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SINOPSE 

 

Esse trabalho teve como objetivo avaliar o impacto da exposição de dois 
desreguladores endócrinos: Selênio ou hipóxia, bem como a interação 
destes dois (Selênio + hipóxia), sobre mecanismos reprodutivos de 
Crenuchus spilurus, 1863 (Characiformes: Crenuchidae). 

Palavras-chave: Reprodução, Histologia, Receptor de estrogênio, 
Expressão gênica, Desregulador endócrino. 



 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu pai, Júlio Alexandre (in memoriam), meu incentivador, 
anjo da guarda e espírito amigo. À minha mãe, Aíris, minha 

inspiração de força. Ao meu parceiro e companheiro, João, meu 
entusiasmante e encorajante. A todos os pesquisadores 

brasileiros, incansáveis e determinados a melhorar este país, 
apesar de toda circunstância. 



 5

AGRADECIMENTOS 

Eu começo esse agradecimento direcionando-o primeiramente ao meu anjo e 
melhor amigo: Ao meu pai, a melhor pessoa que já conheci, pelas histórias contadas 
antes de eu dormir quando criança até o nosso convívio diário nas caronas até o INPA 
durante todo o mestrado, pelo nosso tempo juntos e conversas no trajeto onde você 
sempre tinha curiosidade de saber o que eu iria fazer naquele dia, pelos conselhos, 
sempre extremamente paciente e amoroso, nunca mediu esforços pra me ajudar e estar 
à disposição e, principalmente por seu sempre evidente desejo de participar de cada 
momento da minha vida pessoal e profissional. Sua presença e seu cuidado tão 
marcantes são eternos em mim. Minha maior meta nessa vida é ser igual a você. 
Obrigada por tudo, painho. Te amarei por toda minha existência! Essa conquista é para 
você, te sinto e te vejo comemora-la junto a mim, seremos para sempre a dupla JJ. 

À minha mãe, que especialmente esse ano, me ajudou a entender que tentar 
manter tudo sempre sob controle não é a solução. Às vezes é necessário simplesmente 
soltar e saber apreciar o presente. Ensinou-me principalmente que nunca é tarde pra 
recomeçar, que você pode sim, se esquecer de algumas palavras ou se esquecer de 
simplesmente como segurar o lápis, mas se há amor e muita perseverança ao redor, de 
alguma forma você encontra forças pra tentar de novo e de novo e de novo, até 
conseguir. Minha maior felicidade é poder ter a senhora aqui comigo nesse 
encerramento de mais uma etapa, pra eu poder lhe agradecer pessoalmente também. 
Seguiremos sempre juntinhas. Obrigada, mãezinha! 

Ao João, meu refúgio nos meus piores momentos de angústia e desespero. Por ser 
tão compreensivo e tentar sempre me fazer ser gentil comigo mesma e me lembrar de 
que está tudo bem falhar. Obrigada por me fazer sentir tão amada e apoiada. Obrigada 
por participar disso comigo, pelas madrugadas que você ficou acordado apenas pra me 
fazer companhia e me ajudar a tentar, mesmo quando eu achava que não conseguiria. 
Obrigada por acreditar em mim e por crescer junto comigo!  

Aos meus orientadores, Dr. Adalberto Luis Val e Dra. Vera Val, que me receberam 
no laboratório de braços abertos ainda menina na iniciação científica. Obrigada, de 
coração, pela oportunidade de crescer perto de vocês nesse tempo, pela confiança e 
pelo incentivo de nunca se contentar e sempre buscar mais. Obrigada por todo apoio e 
incentivo! 

A toda coordenação do PPG GCBEv, especialmente professora Jacqueline, sempre 
solícita e compreensiva quanto às questões burocráticas ou pessoais. A todos os 
professores do PPG GCBEv que deixaram tanto para mim! 

A toda equipe LEEM pela colaboração. À Msc. Nazaré, a nossa faz-tudo no 
laboratório. Naza, obrigada por realizar, muitas vezes inclusive, além de suas funções, 
por nós. Obrigada por se disponibilizar, por ouvir, tentar entender e assim, sempre achar 
uma solução quando algum problema surgia. Sem você grande parte desse trabalho não 
teria sido realizada! 



 6

 Ao Téc. Rogério, muitas das vezes, minha única companhia no laboratório durante 
a quarentena, obrigada por nossas conversas nesses momentos, pela ajuda incansável 
e sugestões extremamente necessárias nas minhas análises, que me ajudaram tanto. 
Obrigada por abraçar minhas causas e problemas e tentar fazer o máximo pra resolvê-
los. 

Ao Laboratório Temático de Microscopia Óptica e Eletrônica (LTMOE) por 
disponibilizar o uso dos equipamentos necessários para análises histológicas, 
especialmente ao Lucas Castanhola e Fabi, pela companhia, pelas conversas e pelo 
acolhimento tão gostoso nos momentos em que estive no laboratório. 

Ao Laboratório Temático de Biologia Molecular (LTBM) pela disponibilização dos 
equipamentos necessários para realização de análises de sequenciamento. 

Ao Laboratório de Química Analítica Ambiental, em especial ao Marcos Alexandre 
Bolson, pela ajuda incansável e por tentar diversas vezes bater a cabeça para resolver 
meus problemas com o selênio.  

Dinho e Jefferson, obrigada pela super força-tarefa de ir até a Reserva Ducke 
comigo, me ajudar a capturar os Crenuchus e obrigada também pelos diversos 
momentos de descontração tanto na reserva, quanto no laboratório ou na churrasqueira 
1, vocês foram essenciais nesse trabalho! 

Dona Valzinha e Carequinha, tão fundamentais quanto! Obrigada por serem tão 
amorosos comigo. Vocês são muito especiais pra mim, sempre levarei comigo nossos 
momentos de cafés da manhã juntos no laboratório. Obrigada por tentarem me 
acalentar, mesmo quando não entendiam o que se passava. Pelos abraços, cuidado e 
carinho, tanto comigo quanto pelo laboratório, obrigada! 

Ao Dr. Carlos, pelas sugestões nas análises de bioinformática e pela grande ajuda 
no desenho de primers degenerados e específicos, À Dra Carol Leitão pelo enorme 
auxílio nas análises de sequenciamento. 

Às Dona Rai, Raquel e Claudinha por tanto apoio nas diversas questões burocráticas 
do laboratório. 

Às minhas amigas, companheiras de bancada e de vida, duas pessoas que me 
inspiram diariamente a buscar o meu melhor, Yasmin e Susana. Tentei por diversas 
vezes colocar em palavras o quanto agradeço por vocês duas na minha vida e falhei em 
todas. Vocês são com certeza peças-chaves em todo esse quebra-cabeça. Jamais 
imaginei que houvesse mundo afora pessoas que sentiriam tanto minha alegria e dor 
quanto eu. Vocês são incríveis e espero que vocês se lembrem disso todos os dias, 
mesmo quando eu esquecer de dizer.  

Larissa, Bruna, Suzane, Mayara e Maria Tereza, obrigada por darem vida e cor 
àquela sala de mestrandos. Tivemos momentos incríveis lá, jamais esquecerei. 
Obrigada pela convivência tão gostosa, pelos nossos almoços juntas e risadas durante 



 7

eles. Vocês são especiais! Samara e Jaque, obrigada por tudo, obrigada pela ajuda na 
bancada, grande parte do meu aprendizado prático em biologia molecular devo a vocês.  

Às minhas amigas Tábita e Hallana, que estiveram pertinho de mim desde o início 
disso tudo. Obrigada por entenderem minha ausência em diversos momentos, ainda 
assim vocês sempre fazem questão de demonstrar o quanto nossa amizade é especial. 
Obrigada pelas vezes que eu só precisava de companhia e vocês sem hesitar estavam 
lá por mim e comigo. Obrigada por nossos momentos juntas que muitas vezes, mesmo 
sem vocês saberem, eram como uma regeneração pra mim. Vocês fazem parte de mim 
e disso também. Obrigada por tudo. 

Renata, Maele, Yasmin e Bianca que são frutos que colhi na faculdade e trago 
comigo até hoje, obrigada por tanto amor. Obrigada por me ensinarem a correr atrás do 
que queremos, ainda que isso implique em uma grande mudança. Obrigada por serem 
mulheres inspiradoras, a presença de vocês na minha vida me impulsiona. Obrigada por 
nossa amizade que só cresce e se fortifica. 

A todos meus amigos envolvidos direta e indiretamente na realização desse projeto, 
incluindo os amigos da turma do GCBEv/2018. 

Aos apoios financeiros da CAPES, CNPq e FAPEAM. Especialmente ao CNPQ pela 
concessão da bolsa de estudo do mestrado. 

 

MUITO OBRIGADA! 

 



 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slow down, you crazy child 
You're so ambitious for a juvenile 

But then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? 
Slow down, you're doing fine 

You can't be everything you wanna be before your time(...) 

Vienna - Billy Joe 



 9

RESUMO 

 

Os efeitos adversos dos desreguladores endócrinos (EDCs, do inglês endocrine-
disrupting chemicals) em organismos aquáticos e na saúde humana representam um 
problema atual e de grande preocupação pública. O aumento da disponibilidade do 
elemento selênio, bem como os recorrentes episódios de baixa concentração de oxigênio 
na água (hipóxia), tem sido considerados fatores preocupantes por seus potenciais 
impactos como EDCs para os ecossistemas aquáticos. Mesmo assim, ainda são pouco 
conhecidos os efeitos desses estressores sobre a desregulação endócrina das espécies 
de peixes amazônicas. O presente estudo buscou avaliar o efeito da exposição à hipóxia 
e de concentrações ambientalmente relevantes (0µg L-1, 10µg L-1, 100µg L-1) de selênio, 
bem como a interação de ambos, sobre machos e fêmeas de Crenuchus spilurus, por 28 
dias. Foram avaliados os parâmetros reprodutivos importantes, como a expressão de 
mRNA de genes reguladores de receptores de estrogênio e eventuais alterações 
morfológicas gonadais, bem como a capacidade de bioacumulação do selênio nas 
brânquias e no fígado nas diferentes concentrações de oxigênio. Os resultados de 
expressão gênica foram correlacionados com a bioacumulação no tecido hepático, com a 
proporção de células germinativas e com a histopatologia gonadal de fêmeas e machos 
de C. spilurus. Os resultados mostraram aumento da incidência de histopatologias e 
alterações na morfologia e no número das células germinativas em ambos os sexos, 
sobretudo nos machos, que apresentaram a ocorrência de intersexo em suas gônadas, 
tanto após a exposição ao selênio e à hipóxia, como quando expostos aos dois 
desreguladores juntos (selênio + hipóxia). Além disso, os perfis de expressão de genes 
relacionados à esteroidogênese (ERα, ER2α, ER2β) em cérebros de machos e fêmeas 
apresentaram alterações após a exposição ao selênio e hipóxia. Nossos resultados 
demonstraram que esses estressores afetam significativamente a biologia reprodutiva em 
ambos os sexos ao danificar a estrutura das gônadas, alterando as expressões de genes 
relacionados ao sistema endócrino no eixo hipotálamo-hipofisário e, consequentemente, 
provocando a alteração dos níveis de hormônios esteroides. Essas descobertas fornecem 
novos insights dos efeitos do selênio e da hipóxia na disrupção endócrina C. spilurus, 
afetando a biologia reprodutiva dessa espécie, com riscos potenciais à biota aquática. 

 

Palavras-chave: Intersexo; Receptores de estrogênio; Bioacumulação; Desreguladores 
endócrinos; Reprodução de peixes; Hipóxia 
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ABSTRACT 

The adverse effects of endocrine-disrupting chemicals (EDCs) on aquatic organisms and 
human health represent a current problem and worldwide public concern. The increased 
availability of the element selenium and the recurrent episodes of low oxygen 
concentration in Amazon waters (hypoxia) have been considered factors of concern due to 
their potential impacts as EDCs in aquatic ecosystems. Yet, the effects of these stressors 
on the endocrine disruption of Amazonian fish species are still poorly known. The present 
study sought to evaluate the effect of hypoxia exposure and environmentally relevant 
concentrations of selenium (0µg L-1, 10µg L-1, 100µg L-1), as well the combination of both, 
on males and females of Crenuchus spilurus for 28 days. Important reproductive 
parameters were evaluated, such as mRNA expression of estrogen receptor regulatory 
genes and eventual gonadal morphological changes, as well as the selenium 
bioaccumulation in the gills and liver at different oxygen concentrations. The gene 
expression results were correlated with bioaccumulation in liver tissue, the proportion of 
germ cells and gonadal histopathology of females and males of C. spilurus. The results 
showed an increase in the incidence of histopathologies and changes in the morphology 
and the number of germ cells in both sexes, especially in males, which presented the 
occurrence of intersex in their gonads, both in selenium and hypoxia treatments, as well as 
their combination. In addition, the expression profiles of genes related to steroidogenesis 
in brains (ERα, ER2α, ER2β) of males and females showed changes after exposure to 
selenium and hypoxia. Our results demonstrated that these stressors have significantly 
affected the reproductive biology in both sexes by damaging the structure of the gonads, 
altering the gene expressions related to the endocrine system in the hypothalamic-pituitary 
axis and consequently causing changes in the levels of steroid hormones. These findings 
provide new insights into the effects of selenium and hypoxia on endocrine disruption C. 
spilurus, suggesting harmful consequences for the reproductive biology of this species, 
with emphasis on future investigations of its potential risks in the aquatic environment. 

 

 

Keywords: Intersex; Estrogen receptors; Bioaccumulation; Endocrine disrupters; Fish 
reproduction; Hypoxia 
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1. INTRODUÇÃO 
Entre os compostos químicos prejudiciais ao ambiente, especificamente ao 

ambiente aquático, estão os desreguladores endócrinos (EDCs do inglês endocrine-

disrupting chemicals) que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), são 

substâncias exógenas ou uma mistura de substâncias que alteram a função do sistema 

endócrino e causa efeitos adversos na saúde de uma espécie, sua descendência e de 
suas populações (Kraak, 2002). Esses desreguladores têm recebido atenção especial nas 
últimas décadas, devido à sua detecção constante nos ambientes aquáticos (Lv et al., 

2019). Estes compostos chegam até rios, lagos e oceanos por meio de efluentes 

domésticos, escoamento agrícola e chuva. 

Os desreguladores endócrinos têm a capacidade de alterar a síntese, transporte, 

metabolismo e excreção de hormônios endógenos, ou de mimetizar e bloquear a ação 
destes. Essas substâncias podem manifestar seus efeitos em cada um dos estágios da 

dinâmica hormonal, como na produção de hormônios, ligação aos receptores, na ação 
hormonal propriamente dita, excreção e biotransformação (Guillette e Crain, 2000). 

Podem, ainda, atuar nos sítios receptores e no conjunto de enzimas associadas ao ciclo 

hormonal, interferindo nos mecanismos de retroalimentação e nas interconexões com o 

sistema nervoso (Reis Filho et al., 2007). 

A exposição de animais a um ou mais compostos químicos estrogênicos, 

antiestrogênicos ou androgênicos é capaz de induzir efeitos adversos no sistema 

reprodutivo como hermafroditismo, redução do tamanho normal dos testículos, 

comprometimento do funcionamento normal das células de Leydig, redução da qualidade 

e quantidade de espermatozoides, entre outros (Witorsch, 2002). Zhou e colaboradores 
(2019) investigaram a atividade de EDCs, como fenóis e estrogênios, em diversas 

espécies de peixes, eles encontraram níveis altos de estrona e bisfenol A no fígado e nas 

gônadas, respectivamente, o que pode interferir na reprodução desses animais. Além 

disso, os EDCs podem ter seus efeitos modificados pela característica do ambiente 

aquático, como disponibilidade de oxigênio. 

 

1.1. Hipóxia em ambientes aquáticos 
A hipóxia tornou-se um problema recorrente nos ecossistemas aquáticos no mundo 

todo. Nos últimos anos, a diminuição do oxigênio vem ocorrendo com maior frequência e 
por mais tempo. Muitas vezes a hipóxia coocorre com xenobióticos e os efeitos 

combinados desses estressores em organismos aquáticos precisam ser melhor 
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compreendidos (Souza et al., 2019; Sula et al., 2020). Os ambientes aquáticos 

amazônicos são naturalmente caracterizados por oscilações diárias e sazonais nos níveis 

de oxigênio, afetando profundamente a evolução, a ecologia e a fisiologia de espécies, 
como a distribuição e abundância de peixes (Junk et al., 1983, 1989; Val and de Almeida-

Val, 1995; Sloman et al., 2006). Os níveis de oxigênio nas águas dos rios amazônicos 

podem variar da supersaturação (hiperóxia) durante o dia até níveis baixos e mesmo zero 
de oxigênio (hipóxia e anoxia) ao longo da noite (Almeida-Val et al., 1993). Porém, a 

hipóxia também pode ser causada por atividades antrópicas, sendo esse um dos 

problemas mais urgentes nos ecossistemas aquáticos, considerando que os dejetos 

antropogênicos contendo nutrientes e matérias orgânicas podem levar os corpos d'água à 

eutrofização e, portanto, ao esgotamento do oxigênio. Além disso, o aumento na 

temperatura da água, em decorrência do aumento da temperatura do ar influenciada 
pelas mudanças climáticas, pode resultar em níveis mais baixos de oxigênio dissolvido 

devido à relação inversa que existe entre o oxigênio dissolvido e a temperatura. À medida 

que a temperatura da água aumenta, os níveis de oxigênio dissolvido diminuem (Pörtner e 

Peck, 2010). 

Segundo Lu e colaboradores (2014), a hipóxia provoca desregulação simultânea em 

múltiplos alvos ao longo do eixo hipotálamo-hipofisário em peixes. De acordo com esses 

mesmos autores, alterações na expressão de genes associados a vias endócrinas 

reprodutivas no cérebro, hipófise, gônadas e fígado foram correlacionados com reduções 

significativas de estradiol nas fêmeas e testosterona nos machos. Nesse mesmo estudo 

de Lu e colaboradores, a hipóxia também induziu alterações sexo-específicas e tecido-

específicas na expressão dos receptores de estrogênio (ERs), androgênio e progestina de 
membrana ao longo do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, sugerindo uma desregulação da 

retroalimentação e da sincronização dos sinais hormonais. 

1.2. Selênio 
O selênio (Se) é um micronutriente essencial para a maioria dos organismos e é 

liberado para o ambiente aquático por meio de várias atividades economicamente 

importantes, incluindo produção de energia a partir de carvão, refinamento de petróleo 
bruto e mineração de carvão, cobre e urânio (Markwart et al., 2019). Além de atuar em 

processos antioxidantes, o selênio tem sido estudado como um elemento de 

biomagnificação na cadeia alimentar de peixes, podendo atingir concentrações que 
alteram a fisiologia do animal (Seixas et al., 2007). O Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) estabelece que a concentração máxima permitida é de10 μg L-1 de 
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Se em águas doces, de acordo com o CONAMA (2005). Entretanto, independentemente 

da fonte de contaminação desse nutriente, estudos recentes mostram que as 

concentrações medidas no ambiente aquático já ultrapassam as máximas determinadas 

pelo CONAMA, sendo encontrados valores ambientais entre 10–100 μg Se.L-1 (Markwart 
et al., 2019). 

O efeito do selênio em receptores estrogênicos em peixes precisa ser esclarecido. 
Wiseman e colaboradores (2011), ao avaliarem exemplares de truta-arco-íris 

(Oncorhynchus mykiss) expostos à concentração ambientalmente relevante de MetSe 

(selenometionina), verificaram um aumento nas concentrações de estrogênios 

(androstenediona, estrona e estradiol) no plasma de fêmeas expostas em relação aos 

animais controles, o que sugere desregulação hormonal, além da estimulação da 

vitelogênese sem que esses animais estivessem em época reprodutiva. 

1.3. Genes ligados à desregulação endócrina 

Receptores nucleares: alvos dos desreguladores endócrinos 
Nos vertebrados, os esteroides gonadais estão envolvidos em vários processos 

reprodutivos, agindo no próprio eixo reprodutivo hipotálamo-hipófise-gonadal (HPG). Os 

receptores de hormônios sexuais, incluindo os ERS, andrógeno e progesterona, são 

mediadores primários da resposta do tecido alvo às ações dos esteroides gonadais. Até o 
momento, o foco da pesquisa de desregulação endócrina tem sido sobre substâncias 

químicas que agem sobre esses ERs, os quais regulam os genes-alvos em vários tecidos 

reprodutivos. Muitas das ações do principal estrogênio, o 17β-estradiol (E2), são 

mediadas pelos ERs, atuando como fatores de transcrição ativados por ligantes, que são 

os hormônios estrogênios (Nelson e Habibi, 2013). O receptor de estrogênio ativado por 
E2 dimeriza e se liga a elementos de resposta estrogênica nos promotores de genes que 

são responsivos ao estrogênio. A partir disso, ocorre a modulação da transcrição desses 

genes por meio de interações com outros fatores de transcrição, como a DNA polimerase 

II e os componentes do complexo para iniciar a transcrição, até gerar uma nova proteína 

na tradução (Klinge, 2001). Em peixes, três genes de ERs foram identificados e 

caracterizados como ERα, ER2α e ER2β (Menuet et al., 2002, Hawkins e Thomas, 2004).  

1.4. Crenuchus spilurus (Günther, 1863) 
Crenuchus spilurus tem distribuição geográfica de mais de três milhões de 

quilômetros quadrados, que engloba regiões de condições abióticas e bióticas muito 
distintas e incluem as bacias do Amazonas e Orinoco, rios costeiros das Guianas e 
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Suriname e em todos os principais afluentes do Amazonas, exceto o rio Xingu (Pires et 

al., 2016). Esta espécie pode ser subdividida em duas linhagens principais, sendo a 

primeira limitada à bacia do rio Negro e uma segunda distribuída por todo o restante da 

Amazônia, denominadas linhagem do Negro e linhagem do Amazonas, respectivamente 
(Pinto et al., 2020).  

Um amplo nicho trófico e reprodução frequente podem ajudar a explicar a ampla 
distribuição geográfica, enquanto a maioria das outras características é típica de espécies 

de pequeno porte: tamanho corporal pequeno, necessidades específicas de habitat, 
populações pequenas, baixa mobilidade, fidelidade ao local e baixa fecundidade (Pires et 

al., 2016). 

Adultos de C. spilurus são territoriais, têm capacidades reduzidas para dispersão 

ativa e tendem a não nadar longe de seus abrigos (Pires et al., 2016). Os ovos são 

adesivos (apresentam membrana externa com muco que facilita a adesão a substratos 

como raízes de plantas, vegetação marginal ou em ninhos) e são vigiados pelos machos 

até o descolamento do substrato em que estão depositados. Esta espécie ocorre 

exclusivamente em igarapés. Sua ausência nos canais principais cria uma distribuição 

desigual das populações, o que é típico dos peixes que vivem neste tipo de ambiente 

(Crampton, 2011).  

Essa espécie apresenta estratégia oportunista. Os peixes oportunistas possuem, 

em geral, corpo pequeno, geração curta, maturação precoce, oócitos pequenos, altas 

taxas de crescimento populacional além de vários eventos reprodutivos. Esta estratégia 

está associada à habitats altamente variáveis e imprevisíveis (Espírito-Santo et al., 2013). 

Além disso, esta é uma espécie sexualmente dimórfica, o que torna a identificação dos 
sexos facilmente possível. Os machos apresentam as nadadeiras dorsal e anal 

hipertrofiadas e conspicuamente ornamentadas (Pires, 2012), características que indicam 

forte pressão de seleção sexual. 

 

2. OBJETIVO GERAL 
Avaliar os efeitos da exposição ao selênio, hipóxia, e à interação de ambos, sobre a 
regulação da reprodução em machos e fêmeas de Crenuchus spilurus. 
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2.1.  Objetivos específicos  

 Avaliar o nível de bioacumulação de selênio nas brânquias e no fígado de machos e 
fêmeas de C. spilurus expostos ao selênio e à interação de selênio e hipóxia, após 28 

dias de exposição. 

 

 Investigar se a exposição ao selênio, hipóxia e interação de ambos altera o nível de 

expressão gênica dos receptores de estrogênio (ERα, ER2α, ER2β) no cérebro de 
machos e fêmeas de C. spilurus após 28 dias de exposição. 

 

 Verificar se a exposição ao selênio, hipóxia e interação de ambos promove alterações 
histológicas em células germinativas em gônadas de machos e fêmeas de C. spilurus 

após 28 dias de exposição. 



 17

3. REFERÊNCIAS 
Almeida-Val, V.M.F.; Val, A.L.; Hochachka, P.W. 1993. Hypoxia tolerance in Amazon fishes: 

status of an under-explored biological “goldmine.” Surviving Hypoxia: Mechanisms of 
Control and Adaptation: 435–445. 

Crampton, W.G.R. 2011. An Ecological Perspective on Diversity and Distributions. Historical 
Biogeography of Neotropical Freshwater Fishes, 165–189. 

Espírito-Santo, H.M. V.; Rodríguez, M.A.; Zuanon, J. 2013. Reproductive strategies of 
Amazonian stream fishes and their fine-scale use of habitat are ordered along a 
hydrological gradient. Freshwater Biology, 58: 2494–2504. 

Guillette, L.; Crain, D.A. 2000. Environmental endocrine disrupters: An Evolutionary 
Perspective. CRC Press, 53:1-21. 

Hawkins, M.B.; Thomas, P. 2004. The unusual binding properties of the third distinct teleost 
estrogen receptor subtype ERα are accompanied by highly conserved amino acid 
changes in the ligand binding domain. Endocrinology, 145: 2968–2977. 

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. : 397–431. 

Junk, W.; Bayley, P.B.; Sparks, R.E. 1989. The flood pulse concept in river-floodplain-
systems. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 106: 110–127. 

Klinge CM. 2001. Estrogen receptor interaction with estrogen response elements. Nucleic 
Acids Research, 29: 2905–2919. 

Kraak, V. Der. 2002. Global assessment of the state-of-the-science of endocrine disruptors. 
IPCS Global Assessment of EDCs, 33–50. 

Li, M.; Zhu, X.; Tian, J.; Liu, M.; Wang, G. 2019. Bioaccumulation, oxidative stress, immune 
responses and immune-related genes expression in northern snakehead fish, Channa 
argus, exposure to waterborne selenium. Molecular Biology Reports, 46: 947–955. 

Lu, X.; Yu, R.M.K.; Murphy, M.B.; Lau, K.; Wu, R.S.S. 2014. Hypoxia disrupts gene 
modulation along the brain-pituitary-gonad (BPG)-liver axis. Ecotoxicology and 
Environmental Safety, 102: 70–78. 

Lv, Y.Z.; Yao, L.; Wang, L.; Liu, W.R.; Zhao, J.L.; He, L.Y. 2019. Bioaccumulation, 
metabolism, and risk assessment of phenolic endocrine disrupting chemicals in specific 
tissues of wild fish. Chemosphere, 226: 607–615. 

Markwart, B.; Liber, K.; Xie, Y.; Raes, K.; Hecker, M.; Janz, D. 2019. Selenium oxyanion 
bioconcentration in natural freshwater periphyton. Ecotoxicology and Environmental 
Safety, 180: 693–704. 

Menuet, A.; Pellegrini, E.; Anglade, I.; Blaise, O.; Laudet, V.; Kah, O. 2002. Molecular 
Characterization of Three Estrogen Receptor Forms in Zebrafish: Binding 
Characteristics, Transactivation Properties, and Tissue Distributions. Biology of 
Reproduction, 66: 1881–1892. 



 18

Nelson, E.R.; Habibi, H.R. 2013. Estrogen receptor function and regulation in fish and other 
vertebrates. General and Comparative Endocrinology, 192: 15–24. 

Pinto, K.S.; Pires, T.H.S.; Stefanelli-Silva, G.; Barros, B.S.; Borghezan, E.A.; Zuanon, J. 
2020. Does soil color affect fish evolution? Differences in color change rate between 
lineages of the sailfin tetra. Neotropical Ichthyology, 18: 1–13. 

Pires, T.H.S.; Farago, T.B.; Campos, D.F.; Cardoso, G.M.; Zuanon, J. 2016. Traits of a 
lineage with extraordinary geographical range: ecology, behavior and life-history of the 
sailfin tetra Crenuchus spilurus. Environmental Biology of Fishes, 99: 925–937. 

McNeil, D.G.; Closs, G.P. 2007. Behavioural responses of a south-east Australian floodplain 
fish community to gradual hypoxia. Freshwater Biology 52: 412–420. 

Pörtner, H.O.; Peck, M.A. 2010. Climate change effects on fishes and fisheries: Towards a 
cause-and-effect understanding. Journal of Fish Biology 77: 1745–1779. 

Robb, T.; Abrahams, M. V. 2003. Variation in tolerance to hypoxia in a predator and prey 
species: an ecological advantage of being small? Journal of Fish Biology 62: 1067–
1081. 

Val, A.L.; de Almeida-Val, V.M.F. 1995. Fishes of the Amazon and Their Environment. In: 
Zoophysiology. Vol.  32. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, . 

Reis Filho, W.R.; Luvizotto-Santos, R.; Vieira, E.M. 2007. Poluentes Emergentes como 
Desreguladores Endócrinos. Journal of the Brazilian Society of Ecotoxicology, 2: 283–
288. 

Seixas, T.G.; Moreira, I.; Kehrig, H. do A.; Malm, O. 2007. Distribuição de selênio em 
organismos marinhos da Baía de Guanabara/ RJ. Química Nova 30: 554–559. 

Sloman, K.A., Wood, C.M., Scott, G.R., Wood, S., Kajimura, M., Johannsson, O. E., 
Almeida-Val,V.M.F., Val, A.L. 2006. Tribute to R. G. Boutilier: The effect of size on 
thephysiological and behavioural responses of oscar, Astronotus ocellatus, to hypoxia. 
Journal of Experimental Biology, 209: 1197–1205. 

 Souza, S.S.; da Silva, G.S.; de Almeida-Val, V.M.F. 2019. Ecophysiology, genotoxicity, 
histopathology, and gene responses of naphthalene injected Colossoma macropomum 
(Cuvier, 1818) exposed to hypoxia. Genetics and Molecular Biology, 42: 411–424. 

Sula, E.; Aliko, V.; Barceló, D.; Faggio, C. 2020. Combined effects of moderate hypoxia, 
pesticides and PCBs upon crucian carp fish, Carassius carassius, from a freshwater 
lake- in situ ecophysiological approach. Aquatic Toxicology 228: 105644. 

McNeil, D.G.; Closs, G.P. 2007. Behavioural responses of a south-east Australian floodplain 
fish community to gradual hypoxia. Freshwater Biology 52: 412–420. 

Pörtner, H.O.; Peck, M.A. 2010. Climate change effects on fishes and fisheries: Towards a 
cause-and-effect understanding. Journal of Fish Biology 77: 1745–1779. 

Robb, T.; Abrahams, M. V. 2003. Variation in tolerance to hypoxia in a predator and prey 
species: an ecological advantage of being small? Journal of Fish Biology 62: 1067–
1081. 

Val, A.L.; de Almeida-Val, V.M.F. 1995. Fishes of the Amazon and Their Environment. In: 



 19

Zoophysiology. Vol.  32. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, . 

Wiseman, S.; Thomas, J.K.; Higley, E.; Hursky, O.; Pietrock, M.; Raine, J.C. 2011. Chronic 
exposure to dietary selenomethionine increases gonadal steroidogenesis in female 
rainbow trout. Aquatic Toxicology, 105: 218–226. 

Witorsch, R.J. 2002. Endocrine disruptors: Can biological effects and environmental risks be 
predicted? Regulatory Toxicology and Pharmacology, 36: 118–130. 

Zhou, X.; Yang, Z.; Luo, Z.; Li, H.; Chen, G. 2019. Endocrine disrupting chemicals in wild 
freshwater fishes: Species, tissues, sizes and human health risks. Environmental 
Pollution, 244: 462–468. 



 20

Capítulo 1 
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Abstract 

The adverse effects of endocrine-disrupting chemicals (EDCs) on aquatic organisms and 
human health represent a current problem and a worldwide public concern. The increased 
availability of the element selenium and the recurrent episodes of low oxygen 
concentration in the water (hypoxia) have been considered factors of concern because of 
their potential impacts as EDCs in aquatic ecosystems. Even so, the effects of these 
stressors on the endocrine disruption of Amazonian fish species are still poorly known. 
The present study sought to evaluate the effect of hypoxia exposure and environmentally 
relevant concentrations of selenium, as well the combination of both, on the dimorphic 
species Crenuchus spilurus for 28 days. Important reproductive parameters were 
evaluated, such as mRNA expression of estrogen receptor regulatory genes and eventual 
gonadal morphological changes, as well as the selenium bioaccumulation capacity in the 
gills and liver at different oxygen concentrations. The gene expression results were 
correlated with bioaccumulation in liver tissue, the proportion of germ cells and gonadal 
histopathology of females and males of C. spilurus. The results showed an increase in the 
incidence of histopathologies and changes in the morphology and the number of germ 
cells in both sexes, particularly in males, which presented the occurrence of intersex in 
their gonads, both in selenium and hypoxia treatments, as well as their combination. In 
addition, the expression profiles of genes related to steroidogenesis in brains (ERα, ER2α, 
ER2β) of males and females showed changes after exposure to selenium and hypoxia. 
Our results demonstrated that these stressors have significantly affected the reproductive 
biology in both sexes by damaging the structure of the gonads, altering the gene 
expressions related to the endocrine system in the hypothalamic-pituitary axis and 
consequently causing changes in the levels of steroid hormones. These findings provide 
new insights into the effects of selenium and hypoxia on endocrine disruption C. spilurus, 
suggesting harmful consequences for the reproductive biology of this species and, 
therefore, its conservation in nature.  

Keywords: Intersex; Estrogen receptors; Bioaccumulation; Endocrine disrupters; Fish 
reproduction; Hypoxia 



 21

1. INTRODUÇÃO 
Desreguladores endócrinos (EDCs) são agentes exógenos que interferem no 

funcionamento hormonal de um organismo (Clouzot e Vanrolleghem, 2019, Iwanowicz et 

al., 2019, Zhou et al., 2019). Dentre esses desreguladores estão hormônios sintéticos, 

pesticidas, surfactantes e inúmeros compostos químicos indefinidos, ou uma aglomeração 

deles, que estão presentes no ecossistema aquático em concentrações ambientalmente 
relevantes (DeCourten et al., 2019). As consequências da exposição a essas substâncias 

podem estar ligadas ao metabolismo, comportamento e, principalmente, à reprodução, já 

que esses desreguladores são capazes de mimetizar ou interromper a ação dos 

hormônios naturais (Zhou et al., 2019). 

Alguns tipos de elementos-traço, além de representar uma das formas mais comuns e 

graves de contaminação, também podem desencadear efeitos desregulatórios na 
fisiologia de organismos aquáticos (Gobi et al., 2018). O selênio (Se), por exemplo, 

apesar de geralmente ocorrer em baixas concentrações em ambientes aquáticos, 

apresenta perigo toxicológico importante, devido à faixa muito estreita entre sua 
essencialidade e toxicidade (Hauser-Davis et al., 2016). O Se está presente em 

ecossistemas aquáticos, sendo originário de fontes naturais e antrópicas. Seus níveis 

estão, geralmente, na faixa de 1 a 10 μg L-1, embora possam atingir 1000 μg L-1 em águas 
que recebem efluentes de irrigação agrícola ou mineração de carvão (Gobi et al., 2018). 

Como nutriente, é necessário na dieta de peixes em concentrações baixas, cerca de 0.1 - 
0.5 µg g-1 (Lemly, 1997). Nos peixes, quando a concentração de selênio excede o 

necessário como nutriente, esse elemento pode se acumular nesses animais e provocar 

uma série de efeitos adversos, tais como efeitos na reprodução, estimulando 

deformidades teratogênicas na coluna vertebral (cifose e lordose) e redução significativa 

da eclosão (Lemly, 1997, 2002). Além disso, o Se em excesso pode causar edemas, 

malformações e deformidades esqueléticas bem como o aumento do número de linfócitos 
e trombócitos (Kim e Kang, 2014). Apesar de seu efeito como disruptor endócrino ser 

conhecido, estudos que descrevam os efeitos do Se no sistema endócrino e sua interação 

com hormônios reprodutivos de peixes são limitados. 

Além da presença de contaminantes como o Se, os peixes da Amazônia encontram-se 

continuamente expostos a mudanças naturais nos níveis de oxigênio na água, tanto 
sazonalmente quanto ao longo do dia (Junk, 1980; Silva et al., 2019). A hipóxia também 

tem sido apontada por muitos estudos como um desregulador hormonal que afeta 
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diretamente a reprodução e o desenvolvimento de anfíbios, mamíferos e peixes (Lai et al., 

2019). Embora a hipóxia já ocorra naturalmente em grande parte dos sistemas aquáticos 

na Amazônia, suas consequências podem ser potencializadas com as mudanças 

climáticas previstas, uma vez que o aumento da temperatura diminui a disponibilidade de 

oxigênio na água. Evidências laboratoriais e de campo evidenciam que a hipóxia pode 

causar prejuízos reprodutivos inibindo o desenvolvimento testicular e ovariano, afetando a 
produção e a qualidade de espermatozoides e até mesmo reduzindo o sucesso de 
fertilização e eclosão (Lu et al., 2014, Lai et al., 2019, Konkal e Ganesh, 2020). 

Em peixes, o sucesso reprodutivo depende de interações hormonais complexas que 
envolvem expressões de genes relacionados ao sistema endócrino no eixo hipotálamo-

hipofisário-gonadal (HPG). Porém, esse equilíbrio hormonal natural pode ser 
potencialmente perturbado (Cao et al., 2019), promovendo prejuízos significativos aos 

processos reprodutivos. Mais recentemente, os mecanismos que avaliam o impacto de 

substâncias na desregulação endócrina, tem se concentrado nos efeitos que essas 

substâncias causam em receptores de estrogênio, agindo como agonistas ou 
antagonistas (Windsor et al., 2018). Por conta disso, os estudos estão sendo cada vez 

mais conduzidos no nível da expressão gênica, pois essa abordagem fornece uma 

compreensão mecanicista do efeito químico e permite a comparação de mecanismos de 

ação de diferentes EDCs. Em peixes foram identificados três tipos de receptores de 

estrogênio: ERα, ER2α e ER2β, os quais pertencem à família de receptores nucleares, 
que funcionam principalmente como fatores de transcrição dependentes de ligantes (Lu et 

al., 2017). O significado funcional dos diferentes subtipos de ER em peixes precisa ser 

melhor descrito; porém, em muitos casos, foi demonstrado que esses três subtipos têm 

padrões distintos de distribuição nos tecidos, diferentes afinidades ao ligante e padrões 
diferentes de regulação gênica após a exposição ao ligante (Yost et al., 2014). 

Os EDCs podem agir em quantidades muito pequenas e de maneira sutil nesses 

receptores, afetando o comportamento e principalmente as características sexuais 
secundárias, bem como na morfologia das próprias gônadas (Leino et al., 2005). A 

histopatologia é uma ferramenta utilizada para a avaliação dos efeitos de desregulação 
endócrina em peixes. Os eventos moleculares determinados por agentes hormonais 
ativos têm efeito na organização e morfologia das células (Van Der Ven et al., 2003). A 

estimulação estrogênica do peixe-zebra adulto, por exemplo, pode induzir efeitos 
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independentes em fêmeas e machos respectivamente, como atresia de oócitos 
vitelogênicos e inibição da espermatogênese (Cao et al., 2019). 

Crenuchus spilurus (Ordem: Characiformes; Família: Crenuchidae) é um peixe 

amazônico que possui um alcance geográfico de mais de três milhões de quilômetros 

quadrados, que engloba regiões de condições abióticas e bióticas muito distintas que 

ocorrem nas bacias do Amazonas e Orinoco, rios costeiros das Guianas, Suriname e em 

todos os principais afluentes do Amazonas, exceto o rio Xingu (Pires et al., 2016). Adultos 

de C. spilurus são territoriais, têm capacidade reduzida para dispersão ativa e tendem a 

não nadar longe de seus abrigos (Pires et al., 2016). Além disso, essa espécie apresenta 

dimorfismo sexual, característica que, além de indicar uma forte pressão de seleção 

sexual, também se torna importante em estudos que avaliam interações hormonais, 

sendo possível assim avaliar as respostas desreguladoras em ambos os sexos. 

Embora sejam inúmeros os trabalhos de investigação efetuados nesta área, ainda não 

são totalmente conhecidos os mecanismos moleculares envolvidos na ação dos 

desreguladores endócrinos e os potenciais efeitos negativos nesses organismos. Deste 

modo, é importante continuar a investigação neste campo e contribuir com o 

conhecimento sobre a desregulação endócrina. Essas informações são importantes para 

programas de biomonitoramento dos impactos de desreguladores em ecossistemas de 
água doce da América do Sul, especificamente na Amazônia. Assim, o objetivo desse 

estudo é avaliar os efeitos da exposição ao selênio, hipóxia e interação de ambos, sobre a 

reprodução em machos e fêmeas de C. spilurus. Nossa hipótese é de que a exposição à 

hipóxia ou exposição ao Se e o efeito combinado dos dois induz a ruptura na sinalização 
hormonal por meio de uma desregulação nos receptores estrogênicos de C. spilurus, e 

que esses efeitos serão potencializados quando expostos conjuntamente. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 AQUISIÇÃO DOS ANIMAIS EXPERIMENTAIS E ACLIMATAÇÃO 
Exemplares da espécie C. spilurus foram coletados na Reserva Ducke (02° 53′S, 59° 

58′W) e transportados até o Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular no Instituto 

Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), Manaus (AM). Os animais foram aclimatados 
durante três meses, em tanques de 150 litros, com aeração constante e temperatura de 
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28 °C. Os peixes foram alimentados diariamente com ração comercial peletizada (37% de 

proteína) até 24 horas antes dos experimentos. Todos os procedimentos experimentais 

realizados no presente trabalho estão de acordo com o Guia Brasileiro de Uso e Cuidado 

de Animais CONCEA sob autorização do INPA (protocolo nº 003/2019). 
 

2.2  DESENHO EXPERIMENTAL 
Após a aclimatação, grupos de 42 machos (1,45±0,07 g; 4,6±0,21 cm) e 42 fêmeas 

(1,51±0,11 g; 3,73±0,18 cm) de C. spilurus foram individualmente distribuídos em potes 

de 750 mL perfurados em suas laterais. Estes potes foram imergidos em banho-maria (de 

forma que todos os indivíduos experimentassem as mesmas condições de oxigênio) em 
seis caixas maiores com 20 L de água, contendo os seguintes tratamentos: (1) normóxia + 

0µg L-1 de selenito de sódio (Na2SeO3); (2) hipóxia + 0µg L-1 Na2SeO3, (3) normóxia + 

10µg L-1 Na2SeO3; (4) hipóxia + 10µg L-1 Na2SeO3; (5) normóxia + 100µg L-1 Na2SeO3 e 

(6) hipóxia + 100µg L-1 Na2SeO3. Cada caixa continha sete animais de cada sexo (n=7). 

Nestas condições, os animais de todas as caixas foram inicialmente aclimatados com 

oxigênio constante (≅6 mg.L-1 O2) durante as 24h prévias ao início dos experimentos. 

Após esse período de aclimatação, os animais de cada concentração foram submetidos a 

um dos dois tratamentos: hipóxia (1,0 ± 0,11 mg O2.L-1) e normóxia (6,32 ± 0,11 mg O2.L-

1) por 28 dias, o experimento foi realizado entre os meses de dezembro e janeiro.  

Os níveis de oxigênio na água foram mensurados por meio de um sistema 

automatizado DAQ M da Loligo System. No tratamento de hipóxia, a concentração de 

oxigênio foi reduzida por meio da injeção de nitrogênio gasoso, controlada de forma 

automatizada por uma válvula solenoide acoplada ao oxímetro OXI 4. No tratamento da 

normóxia foi mantida a concentração de oxigênio da água em que os peixes foram 

aclimatados inicialmente. As exposições de selênio foram realizadas a partir da 

preparação de uma solução concentrada de selenito de sódio de 1000 mg L-1 da qual 

foram retiradas alíquotas dos volumes necessários para a diluição dentro das caixas das 
concentrações nominais de 10 e 100 µg L-1 de Na2SeO3. O tempo de repouso da solução 

de selenito de sódio foi de 24h em temperatura ambiente. Alíquotas de água foram 

amostradas a cada 48h para a mensuração da concentração real de selênio na água. As 

características físicas e químicas da água durante todo o experimento são apresentadas 

na Tabela 1. A concentração média na água dos aquários experimentais de matéria 

orgânica dissolvida (DOC) foi de 0,8 mg L-1. Para evitar o acúmulo de resíduos 
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nitrogenados no sistema, um tanque adicional com água aerada foi mantido para troca 

diária de 50% da água dos tanques experimentais.  

Ao final dos 28 dias, os animais foram removidos dos aquários, pesados, medidos 

e eutanasiados. As gônadas foram cirurgicamente removidas e fixadas em solução Bouin, 

e o corpo todo do peixe foi congelado em nitrogênio líquido e armazenado em freezer -80 

°C para posterior análise da expressão gênica e bioacumulação. 
 

Tabela 1. Parâmetros físicos e químicos da água durante o experimento em que exemplares de 
Crenuchus spilurus foram expostos à normóxia ou a hipóxia (6 mg L-1 O2 e 1.0 mg L-1 O2, 
respectivamente) em diferentes concentrações de selênio, 0µg L-1, 10µg L-1 e 100µg L-1 durante 
28 dias. 

 
  Real 

concentrations 
of Se₃    
(µg L-1) 

 

Dissolved 
oxygen  
(mg L-1) 

pH Temperature 
(°C) 

Oxygen 
condition 

Se 
(µg L-1) 

    

Normoxia 0  NDa 6.32 ± 0.11 5.51 ± 0.14 27.45 ± 0.16 
 10 7.75 ± 0.95 6.27 ± 0.15 5.52 ± 0.14 26.25 ± 0.29 
 100 96.17 ± 0.77 6.37 ± 0.14 5.45 ± 0.17 27.02 ± 0.05 
Hypoxia 0 NDa 1.19 ± 0.23 5.44 ± 0.11 27.55 ± 0.16 
 10 8.25 ± 0.05 1.08 ± 0.11 5.52 ± 0.14 26.27 ± 0.14 
 100 - - - - 
aNot detected 

 

2.3  BIOACUMULAÇÃO 
Amostras de tecido hepático foram pesadas em tubos de plástico estéreis e digeridas 

com ácido nítrico a 18% na proporção de 5:1 (volume:peso do tecido) por sete dias a 
60°C. Em seguida, as amostras foram filtradas com um filtro de 0.45 µm e os níveis de 

selênio nos fígados foram medidos usando espectrofotômetro de absorção atômica com 
forno de grafite (Perkin Elmer, AAnalyst 800). 

2.4  SÍNTESE DE PRIMERS DEGENERADOS E ESPECÍFICOS 
Primeiramente, foi realizada uma busca de sequências nucleotídicas dos genes ERα, 

ER2α, ER2β, 18s e GAPDH dentre as espécies de peixes da ordem Characiformes 

depositadas no banco de dados online do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Os primers 

degenerados foram desenhados no software Oligo Explore 1.1.2, a partir das sequências 
consenso. Os produtos da PCR obtidos foram purificados com o kit ExoSAP-IT™ PCR 
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Product Cleanup Reagent 2000 (Thermo Scientific, Waltham, MA, EUA) e foram 

sequenciados no sequenciador automático ABI 3130XL. As sequências foram analisadas 

quanto aos parâmetros de qualidade e ajustadas. A partir da validação das sequências 

obtidas no processo de sequenciamento, as mesmas foram utilizadas para obtenção das 
sequências gênicas específicas dos genes para C. spilurus, também no software Oligo 

Explore 1.1.2. Todas as sequências específicas de nucleotídeos obtidas foram 
depositadas no GenBank (NCBI, National Center for Biotechnology). 

2.5  EXTRAÇÃO DO RNA TOTAL E SÍNTESE DE cDNA 
O RNA total foi isolado de aproximadamente 20mg de tecido cerebral usando o 

reagente TRIzol Reagent (Life Technologies, CA, EUA) seguindo o protocolo 

recomendado pelo fabricante. Eletroforese em gel de agarose não desnaturante e 

espectrofotômetro NanoDrop 2000 (Thermo Scientific, Waltham, MA, EUA) foram 

utilizados para garantir a integridade e concentração do RNA total e a eletroforese foi 

utilizada para comprovar a integridade de rRNA 28S e 18S. Após a extração, as amostras 
foram tratadas utilizando o kit DNase I (Invitrogen, Life Technologies), de acordo com as 

instruções do fabricante. A síntese de cDNA foi obtida usando 1µg do RNA total com 
Revertaid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Scientific, Waltham, MA, 

EUA). A pureza e a concentração de todas as amostras de cDNA foram verificadas por 

meio do espectrofotômetro NanoDrop 2000 (Thermo Scientific, Waltham, MA, EUA). 

 

2.6  ANÁLISES DE EXPRESSÃO GÊNICA 
Foram usados aproximadamente 1000ng de cDNA das amostras experimentais em 

triplicata para medições de PCR em tempo real, utilizando o reagente Fast SYBR® Green 

Master Mix (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) em um termociclador Viia 7 Dx 

PCR-System (Applied Biosystems). Os pares de primers de ERα, ER2α, ER2β e genes de 

referência 18s e GAPDH estão listados na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Sequências de primers de reação em cadeia da polimerase quantitativa 
(qPCR) usadas para ensaios de expressão gênica no tecido cerebral de Crenuchus 
spilurus expostos a selênio, hipóxia e ambos em conjunto. 

Gene 
name Sequence (5’-3’) 

GenBank 
accession 
 

ERα (F) CAG ATG TCT GTG CTG CAG TCT MW303959 
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  (R) GCA AAC ACC ACC TCA TCC TCA CAG C    
ER2α (F) CGA CAT CGC CTC AGG CTA TCA MW303960 
  (R) CTC GAT GTT CCC TTG AAT GGT CCT C   
ER2β (F) GCT GCT GGT TAG AAG TGC TGA TGC T MW303961 
  (R) TGT CAA AAA TCT CCA CAA AGC CTT GCA   
18S (F) GAG TGT TCA AAG AGG GCC AG MW307300 
  (R) CCG TCC CTC TTA ATC ATG GC   
GAPDH (F) CCC ACC AGA ACA TCA TCC C MW303958 
  (R) TCC ACT ACA GAC ACG TCG G 

 

 

A amplificação dos genes de referência foi constante durante o experimento. A 

eficiência de amplificação da PCR de cada par de primer foi calculada por meio de uma 

curva de diluições seriadas de cDNA composta por cinco pontos, a curva de diluição 

gerada para cada gene foi representada pelo valor de Ct (ciclo de início da detecção do 

produto amplificado) em comparação ao log da quantidade de cDNA utilizada na reação. 

A partir do slope dessa curva foi calculada a eficiência de amplificação, por meio da 
fórmula desenvolvida por Pfaffl (2001): E=10[-1/slope)]. As eficiências dos genes são de 

aproximadamente 100%, o que garante que a equação ΔΔCt seja usada corretamente. A 

PCR foi realizada nas seguintes condições:  2 min a 50 °C e uma etapa inicial de 

desnaturação a 95 °C por 10min, seguida por 40 ciclos de 95 °C por 15s, e 60 °C por 1 

min (temperatura de anelamento de todos os primers). Em seguida, a análise da curva de 

fusão/dissociação foi realizada com 95°C, 15s; 60°C, 60s; 95°C 15s. A quantificação 

relativa foi calculada usando o método 2- ΔΔCt (Pfaffl, 2001). 

 

2.7  HISTOLOGIA 
Testículos e ovários foram imersos em líquido de Bouin por 24 horas e depois 

mantidos em etanol 70%. Em seguida, as amostras foram desidratadas gradativamente 

em etanol, incluídas em parafina, seccionadas em 5 μm de espessura tomando todo o 

plano da linha média do órgão e coradas com hematoxilina-eosina (HE). Para cada peixe 

foram analisados três cortes histológicos usando um microscópio de luz (Leica DM2015) 

na objetiva de 40x de aumento. O estadiamento quantitativo dos ovários e testículos foi 
realizado conforme descrito por Shang et al. (2006) e Liu et al. (2010). Para o sexo 

masculino, a proporção (%) das células germinativas foi determinada para os estádios 
espermatogônia, espermatócitos, espermátides, espermatozoides e intersexo (Johnson et 

al., 2009). Para o sexo feminino, foi determinada a proporção (%) de oócito/oogônia, 
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ooócitos pré-vitelogênicos, vitelogênicos, folículos pré-ovulatórios, folículos pós-
ovulatórios (Johnson et al., 2009, Villeneuve et al., 2010). De cada lâmina histológica, 

cinco imagens com ampliação de 400x foram obtidas. Uma grade com 30 interseções 

entre linhas foi sobreposta em cada imagem e as contagens foram feitas no software 

Image J. A proporção de cada tipo de célula em cada estágio foi expressa como 

porcentagem do número total de folículos na seção examinada. 

2.8  ANÁLISE ESTATÍSTICA 
Os dados estão apresentados como média±SEM (n=7). Antes dos testes estatísticos 

comparativos, a distribuição e homogeneidade dos dados foram verificadas. Para 
determinar diferenças nas múltiplas comparações entre os fatores em um design 

desconectado (ausência do grupo hipóxia + 100 µg L-1), foi aplicada uma ANOVA fatorial 

fracionária de três níveis para a bioacumulação e expressão gênica (fatores: sexo, 

oxigênio e selênio) e de dois níveis para as análises histológicas de cada sexo (fatores: 

oxigênio e selênio). Este método de análise fatorial é capaz de estudar os efeitos de cada 

fator experimental individualmente, bem como as interações entre eles. Em um 

experimento fatorial, todas as combinações dos níveis de fatores são investigadas por 

meio de um planejamento fatorial. Porém, por conta disso, em alguns experimentos com 

muitos fatores, pode haver redundância no projeto fatorial completo por haver um número 

excessivo de interações. Uma abordagem possível é usar experimentos fatoriais 

fracionários. Nestes, não se mede todas as combinações possíveis de níveis de fatores; 
apenas combinações de tratamento selecionadas são testadas em vez de todas as 

combinações. O teste post-hoc de Tukey foi aplicado em ambos os casos. Um nível de 

significância de 0,05 foi considerado em todos os procedimentos de teste. Os testes 

estatísticos foram realizados no programa R, pacote “latticeExtra” e os gráficos 

confeccionados no SigmaPlot 12.0. 

3. RESULTADOS 
Os valores referentes à análise fatorial fracionária (F), bem como os níveis de 

significância resultantes para cada análise (p), estão descritos no Material suplementar 1 

e 2. 

3.1. MORTALIDADE 
A mortalidade dos exemplares de C. spilurus após 28 dias de exposição à hipóxia e 

selênio está representada na tabela 3. Em nossos achados, a maior concentração de 
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selênio (100 µg L-1) somada à hipóxia, causou uma mortalidade de 100% dos animais, 

fêmeas e machos, após sete dias de exposição. Machos se mostraram mais sensíveis do 

que as fêmeas quando expostos à maior concentração de selênio em normóxia e quando 

expostos a 10µg de selênio em conjunto com hipóxia. 

Tabela 3 – Mortalidade (%) de fêmeas e machos de Crenuchus spilurus expostos por 28 dias à 
hipóxia e duas concentrações de selênio. 

  

Normoxia 
 + 0µg L-1 

Se 

Normoxia 
 + 10µg L-1 

Se 

Normoxia  
+ 100µg L-1 

Se 

Hypoxia  
+ 0µg L-1 

Se 

Hypoxia  
+ 10µg L-1  

Se 

Hypoxia  
+ 100µg L-1 

Se 

Female 0 0 0 0 0 100 
Male 0 0 0 25 12,5 100 

 

3.2.  BIOACUMULAÇÃO DE SELÊNIO NAS BRÂNQUIAS E NO FÍGADO  
As concentrações de selênio no fígado e nas brânquias dos animais estão 

apresentadas na figura 1. Em relação à exposição de 10 µg L-1 de selênio, machos e 

fêmeas tendem a acumular mais em normóxia do que em hipóxia nas brânquias, com 

médias variando de 1.65 µg L-1 a 4.6 µg L-1, respectivamente. No fígado, não há diferença 

significativa entre os sexos e os tratamentos de exposição a 10µg de selênio (hipóxia e 

normóxia) apresentaram valores médios com diferenças não significativas. Entretanto, a 
bioacumulação no fígado foi diferente entre os sexos, sendo que os machos acumularam 

mais selênio. Houve uma maior acumulação de Se no fígado (2.98 µg L-1 fêmea; 3.51 µg 

L-1 macho) em relação às brânquias (1.65 µg L-1 fêmea; 1.18 µg L-1 macho) quando 

expostos à hipóxia + 10 µg de selênio. Os valores médios das concentrações de Se em 

ambos os sexos expostos a 100 µg de Se variaram entre 5.02 e 6.79 µg L-1 nos dois 

tecidos avaliados. 
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Figura 1. Bioacumulação de selênio nas brânquias (A) e no fígado (B) de fêmeas e machos de 
Crenuchus spilurus expostos a normóxia ou a hipóxia (6.0 mg L -1 O2 e 1.0 mg L -1 O2, 
respectivamente) em diferentes concentrações de selênio (0 µg L-1, 10 µg L-1 e 100 µg L-1). Letras 
diferentes representam diferença estatística entre os tratamentos pela ANOVA fracional fatorial 
(p<0.05). 

 

3.3.  EXPRESSÃO DE RECEPTORES DE HORMÔNIO ESTEROIDE  
Os níveis de expressão relativa dos genes ERα, ER2α, ER2β foram avaliados. Nas 

fêmeas, houve um aumento significativo na expressão do gene ER1α (fig. 2A) em relação à 

normóxia e os seguintes tratamentos: normóxia + 100µg L-1 Se, hipóxia e hipóxia + 10µg L-1 

Se. Nos machos, houve um aumento significativo da expressão do gene ERα em todos os 

tratamentos (normóxia + 10µg L-1 Se, normóxia + 100µg L-1 Se, hipóxia e hipóxia + 10µg L-1 

Se) quando comparado com o tratamento normóxia. Houve diferença estatística entre os 

sexos, os machos se mostraram mais sensíveis aos tratamentos que as fêmeas, 

especialmente sob hipóxia, sendo o nível de expressão do gene maior nos machos em 

todos os tratamentos, quando comparado com as fêmeas.  

Para o gene ER2α (Fig. 2B), houve uma redução significativa da expressão nas fêmeas 

em normóxia + 10µg Se em relação às fêmeas em normóxia. Não houve diferença 

estatística entre as fêmeas em normóxia e normóxia + 10µg Se; porém, houve um aumento 

significativo quando as mesmas foram comparadas com a maior concentração de selênio 
no grupo de normóxia. Nos machos, a exposição a maior concentração de selênio (100µg) 

induziu aumento significativo da expressão, o que também ocorreu em hipóxia e hipóxia + 

10µgSe, quando comparados com o grupo sob normóxia. Houve diferença estatística entre 

b 

b 

c 

b 

b 

c 
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os sexos na expressão desse gene, sendo que as fêmeas são mais responsivas à hipóxia, 

suprimindo os transcritos do mesmo.  

Em relação à expressão do gene ER2β (Fig. 2C), nas fêmeas houve um aumento 
significativo em todos os tratamentos com hipóxia, quando comparada com as fêmeas sob 

normóxia. Em contrapartida, ocorreu uma supressão significativa da expressão desse gene 

nos machos em todos os tratamentos em relação ao grupo sob normóxia, ocorrendo 

diferença estatisticamente significativa entre os sexos.  
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Figura 2. Expressão relativa dos genes (A) ER1a, (B) Er2a e (C) Er2b em fêmeas e machos de 

Crenuchus spilurus expostos a normóxia ou a hipóxia (6.0 mg L-1 O2 e 1.0 mg L-1 O2, 

respectivamente) em diferentes concentrações de selênio (0 µg L-1, 10 µg L-1 e 100 µg L-1). Letras 

diferentes representam diferença estatística entre os tratamentos pela ANOVA fracional fatorial 

(p<0.05). 
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3.4. HISTOLOGIA 
O número total de oócitos/folículos presentes nas secções examinadas variou de 76 a 

131. O número absoluto de células germinativas por campo em machos e fêmeas está 

representado na fig. 3. Em média em todas as amostras, os oócitos pré-vitelogênicos foram 

responsáveis por aproximadamente 82,56±0,51% do número total de ooócitos presentes, 
enquanto os oócitos vitelogênicos, folículos atrésicos, atrésicos/pré-ovulatórios e pós-

ovulatórios representaram 5±0,23%, 7±0,30% e 2,31±0,30% respectivamente (Fig. 4). Após 

28 dias de exposição, em relação ao controle (normóxia), houve um aumento de oócitos 

vitelogênicos nas fêmeas expostas a normóxia + 100 µg Se e também em relação à 

hipóxia. Além disso, também houve um aumento das células pré e pós-ovulatórias nas 

fêmeas expostas à hipóxia e hipóxia + 10 µgSe, quando comparadas às fêmeas em 

normóxia (Fig. 6). 

Nos testículos dos machos em normóxia (controle), os diferentes estágios foram 
encontrados na cavidade dos lóbulos seminíferos. Após 28 dias de exposição, a proporção 

de espermatozoides reduziu nos peixes expostos a 10 µg e 100 µg de selênio em normóxia 

quando comparados com os peixes controle. Em relação aos mesmos animais controle, a 

proporção de espermátides reduziu significativamente nos animais expostos à maior 

concentração de selênio em normóxia e em hipóxia. A proporção de espermatócitos 

também diminuiu significativamente nos peixes expostos à hipóxia quando comparados 
com os de normóxia (Fig. 5). Quando comparados os machos sob normóxia com aquele 

sob hipóxia, há uma diferença significativa na porcentagem de células espermatogônicas e 

de espermatozóides, ocorrendo uma diminuição e um aumento, respectivamente. Foi 

observada ocorrência de gônadas intersexo nos tratamentos de 10µg e 100µg de Se em 

normóxia e hipóxia + Se 10 µg, com uma maior abundância nos peixes expostos à maior 

concentração de selênio. As estruturas histológicas e alterações em machos e fêmeas 
estão representadas nas figuras 6 e 7 
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Figura 3. Número absoluto de células germinativas por campo em gônadas de (A) fêmeas e (B) 
machos de Crenuchus spilurus expostos a normóxia ou hipóxia (6 mg L-1 O2 e 1.0 mg L-1 O2) em 
diferentes concentrações de selênio (0 µg L-1, 10 µg L-1 e 100 µg L1). 
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Figura 4. Porcentagem de (A) oócito/oogônia, (B) oócito pré-vitelogênico, (C) vitelogênicos, (D) pré-
ovulatório e (E) pós-ovulatório em fêmeas de Crenuchus spilurus expostas a normóxia ou a hipóxia 
(6 mg L-1 O2 e 1.0 mg L-1 O2, respectivamente) em diferentes concentrações de selênio (0 µg L-1, 10 
µg L-1 e 100 µg L-1). Letras diferentes representam diferença estatística entre os tratamentos pela 
ANOVA fatorial fracionária (p<0.05). 
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Figura 5. Porcentagem de (A) espermatogônia, (B) espermatócito, (C) espermátides, (D) 
espermatozoide e (E) intersex em machos de Crenuchus spilurus expostos a normóxia ou a hipóxia 
(6 mg L1 O2 e 1.0 mg L-1 O2, respectivamente) em diferentes concentrações de selênio (0 µg L-1, 10 
µg L-1 e 100 µg L-1). Letras maiúsculas diferentes indicam diferença entre normóxia e hipóxia. Letras 
minúsculas diferentes representam diferença estatística entre os tratamentos pela ANOVA fatorial 
fracionária (p<0.05). 



 37

 

Figura 6. Mudanças histológicas de testículos em machos de Crenuchus spilurus expostos a 
normóxia ou hipóxia (6 mg L-1 O2 e 1.0 mg L-1 O2) em diferentes concentrações de selênio (0 µg L-1, 
10 µg L-1 e 100 µg L-1) por 28 dias. (A) Testículos de macho controle (normóxia) com arquitetura 
normal de túbulos seminíferos e distribuição normal de células germinativas, (B) Gônada intersexo 
com presença de folículos perinucleolares (seta) de machos expostos à hipóxia e degeneração 
testicular do epitélio germinativo com aglutinação de células germinativas (triângulo amarelo), (C) 
Gônada intersexo com presença de folículo perinucleolar (seta) de macho exposto à hipóxia + 
10µgSe, (D) Gônada intersexo com presença de folículos perinucleolares (seta) de machos 
expostos à normóxia + 10µgSe e degeneração testicular do epitélio germinativo com aglutinação de 
células germinativas (triângulo amarelo), (E-F) Gônada intersexo com presença de folículos 
perinucleolares (seta) de machos expostos à normóxia + 100µgSe e degeneração testicular do 
epitélio germinativo com aglutinação de células germinativas, induzindo à redução expressiva da 
quantidade de espermatozóide (triângulo amarelo). Sg: espermatogônia; Sc: espermatócito; St: 
espermátide; Sz: espermatozoides. 
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Figura 7. Cortes histológicos da proporção de ovários e folículos em fêmeas de Crenuchus spilurus 
expostas a normóxia ou hipóxia (6 mg L-1 O2 e 1.0 mg L-1 O2) em diferentes concentrações de 
selênio (0 µg L-1, 10 µg L-1 e 100 µg L-1). Estágios I e II: oócitos, oogônias, oócitos perinucleolares 
(pré-vitelogênicos) - essas células tendem a ser abundantes em ovários adultos normais; Estágio III 
e IV: oócitos vitelogênicos - geralmente maiores que os oócitos perinucleolaresa; Estágio V: oócito 
pós-ovulatório: uma bainha perifolicular colapsada após a liberação do oócito; esta é uma estrutura 
membranosa revestida por células da granulosa, células da teca e epitélio de superfície (Johnson et 
al., 2009). Setas vermelhas indicam acúmulo de células pigmentadas. 
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DISCUSSÃO 

Nossos resultados mostram que uma maior bioacumulação foi associada às 

alterações nos níveis de expressão dos três genes aqui estudados e também ao aumento 

da incidência de alterações na morfologia e no número das células germinativas em ambos 
os sexos, sobretudo nos machos. De fato, a exposição ao selênio e à hipóxia isoladamente, 
bem como em conjunto, são capazes de causar desregulação endócrina em C. spilurus, 

sugerindo prejuízos à biologia reprodutiva desses animais. 

Bioacumulação é o processo competitivo de taxas de absorção de produtos 

químicos, contra a eliminação química por troca respiratória, biotransformação metabólica, 
entre outros (Lv et al., 2019). O primeiro órgão a entrar em contato com um agente 

contaminante externo são as brânquias que, adicionalmente, também desempenham 

função fundamental no processo de troca gasosa, sendo a disponibilidade de oxigênio no 

meio importante na taxa respiratória. No presente trabalho, brânquias de animais em 
normóxia tiveram maior bioacumulação de Se do que as brânquias de animais que foram 

expostos à hipóxia. Um dos fatores que pode explicar esse menor acúmulo em animais em 

hipóxia é a repressão metabólica secundária que pode ocorrer nesses animais, como foi 

demonstrado por Cunha e colaboradores (in prep.). Esses autores avaliaram os ajustes 
metabólicos de juvenis e adultos de Crenuchus spilurus à hipóxia e observaram que após 

sete dias esses animais diminuíram a taxa de consumo de oxigênio. Apesar disso, na 
literatura é demonstrado que nos primeiros momentos em exposição à hipóxia, os peixes 

aumentam a taxa respiratória (Robb e Abrahams, 2003; McNeil e Closs, 2007). Essa 

resposta primária à exposição à hipóxia, ou seja, esse aumento na frequência de ventilação 

facilita a acumulação do selênio, porém, após algum tempo há um decaimento na taxa 
metabólica (Cunha et al., in prep.), aumentando a demanda anaeróbica e melhorando a 

utilização da energia ou reduzindo o consumo da mesma. Além disso, a tomada de 

oxigênio diminui, reduzindo assim a absorção de qualquer elemento no ambiente, inclusive 

a metabolização de compostos. 

O acúmulo de Se no fígado de C. spilurus aumentou significativamente na exposição 

a concentrações mais altas de Se. Certos autores relatam que acúmulos significativos 

ocorrem no fígado de peixes marinhos expostos a substâncias tóxicas como chumbo, 

níquel e cádmio (Vinodhini e Narayanan, 2008). O fígado é um importante órgão para 

desintoxicação; por isso, o pleno funcionamento desse órgão tem uma alta importância em 

peixes expostos a ambientes com altas concentrações de substâncias tóxicas. O fígado e 
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os rins são os principais locais de redistribuição após a absorção pelas brânquias (Glynn et 

al., 1992). Observamos maior concentração de Se no fígado do que nas brânquias, para 

ambos os sexos. O maior acúmulo de Se nesse órgão em comparação com brânquias 
também foi observado em juvenis de pargo rosa (Pagrus major) por Kim e Kang (2014).  

Ademais, nossos resultados sugerem que os machos tendem a ser mais sensíveis, 

bioacumulando mais que as fêmeas. Isso foi observado nos próprios dados de mortalidade 

e foi corroborado pelos dados de bioacumulação, indicando uma maior sensibilidade do 

macho. Segundo Hamilton (2004), diferenças na vulnerabilidade de espécies ou entre 

espécies ao selênio dependem, principalmente, de seu nicho alimentar ou de alguns 
mecanismos fisiológicos adaptativos. Sabe-se que machos de C. spilurus exercem 

cuidados paternos exclusivos até que as larvas se desprendam do substrato do ninho, 

enquanto as fêmeas parecem desempenhar papel pouco importante no cuidado parental 
(Almeida Borghezan et al., 2019). Estes autores informam que, durante esse período, os 

machos raramente deixam o ninho e se abstêm de se alimentar, enquanto as fêmeas 

investem mais energia por gameta. Além disso, o desenvolvimento das características 

sexuais primárias pode ser altamente dispendioso energeticamente para os machos, 

tornando-os mais sensíveis ao estresse em resposta à pressão da seleção sexual, 

promovendo uma maior vulnerabilidade a eventuais exposições externas.  

Esse é o primeiro estudo disponível na literatura que analisa como a exposição à 

hipóxia e ao selênio, simultaneamente, pode alterar a expressão dos principais genes 

reguladores de hormônios em uma espécie amazônica. No presente trabalho, os resultados 

da PCR em tempo real mostram que a regulação dos genes-alvo estudados foi alterada 

pela exposição ao selênio e hipóxia. A expressão do gene ERα nos cérebros de machos e 
fêmeas foi regulada positivamente e essa regulação positiva do ERα ocasionada pela 

exposição a diferentes xenobióticos foi demonstrada também em diferentes teleósteos 
ovíparos, como Oryzias latipes (Min et al., 2003, Filby et al., 2007). O aumento de ERα nos 

animais sugere um aumento do estradiol circulante, inclusive nos machos, uma vez que 

esse gene é induzido pelo estradiol (Nelson e Habibi, 2008). Nossos dados mostram que 

após 28 dias de exposição, houve expressão do ER2β apenas nos machos, indicando uma 
resposta gênero-específica do gene. As formas do gene ERβ (ER2α e ER2β) em teleósteos 
têm uma maior afinidade pelo estradiol do que ERα (Marlatt et al., 2008); deste modo, à 

medida que os níveis de estradiol aumentam, eles tendem a agir principalmente por meio 

do próprio ERβ para aumentar a vitelogênese e, consequentemente, a expressão do ERα. 
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Na medida em que os níveis de expressão do ERα aumentam, o estradiol pode sinalizar 

cada vez mais através desse mesmo gene, sendo um efeito auto regulatório bem 
caracterizado dos estrogênios em seus próprios receptores (Marlatt et al., 2008). Assim, 

considerando que a regulação dos hormônios se dá por retroalimentação, pode ter ocorrido 

feedback negativo também do ER2β nos machos, ocasionado pelo aumento do estradiol, 

inibindo a expressão do mesmo. Yost e colaboradores (2014) sugerem que os subtipos 
ERβ desempenham um papel crítico na vitelogênese no ciclo reprodutivo normal das 

fêmeas, bem como na resposta estrogênica de peixes machos expostos a EDCs.  

A expressão de ER2α em fêmeas expostas à menor concentração de selênio (10µg 
L-1) em normóxia também foi suprimida quando comparada à de fêmeas em normóxia 

(controle), indicando uma resposta específica do gene na exposição do animal ao selênio, 

em vez de uma regulação geral do metabolismo, enquanto que os genes ERα e ER2β 

foram regulados positivamente. Sabo-Attwood e colaboradores (2007) averiguaram que os 
subtipos de ER2β em Micropterus salmoides têm um efeito inibitório sobre a transcrição 

mediada por ERα recombinante in vitro. As respostas dos ERs mostraram-se fortemente 

dependentes do sexo para os três genes aqui avaliados. As fêmeas se mostraram 

relativamente menos sensíveis aos EDCs do que os machos, o que poderia, pelo menos 

em parte, mostrar a tolerância delas à contaminação química e à hipóxia, da mesma forma 

que nos resultados de bioacumulação e mortalidade. Os receptores de hormônios sexuais 

no complexo cérebro-hipófise estão envolvidos na regulação do feedback dos hormônios 
sexuais (Lu et al., 2014); assim, as alterações observadas sugerem que a hipóxia e o 

selênio podem interromper ou desregular a sincronização hormonal normal ao longo do 

eixo hipotálamo-hipofisário, principalmente nos machos. 

A histopatologia em gônadas é considerada um biomarcador importante para os efeitos 

adversos nas gônadas por poluentes ambientais (Yang et al., 2013). Alguns estudos 

demonstraram que contaminações ambientais podem resultar no desenvolvimento anormal 
de ovários e testículos em peixes (Hou et al., 2018). A exposição à hipóxia + 10µgSe, e à 

normóxia + 10µg e 100µgSe induziram, inicialmente, o aumento de células vitelogênicas 

nas fêmeas. Na exposição das mesmas aos tratamentos de hipóxia e hipóxia + 10µgSe, 
houve uma indução do aumento de células pré e pós-ovulatórias além da ocorrência de 
folículos atrésicos. Em fêmeas de Pimephales promelas expostas a um composto presente 

em filtro solar por 15 dias, Weisbrod e colaboradores (2007) relataram o aumento do 

número de oócitos pré-vitelogênicos e diminuição das proporções de ovócitos vitelogênicos 
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precoces e tardios. Neste trabalho, ambos os tratamentos causaram uma incidência 

moderada e até alta, em alguns casos, de atresia de oócitos nas fêmeas. A atresia faz 

parte do desenvolvimento ovariano normal no estágio pós-ovulatório; no entanto, é 

incomum em ovários pré-vitelogênicos. Segundo estudos de Ondricek e Thomas (2018) 
com corvina do Atlântico (Micropogonias undulatus), a exposição à hipóxia reduziu a 

expressão do receptor de estrogênio acoplado à proteína G (GPER) resultando em 
aumento da atresia folicular ovariana, aumento da apoptose ovariana e redução do número 

de oócitos saudáveis. No presente estudo, os tratamentos mais críticos, tais como hipóxia, 

hipóxia + 10µgSe e normóxia + 100µgSe, houve aparecimento de acúmulos de células 

pigmentadas, que podem ser encontradas tanto nos ovários quanto nos testículos. 

Segundo Blazer (2002), essas estruturas pigmentadas, também conhecidas como 

cromatóforos, ou agregados de macrófagos, são mais numerosas em peixes coletados em 
locais contaminados e são extensivamente avaliadas como biomarcadoras de exposição a 

ambientes contaminados.  

Em segundo lugar, a exposição ao selênio levou a uma proporção significativamente 

menor de espermatozoides em relação aos machos não expostos. Além disso, a exposição 

à hipóxia ocasionou um número significativamente menor de todos os estágios iniciais de 

desenvolvimento. Em ambos os tratamentos, hipóxia e selênio, ocorreu presença de 

gônadas intersexo nos machos, as quais foram induzidas em concentrações nominais que 

são relevantes sob o ponto de vista ecotoxicológico no meio ambiente aquático. A 
exposição de peixes machos a poluentes estrogênicos está ligada a vários efeitos 

reprodutivos adversos, incluindo o desenvolvimento de oócitos testiculares, contagens e 
motilidade espermáticas reduzidas e fecundidade reduzida (Yost et al., 2014). Konkal e 

Ganesh (2020) observaram uma redução induzida por hipóxia no índice de testículo 
somático e desenvolvimento testicular inibido em tilápia (Oreochromis mossambicus). Além 

disso, o número e a qualidade do esperma também foram reduzidos pela interrupção da 
apoptose induzida por hipóxia.  

O aumento de folículos maduros nas fêmeas, diminuição dos espermatozoides nos 

machos, desorganização dos túbulos seminíferos, alteração de estruturas testiculares que 
resultam em comprometimento da qualidade dos espermatozoides (Lai et al., 2018) e, 

ainda, a presença de gônadas intersexo nos machos, pode estar associada à hipótese de 
que tanto a hipóxia como o selênio possuem efeito estrogênico em C. spilurus. 

Sincronicamente, com os dados de expressão gênica, em que tanto nas fêmeas e nos 
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machos há um aumento significativo da expressão dos receptores de estrogênio, dado este 

que foi reforçado por Wiseman e colaboradores (2011), ao demonstrarem que 

concentrações elevadas de Se têm a capacidade afetar o sistema endócrino de peixes, as 

alterações na capacidade de bioacumulação de Se nos indivíduos aqui estudados, bem 

como os níveis de expressão gênica observados, mostram que nossos resultados além de 

condizentes com a literatura, colocam os peixes amazônicos no mapa dos peixes 
vulneráveis à disrupção endócrina. Ainda, os resultados das análises histológicas 

observados neste estudo demonstram que a exposição à hipóxia e ao selênio tem sim a 

capacidade de afetar significativamente a biologia reprodutiva desta espécie por meio de 

ambos os sexos, ao danificar a estrutura das gônadas, ao alterar as expressões de genes 

relacionados ao HPG endócrino e, consequentemente, os níveis de hormônios esteróides 
do C. spilurus. 

4. CONCLUSÃO 
Os dados apresentados neste estudo indicam que tanto a concentração 

ambientalmente relevante de selênio quanto a exposição à hipóxia são capazes de alterar 
as vias de sinalização estrogênicas e estruturas reprodutivas de C. spilurus e que essas 

respostas são, de forma geral, potencializadas quando a exposição ao selênio e hipóxia é 

combinada. O aumento na incidência de histopatologias, as mudanças no número e 

morfologia das células germinativas e a expressão regulada positivamente de receptores 

de estrogênio sugerem que o selênio isolado ou combinado com a hipóxia, além de causar 
danos aos tecidos, pode atuar via controle estrogênico em machos e fêmeas de C. spilurus. 

Nossos resultados ajudam a compreender os efeitos negativos desses estressores na 

reprodução e desenvolvimento dessa espécie. Embora habitats hipóxicos de ocorrência 
natural sejam comuns na Amazônia, as atividades antropogênicas levaram a aumento de 

hipóxia em sistemas aquáticos, particularmente em torno das cidades, o que pode levar a 

mudanças na composição das espécies de peixes e extinção de espécies sensíveis. Esses 

efeitos podem ser devidos à mortalidade aguda ou devido ao comprometimento reprodutivo 

resultante da exposição crônica à hipóxia. Nossos resultados mostram que os machos são 

mais vulneráveis à disrupção endócrina, podendo esses estressores, isolados ou 
combinados, representar uma ameaça duradoura e dramática para C. spilurus com 

possível efeito na estrutura populacional. Em conjunto, esses resultados nos fornecem uma 

melhor compreensão dos efeitos que desreguladores endócrinos podem ter sobre os genes 

regulados pelas vias do receptor de estrogênio em uma espécie amazônica.  
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5. ANEXO  
Material suplementar 1. Resultado da ANOVA fracional fatorial (F) e nível de significância (p) para os genes Er1a, Er2a e Er2b, e 
bioacumulação de selênio nas brânquias e no fígado de Crenuchus spilurus, por meio da comparação dos três fatores estudados 
(sexo, oxigênio e selênio). 

 

 Er1a Er2a Er2b Selenium in gills Selenium in liver 

 F p F p F p F p F p 

Sex           120.134 2.294e-12 16.423 0.0003 135.967 3.02e-13 3.587 0.065 8.312 0.006 

Oxygen  25.835 1.562e-05 7.861 0.008 16.371 0.0002 72.071 1.42e-10 41.789 1.174e-

07 

Selenium 63.395 7.399e-12 20.117 2.875e-

06 
6.83 0.003 63.598 2.71e-13 170.332 2.2e-16 

Sex: Oxygen      5.952 0.020 3.362 0.076 43.433 1.72e-07 1.741 0.194 1.143 0.291 

Sex: Selenium      7.436 0.002 4.167 0.025 2.91 0.068 0.175 0.840 1.828 0.174 

Oxygen: Selenium 26.749 1.205e-05 18.652 0.0001 0.021 0.885 11.339 0.001 0.078 0.780 

Sexo: Oxygen: 
Selenium 

10.585 0.002 5.580 0.024 7.724 0.008 0.428 0.516 0.191 0.664 
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Material suplementar 2. Resultado da ANOVA fracional fatorial (F) e nível de significância (p) para as análises histológicas das 
estruturas e fêmeas e machos de Crenuchus spilurus utilizando dois fatores (oxigênio e selênio). 

 Fêmea 

 Oócito/oogônia Oócito pré-
vitelogênico 

Vitelogênicos Pré-
ovulatório 

Pós-
ovulatório 

 F p F p F p F p F p 

Oxygen  2.841 0.122 0.200  0.664 0.464 0.511  3.527 0.089 5.902 0.035 

Selenium 2.242 0.156 1.713  0.229 3.624 0.065 0.197 0.823  5.584 0.023 

Oxygen: 
Selenium 

0.425 0.528 0.225  0.646 2.511 0.144  0.236 0.637  6.170 0.032 

 

 

 

Macho 

Espermatogônia Espermatócito Espermátide Espermatozóide Intersexo 

F p F p F p F p F p 

8.491 0.015 1.464 0.254  0.531   0.483 11.16 0.007 3.163  0.105 

2.947 0.098 3.226 0.082 1.316   0.311 3.86 0.057 8.151 0.007 

0.548 0.476   0.188 0.673 0.050  0.827 0.07 0.797 0.070 0.796 

 


