INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA, CONSERVAÇÃO E
BIOLOGIA EVOLUTIVA – PPG DIGEN

RESPOSTAS FISIOLÓGICAS, GENOTÓXICAS, HISTOPATOLÓGICAS E
GENÉTICAS
DA
ESPÉCIE
Colossoma
macropomum
(CUVIER,
1818)
CONTAMINADA POR NAFTALENO E EXPOSTA À HIPÓXIA

SAMARA SILVA DE SOUZA

Manaus - Amazonas
Maio, 2017

SAMARA SILVA DE SOUZA

RESPOSTAS FISIOLÓGICAS, GENOTÓXICAS, HISTOPATOLÓGICAS E
GENÉTICAS
DA
ESPÉCIE
Colossoma
macropomum
(CUVIER,
1818)
CONTAMINADA POR NAFTALENO E EXPOSTA À HIPÓXIA

Orientadora: Dra. Vera Maria Fonseca de Almeida e Val
Coorienadora: Dra. Grazielle Sebrenski da Silva

Dissertação apresentada ao Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazônia como parte dos
requisitos para obtenção do título de Mestre
em Genética, Conservação e Biologia
Evolutiva.

Fonte financiadora: Efeito de mudanças climáticas sobre populações de tambaquis em
cativeiro: subsídios para melhoramento genético (Pró Amazônia, CAPES 047/2012/Processo
nº 23038.000736/2013-89); FAPEAM e INCT ADAPTA (CNPq- 465540/2014-7).

Manaus - Amazonas
Maio, 2017

BANCA EXAMINADORA

Dra. Talita Laurie Lustosa do Carmo
Universidade Federal do Amazonas - UFAM

Dra. Alzira Miranda de Oliveira
Universidade Nilton Lins – UNINILTON

Dra. Helen Sadauskas Henrique
Universidade Santa Cecília - UNISANTA

S719 Souza, Samara Silva de
Respostas fisiológicas, genotóxicas, histopatológicas e genéticas
da espécie Colossoma macropomum (Cuvier, 1818) contaminada por
naftaleno e exposta à hipóxia / Samara Silva de Souza. --- Manaus:
[s.n.], 2017.
51 f.: il.
Dissertação (Mestrado) --- INPA, Manaus, 2017.
Orientador: Vera Maria Fonseca de Almeida e Val
Coorientador: Grazyelle Sebrenski da Silva
Área de concentração: Genética, Conservação e Biologia
Evolutiva
1. Tambaqui. 2. Hipóxia. 3. Naftaleno. I. Título.
CDD 597.4

Sinopse:
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aquáticos da bacia amazônica, tais como variações sazonais e diárias na concentração
de oxigênio dissolvido na água. Nesse contexto, este estudo teve como objetivo
avaliar as respostas fisiológicas, bioquímicas, genotóxicas, histopatológicas e
genéticas da espécie Colossoma macropomum (tambaqui) após a exposição à hipóxia
em peixes contaminados com naftaleno, dando ênfase à expressão do gene supressor
tumoral TP53.

Palavras-chave: contaminação, naftaleno, hipóxia, supressão tumoral, TP53, estresse
oxidativo, danos no DNA, tambaqui.

Dedico
Aos meus pais, Raicelino e Luciene, pelo
exemplo de perseverança e fé, mesmo
diante de tantas dificuldades enfrentadas
ao longo da vida.

AGRADECIMENTOS

A Deus, por todas as oportunidades concedidas e por me manter perseverante em meio aos desafios.
Aos meus pais, Raicelino e Luciene, e aos meus irmãos, Ranielli e Rivaldo, por todo amor,
encorajamento e apoio que, mesmo distante, foram fundamentais. Vocês são os motivos que me
mantêm firme a cada dia para suportar a saudade de casa.
Aos meus tios, Raimundo e Conceição, pela motivação e todo carinho. Sou extremamente grata pelo
acolhimento ao longo de todos os anos de convivência.
À minha orientadora, Dra. Vera Val, por toda a gentileza, incentivo e carinho. Obrigada pelo
encorajamento e por acreditar no meu potencial desde o início, quando ainda era principiante e teria
muito o que aprender no LEEM. Agradeço o acolhimento e toda a disponibilidade.
À minha coorientadora Dra. Grazyelle Sebrenski da Silva, por ter me acolhido tão bem logo que
cheguei ao LEEM. Por toda ajuda, apoio, discussão e sugestões. Obrigada por todos os ensinamentos e
pelo tempo disponibilizado, mesmo durante toda a correria do final de seu doutorado.
Ao Dr. Adalberto Val pelo apoio, discussões, sugestões e por disponibilizar toda a infraestrutura do
LEEM durante o período do mestrado.
À MSc. Nazaré Paula pelo apoio logístico, por todo cuidado e preocupação com os prazos e materiais
necessários durante o desenvolvimento dos experimentos. Agradeço por toda ajuda e apoio.
Aos amigos Raissa Alves e Vinicius Oliveira, pela amizade, convivência, descontração e todo auxílio
durante o desenvolvimento dos experimentos, inclusive por me acompanharem no laboratório até tarde
da noite, sábados, domingos e feriados.
À Carolina Abrahim (Carolzinha), Geovani Ribeiro, Karen Medeiros e Renan Amanajás pela ajuda
durante a realização dos experimentos. Agradeço a Carolzinha por estar sempre disponível em ajudar.
Ao Waldir Heinrichs (Dinho) pela ajuda durante os experimentos e análise da pressão crítica de
oxigênio e aos colegas Derek Campos, Priscilla Pavione e Érica Souza, pelas discussões sobre
estatística.
Ao Dr. Marcos Prado, por ter gentilmente cedido as sequências de TP53 utilizadas no desenho dos
primers.
À amiga Lorena Matos, por todo auxílio durante as análises histopatológicas. Obrigada por ser tão
solícita, estar sempre disposta a ajudar e por ser tão apaixanada pela histologia.
À professora Maria Inês, por disponibilizar o laboratório de morfologia da UFAM para a coloração
dos cortes histológicos.
A toda a equipe do LEEM: dona Raimunda, Raquel, Claudinha e aos técnicos Rogério e Reginaldo,
por toda ajuda e disponibilidade.
Aos amigos da turma GCBEv/2015, em especial, ao José Souza, um amigo com quem espero sempre
contar. Agradeço pelos momentos de descontração, pela amizade e todo incentivo.
Ao Laboratório Temático de Microscopia Óptica e Eletrônica (LTMOE) por disponibilizar o uso dos
equipamentos necessários para análises histopatológicas.
Ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) pela infraestrutura disponível, aos
professores e à equipe da coordenação do curso de Genética, Conservação e Biologia Evolutiva, por
todo interesse e apoio.
À CAPES, ao CNPq e à FAPEAM pelo financiamento dos projetos Pró Amazônia e ADAPTA que
custearam o presente estudo. À FAPEAM pela concessão da bolsa de estudo durante a realização do
projeto.
Enfim, a todos que de alguma forma contribuíram com essa conquista, o meu muito obrigada!!

“A tarefa não é tanto ver aquilo que
ninguém viu, mas pensar o que ainda
ninguém pensou sobre aquilo que todo
mundo vê”

(Arthur Schopenhauer)

RESUMO
As características particulares dos ecossistemas aquáticos amazônicos, como as variações
sazonais e diárias na concentração de oxigênio dissolvido na água, podem agravar os efeitos
da contaminação aquática, acentuando os danos causados por poluentes aos organismos
aquáticos. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar as respostas fisiológicas,
bioquímicas, genotóxicas, histopatológicas e genéticas da espécie Colossoma macropomum,
enfatizando a expressão do gene supressor tumoral TP53, após a contaminação por naftaleno
e posterior exposição a hipóxia. Primeiramente, foi observado o efeito do naftaleno (Naph) na
taxa metabólica dos animais em diferentes pressões de oxigênio para determinar a pressão
crítica de oxigênio (PO2 crit), quando o animal passa de oxi-regulador para oxi-conformador.
Para tanto, os peixes foram injetados intraperitonealmente com naftaleno (50 mg/kg), tendo o
óleo de milho como carreador, mantidos durante 96 horas em recipientes de vidro sob aeração
constante. Decorrido o tempo de exposição, os peixes foram transferidos para câmaras de
respirometria, onde foram submetidos a hipóxia progressiva e o consumo de O2 foi
monitorado para a determinação da PO2 crit. No segundo experimento, os peixes receberam
injeção intraperitoneal de Naph (50 mg/kg) e, foram mantidos durante 96 horas em condições
normais de oxigênio, posteriormente, foram submetidos a 6 horas de hipóxia. Os resultados
demonstraram que o naftaleno não afetou o consumo de oxigênio e a pressão crítica de
oxigênio em C. macropomum. Além disso, os parâmetros hematológicos e a glicose
plasmática foram modulados apenas em resposta à hipóxia. Por outro lado, a contaminação
com naftaleno e exposição posterior à hipóxia alterou a atividade de enzimas de
biotransformação (GST) e antioxidante (CAT) sem efeitos sobre a lipoperoxidação. A
contaminação com naftaleno resultou em danos à molécula de DNA sem, no entanto, que
houvesse posterior influência da hipóxia. As lesões hepáticas foram moderadas, mas algumas
foram acentuadas pela exposição à hipóxia. Naftaleno e hipóxia apresentaram efeitos opostos
sobre à expressão do supressor tumoral TP53. As respostas de C. macropomum ao naftaleno
foram acentuadas pela exposição à hipóxia, especialmente nos danos hepáticos, além disso, a
hipóxia prejudicou a transcrição de TP53 em peixes contaminados com naftaleno,
demonstrando a importância de se considerar a hipóxia como um fator de risco para a
contaminação aquática, especialmente, em ambiente onde condições hipóxicas ocorrem diária
e sazonalmente.
Palavras-chave: contaminação, naftaleno, hipóxia, supressão tumoral, TP53, estresse
oxidativo, danos no DNA, danos histológicos, tambaqui.

ABSTRACT
The specific characteristics of Amazonian aquatic ecosystems, such as seasonal and daily
variations in dissolved oxygen in water can aggravate the effects of aquatic contamination,
increasing the damages caused by pollutants to aquatic organisms. Thus, the aim of the
present study was to evaluate the physiological, biochemical, genotoxic, histopathological and
genetic responses of Colossoma macropomum, emphasizing the expression of the gene TP53,
a tumor supressor after naphthalene (Naph) contamination and subsequent hypoxia exposures.
Firstly, the effects of Naph on metabolic rate at different water PO2, to set the critical oxygen
tension (PO2 crit), was deternined. Therefore, tambaqui were intraperitoneally injeted with
Naph (50 mg/kg), using corn oil as carrier, and maintained in individual glass containers
under constant aeration. After 96 hours fish were transferred to respirometry chambers,
submitted to progressive hypoxia, and the O2 consumption was monitored for the
determination of PO2 crit. In the second experiment, fish received intraperitoneal injection of
Naph (50 mg/kg), kept for 96 hours under normal oxygen conditions and, subsequently
subjected to hypoxia during 6 hours. We observed that oxygen consumption and the critical
oxygen tension in C. macropomum were not affected by Naph. Moreover, hematological
parameters and plasma glucose were altered in response to hypoxia but not to Naph. Instead,
Naph contamination and subsequent exposure to hypoxia altered the activity of
biotransformation (GST) and antioxidant (CAT) enzymes with no effects on lipidic
peroxidation. Exposure to Naph resulted in DNA damages without the influence of hypoxia.
Hepatic lesions were moderate, and some were accentuated by further exposure to hypoxia.
Naphthalene and hypoxia presented opposite effects on expression of the tumor suppressor
TP53. The responses of C. macropomum to Naph were accentuated by hypoxia, mainly in the
hepatic damage. Furthermore, hypoxia impaired transcription of TP53 in fish contaminated
with Naph, demonstrating the importance of considering hypoxia as a risk factor for aquatic
contamination, particularly where hypoxic conditions occur in a daily and seasonal basis.
Keywords: contamination, naphthalene, hypoxia, tumor suppression, TP53, oxidative stress,
DNA damages, hitological damages, tambaqui.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Contaminação dos ecossistemas aquáticos
O aumento da exploração dos recursos naturais é reflexo do crescimento populacional
e tecnológico dos últimos anos, bem como do uso predatório dos recursos, o que resulta em
profundos impactos sobre os ecossistemas, principalmente no que diz respeito à contaminação
dos ambientes aquáticos. A presença de compostos químicos tóxicos nos ecossistemas
aquáticos tornou-se uma preocupação de abrangência mundial, sendo que, para a Amazônia,
essa realidade não é diferente.
Rios e lagos amazônicos vêm sofrendo com a poluição decorrente do crescimento
populacional e industrial. Diversas são fontes de contaminação aquática, no entanto, a
contaminação por petróleo e seus derivados merece destaque. A entrada do petróleo no
ambiente aquático é resultado, principalmente, da liberação de efluentes domésticos e
industrias; uso de conbustivéis pelas embarcações, uma vez que os rios são uma das principais
vias de transporte para a região amazônica; e derramamentos acidentais durante a estocagem
ou transporte. Em 2013, por exemplo, o acidente com uma balsa que transportava um
derivado do petróleo (cimento asfáltico de petróleo - CAP), no Porto São Raimundo (ManausAM), foi responsável pela contaminação das águas do Rio Negro com cerca de 60 mil litros
do composto, causando alterações bioquímicas, genotóxicas e fisiológicas em espécies de
peixes coletadas no ambiente (Sadauskas-Henrique, 2014).
Outros estudos realizados com peixes amazônicos também demonstraram o potencial
tóxico do petróleo e derivados, sendo observadas alterações na manutenção dos processos
iono e osmorregulatórios (Duarte et al., 2010), mudanças na atividade de enzimas de
biotransformação e estresse oxidativo (Matsuo et al., 2006; Oliveira, 2010; Anjos et al., 2011;
Kochhan et al., 2013; Sadauskas-Henrique et al., 2016; 2017), na expressão gênica de cyp1a
(Matsuo et al., 2006; Anjos et al., 2011) e na expressão de genes relacionados ao câncer
(Silva et al., 2017), além de alterações comportamentais (Kochhan et al., 2015).
O petróleo consiste de uma mistura complexa de compostos orgânicos resultantes da
decomposição incompleta da biomassa deposta geologicamente por um longo período de
tempo. Dentre os constituintes do petróleo, destacam-se os hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos (HPAs) que são moléculas formadas por dois ou mais anéis aromáticos fundidos,
amplamente distribuídos no ambiente devido, principalmente, à combustão incompleta da

2

matéria orgânica e combustíveis fósseis (Lima et al., 2005). Apesar dos HPAs representarem
a menor porção do petróleo e derivados, são geralmente considerados os compostos mais
tóxicos para os organismos aquáticos devido ao potencial genotóxico, mutagênico e
carcinogênico (Gravato e Santos, 2002; Kochhan et al., 2015; Sadauskas-Henrique et al.,
2017; Silva et al., 2017).
Dentro do grupo dos HPAs, o naftaleno é formado por apenas dois anéis aromáticos,
sendo um dos principais constituintes do óleo bruto (Negreiros et al., 2011; Gusmão et al.,
2012; Omar-Ali et al., 2015). É um HPA de ocorrência natural no alcatrão de carvão,
combustíveis fósseis e produtos da combustão (IARC, 2002). No ambiente aquático, o
naftaleno é um poluente amplamente distribuído, introduzido, principalmente, por meio de
processos de produção e destilação de produtos do carvão, derramamento e subprodutos do
petróleo (Pacheco e Santos, 2001).
Para a Amazônia, por exemplo, Sadauskas-Henrique (2014), ao analisar a
concentração de HPAs nas águas do Rio Negro, após o derramamento acidental de um
derivado do petróleo (CAP) no Porto São Raimundo (AM), verificou que dentre os HPAs
totais, o naftaleno juntamente com seus homólogos alquilados foram os HPAs presentes em
maiores concentrações, sendo encontrado nas águas, 10 dias após o acidente, cerca de 2000
ng/ml de naftaleno.
Vários estudos têm demonstrado o potencial genotóxico do naftaleno, sendo capaz de
induzir aumento no número de anormalidades nucleares eritrocíticas e altos níveis de danos ao
DNA de eritrócitos e hepatócitos (Gravato e Santos, 2002; Pacheco e Santos, 2002; Oliveira,
2010; Palanikumar et al., 2013). Outras alterações incluem aumento na taxa metabólica,
produção de espécies reativas de oxigênio (EROs), aumento de danos peroxidativos e
alterações na atividade de enzimas como glutationa S-transferase (GST) e catalase (CAT) (Shi
et al., 2005; Santos et al., 2006; Palanikumar et al., 2013).
A toxicidade do naftaleno, bem como dos demais HPAs sobre os organismos, pode ser
resultado da ativação metabólica pelo processo de biotransformação. O processo de
biotransformação consiste num conjunto de alterações químicas com o objetivo de tornar os
compostos mais hidrossolúveis, facilitando a excreção, sendo dividido nas fases I e II (Van
der Oost et al., 2003). Na fase I, ocorre a alteração da molécula original por meio da adição de
um grupo funcional, que pode ser conjugado na fase II (Van der Oost et al., 2003). De
maneira geral, na fase I ocorre a formação de 1,2-óxido de naftaleno numa reação catalizada
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por enzimas da superfamília citocromo P450 que, na fase II, serve como substrato para
enzimas da superfamília glutationa S-transferase (GST), que catalisam reações de conjugação
com a glutationa (GSH), sendo os conjugados, então, eliminados (IARC, 2002) (Figura 1).
Durante o processo de biotransformação do naftaleno, além da geração de compostos
intermediários mais tóxicos capazes de se ligar covalentemente ao DNA (Saeed et al., 2009),
o ciclo redox do metabolismo conduz à formação das EROs (Shi et al., 2005). A exposição de
Carassius auratus ao naftaleno, por exemplo, resultou na produção do radical hidroxil (•OH),
considerado uma das EROs mais reativa (Shi et al., 2005). As EROs são moléculas instáveis,
resultantes da redução do oxigênio molecular que, em função da presença de elétrons
despareados nos orbitais externos, são capazes de reagir com macromoléculas biológicas e
induzir o estresse oxidativo.
O estresse oxidativo ocorre quando existe um desbalanço entre a produção de EROs e
a atuação das defesas antioxidantes (Van der Oost et al., 2003; Klaunig, 2011). As EROs
podem, por exemplo, reagir com os ácidos graxos poliinsaturados da membrana celular,
núcleo e rganelas e formar radicais peroxil e hidroperóxidos lipídicos, num processo chamado
lipoperoxidação (LPO), que consiste na oxidação dos ácidos graxos poliinsaturados. Estudos
demonstram que a exposição ao naftaleno e outros HPAs, como o benzo[a]pireno (BaP),
resulta no aumento significativo de danos peroxidativos em peixes (Ahmad et al., 2003; Shi et
al., 2005; Palanikumar et al., 2013; Sadauskas-Henrique et al., 2017).
Nesse contexto, além das enzimas que atuam diretamente na biotransformação dos
HPAs é necessária a ativação de mecanismos antioxidantes, que atuam na eliminação das
ROS. Um exemplo de enzima antioxidante é a catalase (CAT). A catalase degrada
rapidamente peróxido de hidrogênio (H2O2), uma espécie reativa de oxigênio, em água e
oxigênio, um processo fundamental, uma vez que o H2O2 é um precursor para a formação do
radical hidroxil mais reativo (Van der Oost et al., 2003).
A exposição ao naftaleno e outros HPAs pode ou não afetar a atividade da CAT. Em
Chanos chanos exposto a diferentes concentrações de naftaleno, ocorreu diminuição na
atividade da CAT nas concentrações mais baixas e aumento em maiores concentrações do
contaminante (Palanikumar et al., 2013). Já, no peixe dourado (Carassius auratus), exposto
ao naftaleno, houve aumento da atividade da CAT (Shi et al., 2005). Para C. macropomum
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Sadauskas-Henrique et al. (2017) não verificaram aumento na atividade da CAT após
tratamento com diferentes concentrações de BaP, via injeção intraperitoneal.

Figura 1. Vias propostas para o metabolismo do naftaleno (modificado de EPA, 2003).

1.2.Hipóxia
Os ecossistemas aquáticos da região amazônica apresentam características
particulares, como as oscilações anuais no nível dos rios, que influenciam diretamente as
características limnológicas da bacia. Um dos fatores influenciado pelo pulso de inundação é
a disponibilidade de oxigênio dissolvido na água (Junk et al., 1983; Val e Almeida-Val, 1995;
Val, 1996). Durante os períodos de enchente e cheia ocorre redução nos níveis de oxigênio
dissolvido, atingindo valores inferiores a 1 mgO2/L, enquanto que na vazante e na seca, os
níveis de O2 retornam às condições normais (Junk et al., 1983; Val, 1996). Além das
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variações sazonais, ocorrem, também, mudanças diárias na disponibilidade de oxigênio, como
observado nos lagos de várzea, onde, durante o dia, os níveis de O2 podem atingir o ponto de
supersaturação, e, à noite, a disponibilidade pode chegar à zero (Junk et al., 1983; Val e
Almeida-Val, 1995).
Os peixes amazônicos, para sobreviverem em ambientes que sofrem flutuações na
concentração

de

oxigênio,

desenvolveram

adaptações

que

incluem

adaptações

comportamentais, como respiração na superfície aquática; respiração aérea facultativa ou
obrigatória, adaptações fisiológicas e bioquímicas, como ativação do metabolismo anaeróbico
e supressão da taxa metabólica (Val e Almeida-Val, 1995; Val, 1996; Val et al., 1998;
Chipari-Gomes et al., 2005; Lewis et al., 2007; Baldisserotto et al., 2008; Scott et al., 2008),
aumento da glicose e do lactato plasmáticos (Chipari-Gomes et al., 2005; Baldisserotto et al.,
2008; Scott et al., 2008) e adaptações genéticas, como aumento da expressão do gene HIF1 Baptista et al., 2016).
Apesar de ser esperada uma menor produção de EROs em condições hipóxicas
(Klausing et al., 2011), estudos com peixes têm demonstrado que a baixas concentrações de
oxigênio resulta na ocorrência de estresse oxidativo e danos no DNA (Lushchkl et al., 2001;
Lushchak e Bagnyukova, 2007; Lushchak, 2011; Mustafa et al., 2011), onde a ativação das
defesas antioxidantes, mesmo em condições hipóxicas, é observada (Lushchkl et al., 2001;
Lushchak e Bagnyukova, 2007). Sugere-se que o aumento das defesas antioxidantes, como a
atividade da superóxido dismutase (SOD) e CAT (Lushchkl et al., 2001; Lushchak e
Bagnyukova, 2007), em baixas concentrações de O2 seja um mecanismo de prevenção ao
estresse oxidativo após o retorno dos níveis normais de O2, sendo uma resposta de organismos
adaptados a hipóxia, o que é chamado de “preparação para o estresse oxidativo ou POS”
(Hermes-Lima et al., 1998).
Peixes de respiração estritamente aquática, para suprir a demanda de O 2 em águas
hipóxias, tendem a aumentar as frequências dos batimentos operculares. E, em função disso, o
processo de contaminação do organismo pode ser acelerado devido ao maior bombeamento de
água contaminada (Val et al., 2003; Anjos, 2008). Vários estudos avaliaram os efeitos dos
HPAs e da hipóxia de forma independente. No entanto, a interação entre ambos os fatores tem
sido pouco explorada em organismos de água doce. Os estudos existentes demonstram que a
exposição à hipóxia acentua os efeitos negativos de estressores físicos e químicos,
comprometendo o processo de desintoxicação e defesas antioxidantes, acentuando a taxa de
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mortalidade, os danos no DNA e histopatológicos (Anjos, 2008; Groff et al., 2010; Negreiros
et al., 2011; Dasgupta et al., 2016). Nesse contexto, estudar os efeitos tóxicos combinados
entre HPAs e hipóxia possui grande importância para ambientes que sofrem com tais
condições.
1.3. Supressor tumoral TP53
Naftaleno e hipóxia são considerados genotóxicos aos peixes, com capacidade de
induzir danos à molécula de DNA (Mustafa et al., 2011; Palanikumar et al., 2013). Dessa
forma, a ocorrência de danos genéticos é um fator envolvido na regulação da expressão do
gene TP53, um supressor tumoral (Kastan et al., 1991; Park et al., 2006). Genes supressores
tumorais normalmente reprimem a multiplicação celular e induzem a apoptose. Ocorrência de
mutações em genes supressores tumorais podem induzir a perda de proteínas funcionais
necessárias para garantir o crescimento celular adequado (Weinberg, 1996). Dentre os
supressores tumorais, TP53 (Tumor Protein p53) é um gene fundamental na manutenção da
integridade genômica, tendo, portanto, papel importante no desenvolvimento das neoplasias.
Estudos revelam que a expressão normal de TP53 pode restringir a progressão neoplásica
enquanto que em casos de inativação ou mutação, desempenha papel importante no
desenvolvimento tumoral (Eliyahu et al., 1989; Donehower et al., 1992; Chua et al., 2015).
O produto do gene, a fosfoproteína p53, atua como um fator de transcrição que, sob
condições fisiológicas normais, é expressa em baixos níveis, com uma semi-vida curta
(Vousden e Prives, 2009). O papel de supressor tumoral atribuído à TP53 é resultado da ação
da proteína na regulação da expressão de genes-alvo envolvidos em diversos processos
biológicos, incluindo apoptose, interrupção do ciclo celular e reparo de erros na molécula de
DNA (Vousden e Prives, 2009). Em casos de danos à molécula de DNA, por exemplo, ocorre
aumento nos níveis do mRNA e da proteína p53 (Kastan et al., 1991; Park et al., 2006; Mai et
al., 2012). Apesar do maior enfoque sobre TP53 em mamíferos, o gene também vem sendo
estudado em peixes, sendo que já foi identificado em várias espécies, incluindo Oryzias
latipes (Krause et al., 1997), Platichthys flesus (Cachot et al., 1998), Xiphophorus maculatus
e Xiphophorus helleri (Kazianis et al., 1998), Tetraodon miurus e Barbus barbus (Bhaskaran
et al., 1999), Kryptolebias marmoratus (Lee et al., 2008) e Oreochromis niloticus (Mai et al.,
2012). Estudos demonstram uma relativa divergência na sequência de aminoácidos da
proteína p53 de espécies de peixes quando comparada com p53 de mamíferos. No entanto, os
domínios considerados críticos para p53 exercer o papel supressor tumoral em mamíferos,
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como por exemplo, o domínio de ligação ao DNA, são conservados nos peixes (Krause et al.,
1997; Cachot et al., 1998; Kazianis et al., 1998).
A exposição de embriões de zebrafish (Danio rerio) com mutação no gene TP53 á
irradiação gama, resultou na ausência da transcrição de genes-alvo de TP53 envolvidos na
interrupção do ciclo celular e apoptose, quando comparados a embriões selvagens. Os peixes
mutantes foram susceptíveis ao desenvolvimento de tumores espontâneos, demonstrando que
funções consideradas críticas para p53 atuar na supressão tumoral em mamíferos são
conservadas no zebrafish (Berghmans et al., 2005). Resultados semelhantes foram observados
na espécie Oryzias latipes; após exposição ao fungicida propiconazol, os indivíduos com
mutação no gene TP53 apresentaram maior susceptibilidade à hepatocarcinogênese (Tu et al.,
2016). Mai et al. (2012) verificaram aumento nos danos no DNA e na expressão de mRNA de
TP53 em células do fígado de tilápia (Oreochromis niloticus) após o tratamento com o
quimioterápico etoposido e com cloreto de cádmio. A exposição de Scophthalmus maximus
ao óleo combustível residual resultou no aumento da transcrição do gene TP53 (Ruiz et al.,
2012). Outros estudos, no entanto, não demonstraram alterações na expressão do gene (Chen
et al., 2001; Rau Embry et al., 2006; Liu et al., 2011).
No que diz respeito à contaminação de ambientes aquáticos, Williams e Hubberstey
(2014), ao estudarem a expressão de TP53 na espécie de peixe Ameiurus nebulosus,
verificaram que a expressão média de TP53 em peixes capturados em locais contaminados foi
cerca de sete vezes maior que a expressão nos peixes de ambientes não contaminados. A
expressão elevada de TP53 sugere uma resposta adaptativa da espécie frente ao estresse
ambiental. Em relação ao papel da hipóxia na regulação de TP53, em geral, os estudos são
realizados usando células de mamíferos sob condições in vitro (Alarcón et al., 1999;
Koumenis et al., 2001; Hammond et al., 2002; Pan et al., 2004; Cosse et al., 2009; Chen et
al., 2010), sendo que estudos relacionando a exposição à hipóxia e contaminantes são
inexistentes até o momento.
1.4. A espécie Colossoma macropomum (Cuvier, 1818)
O Tambaqui (Colossoma macropomum) é uma espécie de peixe pertencente à ordem
Characiformes, família Serrasalmidae, amplamente distribuído na bacia amazônica e do
Orinoco (Araújo-Lima e Goulding, 1998; Mirande, 2010). A espécie possui alto valor
comercial, sendo uma das espécies mais utilizadas na piscicultura na região. Pode atingir um
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comprimento máximo de 1 metro e um peso de até 30 kg. É uma espécie onívora,
alimentando-se geralmente de frutos e sementes (Araújo-Lima e Goulding, 1998).
O Tambaqui é uma espécie que vive em águas ricas em nutrientes, com temperaturas
médias entre 25 ºC e 34 ºC. É capaz de resistir a baixas concentrações de oxigênio dissolvido
na água, em função de adaptações como a expansão do lábio inferior, permitindo a captura de
oxigênio presente na lâmina superficial da coluna d’água (Val e Almeida-Val, 1995). Além
disso, possui uma grande área de superfície branquial facilitando a troca gasosa em águas com
baixas concentrações de oxigênio (Saint-Paul, 1984).
Vários estudos relativos aos aspectos bioquímicos, genéticos, fisiológicos e ecológicos
da espécie foram realizados (Saint-Paul, 1988; Fagundes, 2012; Prado-Lima e Val, 2016),
bem como estudos relacionados à contaminação aquática (Matsuo et al., 2006; Duarte et al.,
2010; Oliveira, 2010; Kochhann et al., 2013; Braz-Mota et al., 2015; Kochhann et al., 2015;
Sadaukas-Henrique et al., 2016; 2017). Recentemente, Silva et al. (2017) realizaram o
primeiro estudo analisando os efeitos da exposição de C. macropomum ao BaP na expressão
do oncogene ras e do gene hif-1genes envolvidos no desenvolvimento do câncer.
Nesse contexto, C. macropomum, uma espécie de grande valor comercial na região
amazônica, vem sendo amplamente utilizada em estudos toxicológicos, tanto em estudos de
contaminação aquática por petróleo e derivados (Duarte et al., 2010; Oliveira, 2010;
Kochhann et al., 2013; Kochhann et al., 2015; Sadaukas-Henrique et al., 2016; 2017; Silva et
al., 2017), como outros tipos de contaminantes como herbicida (Braz-Mota et al., 2015), além
de ser uma espécie capaz de resistir a diferentes condições ambientais como em concentrações
de oxigênio de até 0,5 mgO2/L (Saint-Paul, 1984) e tolerância a condições ácidas, com pH 3,5
(Wilson et al., 1999). Todas essas características tornam o tambaqui um bom modelo para
estudos na área da toxicologia.

2. JUSTIFICATIVA
A contaminação dos ecossistemas aquáticos é um problema de abrangência mundial,
não sendo diferente para os rios e lagos amazônicos que vêm sofrendo com a pressão
antrópica ao longo dos anos. Diversas são as fontes de poluição aquática, incluindo a presença
dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, constituintes naturais do petróleo bruto,
altamente tóxicos aos organismos aquáticos (Palanikumar et al., 2013; Kochhan et al., 2015;
Silva et al., 2016, aceito para publicação; Sadaukas-Henrique et al., 2017).

9

Estudos demonstram que o naftaleno é um dos principais constituintes do óleo bruto
(Negreiros et al., 2011) e o HPA em maior concentração em águas amazônicas que sofreram
derramamento acidental de derivados do petróleo (Saudakas-Henrique, 2014). Além disso,
estudos com peixes têm demonstrado a genotoxicidade do composto, promovendo aumento
no índice de danos no DNA e reduções no percentual de células com DNA íntegro (Oliveira,
2010; Palanikumar et al., 2013).
Portanto, associar a exposição ao naftaleno com respostas genotóxicas, enzimáticas e
genéticas no tambaqui é fundamental, principalmente no que diz respeito à expressão do gene
TP53, um supressor tumoral diretamente relacionado à manutenção da integridade genômica
(Kastan et al., 1991; Park et al., 2006; Mai et al., 2012). O presente estudo pode fornecer
informações relevantes no âmbito molecular sobre possíveis mecanismos desenvolvidos pelos
organismos aquáticos frente ao estresse causado pela contaminação aquática.
Além disso, os ecossistemas aquáticos amazônicos possuem características
particulares como variações sazonais e diárias na concentração de oxigênio dissolvido na
água, o que exige adaptações da biota aquática para compensar o déficit de oxigênio (Val,
1996). Nesse contexto, a hipóxia pode ser um fator agravante para os efeitos da contaminação
aquática, acentuando os danos causados pelos poluentes, sendo, portanto, fundamental
compreender os efeitos do tratamento com naftaleno e, subsequente, exposição à hipóxia,
principalmente, ao nível da expressão gênica.
Quanto ao modelo biológico, os peixes estão constantemente expostos a
contaminantes presentes no ambiente aquático, tornando-os mais susceptíveis aos danos
causados pelos poluentes. Devido ao contato direto dos indivíduos com contaminantes
amplamente distribuídos no ambiente aquático, como o próprio naftaleno, o acúmulo de
mutações pode ser uma consequência da exposição, podendo afetar a expressão de genes
envolvidos no controle do ciclo celular. Além disso, por estarem na base dos vertebrados, a
análise da expressão gênica pode fornecer informações úteis para a compreensão de possíveis
diferenças na regulação do supressor tumoral TP53 entre peixes e mamíferos. Vale ressaltar
que este é o primeiro estudo que analisa a exposição a hipóxia após a contaminação de peixes
sobre a expressão do gene TP53, bem como é a primeira análise da expressão de TP53 em
uma espécie de peixe amazônico.

10

3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo geral
Avaliar as respostas fisiológicas, bioquímicas, genotóxicas, histopatológicas e
genéticas da espécie C. macropomum (tambaqui) após a exposição à hipóxia de peixes
injetados intraperitonealmente com naftaleno.
3.1.1.


Objetivos específicos
Investigar mudanças na taxa metabólica em diferentes pressões de oxigênio
dissolvido na água para determinar a pressão crítica de oxigênio após injeção
intraperitoneal de naftaleno;



Verificar mudanças nos parâmetros hematológicos e nos níveis plasmáticos de
glicose após a contaminação com naftaleno e, posterior, exposição à hipóxia;



Verificar alterações no processo de biotransformação e a ocorrência de estresse
oxidativo em tambaquis tratados com naftaleno e subsequentemente expostos à
hipóxia;



Verificar o efeito genotóxico em animais contaminados por naftaleno
associado à hipóxia, por meio da ocorrência de danos no DNA;



Verificar a ocorrência de alterações histopatológicas em C. macropomum após
injeção de naftaleno e posterior exposição à hipóxia;



Verificar mudanças na expressão do gene supressor tumoral TP53 em
tambaquis contaminados por naftaleno e posteriormente exposto à hipóxia.
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Resumo
As características particulares dos ecossistemas aquáticos amazônicos, como as variações
sazonais e diárias na concentração de oxigênio dissolvido na água, podem agravar os efeitos
da contaminação aquática, acentuando os danos causados por poluentes aos organismos
aquáticos. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar as respostas fisiológicas,
bioquímicas, genotóxicas, histopatológicas e genéticas da espécie Colossoma macropomum,
enfatizando a expressão do gene supressor tumoral TP53, após a contaminação por naftaleno
e posterior exposição a hipóxia. Primeiramente, foi observado o efeito do naftaleno (Naph) na
taxa metabólica dos animais em diferentes pressões de oxigênio para determinar a pressão
crítica de oxigênio (PO2 crit), quando o animal passa de oxi-regulador para oxi-conformador.
Para tanto, os peixes foram injetados intraperitonealmente com naftaleno (50 mg/kg), tendo o
óleo de milho como carreador, mantidos durante 96 horas em recipientes de vidro sob aeração
constante. Decorrido o tempo de exposição, os peixes foram transferidos para câmaras de
respirometria, onde foram submetidos a hipóxia progressiva e o consumo de O2 foi
monitorado para a determinação da PO2 crit. No segundo experimento, os peixes receberam
injeção intraperitoneal de Naph (50 mg/kg) e, foram mantidos durante 96 horas em condições
normais de oxigênio, posteriormente, foram submetidos a 6 horas de hipóxia. Os resultados
demonstraram que o naftaleno não afetou o consumo de oxigênio e a pressão crítica de
oxigênio em C. macropomum. Além disso, os parâmetros hematológicos e a glicose
plasmática foram modulados apenas em resposta à hipóxia. Por outro lado, a contaminação
com naftaleno e exposição posterior à hipóxia alterou a atividade de enzimas de
biotransformação (GST) e antioxidante (CAT) sem efeitos sobre a lipoperoxidação. A
contaminação com naftaleno resultou em danos à molécula de DNA sem, no entanto, que
houvesse posterior influência da hipóxia. A maioria das lesões hepáticas foram moderadas,
porém foram acentuadas pela exposição à hipóxia, principalmente os focos necróticos.
Naftaleno e hipóxia apresentaram efeitos opostos sobre a expressão do supressor tumoral
TP53. As respostas de C. macropomum ao naftaleno foram acentuadas pela exposição à
hipóxia, especialmente os danos hepáticos, além disso, a hipóxia prejudicou a transcrição de
TP53 em peixes contaminados com naftaleno, demonstrando a importância de se considerar a
hipóxia como um fator de risco para a contaminação aquática, especialmente, em ambiente
onde condições hipóxicas ocorrem diária e sazonalmente.
Palavras-chave: contaminação, naftaleno, hipóxia, supressão tumoral, TP53, danos no DNA.
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1. Introdução
A contaminação dos ecossistemas aquáticos é um problema de abrangência mundial,
não sendo diferente para rios e lagos amazônicos que, ao longo dos anos, vêm sofrendo com a
pressão antrópica. Diversas são as fontes de poluição aquática, incluindo a presença dos
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), constituintes naturais do petróleo, altamente
tóxicos aos organismos aquáticos (Kochhan et al., 2015; Palanikumar et al., 2013; SadauskasHenrique et al., 2017). Dentre os HPAs, o naftaleno é formado por apenas dois anéis
aromáticos, destacando-se como um dos principais constituintes do óleo bruto (Gusmão et al.,
2012; Negreiros et al., 2011; Omar-Ali et al., 2015). Efeitos relacionados à exposição de
peixes ao naftaleno incluem aumento no consumo de oxigênio, aumento na produção de
espécies reativas de oxigênio (EROs), alterações na atividade de enzimas de biotransformação
e antioxidante, danos peroxidativos e genotóxicos (Palanikumar et al., 2013; Santos et al.,
2006; Shi et al., 2005).
A toxicidade do naftaleno é resultado do processo de biotransformação que consiste em
reações químicas, com objetivo de tornar os compostos mais hidrossolúveis, facilitando a
excreção. A biotransformação é normalmente dividida em duas fases; na fase I ocorre a
alteração da molécula original por meio da adição de um grupo funcional, que, na fase II,
pode ser conjugado com a glutationa (GSH) por meio da atividade de enzimas da superfamília
glutationa S-transferase (GST) (Van der Oost et al., 2003). Durante o processo de
biotransformação, além da geração de compostos intermediários mais tóxicos, ocorre a
formação de moléculas instáveis, as EROs, capazes de induzir o estresse oxidativo (Shi et al.,
2005; Van der Oost et al., 2003). A literatura relata a ocorrência de danos lipoperoxidativos
após a exposição aos HPAs (Palanikumar et al., 2013; Sadauskas-Henrique et al., 2017; Shi et
al., 2005).
Além da ativação das enzimas que atuam diretamente na biotransformação dos HPAs,
acontece também a atuação dos compostos antioxidantes, que agem na neutralização das
EROs. A atividade da catalase (CAT), por exemplo, uma enzima que degrada peróxido de
hidrogênio (H2O2), é fundamental, uma vez que o H2O2 é um precursor para a formação do
radical hidroxil mais reativo (Van der Oost et al., 2003). Estudos têm demonstrado os efeitos
do naftaleno e outros HPAs sobre a atividade da CAT (Palanikumar et al., 2013; SadauskasHenrique et al., 2017; Shi et al., 2005).
Para a Amazônia, os efeitos da contaminação aquática por HPAs como o naftaleno
podem ser ainda mais drásticos, uma vez que os ambientes aquáticos possuem características
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particulares como as variações sazonais e diárias na concentração de oxigênio dissolvido na
água (Junk et al., 1983; Val e Almeida-Val, 1995). Para sobreviver a flutuações na
concentração de oxigênio, os peixes amazônicos desenvolveram adaptações que incluem
ajustes fisiológicos como o metabolismo anaeróbico ou supressão do metabolismo, ajustes
comportamentais como a respiração na superfície aquática e ajustes bioquímicos e genéticos
(Baldisserotto et al., 2008; Batista et al., 2016; Chipari-Gomes et al., 2005; Lewis et al., 2007;
Val, 1996; Val e Almeida-Val, 1995). A hipóxia também contribui para a ocorrência de
estresse oxidativo e danos no DNA, bem como ativação das defesas antioxidantes (Lushchk et
al., 2001; Lushchak e Bagnyukova, 2007; Mustafa et al., 2011).
Vários estudos avaliaram os efeitos dos HPAs e da hipóxia de forma independente. No
entanto, a interação entre os fatores tem sido pouco explorada em organismos de água doce.
Apesar disso, estudos com peixes demonstram que a exposição à hipóxia acentua os efeitos
negativos de estressores como radiação ultravioleta e óleo cru, afetando o processo de
desintoxicação e defesas antioxidantes, bem como acentuando danos no DNA e
histopatológicos (Dasgupta et al., 2016; Groff et al., 2010; Negreiros et al., 2011; Silva, 2016;
Val et al., 2003). Além disso, a exposição aos HPAs ou hipóxia também modula a expressão
gênica nos peixes (Baptista et al., 2016; Silva et al., 2017; Van der Meer et al., 2005). Nesse
contexto, em função do potencial genotóxico do naftaleno e da hipóxia, ambos os fatores
podem modular a expressão de genes envolvidos no controle do ciclo celular e reparo do
DNA, como o supressor tumoral TP53, uma vez que a expressão de TP53 é influenciada pela
ocorrência de danos no DNA (Kastan et al., 1991; Park et al. 2006).
TP53 é um gene fundamental na manutenção da integridade genômica, bem como na
restrição da progressão neoplásica em mamíferos (Donehower et al., 1992) e peixes
(Berghmans et al., 2005; Tu et al., 2016). Estudos demonstram que peixes expostos a
xenobióticos ou capturados em locais contaminados apresentam aumento nos níveis de
mRNA de TP53 (Mai et al., 2012; Ruiz et al., 2012; Williams e Hubberstey, 2014). A hipóxia
também é um fator relacionado à regulação de TP53, porém, em geral, os estudos são
realizados usando células de mamíferos sob condições in vitro (Chen et al., 2010; Cosse et al.,
2009; Hammond et al., 2002; Koumenis et al., 2001), sendo que estudos relacionando a
exposição a hipóxia e contaminantes na regulação de TP53 em peixes são inexistentes até o
momento.
Os peixes estão constantemente expostos a contaminantes presentes no ambiente
aquático, tornando-os mais sujeitos aos danos causados pelos poluentes e, para a Amazônia,
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Colossoma macropomum é uma espécie de grande valor comercial da região, que vem sendo
amplamente utilizada como bioindicadora em estudos toxicológicos de contaminação aquática
por petróleo e derivados (Duarte et al., 2010; Kochhann et al., 2013; 2015; SadauskasHenrique et al., 2016; 2017; Silva et al., 2017). Nesse contexto, como a hipóxia é um fator
agravante para os efeitos da contaminação aquática por acentuar os danos causados pelos
poluentes (Dasgupta et al., 2016; Negreiros et al., 2011; Val et. al., 2003), é fundamental
compreender os efeitos do naftaleno e subsequente exposição a hipóxia, principalmente no
que diz respeito à expressão do gene TP53. Assim, o objetivo do nosso trabalho foi investigar
mudanças no consumo de oxigênio para determinar o valor da pressão crítica de oxigênio,
analisar a ocorrência de estresse oxidativo e alterações no processo de biotransformação,
verificar danos às moléculas de DNA e histopatológicos, bem como quantificar a expressão
do gene supressor tumoral TP53 após a contaminação da espécie C. macropomum por
naftaleno e posterior exposição à hipóxia.
2. Material e Métodos
2.1. Aquisição dos animais e aclimatação
Juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum) foram obtidos na piscicultura Fazenda
Santo Antônio (02º44'802'S, 059º28'836''W, Amazonas, Brasil) e transferidos para o
Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular (LEEM) no Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, Amazonas. Os animais foram inicialmente
aclimatados por 60 dias em tanques de polietileno de 3000 litros sob condições naturais de
temperatura e luz, sistema de aeração e circulação de água constante. Durante o período de
aclimatação, os peixes foram alimentados diariamente, até a saciedade, com ração comercial
peletizada (36% de proteína). A alimentação foi suspensa 24 horas antes do início dos
experimentos. Todos os procedimentos experimentais foram realizados segundo as normas do
Guia Brasileiro de Ética no Uso de Animais do CONCEA e autorizado pelo Comitê de Ética
do INPA (CEUA, protocolo número 043/2015).
2.2. Experimento 1: determinação da pressão crítica de oxigênio
A pressão crítica de oxigênio (PO2 crit) foi determinada para definir a concentração de
oxigênio a ser utilizada nos experimentos em condições hipóxicas. PO2 crit é a pressão parcial
de O2 abaixo da qual a disponibilidade de oxigênio passa a ser insuficiente para a regulação
da taxa metabólica do organismo e o animal passa a se conformar à pressão de oxigênio
modificando sua taxa de respiração de acordo com a PO2 ambiental (Portner et al., 1985). Para
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tanto, cinco indivíduos, para cada tratamento, com 27.9 ± 6.8 g de massa corpórea e 10.9 ±
1.2 cm de comprimento (média ± desvio padrão), foram aclimatados nas condições
experimentais por 48 horas antes do início dos experimentos. Os peixes foram divididos em
três tratamentos e colocados, individualmente, em recipientes de vidro com capacidade para 3
L.
No primeiro tratamento (GSI- Grupo Sem Injeção) os peixes não receberam injeção; no
segundo tratamento os peixes receberam apenas a solução veículo, óleo de milho (Sham); no
terceiro tratamento, os indivíduos receberam a injeção de óleo contendo naftaleno (Naph). O
naftaleno foi administrado via injeção intraperitoneal com base na massa corpórea de cada
indivíduo, usando agulhas e seringas para insulina (1 mL). Antes das injeções, todos os
animais foram anestesiados em água a 10 ºC por 30 segundos, posteriormente os peixes foram
pesados e medidos. Os indivíduos do grupo com naftaleno receberam a mesma dosagem (50
mg/kg), concentração usada em estudo com outra espécie de peixe (Gesto et al. 2009). O
processo de injeção intraperitoneal foi realizado num tempo não maior que 2 minutos para
cada peixe, de modo a atenuar o estresse pelo manuseio dos indivíduos. Após as injeções, os
peixes foram devolvidos aos respectivos recipientes onde foram mantidos por um período de
96 horas.
Decorridas as 96 horas, os peixes foram colocados individualmente em câmaras de
respirometria (1,7 litros) dentro de uma caixa de um aquário e mantidos durante uma hora em
sistema de recirculação com fluxo contínuo de água. O ciclo de recirculação foi controlado
pelo software AutoResp (Loligo System) e, durante o período de fluxo, bombas peristálticas
foram usadas para troca de água das câmaras com o aquário. A quantidade de oxigênio nas
câmaras foi medida por meio de cabos de fibra ótica conectados a OXY-4 e Witrox-4 (Loligo
System) e sensores localizados no interior das câmaras. Após a aclimatação, a fase de fluxo foi
interrompida e os peixes foram expostos a hipóxia progressiva, de modo que a diminuição da
PO2 (pressão de oxigênio) ocorreu à medida que o oxigênio disponível nas câmaras foi sendo
consumido. Posteriormente, o consumo de oxigênio foi calculado e a PO2 crit determinada
como sendo a PO2 onde a linha de regressão da taxa metabólica basal cruza com a linha de
início da supressão da taxa metabólica. O cálculo foi realizado usando o software SegReg 1.7
(www.waterlog.info). A metodologia usada foi a mesma do estudo de Campos et al. (2016).
2.3. Experimento 2: exposição ao naftaleno e hipóxia
Juvenis de tambaqui (58.8 ± 6.3 g de massa corpórea e 14.0 ± 0.5 cm de comprimento),
foram divididos em três tratamentos (n=6) e individualmente separados em recipientes de
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vidro, passando por um período de aclimatação de 48 h antes do início dos experimentos. No
primeiro tratamento (GSI) os peixes não receberam injeção intraperitoneal. No segundo, os
peixes receberam injeção apenas do óleo de milho (Sham), enquanto que, no terceiro
tratamento, os indivíduos receberam a injeção do óleo de milho contendo o naftaleno (Naph).
Os peixes do tratamento com naftaleno foram injetados intraperitonealmente com 50 mg/kg
de naftaleno tendo o óleo de milho como veículo. As injeções ocorreram conforme descrito no
item 2.2.
Após as injeções, os peixes foram devolvidos aos respectivos recipientes e mantidos sob
aeração constante (oxigênio = 6.0 mg O2.L-1 ±0.25; temperatura = 27.04 ºC ± 0.79; pH= 7.2 ±
0.55) durante 96 h. Decorridas as 96 h, o nível da PO2 para os peixes do grupo de hipóxia foi
lentamente diminuído por injeção de N2 gasoso diretamente na água e os animais foram
mantidos sob hipóxia durante seis horas (1.08 mg O2.L-1 ± 0.10). O grupo de normóxia foi
mantido nos respectivos aquários as mesmas seis horas com aeração constante. Ao final de
cada experimento, os peixes foram anestesiados em gelo e as amostras de sangue foram
obtidas por punção da veia caudal usando seringas heparinizadas. Após a coleta do sangue os
indivíduos foram eutanasiados por concussão da cabeça seguido por secção cervical, o fígado
foi excisado e, imediatamente, armazenado a -80 ºC até o momento das análises.
2.4. Parâmetros hematológicos e glicose plasmática
Para a determinação do hematócrito (Ht) amostras de sangue foram transferidas para
capilares de microhematócrito, centrifugadas a 12.000 rpm por 10 minutos e, com auxílio de
escala padronizada, o percentual (%) de sedimentação foi determinado (Goldenfarb et al.
1971). A concentração de hemoglobina ([Hb]) foi determinada espectrofotometricamente a
540 nm de acordo com o método da cianometahemoglobina (Kampen e Zijlstra, 1961). A
contagem do número de eritrócitos (RBC) foi realizada em câmara de Neubauer usando
sangue diluído em formol-citrato. Volume corpuscular médio (VCM, mm3), hemoglobina
cospuscular média (HCM, pg) e concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM,
[%]) foram calculadas de acordo com Brown (1976). Para a obtenção do plasma, o sangue foi
centrifugado a 10.000 rpm por 3 minutos, sendo o plasma usado para as análises de glicose. A
glicose plasmática foi determinada pelo método enzimático-colorimétrico usando o kit
comercial Glucose Liquicolor (InVitro) de acordo com a instruções do fabricante.
2.5. Análises Bioquímicas
Amostras de fígado foram homogeneizadas em solução tampão (200 mM Tris base; 1
mM EDTA; 1 mM DDT; 500 mM sacarose; 150 mM KCl; pH 7.6) e centrifugadas a 9.000 g
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durante 30 minutos a 4 ºC. O sobrenadante foi usado para análise da atividade das enzimas
glutationa S-transferase (GST) e catalase (CAT). Para a análise da lipoperoxidação (LPO),
amostras de fígado foram pesadas, homogeneizadas (1:2 w/v) com o mesmo tampão usado
para GST e CAT e centrifugadas a 10.000 rpm por 10 minutos a 4 ºC. A atividade da GST foi
determinada de acordo com o método descrito por Keen et al. (1976) utilizando CDNB (1cloro-2,4-dinitrobenzeno)

como

substrato.

Mudança

na

absorbância

foi

obtida

espectofotometricamente a 340 nm. Atividade da catalase foi determinada segundo a
metodologia descrita por Beutler (1975) que consiste em mensurar a velocidade de
degradação do peróxido de hidrogênio (H2O2) a 240 nm. A concentração de LPO no fígado
foi quantificada pelo método FOX (Ferrous Oxidation/Xylenol Orange) como descrito por
Jiang et al. (1992). O método é baseado na rápida oxidação do Fe2+ por hidroperóxidos em
condições ácidas e, posterior, formação do complexo Fe3+- laranja de xilenol, na presença do
estabilizador

butilato

hidroxitolueno

(BHT).

As

leituras

foram

realizadas

espectrofotometricamente a 560 nm.
2.6. Determinação de proteínas totais
O sobrenadante do fígado, o mesmo utilizado nas análises enzimáticas, foi utilizado
para quantificar o teor de proteína total espetrofotometricamente a 595 nm utilizando
albumina de soro bovino como padrão de acordo com Bradford (1976).
2.7. Ensaio cometa
Para detectar possíveis danos no DNA foi realizado o ensaio cometa em condições
alcalinas conforme descrito por Singh et al. (1988) para linfócitos e modificado por Silva et
al. (2000) para células do sangue periférico. Para tanto, o sangue foi diluído, embebido em
agarose low melting 0.75% e espalhado em lâminas pré-cobertas com agarose (1.5%). As
lâminas foram colocadas em solução de lise (2.5 M NaCl, 100 mM EDTA, 10 mM Tris, pH
10.0-10.5, 1% Triton X-100 e 10% DMSO). Após fixação, as lâminas foram submersas em
tampão de eletroforese (pH 13.0) por 20 minutos, em seguida uma corrente de 25 V foi
aplicada durante 15 min. Posteriormente, as lâminas foram neutralizadas e coradas com
solução de prata (5% carbonato de sódio, 0.1% nitrato de amônia, 0.1% nitrato de prata,
0.25% ácido tungstosilícico e 0.15% formaldeído) por 15 minutos a 37 ºC. Foram analisadas
100 células de forma aleatória em cada lâmina, em duplicata, utilizando microscópio óptico
(Leica DM205) com aumento de 100x. Os danos foram classificados visualmente em cinco
classes de acordo com o tamanho da cauda de cometa, resultado do grau de quebra de DNA
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(variando de 0 - não danificado a 4 - dano máximo). O índice de danos genéticos (IDG) para
cada peixe foi calculado como o número de células observadas em cada classe de dano
multiplicado pelo valor da classe de dano, variando entre 0 (intacto) a 400 (dano máximo), de
acordo com Kobayashi et al. (1995).
2.8. Análises histopatológicas
Amostras de fígado (n=6) foram fixadas em solução ALFAC (etanol 80%, ácido
acético glacial 5% e formaldeído 4%) durante 15 h e depois transferidas para etanol 70%.
Posteriormente, os tecidos foram desidratados em sucessivos banhos de etanol, diafanizados
em xilol e incluídos em parafina. Os blocos foram cortados em secções de 5 m de espessura,
corados com hematoxilina-eosina (HE) e observados em microscópio óptico (Leica DM2015)
em aumento de 40x. As lesões do fígado foram analisadas qualitativamente, de acordo com o
nível de dano segundo a classificação de Poleksic e Mitrovic-Tutundzic (1994), sendo
analisados dois cortes para cada peixe. Para a avaliação do glicogênio hepático foi realizada a
histoquímica para carboidratos, utilizando o método PAS (Periodic Acid Schiff).
2.9. Extração do RNA total e síntese de cDNA
O RNA total do fígado de tambaqui (n=4) foi extraído utilizando TRIzol® Reagent
(InvitrogenTM, Life Technologies) conforme instruções do fabricante. A concentração e pureza
das amostras de RNA total foram verificadas no NanoDrop® 2000 Espectrophotometer
(Thermo Scientific). A integridade do RNA extraído foi verificada por meio de corrida
eletroforética em gel de agarose 1%, posteriormente, foi realizado o tratamento das amostras
com o kit Dnase I (Invitrogen, Life Technologies). A síntese de cDNA foi realizada seguindo
as instruções do kit Platus Transcriber Rnase H-cDNA First Strand (Sinpase inc) e a
quantidade e qualidade foram determinadas espectrofotometricamente.
2.10. Sequência e obtenção dos primers
Primers para o gene TP53 foram desenhados a partir de sequências obtidas no
transcriptoma do tambaqui (Prado-Lima e Val, 2016). As sequências foram validadas por
meio da ferramenta BLASTn disponível no NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Os primers
foram desenhados no software Oligo Explore 1.1.2. Para a normalização do perfil de
expressão do gene alvo foram usados dois genes endógenos, o gene ribossomal 28S e fator de
elongação da transcrição (ef-1. As sequências dos primers usados na PCR em tempo real
estão demonstradas na Tabela 1.
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2.11. PCR em tempo real (qPCR)
As reações de qPCR foram realizadas no aparelho Viia 7 Dx PCR-System (Applied
Biosystems). Cada reação foi feita em triplicata com aproximadamente 1000 ng de cDNA
usando Fast SYBR® Green PCR Master Mix (Applied Biosystems). As condições das reações
foram: aquecimento durante 2 min a 50 °C, 95 °C durante 10 min; seguido de 40 ciclos de 95
°C durante 15 s e 60 °C durante 1 min (temperatura de anelamento de todos os primers).
Diferenças na expressão gênica foram determinadas pelo método 2-ΔΔCt (Pfaffl, 2001).
2.12. Análise estatística
Os dados estão expressos como média ± erro padrão da média. Os dados referentes a
pressão crítica de oxigênio foram comparados por análise de variância de um fator (one-way
ANOVA), considerando os tratamentos como fator, seguido pelo teste de Tukey. Os dados
referentes aos parâmetros hematológicos ([Hb], Ht, RBC, VCM, HCM e CHCM), glicose
plasmática, marcadores de biotransformação (GST), defesa antioxidante (CAT), estresse
oxidativo (LPO), ensaio cometa e expressão gênica foram comparados por análise de
variância de dois fatores (two-way ANOVA). Os fatores considerados foram os diferentes
tratamentos (GSI, Sham e Naph) e a concentração de oxigênio (normóxia e hipóxia). As
diferenças significativas entre as médias foram comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de
5% de significância. Foi realizada uma análise de componentes principais (PCA) para
verificar se o agrupamento das variáveis analisadas foi determinado principalmente pela
injeção de naftaleno ou pela concentração de O2. Os testes estatísticos foram aplicados
utilizando os programas SigmaStat 3.5 e Statsoft Statistica 7.0.
3. Resultados
3.1. Pressão Crítica de Oxigênio
Não houve diferença na pressão crítica de oxigênio (PO2 crit) para C. macropomum
entre os tratamentos (p=0.825; F=0.195). As pressões críticas médias de oxigênio para os
grupos GSI, Sham e Naph estão representadas na Tabela 2. A taxa de consumo de oxigênio
(MO2) manteve-se semelhante entre os tratamentos tanto nas concentrações acima (p=0.06;
F=3.577) quanto abaixo da pressão crítica de oxigênio (p=0.554; F=0.621), demonstrando que
o naftaleno não afetou o consumo de oxigênio de C. macropomum (Figura 2).
3.2. Parâmetros hematológicos e glicose plasmática
Na Tabela 3 estão representados os valores dos parâmetros hematológicos e glicose
plasmática. Não houve diferença em nenhum dos parâmetros analisados entre os tratamentos
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tanto em normóxia quanto em hipóxia. No entanto, a hipóxia afetou os parâmetros
hematológicos e glicose plasmática; a [Hb] aumentou nos grupos Sham e Naph em hipóxia
em relação a normóxia (p<0.05; F=16.261). Houve aumento no Ht (p<0.001; F=84.712), no
RBC (p<0.05; F= 28.825) e diminuição da CHCM (p<0.05; F= 25.870) nos peixes mantidos
sob hipóxia quando comparados aos mesmos grupos em normóxia. A concentração de
oxigênio também influenciou os níveis de glicose plasmática nos peixes de todos os
tratamentos (p<0.001; F= 57.404), com aumento nas condições hipóxicas em relação a
normóxia (p<0.05), sem, no entanto, haver diferenças entre todos tratamentos em normóxia e
hipóxia.
3.3. Análises Bioquímicas
A atividade da enzima GST foi influenciada pela injeção do Naph (p= 0.038; F= 3.659),
mas não houve influência da concentração de O2 (p=0.113; F= 2.675) ou interação entre os
fatores (p= 0.112; F= 2.366). A atividade da enzima GST diminuiu 1.4 vezes nos peixes
injetados com naftaleno (p<0.05) em relação ao grupo GSI em normóxia. Não houve
diferenças entre os tratamentos em hipóxia. No entanto, peixes que receberam a injeção do
naftaleno e foram posteriormente expostos a condições hipóxicas apresentaram aumento de
1.4 vezes na atividade da GST em relação àqueles que permaneceram em normóxia (p<0.05).
Não houve diferenças entre os grupos GSI e Sham tanto em normóxia como em hipóxia
(Figura 3A).
O Naph influenciou a atividade da CAT hepática (p= 0.002; F= 7.513), no entanto, não
houve influência da concentração de O2 (p= 0.254; F= 1.351) ou interação entre os fatores (p=
0.052; F= 3.267). A atividade da enzima diminuiu 1.2 vezes nos peixes expostos ao Naph
(p<0.05) em relação aos grupos GSI e Sham em normóxia. Não houve diferenças entre os
tratamentos em hipóxia. Aumento na atividade da CAT foi observado nos peixes
contaminados com naftaleno e posteriormente expostos a hipóxia em relação a normóxia
(p<0.05). Não houve diferenças entre os grupos GSI e Sham (Figura 3B) em normóxia e
hipóxia. Não foram observadas diferenças na lipoperoxidação das células do fígado entre
todos os tratamentos tanto em normóxia quanto em hipóxia (Figura 3C).
3.4. Danos genotóxicos
A exposição ao naftaleno resultou no aumento no Índice de Danos Genéticos (IDG) em
eritrócitos de C. macropomum (p<0.05; F=19.259), sem, no entanto, que a exposição à
hipóxia aumentasse esses danos (p=0.845; F=0.0388) ou sem que houvesse interação entre os
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fatores (p=0.228; F=1.556). Um aumento de 1.4 vezes (p<0.05) nos danos no DNA dos
eritrócitos foi observado após a exposição ao naftaleno em relação ao GSI e de 1.25 vezes
(p<0.05) em relação ao Sham em normóxia. Nos peixes injetados com naftaleno e,
posteriormente, mantidos em hipóxia o aumento dos danos no DNA foi de 1.45 vezes
(p<0.001) em relação aos grupos GSI e Sham. Não houve diferença entre normóxia e hipóxia
(Figura 4).
Em relação as classes de danos, os peixes dos grupos GSI e Sham, tanto em normóxia
quanto em hipóxia, apresentaram prevalência de danos classe 1, onde das 100 células
analisadas para GSI em normóxia e hipóxia, 54,2% e 59,8% apresentaram lesões de classe 1,
respectivamente. Para o grupo Sham, 48,7% e 51,4% das células apresentaram lesões de
classe 1 para normóxia e hipóxia, respectivamente. Os peixes injetados com naftaleno tiveram
prevalência de danos classe 2, sendo 47, 2% para os peixes mantidos em normóxia e 53,5%
após a exposição a hipóxia. Além disso, lesões de classe 3 ocorreram em 7% das células dos
peixes mantidos em normóxia e hipóxia (Figura 4).
3.5. Análises histopatológicas
O fígado normal de C. macropomum, similarmente ao de outras espécies de peixe,
apresenta um parênquima constituído por hepatócitos poliédricos bem delimitados,
organizados em cordões lineares circundados por capilares sinusóides. Os hepatócitos
apresentam núcleo basofílico arredondado, centralmente localizado e com nucléolos
proeminentes, conforme observado no grupo sem injeção (GSI) (Figura 5A). A maioria das
alterações hepáticas observadas em todos os tratamentos apresentaram frequência que variou
de rara (0+) a baixa (+), classificadas como leves ou pontualmente localizadas (Tabela 4).
Dentre as lesões de estágio I a dilatação dos sinusóides foi altamente frequente (+++)
em todos os tratamentos (Figura 5B; Figura 6A) enquanto que hipertrofia nuclear variou de
frequente (++) a altamente frequente (+++) nos peixes tratados com naftaleno em condições
normóxicas (Figura 5C) e em todos os tratamentos em hipóxia (Figura 6C). Deformação do
contorno celular foi uma alteração frequente (++) apenas nos peixes tratados com naftaleno
em normóxia (Figura 5D). Vacuolização nuclear classificada como dano de estágio II, variou
de frequente (++) a altamente frequente (+++) no grupo Naph em normóxia (Figura 5E) e em
todos os tratamentos em hipóxia (Figura 6D e F) e degeneração nuclear apresentou baixa
frequência (+) nos peixes tratados com naftaleno em condições hipóxicas (Figura 6E). Focos
necróticos foram raros (0+) ou apresentaram baixa frequência (+) nos peixes de todos os
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tratamentos, exceto para os peixes contaminados com naftaleno e posteriormente expostos à
hipóxia, onde a necrose focal foi uma lesão frequente (++) (Figura 6F).
Os hepatócitos de C. macropomum mantidos sob normóxia e hipóxia reagiram de
forma distinta ao PAS. Em condições normais de oxigênio, hepatócitos dos grupos GSI e
Sham apresentaram uma forte reação positiva ao PAS (Figura 7A), o que demonstra uma
grande reserva de glicogênio hepático. No grupo injetado com naftaleno, essa reação variou
de moderada a forte (Figura 7D). Hepatócitos de peixes mantidos sob hipóxia, em todos os
tratamentos, apresentaram uma diminuição do glicogênio (Figura 7C e D), representada por
uma reação que variou de fraca a moderada, quando comparados aos peixes mantidos sob
normóxia.
3.6. Expressão do gene TP53
Na Figura 8 estão representados os níveis de mRNA de TP53 no fígado de C.
macropomum após injeção do naftaleno. A expressão do gene foi influenciada tanto pela
concentração de oxigênio (p<0.001; F=53.935) quanto pela injeção do naftaleno (p<0.001;
F=34.470), não havendo interação entre os fatores (p=0.369; F=1.047). Nos peixes
contaminados com naftaleno houve aumento nos níveis de mRNA de TP53 tanto em
normóxia quanto em hipóxia em relação aos grupos GSI e Sham (p<0.001). Em normóxia, a
expressão do gene TP53 aumentou cerca de 2.0 vezes nos peixes após injeção do naftaleno
em relação ao grupo GSI e, aproximadamente, 2.5 vezes em relação ao Sham. Nos peixes
expostos à hipóxia após contaminação, os níveis de mRNA de TP53 foi cerca de 5 vezes
maior em relação ao GSI e 8 vezes em relação ao Sham. Não houve diferenças entre o grupo
GSI e Sham tanto em normóxia quanto em hipóxia. Nos peixes expostos a hipóxia houve uma
diminuição na expressão do gene em relação aos peixes mantidos em normóxia (p<0.001). No
entanto, os peixes que receberam injeção de naftaleno e foram submetidos à hipóxia
mantiveram os níveis de mRNA elevados quando comparados aos grupos sem injeção e
injetados com óleo de milho, respectivamente, GSI e Sham.
3.7. Análise multivariada
A análise de componentes principais (PCA) demonstra que o agrupamento das
diferentes variáveis foi determinado, principalmente, pela concentração de oxigênio
(normóxia e hipóxia), representando a componente principal 1 (p1), enquanto os diferentes
tratamentos (GSI, Sham e Naph) representam a segunda componente principal (p2) (figura 9).
As componentes p1 e p2 explicaram 74% da variância original dos dados (p1= 50% e p2=
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24%). Normóxia e hipóxia foram agrupados em quadrantes opostos, assim como os grupos
GSI e Sham foram agrupados no quadrante oposto ao grupo Naph. As variáveis estão
distribuídas em quatro agrupamentos (Figura 9). Um dos grupos demonstra a influência da
hipóxia, representada pelo agrupamento das variáveis Hb, Ht, glicose e RBC, que
aumentaram nos peixes mantidos em hipóxia, enquanto que, normóxia explica os valores de
CHCM, HCM e expressão de TP53. O tratamento GSI explica as variáveis GST, CAT e
VCM. Maior influência do naftaleno ocorreu sobre o índice de danos no DNA, LPO e sobre a
expressão do gene TP53 (figura 9).
4. Discussão

O naftaleno é considerado altamente tóxico aos organismos, devido aos efeitos adversos
relatados na literatura (Palanikumar et al., 2013; Santos et al., 2006; Shi et al., 2005),
inclusive sobre as taxas de consumo de oxigênio (Santos et al., 2006). No presente estudo, o
naftaleno não influenciou a pressão crítica de oxigênio (PO2 crit) em indivíduos de C.
macropomum. A taxa de consumo de oxigênio também não foi influenciada tanto nas
concentrações de oxigênio acima quanto abaixo da PO2 crit (Figura 2). A manutenção da taxa
de consumo de oxigênio observada no presente estudo contrasta com resultados obtidos por
Santos et al. (2006) que verificaram aumento no consumo de oxigênio após exposição de
Trachinotus carolinus ao naftaleno, administrado diretamente na água.
A diferença pode ser resultado do método de exposição ao poluente, que pode variar
entre os autores (injeção, contaminação diretamente na água, alimentação) (Geber e Weber,
2015; Lucas et al., 2016a; Santos et al. 2006). Porém, Gerger e Weber (2015) demonstraram
que a exposição de Danio rerio, tanto via injeção intraperitoneal quanto diretamente na água,
ao BaP resultou no aumento na taxa metabólica basal. Ausência de efeitos do petróleo e
derivados sobre a MO2 foi relatada por outros estudos com espécies de peixes marinhos
(Cohen et al., 2001; Milinkovitch et al., 2012). A exposição de juvenis de Danio rerio a HPAs
de origem pirolítica e petrogênica, via alimentação, também não influenciou o consumo de
oxigênio da espécie (Lucas et al., 2016a; 2016b).
Os dados da MO2 e PO2 crit demonstram que o naftaleno injetado intraperitonealmente
não afetou o consumo de O2 em indivíduos de C. macropomum. Similarmente, no presente
estudo, a ausência de efeito do naftaleno, tanto em normóxia quanto em hipóxia, foi refletida
sobre os parâmetros hematológicos e níveis plasmáticos de glicose, que foram afetados
exclusivamente pela variação na concentração de O2 (Tabela 3). Em situações onde o
fornecimento de O2 aos tecidos é comprometido, uma das respostas dos peixes são os ajustes
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hematológicos para melhorar a captação e transporte de O2 (Val e Almeida Val, 1995), o que
não ocorreu no presente estudo, apoiando a ideia que a contaminação pelo naftaleno por
injeção intraperitoneal, provavelmente, não afetou o consumo de O2 nos indivíduos de C.
macropomum. Gesto et al. (2008) também não verificaram alterações nos níveis plasmáticos
de glicose após injeção de naftaleno seguido de estresse agudo por perseguição em indivíduos
de Oncorhynchus mykiss. Da mesma forma, a exposição de indivíduos de C. macropomum ao
óleo cru do Urucu, em normóxia, não resultou em alterações na hematologia e nos níveis de
glicose plasmática (Duarte et al., 2010; Kochhann et al., 2013).
Por outro lado, a exposição à hipóxia resultou no aumento do Ht e RBC e diminuição no
CHCM em todos os tratamentos (GSI, Sham e Naph) em comparação aos grupos mantidos
sob normóxia. A [Hb] aumentou nos peixes dos tratamentos Sham e Naph posteriormente
submetidos à hipóxia em relação aos mantidos em normóxia (Tabela 3). A maior influência da
concentração de O2 sobre a hematologia e glicose plasmática é apoiada pelo resultado da
PCA, que demonstra claramente que o agrupamento das variáveis hematológicas e plasmática
foi determinado pela concentração de O2 (Figura 9). Alterações hematológicas em peixes
amazônicos expostos a hipóxia são bem relatas na literatura (Baldisserotto et al., 2008;
Baptista et al., 2016; Val, 1996; Val e Almeida-Val, 1995). Aumento nos níveis plasmáticos
de glicose sugere o uso da glicose (carboidrato) como fonte de energia (Almeida-Val et al.,
2006; Baldiserroto et al., 2008; Baptista et al., 2016; Chippari-Gomes et al., 2005). Podendo
ser resultado da glicogenólise hepática, como demonstrado por Chippari-Gomes et al. (2005)
e evidenciado no presente estudo, uma vez que, peixes expostos à hipóxia após os
tratamentos, apresentaram menor reatividade ao PAS (Figura 7C e D), sendo resultado da
diminuição do glicogênio hepático (mobilização da glicose) (Figura 7A e B), sugerindo o
rápido catabolismo do glicogênio para suprir a demanda energética em condições hipóxicas.
A contaminação por naftaleno ou por naftaleno seguido de hipóxia influenciou também
a biotransformação e defesas antioxidantes conforme demonstrado pelas atividades das
enzimas GST e CAT. Estudos demonstram que a exposição de indivíduos de C. macropomum
ao óleo cru e BaP resultou no aumento da atividade da GST (Kochhann et al., 2013;
Sadauskas-Henrique et al., 2016). No entanto, no presente estudo, tambaquis contaminados
com naftaleno apresentaram uma redução na atividade da GST quando comparados aos
grupos GSI e Sham em normóxia (Figura 3A), podendo ser resultado do aumento das lesões
hepáticas, como a vacuolização nuclear que foi altamente frequente, resultanto,
possivelmente, na diminuição das funções hepáticas, que podem não ter sido compensadas
mesmo com o aumento da hipertrofia nuclear, que foi uma lesão frequente. Redução na
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atividade da GST também foi verificada por Palanikumar et al. (2013), após a exposição de
Chanos chanos ao naftaleno, administrado diretamente na água.
Em condições hipóxicas não houve diferença entre os tratamentos, porém, nos peixes
tratados com naftaleno e, posteriormente, submetidos à hipóxia, em relação ao mesmo grupo
em normóxia, a atividade da enzima retorna aos valores do controle (Figura 3A). A exposição
simultânea de larvas de Cyprinodon variegatus a fração acomodada quimicamente dispersa do
óleo cru e hipóxia induziu a redução da atividade da GST em relação ao mesmo grupo em
normóxia (Dasgupta et al., 2016). O que difere dos resultados do presente estudo, sugerindo
que o tratamento inicial com naftaleno e posterior exposição dos peixes a hipóxia, melhorou o
desempenho da enzima e pode estar relacionado à maior intensidade das lesões no fígado,
onde mesmo que o aumento da vacuolização nuclear signifique diminuição do metabolismo
(Benze et al., 2014; Camargo e Martinez, 2007; Pacheco e Santos, 2002), com o aumento dos
focos necróticos, os peixes podem ter investido no aumento da atividade da enzima , como
uma tentativa de minimizar a necrose focal resultante da combinação entre naftaleno e
hipóxia. Silva (2016) também verificou aumento na atividade da GST em indivíduos de C.
macropomum contaminado com o herbicida Roundup e subsequentemente expostos à hipóxia
em relação ao mesmo grupo em normóxia.
Comportamento similar ao da GST foi verificado para a atividade da CAT hepática,
com diminuição da atividade nos peixes tratados com naftaleno e mantidos em normóxia em
relação aos grupos GSI e Sham e sem diferença entre os tratamentos em hipóxia. Além disso,
peixes tratados com naftaleno e posteriormente expostos à hipóxia apresentaram aumento na
atividade da enzima em relação ao mesmo grupo em normóxia (Figura 3B). Em indivíduos de
C. macropomum, após a exposição ao óleo cru e BaP, não foram observadas diferenças na
atividade da CAT (Kochhann et al., 2013; Saudaskas-Henrique et al., 2016). Outros estudos,
no entanto, verificaram, redução na atividade da enzima após exposição de peixes à fração
solúvel do óleo diesel e a baixas concentrações do naftaleno sem avaliar o efeito combinado
da hipóxia (Palanikumar et al., 2013; Zhang et al., 2004).
A literatura relata o papel da hipóxia ou anóxia na ativação das defesas antioxidantes e
na indução do estresse oxidativo (Lushchkl et al., 2001; Lushchak e Bagnyukova, 2007;
Mustafa et al., 2011), no entanto, no presente estudo, a hipóxia por si só não influenciou a
atividade da CAT, como observado nos grupos GSI e Sham, onde não houve diferença na
atividade da enzima entre normóxia e hipóxia. Nesse contexto, a exposição de indivíduos de
C. macropomum a níveis reduzidos de oxigênio não afetou a atividade das defesas
antioxidantes como observado em outras espécies de peixes (Lushchkl et al., 2001; Lushchak
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e Bagnyukova, 2007), porém, a injeção de naftaleno e posterior exposição a hipóxia, parece
ter melhorado o desempenho da catalase, possivelmente, devido aos danos histopatológicos
no fígado.
Quanto à lipoperoxidação no fígado de C. macropomum não foram observadas
diferenças entre os tratamentos tanto em normóxia quanto em hipóxia, contrastando os
resultados de Palanikumar et al. (2013) que observaram variações na concentração de LPO
após a exposição de Chanos chanos ao naftaleno, administrado diretamente na água. No
entanto, Kochhann et al. (2013) também não observaram diferenças nos níveis de
lipoperoxidação em C. macropomum expostos ao óleo cru e, Dasgupta et al. (2016) após a
exposição simultânea de larvas de Cyprinodon variegatus a óleo cru quimicamente disperso e
hipóxia também não observaram variações na concentração de LPO em normóxia e hipóxia.
Apesar da ausência de danos peroxidativos, peixes contaminados com naftaleno
apresentaram aumento no índice de danos no DNA dos eritrócitos quando mantidos em
normóxia e expostos à hipóxia (Figura 4). Estudos demonstram a ocorrência de danos
genéticos em peixes expostos ao óleo cru e HPAs, sem, no entanto, avaliar a exposição a
fatores abióticos, como a hipóxia (Kochhann et al., 2013; Palanikumar et al., 2013;
Sadauskas-Henrique et al., 2016; Silva et al., 2017). Danos no DNA causados pelo naftaleno
nos peixes mantidos em condições normais de oxigênio, observados no presente estudo,
podem ser resultado de um processo de biotransformação e defesas antioxidantes ineficientes
conforme demonstrado pela inibição da atividade das enzimas GST e CAT, o que também
pode ter contribuído para o aumento de lesões classe 2. Estudos anteriores apoiam essa ideia,
uma vez que, demonstram que a genotoxicidade do naftaleno é resultado da inibição dos
mecanismos de desintoxicação (Palanikumar et al., 2013; Teles et al., 2003).
A hipóxia, de forma independente, não induziu danos genotóxicos em eritrócitos de C.
macropomum o que foi corroborado pela PCA, diferindo de estudos anteriores (Mustafa et al.,
2011; Negreiros et al., 2011). Por outro lado, Dasgupta et al. (2016) demonstraram que apenas
a hipóxia não induziu danos no DNA de larvas de Cyprinodon variegatus. A hipóxia é
considerada um fator que acentua danos no DNA de peixes expostos simultaneamente a
estressores químicos e físicos (Dasgupta et al., 2016; Groff et al., 2010; Mustafa et al., 2011;
2012; Negreiros et al., 2011; Val et al., 2003). No entanto, no presente estudo, a exposição à
hipóxia não acentuou danos genotóxicos em peixes previamente contaminados por naftaleno,
sendo que os danos observados foram induzidos exclusivamente pela injeção de naftaleno
(figura 4). Silva (2016) demonstrou que a exposição de indivíduos de C. macropomum ao
Roundup e subsequente submissão a hipóxia também não acentuou danos no DNA dos
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eritrócitos em relação ao mesmo grupo em normóxia. Possivelmente a ausência de efeito da
hipóxia sobre os danos no DNA nos peixes contaminados com naftaleno, observada no
presente estudo, deve-se ao retorno da atividade das enzimas GST e CAT aos valores do
controle, minimizando os efeitos da hipóxia. Essa suposição é bem apoiada pelos resultados
de Dasgupta et al. (2016) que verificaram que a interação entre hipóxia e a fração acomodada
do óleo cru quimicamente disperso resultou no aumento nos danos no DNA, mas foi
acompanhada pela redução na atividade das enzimas GST e CAT.
Além de danos genotóxicos, a literatura relata danos histopatológicos no fígado de
peixes expostos ao óleo cru e demais derivados (Akaishi et al., 2004; Gusmão et al., 2012;
Omar-Ali et al., 2015; Silva et al., 2017). No presente estudo, a maioria das alterações
apresentaram frequência baixa a moderada (Tabela 4), conforme descrito por Poleksic e
Mitrovic-Tutundzic (1994). Porém, o tratamento com naftaleno resultou no aumento da
frequência de hipertrofia nuclear, deformação no contorno celular e vacuolização nuclear em
normóxia (Figura 5C, D e E). Danos histopatológicos no fígado são reportados para as
espécies Astyanax sp. (Akaishi et al., 2004) e Odontesthes argentinensis (Gusmão et al.,
2012) expostas à fração solúvel do petróleo. Omar-Ali et al. (2015) também demonstram a
ocorrência de lesões hepáticas em Atractosteus spatula exposta à fração acomodada do óleo
cru, segundo os autores o naftaleno foi o principal HPA encontrado na fração acomodada,
bem como o único HPA cuja concentração aumentou no fígado dos peixes. A exposição de C.
macropomum ao BaP, via injeção intraperitoneal, resultou em lesões hepáticas mais severas
que as observadas no presente estudo (Silva et al., 2017), provavelmente porque o BaP é
considerado mais tóxico que o Naph.
A subsequente exposição à hipóxia também induziu maior intensidade de danos
histopatológicos no fígado com aumento da frequência de hipertrofia nuclear e vacuolização
nuclear (Figura 6C, D e F) em todos os tratamentos e, apesar dos focos necróticos estarem
presentes em todos os tratamentos, a frequência de ocorrência foi baixa e pontualmente
localizada, exceto para os peixes contaminados com naftaleno e posteriormente expostos à
hipóxia, onde a necrose foi uma alteração frequente e amplamente distribuída pelo tecido
analisado (Figura 7F). Poucos estudos abordam os efeitos da hipóxia ou a combinação entre
hipóxia e contaminação na indução de lesões hepáticas. Silva (2016) demonstrou que a
hipóxia foi um fator que induziu e acentuou lesões hepáticas em C. macropomum após
exposição ao herbicida Roundup, aumentando, principalmente, os focos de necrose. Mustafa
et al. (2012) também relataram o papel da hipóxia na indução de danos hepáticos em Cyprinus
carpio após exposição simultânea ao cobre.
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Em relação a expressão do gene TP53, no presente trabalho, ocorreu um aumento nos
níveis de transcritos de TP53 nos peixes do grupo Naph tanto em condições normóxicas
quanto hipóxicas (Figura 8). O aumento na expressão do gene pode estar relacionado aos
danos no DNA, devido à genotoxicidade do naftaleno (Palanikumar et al., 2013; Teles et al.,
2003), que também foi evidenciada no presente estudo em eritrócitos de C. macropomum
(Figura 4). Aumento nos níveis da proteína p53 após exposição a agentes que danificam o
DNA foram reportados para mamíferos (Kastan et al., 1991; Park et al., 2006). Em peixes a
exposição a xenobióticos genotóxicos é acompanhada pelo aumento nos níveis de mRNA de
TP53 (Mai et al., 2012), evidenciando que ocorrência de dano no DNA pode ser um fator
regulador da expressão do gene também nos peixes. Aumento de transcritos de TP53 também
foram observados em peixes expostos ao óleo combustível residual (Ruiz et al., 2012) e
capturados em locais contaminados (Williams e Hubberstey, 2014), sem, no entanto,
considerar o efeito da exposição a hipóxia.
A hipóxia é um fator também relacionado à regulação de TP53, no entanto, os estudos
sobre o papel da hipóxia na regulação desse gene utilizam como modelo células de mamíferos
sob condições in vitro e relatam resultados controversos como acúmulo (Hammond et al.,
2002; Koumenis et al., 2001) ou diminuição nos níveis da proteína (Chen et al., 2010; Cosse
et al., 2009). Estudos sobre os efeitos da hipóxia na expressão de TP53 em peixes são
escassos até o momento, sendo este o primeiro estudo a avaliar a expressão do gene e os
efeitos da hipóxia após a contaminação com HPA, especificamente o naftaleno, em uma
espécie de peixe amazônico. No presente estudo, C. macropomum exposto à hipóxia
apresentou níveis reduzidos de transcritos de TP53, inclusive após a injeção do naftaleno, em
relação aos grupos mantidos em normóxia (Figura 8). O papel da hipóxia na regulação da
expressão de TP53, no presente estudo, foi mais intenso que a contaminação por naftaleno,
como demonstrado pelos valores de F, para a concentração de O2 (53.935) e para os
tratamentos (34.470) e pela análise de componentes principais (Figura 9). Em células de
mamíferos, a exposição à hipóxia não altera os níveis de mRNA de TP53 (Chen et al., 2010;
Koumenis et al., 2001), diferindo dos resultados do presente estudo, sugerindo que, diferente
do que foi proposto anteriormente para a contaminação por xenobióticos genotóxicos como o
naftaleno, a hipóxia promove sim uma regulação diferencial na expressão de TP53 entre
mamíferos e peixes.
No entanto, mais estudos devem ser realizados para uma melhor compreensão do efeito
da hipóxia na regulação de TP53 nos peixes. Além disso, deve-se considerar que respostas de
um organismo à hipóxia são bem mais complexas se comparadas à resposta de células in
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vitro, principalmente em relação aos peixes amazônicos que, devido às variações sazonais e
diárias na concentração de O2 dissolvido na água, desenvolveram adaptações para sobreviver
aos períodos de déficit de O2 (Val e Almeida-Val, 1995). Os peixes podem responder a níveis
reduzidos de oxigênio por meio de diferentes estratégias. A supressão metabólica, por
exemplo, uma estratégia que permite a diminuição da demanda energética e, portanto, o
prolongamento das reservas de energia durante condições adversas como a hipóxia, é bem
relatada para espécies de peixes amazônicas (Almeida-Val et al. 2000; Chipari-Gomes et al.,
2005; Lewis et al., 2007; Val, 1996) estando diretamente relacionada à diminuição da síntese
proteica (Lewis et al., 2007). Silva (2016), ao avaliar os efeitos da hipóxia na expressão do
gene hif-1 (Hypoxia-inducible factor-1) em C. macropomum, um gene que normalmente é
regulado positivamente em condições hipóxicas, verificou diminuição nos níveis de
transcritos quando comparado à normóxia.
Além disso, a diminuição na expressão de TP53 nos grupos sem injeção e Sham após
exposição à hipóxia pode estar relacionada ao aumento da frequência das lesões hepáticas,
como maior intensidade de vacuolização nuclear, considerada um sinal de processo
degenerativo que reduz as áreas metabolicamente ativas do fígado, podendo resultar na
diminuição das funções hepáticas (Benze et al., 2014; Camargo e Martinez, 2007; Pacheco e
Santos, 2002), que no presente estudo, pode não ter sido compensada mesmo havendo maior
ocorrência de hipertrofia nuclear, que indica aumento da atividade celular (Benze et al.,
2014). Além disso, nos peixes injetados com naftaleno e mantidos posteriormente em hipóxia
houve aumento de transcritos de TP53 quando comparado aos grupos GSI e Sham também
sob hipóxia, porém o aumento na expressão do gene foi cerca de 2 vezes menor quando
comparado aos peixes injetados com Naph em normóxia. A menor eficiência em ativar a
transcrição de TP53 pode ter ocorrido devido à combinação entre o aumento da vacuolização
nuclear e a maior intensidade de necrose focal, que podem ter resultado na diminuição de
hepatócitos funcionais, comprometendo assim o funcionamento do órgão.
5. Conclusão
A exposição subsequente à hipóxia acentuou os efeitos induzidos pelo naftaleno, com
exceção das respostas hematológicas e genotóxicas, e foi o fator que induziu a maioria das
respostas da espécie. As respostas antioxidantes e de desintoxicação hepáticas foram inibidas
nos peixes contaminados com naftaleno, mas a posterior exposição à hipóxia induziu o
retorno da atividade das enzimas aos valores do controle podendo, de certa forma garantir
uma melhora na resposta ao estresse oxidativo causado por ambos os desafios, HPA e
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hipóxia, possivelmente devido ao aumento das lesões hepáticas. Naftaleno e hipóxia
apresentaram efeito antagônico sobre a regulação de TP53. A regulação negativa de TP53
pela hipóxia, difere do que ocorre em células de mamíferos e, no presente caso pode estar
relacionada a supressão metabólica que acontece em peixes submetidos à hipóxia, bem como,
com maior intensidade de ocorrência das lesões hepáticas. Para uma melhor comparação,
estudos com culturas celulares de peixes deveriam ser realizados. O aumento nos níveis de
mRNA de TP53 nos peixes tratados com naftaleno e expostos, posteriormente, à hipóxia,
assim como o aumento da atividade da GST e CAT, fornecem claros indícios de que, mesmo
sob condições de baixa concentração de O2, indivíduos de C. macropomum, contaminados
com agentes genotóxicos investem na defesa das células do fígado. Assim, diante da
contaminação aquática, a espécie preferencialmente, opta por aumentar a transcrição de TP53,
mesmo que signifique um gasto energético adicional, como uma tentativa de garantir a
manutenção da integridade genômica, demonstrando a importância de considerar a hipóxia
como um fator de risco para a contaminação aquática, especialmente, em ambiente onde
condições hipóxicas ocorrem diária e sazonalmente.
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Tabelas e Figuras
Tabela 1. Primers usados na PCR em tempo real

Gene

Sequência dos primers (5’- 3’)

TP53

(F) GGAGTGGCTGATTCAGAG
(R) TTAAGGAGAGCGGTCATG

28S

(F) CGGGTTCGTTTGCGTTAC
(R) AAAGGGTGTCGGGTTCAGAT

ef-1

(F) GTTGGTGAGTTTGAGGCTGG
(R) CACTCCCAGGGTGAAAGC

Tabela 2. Valores médios da PO2 crit em C. macropomum tratado com naftaleno

Tratamento

PO2 crit (mg O2.L-1)

GSI

1.57 ± 0.12

Sham

1.66 ± 0.13

Naph

1.56 ± 0.14

Tabela 3. Parâmetros hematológicos e glicose plasmática de indivíduos de C. macropomum nos
grupos sem injeção (GSI), com injeção do óleo de milho (Sham) e com injeção de naftaleno (Naph)
após 96 h de exposição a normóxia, seguido de 6 h de hipóxia. * indica diferença estatística entre
normóxia e hipóxia de um mesmo tratamento. Valor de significância p<0.05.
GSI
Parâmetros
Normóxia Hipóxia
Ht (%)
21±0.43
28.7±1.16*
Hb (mg/l)
8.9±0.25 9.3±0.73
RBC (x106/mm3) 1.5±0.09 1.7±0.04*
VCM (µm-3)
154±4.03 164.6±5.35
HCM (pg)
59.9±2.64 55±3.09
CHCM (%)
41.2±0.96 34.5±2.14*
Glicose (mg/dl) 49.8±4.57 84.1±9.27*

Sham
Normóxia Hipóxia
20.2±1.17 28±1.18*
8.6±0.32
10.5±0.28*
1.4±0.05
1.77±0.07*
150.1±5.76 152.5±3.71
64.2±3.09 58.6±2.73
44.0±1.18 36.9±0.93*
41.6±3.45 87.5±8.28*

Naph
Normóxia
Hipóxia
21.6±1.01
27.8±0.49*
8.9±0.28
10.2±0.12*
1.5±0.09
1.8±0.04*
140.2±4.25 149.6±5.48
65.7±4.23
57.4±0.62
42.1±2.21
37.0±1.07*
43.4±6.20
96.4±9.08*
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Tabela 4. Distribuição qualitativa dos danos histopatológicos e da intensidade de ocorrência (0 ausente, 0+
raramente presente, + baixa frequência, ++ frequente e +++ alta frequência) no fígado de C. macropomum nos
grupos sem injeção (GSI), com injeção do óleo de milho (Sham) e com injeção de naftaleno (Naph) após 96 h
de exposição a normóxia, seguido de 6 h de hipóxia.
Tipos de lesões

Normóxia

Hipóxia

Estágio

GSI

Sham

Naph

GSI

Sham

Naph

Hipertrofia nuclear

I

+

0+

++

+++

++

++

Hipertrofia celular

I

0+

0+

0+

0+

0+

0+

Núcleo na periferia celular

I

+

+

+

+

+

+

Vacuolização citoplasmática

I

0+

0+

0+

0+

+

+

Infiltração leucocitária

I

0+

0

0+

0+

0+

0+

Dilatação dos sinusoides

I

++

+++

+++

+++

+++

+++

Deformação celular

I

+

+

++

+

+

+

Desarranjo dos cordões
hepáticos

I

0

0

0+

0

0

0

Congestão

II

++

++

++

+

++

++

Vacuolização nuclear

II

0+

0+

+++

+++

++

++

Degeneração nuclear

II

0+

0+

0+

0+

0+

+

Degeneração citoplasmática

II

+

+

+

++

+

+

Núcleo picnótico

II

0+

0+

0+

0+

0+

0+

Rompimento celular

II

0+

+

+

+

+

+

Necrose focal

III

0+

+

+

+

0+

++
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A

B

C

Figura 2. Efeito da hipóxia progressiva no consumo de oxigênio (MO2) em C. macropomum após 96 horas da injeção intraperitoneal do Naph. (A) grupo sem
injeção (GSI); (B) grupo injetado com óleo de milho (Sham) e (C) grupo injetado com naftaleno (Naph). As linas de regressão mostram as pressões críticas de
oxigênio (PO2 crit) médias calculadas para C. macropomum dos grupos GSI (1.57 mgO2.L-1 ±0.12), Sham (1.66 mgO2.L-1 ±0.13) e Naph (1.56 mgO2.L-1 ±0.14),
p<0.05.
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Figura 3. Atividade da GST (A), CAT (B) e lipoperoxidação (LPO) (C) no fígado de indivíduos de C. macropomum nos grupos sem injeção (GSI), com injeção do
óleo de milho (Sham) e com injeção de naftaleno (Naph) após 96 h de exposição a normóxia, seguido de 6 h de hipóxia. a e b indicam diferenças entres os
tratamentos em normóxia. A e B indicam diferenças entre os tratamentos em hipóxia. * indica diferença entre normóxia e hipóxia de um mesmo tratamento. Valor de
significância do teste de Tuckey p<0.05.
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Distribuição das classes de danos no DNA
em eritrócitos (100 células)
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Figura 4. Distribuição das classes de danos no DNA em eritrócitos de C. macropomum nos grupos
sem injeção (GSI), com injeção do óleo de milho (Sham) e com injeção de naftaleno (Naph) após 96 h
de exposição a normóxia (N), seguido de 6 h de hipóxia (H). O Índice de Danos Genéticos (IDG) está
identificado em cada tratamento (sobre as barras). a e b indicam diferença estatística entre os
tratamentos em normóxia. A e B indicam diferença estatística entre os tratamentos em hipóxia. Valor
de significância p<0.05.
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Figura 5. Fígado de C. macropomum dos tratamentos GSI, Sham e Naph expostos a normóxia. A:
Fígado normal de C. macropomum destacando-se o hepatopâncreas. B-F: Fígado de C. macropomum
após tratamento com Naph. B: Setas finas indicam dilatação dos sinusoides e setas grossas indicam
congestão. C: Setas grossas indicam hipertrofia nuclear e setas finas indicam núcleo picnótico. D:
Setas finas indicam hipertrofia celular e setas grossas indicam deformação no contorno celular. E:
Setas indicam vacuolização nuclear. F: N mostra necrose focal. Coloração com hematoxilina e eosina.
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Figura 6. Fígado de C. macropomum dos tratamentos GSI, Sham e Naph seguido de exposição à
hipóxia. A: Fígado normal de C. macropomum (GSI) com dilatação dos sinusóides. B-F: Fígado de C.
macropomum após tratamento com Naph. B: demonstrando vacuolização citoplasmática. C: Setas
indicam hipertrofia nuclear. D: Setas indicam vacuolização nuclear. E: Setas indicam hepatócitos com
degeneração nuclear. F: N indica necrose focal e setas indicam vacuolização nuclear. Coloração com
hematoxilina e eosina.
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Figura 7. Fígado de C. macropomum dos grupos GSI, Sham e Naph expostos a normóxia e hipóxia.
A: Fígado de C. macropomum do grupo Sham exposto a normóxia demonstrando forte reação positiva
ao PAS. B: Fígado de tambaqui do grupo Naph em normóxia demonstrando forte reação positiva ao
PAS. N indica focos de necrose. C: Fígado de C. macropomum do tratamento GSI exposto
posteriormente a hipóxia demonstrando uma reação fraca ao PAS, asteriscos indicam as areas de
maior concentração de glicogênio. D: Fígado de tambaqui do grupo Naph exposto posteriormente a
hipóxia, demonstrando depleção de glicogênio. Asteriscos indicam áreas de maior acúmulo de
glicogênio. Coloração com PAS (Periodic Acid Schiff).

44

3,0
Normóxia
Hipóxia

Expressão relativa do gene TP53

2,5

b

2,0

1,5
*

B

a
a

1,0

0,5

*

A

*

A

0,0
GSI

Sham

Naph

Figura 8. Expressão relativa de TP53 no fígado de Colossoma macropomum nos grupos sem injeção
(GSI), com injeção de óleo de milho (Sham) e com injeção de naftaleno (Naph) após 96 h de
exposição a normóxia, seguido de 6 h de hipóxia. a e b indicam diferenças entres os tratamentos em
normóxia. A e B indicam diferenças entre os tratamentos em hipóxia. * indica diferença entre
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macropomum nos grupos sem injeção (GSI), com injeção de óleo de milho (Sham) e com injeção de
naftaleno (Naph) após 96 h de exposição a normóxia, seguido de 6 h de hipóxia. Todos os grupos são
comparados e a variação entre variáveis é explicada por p1 = 50,0% e p2 =24,0%.

45

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ahmad, I.; Pacheco, M.; Santos, M.A. 2003. Naphthalene-induced differential tissue damage
association with circulating fish phagocyte induction. Ecotoxicology and Environmental Safety, 54: 715.
Akaishi, F.M.; Silva de Assis; H.C., Jakobi, C.G.; Eiras-Stofella, D.R.; St-Jean, S.D.; Courtenay, S.C.;
Lima, E.F.; Wagener, A.L.R.; Scofield, A.L.; Oliveira Ribeiro, C.A. 2004. Morphological and
neurotoxicological findings in tropical freshwater fish (Astyanax sp.) after waterborne and acute
exposure to water soluble fraction (WSF) of crude oil. Archives Environmental Contamination and
Toxicology, 46: 244-253.
Alarcón, R.; Koumenis, C.; Geyer, R.K.; Maki, C.G.; Giaccia, A.J. 1999. Hypoxia Induces p53
Accumulation through MDM2 Down-Regulation and Inhibition of E6-mediated Degradation. Cancer
Research, 59: 6046-6051.
Almeida-Val, V.M.; Chippari-Gomes, A.R.; Lopes, N.P. 2006. Metabolic and physiological
adjustments to low oxygen and high temperature in fishes of the Amazon. In: Val, A.L., Almeida-Val,
V.M.F., Randall, D.J. (Eds.). Fish Physiology. Elsevier, Heildeberg, p. 443-500.
Almeida-Val, V.M.F.; Val, A.L.; Duncan. W.P., Souza; F.C.A., Paula-Silva; N.M., Land, S. 2000.
Scaling effects of hypoxia tolerance in the Amazon fish Astronotus ocellatus (Perciformes: Cichlidae):
contribution of tissue enzyme levels. Comparative Biochemistry and Physiology - Part B, 125: 219226
Anjos, N.A. 2008. Marcadores moleculares em Astronotus ocellatus para o monitoramento ambiental
de áreas suceptíveis a impactos causados pela indústria de petróleo. Tese de doutorado, Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas. 182pp.
Anjos, N.A.; Schulze, T.; Brack, W.; Val, A.L.; Schirmer, K.; Scholz, S. 2011. Identification and
evaluation of cyp1a transcript expression in fish as molecular biomarker for petroleum contamination
in tropical fresh water ecosystems. Aquatic Toxicology, 103: 46-52.
Araújo-Lima, C.A.; Goulding, M. 1998. Os frutos do tambaqui: ecologia, conservação e cultivo na
Amazônia. Sociedade Civil Mamirauá, Brasília-CNPq, Tefé, Amazonas. 186pp.
Baldisserotto, B.; Chippari-Gomes, A.R.; Lopes, N.P.; Bicudo, J.E.P.W.; Paula-Silva, M.N.; AlmeidaVal, V.M.F.; Val, A.L. 2008. Ion fluxes and hematological parameters of two teleosts from the Rio
Negro, Amazon, exposed to hypoxia. Brazilian Journal of Biology, 68: 571-575.
Baptista, R.B.; Souza-Castro, N. Almeida-Val, V.M.F. 2016. Acute hypoxia up-regulates HIF-1a and
VEGF mRNA levels in Amazon hypoxia-tolerant Oscar (Astronotus ocellatus). Fish Physiology and
Biochemistry, 42: 1307-1318.
Bhaskaran, A.; May, D.; Rand-Weaver, M.; Tyler, C.R. 1999. Fish p53 as a Possible Biomarker for
Genotoxins in the Aquatic Environment. Environmental and Molecular Mutagenesis, 33: 177-184.
Berghmans, S.; Murphey, R.D.; Wienholds, E.; Neuberg. D.; Kutok, J.L.; Fletcher, C.D.M.; Morris,
J.P.; Liu, T.X.; Schulte-Merker, S.; Kanki, J.P.; Plasterk, R.; Zon, L.I.; Look, A.T. 2005. tp53 mutant
zebrafish develop malignant peripheral nerve sheath tumors. Proceedings of the National Academy of
Sciences, 102: 407-412.
Benze, T.P.; Sakuragui, M.M.; Zago, L.H.P.; Fernandes, M.N. 2014. Subchronic exposure to
diflubenzuron causes health disorders in neotropical freshwater fish, Prochilodus lineatus.
Environmental Toxicology,32: 533-542.
Beutler, E. 1975. Red cell metabolism: a manual of biochemical methods. Grune e Stratton, New
York. 160pp.
Bradford, M.M. 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation microgram quantities of
protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry, 72: 248-254.

46
Braz-Mota, S.; Saudaskas-Henrique, H.; Duarte, R.M.; Val, A.L.; Almeida-Val, V.M.F. 2015.
Roundup® exposure promotes gills and liver impairments, DNA damage and inhibition of brain
cholinergic activity in the Amazon teleost fish Colossoma macropomum. Chemosphere, 135: 53-60.
Brow, B.A. 1976. Hematology: Principles and Procedures. Lea & Feibiger, Philadelphia. 336pp.
Cachot, J.; Galgani, F.; Vincent, F. 1998. cDNA cloning and expression analysis of flounder p53
tumour suppressor gene. Comparative Biochemistry and Physiology, Part B, 121: 235-242.
Camargo, M.M.P.; Martinez, C.B.R. 2007. Histopathology of gills, kidney and liver of a Neotropical
fish caged in na urban stream. Neotropical Ichthyology, 5: 327-336.
Campos, D.F.; Jesus, T.F.; Kochhann, D.; Heinrichs-Caldas, W.; Coelho, M.M.; Almeida-Val, V.M.F.
2016. Metabolic rate and thermal tolerance in two congeneric Amazon fishes: Paracheirodon axelrodi
Schultz, 1956 and Paracheirodon simulans Géry, 1963 (Characidae). Hydrobiologia, 1: 133-142.
Chen, S.; Hong, Y.; Scherer, S.J.; Schartl, M. 2001. Lack of ultraviolet-light inducibility of the
medaka fish (Oryzias latipes) tumor suppressor gene p53. Gene, 264: 197-203.
Chen, B.; Longtine, M.S.; Sadovsky, Y.; Nelson, D.M. 2010. Hypoxia downregulates p53 but induces
apoptosis and enhances expression. of BAD in cultures of human syncytiotrophoblasts. American
Journal of Physiology – Cell Physiology, 299: C968-C976.
Chippari-Gomes, A.R.; Gomes, L.C.; Lopes, N.P.; Val, A.L.; Almeida-Val, V.M.F. 2005. Metabolic
adjustments in two Amazonian cichlids exposed to hypoxia and anoxia. Comparative Biochemistry
and Physiology, Part B, 141: 347-355.
Cohen, A.; Nugegoda, D.; Gagnon, M.M. 2001. Metabolic responses of fish following exposure to two
different oil spill remediation techniques. Ecotoxicology and Environmental Safety, 48: 306-310.
Cosse, J.P.; Ronvaux, M.; Ninane, N.; Raes, M.J.; Michiels, C. 2009. Hypoxia-induced decrease in
p53 protein level and increase in c-jun DNA binding activity results in cancer cell resistance to
etoposide. Neoplasia, 11: 976-986.
Chua, J.S.; Liew, H.P.; Guo, L.; Lane, D.P. 2015. Tumor-specific signaling to p53 is mimicked by
Mdm2 inactivation in zebrafish: insights from mdm2 and mdm4 mutant zebrafish. Oncogene, 34: 1-9.
Dasgupta, S.; DiGiulio, R.T.; Drollette, B.D.; Plata, D.L.; Brownawell, B.J.; McElroy, A.E. 2016.
Hypoxia depresses CYP1A induction and enhances DNA damage, but has minimal effects on
antioxidant responses in sheepshead minnow (Cyprinodon variegatus) larvae exposed to dispersed
crude oil. Aquatic Toxicology, 177: 250-260.
Donehower, L.A.; Harvey, M.; Slagle, B.L.; McArthur, M.J.; Montgomery, C.A.; Butel, J.S.; Bradley,
A. 1992. Mice deficient for p53 are developmentally normal but susceptible to spontaneous tumours.
Nature, 356: 215-221.
Duarte, R.M.; Honda, R.T; Val, A.L. 2010. Acute effects of chemically dispersed crude oil on gill ion
regulation, plasma ion levels and haematological parameters in tambaqui (Colossoma macropomum).
Aquatic Toxicology, 97: 134-141.
Eliyahu, D.; Michalovitz, D.; Eliyahu, S.; Pinhasi-Kimhi, O.; Oren, M. 1989. Wild-type p53 can
inhibit oncogene-mediated focus formation. Proceedings of the National Academy of Science, 86:
8763-8767.
Fagundes, D.B. 2012. Identificacao de genes potencialmente envolvidos na formacao do edema labial
na espécie Colossoma macropomum (Cuvier, 1818) (Characiformes: Serrasalmidae). Dissertação de
mestrado, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas. 80pp.
Gerger, C.J.; Weber, L.P. 2015. Comparison of the acute effects of benzo-a-pyrene on adult zebrafish
(Danio rerio) cardiorespiratory function following intraperitonealinjection versus aqueous exposure.
Aquatic Toxicology, 165: 19-30.
Gesto, M.; Soengas, J.L.; Míguez, J.M. 2008. Acute and prolonged stress responses of brain
monoaminergic activity and plasma cortisol levels in rainbow trout are modified by PAHs
(naphthalene, β-naphthoflavone and benzo(a)pyrene) treatment. Aquatic Toxicology, 86: 341-351.

47
Gesto, M.; Tintos, A.; Rodríguez-Illamola, A.; Soengas, J.L.; Míguez, J.M. 2009. Effects of
naphthalene, β-naphthoflavone and benzo(a)pyrene on the diurnal and nocturnal indoleamine
metabolism and melatonina content in the pineal organ of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss.
Aquatic Toxicology, 92: 1-8.
Goldenfarb, P.B; Bowyer, F. P; Hall, E. 1971. Reproducibility in the hematology laboratory: The
microhematocrit determination. American Journal of Clinical Pathology, 56: 35-39.
Gravato, C.; Santos, M.A. 2002. Juvenile sea bass liver P450, EROD induction, and erythrocytic
genotoxic responses to PAH and PAH-like compounds. Ecotoxicology and Environmental Safety, 51:
115-127.
Groff, A.A.; Silva, J.; Nunes, E.A.; Ianistcki, M.; Guecheva, T.N.; Oliveira, A.M.; Oliveira, C.P.F.;
Val, A.L.; Henriques, J.A.P. 2010. UVA/UVB-induced genotoxicity and lesion repair in Colossoma
macropomum and Arapaima gigas Amazonian fish. Journal of Photochemistry and Photobiology B,
99: 93-99.
Gusmão, E.P.; Rodrigues, R.V.; Moreira, C.B.; Romano, L.A.; Sampaio, L.A.; Miranda-Filho, K.C.
2012. Growth and histopathological effects of chronic exposition of marine Pejerrey Odontesthes
argentinensis larvae to petroleum water-soluble fraction (WSF). Ambio, 41: 456-466.
Hammond, E.M.; Denko, N.C.; Dorie, M. J.; Abraham, R.T.; Giaccia, A.J. 2002. Hypoxia links ATR
and p53 through replication arrest. Molecular and Cellular Biology, 22: 1834-1843.
Hermes-Lima, M.; Storey, J.M.; Storey, K.B. 1998. Antioxidant defenses and metabolic depression.
The hypothesis of preparation for oxidative stress in land snails. Comparative Biochemistry and
Physiology, Part B, 120: 437-448.
International Agency for Research on Cancer (IARC). 2002. Traditional herbal medicines, some
Mycotoxins, naphthalene and styrene. Lyon, France: IARC. 601pp.
Jiang, Z.Y.; Hunt, J.V.; Wolff, S.P. 1992. Ferrous ion oxidation in the presence of xylenol orange for
detection of lipid hydroperoxide in low density lipoprotein. Analytical Biochemistry, 202: 384-389.
Junk, W.J.; Soares, G.M.; Carvalho, F.M. 1983. Distribution of fish species in a lake of the Amazon
river floodplain near Manaus (Lago Camaleão), with special reference to extreme oxygen conditions.
Amazoniana, 6: 397-431.
Kampen, E.J.; Zijlstra, W.G. 1961. Standardization of hemoglobinometry II. The hemiglobincyanide
method. Clinica Chimica Acta, 6: 538-544.
Kastan, M.B.; Onyekwere, O.; Sidransky, D.; Vogelstein, B.; Craig, R.W. 1991. Participation of p53
Protein in the Cellular Response to DNA Damage. Cancer Research, 51: 6304-6311.
Kazianis, S.; Gan, L.; Coletta, L.D.; Santi, B.; Morizot, D.C.; Nairn, R.S. 1998. Cloning and
comparative sequence analysis of TP53 in Xiphophorus fish hybrid melanoma models. Gene, 212: 3138.
Keen, J.H.; Habig, W.H.; Jakoby, W.B. 1976. Mechanism for the several activities of the Glutathione
S-Transferases. The Journal of Biological Chemistry, 251: 6188-1976.
Klaunig, J.E.; Wang, Z.; Pu, X.; Zhou, S. 2011. Oxidative stress and oxidative damage in chemical
carcinogenesis. Toxicology and Applied Pharmacology, 254: 86-99.
Kobayashi, H.; Sugiyama, C.; Morikawa, Y.; Hayashi, M.; Sofundi, T. 1995. A comparison between
manual microscopic analysis and computerized image analysis in the single cell gel electrophoresis
assay. MMS Communication, 3: 103-115.
Kochhann, D.; Brust, S.M.A.; Domingos, F.X.V.; Val, A.L. 2013. Linking Hematological,
Biochemical, Genotoxic, and Behavioral Responses to Crude Oil in the Amazon Fish Colossoma
macropomum (Cuvier, 1816). Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 65: 266-275.
Kochhann, D.; Jardim, M.M.; Domingos, F.X.V.; Val, A.L. 2015. Biochemical and behavioral
responses of the Amazonian fish Colossoma macropomum to crude oil: The effect of oil layer on
water surface. Ecotoxicology and Environmental Safety, 111: 32-41.

48
Koumenis, C.; Alarcón, R.; Hammond, E.; Sutphin, P.; Hoffman, W.; Murphy, M.; Derr, J.; Taya, Y.;
Lowe, S.W.; Kastan, M.; Giaccia, A. 2001. Regulation of p53 by Hypoxia: Dissociation of
transcriptional repression and apoptosis from p53-dependent transactivation. Molecular and Cellular
Biology, 21: 1297-1310.
Krause, M.K.; Rhodes, L.D.; Van Beneden, R.J. 1997. Cloning of the p53 tumor suppressor gene from
the Japanese medaka (Oryzias latipes) and evaluation of mutational hotspots in MNNG-exposed fish.
Gene, 189: 101-106.
Lee, Y.; Rhee, J.; Hwang, D.S.; Kim, I.; Raisuddin, S.; Lee, J. 2008. p53 gene expression is modulated
by endocrine disrupting chemicals in the hermaphroditic fish, Kryptolebias marmoratus. Comparative
Biochemistry and Physiology, Part C, 147: 150-157.
Lewis, J.M.; Costa, I.; Val, A.L.; Almeida-Val, V.M.F.; Gamperl, A.K.; Driedzic, W.R. 2007.
Responses to hypoxia and recovery: repayment of oxygen debt is not associated with compensatory
protein synthesis in the Amazonian cichlid, Astronotus ocellatus. The Journal of Experimental
Biology, 210: 1935-1943.
Lima, A.L.C.; Farrington, J.W.; Reddy, C.M. 2005. Combustion-derived polycyclic aromatic
hydrocarbons in the environment-A review. Environmental Forensics, 6: 109-131.
Liu, M.; Tee, C.; Zeng, F.; Sherry, J.P.; Dixon, B.; Bols, N.C.; Duncker, B.P. 2011. Characterization
of p53 expression in rainbow trout. Comparative Biochemistry and Physiology, Part C, 154: 326-332.
Lucas, J.; Bonnieux, A.; Lyphout, L.; Cousin, X.; Miramand, P.; Lefrançois, C. 2016b. Trophic
contamination by pyrolytic polycyclic aromatic hydrocarbons does not affect aerobic metabolic scope
in zebrafish Danio rerio. Journal of Fish Biology, 88: 433-442.
Lucas, J.; Percelay, I.; Larcher, T.; Lefrançois, C. 2016a. Effects of pyrolyti c and petrogenic
polycyclic aromatic hydrocarbons on swimming and metabolic performance of zebrafish contaminated
by ingestion. Ecotoxicology and Environmental Safety, 132: 45-152.
Lushchak, V.I. 2011. Environmentally induced oxidative stress in aquatic animals. Aquatic
Toxicology, 101: 13-30.
Lushchak, V.I.; Bagnyukova, T.V. 2007. Hypoxia induces oxidative stress in tissues of a goby, the
rotan Perccottus glenii. Comparative Biochemistry and Physiology, Part B, 148: 390-397.
Lushchak, V.I.; Lushchak, L.P.; Mota, A.A.; Hermes-Lima, M. 2001. Oxidative stress and antioxidant
defenses in goldfish Carassius auratus during anoxia and reoxygenation. American Journal of
Physiology Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 280: R100-R107.
Mai, W.; Liu, P.; Wang, W. 2012. Characterization of the tilapia p53 gene and its role in chemicalinduced apoptosis. Biotechnology Letters, 34: 1797-1805.
Matsuo, A.Y.O.; Woodin, B.R.; Reddy, C.M.; Val, A.L. Stegeman, J.J. 2006. Humic substances and
crude oil induce cytochrome P450 1A expression in the Amazonian fish species Colossoma
macropomum (Tambaqui). Environmental Science &Technology, 40: 2851-2858.
Milinkovitch, T.; Lucas, J.; Le Floch, S.; Thomas-Guyon, H.; Lefrançois, C. 2012. Effect of dispersed
crude oil exposure upon the aerobic metabolic scope in juvenile golden grey mullet (Liza aurata).
Marine Pollution Bulletin, 64: 865-871.
Mirande, J.M. 2010. Phylogeny of the family Characidae (Teleostei: Characiformes): from characters
to taxonomy. Neotropical Ichthyology, 8: 385-568.
Mustafa, S.A.; Al-Subiai, S.N.; Davies, S. J.; Jha, A.N. 2011. Hypoxia-induced oxidative DNA
damage links with higher level biological effects including specific growth rate in common carp,
Cyprinus carpio L. Ecotoxicology, 20: 1455-1466.
Mustafa, S.A.; Davies, S.J.; Jha, A.N. 2012. Determination of hypoxia and dietary copper mediated
sub-lethal toxicity in carp, Cyprinus carpio, at different levels of biological organization.
Chemosphere, 87: 413-422.

49
Negreiros, L.A.; Silva, B.F.; Paulino, M.G.; Fernandes, M.N.; Chippari-Gomes, A.R. 2011. Effects of
hypoxia and petroleum on the genotoxic and morphological parameters of Hippocampus reidi.
Comparative Biochemistry and Physiology, Part C, 153: 408-414.
Oliveira, C.P.F. 2010. Biomarcadores moleculares, genotóxicos e enzimáticos de efeitos do petróleo
em tambaqui (Colossoma macropomum): subsídios para o monitoramento ambiental na Amazônia.
Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Estado do Amazonas, Manaus, Amazonas. 158pp.
Omar-Ali, A.; Hohn, C.; Allen, P.J.; Rodriguez, J.; Petrie-Hanson, L. 2015. Tissue PAH, blood cell
and tissue changes following exposure to water accommodated fractions of crude oil in alligator gar,
Atractosteus spatula. Marine Environmental Research, 108: 33-44.
Pacheco, M.; Santos, M.A. 2001. Biotransformation, endocrine, and genetic responses of Anguilla
anguilla L. to petroleum distillate products and environmentally contaminated waters. Ecotoxicology
and Environmental Safety, 49: 64-75.
Pacheco, M., Santos, M.A. 2002. Biotransformation, genotoxic, and histopathological effects of
environmental contaminants in European eel (Anguilla anguilla L.). Ecotoxicology and Environmental
Safety, 53: 331-347
Pacheco, M.; Santos, M.A. 2002. Naphthalene and -naphthoflavone effects on Anguilla anguilla L.
hepatic metabolism and erythrocytic nuclear abnormalities. Environment International, 28: 285-293.
Palanikumar, L.; Kumaraguru, A.K.; Ramakritinan, C.M. 2013. Biochemical and genotoxic response
of naphthalene to fingerlings of milkfish Chanos chanos. Ecotoxicology, 22: 1111-1122.
Pan, Y.; Oprysko, P.O.; Asham, A.M.; Koch, C.J.; Simon, M.C. 2004. p53 cannot be induced by
hypoxia alone but responds to the hypoxic microenvironment. Oncogene, 23: 4975-4983.
Park, S.Y.; Lee, S.M.; Ye, S.K.; Yoon, S.H.; Chung, M.H.; Choi, J. 2006. Benzo[a]pyrene-induced
DNA damage and p53 modulation in human hepatoma HepG2 cells for the identification of potential
biomarkers for PAH monitoring and risk assessment. Toxicology Letters, 167: 27-33.
Pfaffl, M.W. 2001. A new mathematical model for relative quantification in real-time RT PCR.
Nucleic Acids Research, 29: 2003-2007.
Poleksic, V.; Mitrovic-Tutundžic, V. 1994. Fish gills as a monitor of sublethal and chronic effects of
pollution. In: Müller, R., Lloyd, R. (Eds.). Sublethal and chronic effects of pollutants on freshwater
fish. Fishing News Books, Oxford, p. 339-352.
Portner, H.O.; Heisler, N.; Grieshaber, M.K. 1985. Oxygen consumption and mode of energy
production in the intertidal worm Sipunculus nudus L.: Definition and characterization of the critical
PO2 for an oxyconformer. Respiration Physiology, 59: 361-377.
Prado-Lima, M.; Val, A.L. 2016. Transcriptomic characterization of Tambaqui (Colossoma
macropomum, Cuvier, 1818) exposed to three climate change scenarios. Plos One, 11: 1-21.
Rau Embry, M.; Billiard, S.M; Di Giulio, R.T. 2006. Lack of p53 induction in fish cells by model
chemotherapeutics. Oncogene, 25: 2004-2010.
Ruiz, P.; Orbea, A.; Rotchell, J.M.; Cajaraville, M.P. 2012. Transcriptional responses of cancer-related
genes in turbot Scophthalmus maximus and mussels Mytilus edulis exposed to heavy fuel oil no. 6 and
styrene. Ecotoxicology, 21: 820-831.
Sadauskas-Henrique, H. 2014. Efeitos subletais da poluição por petróleo e derivados sobre peixes da
Amazônia (Amazonas, Brasil). Tese de doutorado, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia,
Manaus, Amazonas. 195pp.
Sadauskas-Henrique, H.; Braz-Mota, S.; Duarte, R.M; Almeida-Val, V.M.F. 2016. Influence of the
natural Rio Negro water on the toxicological effects of a crude oil and its chemical dispersion to the
Amazonian fish Colossoma macropomum. Environmental Science and Pollution Research, 23: 1976419775.

50
Sadauskas-Henrique, H.; Duarte, R.M.; Gagnon, M.M.; Almeida-Val, V.M.F. 2017. Validation of a
suite of biomarkers of fish health in the tropicalbioindicator species, tambaqui (Colossoma
macropomum). Ecological Indicators, 73: 443-451.
Saeed, M. Higginbotham, S.; Gaikwad, N.; Chakravarti, D.; Rogan, E.; Cavalieri, E. 2009.
Depurinating naphthalene-DNA adducts in mouse skin related to cancer initiation. Free Radical
Biology & Medicine, 47: 1075-1081.
Saint-Paul, U. 1984. Physiological adaptation to hypoxia of a neotropical characoid fish Colossoma
macropomum, Serrasalmidae. Environmental Biology of Fishes, 11: 53-62.
Saint-Paul, U. 1988. Diurnal routine O2 consumption at different O2 concentrations by Colossoma
macropomum and Colossoma brachypomum (Teleostei: Serrasalmidae). Comparative Biochemistry
and Physiology, 89A: 675-682.
Santos, T.C.A.; Ngan, P.V.; Passos, M.J.A.C.R; Gomes, V. 2006. Effects of naphthalene on metabolic
rate and ammonia excretion of juvenile Florida pompano, Trachinotus carolinus. Journal of
Experimental Marine Biology and Ecology, 335: 82-90.
Scott, G.R.; Wood, C.M.; Slomand, K.A.; Iftikar, F.I.; De Boeck, G.; Almeida-Val, V.M.F.; Val, A.L.
2008. Respiratory responses to progressive hypoxia in the Amazonian Oscar, Astronotus ocellatus.
Respiratory Physiology & Neurobiology, 162: 109-116.
Shi, H.; Sui, Y.; Wang, X.; Luo, Y.; Ji, L. 2005. Hydroxyl radical production and oxidative damage
induced by cadmium and naphthalene in liver of Carassius auratus. Comparative Biochemistry and
Physiology, Part C, 140: 115-121.
Silva, G.S. 2016. Influência dos contaminantes ambientais Benzo[a]pireno e Roundup® sobre
Colossoma macropomum submetida à hipóxia e mudanças climáticas: indução dos genes ras e hif-1
e respostas histopatológicas do fígado. Tese de doutorado, Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia, Manaus, Amazonas. 179pp.
Silva, G.; Fé, L.M.L.; Paula da Silva, M.N.; Almeida-Val, V.M.F. 2017. Ras oncogene and Hypoxiainducible factor-1 alpha (hif-1α) expression in the Amazon fish Colossoma macropomum (Cuvier,
1818) exposed to benzo[a]pyrene. Genetics and Molecular Biology, 1-11.
Silva, J.; Freitas, T.R.O.; Marinho, J.R.; Speit, G.; Erdtmann, B. 2000. An alkaline single-cell gel
electrophoresis (comet) assay for environmental biomonitoring with native rodents. Genetics and
Molecular Biology, 23: 241-245.
Singh, N.P.; McCoy, M.T.; Tice, R.R.; Schneider, E.L. 1988. A Simple technique for quantitation of
low levels of DNA damage in individual cells. Experimental Cell Research, 175: 184-191.
Teles, M.; Pacheco, M.; Santos, M.A. 2003. Anguilla anguilla L. liver ethoxyresorufin O-deethylation,
glutathione S-tranferase, erythrocytic nuclear abnormalities, and endocrine responses to naphthalene
and -naphthoflavone. Ecotoxicology and Environmental Safety, 55: 98-107.
Tu, T.Y.; Hong, C.Y.; Sasado, T.; Kashiwada, S.; Chen, P. 2016. Early life exposure to a rodent
carcinogen propiconazole fungicideinduces oxidative stress and hepatocarcinogenesis in medaka fish.
Aquatic Toxicology, 170: 52-61.
Val, A.L. 1996. Surviving low oxygen levels: Lessons from fishes of the Amazon. In: Val, A.L;
Almeida-Val, V.M.F.; Randall, D.J. (Eds.). Physiology and Biochemistry of the fishes of the Amazon.
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas. p. 59-73.
Val, A.L.; Almeida-Val, V.M.F. 1995. Fishes of the Amazon and their Environments. Physiological
and Biochemical Aspects. Springer, Heidelberg. 234pp.
Val, A.L.; Almeida-Val, V.M.F.; Chippari-Gomes, A.R. 2003. Hypoxia and petroleum: extreme
challenges for fish of the Amazon. In: Rupp, G.; White, M.D. (Eds.). Fish Physiology, Toxicology,
and Water Quality. Athens, United State Environmental Protection Agency, Georgia, p. 227-241.
Val, A.L. Paula-Silva, M.N.; Almeida-Val, V.M.F. 1998. Hypoxia adaptation in fish of the Amazon: a
never-ending task. South African Journal of Zoology, 33: 107-114.

51
Van der Oost, R.; Beyer, J.; Vermeulen, N.P.E. 2003. Fish bioaccumulation and biomarkers in
environmental risk assessment: a review. Environmental Toxicology and Pharmacology, 13: 57-149.
Vousden, K.H; Prives, C. 2009. Blinded by the light: the growing complexity of p53. Cell Press, 137:
413-431.
Weinberg, R.A. 1996. How cancer arises. Scientific American, 275: 62-70.
Williams, R.; Hubberstey, A.V. 2014. Benzo(a)pyrene exposure causes adaptive changes in p53 and
CYP1A gene expression in Brown bullhead (Ameiurus nebulosus). Aquatic Toxicology, 156: 201-210.
Wilson, R.W.; Wood, C.M.; Gonzalez, R.J.; Patrick, M.L.; Bergman, H.L.; Narahara, A.; Val, A.L.
1999. Ion and acid-base balance in three species of Amazonian fish during gradual acidification of
extremely soft water. Physiological and Biochemical Zoology, 72: 277-285.
Zhang, J.F.; Wang, X.R.; Guo, H.Y.; Wu, J.C.; Xue, Y.Q. 2004. Effects of water-soluble fractions of
diesel oil on the antioxidant defenses of the goldfish, Carassius auratus. Ecotoxicology and
Environmental Safety, 58: 110-116.

