopropyl thiogalactoside) e 20µL de X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-

galactopyranoside) sob agitação de 150 rpm a 37oC/1h. O controle foi feito por cultivo de 

células não submetidas a choque térmico e o controle positivo foi realizado clonando o vetor 

sem o inserto. Para a seleção das células transformadas foi utilizado o meio LB sólido com 

50µg/mL de ampicilina e, em seguida, incubação à 37oC durante 18 horas. As colônias que 

não formaram um precipitado com coloração azul foram selecionadas e isoladas em novas 

subculturas de meio LB com 50µg/mL de ampicilina. 

 

 

Figura 07: Exemplo de amplificação de cDNA fita simples formando 
fragmentos com diferentes quantidades de pares de bases.  O Marcador de 
peso molecular possui um padrão onde a menor banda no gel possuí 100 
pb e as bandas mais fortes possuem 500 pb, 1000 pb e 6000 pb. 
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2.5.3.1. Extração do plasmídeo 
 

A extração do DNA plasmidial dos clones foi realizada de acordo com o protocolo 

descrito por Sambrook e Russel, para a extração de DNA plasmidial em placas deep well. 

 

 

2.5.4. SEQUENCIAMENTO 
 

A reação de sequenciamento foi preparada em placa adequada para o sequenciador ABI 

3130 (Applied Biosystems®), utilizando o Kit Sequencing terminator 3,0 de acordo com 

instruções do fabricante. O processo de precipitação da amostra foi realizado de acordo com o 

protocolo descrito por Sambrook e Russel e após as amostras serem resuspendidas 

adicionando-se 10 µL de formamida e aquecendo-se a 95ºC por cinco minutos, foram 

imediatamente resfriada em gelo para então serem aplicadas no sequenciador. 

 A comparação do cDNA sequenciado foi realizada utilizando-se o programa de busca 

de homologia - Blast - do National Center for Biotechnology Information – NCBI 

(www.ncbi.nlm.nih.gov). 

 

 

2.6. TRATAMENTO BIOINFORMÁTICA 
 

Os dados obtidos a partir do sequenciamento foram trabalhados com ferramentas de 
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bioinformática disponíveis on-line, dentre elas o ClustalW para alinhamento das sequencias, 

BLAST para confirmação dos genes sequenciados, Primer 3 para desenho de primers, 

VecScreen para retirada de sequências do vetor do produto sequenciado. Também foram 

utilizados softwares of-line como o BioEdit Sequence Alignment Editor versão 7.0.9.0 (Hall, 

1999) para alinhamento e edição das sequencias, Oligo Analyzer e Oligo Explorer versão 1.2 

(Kuulasmaa, 2000) para análise e desenho de primers degenerados, PAUP 4.0 (Swofford, 

2001) para análise filogenética. A comparação entre a densidade ótica emitida pela banda 

referente ao gene endógeno e as bandas relacionadas com os genes cyp e gst foram calculadas 

utilizando o software ImageJ  versão 1.43 (Rasband, 2010). 

 

 

2.7. Análise Estatística 
 

Os resultados dos diferentes parâmetros analisados dos grupos expostos ao 17 beta-

estradiol, comparados aos controles, foram expressos em média e erro padrão da média. Os 

dados foram submetidos a uma análise de variância (ANOVA), havendo indicativo de 

diferença significativa no nível de 5% foi aplicado o teste de Dunnett’s (P<0,05) para 

discriminação da diferença. 
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3. RESULTADOS 
 

Os peixes foram induzidos à disrupção endócrina utilizando o hormônio esteroide 

17beta-estradiol em uma concentração de 10-5M, cujo efeito de EDS é amplamente conhecido 

(Bjerregaard et al, 2008; Gunnarsson  et al, 2007; Lee et al, 2002; Liney et al, 2006). Os 

possíveis efeitos foram analisados com a utilização de marcadores fisiológicos (hematologia), 

metabólicos (atividades enzimáticas) e genéticas (expressão gênica). 

O resultado da análise hematológica (Tabela 04) demonstrou que o grupo controle 

apresentou características semelhantes ao dados encontrado por Drumond et al (2010) em sua 

análise hematológica e bioquímica de pirarucus em cativeiro. Os resultados demonstram que 

o solvente do hormônio (etanol 70%) proporciona efeitos sobre a hematologia de piraraucu, 

onde observamos um aumento na concentração de hemoglobina e glicose, enquanto que o 

tambaqui não apresentou alterações hematológicas.  

Tabela 03. Parâmetros hematológicos do Pirarucu (A. gigas) e do Tambaqui (C. macropomum) induzidos 
por etanol e estradiol. * indicam diferenças estatísticas (p<0,05) entre as duas espécies em relação aos diferentes 
tratamentos e controle, separadamente. Letras diferentes indicam diferenças estatísticas (p<0,05) entre os 
tratamentos, dentro de uma mesma espécie. 
 Pirarucu Tambaqui 
Análises Controle Etanol Estradiol Controle Etanol Estradiol 
Ht (%) 29,2±3,3ab 35,3±1,0b 27,5±2,2a 38,0±1,6* 36,6±1,5 34,7±1,5 
Hb (g/dL) 7,5±0,8a 9,3±0,5b 6,9±0,5a 11,1±0,4* 10,9±0,4* 10,5±0,5 
RBC (106/mm3) 1,8±0,3 2,2±0,1 1,9±0,2 2,1±0,2 2,1±0,1 2,0±0,4 
VCM (m 3) 173,3±20,1 164,8±9,2 147,4±10,7 189,4±15,5 173,8±12,7 180,4±19,2 
HCM 45,0±5,4 43,4±7,0 37,6±3,8 55,2±9,4 51,7±3,3 54,4±5,7 
CHCM (%) 25,9±0,4 26,4±2,8 25,3±1,0 29,4±0,9* 29,9±0,6* 30,2±0,5 
Glicose (mg/dL) 51,7±11,2a 124,8±20,6b 104,8±21,5b 78,7±12,6 53,7±5,3* 49,2±3,1 

 
Quando verificamos a relação entre o estradiol e o efeito de seu solvente, observamos 

que ocorre uma redução nos valores de hematócrito e concentração de hemoglobina obtidos 

para o pirarucu (Tabela 03). O aumento de glicose ocorreu somente nos exemplares de 
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pirarucu em ambos os tratamentos (Etanol e Estradiol) demonstrando a existência de uma 

resposta ao agente estressor. Porém, após a indução com o 17beta-estradiol, observamos que 

ocorre uma normalização dos valores das alterações encontradas na série vermelha (Hb e Ht) 

demonstrando uma atuação antagônica ao efeito causado pelo etanol. 

A atividade das enzimas ligadas ao metabolismo  antioxidante (GST e CAT) e ao 

metabolismo aeróbico (CS) não apresentaram alterações no pirarucu, confirmando os 

resultados anteriormente obtidos com parâmetros hematológicos. 

Tabela 04. Atividade das enzimas Glutationa-S-Transferase (GST), Catalase e Citrato Sintase no Pirarucu (A. 
gigas) e no Tambaqui (C. macropomum) induzidos por etanol e estradiol. * indicam diferenças estatísticas 
(p<0,05) entre as duas espécies em relação aos diferentes tratamentos e controle, separadamente.  

Enzima 
(mMol/mg 
de proteína) 

Pirarucu Tambaqui 
Controle Etanol Estradiol Controle Etanol Estradiol 

GST  0,428±0,06 0,346±0,04 0,408±0,07 0,597±0,06* 0,524±0,05* 0,450±0,04 
Catalase 0,007±0,001 0,005±0,001 0,007±0,002 0,017±0,001* 0,016±0,003* 0,017±0,002* 
Citrato 
Sintase 

1,23±0,14a 1,57±0,13ab 1,85±0,12b 1,91±0,30* 1,58±0,19 1,44±0,24 

 
 

Os juvenis de pirarucu foram induzidos a vitelogênese utilizando-se o hormônio 

esteroide 17beta-estradiol 10-5M cuja função é amplamente utilizada (Berg et al, 2004) na 

indução da reprodução de diferentes espécies de peixes. Os primers heterólogos não 

amplificaram nenhum produto (figura 08) mesmo após diversas alterações nas condições da 

PCR. Alterações na concentração de MgCl2, concentração amostra de cDNA, temperatura de 

hibridização não resultaram em amplificação. Há o descarte de erro no desenho e diluição de 

primers uma vez que a sequência do primer foi previamente submetida ao banco de dados do 

NCBI e sua concentração foi determinada utilizando o quantificador NANODROPTM. 
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Figura 08: Amplificação utilizando primers heterólogos para o 
gene vtg 1. Não formação de um produto após PCR.  O 
Marcador de peso molecular possui um padrão onde a menor 
banda no gel possuí 100 pb e as bandas mais fortes possuem 
500 pb, 1000 pb e 6000 pb. 

 

Utilizando uma curta sequência do gene vtg 1 identificado em pirarucu (96 bases – 

acesso HM583569 no NCBI) para o desenho de primers específicos que foram utilizados para 

obter um fragmento maior do gene. O perfil de amplificação demonstrou a formação de 

produtos de diferentes tamanhos (figura 07). Os produtos foram purificados e clonados para a 

realização do sequenciamento. 
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Figura 09: Perfil de amplificação dos Primers específicos para o gene vitelogenina 1. As 
numerações determinam diferentes primers específicos utilizados em conjunto com o primer 
OligoDT.. O Marcador de peso molecular possui um padrão onde a menor banda no gel possuí 
100 pb e as bandas mais fortes possuem 500 pb, 1000 pb e 6000 pb. 

 

 

Inesperadamente, ao ser realizada a análise de bioinformática nos dados gerados pelo 

sequenciamento das sequências amplificadas com os primers específicos, utilizando as 

ferramentas de bioinformática presentes no NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov) – VecScreen e 

BLASTn e BLASTx, foi gerada a sequência correspondente ao gene da enzima 

Fosfoglicomutase (Phosphoglucomutase – PGM).  

Diversos testes e adequações de PCR foram realizados objetivando a amplificação de 
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genes relacionados à família de genes vitelogenina, dentre estas adequações realizamos: 

mudanças na concentração de MgCl2, mudanças na concentração de cDNA, mudanças na 

temperatura de hibridização (utilizando mudanças de gradiente e fixas). Porém, com todas 

estas alterações realizadas na configuração da PCT ocorreram a formação de amplicons em 

uma faixa de temperatura de 50oC a 59oC, demonstrando uma amplificação específica (Figura 

09). 

Ao realizarmos um alinhamento das sequências obtidas para os genes Vitelogenina e 

Fosfoglicomutase pudemos observar que existem regiões consenso (Figura 10), o que justifica 

a amplificação do gene pgm a partir de primers específicos para o gene vtg. 

 

Figura 10: Região de alinhamento entre as sequências de vitelogenina (superior) e fosfoglicomutase (inferior) de 
A. gigas. Imagem do software Bioedit Sequence Alignment Editor versão 7.0.5.3. 

 

A forma como um primer específico anela e amplifica em uma determinada amplitude 

de temperatura ainda não está muito clara. Diante disto, utilizamos sequências de genes cuja 

expressão responde ao 17beta-estradiol para elaborar uma árvore filogenética utilizando o 

método de parsimônia com o intuito de verificar o quão próximos são os genes vtg e pgm. 

Desta forma foram utilizadas somente sequências depositadas no gene bank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov) para a espécie Danio rerio, espécie esta que possui todo o 

genoma sequenciado. As sequências foram alinhadas utilizando-se o software Bioedit 

Sequence Alignment Editor versão 7.0.5.3. e posteriormente inseridas no software de análise 

filogenética PAUP versão 4.0 beta (2001).  Depois de gerada a árvore pelo método de 
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parcimônia, a mesma foi visualizada utilizando o software FigTree versão 1.3.1 (2009) 

utilizado para gerar a árvore filogenética de genes (Figura 11). 

A sequencia gênica da enzima fosfoglicomutase está presente em um mesmo ramo que a 

proteína vitelogenina, demonstrando a relação de proximidade que existe entre estas duas 

sequências gênicas. Desta forma, não fui possível obter a sequência do gene vtg 1 para 

verificar sua expressão em juvenis de pirarucu neste primeiro momento. 

 

Figura 11: Árvore filogenética utilizando o método de parsimônia relacionando genes cujas expressões são 
relacionadas ao 17beta-estradiol. 

 

As análises fisiológicas de A. gigas e de C. macropomum como hematologia e 
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atividades enzimáticas foram realizadas objetivando verificar se a indução com o hormônio 

também poderia proporcionaram alterações metabólicas. Tendo em vista que o 17beta-

estradiol é conhecidamente um disruptor endócrino (Bjerregaard et al, 2008; Gunnarsson  et 

al, 2007; Lee et al, 2002; Liney et al, 2006) o fato de não termos encontrado mudanças nos 

parâmetros hematológico demonstra que a utilização do mesmo na concentração de 10-5M não 

acarreta alterações fisiológicas, metabólicas e/ou genéticas. Embora acarretem disrupção 

endócrina em outras espécies de peixes (Arukwe & Goksoyr, 2008; Berg et al, 2004; Gupta et 

al, 1997; Gagné et al, 1999; Liney et al, 2005). 

Além destes testes, foram verificadas as expressões dos genes CYP e GST, que também 

não demonstraram variação de sua expressão quando submetidos ao estradiol (Tabela 05 e 

figuras 01 e 02 do anexo) tanto na espécie A. gigas como em C. Macropomum. 

 

Tabela 05. Expressão gênica do 18s, cyp e gst no Pirarucu (A. gigas) e no Tambaqui (C. macropomum) induzidos 
por etanol e estradiol. * indicam diferenças estatísticas (p<0,05) entre as duas espécies em relação aos diferentes 
tratamentos e controle, separadamente. 

 Pirarucu Tambaqui 

Expressão 
Gênica (%) 

Controle Etanol Estradiol Controle Etanol Estradiol 

18S 100±0,0 100±0,0 100±0,0 100±0,0 100±0,0 100±0,0 

CYP 120,98±55,2 86,13±33,53 76,50±30,65 127,10±51,81 125,76±22,95 163,07±83,02 

GST 71,53±19,2 96,85±20,86 65,24±23,19 133,77±23,17 125,06±27,80 426,51±331,01 

 

A não variação da expressão corrobora com os demais resultados fisiológicos de que a 

indução com este hormônio esteroide não proporciona alterações metabólicas danosas, na 

concentração utilizada, ao metabolismo, não sendo identificado como xenobiótico pelos 

organismos em questão.  
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4. DISCUSSÃO 
 

Bjerregaard e colaboradores (2008) observaram que elevadas concentrações de estradiol 

solubilizados na água (500ng de E2/l) influenciam os níveis de E2 encontrados em embriões 

de Salmo trutta; porém, de acordo com o autor, o resultado mais interessante é que baixas 

concentrações do hormônio (10ng de E2/l), sendo mais ambientalmente realístico, não 

proporcionam alterações nos níveis de estradiol e testosterona. Estes dados corroboram com 

os resultados encontrados neste trabalho, que mostram que o metabolismo das espécies 

estudadas quando submetidas a esta concentração de 17β-estradiol (10-5M), auxiliam 

minimizando a influência deste hormônio esteroide e mantendo a homeostase endócrina. 

De acordo com Berg et al (2004) o estradiol possui uma capacidade de induzir a 

vitelogenina superior em três vezes a estrona e sete vezes o estriol. No entanto, quando foram 

utilizadas concentrações baixas de hormônios esteroides por Örn et al (2003) ocorreu a 

formação de alterações morfológicas das gônadas e não ocorreu a produção de vitelogenina. 

Assim, a não expressão de genes da família vitelogenina no presente trabalho não foi 

algo tão surpreendente, uma vez que dados obtidos por Gunnarsson e colaboradores (2007) 

demonstram, através da técnica de microarray, que juvenis machos de Oncorhynchus mykiss 

(Rainbow trout) possuem cerca de 29 genes que são modulados pelo EE2 em baixas 

concentrações enquanto que os níveis de expressão de Vg não foram afetados. Dentre os 

genes modulados pelo xenoestrógeno temos alguns relacionados com o metabolismo 

energético como o ndpk-A (Nucleoside diphosphate kinase A), ndpk-B (Nucleoside 

diphosphate kinase B), que atuam realizando a fosforilação oxidativa que resulta na formação 

de nucleotídeos tri-fosfato, pgm (Phosphoglucomutase) e a pgk (Phosphoglycerate kinase I) 
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que atua na fase de pagamento da via glicolítica convertendo a molécula de 1,3-

difosfoglicerato em 3-fosfoglicerato e produz ATP (Riedl et al, 2010). Variações nos níveis de 

expressão destes genes confirmam a identificação do gene pgm para pirarucu em resposta ao 

estrógeno; porém, maiores estudos sobre sua modulação deste gene pelo 17β-estradiol devem 

ser realizados.  

Desta forma, baseando-nos nos dados de Gunnarsson e colaboradores (2007), sugerimos 

que mais estudos devem ser realizados para elucidar e definir um biomarcador mais sensível 

aos estímulos de hormônios esteroides que a Vg. Outros genes poderão ser utilizados como 

ferramentas para estudos a cerca dos efeitos de xenoestrógenos sobre a fisiologia de peixes, 

uma vez que, devido à plasticidade fenotípica, pode ser a característica condicionante para 

que cada espécie apresente uma amplitude de variação morfológica e fisiológica quando 

submetida a variações de condições bióticas e abióticas do ambiente, sendo esta característica 

o resultado da regulação gênica (Almeida-Val et al, 1999). 

Mesmo não tendo ocorrido variação nos parâmetros analisados, não podemos afirmar 

que o estrógeno, nesta concentração, não proporciona a disrupção endócrina; maiores estudos 

devem ser realizados com o objetivo de esclarecer os reais efeitos deste composto sobre a 

fisiologia dos peixes estudados. 
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5. CONCLUSÃO 
 

O 17β-estradiol, mesmo sendo um conhecido disruptor endócrino, na concentração de 

10-5M não proporciona estresse metabólico em ambas as espécies estudadas, fato evidenciado 

pelo valores não alterados dos parâmetros hematológicos. Também não proporcionam 

modulações no metabolismo de desintoxicação. 

A vitelogenina, biomarcador amplamente utilizado para detectar condições de disrupção 

endócrina sobre indução com E2, não foi identificada quando analizado o pool de mRNA de 

pirarucu e tambaqui. Porém, não se pode afirmar que não está ocorrendo disrupção endócrina. 

Foi identificada a presença do gene pgm, porém não foi analizada sua variação frente ao 

agente estressor. Os demais genes utilizados como biomarcadores não sofreram variações em 

sua expressão tanto em pirarucu como em tambaqui. 

 

 



 

38 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

Almeida-Val, V.M.F; Val, A.L; Walker, I. (1999) Long- and short-term adaptation of amazon 

fishes to varying O2 -levels: intra-especific phenotypic plasticity and interspecific 

variation. Em Biology of Tropical Fishes, Editado por Val, A.L. & Almeida-Val, V.M.F. 

- Manaus.460p. 

Arantes, C.C. Castello, L. Garcez, D. (2007) Variações entre contagem de Arapaima gigas 

(Schinz) (Osteoglossomorpha, Osteoglossidae) feitas por pescadores individualmente em 

Mamirauá, Brasil. Pan-American Journal of Aquatic Science. 2(3):263-269. 

Arukwe, A.; Goksoyr, A. (2008) Eggshell and egg yolk proteins in fish: Hepatic proteins for 

the next generation: Oogenic, population, and evolutionary implications of endocrine 

disruption. Comparative Hepatology. Biomed Central. Março. 

Baldisserotto, B. (2002). Fisiologia de peixes aplicada à piscicultura. Editora Universidade 

Federal de Santa Maria - UFSM. 212p 

Berg, H.; Modig, C.; Olsson, P.E. (2004) 17beta-estradiol induced vitelligenesis is inhibited 

by cortisol at the post-transcriptional level in Arctic char (Salvelinus alpius). 

Reproductive Biology and Endocrinology. BLiberation Sans;Arialiomed Central. 

Setembro. 

Berg, H; Modig, C; Olsson, P.E. (2004). 17beta-estradiol induced vitellogenesis is inhibited 

by cortisol at the post-transcriptional level in Artic char (Salvelinus alpinus). 

Reproductive Biology and Endocrinology. 2:62 

Bjerregaard, L.B; Lindholst, C; Korsgaard, B; Bjerregaard, P. (2008). Sex concentrations and 

gonad histology in brown trout (Salmo trutta) exposed to 17β-estradiol and bisphenol A. 

Ecotoxicology. 17:252-263. 

Brandão, F.R. Gomes, L.C. Chagas, E.C. (2006) Respostas de estresse em pirarucu (Arapaima 

gigas) durante práticas de rotina em piscicultura Acta Amazonica. vol. 36(3): 349 – 356 

Canadian Council on Animal Care (2005) Guidelines on: the care and use of fish in research, 

teaching and testing. 87 pg. 



 

39 

Chu-Koo, F. Dugué, R. Aguila, M.A. Daza, A.C. Bocanegra, F.A. Veintemilla, C.C. 

Duponchelle, F. Renno, J.F. Tello, S. Nuñez, J. (2008) Gender determination in the Paiche 

or Pirarucu (Arapaima gigas) using plasma vitellogenin, 17β-estradiol, and 11-

ketotestosterone levels. Fish Physiol Biochem. Springer. DOI 10.1007/s10695-008-9211-

8 

Crossa, M. & Patrere Jr., M., (1999). Morphometric relationships and indirect determination 

of the length frequency structure of the pirarucu, Arapaima gigas (Cuvier), in Brazilian 

Amazonia. Fish. Manage. Ecol., vol. 6, no. 3, p. 233-240. 

Depledge, M.H. (1994) Genotypic toxicity: implications for individuals and populations. 

Environ Health Perspect. 102(Suppl 12): 101–104. 

Desbrow, C; Rutledge, E.J; Brighty, G.C; Sumpter, J.P; Waldock, M. (1998). Identification of 

estrogenic chemicals in STW effluent: 1. Chemical fractionation and in vitro biological 

screening. Environmental Science Technology. 32(11):1549-1558 

Domingos, J.C.P.R. (2006). Respostas metabólicas e genéticas do acará-açu, Astronotus 

ocellatus (Perciformes: Cichlidae), mediante exposição ao petróleo. Dissertação de 

mestrado. 

Drumond, G.V.F. Caixeiro, A.PA. Tavares-Dias, M. Marcon, J.L. Affonso, E.G. (2010) 

Características bioquímicas e hematológicas do pirarucu Arapaima gigas Schinz, 1822 

(Arapaimidae) de cultivo semi-intensivo na Amazônia. Acta Amazônica. 40(3):591-596 

Filby, A.L & Tyler, C.R. (2007). Appropriate ‘housekeeping’ genes for use in expression 

profiling the effects of environmental estrogens in fish. BMC Molecular Biology. 

BioMed Central. Fevereiro de 2007 

Gagné, F. Pardos, M. Blaise, C. (1999). Estrogenic Effects of Organic Environmental  



 

40 

Extracts with the Trout Hepatocyte Vitellogenin Assay Bull.  Environ.  Contam.  Toxicol.  

62:723-730 

Goulding, M. (1980). Fishes and the forest. University of California Press. Los Angeles, CA 

Gouldingm M. Carvalho, M.L. (1982) Life history and management of the tambaqui 

(Colossoma macropomum, Charadidae): An important Amazonian food fish. Revista 

Brasileira de Zoologia. 1:107-133 

Gunnarsson, L; Kritiansson, E; Förlin, L; Nerman, O; Larsson, J.D.G. (2007). Sensitive and 

robust gene expression changes in fish exposed to  estrogen – a microarray approach. 

BMC Genomics. 8:149 

Gupta, S; Upadhyay, R; Kanungo, M.S. (1998) Activation of vitellogenin II gene expression 

by esteroid hormones in the old japanese quail. Molecular Biology Reports. 25: 245-251 

Hall, T.A. (1999). BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis 

program for Windows 95/98/NT version 7.0.9.0. Nucl. Acids. Symp. Ser. 41:95-98 

Hoang, Y.D. Nakamura, B.N. Luderer, U. (2009) Follicle-stimulating hormone and estradiol 

interact to stimulate glutathione synthesis in rat ovarian follicles and granulosa cells. 

Journal of Biology of Reproduction. Vol 646 pgs 636-646 

Hrbek, T. Crossa, M. Farias, I.P. (2007). Conservation strategies for Arapaima gigas (Schinz, 

1822) and the Amazonian várzea ecosystem. Braz. J. Biol., 67(4, Suppl.): 909-917 

Hutchinson, T.H; Ankley, G.T; Segner, H; Tyler, C.R. (2006) Screening and Testing for 

Endocrine Disruption in Fish—Biomarkers As “Signposts,” Not “Traffic Lights,” in Risk 

Assessment. Environmental Health Perspective. Vol. 114 (1, Suppl.):  106-116 

Ismiño-Orbe, R.A. Araujo-Lima, C.A.RM. Gomes, L.C.(2003) Excreção de ammonia por 

tambaqui (Colossoma macropomum) de acordo com variações na temperatura da água e 

massa do peixe. Pesq. Agropec. Bras. 38(10)1243-1247. 

Jobling, S. Nolan, M. Tyler, C.R. Brighty, G. Sumpter, J.P. (1998). Widespread sexual 

disruption in wild fish. Env. Sci. & Tech. 32(17):2498-2506 

Kampen, E.J. Ziljstra (1964) Standartization of haemoglobinometry. In: Boroviczény, C.H.G. 

(Ed.) Erythrocytometric Methods and their standardization. 



 

41 

Kavlock, R.J. Daston, G.R. DeRosa. C. Fenner-Crisp, P. Gray, L.E. Kaattari, S. Lucier, G. 

Luster, M. Mac, J.M. Maczkar, C. Miller, R. Moore, J. Rolland, R. Scott, G. Sheehan, 

D.M. Sinks, T. Tilson, H.A. (1996). Research Needs for the Risk Assessment of Health 

and Environmental Effects of Endocrine Disruptors : A Report of the U . S . EPA-

sponsored Workshop. Environmental Health. 104(4):715-740 

Kocanova, S; Kerr, E.A; Rafique, S; Boyle, S; Katz, E; Caze-Subra, S; Bickmore, W.A; 

Bystricky, K. (2010). Activation of estrogen-responsive genes does not require their 

nuclear co-localization. PLoS Genetics. 6(4):e1000922 

Kuulasmaa, T. (2000). Oligo Analyzer Version 1.1.2 for Windows 

Lavoué, S. and Sullivan, JP. (2004). Simultaneous analysis of five molecular markers  

provides a well-supported phylogenetic hypothesis for the living bony-tongue fishes 

(Osteoglossomorpha: Teleostei). Mol. Phylogenet. Evol., vol. 33, no. 1, p. 171-185. 

Lee, C. Jeon, S.H. Na, J.G., Choi, Y.J. Park, K. (2002) Sensitivities of mRNA expression of 

vitellogenin, choriogenin and estrogen receptor by estrogenic chemicals in Medaka, 

Oryzias latipes. Journal of Health Science, 48(5) 441-445 

Liney, K.E.; Jobling, S.; Shears, J.A.; Simpson, P.; Tyler, C.R. (2005) Assessing the sensitivity 

of different life stages for sexual disruption in Roach (Rutilus rutilus) exposed to 

effluents from wastewater treatment works. Environmental Health Perspective. Volume 

113, Number 10, Outubro de 2005 

Marques, D.K. Venere, P.C. Galetti-Junior, P.M. (2006) Chromosomal characterization of the 

bonytongue Arapaima gigas (Osteoglossiformes: Arapaimidae). Neotrop. Ichthyol., 

4(2):215-218. 

Mills, L.J & Chichester, C. (2005). Review of evidence: are endocrine-disrupting chemicals in 

the aquatic environment impacting fish populations? Science of The Total Environment. 

343:1-34 

Moreira da Silva. J.A. Pereira Filho, M. Oliveira-Pereira, M.I. (2003) Frutos e sementes 

consumidos pelo tambaqui, Colossoma macropomum (Cuvier, 1818) incorporados em 

rações. Digestibilidade e velocidade de trânsito pelo trato gastrointestinal. Revista 

Brasileira de Zootecnia. 32(6):1815-1824. 



 

42 

Nelson, G. (1969). Infraorbital bones and their bearing on the phylogeny and  geography of  

osteoglossomorph fishes. Amer. Mus. Novitates, vol. 2394, no. 1, p. 1-37. 

Nelson, JS., (1994). Fishes of the World. 3rd. edition.  New York, NY, John Wiley and Sons, 

Inc., 624p. 

Oliveira, C.P.F. (2010) Biomarcadores moleculares, genotóxicos e enzimáticos de efeitos do 

petróleo em tambaqui, Colossoma macropomum: Subsidios para o monitoramento 

ambiental na Amazonia. Tese de doutorado. Programa Multi-institucional de Pós-

graduação em Biotecnologia – Universidade federal do Amazonas – UFAM. 158pg 

Örn, S; Holberch, H; Madsen, H.T; Norrgren, L; Petersen, I.G. (2003). Gonad development 

and vitellogenin production in zebrafish (Danio rerio) exposed to ethinylestradiol and 

methyltestosterone. Aquatic Toxicology. 65:397-411 

Paula-Silva, M.N. (1999). Influência do nitrito sobre aspectos fisiológicos do tambaqui – 

Colossoma macropomum (Cuvier, 1818). Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-

Graduação em biologia Tropical e Recursos Naturais (PPG-BTRN) – Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia – INPA/Universidade Federal do Amazonas - UA. 62 pg 

Piferrer, F. (2001). Endocrine sex control strategies for the feminization of teleost fish. 

Aquaculture. 197:229-281 

Queiroz, H.L. & Peralta, N. (2006). Reserva de desenvolvimento sustentável: Manejo 

integrado dos recursos naturais e gestão participativa. Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável Mamirauá. Dimensões humanas da biodiversidade. Editora Vozes. 447-476. 

Ranzani-Paiva, M.J.T; Salles, F.A; Eiras, J.C; Eiras, A.C; Ishikawa, C.M; Alexandrino, A.C. 

(1999). Análises hematológicas de curimbatá (Prochilodus scrofa), pacu (Piaractus 

mesopotamicus) e tambaqui (Colossoma macropomum) das estações de piscicultura do 

instituto de pesca, estado de São Paulo. Boletim do Instituto de Pesca. 25: 77-83 

Rasband, W. (2010) ImageJ versão 1.43 para Windows. National Institutes of Health, USA 

Riedl, I; Yoshioka, M; St-Amand, j. (2010). Concomitant modulation of transcripts related to 

fiber type determination and energy metabolism in skeletal muscle of female 

ovariectomized mice by estradiol injection. The Journal of Steroid Biochemistry and 

Molecular Biology. 122:91-99. 



 

43 

Saint-Paul,  U. (1986). Potential  for  aquaculture  of  South American  freshwater  fishes:  a  

review. Aquaculture, vol.  54, no. 3, p. 205-240. 

Santos, A.L.Q. Moura, C.R. (2002) Estudo anatômico do crânio de Arapaima gigas (Cuvier) 

(Actinopterygii, Osteoglossidae). Revista Horizonte Cientifico. 

Shyu, A.B; Raff, R.A; Blumenthal, T. (1986). Expression of the vitellogenin gene in female 

and male sea urchin. Proceedings of the National Academy of Sciences of The United  

States of America – PNAS. 83:3865-3869 

Silveira, U.S; Logato, P.V.R; Pontes, E.C. (2009). Fatores estressantes em peixes. Revista 

eletrônica Nutritime. 6(40):1001-1017 

Soderberg, R.W. & Meade, J.W. (1991). The Effects of Ionic Strength on Un-ionized 

Ammonia Concentration. The Progressive Fish-Culturist. 53:118-120 

Sumpter, J.P. & Jobling, S. (1995). Vitellogenesis as a biomarker for estrogenic contamination 

of the aquatic environment. Environmental Health Perspectives. 103(7):173-178 

Sundin, L; Reid, S.G; Rantin, F.T; Milsom, W.K. (2000). Branchial receptors and 

cardiorespiratory reflexes in a neotropical fish, the tambaqui (colossoma macropomum). 

The Journal of Experimental Biology 203:1225–1239 

Swofford, D.L. (2001) PAUP versão 4.0b10 para windows. 

Tata, J.R; Baker, B.S; Deeley, J.V. (1980). Vitellogenin as a Multigene Family. The Journal of  

Biological Chemistry. 255: 6721-6726 

Tavares-Dias, M.; Barcellos, J.F.M., Marcon, J.L.; Menezes, G.C.; Ono, E.A.; Affonso, E.G. 

(2007). Hematological and biochemical parameters for the pirarucu Arapaima gigas 

schinz, 1822 (osteoglossiformes,  arapaimatidae) in net cage culture. Electronic Journal 

of Ichthyology. Novembro. 2: 61-68. 

Tavares-Dias, M; Sandrim, E.F.S; Campos-Filho, E. (1999). Características hematológicas do 

tambaqui Colossoma macropomum Cuvier (Osteichthyes, Characidae) em sistema de 

monocultivo intensivo. II. Leucócitos. Revista Brasileira de Zoologia 16(1):175-184. 

Tyler, C.R; Jobling, S; Sumpter, J.P. (1998). Endocrine disruption in wildlife: a critical review 

of the evidence. Critical Reviews in Toxicology. 28:319-361. 

Valotaire, Y; Tenniswood, M; LeGuellec, C; Tata, J.R. (1984). The preparation and 

characterization of vitellogenin messenger RNA from rainbow trout (Sabno gairdneri). 



 

44 

Biochemical Journal: 217:73-77 

Viana, J.P.; Castello, L.; Damasceno, J.M.B.; Amaral, E.S.R.; Estupiñán, G.M.B.; Arantes, C.; 

Batista, G.S.; Garcez, D.S.; Barbosa, S. (s/d). Manejo Comunitário do Pirarucu Arapaima 

gigas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá Amazonas, Brasil. 

Ministério do Meio Ambiente – MMA. 

Waters, K.M; Safe, S; Gaido, K.W (2001) Differential gene expression in response to 

methoxychlor and estradiol through ERa, ERb, and AR in reproductive tissues of female 

mice. Toxicological Sciences 63, 47–56 

 

  



 

45 

7. ANEXOS 
 

 

 

 
Anexo 01: Imagem sobre a expressão dos genes 18S, cyp e gst em A. gigas.O Marcador de peso molecular 
possui um padrão onde a menor banda no gel possuí 100 pb e as bandas mais fortes possuem 500 pb, 1000 pb e 
6000 pb. 
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Anexo 02: Imagem sobre a expressão dos genes 18S, cyp e gst em C. macropomum. O marcador de peso 
molecular possui um padrão onde a menor banda no gel possuí 100 pb e as bandas mais fortes possuem 500 pb, 
1000 pb e 6000 pb. 
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Anexo 03: Tabela com as sequencias de oligonucleotídeos utilizadas nas reações de 
amplificação em cadeia da polimerase – PCR. 

Primers Degenerados 

 

Sequencia: Gene: 

W – GAGVSTMTCCAGAAASAGGC1,2 Vitelogenina 1 

W – GCAGYYCACRATCAYCACAG1,2 Vitelogenina 1 

W – GYTGATRGTGYYCTGCTGAG1,2 Vitelogenina 1 

W – CCRGRCTGGWHAGCCGCCAT1,2 Vitelogenina 1 

W – TTGSTTGGGGTSMAGARTGC1,2 Vitelogenina 1 

W – TTGSTTGGGGTSMAGARTGC1,2 Vitelogenina 1 

W – AGTGTCATCTSTGGAATRCT1,2 Vitelogenina 1 

W – AAYAGTGARAAAGAGATTGA 1,2 Vitelogenina 1 

W – GWTCCYTCTGGATTMATGGG1,2 Vitelogenina 1 

W – CTGTCATTGYCCGTGCTGTG1,2 Vitelogenina 1 

W – AGCCTCTCCCATTCCAGCTC1,2 Vitelogenina 1 

Primers Heterólogos: 

 

Sequencia: Gene: 

*F – TTTGGCCGGCGCATCAACCA1 cyp1a 

*R – TCTGCTGGGTTGCCACTGCC1 cyp1a 

*F – TCAGAAGAGGCATAAGGAGG1 gst 

*R – GGGAAACACACAACATCAGC1 gst  

Primers Específicos: 

 

Sequencia: Gene alvo: 

F – CGGGTCATGGGAATAACG1 18S 

R – TCATTAATCAAGAACGAAAGTCG1 18S 

F – CCGTCTCCGTTGTTTTTTGG2 18S 

R – GTGGCTTGTATGTTTTCCTG2 18S 

W – GTGTAGGAATGTGGTCGAATGCTG1 Vitelogenina 1 
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Sequencias identificadas com o número 1 foram utilizadas em reações PCR com cDNA de A. gigas; Sequencias 
identificadas com o número 2 foram utilizadas em reações PCR com cDNA de C. macropomum. A letra F indica 
primers forward e a letra R os primers reverse e a letra W aqueles que foram utilizados em primer walking. * 
Sequencias obtidas em Oliveira, 2010. 
 
 

 

W – GTCGTAAGCTGGTGTAAGGATGTG1 Vitelogenina 1 

W – GCTCGTTGCTTGTCGCTCTTTCTC1 Vitelogenina 1 

W – CTCTTTCTCGCTGTTCGTTGCTCG1 Vitelogenina 1 

W – CGAATGCTGTGTCCTATGTCCAAAC1 Vitelogenina 1 

W – CAAACCTGTATCCTGTGTCGTAAGC1 vtg 1 

*F – TTTGGCCGGCGCATCAACCA2 cyp1a 

*R – TCTGCTGGGTTGCCACTGCC2 cyp1a 

*F – TCAGAAGAGGCATAAGGAGG2 gst 

*R – GGGAAACACACAACATCAGC2 gst  


