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SINOPSE

O presente trabalho avaliou os aspectos fisiológicos e ecotoxicológicos em diferentes
espécies da ictiofeuna do rio Negro, Amazônia. Como qualquer característica do ambiente
aquático é detectada pelas brânquias, onde também ocorrem os ajustes fisiológicos iniciais,
estes estudos foram conduzidos com ênfase no processo de regulação iônica. A ictiofouna

do rio Negro está sujeita a um ambiente extremamente pobre em íons. O úmco constituinte
presente em abundância é representado por compostos orgâmcos como as substâncias
húmicas (SH), cuja função biológica ainda é pouco entendida. Assim, este estudo procurou
também avaliar o efeito de SH nos organismos. O transporte de Na e Ca em espécies do

rio Negro foi caracterizado por meio de análise cinética de Michaelis-Menten, onde foram
estimados parâmetros como a capacidade de transporte máximo de íons (Jmax) e a afimdade
destes íons aos transportadores braquiais (Km) em situações diversas. Medidas de fluxos
unidirecionais para o íon Na^ também contribuíram para o entendimento da dinâmica do

processo de regulação nestas espécies, as quais foram testadas tanto em condições de
laboratório quanto em condições naturais. Aspectos ecotoxicológicos foram avaliados
considerando-se os conhecidos efeitos da matéria orgânica dissolvida sobre a toxicidade de

metais e compostos lipofílicos como o petróleo. Os metais estudados foram o cobre e o

cádmio, cujos mecanismos de toxicidade em nível branquial envolvem as rotas de transporte

iônico (Na^ e Ca^^, respectivamente). Os estudos acerca da toxicidade do petróleo
envolveram, além da avaliação do transporte iônico, o uso de biomarcadores como CYPl A.
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© ABSTRACT

The blackwaters of the Rio Negro, one of the major tributaries of the Amazon River, are

^  highly acidic, with an extremely low ion content and high concentrations of natural organic

®  matter (humic substances, SH). Despite its extreme physicochemical characteristics, the Rio

®  Negro supports a remarkabie diversity of fish. The goal of this work was to assess
^  ionoregulatory specializations in fish inhabiting the Rio Negro, emphasizing the efifect of HS
^  on biological processes and the ecotoxicological implications of poUutants such as metais

®  and petroleum hydrocarbons. The results showed that fish inhabiting Amazonian

0  blackwaters are able to actively transport Na^ and Ca^^ at very high rates, indicating high
©  afifinity of the transporters at the gills. Artificially lowering the pH by adding inorganic acids

^  (HNO3 - pH~3,5) inhibited Ca^^ transport. However, chronic exposure (acclimation) to low
^  pH in the presence of HS did not impair Ca^^ influx in one species. Thee presence of HS
^  apparently allow fiísh to sustain high ion transport rates, which is extremely beneficiai given

®  the ion-poor nature of the waters of the Rio Negro. Acclimation to HS proved to be a key
©
^  factor for assessing physiological processes in fish. The effects of copper and cadmium on
©

ion transport were evaluated in the tambaqui, a tropical model species. Tambaqui had an

^  extremely high tolerance to copper (up to 400 pg.f* tested) as indicated by a lack of
©
.p. inhibition on Na^ influx. The only disturbance detected was an increased difíusive loss of

Na^, but fish were still able to control net Na"^ balance. Cadmium toxicity had a greater

efifect on tambaqui, particularly due to the extremely soft nature of the test water (-10 pmol
% -1 04.^  Ca^^. The species experienced a significant decrease in Ca influx at the lowest cadmium
O  concentration tested (10 írg.l"'). Lastly, petroleum toxicity in tambaqui was assessed through

unidirectional Na^ flux and revealed changes in Na^ transport dynamics. CYPIA expression

was ako a useílil indicator for petroleum toxicity in tambaqui, but the applicability of
1

CYPIA as a biomarker for fish inhabiting Amazonian waters, with high HS content should

be considered very careflilly, since these studies also revealed that HS are an inducer of

CYPIA.
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RESUMO

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar aspectos da regulação iônica em espécies de

peixes do rio Negro, Amazônia. O rio Negro, tipicamente caracterizado pela acidez,

^  baixa concentração de íons e elevada concentração de substâncias húmicas (SH),

apresenta uma ictiofauna especializada para sobrevivência em tais condições. Este estudo

^  procurou enfatizar o efeito biológico das SH nos processos adaptativos, além de avaliar
@  aspectos ecotoxicológicos. Os resultados indicaram que as espécies do rio Negro são

®  capazes de transportar íons como o Na^ e Ca^^ em taxas elevadas, sendo que a afinidade
destes íons nos sítios transportadores é consideravelmente alta, corroborando estudos

anteriores. A acidez (pH'--3,5) inibe o transporte de Ca^"^; entretanto, na presença de SH,

®  este efeito é reduzido. Isto sugere uma fimção fisiológica das SH em sustentar taxas de

transporte de íons elevadas, o que no contexto das águas ionicamente pobres do rio

Negro, representa um aspecto positivo. A aclimatação das espécies às SH provou ser um

fator essencial para a avaliação destes processos fisiológicos. O efeito do cobre e do

cádmio na regulação iônica foi avaliado em uma espécie-modelo, o tambaqui. O cobre,

cuja toxicidade reflete-se no transporte de Na^ pela inibição da Na^^ATPase, afetou

somente o transporte paracelular em tambaqui, indicado pelo aumento no efluxo difiisivo

de Na^. Não houve nenhuma inibição no influxo de Na^ em tambaqui, indicando uma

extrema tolerância da espécie ao cobre, em concentrações da ordem de 400 pg.l"'. O

cádmio, por outro lado, afeta o transporte de Ca^^ pela inibição da Ca^^ATPase. A

espécie apresentou inibição no influxo de Ca^^ em tambaqui em concentrações da ordem

de 10 pg.r'. Tambaqui submetido à exposição aguda ao petróleo apresentou alterações

na dinâmica do transporte de Na^. O biomarcador CYPIA provou ser uma ferramenta

sensível para a avaliação da toxicidade a este contaminante na referida espécie. Por outro

lado, o uso de CYPIA como biomarcador de exposição a compostos de petróleo deve

ser considerado com cautela dentro do contexto da Amazônia, uma vez que as SH em si

também foram capazes de induzir a CYPIA.
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0  1. Introdução

0
0  Os ambientes de água preta da Amazônia, como o rio Negro e seus tributários

0

0
(Figura 1), são tipicamente conhecidos por apresentarem concentrações tônicas

extremamente baixas, elevada acidez e alta concentração de compostos orgânicos

^  (e.g., Sioli, 1968; Furch, 1984; Santos et ai., 1984). Dados de levantamentos

0  . .. .
'  ictiofaunísticos sugerem que ambientes de água doce de banca concentração tônica

•

@  estão associados a uma biodiversidade reduzida, tanto em termos de abimdância,

0

0
quanto em riqueza de espécies (revisto por Grraham, 1993). Além disso, a acidez das

©

/rs

águas também é um fator limitante na diversidade e densidade de espécies devido à

dificuldade dos peixes em manter a homeostase tônica (Wood, 1989). O papel da

elevada concentração de compostos orgânicos nas águas pretas da Amazônia ainda é

©  pouco entendido do ponto de vista biológico (Matsuo & Vai, 2003c).

As baixas concentrações de íons nos rios de água preta da Amazônia devem-se

à geoquímica de seus solos arenosos associados (podzólicos e, em parte, lateríticos)
©

©  (Sioli, 1968). Tais solos possuem baixa capacidade de retenção de cátions, refletindo

©
portanto, a extrema pobreza mineral na bacia do no Negro (Furch, 1984). A

condutividade nestas águas geralmente encontra-se em tomo de 10 ̂S.cm"^

A coloração escura destas águas é atribm'da à elevada concentração de

compostos orgânicos resultantes da decomposição de matéria vegetal e animal

(Thurman, 1985a). Estes compostos, coletivamente referidos como substâncias

çs húmicas (SH), também são responsáveis por parte da acidez natural atribuída às águas

pretas (Leenheer, 1980). A amplitude de variação no pH ao longo do rio Negro pode

ocorrer entre 3,0 e 6,5, sendo que as áreas mais ácidas são os trechos de floresta

O
inundada conhecidos regionalmente como igapôs e igarapés.
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Figura 1. Representação gráfica do rio Negro, Amazonas, Brasil, a) A figura indica

alguns de seus inúmeros tributários; b) a figura estipula a posição do rio Negro em

relação a outros rios da bacia Amazônica. O rio Negro estende-se por cerca de 1.700

km a partir do sudoeste da Venezuela até sua confluência com o rio Solimões, em

Manaus. A partir deste ponto, ambos são coletivamente referidos como rio Amazonas

e deságuam no oceano Atlântico.
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Apesar da concepção de que as águas pretas representam ambientes extremos

para a vida aquática em função de suas características fisico-químicas, estes corpos

d'água na Amazônia abrigam uma diversidade íctica rica e singular (Goulding et ai,

1988; Henderson, 1990; Henderson & Walker, 1990; Vai & Almeida-Val, 1995;

Catarino, 2000; Chão, 2001) (Tabela 1; Foto 1). Mais de 1.000 espécies de pekes já

foram registradas para o rio Negro (Chão, 2001), sendo que novas espécies são

descobertas (descritas) numa base regular em fimção do estabelecimento de fetores-

cbave na sistemática dos indivíduos de taxonomia complexa..

Tabela 1. Diversidade de peixes registrados para o rio Negro em fimçâo das ordens e
respectivas &mílias (Goulding et al, 1988).

Characiformes Silurifonnes Gymnotiformes Outros grupos Origem marinha

(46%) (29%) (8%) (12%) (5%)

Anostomídae Ageneiosidae Apteronotidae Arapaimidae Belonidae

Characídae Aspredinidae Electrophoridae Cichiidae Clupeidae

Chilodontidae Auchenipterídae Gymnotidae Rivulidae Eleotridae

Ctenolucidae Callichthyidae Hypopomidae Osteoglossidae Engraulidae

Curímatídae Cetopsídae Rhamphichthyidae Poecilidae Potamotiygonidae

Etythrínidae Doradídae Stemopygidae Synbranchidae Sciaenidae

Gasteropelecida Hypophthalmídae Soleídae

Hemiodontidae Lx)rícaríidae

Lebiasinidae Pimelodidae

Prochilodontidae Scoloplacidae

Trichomycteridae
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/Iwcwírws hoplogenys Hyphessobrycon erythrostigma

Carnegiella strigata Hemigrammus ocellifer Paracheirodon axelrodi

Nannostomus unifasciatus

\

Platydoras costatiis Corydoras adolfoi

Hemigrammus rodhostomus Apistogramma sp. Hemigrammus sp.

Potamotrygon sp. Colossoma macropomum

Foto 1. Diversidade de peixes do rio Negro, Amazônia. Fotos selecionadas de fontes

variadas {websites^ livros, pessoais, etc.), sem escala de tamanho, apenas para

ilustração. A maior parte das espécies indicadas foram utilizadas neste trabalho,

conforme referenciados nos capítulos seguintes.
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®  Águas pretas também ocorrem em outros lugares do mundo, além da
&
^  Amazônia {e.g.. Estados Unidos, Finlândia). Na América do Norte, por exemplo, o no

®  Swannee (Geórgia, EUA) é extremamente rico em material húmico, apresentando
&

concentrações entre 25 a 75 mgC.F^ e valores de pH abaixo de 4,0 (fonte:

http://www.ihss.gatech.edu/). A riqueza em matéria orgânica no rio Swannee atribui-

se à sua origem, às proximidades de áreas pantanosas como Okefenokee Swamp.

Apesar da alta concentração de SH no rio Swannee, dados sobre a diversidade íctica

®  provavelmente não superam os números encontrados para as águas pretas da

@  Amazônia.

^  O objetivo geral deste trabalho é o entendimento das adaptações e ajustes

^  fisiológicos em membros da ictiofauna do rio Negro em fimção das características

íg físico-químicas das águas pretas. O principal aspecto enfatizado será a regulação

^  iônica, uma vez que todas as características do meio aquático são transmitidas
•''5 inicialmente às brânquias, onde também ocorrem uma série de mecanismos

O^  compensatórios para ajustar a homeostase. Estudos iniciais indicaram que a ictiofauna

desses ambientes é altamente especializada em relação àquelas espécies que habitam

águas cuja físico-química é mais próxima do normal (e.g., Gonzalez et ai, 1998;

^  Wood et ai, 1998; Wilson et ai, 1999; Gonzalez et ai, 2002). Além disso, as

^  substâncias húmicas (SH) serão consideradas extensivamente nestes estudos no

sentido de prover subsídios para um melhor entendimento de como estes compostos

podem afetar os processos fisiológicos de determinadas espécies de peixes na

Amazônia.

Nesta revisão, serão introduzidos conceitos e particularidades relevantes ao

ecossistema Amazônico pertinentes a este trabalho. As variáveis físico-químic£is das

águas pretas serão discutidas em função dos mecanismos de ajuste fisiológico

10



necessários para a sobrevivência das espécies em tais ambientes. Considerações sobre

a participação das SH nestes processos serão abordadas, bem como o papel destes

^  compostos no contexto ecotoxicológico, dada a sua importância na biodisponibilidade
c»

de contaminantes aquáticos como cátions metálicos e compostos lipofilicos como o

_  petróleo.

2. Características físíco-químicas do rio Negro

,'(V

Na Amazônia, três classes de água são reconhecidas em função de sua cor

tipos de água pode ser encontrada detalhadamente na literatura (e.g., Sioli, 1968;

(Wallace, 1889; Sioli, 1968): água branca, água clara, e água preta. A descrição dos

Furch, 1984; Junk, 1997). Em linhas gerais, águas brancas são ricas em minerais

dissolvidos, apresentando uma alta turbidez resultante da erosão dos escudos andinos,

, ̂5 com pH em tomo de 6,5 a 7,5 (e.g., rio Solimões e rio Madeira). As águas claras

variam com relação à concentração de compostos orgânicos e minerais dissolvidos;

seu aspecto óptico é transparente, pois a maioria dos compostos húmicos presentes

nas águas claras encontra-se adsorvidos (complexados) a partículas de argila e/ou

silte; o pH das águas claras situa-se na fabca de 5,5 a 7,0 (e.g, rio Tapajós). As águas

pretas são singulares principalmente devido à baixa concentração de íons e a elevada

concentração de SH, sendo tipicamente ácidas, com um pH variando em média entre

)  5,0 e 6,0 no canal do rio Negro, e entre 3,0 e 4,0 nas florestas inundadas (igapós e

igarapés) de água preta (Leenheer, 1980; Furch, 1984; Walker, 1995).

As características físico-químicas dos corpos d'água na Amazônia são

altamente dependentes da geoquímica das bacias de drenagem associadas (Stedlard &

Edmond, 1983). As águas pretas são extremamente pobres em íons dissolvidos pois

drenam predominantemente solos podzólicos depauperados (Sioli, 1968; Stallard &

11
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'í* Edmond, 1983; Furch, 1984). O rio Negro é o principal representante de águas pretas
=3
^  na bacia Amazônica, estendendo-se por 1.700 km a partir da divisa entre a Venezuela

aproximadamente 700.000 km^, distribuídos entre inúmeros tributários associados

&  A presença dos compostos orgânicos, coletivamente referidos como substâncias

e a Colômbia. A bacia do rio Negro abrange uma área de drenagem de

(Figura 1).

'9

.í»

A?

."1

'  '■)

'ri

húmicas (SH) é que conferem a coloração escura destas águas (Foto2). A concentração

^  média de SH no baixo rio Negro é de 10-15 mgC.r* (Erte! et ai, 1986; Kuchler et ai,

1994), enquanto que nos igapós, as concentrações podem ser superiores a 35 mgC. 1"'

^  (Santos et ai, 1984; Walker, 1995). A maior parte dos rios de água doce ao redor do
^  mundo apresentam concentrações de SH (freqüentemente referida em textos como

Icarbono orgânico dissolvido, ou DOC) ao redor de 5 mgC.f (Thurman, 1985a,b).
3
^  A acidez natural destas águas é, em parte, atribuída a determinados grupos

funcionais das SH (notadamente os carboxílicos e hidroxil-fenólicos; Thurman, 1985a).

De acordo com Leenheer (1980), 85% da acidez no rio Negro está relacionada às SH,

enquanto que o restante deve-se a ácidos fracos como o ácido carbônico. I. Walker

{comunicações pessoais) sugeriu também que parte da acidez nas áreas de igapó resultava

da produção de ácido acético em função dos processos de decomposição da liteira

^  submersa por fungos.

Embora as classes ópticas das águas amazônicas sejam freqüentemente usadas

como referência, elas não distinguem os tipos de água com base na sua composição iônica

íx (Sioli, 1968). Isto ocorre principalmente devido à heterogeneidade dos corpos d'água na

Amazônia, mesmo dentro de uma dada categoria óptica. Sendo assim, 'água preta' não

^  pode ser definida, mas pode ser caracterizada como águas com babca concentração iônica

(particularmente cálcio, Ca^^ e elevadas concentrações de SH (Tabela 2).

12
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Foto 2. Água preta do rio Negro, Amazônia, a) característica óptica da água preta
nas proximidades dos igapós (médio rio Negro, AM), e o solo arenoso (pobre em
nutrientes) associado; b) vista aérea do rio entre a floresta e bancos de areia nas
proximidades do município de Barcelos (AM); c) visto parcial do encontro das águas
do rio Negro e do rio Solimões na área de confluência próximo à cidade de Manaus
(AM). Fotos: M. L. G. Araújo {foto a)\ anônimo {foto b)\ A. Y. O. Matsuo {foto c).
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Tabela 2. Algumas características físico-químicas das águas pretas da Amazônia
(compilado de vários trabalhos).

Área do Rio Negro (RN) pH Condutiv. -W SH Referência

(fjSxnf^) (pmol) (mgCt^)

Baixo RN (acima de Manaus) n.d. n.d. 9,7 ±4,2 n.d. Konhauser e/út/., 1994

Baixo RN (acima de Manaus) n.d. n.d. 6,5 13,8 Kuchlereífl/., 1994

Baixo RN (acima de Manaus) 5,1 ±0,6 9±2 5,3 ± 1,6 n.d. Furch, 1984

Baixo RN (igapós) 3,9 ± 0,5 31 ±12 n.d. 51 ±6 Walker, 1990

Baixo RN (Tarumã) 4,5 ±0,5 10 ± 1 n.d. 12,8 Walker, 1990

Baixo RN (Tarumã) 5,0 ± 0,5 9±2 4,6 ±2,0 n.d. Furch, 1984

Baixo RN (tributários) 4,8 ± 1,0 12±4 3,7 ±7,7 21 ±9 Santos et ai, 1984

Baixo RN (Anavilhanas) 4,9 11 6,2 10,0 Leenheer & Santos, 1984

Baixo RN (acima de Anavilhanas) 4,2 10 4,25 11,7 Leenheer & Santos, 1984

Médio RN (tributários) 4,7 ± 0,6 13 ±5 1,1 ±1,8 30 ±20 Santos et ai, 1984

Alto RN (tributários) 4,5 ±0,7 16±6 0,4 ±1,0 33± 17 Santos et ai, 1984

n.d. = não determinado

Estas características das águas pretas podem configurar limitações fisiológicas

aos organismos que vivem em tais ambientes. Conseqüentemente, o rio Negro e sua

ictiofauna associada representam um excelente modelo para o entendimento da

natureza destes ajustes adaptativos.

3. Limitações fisiológicas dos peixes às águas pretas

As brânquias correspondem a uma área funcional de cerca de 50% em relação

à superficie corpórea dos peixes (Hughes, 1984), estando diretamente em contato com

o ambiente aquático. Portanto, qualquer característica fisico-química da água é

detectada inicialmente pelas brânquias, e os peixes desenvolvem ajustes ou

adaptações em função das características do meio em que se encontram para reajustar

as taxas de homeostase iônica (Wood, 1992).

14
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9  3.1. Escassez de íons na água preta

A condutividade da água em rios nos Estados Unidos geralmente varia entre

\ ■■

c _

r

50 a 1.500 pS.cm'^ Corpos d'água na América do Norte que indicam uma boa

®  diversidade íctica e biomassa pesqueira estão associados à condutividade entre 150 e

500 pS.cm'^ {http://www.epa.gov/owow/monitoring/volmteer/streain/vms59.html). A

condutividade no rio Negro é da ordem de apenas 9 pS.cm' (Furch, 1984) enquanto

que na água destilada, este valor está ao redor de 5 pS.cm ̂  A idéia de que o ambiente

aquático deve conter uma concentração de íons mínima o suficiente para permitir a

diversidade de organismos, bem como possibilitar a performance das fimções

fisiológicas básicas como a homeostase iônica, sugere que as espécies do rio Negro

apresentam mecanismos de regulação iônica especializados.

Os peixes de água doce são hiperosmóticos em relação ao seu ambiente e,

portanto, há uma constante perda de íons por difusão facilitada e entrada excessiva de

Q  água nos tecidos pelo fenômeno da osmose. Peixes que habitam águas com

^  concentrações iônicas abaixo do normal, como as águas pretas, seriam considerados

'super'-hiperosmóticos em relação ao ambiente, apresentando perdas difiisivas ainda

mais acentuadas (ver Furch, 1984, para comparação entre as concentrações iônicas

médias da água doce ao redor do mundo). Como o efluxo (perda) de íons é elevado, as

espécies aparentemente desenvolveram mecanismos compensatórios para ajustar sua
O
.  homeostase iônica. Assim, o transporte ativo de íons pode ocorrer em taxas

^  extremamente altas para repor perdas que são semelhantes em magnitude (Gonzalez

& Wilson, 2001; Gonzalez et ai, 1998, 2002; Matsuo & Vai, 2003b).

Inibição no transporte ativo em águas com baixas concentrações de íons, como

relatado por Potts (1984), pode ocorrer quando os organismos são transferidos de um

meio ionicamente rico para um meio ionicamente pobre, sem uma aclimatação

15
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(SI completa a este último. A aclimatação envolve ajustes nas taxas de transporte de íons,

^  e o organismo eventualmente atinge um estado de equilíbrio ('steady-state') que

^  satisfaz seus requerimentos iônicos. A transferência direta entre meios tônicos que
&

diferem em um alto grau não permite a ocorrência de ajustes graduais nas taxas de

transporte lomco.

A escassez de íons generalizada nos sistemas de água preta pode interferir na

©

O

o

n

'

bomba de próton apical (sistema de troca Na^/íT^, que envolve a entrada de um íon

®  Na^ em troca da saída de um íon na célula. A escassez de Na^ no meio pode

sugerir um reduzido influxo para o interior da célula, o que por sua vez, afetará o

+T +transporte ativo mediado basolateralmente pela NaTC ATPase.

Outras mudanças associadas aos ajustes nas taxas de transporte de íons
tg)

/(^ envolvem a proliferação de células especializadas conhecidas como células-cloreto.

As células-cloreto possuem características típicas de células envolvidas no transporte

de íons, como elevada densidade de mitocôndrias e extensa rede de microtúbulos

como via de transporte (Perry, 1998). Leino e colaboradores (1987) sugerem que a

proliferação destas células ocorre para auxiliar na manutenção do balanço tônico. Esta

é uma das respostas morfológicas mais comuns quando peixes de água doce são

expostos a concentrações tônicas significativamente baixas (Perry & Laurent, 1993;

Perry et ai., 1996; Perry, 1998; Fernandes et al, 2000).

O
Um dos procedimentos mais comuns para a avaliação da regulação tônica é a

análise cinética do transporte (Wood, 1992). Cinética refere-se ao estudo das

velocidades ou taxas nas quais os processos ocorrem e se alteram (ajustam) em

relação a parâmetros experimentais. Análogo à cinética enzimática, a cinética de

transporte de íons pode fornecer estimativas acerca da capacidade máxima de

16



^  transporte de determinado íon (parâmetro conhecido como Jmax) e a afinidade do

transportador Çcarrier^) presente nas brânquias pelo íon (BCm).

®  Estudos conduzidos em algumas espécies da ictiofauna do rio Negro sobre a

^  cinética do transporte de Na^ sugerem dois mecanismos de regulação, cujas bases

seriam filogeneticamente distintas (Gonzalez et ai, 2002). Um dos mecanismos

caracteriza-se por uma alta afinidade de ligação por Na^ nos sítios branquiais (baixo
%

valor de Km), associada à uma elevada capacidade de transporte máximo (alto valor de

®  Jmax), ílue seria típico, por exemplo, em Characidae. O mecanismo alternativo,

((§ caracterizado por baixa afinidade de ligação (alto Km) e baixa capacidade de
(fe

^  transporte (baixo Jmax), seria típico em membros da famflia Cicblidae. Para o primeiro
^  mecanismo, a combinação entre um baixo valor para Km associado a um alto valor

^  para Jmax assegura aos peixes uma taxa de transporte de Na^ eficiente, mesmo em

ágiias extremamente pobres em íons (Gonzalez & Wilson, 2001; Gonzalez et al.,

2002). Para o segundo, a baka capacidade de transporte estaria igualmente

relacionada à uma reduzida perda de íons, o que indica a capacidade das espécies em

evitar o efluxo excessivo através de um controle da permeabilidade branquial.

O

o

o  extensivamente em salmonídeos, principalmente no contexto da acidificação

3.2. O efeito da acidez e a dependência de Ca

Os ajustes fisiológicos dos pebces à águas ácidas foram estudados

ambiental resultante da ação antrópica (revisto por Wood & McDonald, 1982). Em

pH baixo, ocorre inicialmente um efluxo difiisivo de íons, principalmente Na^ e Cl",

ao mesmo tempo em que o influxo é (geralmente) inibido (McDonald, 1983). As
«■"V

perdas difiisivas parecem ocorrer através de junções paracelulares situadas nas

brânquias (McDonald, 1983), devido à competição entre ¥t e Ca^^ pelos mesmos

17
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sítios de interação na superfície branquial (Pagenkopf, 1983; Playle et ai, 1993b).
d

Quando o íon está presente em excesso, a competição favorece sua mteração na

®  brânquia ao invés do Ca^^, o que resulta no deslocamento do das junções

®  branquiais, alterando a permeabilidade da membrana e gerando efíuxo difíisivo de

íons. O influxo de Na^ é inibido pois o excesso de lí" relacionado ao babco pH reverte
d

d

®  o funcionamento do sistema de troca entre Na^/H^ nos canais de Na^ localizados nas
d

d

d

brânquias (revisto por Lin & Randall, 1995). Assim, ao invés de bombear Na para o

interior da célula, a bomba apical passa a transportar íí".

d  A inibição do transporte de Na^ e, principalmente, o aumento no efíuxo
d

difusivo resultam na diminuição da concentração de íons plasmáticos, reduzindo o

®  volume dos fluídos corpóreos. Através de um controle hormonal, ocorre a liberação
d

de novos eritrócitos na corrente sangüínea, o que contribui ainda mais para o processo

de hemoconcentração. O sangue toma-se altamente viscoso, sendo bombeado com

dificuldade através do sistema circulatório do peixe. Além disso, ocorre a liberação de

catecolaminas, que estimula a constrição dos vasos sangüíneos, aumentando ainda

mais a pressão arterial e dificultando ainda mais a passagem do sangue. A soma de

todos estes eventos pode causar um colapso vascular e a morte do indivíduo (Milligan

& Wood, 1982).
O

o

O

Ambientes naturalmente acidificados como as águas pretas da Amazônia

O

experimentalmente às águas ácidas parecem apresentar uma seqüência de ajustes

3.2.1. A tolerância à acidez em peixes da Amazônia

apresentam uma ictiofauna especializada. Os peixes da Amazônia quando expostos

í X

fisiológicos semelhante àquelas documentadas em salmonídeos (Gonzalez et al^

1998; Wood et ai, 1998; Wilson et al, 1999), com algumas diferenças. Enquanto os
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salmonídeos toleram níveis de pH entre 4,0 e 5,0 (McDonald, 1983), os peixes da
d^  Amazônia podem tolerar pHs na faixa de 3,5 a 4,0 (Costa, 1995; Aride, 1998;

®  Gonzalez et ai, 1998; Matsuo, 1998; Portela, 1998; Wood et ai, 1998; Gonzalez &
d
®  Preest, 1999; Wilson et ai, 1999; Ascón, 2000; Castro-Pérez, 2001; Gonzalez &

®  Wilson, 2001; Portela et ai, 2001; Gonzalez et ai, 2002; Matsuo & Vai, 2002; Wood

®  et ai, 2002; Matsuo & Vai, 2003a,b; Wood et ai, 2003).

®  . . ..O tambaqui tem sido adotado freqüentemente como especie-modelo para o

®  entendimento de processos fisiológicos modulados por variáveis ambientais na

®  Amazônia (Vai & Almeida-Val, 1995). Sua notável tolerância à acidez já foi

documentada em vários estudos (e.g.. Costa, 1995; Wood et al, 1998).

^  Aparentemente, os distúrbios fisiológicos que ocorrem em tambaqui em

^  resposta à acidez são semelhantes às observadas para a truta. No entanto, esta espécie

amazônica tolera limites de pH bem inferiores, da ordem de 3,5~4,0. A tolerância do

tambaqui a níveis de pH extremamente ácidos está condicionada à presença de Ca

©

2+

na água, da ordem de 100 a 300 pmol (Portela, 1998; Wood et al, 1998). A espécie

r--

atinge o seu limite fisiológico para a tolerância ácida entre o pH 3,0 e 3,5 (Wood et

al, 1998; Wilson et al, 1999).

O
Aride (1998) verificou que o tambaqui mantido cronicamente em pH 4,0,

0  apresenta um ganho de peso em relação aos indivíduos mantidos em pH neutro,
O

sugerindo que em exposição ácida, o tambaqui se alimenta mais para compensar as

perdas tônicas e, portanto, tem mais acesso à proteína para crescimento.

O  O neon tetra {Paracheirodon innesí) é uma espécie do rio Negro altamente

^  especializada para a tolerância às águas ácidas, apresentando apenas distúrbios

moderados e de curta duração quando submetidos a pH 3,5 (Gonzalez & Preest,

1999). Resultados semelhantes foram encontrados para o cardinal {Paracheirodon
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^  axelrodí), outra espécie endêmica do rio Negro (Gonzalez & Wilson, 2001; Matsuo &

Vai, 2003b). Aparentemente, em níveis de pH neutro, o Ca desempenha a função de

®  manutenção da permeabilidade tônica nas brânquias. Em níveis de pH baixo,

(J entretanto, mecanismos de ação independentes do Ca^^ podem ser ativados para

controlar o efluxo de Na^ (Gonzalez & Preest, 1999). Especula-se que as SH

®  desempenhem alguma função no processo de regulação tônica, substituindo o papel

do Ca^^ em espécies que habitam as águas pretas (Gonzalez et ai, 1998; Matsuo &

®  Vai, 2003c).

®  Um fator que interfere na tolerância à acidez é o processo de aclimatação.

Gonzalez e colaboradores (1997) verificaram que Gymnocorymbus ternetzi, uma

®  espécie que habita o alto rio Negro, não demonstrou ser tolerante ao pH ácido. A
(§>

espécie, que é naturalmente encontrada em águas onde o pH é de cerca de 3,0 a 3,5,

não foi capaz de controlar o efluxo diflisivo de Na^ em pH 4,5. Entretanto, as perdas

de Na^ foram significativamente reduzidas quando a concentração de Ca^^ foi elevada

de 50 para 500 pmol. A concentração de Ca^^ no ambiente natural desta espécie é da

ordem de 10 pmol, e jamais chegaria a 500 jiimol. A intolerância à acidez em G.

®  ternetzi verificada por Gonzalez e colaboradores (1997) pode ser atribuída a processos

O
de aclimatação em cativeiro. Coiydoras adolfoi, outra espécie nativa de águas ácidas

O
(Matsuo & Vai, 2002). Em geral, pebces comercializados como ornamentais (e.g., G.

do alto rio Negro, também apresentou distúrbios no balanço tônico em pH 3,5

ternetzi e C. adolfoí) depois de coletadas no rio Negro, são mantidos em cativeiro

processos de regulação tônica.

O  onde recebem Na^ e Ca^"^ (na forma de sal de cozinha e cal virgem; M. L. G. Araújo,

comunicações pessoais) em concentrações aleatórias, o que pode interferir nos

O

r
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®  Experimentos em peixes obtidos diretamente do ambiente natural e

aclimatados no próprio meio sem mudanças nas características da água), são
Cf

(»

®  mais representativos do desempenho das funções fisiológicas naturais que ocorrem

nestes organismos. Estudos realizados em campo no médio rio Negro (arquipélago de

^  Anavilhanas) indicaram que os peixes coletados nesta área e mantidos no barco-
(if

®  laboratório para experimentos apresentaram uma excepcional tolerância à acidez,

indicada pelos fluxos líquidos de íons (Gonzalez et ai, 1998). A piranha preta

®  (Serrasalmus rhombeus), piranha branca (S. holandii) e aracu {Leporinus fasciatus)

®  não apresentaram perdas tônicas significativas quando submetidos a pH 3,5. Isto
®  . A .

sugere que algum aspecto das águas do rio Negro estava envolvido na tolerância

®  ácida, o que provavelmente se atribui à presença de SH. As SH também evitaram as

perdas excessivas de Na^ em Geophagus sp. e Pimelodes sp. em pH 3,75 (Gonzalez et

^  ai, 2002) e em Potamotrygon sp. em pH 4,0 (Wood et ai, 2002, 2003). As SH

tamponam os efeitos do pH ácido (Kullberg et ai, 1993; Hessen & Tranvik, 1998),

^  evitando distúrbios mais severos, o que será discutido adiante.

Estudos sobre a regulação tônica do Na^ em espécies de peixes do rio Negro
(3

indicaram especializações quanto aos mecanismos envolvidos na sobrevivência a

estes ambientes. Entretanto, os mecanismos envolvidos na regulação do transporte de

0  Ca^^ são praticamente desconhecidos. O único estudo envolvendo medidas de fluxos
O^  unidirecionais de Ca^"^ em uma espécie do rio Negro {Potamotrygon sp.) foi realizado
^  por Wood e colaboradores (2002). Outros indicadores indiretos da participação do

Ca^^ nos processos de regulação tônica em baixas concentrações foram inicialmente

observados por Gonzalez et ai (1998), que sugeriram que as espécies do rio Negro

apresentam uma alta afinidade de ligação por Ca^^ nos sítios branquiais. Isto eqüivale

a dizer que o Ca^^ estaria ligado fortemente aos sítios branquiais, mesmo presentes em
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(31 baixas concentrações no meio, e mesmo em condições de acidez (Gonzalez &

(»
Dunson, 1987). Estudos de cinética de transporte de Ca^"*^ ainda não foram realizados

©

O

©  nas espécies amazônicas para afirmar se o mesmo se aplica para os peixes do rio

Negro.

©

3.3. Elevada concentração de substâncias húmicas

As SH compreendem um grupo de compostos orgânicos formados pela

decomposição de animais e vegetais (Thurman, 1985a). Existem vários termos que

são sinônimos ou estão intrinsicamente relacionados às SH, tais como ácidos humicos

e fulvicos, carbono orgânico dissolvido (DOC), matéria orgâmca natural (NOM),

matéria orgânica dissolvida (DOM).

As SH presentes no ecossistema aquático são compostos alifáticos com

partículas inferiores a 450 nm de diâmetro, cuja composição aproximada é de 50% de

carbono, 35 a 40% de oxigênio, 4 a 5% de hidrogênio, 1 a 2% de nitrogênio, e menos

que 1% de enxofre e fósforo (Thurman, 1985a). Os principais sítios funcionais destes

compostos incluem grupos carboxílicos, hidroxil-fenólicos, carbonflicos e

^  hidroxílicos (Thurman, 1985b). Os grupos carboxflicos, em conjunto com os hidroxil-
o

fenólicos, configuram as propriedades ácidas às SH (Thurman, 1985a).

O principal interesse no estudo das SH atribui-se à sua capacidade em formar
O

o  complexos com cátions metáKcos (e também poluentes orgânicos como con^ostos

^3 Haitzer et ai, 1998). Os poluentes complexados às SH aparentemente não interagem

C)

f\
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policíclicos aromáticos, dioxinas, pesticidas, etc), alterando a concentração do

poluente na forma livre (Pagenkopf, 1983; Playle et ai, 1993; Misra et ai, 1996;

com os sítios de ligação nas brânquias dos peixes (Pagenkopf, 1983; Di Toro et ai,

2001), e portanto a toxicidade destes agentes fica reduzida. Os sítios de complexação
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C®

das SH aos metais concentram-se nos grupos funcionais fenólicos e hidroxil-fenólicos

&

%

(Perdue, 1998). A complexação de poluentes orgânicos com as SH pode ocorrer por

interações hidrofóbicas, adsorção, forças eletrostáticas, etc (Haitzer et ai, 1998).

As SH apresentam um caráter anfifílico, isto é, possuem propriedades tanto

hidrofóbicas quanto hidroflicas (Thurman, 1985a), o que fevorece o seu acúmulo em

membranas biológicas (CampbeU et ül.^ 1997; Vigneault et üL, 2000). Acredita-se que

^  a adsorção de SH às superfícies biológicas seja um processo generalizado (Vigneault

®  et ai, 2000), entretanto as implicações destas interações são pouco entendidas.

4. Justificativa

De acordo com Matsuo & Vai (2003c), os dados disponíveis acerca dos

processos de regulação iônica em peixes do rio Negro vêm sendo tipicamente

conduzidos em laboratório, em meio reconstituído (e.g., adição de sais e ácidos à água

destilada para simular condições próximas às que ocorrem no habitat das espécies).

^  Tais condições artificiais não são necessariamente representativas das águas do rio

Negro, o que pode gerar artefatos nos resultados, como a intolerância de determinadas

^  espécies ao pH ácido ou a dependência de uma elevada concentração de Ca^^ para

minimizar os distúrbios iônicos (Gonzalez et ai, 1997; Matsuo & Vai, 2002).

Experimentos com peixes obtidos no ambiente natural, testadas com base nas próprias

características do meio, estão mais próximos de refletirem a natureza dos mecamsmos

de ajuste comparativamente aos peixes submetidos a um período de aclimatação em

condições artificiais.

A regulação do transporte de Ca^^ em espécies que habitam águas pretas

requer estudos adicionais, visto que os dados são incipientes. A avaliação da

(3

regulação iônica do Ca^^ em pebces que habitam o rio Negro pode fornecer dados para

r-
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o melhor entendimento de como estes processos ocorrem em águas onde a

^  disponibilidade de Ca é extremamente baixa.

^  Outro aspecto que vale ser ressaltado é que, até o presente, as SH foram pouco

consideradas nestes estudos de regulação iônica em espécies do rio Negro (Gonzalez

^  et aL 1998, 2002; Wood et ai, 2002, 2003). As SH afetam os resultados de cinética e

®  fluxos unidirecionais de Na^ em truta (Matsuo et o/., submetido), aumentando a

capacidade de transporte máximo (Jmax). Além disso, a aclimatação às SH parece

auxiliar no controle das perdas diíusivas em espécies do rio Negro submetidas à

exposição ácida (Gonzalez et aL, 1998; Wood et ai, 2002, 2003).

A participação das SH na especiação e biodisponibilidade de contaminantes

aquáticos no contexto amazônico também merece maior foco de atenção. A presença

de elevadas concentrações de SH nos sistemas de água preta pode configurar um

aspecto positivo em termos da minirnização dos efeitos da contaminação por metais

decorrentes da ação antrópica (atividade industrial) na Amazônia. A

biodisponibilidade de contaminantes hidrofóbicos como o petróleo também é

influenciado pelas SH {e.g., Qiao & Farrell, 2002). Portanto, investigações no sentido

de levantar subsídios para o entendimento dos efeitos da contaminação por petróleo

em espécies amazônicas podem ser de extrema importância para avaliação de impacto

^3 em decorrência de vazamentos nas áreas de extração da Amazônia (Coari, AM).

O

n
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^  5. Objetivo geral

&

®  O objetivo geral deste trabalho foi avaliar os aspectos fisiológicos de pebces,

^  principalmente no que se refere à regulação iônica nos ambientes de água preta. Uma

série de experimentos envolvendo espécies da ictiofauna amazônica foi desenhada

rig para compreender ou complementar o conhecimento atual sobre a influência das
.  . T.. . . .

características físico-químicas no transporte lômco. Dentre os aspectos prmcipais

®  estudados, destacaram-se a influência da natureza ionicamente pobre das águas pretas

e as elevadas concentrações de SH, este último com ênfase adicional em aspectos
ra

ecotoxicológicos.
C©

/f

5.1. Objetivos específicos

•  Capítulo 1: Entendimento da regulação do transporte de Na em espécies da

ictiofauna do rio Negro em seu ambiente natural, por meio da avaliação cinética e

medidas de fluxos unidirecionais. Avaliação do perfil de íons corpóreos selecionados

em espécies coletadas em campo.

^  • Capítulo 2: Entendimento da regulação do transporte de Ca^^ em espécies da

ictiofauna do rio Negro em seu ambiente natural, por meio da avaliação cinética e das

^  taxas de influxo deste íon. Manipulação da acidez e da concentração de SH.

•  Capítulo 3: Análise da exposição crônica às SH e ao pH ácido em laboratório

tratamentos.

A

sobre a cinética de transporte de Na^ e Ca^"^ em cardinal (Paracheirodon axelrodí).

Análise dos níveis de Na^ e Ca^^ corpóreos na espécie em decorrência dos

•  Capítulo 4: Avaliação das alterações nos processos de regulação iônica em

tambaqui (Colossoma macropomum) submetidos à exposição aguda ao cobre eA

("}

('<
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c« cádmio, além da avaliação das interações metálicas em nível branquial Cgill binding
c«
^  assays^).

•  Caoítulo 5: Efeito da toxicidade do petróleo em tambaqui com base em medidas

de fluxos unidirecionais de Na^ e expressão do biomarcador CYPIA.

-/
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Capítulo 1

'Aspectos da regulação do transporte de Na^ em algumas

espécies da ictiofauna do rio Negro"
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H  1. Introdução

'SI A regulação da concentração de íons nos fluidos corpóreos dos peixes precisa

ser mantida aproximadamente constante para a performance regular dos vários

^  processos fisiológicos que ocorrem nos organismos. O sódio (Na"^ é um dos cátions
9

extracelulares mais abundantes e importantes na regulação iônica. Sua concentração

no plasma mantém-se em tomo de 150 mmolar.

Quando consideramos o processo de regulação iônica, entendemos que

qualquer característica físico-química da água é detectada através das brânquias e os

peixes ajustam suas taxas de transporte de íons às concentrações iônicas particulares

de seu ambiente.

^  Uma das características mais marcantes dos peixes que habitam o rio Negro é
®  a capacidade em tolerar águas comparáveis à água destiladas, pobres em Ca , com

pHs da ordem de 3,0-4,5 durante toda sua vida (Dunson et ai, 1977; Henderson &

^  Walker, 1990; Walker, 1995). Os salmonídeos norte-americanos, por exemplo, não
5)

toleram níveis de pH inferiores a 4,0-5,0 (McDonald, 1983), e em águas ionicamente

pobres, e ausência de Ca , sua capacidade de sobreviver em pH ácido é ainda mais

limitada (McDonald & Rogano, 1986).

A tolerância das espécies amazônicas a ambientes tão adversos,

particularmente ácidos, vem sendo foco de vários estudos fisiológicos, com ênfase na

sf

f5

©

^  regulação iônica, conforme mencionado anteriormente.
©

Ti

1.1. Análise do processo fisiológico

A avaliação dos ajustes fisiológicos no transporte de íons configura um

aspecto importante para o entendimento dos mecanismos de sobrevivência dos pekes

em ambientes naturalmente ácidos e ionicamente pobres. O uso de radioisótopos
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r# permite a determinação dos mecanismos de transporte, bem como a dinâmica deste

processo, valendo-se de técnicas como a cinética de transporte de íons e medidas de

fluxos unidirecionais (Wood, 1992). Estas técnicas consistem em expor o peixe a

determinado marcador radioativo (e.g., ^^Na, ̂ ^Cl ou "^^Ca) presente na solução

9

9

experimental, monitorando o desaparecimento do isótopo na água ou a sua

incorporação direta no organismo. Com isto, as amostras de peixe ou água coletados

em um dado intervalo de tempo, podem ser analisadas para a determinação da

eficiência no transporte do íon em questão.

A regulação iônica em organismos aquáticos pode ser analisada por meio da

cinética de Michaelis-Menten, de acordo com as descobertas iniciais de Shaw (1959).

Nestes estudos de cinética, a concentração do íon em questão é manipulada na água

da câmara experimental para determinar-se a relação entre a concentração do íon e a

taxa de transporte que ocorre nesta dada concentração. Em concentrações

relativamente babcas do íon, o transporte aumenta quase que linearmente. Entretanto,

em concentrações mais elevadas do íon em análise, o transporte aumenta menos

proporcionalmente, até atingir um platô, que indica sua taxa de transporte máximo.

Através desta análise, a capacidade de transporte máxima do íon (Jmax) e afinidade dos

transportadores (Km) nas brânquias podem ser estimados (Wood, 1992).

Outra maneira de se avaliar o processo de regulação iônica é o estudo de

fluxos unidirecionais, através do qual pode-se determinar a dinâmica do processo

fisiológico, em uma concentração fixa do íon. Assim, pode-se obter simultaneamente
n

dados sobre as taxas de transporte do íon (influxo, Jin), as perdas difiisivas (efluxo.

7

Jout) e o saldo deste processo (fluxo líquido, Jnet).

A vantagem dos procedimentos tanto de cinética de transporte de íons, quanto

da determinação de fluxos tônicos unidirecionais é a acuracidade/sensibilidade do

29
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#  método (devido ao uso de isótopos) e a não-invasividade (i.e., medidas repetitivas
W

podem ser feitas sem maiores traumas ao animal) (Wood, 1992).

'9

9
O  1.2. Mecanismos de transporte de Na"^

iQ Em peixes de água doce, o Na^ é transportado para o interior das células

^  branquiais passivamente por difusão, devido à diferença no gradiente de concentração
©  entre o ambiente aquático (mais concentrado em Na^ e o interior da célula (menos
•©^  concentrado em Na^. Este processo ocorre em nível de canais apicais na membrana

^  celular das brânquias. Além dos canais passivos, existe o sistema de troca Na^/HT,

conforme mencionado no capítulo anterior, onde um íon Na^ é internalizado na célula

^  em troca da extemalização de um íon KT. A presença de um sistema acoplado entre

©  Na^ e nas brânquias é ainda controverso,e existem vastas discussões na

literatura sobre o assunto (ver Matsuo & Vai, 2003c para revisão de alguns trabalhos).

O Na é transportado ativamente à corrente sangüínea através da bomba de

Na^^ATPase, localizada basolateralmente na membrana branquial. Como a

concentração de Na^ no plasma (-150 mmolar) é maior do que no interior da célula, o

Na^ requer energia na forma de ATP para ser transportado à corrente sangumea. Os

processos de transporte de Na^ apresentam um controle endócrino, dentre os quais o

^  . +^  cortisol desempenha a função principal no transporte de Na (Esquema 1).

^  Perdas de Na^ por difusão ocorrem mesmo quando os pebces estão em

equilíbrio (homeostase) com o meio. Tais perdas podem ocorrer via paracelular,

entretanto a maior parte das perdas difiisivas se processam em nível de junções

paracelulares, cuja permeabilidade é controlada pela presença de Ca^^ nestes sítios. O

aumento na permeabilidade da membrana pode ocorrer quando os íons Ca são

)

.i^í.

deslocados das junções paracelulares, por exemplo devido à competição com outros
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íons. A acidez é um dos fatores que afeta significativamente a permeabilidade pois o

excesso de desloca o Ca^"^ das junções, gerando um efluxo difusivo de íons. Além

disso, o excesso de íf" compromete o funcionamento do sistema de troca Na"^/!!^.

sangue

membrana-^
apical

^ Na

epiíélio
branquKi

-Na

Na -

^ membrana
basolateral

Na

junções
paracelulares

Esquema 1. Simplificação do transporte de Na"^ em nível branquial nos peixes de
água doce. Canais apicais de Na^ e bombas de prótons permitem a entrada do íon na
célula, que por sua vez são bombeados basolateralmente para o sangue através da

Na'^'*"ATPase. Ver texto para detalhes adicionais.

Estudos anteriores em Enneacanthus obesus, uma espécie de peixe que habita

águas pretas na América do Norte, sugeriram que o mecanismo principal para a

sobrevivência a estes ambientes seria a capacidade em controlar a permeabihdade

branquial, evitando perdas excessivas de íons, particularmente Na^ (Gonzalez &

Dunson, 1987, 1989). As brânquias de E. obesus aparentemente apresentam afinidade

branquial por Ca^"^ elevada (/.e., baixo valor de K.m) e, portanto, mesmo concentrações
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d

d  de apenas 25-50 pmol de Ca^^ são suficientes para diminuir significativamente o
d
(| efluxo difusivo de Na^ em níveis de pH extremamente ácidos (pH 3,25). Qualquer

^  aumento adicional na concentração de Ca^^ acima de 50 pmol não resulta em
d

d  nenhuma redução extra nas perdas difiisivas de Na^ (Gonzalez & Dunson, 1989).

•j

/

/

^  Em espécies amazônicas, apenas recentemente, o emprego de radioisótopos

®  permitiu o entendimento dos mecanismos de transporte de íons em espécies da

@  ictiofauna do rio Negro em seu próprio ambiente natural (Gonzalez et aL, 2002;

^  Wood et ai, 2002, 2003). Outros estudos foram realizados em condições simuladas

®  artificialmente testando-se espécies adquiridas no comércio de peixes ornamentais

^  {e.g., Gonzalez et aL, 1997; Gonzalez & Preest, 1999; Gonzalez & Wilson, 2001).

®  Gonzalez e colaboradores (2002) sugeriram a presença de dois mecanismos de

0  homeostase iônica nestas espécies. Um destes mecanismos se caracterizaria pela

^  elevada capacidade de transporte (alto Jmax) e elevada afinidade dos

transportadores de íons nas brânquias (baixo Km), sendo que as espécies seriam

capazes de evitar perdas diílisivas de íons mesmo em baixo pH (e.g., Hemigrammus

sp.; Jmax Na^ = 1440 nmol.g"'.h''; Km Na^ = 31 pmol). O mecanismo alternativo, se

caracterizaria por um sistema de banca capacidade de transporte (baixo Jmax) e baixa

afinidade (alto Km), sendo vulnerável ao pH ácido, entretanto ainda capaz de manter

^  as perdas diflisivas reduzidas (e.g, Pterophyllum scalare; Jmax Na^ =136 nmol.g"^h"^;

^  Km Na^ = 428 pmol) (Gonzalez & Wilson, 2001).

Matsuo & Vai (2003c) sugeriram que as espécies que habitam as águas

extremamente ácidas e pobres em íons da floresta inundada no rio Negro (igapó)

fazem uso de mecanismos de regulação iônica que estão intrinsicamente relacionados

com as substâncias húmicas (SH). Isto porque nas areas de igapo, as concentrações

^ ' destes compostos podem ser superiores a 35 mgC.l'^ (Walker, 1995) e a beibca
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A

** concentração de Ca^'^ (~10 |xmol) que estaria presente nestes ambientes,
A
A  provavelmente estaria complexada aos grupos ativos das SH (Playle et ai, 1993b).

A

A

A  propriedades hidrofóbicas, atuando na permeabilidade aos solutos presentes nestes

Além disso, sabe-se que as SH podem interagir em nível de membrana devido às suas

t

trs

r-.

Q  corpos d'água (Campbell et al., 1997; Vigneault et al, 2000).

@  1.3. Justificativa

®
@  Muitos dos dados presentes na literatura sobre os mecanismos de regulação

em espécies do rio Negro foram baseados em meios experimentais reconstituídos a

©  partir de água destilada para simular sua natureza ionicamente pobre (Gonzalez et al,
©
0  1997; Gonzalez & Preest, 1999; Gonzalez & Wilson, 2001). Além disso, mudanças

®  repentinas no pH de neutro para extremamente baixo para analisar o efeito da
©

tolerância ácida são muito estressantes para os peixes, apesar dos indícios de que estes

©^  ajustes ocorram rapidamente. O efeito das elevadas concentrações de matéria orgânica

©  dissolvida (SH) no processo de regulação iônica é outro ponto que tem recebido
0

pouca consideração. Dados obtidos em truta sugerem que as SH interferem nos

0
processos de regulação iônica, alterando a capacidade de transporte e a dinâmica

'j

0  destes processos (Matsuo et al, submetido),

0

j•

^ 1.4. Objetivos
'  O objetivo deste estudo foi analisar a regulação iônica do Na^ em espécies da

f") ictiofauna do rio Negro, considerando não somente as características peculiares ao seu

ambiente natural, como também se testando a manipulação de algumas variáveis

experimentalmente (e.g., concentração de SH).
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9

9

9

9  2. Material e Métodos

9

9  2.1. Local de coleta

9

9  As espécies de peixes utilizadas na avaliação do transporte de Na^ e seus
9
^  mecanismos de regulação na água preta foram coletadas no rio Itu (00°30'S;

9^  63°12'W), um tnbutário do médio rio Negro.

@  Os peixes foram coletados por meio de puçá utilizado em pesca de peixe

^  ornamental pelos pescadores ('piabeiros') da região (Foto 1) . A maioria das espécies

®  coletadas estava às margens do rio em adensamentos populacionais na liteira

@  submersa, em profundidades da ordem de 20 a 40 cm. Os peixes utilizados nos

^  experimentos de fluxos unidirecionais foram coletados em suas próprias tocas
©

^  construídas em troncos de árvore submersos em decomposição. Os indivíduos foram
0
Q  transferidos dos puçás para caçapas plásticas contendo água de seu próprio ambiente e

^  transportados para o laboratório, improvisado nas dependências da escola de uma
©

©  comunidade de 'piabeiros' conhecida como Comunidade do Daraquá, situada às

<8^  proximidades da área de coleta.
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Foto 1. Coleta de peixes no tributário do rio Negro (rio Itu) para os experimentos

conduzidos em campo; a) coleta com puçá especializads na pesca dos peixes

ornamentais em produndidades da ordem de 40 cm; b) detalhe do conteúdo do

puçá, contendo diversas espécies e inúmeros indivíduos que foram posteriormente

triados para o emprego nos experimentos em campo (Foto: A. Y. O. Matsuo e M.

L. G. Góes).
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#

#
^  A solução experimental denominada 'controle' para os experimentos nestes

?  estudos consistiu da mesma água encontrada onde as espécies foram coletadas, sendo
®  referidas neste capítulo como 'controle (Itu)'. As concentrações de íons (em pmol) e

©

©

"a

4^

íTK

(f-í

outros parâmetros da água 'controle (Itu)' são apresentadas na Tabela 1. Os peixes

foram mantidos nas caçapas plásticas por algumas horas para evitar os efeitos do

estresse de captura e utilizados nos experimentos no mesmo dia (Foto 2).

Tabela 1. Características iSsico-químicas da água do rio Itu (médio rio Negro) onde as
^  +^  espécies de peixes utilizadas nos experimentos de regulação do transporte de Na

foram coletadas. Média ± SEM de cinco amostras coletadas de pontos equidistantes

^  na área de coleta.

Controle (Itu) Média ±SEM

Na" 108+1 pmol

cr 123 ±4 pmol

9,8 ± 0,3 pmol

8,3 ± 1,1 pmol

14,4 ±0,1 pmol

pH 3,99 ± 0,04

SH* 22,2 ± 1,4 mgC.l"'

O2 dissolvido 4,42 ± 0,04 mg.r'

temperatura 30 ± 1 °C

♦como carbono orgânico dissolvido (DOC)
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Foto 2. Preparação dos peixes para os experimentos em campo (rio Itu,

dependências da Comunidade do Daraquá); a) manutenção temporária dos peixes

nas caçapas plásticas para recuperação do estresse de captura; b) triagem dos

exemplares e separação em recipientes experimentais (renovação da água do rio

Negro nos recipientes) antes da realização dos protocolos.
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9
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9

9

9

2.2. Animais experimentais

A análise da regulação iônica de Na^ em espécies nativas do rio Negro foi

conduzida com base em diferentes séries experimentais, as quais são apresentadas na

Tabela 2.

Tabela 2. Séries experimentais para análise da regulação iônica de Na^. ̂ QuantJ'

indica o número total de indivíduos utilizados em cada série experimental; N indica o

número amostrai.

•  Cinética de transporte de Na^ em condições naturais

Espécie

Apistogramma sp.

Carnegiella strigata

Nannostomus unifasciatus

Família

Cichlidae

Gasteropelecidae

Lebiasinidae

Peso ± SEM

0,25 ± 0,01 g

0,37 ±0,01 g

0,30 ±0,01 g

Quant

60

60

60

0

O

0

6

e

le

0

Efeito do aumento na concentração de SH na cinética de transporte de Na

Espécie

Hemigrammus vorderwinkleri

Fluviphylax obscurum

Família Peso ± SEM Quant

Characidae 0,08 ± 0,02 g 180

Poecüidae 0,047 ± 0,002 g 180

Fluxos unidirecíonais de Na e fluxo líquido de amônia

Espécie

Ancistrus hoplogenys

Platydoras costatus

Família

Loricariidae

Doradidae

Peso ± SEM

4,09 ± 0,40 g

7,35 ± 0,83 g

N

10

8

n

n

a

r'
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9

9

9

9
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©
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Análise do perfil de íons totais (Na^y CF, Jt, e Mg^^)

Espécie Fanuiia Peso ± SEM N

Ancistrus hoplogenys Loricariidae 0,414 ± 0,056g 10

Apistogramma sp. Cichlidae 0,103 ± 0,024 g 10

Carnegíella strigata Gasteropelecidae 0,135 ± 0,010 g 10

Fluviphylax ohscurum Poecilidae 0,071 ± 0,007 g 10

Hemigrammus ocellifer Cbaracidae 0,076 ± 0,009 g 10

Hemigrammus rhodostomus Characidae 0,242 ± 0,012 g 5

Hemigrammus vorderwinkleri Cbaracidae 0,106 ± 0,013 g 10

Hyphessobrycon erythrostigma Characidae 0,207 ± 0,012 g 7

Nannostomus unifasciatus Lebiasinidae 0,106 ± 0,009 g 10

Paracheirodon axelrodi Characidae 0,072 ± 0,012 g 10

2.3. Séries experimentais

2.3.1. Cínétíca do transporte de Na"^

O objetivo desta série experimental foi analisar a cinética de transporte de Na^

em condições representativas do habitai de ocorrência das espécies, e portanto os

experimentos foram conduzidos com base na própria água do rio Negro (Tabela 1).

Os peixes foram transportados para o laboratório de campo e mantidos em

repouso por 2 h antes do início dos experimentos. As espécies foram transferidas para

câmaras de polietileno (copos de plástico descartáveis) em um volume de água de 50

ml, nos quais os experimentos foram realizados.

2.3.1.1. Protocolo experimental

Os experimentos para avaliação da cinética de transporte de Na"^ foram

realizados utilizando-se como solução-base, a água 'controle (Itu)' proveniente do
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♦

I

I

I

I  base são idênticas (Wood, 1992). Para se obter uma amplitude de variação

I

I

#

I

^  meio. Dessa forma, a concentração do íon em questão pode ser manipulada nas

$

habitai de ocorrência das espécies. No protocolo de cinética de transporte de íons, a

concentração do íon de interesse e seu respectivo radioisótopo na água da câmara

experimental são manipulados, enquanto as características da solução experimental

abrangente nas concentrações do íon caracterizado, a solução-base é freqüentemente

preparada a partir de água destilada com a adição de alguns sais para reconstituir o

câmaras experime

c-

(']

ntais partindo-se de valores de concentração mínimos (e.g., da

$  ordem de 25 a 50 pmol para Na"^ pela adição de estoques concentrados. A
$
^  importância em se testar valores de concentração do íon em limites baixos está no fato
A^  de que a média dos pontos obtidos em cada uma das concentrações testadas será
$

^  utilizada para 'plotar' o gráfico cujo ajuste da curva fornecerá os valores dos

^  coeficientes a^b. Estes coeficientes da curva de cinética indicam, respectivamente, o

^  valor de Jmax (taxa máxima de transporte do íon) e o valor de Km (afinidade do
©
0  transportador do íon nas brânquias dos peixes).

Atualmente, com a disponibilidade de programas computacionais que íàzem o
O

ê  ajuste automaticamente, a ausência de um ou dois pontos no limite inferior das
(01
0  concentrações testadas não parece ser tão crítico pelo menos para a determinação de

^  Jmax (testado matematicamente; dados de Gonzalez et ai, 2002). A variação de Km
©
fs parece estar sujeita a vários fatores, não somente interespecíficos, mas também intra-

0

r» Além disso, a desvantagem do uso de soluções preparadas a partir de água

destilada é que, se os peixes não estiverem aclimatados exatamente nas mesmas

condições da solução experimental base, a troca de água na execução do protocolo

específicos, envolvendo possíveis fetores associados à plasticidade íènotípica, como

por exemplo, particularidades bioquímicas de cada indivíduo.
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#

®  pode levar à distúrbios dos quais o mais comum é a inibição no transporte, e

^  conseqüentemente, induzir a artefatos na análise dos processos fisiológicos. Assim,

nossos experimentos de cinética foram delineados evitando-se a perturbação da

(i^ homeostase dos indivíduos, utilizando-se portanto, a mesma água do habitai das

^  espécies (Tabela 1). As demais concentrações de Na avaliadas tiveram as

concentrações aumentadas a partir de 100 pmol por meio da adição de uma alíquota

de NaCl 100 mmolar. Dez indivíduos foram submetidos a um total de seis

concentrações distintas de Na^, totalizando 60 indivíduos para a determinação dos

parâmetros de cinética para cada espécie. O radioisótopo (^^Na; Amersham

Pharmacia) foi adicionado proporcionalmente ao aumento nos valores de

concentrações de Na^ a serem testadas, conforme indicado no Quadro 1, de modo que

a atividade específica (SA) do traçador era mantida relativamente constante.

©

©

©

©

©  55-
Valores nominais de Nà*' e Na estabelecidos para cinética

Quadro 1. Valores de concentração de Na^ utilizados nos experimentos d

r»>

'O

e cinética de

transporte do íon nos peixes do rio Negro e os respectivos valores do radioisótopo

(^^Na) utilizados durante estes experimentos.

22

[Na^](fjmol) 100 200 300 400 800 1600

'Na(pCiX^) 0,05 0,1 0,15 0,20 0,40 0,80

^  ""

^^Na por 2 h, sendo que uma amostra de 5 ml de água foi coletada no início e no final

Cada grupo de 10 peixes foi exposto a uma das seis concentrações de Na^ e de

do período de exposição para posterior análise da concentração de Na^ exata na água

além da determinação da radioatividade da amostra.

Decorrido o tempo de exposição, os pebces foram enxaguados durante 30 s em

uma solução de NaCl 500 mmolar para o 'desprendimento' da radiação superficial
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9

9

9

®  que pudesse estar eventualmente aderida ao corpo do peixe Çcold displacemenf). Em

seguida, os animais foram sacrificados através de uma 'overdose' de anestésico (MS-

^  222, Sigma Aldrich, a 1,0 g.I"^), colocados sobre papel absorvente para remover o

9  excesso de água, e transferidos para frascos próprios para cintilação Cvials"*) pré-

^  pesados. Durante o período de exposição dos pebces nas diferentes concentrações para
®  o estudo de cinética do transporte de Na^, não houve variação significativa nos

valores de pH na água das câmaras experimentais, e portanto, os dados refletem o

®  transporte em situação natursilmente ácida (~pH 4,0). As amostras foram

@  transportadas para o Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular (LEEM-

^  INPA) para posterior anáhse.

a» 2.3.1.2. Análises das amostras

Ta

r->.

O

As amostras de peixe e água dos experimentos foram processadas no LEEM.
©

Os 'vials' contendo os peixes foram pesados e a partir da diferença entre o peso do

frasco vazio e o peso do frasco com peixe obtínhamos o peso dos peixes utilizados.

^  Para a determinação da radioatividade do isótopo incorporada pelo pebce, cada

amostra foi individualmente digerida com o uso de 200 pl de solubilizador de tecidos

(NCS-II Tissue Solubilizer, Amersham Pharmacia), mantidos à temperatura de 60°C

^  em constante agitação durante 24 h. Em seguida, as amostras foram resfriadas à
A

A. temperatura ambiente e neutralizadas com 10 pl de ácido acético glacial concentrado

(CH3COOH). A cada amostra foram adicionados 6 ml de coquetel de cintilação para

amostras orgânicas (OCS - Organic Counting Scintillant, Amersham Pharmacia), os

frascos então tampados e agitados vigorosamente. A análise da radioatividade da

amostra foi conduzida em um cintilador (LS6500 MultiPurpose Scintillation Counter,

Beckman & Coulter). Cada amostra foi 'contada' por 5 min e os valores de cpm
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®  (contagens por minuto) obtidos nestas leituras eram corrigidos quanto ao fenômeno de

if.3

r:.

r>

o

^quenching\ para o uso dos dados nos cálculos. O fenômeno de 'quenching' ocorre
m

m

®  devido à interferência de matéria orgânica na fluorescência da amostra, causando um
m
^  decréscimo nos reais valores de cpm das amostras. Isto pode ser corrigido através da

^  determinação da relação entre o peso da amostra e a interferência na luz fluorescente

emitida. O fenômeno de ̂ quenching^ na maioria das amostras de peixes foi baixo

®  (<5%).

As amostras de água eram analisadas em espectrofotômetro de absorção

atômica (AAnalyst 800, Perkin-Ebner), de acordo com padrões de leitura na feixa

entre 50 e 400 pmol de Na^ utilizando-se acetileno como combustível. Amostras com

^  concentrações superiores aos padrões foram diluídas em água deionizada para leitura.

@  A radioatividade do ̂ ^Na na água foi determinada em 1 ml de amostra, à qual se

.  adicionavam 5 ml de coquetel de cintilação para amostras aquosas (ACS — Aqueous

®  Counting Scintillant, Amersham Pharmacia). Os 'vials' eram agitados e 'contados' no

cintilador por 5 minutos. Os dados, em cpm, foram utilizados diretamente nos

®  cálculos de atividade específica (SA) do isótopo na água. As amostras líquidas

@  tipicamente não apresentam o fenômeno de 'quenching' e, portanto, os valores

^  obtidos não necessitam correção.

©  A concentração de SH em termos de carbono orgânico dissolvido (DOC) na

ír% água controle (Itu) foi estimada por espectrofotometria em comprimento de onda de

250 nm (UV-Vis; Scan Liquid Monitoring Networks - GISLAB, INPA).

Aproximadamente 50 ml de cada amostra de água foram previamente filtradas em

membrana de fibra de vidro de 0,45 pm de diâmetro (GD/X Syringe Filters,

^  Whatmann) para que apenas a fi*ação dissolvida (isto é, <0,45 pm) fosse considerada

^  nas análises, conforme a definição estrutural destes compostos. Os filtros passavam
o,

43

r'-.



9

9

9

9  obrigatoriamente por um enxágüe prévio com 40 ml de água deionizada (18 mgfí,
9
m  Millipore), para que qtialquer carbono orgânico excedente presente na membrana do

filtro fosse eliminado, evitando assim contaminação secimdária por DOC nas
9

9  amostras. A concentração média de SH encontrada para as amostras de água do rio Itu

®  1^  foi de 22 + 1 mgC.l .

9

9

9  2.3.1.3. Cálculos de cinética do transporte de Na'^
@

^  A determinação do transporte ativo de Na^ em cada valor de concentração

9  testada foi baseada nos valores em 'cpm' incorporados pelo peface (medida relativa da

®  cálculos foram realizados conforme a equação descrita em Perry & Wood (1985):

radioatividade da amostra), depois de corrigidos para o fenômeno de 'quenchnag\ Os

r

Ji„ = WBA/SA -W T,

©

^  onde WBA corresponde à radioatividade de ̂ ^Na incorporada por cada peixe (em cpm),

^  SA é a atividade específica média entre o Na e a concentração de Na^ na água (em

^  |xCi.mr'), W é o peso do peixe (em g), e T é a duração (em h) da exposição do peixe à
9
Q  solução experimental.

9

Çí Na^ testada, as médias e o erro-padrão da média (SEM) em cada concentração foram

9

por regressão não-linear por programa computacional (SigmaPlot), fornecendo os valores

Após a determinação dos valores de Jjn cm cada uma das seis concentrações de

'plotados' em um gráfico de pontos. A curva de cinética de transporte de Na^ foi ajustada

estimados para os parâmetros cinéticos. Os valores de Jmax e Km relacionam-se com Jm

O  como descrito abaixo, sendo que tal relação obedece à cinética clássica de Michaelis-

O
Menten (Wood, 1992):

Jin= (Jmax INa1)/(Km+[Na1)
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concentração destes compostos na água da câmara experimental. A fonte 'natural'

m

m

9

&  2.3.2. Efeito do aumento da concentração de SH

9

9
A  Nesta série experimental, a einética de transporte de Na^ em situação controle

(Itu) foi testada em duas espécies, em nível de pH naturalmente ácido (pH 3,99) e
9

®  concentração mínima de SH da ordem de 22 mgC.l"^ (Tabela 1). Além disso, o efeito

^  do aumento da concentração de SH também foi avaliado na tentativa de melhor

®  compreender o efeito destes compostos na fisiologia de pekes de água preta. Para
d
^  tanto, duas fontes de SH (natural e comercial) foram utilizadas para elevar a

®  (concentrado líquido) foi isolada por um sistema de osmose reversa (Freshwater

^  Analysis Concentrator, Environ-Main Filter), em Luther Marsh, uma área pantanosa

®  situada nas proximidades de Guelph (Ontário, Canadá). A outra fonte utilizada foi

®  isolada de solo enriquecido em matéria orgânica ('peat') e liofílizada para produzir o

^  que se conhece comercialmente por 'Aldrich humic acid' (AHA, Sigma Aldrich).

^  AHA é freqüentemente utilizado como fonte alternativa em estudos de avaliação dos

^  efeitos das SH (matéria orgânica dissolvida) devido à facilidade de aquisição e uso.

O

9

9  propriedades químicas (Grasso et al, 1990), entretanto, Richards e colaboradores

9
0  (1999) verificaram uma boa correlação entre a fonte natural e a fonte comercial em

9

9

f 3 A determinação da concentração de SH no estoque líquido de NOM foi obtida

Seu emprego é muitas vezes questionado no que se refere à representatividade de suas

estudos de fisiologia.

por meio de analisador TOC (Total Organic Carbon Analyser, Shimadzu), em

Waterloo (Ontário, Canadá). A concentração de SH no estoque concentrado NOM foi

de 1620 mgC.r^ A fonte 'comercial' AHA é aproximadamente 44% SH (na forma de

carbono orgânico dissolvido - DOC (R. C. Playle, comunicações pessoais). Para

O  facilitar a manipulação de AHA durante a condução dos experimentos, um estoque

r ̂
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#

9

9

9

A  hquido de AHA foi preparado na concentração aproximada do estoque NOM a partir
#
^  da adição de AHA (peso seco) em água destilada. No tratamento 'NOM' e 'AHA',

®  uma alíquota de seus respectivos estoques foram adicionadas à água controle (Itu) que
m
0  já continha SH para promover um aumento aproximado (nominal) de 10 mgC.f* na

®  Assim, nesta série de experimentos desenhados para avaliar o efeito do

9

água da câmara experimental.

aumento da concentração de SH no transporte de Na^ das duas espécies, três situações

9

o

CA

r\

f '

foram avaliadas: a) controle (Itu) (22,2 ±1,4 mgC.l"'); b) NOM (30,1 ± 2,9 mgC.l'*) e

®  c) AHA (28,0 ±3,2 mgC.l"^). O controle (Itu) consistiu na análise do transporte iônico

^  na situação natural encontrada pela espécie em seu habitat, enquanto que NOM e

®  AHA eram tratamentos que visavam testar o efeito do aumento da concentração de

©  SH correlacionando-se com a regulação do transporte de Na^. As concentrações finais
©
^  de SH estimadas para cada tratamento foram obtidas por espectrofotometria,

®  conforme descrito em 2.3.1.2..
©
Q  O aumento na concentração de NOM e AHA na água da câmara experimental

©  + . .^  invariavelmente levou a um aumento na concentração de Na (~ 50 pmol) devido à

^  presença do sal no estoque. Não houve variação significativa do pH ao longo do

período de exposição dos peixes às diferentes concentrações de Na^ testadas,

"  mantendo-se, portanto, as condições naturalmente ácidas do meio.

o  o protocolo utilizado para avaliação do efeito do aumento d£is concentrações
f.3

Cl
de SH na análise cinética do transporte de Na^ foi basicamente o mesmo descrito no

item 2.3.1.1. Os demais passos envolvidos nas análises das amostras, bem como os

n  cálculos utilizados também foram iguais aos já descritos nos itens 2.3.1.2. e 2.3.1.3..

O
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O

9

9

9

9

9  2.3.3. Fluxos unídirecíonais de Na*^ e fluxo líquido de amônía

«

A
Para o entendimento da dinâmica do transporte de íons e o balanço do fluxo de

9

9  amônia, duas espécies de Siluriformes coletadas no rio Negro (00°30'S; 63°12'W),
9
^  foram testadas em três situações: a) controle (Itu) (22 ± 1 mgC.l'^); b) NOM (37 ± 3
9

9

®  conforme o descrito na Seção 2.3.1.2. Os fluxos unidirecionais foram avaliados a
9
^  partir do desaparecimento do radioisótopo (^^Na) da água da câmara. Os mesmos
9
^  indivíduos foram reutilizados para os demais tratamentos (similar a Wood et a/.,

2002, 2003). A vantagem da medida de fluxo quando se usa ̂ ^Na é que a quantidade

do isótopo que desaparece da água da câmara experimental praticamente corresponde

^  à quantidade incorporada pelo peixe (C. M. Wood, comunicações pessoais), diferente
9

@  de outros isótopos como o '^^Ca (para o estudo dos fluxos de Ca^^, que adere à

mgC.r^) e c) AHA (40 ± 3 mgC.l'^). As concentrações de SH foram estimadas

superfície corpórea do peixe ou à parede da câmara experimental, necessitando de

^  cautela na consideração dos dados em 'cpm' utilizados nos cálculos de fluxos

@  Çquench effecf).

^  Na água naturalmente ácida utilizada para os oqierimentos, o pH inicial foi de

^  3,99. Durante a condução dos experimentos, houve variação do pH ao longo do
O

^  período experimental (12 h) devido ao acúmulo de amônia produzido pelos indivíduos

^  confinados às câmaras experimentais, entretanto estes valores não foram reajustados
<5

{'S com a adição de ácido.

o

2.3.3.1. Protocolo experimental

Os experimentos de fluxo unidirecional foram conduzidos em fluxo estático.

Os peixes foram aclimatados ao ambiente das câmaras experimentais por 12 h antes
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«

9

9

9  do início dos experimentos. A água do recipiente foi renovada 1 h antes do início do
#

período de fluxo. O volume utilizado para^f. hoplogenys foi de 100 ml, enquanto que

®  para P. costatus foram utilizados 150 ml (devido ao seu tamanho maior em relação
»
9  aos indivíduos da outra espécie). Segundo Wood (1992), o volume de água nestes

^  protocolos experimentais é reduzido para permitir uma boa sensibilidade do método.

®  Aqui, utilizamos uma relação de peso de peixe: volume de água da câmara

^  experimental na proporção de 1:20, o que provou ser uma proporção adequada para

®  avaliar as mudanças na regulação do Na^ ao longo do tempo, sem que o excesso de

®  amônia produzido prejudicasse o protocolo.

^  Em seguida, cerca de 0,05 pCi.r^ de ̂ ^Na foi adicionado à cada câmara

®  experimental e após 10 min (tempo necessário para permitir a homogeneização da

solução dentro da câmara experimental), a primeira amostra de água foi coletada (10

ml), indicando o início do período de fluxo (tempo zero). Amostras consecutivas

@  foram coletadas de cada câmara experimental após 1,3, 6 e 12 h para análises.

^  2.3.3.2. Análises das amostras

^  As amostras de água coletadas nos dados intervalos de tempo durante o

9

o  concentração de Na^ em espectrofotômetro de absorção atômica (AAnalyst 800,

O

o

o,

o

o

C*- atividade específica (SA) do isótopo na água e os valores utilizados para o cálculo dos

C'.

período de fluxo foram transportadas para o LEEM, onde foram analisadas quanto à

Perkin-Elmer). A determinação de ̂ ^Na em termos de 'cpm' foi obtida em 1 ml da

amostra de água à qual eram adicionados 5 ml de coquetel de cintilação para amostras

aquosas (ACS, Amersham Pharmacia). Os 'vials' foram agitados e 'contados' no

cintilador por 5 minutos. Os dados, em cpm, eram utilizados para a determinação da

fluxos unidirecionais. As amostras de água foram também analisadas quanto à

48



9

9

9

9

®  concentração de amônia total para o estudo do fluxo líquido de amônla (JAmm) em

função dos diferentes tratamentos, e se haveria relação com o transporte de Na^. A

®  determinação de amônia na água foi realizada de acordo com a técnica
9

9  micromodificada baseada em Verdouw et al. (1978).

9

9

9  2.3.3.3. Cálculos

9

9

Os fluxos unidirecionais de Na^ influxo, efluxo e fluxo líquido (representados

Wood(1992):

9

9

9  respectivamente por Jm, Jout e Jna), foram calculados a partir dos dados obtidos a partir
9
M  da análise das amostras de água coletadas durante o período de fluxo, de acordo com

9

9

9  Joe» = ((iouil - [ioni]) • V / W ■ T,
9
@  Ji„ = ([R,]- [R2l).V/0,5WTSA,

9  I — I 1-
_  «out "" «net "in

^  onde íoDi e ion2 são as concentrações inicial e final do íon na água (em pmol), V é o

^  volume de água na câmara experimental (em 1), W é o peso do peixe (em g), T é o

^  tempo (em h) entre o início e o fim do período de fluxo. Ri e R2 são os valores das

contagens por minuto do radioisótopo na câmara no início e no final do intervalo de

o
"i, ■

Q  com.ml''), cujo valor é determinado pela relação:

o

O  O fluxo líquido de amônia foi calculado de acordo com a equação designada

O  V
para Jnet.

tempo, respectivamente (em cpm). SA é a atividade específica do isótopo (em

SA = ([Ril / [ioniD + ([R2I / [ion2])
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9

9

9

9  2.3.4. Análise de fons corpóreos
9

9

9

9  entendimento da regulação do balanço iônico nestas espécies que habitam águas

A avaliação do 'pool' iônico corpóreo pode fornecer subsídios para o

9

9

9

ionicamente pobres, de elevada acidez e elevada concentração de fons. Assim, neste

item foram analisadas as concentrações de fons corpóreos (Na^, Cf, , Ca^^ e Mg^^
9

9  em dez espécies de peixes coletadas no médio rio Negro (00°30'S; 63°12'W). As

^  amostras de peixes foram digeridas em frascos hermeticamente fechados contendo 1

®  ml de HNO3 1 N em estufa a 70°C, por 24 h (exceto A. hoplogenys, que foram

®  digeridos em 2 ml e mantidos em estufa por 48 h devido ao seu maior tamanho

^  relativo às demais espécies). Após a digestão, os frascos foram centrifugados e uma

®  alíquota do sobrenadante foi diluída em água deionizada para a leitura dos íons. Na^,

(5 K^, Ca^^ e Mg^^ foram analisados por espectrofotometria de absorção atômica

(AAnalyst 800, Perkin-Elmer). Cloreto de lantano (LaCb 3%) foi adicionado à

©  amostra para análise de Ca^^ para reduzir a interferência de outros cátions na sua

^  leitura. O Cl" foi analisado através do método descrito por Zall et ai (1956). As

^  concentrações dos íons foram corrigidas em função do fetor diluição e os dados foram
0

calculados em termos de pmoLg tecido"^ (= pmoLg peixe"').

©

©

O

©

^  média ± erro-padrão da média (SEM). Os parâmetros cinéticos (Jmax e Km) foram

2.4. Análise estatística

Os dados resultantes de todas as séries experimentais são apresentados como

^  analisados por meio do teste t de Student. As comparações entre as medidas de fluxos

unidirecionais nos respectivos intervalos de tempo, relativos ao grupo controle, foram

^  analisados por meio de análise de variância (ANOVA), seguidos de testes de comparação

•  múltipla de Dunnett. O nível de significância foi mantido a 0,05 em todos os testes.
c'."

50



9

9

9  3. Resultados

9

®  3.1. Cinética de transporte de Na^
9

®  As três espécies estudadas quanto à cinética de transporte de Na^ revelaram

9  uma cinética de saturação, isto é, atingiram um platô em termos de transporte máximo
9
^  de Na"*" (Jmax) que pode ser descrita de acordo com a relação de Michaelis-Menten
9

(Figura 1; Tabela 3). Jmax foi relativamente alto e os valores foram consistentes nas

três espécies (-1000 nmoLg'^h'^), indicando que as espécies do rio Negro transportam

®  Na"^ ativamente.

^  Com relação à afinidade dos transportadores de Na^ nas brânquias (Km), houve

®  uma maior variação entre as espécies, sendo que Apistogramma sp. apresentou uma
®  . . . . .^  elevada afinidade dos transportadores de Na nas brânquias {i.e., baixo Km), enquanto

®  que N. fasciatus apresentou uma afinidade intermediária e C strigata apresentou uma
©

afinidade menor em relação a Apistogramma sp. (Tabela 3).

©

©

©

©

©

©

©

(5

©

O

n

(^1

V

o

O
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®

9

9
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O

9

9

9

9

O

O

n

1400

"9^ 1200

1000

w

800

+

600

400

4
200

Apistogramma sp.

A Camegiella strigata

% Namiosíomiis unifasciatus

O  200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Concentração de Na na água (fimol)

Figura 1. Cinética de transporte de Na"^ em três espécies de peixes do rio Negro,

utilizando-se como solução experimental água proveniente do habitai de ocorrência

das espécies (rio Itu). A capacidade de transporte máxima de Na^ (influxo) foi

equivalente nas três espécies testadas, entretanto a afinidade de ligação do Na^ nos

sítios branquiais variou, conforme os números indicados na Tabela 3.

Tabela 3. Estimativas de W e Km na cinética do transporte de Na^ em espécies do

rio Negro em condições naturais (N=10). Apistogramma sp. apresentou maior

afinidade dos sítios branquiais ligarem-se ao Na^ em relação às demais espécies

testadas (menor Km indica maior afinidade).

Espécie Jmax Na^ (nmolg^h'^) K„NaUpmol)

Apistogramma sp. 812±37 52 ±15 0,80

Camegiella strigata 1153 + 80 146 ±35 0,89

Nannostomus unifasciatus 1027 ±91 73 ±31 0,69
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9

9

9

9

9  3.2. Efeito do aumento da concentração de SH

9

9  O aumento da concentração de SH na água afetou a regulação iônica de Na^
9

9

9

9

em Hemigrammus vorderwinkleri e Fluviphylax obscurum de maneiras distintas. Em

K vorderwinkleri, Jmax foi extremamente elevada na situação controle (Itu) (Figura 2;

9  Tabela 4). O valor de Km não foi particularmente baixo (Km = 213 pmol de Na^,

^  sendo relativamente maior do que para as espécies testadas anteriormente (Tabela 3).

®  O aumento da concentração de SH de 22 mgC.l'^ (controle) para 30 mgC.l'^
®
^  (NOM) ou para 28 mgC.l'^ (AHA) em H. vorderwinkleri revelaram uma diminuição

®  na capacidade de transporte máximo de cerca de 32% e 37%, respectivamente, em

®  relação ao controle (Figura 2; Tabela 4). Em paralelo, observou-se uma redução no

^  valor de Km de 57 % (NOM) e 67% (AHA), entretanto tais diferenças não foram

®  estatisticamente diferentes do controle (Itu).

A análise dos parâmetros cinéticos em F. obscurum não indicou nenhuma

®  . . + . .^  especialização no que se refere ao transporte de Na em condições naturais (controle

®  Itu). Isto foi evidente em função do baixo valor de Jmax, aliado a um alto íCm (Figura 3;

Tabela 5). A espécie não respondeu ao aumento na concentração de SH, e os

©

parâmetros cinéticos foram iguais ao controle (Itu).
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Figura 2. Efeito do aumento na concentração de SH na cinética de transporte de Na"^

em Hemigrammus vorderwinkleri coletado no médio rio Negro. 'Controle (Itu)' = 22

mgC.r'; 'NOM' = 30 mgC.i"^ e 'AHA' = 28 mgC.l'*. O pH em todos os tratamentos

foi de 3,99 (naturalmente ácido). Na situação de aclimatação na água do rio Negro, a

capacidade de transporte de Na^ foi maior em relação à exposição aguda aos demais

tratamentos (veja Tabela 4 para os respectivos valores).

Tabela 4. Estimativas da taxa de transporte máximo (Jmax) e da afinidade dos

transportadores (Km) na cinética de transporte de Na"^ em Hemigrammus

vorderwinkleri (N=10). Asterisco (*) indica diferença significativa em relação ao

controle (Itu). As diferenças em Km não foram estatisticamente diferentes.

Tratamento Jmax Na^ (nmolg~\ h~') KmNa^(^mol)

Controle (Itu) 2055 ±177 213 + 63 0,91

NOM 1401 +221 (*) 91 ±74 0,56

AHA 1300 + 86 (*) 70 ±30 0,86
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Figura 3. Cinética de transporte de Na"^ em Fluviphylax obscurum coletado no médio

rio Negro. 'Controle (Itu)' = 22 mgC.l"'; 'NOM' = 30 mgC.r' e 'AHA' = 28 mgC.l"'.

O pH em todos os tratamentos foi de 3,99. Para cada valor de concentração de Na^

testada, N=10 indivíduos. Houve uma tendência de ambas as fontes de SH estimular o

influxo de Na"^ na espécie, entretanto o aumento não foi significativo, o que pode

provavelmente estar relacionado à exposção aguda às SH.

Tabela 5. Estimativas da taxa de transporte máximo (Jmax) e da afinidade dos

transportadores (Km) na cinética de transporte de Na"^ em Fluviphylca obscurum

(N=10). Não houve diferença significativa ao nível de 5% de nenhum dos tratamentos

em relação ao controle.

Tratamento Jmax (nmolg'^. h'^) K„Na^(pmol)

Controle (Itu) 398 + 96 118 + 111 0,32

NOM 590 ± 37 223 + 44 0,95

AHA 585 + 56 239 + 71 0,89

O

r.
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unidirecionais de Na^ quando a concentração de SH foi aumentada. Na situação

controle (Itu; 22 mgC.l'^), A. hoplogenys apresentou uma média de influxo (Jin) de

m

m

m

9

9  3.3. Fluxos unidirecionais de Na^ e fluxo líquido de amônia
9

®  Nesta série experimental, houve um efeito significativo nos fluxos
9

9

9

9

9  286 nmol.g'^h"', enquanto que nos tratamentos NOM (37 mgC.l"^) e AHA (40 mgC.f

0  '), Jin foi de 422 e 495 nmol.g■^h■^ respectivamente (Figura 4). O efluxo de Na^ (Jom)
®  não apresentou diferença entre os tratamentos e foi, em média, de -495 nmoLg ^

Jnet foi constante ao longo dos períodos amostrados, e foi significativamente diferente
A

entre os tratamentos. O aumento da concentração de SH nos tratamentos (tanto NOM
9
®  quanto AHA) resultaram em uma redução significativa em Jnet- O aumento da
®  - - - XI J XT +^  concentração de SH não resultou em um aumento significativo no efluxo de Na em

A. hoplogenys^ sugerindo ausência de distúrbios em termos de permeabilidade

branquial.

Em P. costatus^ Jin foi significativamente diferente durante todo o período de

®  fluxo quando houve aumento nas concentrações de SH (Figura 5). Jin foi estimulado
©

em média 70% no tratamento NOM, enquanto que o transporte praticamente dobrou

®  no tratamento AHA, relativo ao controle (Itu). A perda difusiva média (Jout) ao longo
®  dos intervalos de tempo amostrados foi de -508 nmol.g"^h"^ na situação controle (Itu),

semelhante à apresentada por A. hoplogenys. Entretanto, com a adição de NOM e

AHA, P. costatus apresentou um aumento médio em Jout de 41% e 75%,

respectivamente, em relação as perdas no controle (Itu). Ainda assim, o fluxo líquido

(Jnet) indicou um saldo positivo praticamente durante todo o período de fluxo nos

tratamentos onde as concentrações de SH foram aumentadas.
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Figura 4. Fluxos unidirecionais de Na^ em Ancistrus hoplogenys (N=8) com base na
água do habitai, também simulando o aumento na concentração de SH (NOM e
AHA). Controle; 22 mgC.l' (rio Itu); NOM = 37 mgC.l"' e AHA = 40 mgC.f^
Asterisco (*) indica diferença significativa do tratamento no dado intervalo de tempo,
em relação ao controle (P<0,05). Os peixes expostos à fontes adicionais de SH
apresentaram aumento no influxo de Na^ e redução nas perdas Kquidas totais do íon
(fluxo líquido).
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Figura 5. Fluxos unidirecionais de Na^ em Platydoras costatus (N=9) com base na

água do habitai da espécie, avaliando tratamentos simulando o aumento na

concentração de SH (NOM e AHA). Controle: 22 mgC.r' (rio Itu); NOM = 37 mgC.l'

e AHA = 40 mgC.l '. Asterlsco (*) indica diferença significativa do tratamento no

dado intervalo de tempo, em relação ao controle (P<0,05). Para esta espécie, a adição

de mais SH à água do rio Negro (controle) também estimulou o aumento no influxo de

Na^ e redução nas perdas líquidas totais do íon (fluxo líquido).
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9

9

9

9

9  o fluxo líquido de amônia (JAmm) não apresentou nenhum padrão particular
9

9 em relação aos diferentes tratamentos, e nenhtuna relação aparente com o transporte

®  de Na* nas espécies analisadas (Figuras 6 e 7). Apesar das diferenças significativas
9

9  encontradas em A. hoplogenys no tratamento AHA relativo ao controle, a natureza

?  destes processos é desconhecida e portanto não podemos inferir com base nestes
®  resultados.
<»
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Figura 6. Fluxo líquido de amônia em

Áncistrus hoplogenys (N=8) com base na

água do habitat da espécie, avaliando o

aumento na concentração de SH (NOM e

AHA). Controle: 22 mgC.l"' (rio Itu);

NOM = 37 mgC.r' e AHA = 40 mgC.l '.
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60



9

9

9

9

9  3.4. Análise de íons corpóreos
9

9  A concentração de determinados íons totais nas espécies de peixes coletadas
9

9

9

9
perfil iônico total. Os resultados apresentados na Tabela 6 indicam que existem

no ambiente natural sem nenhuma exposição prévia a condições artificiais, foi

investigada em dez espécies da ictio&una do médio rio Negro para a avaliação do

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

»

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

rs

9

9

9

(*i

9

9

variações interespecíficas nas concentrações de íons corpóreos.

Tabela 6. Concentração de determinados íons corpóreos (em nmoLg pebce"') em dez

espécies de peixes do médio rio Negro para levantamento de dados sobre o perfil

corpóreo iônico em indivíduos nativos coletados do próprio habitat.

Espécie Na* cr Ca'* Mg'* Jt

Ancistrus hoplogenys 175 ±25 100 ±11 70 ±10 94 ±13 173 ± 18

Apistogramma sp. 255 ± 35 145 ±21 143 ±22 178 ±28 347 ± 55

Carnegiella strígata 135 ±8 79 ±5 80±6 115±8 225 ± 15

Fluviphylax obscurum 62±8 23 ±3 31 ±4 43 ±6 76 ±12

Hemigrammus ocellifer 144 ±9 84±6 86 ±6 111 ±9 287 ±27

Hemigrammus rhodostomus 89±5 65 ±5 43 ±2 68 ±4 226 ±15

Hemigrammus vonderwinkleri 96±11 70 ±10 40 ±4 60 ±5 129±11

Hyphessobrycon erythrostigma 97 ±7 70±3 51 ±3 70±6 203 ± 15

Nannostomus unifasciatus 189 ± 11 90±8 102 ±6 146± 11 277 ± 16

Paracheirodon axelrodi 116± 16 48 ±8 64± 10 79± 11 203 ± 28
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4. Discussão

9

9

9

9

9

9  Michaelis-Menten em espécies coletadas no rio Negro, fornecendo subsídios

4.1. Cinética de transporte de Na^ em situação natural

Este trabalho avaliou a regulação iônica de Na"^ através da cinética de

9
adicionais para o entendimento dos mecanismos de transporte previamente sugeridos

(Gonzalez et ai, 2002). Nossos dados reforçam a idéia de que a regulação iônica em9

9

9  peixes que habitam ambientes ionicamente pobres na Amazônia é altamente
9^  especializada, apresentando uma elevada capacidade de transporte, ao invés de ser

9  inibido pela escassez de íons no meio e/ou pelo pH ácido (Potts, 1984).

®  . . . . ..^  A capacidade de transporte máximo de Na verificada nas três espécies

testadas neste estudo foram iguais (~ 1000 nmol.g'^h"'), enquanto que os valores de9

9

(Figura 1; Tabela 3). Estes dados corroboram os resultados encontrados por Gonzalez

e colaboradores (2002) em duas espécies do baixo rio Negro, coletadas e testadas em

1263 nmol.g'^h"^; Geophagus = 1154 nmol.g"*.h"*), entretanto Kn, foi igualmente

9  Km mostraram-se relativamente baixos (/.c., alta afinidade), entretanto variável

9

9

9

9
A  condições naturais. Estas espécies apresentaram valor similar para Jmmc {Pimelodes =

9

9

9  variável (Pimelodes = 30 |Limol de Na"^; Geophagus =112 pmol de Na^. Carnegiella
9
<m^ strigata apresentou Jmax de 1153 ± 80 nmol.g"^h"^ e 146 ± 35 pmol de Na^ no presente

9

9

^  de Jmax e Km de, respectivamente, 1225 ± 82 nmol.g"'.h"^ e 32 ± 6 pmol de Na^. Ou
9

seja, os valores de Km também podem variar interespecificamente.

Matsuo & Vai (2003c) sugeriram que, idealmente, os dados para estimativa

9  dos parâmetros cinéticos e medidas de fluxos unidirecionais deveriam ser conduzidos

9
^  em condições mais próximas possíveis às do habitai da espécie. As diferenças quanto

estudo. Gonzalez e colaboradores (2002) encontraram para a mesma espécie, valores
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m

9

9

9

9  à composição da ̂ ua utilizada nos trabalhos de estudo de cinética do transporte de

9

9

9

9

9  da capacidade de transporte máximo de Na^. A variação intra e interespecífíca na
9

9

9  termos bioquímicos, uma vez que a afinidade se traduz por propriedades de ligação
9
(p em termos de sítios ativos nas brânquias por elementos externos como íons.

®  Diferenças morfológicas, fimcionais e/ou metabólicas dos organismos provavelmente
9

9  podem influenciar a base bioquímica de interação dos transportadores iônicos.

Na^ (Gonzalez et ai, 2002; este estudo) são parcialmente diferentes (Tabela 6),

entretanto aparentemente não exercem influência nos resultados quanto à estimativa

afinidade dos transportadores de Na^ nas brânquias dos peixes pode ser explicada em

9

9
O fato de que não foram consideradas concentrações de Na^ menores que o

encontradas para Km, entretanto investigações adicionais e futuros testesconsiderando

9  valor mais baixo testado aqui, isto é, menor que o valor de concentração da própria
9
n  água do rio Negro utilizada nos testes pode também estar envolvido nas diferenças

9

9

9  a diluição da própria água do rio Negro para a obtenção de menores concentrações do
9
A  íon em questão podem ser cogitadas.

9

9
0  4.2. Efeito do aumento da concentração de SH

9

(51 A avaliação do aumento na concentração de SH a partir da água controle (Itu),

que já continha 22 mgC.f^ não refletiu em alterações consistentes nas duas espécies

houve nenhuma diferença entre os tratamentos (Figura 3; Tabela 5). Matsuo e

9

9

9  testadas. Em Hemigrammus vorderwinkleri, houve uma redução da capacidade de

^  transporte de Na^ (Figura 2; Tabela 4), enquanto que em Fluviphylax obscurum, não

9

9

colaboradores {submetido) observaram que em truta, a presença de NOM ou AHA

9
^  estimulava a capacidade de transporte de Na , sendo que a fonte comercial (AHA)

9  praticamente dobrava o valor encontrado para Jmax- Entretanto, o controle, no referido
/%
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(ê

#

9
®  trabalho, era desprovido de SH, o que permitiria mais facilmente a detecção das

m

m
variações nas taxas de transporte. No presente trabalho, o controle (Itu) já apresentava

O entendimento do efeito das SH na regulação iônica em pebces que habitam

®  elevadas concentrações de SH e o aumento adicional não residtou em mudanças
m

consistentes em função dos tratamentos empregados.

9

9

9  águas pretas é ainda muito incipiente. Até recentemente, a maioria dos trabalhos não
»
A  considerava a possibilidade de qualquer potencial efeito fisiológico das SH na

®  fisiologia dos peixes. A capacidade destes compostos orgânicos em serem adsorvidos
9

9  às membranas biológicas (Campbell et al., 1997) levanta questões sobre as possíveis

implicações nos processos fisiológicos, como o transporte através da membrana. A

9  associação dos sítios hidrofóbicos à camada lipídica das membranas provavelmente

(H altera sua fluidez e consequentemente sua permeabilidade (Vigneault et al., 2000).

9

9

9  em concentrações elevadas como as encontradas nas áreas do rio Negro, apresentem

Portanto, é de se esperar que organismos expostos à SH no ambiente, principalmente

diferenças no que se refere às funções desempenhadas por tecidos diretamente em

maior faixa de variação na concentração de SH, incluindo um controle desprovido de

®  contato com a água do meio como as brânquias. Os dados apresentados nesta série

^  experimental não foram consistentes, e investigações adicionais testando-se uma

9

9

9  SH, provavelmente seriam mais úteis no sentido de responder questões como esta.
9

9

4.3. Fluxos unidírecíonaís de e fluxo líquido de amônia

9

9

aumento da concentração de SH nos tratamentos levou a um aumento no influxo de

^  (Jout) em A. hoplogenys foi igual entre os tratamentos, enquanto que em P. costatus,
9

As medidas de fluxos unidirecionais conduzidas em campo indicaram que o

Na"^ (Jin), o que resultou em menores taxas de perdas líquidas (Jnet). O efluxo difüsivo
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perdas, o que resultou em um saldo positivo no transporte (Jnet >zero). Assim como

em termos de estimular o influxo de Na^. Apesar de existirem controvérsias quanto ao

emprego de AHA em estudos avaliando o efeito de SH, os resultados encontrados

no transporte tônico, apesar de AHA geralmente superestimar a magnitude destes

«

9

9

9

9  Jout foi maior na presença de NOM (41%) e AHA (75%) relativo ao controle. Estes

9
A  dados corroboram os dados encontrados recentemente para truta submetidas a

9  diferentes fontes de SH (Matsuo et ai, submetido). Embora o efluxo difusivo tenha
9
A  sido mais acentuado na presença de SH em P. costatus, o influxo superou estas

9

9

9  verificado em truta, AHA parece exercer um efeito mais marcante em relação a NOM
9

9

9

9
(9 aqui sugerem que tanto a fonte comercial quanto natural atua de maneira semelhante

9

9

9  efeitos quando os peixes são submetidos à um tratamento aguda com base nesta fonte.
9
m  Os resultados de fltixo líquido de amônia (JAmm) não apresentaram nenhiun

9

9

9  com o transporte de Na^ nas espécies analisadas (Figuras 6 e 7). Apesar das diferenças

9

9

9

9
^  acoplamento no transporte de Na^/NHj^ e os efeitos das SH merecem investigações

9

9

9

9
4.4. Análise de íons corpóreos

9
^  O interesse de se avaliar as concentrações tônicas em espécies não submetidas

^  à condições artificiais, tais como, aclimatação em cativeiro, ou aclimatação em meios

(9|j reconstituídos a partir de água destilada, baseou-se no fato de que tais procedimentos

^  poderiam provavelmente levar à diferenças nas concentrações de íons corpóreos nas

espécies.

padrão particular em relação aos diferentes tratamentos, e nenhuma relação aparente

significativas encontradas em A. hoplogenys no tratamento AHA relativo ao controle,

não podemos inferir muito sobre isso. Ou seja, não há nenhuma relação aparente de

adicionais sobre a excreção de resíduos nitrogenados nos peixes do rio Negro.
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9

9

9

9  Os resultados apresentados na Tabela 6 indicam que existem variações

9

9

9

9

9

9

a

interespecificas significativas nas concentrações de íons coipóreos das espécies que

ocorrem no rio Negro. A disponibilidade de dados sobre a concentração de íons

corpóreos em peixes é limitada. Gonzalez e colaboradores (1998) observaram que a

concentração média de Na'^ corpóreo em Paracheirodon axelrodi foi de9

9

9  aproximadamente 62 pmol/g de tecido em pH neutro e, em condições de pH ácido

(S (3.5 e 4 ,0), não houve variação no 'pool' de Na^ corpóreo. O valor encontrado para a

mesma espécie, no presente estudo, foi de 116 pmol/g de tecido, o que sugere que não

®  há distúrbio no balanço iônico deste íon em função da acidez natural destes
»
^  ambientes. O Na^ é um dos íons mais estudados quanto à avaliação de íons corpóreos,

®  particularmente quando se considera ambientes acidihcados, devido ao distúrbio que
#

m  o baixo pH acarreta sobre o balanço deste íon (Grippo & Dunson, 1991).

m

m
Na truta (O. mykiss), foram reportadas as seguintes concentrações de íons

os da Tabela 7, verificamos que as concentrações iônicas nas espécies do rio Negro

®  corpóreos (todos em pmol/g de peixe): Na^ = 55,5; Cl" = 45,0 ; = 81,5 e Ca^^ =

®  122, 5 (Wood & McDonald, 1982; Shearer, 1984). Comparando-se estes dados com

são superiores em relação às da truta, exceto pelo Ca^^. Assim, é fâcil entender como

estas espécies, quando submetidas ao pH ácido, podem suportar grandes perdas de

%  et al, 1998; Wilson et al, 1999; Gonzalez et al., 2002).

^  Estes dados também sugerem que a baixa concentração de íons encontrada em

^  Fliíviphylax obscurum poderia justificar os dados da série experimental 2.3.2., onde a

j[% espécie apresentou a mais baixa capacidade de transporte encontrada entre todas as

íons, sem aparentemente comprometer o balanço iônico (Gonzalez et al, 1998; Wood

espécies testadas em seu ambiente natural.
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Negro apresentam de fato, um sistema regulatório de Na^ especializado, caracterizado

afinidade do íon pelos sítios de ligação branquiais.

❖ Não houve nenhuma relação clara entre os fluxos de Na^ e o fluxo de amônia total

sugerindo acoplamento de um sistema Na^/NR»^.

#

m

9  5. Conclusões

9

9
m  Kf Este trabalho confirmou a hipótese de que determinadas espécies de peixes do rio

•

9

9  por uma alta capacidade de transportar este íon ativamente, além de uma alta
<9

9

9

9  o efeito do aumento das concentrações de SH na cinética de transporte de Na^

A  foram inconclusivos, entretanto medidas de fluxos unidirecionais revelaram que as

®  SH estimulam as taxas de influxo de Na^.
9

9

9

9

9

9
A  As concentrações de íons corpóreos em espécies do rio Negro sugerem que os

9

9

9  corpóreas na maioria das espécies, o que provavelmente reflete a escassez do

9

9

9

9
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9

9

9

9

9

•
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<»

9

9

9
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9

9
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"Aspectos da regulação do transporte de Ca em algumas

%  espécies da ictiofauna do rio Negro"
9

m

m
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m

m

•

W  1. Introdução

#

9

9

9  entre as quais, a manutenção da estabilidade da membrana, a ativação da contração
9

9

9

9
terrestres obtém o Ca^^ necessário para os processos fisiológicos por meio da dieta,

9

9

9  praticamente durante toda a vida para a manutenção de seu crescimento e homeostase
9
A  iônica (Flik et ai, 1993). Entretanto, diferente dos vertebrados terrestres, os pebces

9

9

9  suprimento de Ca^^ constante para seus requerimentos. Assim, os peixes obtêm Ca
9

9

o cálcio (Ca desempenha fimções fisiológicas vitais em vários processos.

muscular, a transmissão de impulsos nervosos, além da formação da estrutura óssea

que permite o crescimento (revisto por Hunn, 1985). A maior parte dos vertebrados

cuja absorção ocorre em nível de intestino. Os peixes também necessitam de Ca'2+

estão em contato direto e permanente com o meio aquático, o qual provê um

ativamente da água através de estruturas como as brânquias, epitélio opercular, bucal

Carassius auralus submetidos a dietas deficientes em Ca são capazes de

9  e das nadadeiras, pele e, em menor escala, também pelo intestino (Ichii & Mugiya,
9
^  1983; Mayer-Gostan el ai, 1983).

9

9

9  crescer normalmente (Ichii & Mugiya, 1983), o que sugere que o transporte de Ca^^

^  nos peixes de água doce pode ocorrer predominantemente através das brânquias. Em

®  algumas espécies como a tilápia, a absorção de Ca^'^ através das brânquias é suficiente
#
41 para suprir a demanda tanto para a homeostase quanto para o crescimento, se a

9

9

9  Flik e colaboradores (1986) verij5caram que a tilápia é capaz de obter Ca^"^ suficiente
m
^  para a homeostase e crescimento mesmo em águas cuja concentração de Ca^^ é da

ordem de 200 pmol.

^  Sundell & Bjõmsson (1988) estimaram a contribuição do intestino na absorção

^  do Ca^^ em 30% para Gadus morhua (bacalhau do Atlântico). A tilápia {Oreochromis

^  69

concentração de Ca^"^ na água estiver ao redor de 1 mmol (Schoenmakers et aL, 1993).



9

9

9

9

9  mossambiciis), que tolera ampla variação na salinidade (eurialina), reduz o influxo de
9

9

9

9
grandes quantidades de água para conqtensar as elevadas perdas por osmose,

9

9

9  doce, ao contrário, não bebem água. Especula-se que o intestino pode se tomar ativo
9
A  na absorção de Ca a partir de alimento quando há necessidade, por exemplo, em

®  águas onde as concentrações de C^* são muito baixas (revisto por Schoenmakers et
9
9  ai, 1993).

Ca^^ ao mínimo qtiando em água do mar, devido à elevadíssima concentração de Ca^'^

no meio extemo (Schoenmakers et ai, 1993). Os peixes no ambiente marinho bebem

excretando o excesso de íons através das brânquias e dos rins. Os pekes de água

Em estudos iniciais, Perry & Wood (1985) relataram que 50% do influxo
9

9

9  corpóreo total de Ca^'"' em truta (Oncorhynchus myldss) era atribuído ao influxo
9
A  através da pele. Atualmente, sabe-se que a contribuição através desta rota é pequena,

baseada no escasso número de células especializadas no transporte de Ca presentes9

9

9  na pele (Marshall et al., 1992; Perry et al., 1993).

9

9

9

9

9  Ca^^, o que requer a existência de mecanismos de regulação extremamente

controlados no sentido de manter a atividade de Ca baixa no meio intracelular (Flik

#  & Verbost, 1993). Assim, a regulação do transporte de Ca^^ é feita por meio de um

A grande área superficial das brânquias, ao mesmo tempo em que &cilita os

processos de regulação iônica, também expõe os pebces à uma oferta constante de

m

A

^  1985).

m

controle endócrino que pode induzir modificações no epitélio transportador de Ca^"^

nas brânquias, de acordo com as condições do ambiente extemo (Perry & Wood,

A concentração de Ca na água aparentemente é um importante regulador das

^  taxas de transporte (absorção) deste elemento. Os mecanismos de transporte de Ca^"^

^  são tão eficientes que os pekes podem se auto-regular em ambientes onde as
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9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

concentrações de Ca^"^ são da ordem de 10 ̂ mol a ambientes aonde as concentrações

2*^
chegam a 10.000 jimol (Esquema 1), sendo que as concentrações de Ca no plasma

são mantidas constantes e iguais tanto em peixes de água doce, quanto em peixes

marinhos (entre 1,7 e 1,9 mmol de Ca^"^; revisto por Flik & Verbost, 1993, 1995).

água (Io mar

Grand RK'cr

lago Ontárío

lago Jacaretinga

rio Solimõcs

rio Negro

ZJ

. i

o  2000 4000 6000 8000 10000 12000

Concentração de na água (fmol)

Esquema 1. Variação da concentração de Ca^"*" em diferentes tipos de águas naturais.

A concentração de Ca^"^ no rio Negro, da ordem de 10 pmol, sendo praticamente

negligível em relação aos demais ambientes. Além disso, a presença de elevadas

concentrações de matéria orgânica no rio Negro sugere que o Ca^"^ estaria

praticamente todo complexado às substâncias húmicas (SH). Nestas condições, a

absorção branquial de Ca^"^ nas espécies de peixes do rio Negro ainda é possível?

O transporte de Ca^"*" em algumas espécies de peixes parece ser mais sensível à

variação da concentração de Ca^^ na água em relação a outras. Os ajustes fisiológicos

para obter a homeostase neste caso, parecem estar relacionados a um destes diferentes

2"f'
processos: 1) ajustes nas taxas de absorção de Ca branquial para compensar a

variação de Ca^"^ na água {e.g., Oreochromis mossambicus - Flik et ai, 1986,

Oncorhynchus mykiss - Perry & Wood, 1985), ou 2) taxas de influxo branquial de

Ca^"^ inalteradas, entretanto auxílio compensatório dos requerimentos de Ca^^ por via

intestinal (e.g., Carassius auratus; Ichii & Mugiya, 1983).
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#
o transporte de Ca^'^ em algiunas espécies de peixes parece ser mais sensível à

#

m

variação da concentração de Ca na água em relação a outras. Os ajustes fisiológicos

para obter a homeostase neste caso, parecem estar relacionados a um destes diferentes
#
A  processos: 1) ajustes nas taxas de absorção de Ca^^ branquial para compensar a

variação de Ca^'^ na água (e.g., Oreochromis mossambicus - Flik et ai, 1986,
#

#  Oncorhynchus mykiss - Perry & Wood, 1985), ou 2) taxas de influxo branquial de

Ca^'^ inalteradas, entretanto auxilio compensatório dos requerimentos de Ca por via

®  intestinal (e.g., Carassius auratus; Ichii & Mugiya, 1983).
#

#

9  1.1. Mecanismos de transporte
•

9  A absorção de Ca^'^ através das brânquias de peixes de água doce ocorre por
9  .
^  meio das células-cloreto (ionócitos). Estas células apresentam todas as características

•

«

9  mitocôndrias e extensa rede de microtúbulos para o transporte (Perry, 1997). As

de células envolvidas no transporte de íons, tais como grande quantidade de

mitocôndrias produzem ATP, energia necessária para o funcionamento das bombas

A absorção de Ca^^ (influxo) envolve sua entrada através de canais iônicos na

®  que transportam os íons através das células para a corrente sangüínea {e.g.,
9
^  Ca^'*'ATPase).

9

9

9  membrana apical para o interior da célula (Esquema 2). Nesta etapa, o processo é

9

9
passivo e ocorre através de canais de Ca^^ não-eletrogênicos (independentes de

concentrações nanomolares intracelularmente (100 nmol), aliado a um potencial de

9  voltagem intracelular) e não demandam energia. Esta passagem é facilitada com base
m

nas concentrações de Ca^^ micro ou milimolares no ambiente externo da célula, e

9

9

9  membrana de -50 a -70 mV (Flik & Verbost, 1993). Isto eqüivale a dizer que,

9
^  independente das concentrações de Ca^^ no meio externo (frações micromolares como
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#

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

•

9

2+
na água do rio Negro, ou concentrações milimolares como na água do mar), o Ca

será transportado para o interior da célula devido às condições eletroquímicas

&voráveis na membrana apical.

membrana

sangue

prolactina

cortisol

3Na

membrana

basolateral

junções
paracelulares

Esquema 2. Simplificação do transporte de Ca^"*^ em nível branquial em pebíes de

água doce. Ver texto para detalhes explicativos.

Uma vez no interior dos ionócitos, o Ca se liga a proteínas como a

I

calmodulina, mantendo assim a concentração de Ca livre no meio intracelular baixa.

O Ca^^ deve ser removido do meio intracelular rapidamente, para manter o potencial

de repouso da célula (Flik & Verbost, 1993).

O transporte de Ca^"^ para o exterior do citosol requer a utilização de

mecanismos com gasto de ATP para operar contra o gradiente eletroquúnico da

célula. O Ca é então transportado ativamente ao sangue através da membrana

'Sé

basolateral por enzimas como a Ca ATPase, que apresenta alta afinidade de ligação
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m

em troca de três íons Na^.

#

#

#
#  pelo Ca^"^ (revisto por Flik et al, 1993). Além da presença de Ca^^ATPase na
•
^  membrana basolateral, a membrana plasmática possui um outro tipo de mecanismo de

®  transporte para remover o Ca^"^ do meio intracelular: o sistema de troca NaVCa^"*" (Flik
#
9  et ai, 1995). Este sistema NaVCa^"^ transporta um íon Cs?^ para o exterior das células
m

m

#  Nas brânquias, o transporte de Ca^^ é predominantemente mediado pela

^  Ca^^ATPase, sendo dependente de energia (ATP) e independente da concentração de

®  Na^ na célula envolvida no transporte. No intestino, por outro lado, a liberação de
#
9  do interior da célula ocorre principalmente por meio do sistema de troca

#

9  Na^^ATPase para promover o transporte de Ca^"*" (Flik et ai, 1993).

,11^ Nos peixes de água doce, qualquer excesso de Ca absorvido é excretado,

#

9  intestinal (Wood, 1992).

m

^  1.2. Controle endócríno
m

^  Tanto o influxo quanto o efluxo de Ca^^ estão sob um rigoroso controle

hormonal. A regulação hormonal do influxo ocorre no nível das membranas apical e

Na^/Ca^^. Este sistema utiliza o gradiente de Na^ resultante da atividade da

principalmente através de rotas extra-branquiais, /.c., o sistema renal ou o trato

beisolateral das células especializadas no transporte de Ca^^, enquanto que a regulação

do efluxo ocorre ao nível das junções paracelulares (Flik & Verbost, 1995). Este

controle endócrino pode ocorrer rapidamente (Lafeber et ai, 1988), capacitando os

peixes a modular as taxas de transporte de Ca^^ de acordo com pressões ambientais

(e.g., mudanças repentinas na concentração de Ca^"^ na água).

Os hormônios envolvidos no transporte de Ca^^ são categorizados em

hipocalcêmicos e hipercalcêmicos. A staniocalcina, um hormônio produzido pelos
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9  corpúsculos de Staimius, apresenta uma ação hipocalcêmíca, ou seja, controla o

•0  influxo, evitando a entrada excessiva de Ca para o interior da célula (Flik et ai,

®  1993; Verbost et ai., 1993; Flik & Verbost, 1995). Níveis elevados de Ca^^ no meio
#
0  extracelular promovem a síntese e a liberação de staniocalcina que, uma vez na

nos corpúsculos é maior em peixes marinhos comparados aos de água doce, devido à

0  elevada concentração de Ca na água do mar (Flik et ai, 1989). Este controle resulta

corrente sangüínea, reduz as taxas de transporte de Ca^^. A produção de staniocalcina

#

em taxas de influxo aproximadamente iguais nos peixes tanto de água doce, como

marinhos (Flik & Verbost, 1995). Acredita-se que a calcitonina, hormônio gerado pela

tireóide e de reconhecida ação hipocalcêmica em vertebrados superiores, é outro
«

®  hormônio que participa associado ou independentemente da staniocalcina em pebces

(Wagner et ai, 1997).

O cortisol e a prolactina, hormônios derivados da hipófíse, têm efeito

hipercalcêmico, ou seja, estimulam o transporte de Ca^"^ nos peixes, de acordo com a

necessidade desse elemento. O cortisol estimula a proliferação de células-cloreto nas

brânquias (Perry & Wood, 1985); a prolactina também está envolvida no controle da

^  permeabilidade epitelial, controlando por conseguinte, o efluxo de Ca^"*^ nos peixes

%

9

9  hormônios agem em nível de membrana basolateral, determinando a concentração de

(Flik et ai, 1986; Flik et ai, 1989; Flik & Verbost, 1995). Acredita-se que estes

Ca^'^ATPase na célula e, por conseguinte, a capacidade de transporte de Ca^"^ (Flik &

Perry, 1989). A somatolactina e o hormônio de crescimento, também membros da

^  família de genes da prolactina, parecem estar envolvidos na regulação do Ca^^ no que

^  se refere ao controle hipercalcêmico (Flik & Verbost, 1995).
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9

9

9

9

9  1.3. Adaptações

•

9  Os peixes apresentam respostas a curto e longo pra2» quando submetidos à

9

9
variação na concentração de Ca^'^ da água. Os mecanismos envolvidos em sua

9  homeostase são tão eficientes que os peixes são capazes de regular o transporte de

Ca^'^ numa ampla âbca de variação da concentração de Ca (10 a 10.000 pmol). Os

•

9

9  o amnento nas taxas de infiuxo. Peny & Wood (1985) observaram que trutas
9
A  submetidas à baixa concentração de Ca^^ (25 pmol) apresentaram um aumento

ajustes no transporte em peixes submetidos a baixas concentrações de Ca envolvem

9

9

9

significativo de 66% no influxo em relação ao controle (900 pmol de Ca^"*^ no

9  primeiro dia de exposição. Após 30 dias, a taxa de influxo foi gradualmente reduzida

e os valores tenderam a estabilizar próximos aos valores encontrados para a situação

controle. Estes resultados também foram corroborados pela morfologia do epitélio

#  branquíal, /.e., longos períodos de aclimatação em baixa concentração de Ca^^

^  resultaram em um retomo gradual da densidade de células-cloreto aos níveis controle.
A  . . 2+
^  Os peixes adaptados a ambientes com baixas concentrações de Ca parecem

^  apresentar transportadores com uma alta afimdade de ligação por Ca (McDonald &

Rogano, 1986), conforme sugerido para Enneacanthus obesus, espécie da América do

Norte que habita águas naturalmente ácidas e pobres em Ca^^. Este controle parece

estar relacionado principalmente à ação da prolactina. Em baixas concentrações de

Ca^^ no meio extemo, ocorre um estímulo na secreção deste hormônio, que estimula

os mecanismos de transporte do Ca^^ no epitélio branquial e consequentemente

aumenta a capacidade de transporte nas brânquias (Flik et ai, 1986).

Os peixes também podem obter Ca^^ através da dieta, quando as

concentrações deste elemento na água são extremamente baixas. Carassius auratus,

quando adaptado à baixa concentração de Ca (10 pmol) na água, aparentemente
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compensa a deficiência de Ca^"*" no meio através da dieta, ao invés de regular o

transporte em nível branquial (Berg, 1968, 1970). Estas respostas adaptativas podem

apresentar uma ampla variação (Flik et al.^ 1986), e parecem ser altamente

influenciadas pelas condições e período de aclimatação das espécies em determinadas

concentrações de Ca^^. Wood e colaboradores (2002) verificaram que a arraia de água

doce, Potamotrygon sp., que habita as águas extremamente pobres em Ca^^ do médio

rio Negro (-10 pmol), apresentavam um balanço de Ca^"^ negativo (Jnet = - 49 nmoLg"

'.h'^), sugerindo que parte do necessário para sua homeostase poderia ser suprido

através da dieta. Do mesmo modo, se os peixes são alimentados com dietas

deficientes em Ca^^, a obtenção de Ca^^ do meio externo por meio das brânquias pode

ser otimizado. Ichii & Mugiya (1983) verificaram que Carassius auratus aumentou o

influxo de Ca^^ total em 18% quando submetido a dietas deficientes em Ca^^ (longo

prazo, 56 dias), indicando que a espécie compensou a deficiência do cátion na dieta

através do aumento no influxo de Ca^"^ a partir da água do meio.

1.4. Justificativa

O único estudo avaliando o influxo de Ca^"^ através da membrana, por meio de

técnicas radioisotópicas em peixes da Amazônia foi o realizado por Wood et al.

(2002). Outros estudos de avaliação do papel do Ca^^ na regulação iônica em espécies

de peixes da Amazônia levaram a sugerir uma alta afinidade de ligação do Ca^^ aos

transportadores branquiais (Gonzalez et al., 1998; Gonzalez & Preest, 1999; Gonzalez

& Wilson, 2001; Gonzalez et ai, 2002), uma vez que as espécies testadas eram

praticamente insensíveis ao aumento na concentração de Ca^"^ quando submetidos ao

pH ácido. Isto provavelmente indica que os sítios branquiais encontram-se saturados

de Ca^^ e qualquer aumento adicional na concentração não resulta em diminuição nas
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perdas líquidas de íons. Estes resultados foram ainda mais notáveis quando as

espécies haviam sido testadas na própria água do rio Negro (Gonzalez et al, 1998,

2002).

Apesar das evidências indiretas de que espécies que habitam as águas

ionicamente pobres e ácidas do rio Negro apresentam alta afinidade por Ca nos

sítios transportadores, estudos sobre a cinética de transporte de Ca^^ nunca foram

conduzidos em membros da ictiofauna associada. A análise quantitativa dos

parâmetros de cinética de transporte de Ca^^ podem fornecer os subsídios necessários

para um melhor entendimento dos processos de regulação do Ca^^ através das

brânquias em ambientes de babca disponibilidade de Ca^"^ como o rio Negro.

1.5. Objetivos

O objetivo deste estudo íbi analisar o transporte de Ca^^ em espécies da

ictio&una do rio Negro em condições naturais e artificiais, quantificando-se a

capacidade de transporte máximo (Jmax) e da afinidade dos transportadores de Ca^^

(Km). Além disso, o influxo de Ca^^ ao longo do tempo (Jm) em tratamentos

envolvendo o aumento na concentração de SH e diminuição do pH foram avaliados

com base na própria água do rio Negro. O transporte de Ca^^ foi analisado assummdo-

se que a maior parte do influxo era devido ao transporte através das brânquias.
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2. Material e Métodos

2.1. Local de coleta

Para o presente estudo, espécies de peixes do rio Negro foram obtidas tanto da

natureza (rio Itu; 00°30'S; 63°12'W) quanto de exportadores de peixes ornamentais

(Turky's Aquarium, Manaus, AM). Os indivíduos obtidos na natureza foram

acondicionados conforme descrito anteriormente para a condução de experimentos no

campo (Seção 2.1. - Capítulo 1). Os peixes obtidos comercialmente foram

transportados ao LEEM (IN?A) e aclimatados para os experimentos de avaliação da

presença e ausência de SH sobre o transporte de Ca .

2.2. Animais experimentais

Os e^qjerimentos realizados para a avaliação do transporte de Ca^^ em espécies

de peixes nativas do rio Negro foram distribuídas nas séries ejqjerimentais

relacionadas na Tabela 1.

Tabela 1. Séries experimentais para análise da regulação iônica de Ca^"^. ^QuanC

indica o número total de indivíduos utilizados em cada série experimental.

Cinética de transporte de em condições naturais

Espécie Família Peso ± SEM Quant.

Apistogramma sp. Cichlidae 0,24 ±0,01 g 60

Carnegiella strigata Gasteropelecidae 0,35 ± 0,01 g 60

Nannostomus unifasciatus Lebiasinidae 0,28 ± 0,01 g 60
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Efeito das SH na cinética de transporte de (condições artificiais)

Espécie Família Peso ± SEM Quant.

Apistogramma sp, Cichlidae 0,33 ± 0,01 g 180

Carnegiella strigata Gasteropelecidae 0,27 ± 0,01 g 180

Hyphessobrycon erythrostigma Characidae 0,44 ± 0,01 g 180

Influxo de em condições naturais, adição de SH e pH ácido

Espécie Família Peso ± SEM Quant.

Apistogramma sp. Cichlidae 0,32 ± 0,01 g 240

Carnegiella strigata Gasteropelecidae 0,37 ± 0,02 g 240

2.3. Séries experimentais

2.3.1. Cinética do transporte de Ca

O objetivo desta série experimental foi analisar a cinética de transporte de Ca

em condições representativas do habitat de ocorrência das espécies. Nestes estudos

consideramos as taxas de transporte de Ca^^ total Çwhole body uptake *) como

sendo a somatória das contribuições da absorção através das brânquias, epitélios

opercular, bucal, das nadadeiras e da pele, sendo que o influxo de Ca^^ foi assumido

como sendo predominantemente branquial.

2.3.1.1. Protocolo experimental

Os experimentos para avaliação da cinética de transporte de Ca^^ foram

realizados utilizando-se como solução-base, a água 'controle (Itu)' proveniente do

habitat de ocorrência das espécies, cujas características foram mencionadas

anteriormente (Tabela 1; Capítulo 1). Dez indivíduos foram submetidos a um total de
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0

0  seis concentrações distintas de Ca^^, totalizando 60 indivíduos para a determinação
®^  dos parâmetros de cinética para cada espécie.

®  A concentração de Ca^"^ na água foi manipulada por meio de um estoque

concentrado de Ca(N03)24H20 100 mmolar. O radioisótopo ( Ca; Amersham

®  Pharmacia) foi adicionado proporcionalmente ao aumento nos valores de
©
@  concentrações de Ca^^ a serem testadas, conforme indicado no Quadro 1, de modo que

®  a atividade específica (SA) do traçador era mantida relativamente constante.

(  íf

n

n

Quadro 1. Valores de concentração de Ca^"*" utilizados nos experimentos de cinética

de transporte do íon nos peixes do rio Negro e os respectivos valores do radioisótopo

("^^Ca) utilizados durante estes experimentos.

Valores nominais de e estabelecidos para cinética

[Cí^^] (fmol) 2Õ 4Õ 8Õ Í5Õ 3ÕÕ 6ÕÕ

^^Ca(piCuT^) 1 2 4 8 16 32

Os peixes foram expostos a cada uma das seis concentrações de Ca e

radioisótopo por 3 h, sendo que uma amostra de 5 ml de água foi coletada no início e

superficial que estivesse eventualmente aderida ao corpo do peixe. Em seguida, os

24'
no final do período de exposição para posterior análise da concentração de Ca real

na água, além da determinação da radioatividade da amostra.

Decorrido o tempo de exposição, os peixes eram enxaguados durante 30 s em

uma solução de Ca(N03)2'4H20 500 mmolar para o 'desprendimento' da radiação

animais eram sacrificados através de uma *'overdose^ de anestésico (MS-222, Sigma

Aldrich, a 1,0 g.l'^), colocados sobre papel absorvente para remover o excesso de água

e transferidos para fi-ascos próprios para cintilação ('v/a/^') pré-pesados.
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@  Não houve variação significativa nos valores de pH na água das câmaras

©

©

©

©

9

•  r • 2"^
experimentais durante a condução dos experimentos de cinética do transporte de Ca

e, portanto, a acidez natural foi mantida em ~ pH 4. As amostras foram transportadas

para o Laboratório de Ecofísiologia e Evolução Molecular (LEEM-INPA) para

posterior análise.

2.3.1.2. Análises das amostras

©  As amostras de peixe e água dos e?{perimentos foram transportadas ao LEEM
©
^  para processamento de acordo com o descrito no capítulo anterior (Seção 2.3.1.2.;

^  Capítulo 1). As amostras de água para determinação da concentração de Ca^^ foram

©  neutralizadas com cloreto de lantano (LaCls) a 3% para reduzir a interferência de

^  outros cátions em sua leitura. Os padrões foram preparados na feixa entre 10 a 160

^  pmol de Ca^^, e a leitura das amostras foram conduzidas em espectrofotômetro de
0

absorção atômica (AAnalyst 800, Perkin-Elmer), utilizando-se acetileno como

combustível. Amostras com concentrações superiores aos padrões foram diluídas em

^  água deionizada para leitura.

^  A radioatividade do "^^Ca na água foi determinada em 0,5 ml de amostra, à qual

foram adicionados 5 ml de coquetel de cintilação para amostras aquosas (ACS,

Amersham Pharmacia). Os 'vials' foram agitados e 'contados' no cintilador por 5

■9

r

r--

minutos. Os dados, em cpm, foram utilizados diretamente nos cálculos de atividade

específica (SA) do isótopo na água.

A determinação do influxo de Ca^^ em cada valor de concentração testada foi

baseada na radioatividade incorporada pelo peixe, depois de corrigidos para o
}

)  fenômeno de ^quenching\ Os cálculos foram realizados conforme descrito para o
*

capítulo anterior (Seção 2.3.1.3.; Capítulo 1).
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®  2.3.2. Cinétíca de transporte de Ca^^ na presença/ausência de SH

^  Para esta série experimental, os peixes foram adquiridos de aquaristas
©  especializados no comércio de peixes ornamentais para exportação (Turky's

©
Q  Aquarium, Manaus, AM). As três espécies utilizadas foram obtidas inicialmente no

®  rio Negro, e mantidos em cativeiro pelo aquarista. Após a aquisição, os peixes foram
©
@  transportados para o LEEM, onde foram mantidos em água de poço artesiano por pelo

©
menos três semanas antes do início dos experimentos. A água do poço artesiano

©

©  apresenta concentrações iônicas extremamente baixas, semelhantes às do rio Negro,
©
^  embora seja praticamente desprovida de SH. As características físico-químicas da

^  água do poço, referida como 'controle (INPA)' no texto e figuras são listados na
©

Tabela 2.

Tabela 2. Características físico-químicas da água proveniente de poço artesiano

^  referida 'controle (INPA)' nas quais alguns experimentos de avaliação do transporte

^  de Ca^^ foram realizados. Média ± SEM de cinco amostras.

a
Parâmetro Controle (INPA)

n

n

iT'.
I  J

Na"" 34 ± 1 |j,mol

cr 28 ± 1 |xmol

Ca^^ 11,5 ± 0,9 pmol

Mg^^ 0,8 ±0,1 pmol

K"" 15,5 ± 0,4 pmol

pH 6,32 ± 0,04

SH 0,99 ± 0,19 mgC.r'

O2 dissolvido 5,91 ± 0,07 mg.r'

temperatura 28 ± 1 °C

* após aeração para remoção do excesso de CO2.
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®  Duas fontes de SH (natural e comercial) foram utilizadas para elevar a

©
concentração destes compostos nos tratamentos experimentais. A fonte 'natural'

^  (concentrado líquido) foi obtida em Luther Marsh, Guelph (Ontário, Canadá) através
©
(g de um processo de isolamento por osmose reversa. A outra fonte utilizada foi ̂ Aldrich

©^  humic acicT (ARA, Sigma Aldrich).

©  Nesta série de experimentos designados para avaliar o efeito da concentração

@  de SH no transporte de Ca três situações foram testadas: a) controle (INPA) (0,9 ±

®  0,19 mgC.l"'); b) NOM (6,8 ± 0,9 mgC.r') e c) AHA (8,0 ± 0,2 mgC.l"'). O controle

®  (INPA) consistiu na análise do transporte de Ca^^ na ausência de SH (água de poço
©
^  artesiano), enquanto que os tratamentos NOM e AHA visaram testar o efeito da

®  concentração de SH nos parâmetros cinéticos relativos ao transporte de Ca^^. As

concentrações finais de SH estimadas para cada tratamento foram obtidas por meio de
(§1
^  leitura em espectrofotômetro UV-Vis (Seção 2.3.1.2.; Capítulo 1). Não houve

^  variação significativa do pH ao longo do período de exposição dos pebces às

diferentes concentrações de Ca^^ testadas, mantendo-se portanto as condições

_  naturalmente ácidas do meio (pH~4).

O protocolo utilizado na análise cinética do transporte de Ca^^ foi basicamente

^  o mesmo descrito anteriormente (Seção 2.3.1.1.; Capítulo 1), bem como os passos

envolvidos nas análises das amostras e cálculos utilizados (Seções 2.3.1.2. e 2.3.1.3.).

O
2.3.3. Influxo de Ca^^ em condições naturais, adição de SH e pH ácido

A taxa de transporte de Ca^^ ao longo de 24 h foi avaliada em espécies do rio

Negro baseado nas características naturais da água de seu habitai. Apenas o influxo

0  (Jjn) foi medido devido à maior acuracidade dos dados. As taxas de efluxo e fluxo
1 A

líquido não foram quantificadas devido à maior suscetibilidade de contaminação por
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®  na água da câmara, por meio de rotas alternativas (e.g., urina e fezes; McDonald

©
& Wood, 1991).

^  Quatro situações foram avaliadas nesta série experimental: a) controle (Itu)
©
©  (22 ± 1 mgC.r'); b) AHA (37 ± 3 mgC.f^), c) pH ácido (3,58 ± 0,03) e d) AHA + pH
©
^  ácido (37 mgC.r^ + pH 3,58). Como a avaliação do influxo foi baseada na

®  incorporação do isótopo pelo peixe, diferentes indivíduos foram utilizados em cada
©
©  intervalo de tempo amostrado. O pH inicial nos tratamentos controle e AHA foi ao

®  redor de 4,52, e não foi ajustado durante as 24 h de exposição. Os tratamentos
©
©  envolvendo pH ácido foram ajustados de modo que o pH foi mantido ao redor de 3,5

©^  pela adição de um estoque 0,1 N de HNO3.

2.3.3.1. Protocolo experimenta!

^  Os experimentos de influxo de Ca^^ foram conduzidos em condições estáticas,

^  em caçapas plásticas. Os peixes foram transferidos das caçapas em recipientes

contendo 1 1 de água proveniente de seu habitai. Foram utilizados uma média de 20

^  indivíduos por recipiente experimental em triplicatas (N=3). Aproximadamente 5

pCLl"' de "^^Ca foram adicionados à cada caçapa e após 10 min, a primeira amostra de

.  água (5 ml) foi coletada, indicando o início do período de fluxo (tenq)o zero). As

amostras de pebce (5 indivíduos de cada recipiente), bem como amostras de água,

^  foram coletadas após 3, 6, 12 e 24 h, além de amostras de água obtidas nos dados

(  )

intervalos de tempo. As amostras de água e peixes foram transportadas para o LEEM

r:< e processadas conforme detalhado anteriormente (Seções 2.3.1.2. e 2.3.1.3.; Capítulo

.2+1). O influxo de Ca foi calculado de acordo com o descrito por Perry & Wood

O  (1985).
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@  2.4. Análise estatística

Os dados resultantes de todas as séries experimentais são apresentados como

©  média ± erro-padrão da média (SEM). Os parâmetros cinéticos (Jmax e Km) foram
©
(g analisados através de teste / de Student. As comparações entre as medidas de influxo

©

©

©  analisados através de análise de variância (ANOVA), seguidos de testes de

de nos respectivos intervalos de tempo, relativos ao grupo controle, foram

©

€3

'  J

O

r

f  .

r'

comparação múltipla de Dunnett. O nível de significância foi mantido a 0,05 em todos

os testes.

3. Resultados

3.1. Cinétíca de transporte de Ca^"^ em condições naturais

As três espécies estudadas quanto ao transporte de Ca^^ apresentaram cinética

de saturação que pode ser descrita de acordo com a relação de Michaelis-Menten

(Figura 1; Tabela 3). As taxas de transporte de Ca^"^ usualmente são muito mais

reduzidas do que as verificadas para o Na^. Jmax apresentou variação interespecífica,

^  indicando que Carnegiella strigata apresentou a menor capacidade de transporte de

^  Ca^^, enquanto que Apistogramma sp., a maior taxa de Jmax-
/Si

,  A afinidade dos transportadores de Ca estimadas nestas espécies do rio

Negro foi considerada elevada (<30 pmol de Ca^^, conforme sugerido inicialmente

por Gonzalez e colaboradores (1998). A afinidade de ligação do Ca^^ às brânquias foi

basicamente a mesma para as três espécies.
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Figura 1. Cinética de transporte de Ca^^ em três espécies de peixes do rio Negro,
utilizando-se como solução experimental água proveniente do habitai de ocorrência
das espécies. O pH (naturalmente acidificado) foi de 3,99, enquanto que a

concentração de substâncias húmicas (SH) foi estimada em 22 mgC.l"'. Apistogramma
sp. apresentou maior capacidade de absorção de Ca^"^ relativo às demais espécies.

Tabela 3. Estimativas da taxa de transporte máximo (Jmax) e da afinidade dos

transportadores (K^) na cinética do transporte de Ca^"'" em três espécies do rio Negro
em condições naturais (N=10). Os valores de Jmax do Ca^^ são tipicamente menores do
que os de Jmax do Na^ (cerca de 100 vezes menor nas espécies estudadas). Km indicou
uma afinidade extremamente elevada do Ca^"*" pelos sítios branquiais.

Espécie Jmax Ca^* (nmolg^.h'^) Km C(^^ (pmol) R"

Apistogramma sp. 23 ±1 26 ±3 0,97

Camegiella strigata 14 ±1 28 ±7 0,91

Nannostomus mifasciatus 17± 1 15 + 7 0,77
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3.2. Efeito da presença/ausência de SH na cinétíca de transporte de Ca

m

Os resultados obtidos nesta série experimental indicaram igualmente que as

9  espécies apresentaram cinétíca de saturação de transporte similar a Michaelis-Menten.

0  As taxas de transporte foram relativamente baixas comparadas com os resultados da

®  série anterior, que foram conduzidas em campo.

@  Em Apistogramma sp., apenas o tratamento NOM (6,8 mgC.l ) resultou em

^  aumento significativo em Jmax» de 34% (Figura 2; Tabela 4). A afímdade dos
©

©  transportadores de Ca^^ foi baixa (alto Km) em todas as situações.

2+

Na presença de NOM (Figura 3), a afinidade dos transportadores de Ca em

®  Carnegiella strigata foi reduzida em 86% (aumento no valor de Km), enquanto que a

©  capacidade de transporte não foi alterada em relação ao controle (INPA). Na presença

^  de AHA, ocorreu o oposto: a afinidade permaneceu inalterada, entretanto, Jmax foi

^  reduzido significativamente em 23% (Tabela 5).

(tg Hyphessobrycon erythrostigma apresentou um aumento de 30% na capacidade

^  de transporte de Ca^^ quando a espécie foi submetida a NOM, enquanto que AHA
'9

@  elevou esta taxa em 50%. Além disso, houve um aumento significativo do Km quando

©
^  a espécie foi exposta a NOM (Figura 4; Tabela 6).
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Figura 2. Cinética de transporte de em Apistogramma sp. expostos a diferentes

fontes de SH. Controle (INPA) < 1 mgC.l"'; AHA = 8 mgC.f* e NOM = 7 mgC.l"'. O
pH em todos os tratamentos foi de ~ 6,5. Para cada valor de concentração de Ca^^
testada, N=10 indivíduos. A capacidade de transporte de Na"^ foi menor na ausência
de SH Qva Apistogramma sp, enquanto NOM significativamente aumentou Jmax-

Tabela 4. Estimativas da taxa de transporte máximo (Jmax) e da afinidade dos

transportadores branquiais (K^) na cinética do transporte de Ca^"^ em Apistogramma
sp. expostos a diferentes fontes de (NOM e AHA). Asterisco (*) indica diferença

significativa em relação ao controle (INPA). Não houve diferença significativa na

afinidade (Km) de Na"^ nos sítios de ligação branquial da espécie entre os tratamentos.

Tratamento Jmax C(^^(nmoLg~\h ') Km C^^ (pmol) R"

Controle (INPA) 6,4 + 0,7 70 ±26 0,79

NOM 11,0 ±0,4 (♦) 69 ±8 0,97

AHA 9,2 ± 0,3 67 ±8 0,97
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Figura 3. Cinética de transporte de Ca^^ em Carnegiella strigata expostos a diferentes

fontes de SH. Controle (INPA) < 1 mgC.I"^; AHA = 8 mgC.f' e NOM = 7 mgC.l"'. O

pH em todos os tratamentos foi de ~6,5. Para cada valor de concentração testada,

N=10 indivíduos. A exposição aguda às SH parece induzir a respostas inconsistentes,

o que não parece ocorrer em espécies aclimatadas a estes compostos.

Tabela 5. Estimativas da taxa de transporte máximo (Jmax) e da afinidade dos

transportadores (K^) na cinética do transporte de Ca^"^ em Carnegiella strigata',

(N=10) expostos a diferentes fontes de SH (NOM e AHA). Asterisco (*) indica

diferença significativa em relação ao controle (N=10).

Tratamento Jmax Cí^^(nmoLg\K^) Km Cé^ (fimol)

Controle (INPA) 6,8 + 0,4 67 + 12 0,96

NOM 6,8 ± 0,5 130 + 27 (*) 0,97

AHA 4,9 + 0,3 (*) 43 + 11 0,91

90



•

9

9

9

9

9

9

■V

©

©

9
9

9
©

ri

O

o
€)
o
a

a

Ti

r*

ftc
•«.:

&

■f
<N

Cl

Hyphessobrycon erythrostigma

controle

NOM

AHA

I

O  100 200 300 400 500 600

Concentração de na água (^mol)

Figura 4. Cinética de transporte de Ca^"^ em Hyphessobrycon erythrostigma expostos
a diferentes fontes de SH. Controle (INPA) < 1 mgC.l'*; AHA = 8 mgC.f' e NOM = 7
mgC.r'. o pH em todos os tratamentos foi de ~6,5. Para cada valor de concentração
testada, N^IO indivíduos. A esposição aguda desta espécie às SH estimulou a
capacidade de transporte de Ca^"^ em relação ao controle.

Tabela 6. Estimativas da taxa de transporte máximo (Jmax) e da afímdade dos

transportadores (Km) na cinética do transporte de Ca^"*" em Hyphessobrycon
erythrostigma expostos a diferentes fontes de SH (NOM ou AHA). Asterisco (*)

indica diferença significativa em relação ao controle (desprovido de SH).

Tratamento Jmax (nmolg^M ') R"

Controle (INPA) 5,9 ± 0,3 21 ±6 0,82

NOM 7,7 + 0,4 (*) 52 + 9 (*) 0,95

AHA 9,0 ± 0,7 (*) 47 + 13 0,87
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3.3. Influxo de em condições naturais, adição de SH e pH ácido

9

9

9

9  decorrente dos tratamentos, particularmente quando as espécies foram submetidas ao

Nesta série experimental, houve um efeito marcante sobre o influxo de Ca
2+

9

©

fà

O

o

r>.

pH ácido (Figura 5). O influxo de Ca^"^ foi significativamente maior no tratamento

AHA durante quase todo o período experimental. Houve um aumento médio de 30%

na taxa de influxo em relação ao controle.

O transporte de Ca^^ foi reduzido drasticamente quando as espécies foram

submetidas ao pH ácido (pH 3,58 ± 0,03), mesmo na presença de 22 mgC.f^ de SH

(AHA + pH ácido) (Figura 5). No tratamento combinado entre AHA + pH ácido, os

valores de influxo foram ainda menores em relação ao pH ácido (27% menor em

Apistogramma sp. e 37% menor em C. strigatd). Após 12 h, houve mortalidade total

dos indivíduos da espécie Apistogramma sp. no tratamento combinado AHA + pH

ácido.
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4. Discussão

4.1. Cinética de transporte de Ca^^ em situação natural

Os experimentos acerca do transporte de Ca^"^ em espécies do rio Negro

revelaram cinética de saturação de Michaelis-Menten (Figura 1), típico de transporte

mediado por carreadores ou canais tônicos, cujo sistema pode ser caracterizado por

parâmetros como a capacidade de transporte máximo (Jmax) e afinidade dos

transportadores (Km) (Tabela 3).

Assumindo-se que o influxo de Ca^^ ocorreu predominantemente através das

brânquias, os resultados obtidos nesta série experimental confirmam a hipótese de que

o Ca^^ apresenta uma elevada afinidade de ligação nos sítios branquiais nas espécies

do rio Negro (média de 23 pmol de Ca^^. Isto explica porque o aumento nas

concentrações de Ca^^ acima de 50 pmol de Ca^^ em estudos anteriores (Gonzalez et

ai, 1998; Gonzalez & Preest, 1999; Gonzalez & Wilson, 2001; Gonzalez et ai, 2002)

não resultavam em reduções adicionais nas taxas de fluxo líquido e/ou efluxo de íons

quando as espécies eram submetidas ao pH ácido. Espécies de pebces da Amazônia

(rio Negro), não apresentam distúrbios na regulação tônica, mesmo nas condições de

elevada acidez natural verificadas em seu habitat porque os transportadores

branquiais se encontram saturados de Ca^^, mesmo em concentrações ambientalmente

desprezíveis deste cátion.

Existem poucos dados na literatura referentes à cinética de transporte de Ca^^

em peixes para serem utilizados comparativamente a este estudo. Patrick e

colaboradores (1997), utilizando metodologia semelhante à empregada no presente

trabalho, encontraram que a afinidade de Ca^^ foi de 62,5 ±18 pmol em Fundulus

heteroclitus (aclimatados a 100 pmol de Ca^"^. Em trutas (O. mykiss) aclimatadas a
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1.000 ̂ imol de Ca^^, o valor de Km foi de 92 ± 7 jamol (Hogstrand et aL, 1994),

indicando menor afinidade em relação aos valores encontrados nas espécies

aclimatadas em baixas concentrações de Ca^"^ (Patrick et al, 1997; presente estudei).

Em contraste, Perry & Wood (1985) estimaram que, em trutas aclimatadas a

25 pmol de Ca^^ (após 30 dias de aclimatação), o valor de Km foi de 245 ± 45 pmol,

ao passo que trutas aclimatadas a 900 pmol de Ca^^ apresentaram um Km de 140 ± 35

pmol. Isto contrasta com a idéia de que a afinidade nos sítios branquiais em pebces

aclimatados em águas com baixas concentrações de Ca^^ é maior (í.e., babco Km) em

relação à afinidade estimada em indivíduos aclimatados em elevadas concentrações

deste elemento (McDonald & Rogano, 1986; Gonzalez & Dunson, 1987, 1989;

Gonzalez et aL, 1998). A inconsistência dos resultados obtidos da estimativa da

afinidade branquial por Ca^^ poderia refletir a natureza das técnicas in vitro Çisolated

perfused headC) utilizadas por Perry & Wood (1985) para a análise do transporte de

Ca^^. De fato, a não-padronização destas metodologias para a análise de transporte de

Ca^^ limita a comparação entre resultados (e.g., Berg, 1968; Hobe et aL, 1984; Flik et

aL, 1986, Patrick et aL, 1997).

As taxas de transporte de Ca^^ são normalmente muito menores quando

comparadas às de Na^. As espécies do rio Negro apresentaram uma variação

interespecífica no que se refere à Jmax» o flue pode ser atribuída aos requerimentos

particulares de cada espécie. Apistogramma sp. foi a que apresentou maior capacidade

de transporte de Ca^"^ (Jmax = 23 nmol.g'*.h"^). Os valores de Jmax encontrados para as

outras duas espécies, C strigata e N. fasciatus (Tabela 3), foram iguais ao valor

encontrado para Fundulus heteroclitus (Jmax = 15,5 ±2 nmol.g'^h^ Patrick et aL,

1997) e para truta (16 ± 4 nmol.g"'.h"*; Perry & Wood, 1985) aclimatados a babcas

concentrações de Ca^^ (na ausência de SH). Isto sugere que, uma vez que as espécies
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estão aclimatadas às baixas concentrações de Ca^^ de seu ambiente, não há nenhum

aumento excepcional em termos de influxo de Ca^^. Isto eqüivale a dizer que o

aumento no número de sítios transportadores de Ca^^ nas brânquias não é mantido

indefinidamente. O aumento nas taxas de influxo de Ca^^ pode ocorrer no início da

aclimatação a águas com baixa disponibilidade de Ca^^ (Perry & Wood, 1985; Flik et

ai, 1986); entretanto, os valores tendem a retomar aos valores usuais quando os

indivíduos entram em homeostase com o meio. Isto também é corroborado pelas

mudanças morfológicas verificadas para o epitélio branquial quando a tmta foi

aclimatada a 25 pmol de Ca^"^, indicando proliferação de células-cloreto e aumento da

área apical destas células exposta à água, respostas estas associadas ao aumento na

capacidade de transporte de (Perry & Wood, 1985). Os autores observaram

também que a densidade e a área e3q)osta das células-cloreto tenderam a retomar aos

valores encontrados para a situação de aclimatação controle (900 pmol de Ca^^ após

longo período de aclimatação (30 dias).

Assim, os resultados apresentados nesta série experimental revelaram que os

peixes do rio Negro apresentam, de feto, uma elevada afinidade dos transportadores

de Ca^^ nas brânquias conforme sugerido em estudos anteriores (Gonzalez et ai,

1998; Gonzalez & Preest, 1999; Gonzalez & Wilson, 2001; Gonzalez et ai, 2002).

Quanto à capacidade de transporte máximo de Ca^^, não parece haver realmente um

aspecto adaptativo particular nas espécies que habitam o rio Negro. Aparentemente, a

total aclimatação das espécies à concentração de Ca^^ de seu habitat, resultou em uma

capacidade de transporte de Ca^^ 'normal'. Contudo, não podemos descartar a

possibilidade de absorção do Ca^^ através da dieta (Wood et al, 2002), uma vez que

não dispomos de dados sobre a contribuição da rota intestinal.
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4.2. Efeito da presença/ausência de SH na cinética de transporte de Ca^^

Nesta série experimental, as espécies também apresentaram cinética de

saturação de Michaelis-Menten. Entretanto, em relação aos resultados da série

anterior no ambiente natural das espécies, as taxas de transporte de Ca^^ foram

significativamente bakas (Figuras 2 a 4). As concentrações de Ca^^ nas quais as

espécies desta série (controle-INPA*) e da série anterior (controle-Itu) foram

aclimatadas foram iguais (-10 pmol), apesar da discrepância dos resultados (*lembre

que controle-INPA refere-se à água de poço artesiano praticamente desprovido de

SH).

A exposição das espécies a diferentes fontes de SH não resultou em aumento

considerável na capacidade de transporte de Ca^^, apesar de em alguns casos terem

sido significativamente diferentes (Tabelas 4 e 6). Estes resultados nos levam a

sugerir duas hipóteses: 1) a primeira seria de que as SH podem estar envolvidas no

aumento da capacidade de transporte de Ca^^, conforme verificado por Matsuo & Vai

(2003b). Entretanto, o fato de que não houve um aumento excepcional na capacidade

de transporte de Ca^^ quando as espécies foram expostas à SH (tanto NOM quanto

AHA), seria explicado em fimção de tempo insuficiente de aclimatação aos

compostos orgânicos, ou à complexação imediata do presente na água controle

(INPA) pelas SH, o que conseqüentemente restringiria o aumento em Jmax; 2) a

segunda hipótese seria de que o transporte máximo de Ca^"^ é baixo nas condições de

laboratório porque os peixes poderiam estar obtendo o restante de seu requerimento

de Ca^^ a partir da dieta, cujo suprimento era sempre garantido nas condições de

cativeiro. Além disso, não podemos excluir a possibilidade de que as SH podem estar

envolvidas no transporte de Ca^^, apesar de uma explicação racional ser difícil de

estabelecer.
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Com relação à afinidade dos transportadores de Ca^"^ nas brânquias, exceto por

Hyphessobrycon erythrostigma na situação controle (INPA), a afinidade foi baixa

(alto Km) em todas as demais séries, inclusive para as outras espécies (Tabelas 4-6).

Estes valores de Km estão mais próximos dos valores encontrados para Fundulus

heteroclitus (Km = 62,5 pmol de Ca^""; Patrick et ai, 1997) e para truta aclimatada em

elevada concentração de Ca^^ (Km = 92 pmol de Ca^""; Perry & Wood, 1985).

Assumindo que os pebces estimulam as taxas de influxo de Ca^^ em resposta à baixa

concentração de Ca^^ do meio (Berg, 1968,1970), a baixa capacidade de transporte de

Ca^^ encontrada nesta série experimental é, de certo modo, intrigante. Tais resultados

complicam e limitam o entendimento dos processos de cinética envolvidos no balanço

de Ca^^, na presença ou ausência de SH.

O entendimento do efeito das SH na regulação iônica em peixes que habitam

pretas é ainda muito incipiente. Evidências sobre o papel destes compostos no

sentido de aumentar a capacidade de transporte relativa de íons foram apresentadas no

capítulo anterior para a regulação do Na^; entretanto, para a regulação do transporte

de Ca^"^, estes dados ainda são inconclusivos. Pode-se dizer, contudo, que os

processos de aclimatação, muito mais que a simples exposição aguda dos peixes às

SH (curto prazo), fornecem resultados mais consistentes acerca dos mecanismos de

regulação do transporte iônico (Matsuo & Vai, 2003c).

4.3. Influxo de em condições naturais, adição de SH e pH ácido

O aumento na concentração de SH de 22 mgC.l"' (controle Itu) para 37 mgC.l"
•  0-4-

^  (AHA) foi associado a um aumento significativo nas taxas de influxo de Ca ,

entretanto este efeito desapareceu ao final de 24 h de exposição (Figura 5). Isto

reforça a idéia de que as SH são capazes de estimular o influxo de Ca^^, entretanto
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uma vez que o transporte está regularizado, este efeito tende a retomar às taxas de

transporte usuais (Perry & Wood, 1985).

O transporte de Ca^"^ foi reduzido drasticamente quando as duas espécies

foram submetidas ao pH ácido, mesmo na presença de SH em 22 mgC.l"^ (controle)

ou em 37 mgC.l"^ (AHA). O influxo de Ca^"^, diferente do influxo de Na^, parece ser

muito mais sensível ao pH ácido, sendo inibido rapidamente, e recuperando em taxas

muito lentas. Apistogramma sp. apresentou uma inibição de 80% no influxo de Ca ,

enquanto que para C. strigata, esta redução foi de 56%. Wood e colaboradores (2002)

verificaram supressão total do influxo de Ca^^ em Potamotrygon sp. submetidos ao

pH 4,0. O influxo de Ca^^ foi reduzido de 19 nmol.g"^h"^ (situação controle; pH 6,0 -

água do rio baixo Negro) para 0,5 nmol.g"^h'^ (mesma água, entretanto pH 4,0). Em

Oncorhynchus mykiss submetidos ao pH 4,0, Jjn Ca^^ foi reduzido em 65%, enquanto

que para Ictalurus nebulosus, esta redução foi de 75% (Hobe et ai, 1984). A base do

mecanismo de inibição do transporte de Ca^^ em pH ácido é incerta, mas parece estar

associada à competição geoquúnica entre e Ca^^ na água pelos sítios de ligação às

brânquias, particularmente nos canais apicais de Ca^"^ nas células-cloreto (G. Flik,

comunicações pessoais). As junções paracelulares também seriam eventualmente

afetadas, devido ao deslocamento do Ca^^, e o aumento na permeabilidade da

membrana a íons seria uma outra possível conseqüência que e3q)licariam os distúrbios

observados.

Os resultados obtidos aqui sugerem que o aumento na concentração de SH

pode elevar as taxas de influxo de Ca^^ nos pebces, ainda que em longo prazo, estas

taxas retomem aos valores usuais. Os resultados também indicam que o balanço de

Ca^^ é extremamente sensível ao pH ácido.
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5. Conclusões

❖ Nossos resultados confirmam a hipótese de que os peixes que habitam as águas

naturalmente ácidas do rio Negro apresentam elevada afinidade de ligação do Ca^^

aos sítios transportadores, assumindo-se que o influxo é predominantemente atribuído

às brânquias.

❖ Estes resultados quantificam pela primeira vez os parâmetros cinéticos do

transporte do Ca^^ em espécies do rio Negro, fornecendo valores para Jmax c Km.

♦♦♦ Os resultados sugerem que a elevada afinidade dos transportadores por Ca , que

não foi verificada em simulação laboratorial, pode envolver as SH neste processo.

♦♦♦ As espécies do rio Negro não foram capazes de manter a homeostase do Ca em

condições de extrema acidez gerada pela adição de ácidos inorgânicos (HNO3),

entretanto em valores próximos gerados por acidificação natural por SH, o transporte

parece regular.
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Capitulo 3

0  "Efeito da exposição crônica ao pH ácido e às substâncias
©

húmicas em Paracheirodon axelrodi

o

y>
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1. Introdução

Algumas características das águas do rio Negro, tais como a elevada acidez

em áreas de floresta inundada (pH 3,0-4,5), combinada à baixa concentração de íons,

particularmente Ca^^ (-10 pmol), podem impor limitações fisiológicas à sua

®  ictiofauna associada, principalmente no que se refere à manutenção do balanço tônico
#

#  (revisto por Matsuo & Vai, 2003c). Um dos aspectos mais estudados em relação à

^  sobrevivência das espécies em ambientes tão adversos é a tolerância à acidez. A
maioria dos trabalhos é unânime em admitir a excepcional tolerância das espécies

amazônicas, em particular, as espécies do rio Negro, às águas ácidas, que são capazes

®  de manter a homeostase tônica mesmo em pHs da ordem de 3,5-4,0. Comparando-se

#  aos Salmonidae, cujas espécies não sobrevivem em pH abaixo de 4,5, as espécies do

^  rio Negro constituem assunto de grande interesse para o entendimento da aclimatação

^  (efeito crônico) às águas ácidas. Esta questão é ainda mais intrigante quando se

©  considera que as concentrações de Ca^^ no rio Negro são extremamente baixas, uma

^  vez que em muitos peixes de água doce, a tolerância à acidez está condicionada à
^  presença de concentrações de Ca^^ geredmente acima de 1.000 pmol (McDonald,

(9 1983; Wood, 1989).

©

1.1. Actimatação ao pH ácido

Em salmonídeos, os dados da literatura parecem indicar que a maioria das

espécies do grupo é intolerante à acidez, e que a pré-exposição ou a aclimataçao nao

^  melhoram sua aptidão para tolerar águas ainda mais ácidas (Reid, 1995). A truta

ipncorhynchus mykiss) é um exemplo disso, sendo incapaz de aclimatar ao pH ácido.

Audet e colaboradores (1988) verificaram que quando a espécie foi submetida à

/Ti

O

■"i

li
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®  exposição crônica (81 dias) em pH 4,8, os indivíduos ainda apresentaram elevadas perdas

^  iônicas, particularmente Na^ e Cl", e inibição no influxo destes íons.
9  A exposição crônica de Salmo salar às águas ácidas (ionicamente pobres) da

^  ordem de 4,5-5,2 resultou em desenvolvimento anormal e crescimento reduzido, babca
®  atividade de Na^K^^ATPase, além de distúrbios na regulação iônica (revisto por Wood,

1989). Em Salvelinus fontinalis mantidos por um ano em pH 4,6 as concentrações de Na

®  e cr ainda se encontravam reduzidas no plasma em relação ao controle em pH neutro

^  (Leivestad et ai, 1982). Estes são apenas exemplos de como algumas especies sao

incapazes de tolerar ou aclimatar-se em níveis de pH ácido. Uma das poucas especies

tolerantes à acidez dentro deste grupo é Salmo trutta, que pode ser encontrada em águas

naturalmente ácidas e tolerar reduções subseqüentes no pH (Reid, 1995).

Em níveis de pH menos severos (5,5-6,0), os salmonídeos aparentemente se

aclimatam ao pH ácido por meio do controle das perdas difusivas de Na"^ e Cl", e uma

gradual recuperação nas taxas de influxo de Na (McDonald et ai, 1983).

Os estudos em espécies amazônicas vêm sendo tipicamente conduzidos em

exposições agudas, onde o pH é manipulado instantaneamente na água da camara

experimental, sem que haja um período de aclimatação gradual às condições de pH

ácido. Exposições crônicas foram conduzidas em poucos estudos. Por exemplo,

®  WUson e colaboradores (1999) conduziram um estudo de acidificação gradual em três

%  espécies de peixes da Amazônia, onde os indivíduos permaneciam em níveis
crescentes de acidez durante 24 h. For meio de medidas de fluxo líquido (Jnet) de

^  vários íons (Na, Cl" e os autores verificaram que o grau de tolerância à

acidez estava diretamente relacionado à distribuição das espécies entre os sistemas de

água branca (pH neutro) e água preta (pH ácido). Das três espécies, o tambaqui

(Colossoma macropomum) foi a que mais resistiu aos efeitos da exposição ao pH 3,5,

''1

O

O

y
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®  aspecto que foi relacionado com a sua distribuição natural, que se estende às áreas

^  Tpais ácidas nas águas pretas, os igapós (floresta inundada).

®  Gonzalez e colaboradores (1998) e Gonzalez & Preest (1999) mantiveram
®
9  Paracheirodon axelrodi e P. innesi respectivamente em pH 3,5 e 4,0 durante um

®  período mínimo de 5 dias (14 dias para P. innesí) e verificaram que as espécies mo
®

®  apresentaram nenhuma redução no 'pooV de Na corpóreo relativo ao pH 6,0.

0  Paradoxalmente, Gonzalez & Wilson (2001) submeteram Pterophyllum scalare, outra

®  espécie nativa do rio Negro, à exposição crônica (três dias) em pH 3,5, e verificaram

®  que o influxo de Na^ (!„) foi completamente imT>ido do mício ao final da exposição.

^  O efluxo, apesar de ter aumentado em 100% em relação ao pH 6,5, retomou aos

®  valores controle no terceiro dia. Apesar de P. scalare habitar águas naturalmente

^  ácidas, a tolerância não foi verificada experimentalmente no referido estudo.

Aride (1998) observou que a exposição crônica (30 dias) do tambaqm ao pH

4,0 (10 pmol de Ca^"^ resultou em ganho de peso maior do que o encontrado em pH

6,0, apesar das concentrações de Na^ plasmático apresentarem-se abaixo do nível

®  controle. Resultados semelhantes foram encontrados para Umbra pygmaea (espécie

^  que habita águas naturalmente ácidas no hemisfério norte) mantidos em pH 4,5 por

?  um período de 2 meses (Flik et ai, 1987) e trutas mantidas em pH 5,2 por três meses
^  (Dockray et ai, 1996, 1997). Estes dados parecem sugerir que em exposição ácida,
^  .A .

algumas espécies se alimentam mais para compensar as perdas lômcas e, portanto,

têm mais acesso a proteína para crescimento.

1.2. Aclimatação às SH

A aclimatação às SH só foi considerada em alguns estudos, ainda que

indiretamente. Gonzalez e colaboradores (1998) verificaram que Serrasalmus rhombeus

©

©

©

O

j
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(piranha preta), S. holandii (piranha branca) e Leporinus fasciatus (aracu) quando

submetidos ao pH 3,5 apresentavam taxas de fluxo líquido (Jna) bastante reduzidas

®  quando submetidas ao pH ácido, com base na própria água do rio Negro (elevada

^  concentração de SH).

®  Geophagus sp., outra espécie encontrada na £^;ua preta, quando submetida à
®

exposição aguda ao pH 3,7 com base na própria água do no Negro, apresentou pouca

®  inibição no influxo (Jb) de Na^, além de uma menor perda difiisiva deste íon quando

®  comparada aos indivíduos que foram expostos ao meio reconstituído a partir da adição

f  de sais à água destilada (Gonzaiez et ai, 2002). Wood e colaboradores (2003)
®  também observaram respostas semelhantes em exemplares de Potamotrygon sp.
#
^  submetidos ao pH 4,0 na água do rio Negro. Aparentemente, estes resultados

®  relacionam-se à capacidade tamponante das SH, rninimizando eventuais impactos da
©

@  elevada acidez em nível biológico (KuUberg et ai, 1993; Hessen & Tranvik, 1998).
©
0  Acredita-se também que a aclimatação às SH pode induzir mudanças estruturais em

®  nível de membrana branquial devido às suas propriedades hidrofóbicas (Campbell et

@  al, 1997; Vigneault et al, 2000), afetando, conseqüentemente, as taxas de transporte

iônico. Entretanto, dados sobre os efeitos da aclimatação (exposição crônica) às SH
©

em nível regulatório ainda são incipientes.

1.3. Justificativa
O

^  A escassez de dados acerca dos efeitos da exposição crônica (aclimatação) ao

O  pH ácido em espécies do rio Negro, bem como a dificuldade em se avaliar as
O

respostas fisiológicas que ocorrem em fimção da presença de SH, indicaram a

necessidade de se conduzir trabalhos desta natureza. Os experimentos acerca da

cinética de transporte de íons em peixes submetidos à exposição aguda (curto prazo) à
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®  fontes de SH (NOM e AHA) conduzidos nos capítulos anteriores indicaram resultados

^  inconclusivos. A avaUaçâo da capacidade de transporte máximo de íons e a afinidade
®  dos transportadores nas brânqiúas em espécies aclimatadas às condições de pH ácido
®  .. . . .u
9  e em presença de SH podem fomecer subsídios adicionais para um melhor

entendimento dos processos envolvidos na regulação iônica em espécies que habitam

®  o rio Negro.
®

®

®

©

Q

O

1.4. Objetivo

^  O objetivo desta série experimental foi avaliar o efeito da aclimatação ao pH
®  ácido e às substâncias húmicas (SH), além da combinação de ambos, na cinética de

transporte de Na^ e Ca^"^ em Paracheirodon axelrodi. Para tanto, os pebces foram

aclimatados nas referidas condições por cinco semanas antes de serem utilizados nos

©  experimentos. Além disso, a atividade enzimática de Na^^ATPase* e a concentração

corpórea (total) de Na^ e Ca^"^ foram analisadas nos diferentes tratamentos.

{*Infelizmente, a atividade da Ca^""ATPase não pôde ser considerada em nossos
©
^  estudos).

2. Material & Métodos

2.1. Animais experimentais

Paracheirodon axelrodi (0,066 ± 0,001 g; total de 400 indivíduos), Characidae

nativo do rio Negro, comum no mercado de peixes ornamentais, foi obtido na Turky s

Aquarium (Manaus, AM). Após a aquisição, os peixes foram transportados às

dependências do Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular (LEEM - INPA),

onde foram aclimatados à água de poço artesiano, ionicamente pobre (Tabela 2,
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®  Capíhüo 2) por pelo menos três semanas, antes serem submetidos à aclimatação aos

A  diferentes tratamentos.

#

9  2.2. Aclimatação ao pH ácido e às SH
#  ,
1^ Após a aclimatação à água de poço artesiano (controle-lNPA), os peixes toram

divididos em grupos de 100 indivíduos para serem aclimatados às condições dos

®  tratamentos, por um periodo de cinco semanas. A cinética de transporte de Na e Ca

A  foram avaliadas em quatro tratamentos, a saber; a) controle (INPA); b) pH ácido; c)

®  SH; e d) SH + pH ácido.

®  O 'controle (IMPA)' representou a situação cujas características fisico-

f  químicas foram apresentadas na Tabela 2 do Capitulo 2, lembrando que este foi
^  conduzido na ausência de SH.

^  No tratamento 'pH ácido', a água dos aquários foi ajustada com a adição de

^  uma alíquota de ácido nítrico concentrado (HNO3 1 N) para atingir-se o nível

©  requerido para os experimentos. O pH observado durante o período de aclimatação

neste tratamento foi de 3,72 ± 0,04.

^  O tratamento 'SH' contou com a adição de substâncias húmicas à água

^  controle (INPA) partindo de um estoque comercial de SH {Aldrich humic acid. Sigma

^  Aldrich). A concentração nos experimentos foi reconstituída em níveis semelhantes à
qual P. axelrodi encontra em seu habitat nos igapós. A concentração final estimada

^  para os tratamentos envolvendo SH foi, portanto, de 35 mgC.f' (considerando-se que

Aldrich humic acid é 44% DOC). O tratamento SH apresentou pH de 6,37 ± 0,03.

durante o período de aclimatação.

No tratamento combinado 'SH + pH ácido', a concentração de SH foi

novamente estimada em tomo de 35 mgC.l '. O pH da ̂ a foi acidificado através da
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®  adição de HNO3 IN, e manteve-se em média em 3,75 ± 0,05 durante o período de
#

aclimatação.

®  Os peixes foram alimentados diariamente com ração Tetramix e a água dos

®  aquários foi renovada em dias alternados. O pH também foi monitorado diariamente

^  quando necessário, alguns microlitros de ácido nítrico (HNO3 1 N) foram
®  adicionados para o ajuste do pH no nível requerido para os tratamentos. A

0  alimentação dos peixes foi suspensa 24 h antes do início dos experimentos de cinética.

®  Os efeitos da aclimatação ao pH ácido e às SH foram analisados através da

®  cinética de transporte de Na^ e de Ca^^ nos diferentes tratamentos, paralelo à análise

O

de atividade enzimática de Na^^^ATPase, e análise do 'pooV de Na^ total nos peixes.

2.2.1. Cinética de transporte de Na^

®  Os experimentos de avaliação do efeito da aclimatação ao baixo pH e às SH na

©  cinética de transporte de Na^ foram realizados com base na própria agua de

?  aclimatação dos aquários, reduzindo assim ao mínimo o estresse osmótico quando os
^  indivíduos eram transferidos à solução experimental. O protocolo utilizado para

avaliação da cinética do transporte de Na^ foi o mesmo descrito anteriormente (Seção

2.3.1.; Capítulo 1).

Como a presença de SH na água da câmara experimental levou

invariavelmente a um aumento na concentração de Na^ (~80 pmol), a menor

^  concentração testada para a cinética envolvendo SH e SH + pH ácido foi de 120 pmol

O  Na"^. A questão da ausência dos menores valores de concentração do íon testado nos

testes de cinética já foi discutido no Capítulo 1, e a presença destes pontos pode nao

comprometer significativamente os parâmetros cineticos estimados (apesar de que

variações em Km são absolutamente fi-eqüentes). Não houve variação significativa do
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®

valor de pH nos tratamentos durante a realização dos experimentos.

2.2.2. Cinética de transporte de Ca^^

O intuito desta série experimental foi analisar a cinética de transporte de Ca

®  nas condições dos quatro tratamentos nos quais os indivíduos encontravam-se
®  2+
#  aclimatados. As taxas de transporte de Ca^^ total {'whole body Ccf uptake") foram

conduzidas conforme o descrito no Capítulo 2 (Seção 2.3.1.).

®  Não houve variação significativa nos valores de pH na água das camaras

^  experimentais durante a condução dos experimentos de cinética do transporte de Ca^ ,
particularmente nos tratamentos envolvendo pH ácido.

2.3. Na^TC^ATPase total

^  A avaliação do efeito da aclimatação aos diferentes tratamentos sobre a
®  atividade enzimática de Na^^^ATPase foi avaliada em P. axelrodi em homogenados
®  . ..
^  corpóreos. Dez indivíduos de cada tratamento foram congelados em mtrogemo

?  líquido e mantidos em freezer à temperatura de -70°C até o momento de preparo dos
^  homogenados. A enzima Na^X^ATPase encontra-se mais concentrada em tecidos

envolvidos no transporte ativo de tons e, sob a óptica da regulação lômca em peixes

^  de água doce, é mais bem estudada em brânquias. Entretanto, como os indivíduos

^  utilizados apresentavam um tamanho limitado (0,066 ± 0,001 g), optou-se por analisar

^  a atividade enzimática corpórea total.

Os homogenados corpóreos foram preparados individualmente em crio-
n

cadinhos apropriados para a maceração de tecidos sob nitrogênio líquido. As amostras

foram transferidas para tubos Eppendorf aos quais foram adicionados cerca de 250 pl
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9  de solução-tampão. O conteúdo do tubo foi então homogeneizado manualmente por 1

^  min, sempre sob gelo, e em seguida centrifugados a 5000 g por 30 s em centrifiiga
^  refrigerada à 4°C (Sorvall, modelo RC-5B). O sobrenadante foi coletado em tubo à

parte e congelados em nitrogênio líquido. Para as análises, os sobrenadantes friram

descongelados sob gelo, sendo que as soluções enzimáticas foram preparadas

9  momentos antes do uso. A análise de Na^K^ATPase foi realizada de acordo com o
9
^  protocolo descrito por McCormick (1993).

^  A atividade enzimática nas amostras foi analisada por meio de um leitor de

®  microplaca (Molecular Devices, VersaMax Tunable Microplate Reader) em 340 nm.

^  A concentração de proteína nas amostras foi determinada pelo método do ácido
®  bicincônico (BCA, Pierce), cuja absorbância foi determinada em 550 nm.

^  2.4. Concentração de Na^ e Ca^^ corpóreo
©

®  A concentração de Na^ corpóreo é freqüentemente utilizada como índice para
©

©  avaliação das perdas tônicas em peixes submetidos à exposição ácida (Gonzalez &

^  Dunson, 1987; Grippo & Dunson, 1991). A análise do conteúdo de Ca^"^ corpóreo nao
^  é rotineiramente utilizada, entretanto, optamos por avaliar sua concentração total em
©  2+ ~
^  fimção dos tratamentos para detectar eventual distúrbio no balanço de Ca em fimção

da aclimatação prolongada. Para a análise de Na"^ e Ca^^ corpóreo, o mesmo

^  procedimento adotado no Capítulo 1 (Seção 2.3.4.) foi empregado.
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2.5. Análise estatística

Os dados resultantes de todas as séries experimentais são apresentados como

®  média ± erro-padrão da média (SEM). Os parâmetros cinéticos (Jmax e Km) foram

^  analisados através de teste t de Student. O nível de significância foi mantido a 0,05
em todos os testes.

3. Resultados

9  3.1. Cinética de transporte de Na^

9  Os resultados indicaram que na situação controle (IMPA), isto é, na ausência

^  de SH e em pH neutro, P. axelrodi apresentou uma taxa de transporte de Na
®  extremamente elevada, bem como uma alta afinidade dos transportadores de Na
»

®  (Figura 1, Tabela 1). Surpreendentemente, a aclimatação ao pH ácido (pH 3,72) nao

?  afetou a capacidade de transporte de Na^, indicando a habilidade da espécie em
9  transportar íons ativamente, mesmo em condições de extrema acidez. A redução em
9

50% na afinidade dos transportadores em pH ácido não foi estatisticamente diferente
9
^  do controle (INPA).

9  Outra constatação interessante foi que os indivíduos aclimatados às SH (35

^  mgC.r' na forma de Aldrich humic acid) apresentaram taxas de transporte de Na*
^  significativamente mais elevadas em relação ao controle (INPA). Estes achados

reforçam a idéia de que as SH estimulam as taxas de transporte de íons, apresentando

^  um efeito fisiológico sobre os peixes. Além disso, os resultados indicaram que mesmo
-n a aclimatação às SH combinada ao pH ácido sustentam taxas de transporte

significativamente mais elevadas em relação ao controle desprovido de SH.
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Figura 1, Cinética de transporte de Na^ em Paracheirodon axelrodi expostos
cronicamente ao pH ácido e às SH. Para cada valor de concentração de Na"" testada na
água, foram utilizados 10 indivíduos. A espécie é capaz de aclimatar a pH~3.7 e
manter elevada a taxa de transporte de Na^. A aclimatação de P. axelrodi às SH
estimulou a taxa de transporte de Na^ significativamente.

Tabela 1. Estimativas da taxa de transporte máximo (Jmax) e da afinidade dos

transportadores (Km) na cinética de transporte de Na^ em Paracheirodon axelrodi
cronicamente expostos ao pH ácido e às SH. Asterisco (*) indica diferença

significativa em relação ao grupo controle, desprovido de SH.

Tratamento Jmax Na"" (nmolg'.h-^) KmNa^ (finwl) W

Controle (INPA) 2088 ±129 26±11 0,72

pH ácido 2342+ 181 52 + 20 0,82

SH 2796 ±141 (*) 46 ±13 0,86

SH + pH ácido 2544 + 143 (*) 30±13 0,70
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Os valores de Km não diferiram entre os tratamentos sendo, em média, 38

^mol de Na^, o que caracteriza uma alta afinidade dos transportadores de Na nos

^  sítios branquiais da espécie em todos os tratamentos testados.
#

9

m
3.2. Cinética de transporte de Ca

®  Os resultados de cinética de transporte de Ca^^ apresentados na Figura 2 e na

®  Tabela 2 revelaram que, na situação controle, a taxa de transporte máximo (Jmax = 29

nmoLg foi tão elevada quanto àquelas encontradas para as espécies testadas em

condições naturais no médio rio Negro (Capitulo 2). Entretanto, a afinidade dos

transportadores de Ca^^ nas brânquias em P. axelrodi foi relativamente iiKnor
9
^  (elevado Km).

®  Ao contrário do verificado para a cinética do transporte de Na^, a aclimatação
9
9  ao pH ácido resultou em um impacto significativo na capacidade de transporte

^  mávimn de Ca^"^ (Figura 2; Tabela 2). O valor de W foi reduzido em 52% relativo ao
9

9  controle (INPA), o que indica que o transporte de Ca^^ na espécie é aparentemente
9
^  comprometido em pH da ordem de 3,72.

Com relação aos efeitos das SH no transporte de Ca^"^, os resultados

^  corroboram os dados encontrados para o transporte de Na^ na série anterior, indicando

^  que a aclimatação às SH (exposição crônica), de fato, estimulam e sustentam elevadas
9  taxas de transporte. Quando a espécie foi aclimatada a 35 mgC.f' de SH, o valor de

^  Jmax apresentou um aumento de 41% em relação ao controle (INPA). Além disso,

quando os indivíduos foram aclimatados ao pH ácido combinada à presença de SH, a

acidez não causou o mesmo impacto verificado para o tratamento ácido somente,

resultando em um aumento significativo de 31% em Jmax em relação ao controle, e

cerca de 170% em relação ao pH ácido somente (Tabela 2).
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Figura 2. Cinética de transporte de Ca^"" em Paracheirodon axelrodi expostos
cronicamente ao pH ácido e às SH durante cinco semanas. Para cada valor de
concentração de Ca^"" testada na água, foram utilizados 10 indivíduos. Na ausência de
SH, o pH ácido resultou em um impacto negativo na absorção de Ca^"^, o que não foi
verificado em combinação com as SH (SH + pH ácido).

Tabela 2. Estimativas da taxa de transporte máximo (Jmax) e da afimdade dos
transportadores (Km) na cinética de transporte de Ca^"" em Paracheirodon axelrodi

expostos cronicamente ao pH ácido e às SH. Asterisco (*) indica diferença

significativa em relação ao grupo controle (desprovido de SH).

Tratamento Jmax (nmolg ̂M ') Km Or^ (fonol)

Controle (INPA) 29 ±7 87 ±28 0,82

pH ácido 14+1 (*) 117±31 0,95

SH 38±2 67 ±15 0,94

SH + pH ácido 36 ±1 81 ±12 0,97
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A afinidade branquial por Ca^"^ não foi estatisticamente diferente entre os

tratamentos, e os valores de Km foram em média, 88 pmol de Ca^ , o que não sugere

uma afinidade relativamente baixa por Ca^^ nos sítios transportadores.

3.3. Na^^ATPase total

A atividade enzimática de Na^^ATPase corpórea (total) em P. axelrodi foi

igual em todos os tratamentos. Apesar da redução em 50% da atividade enzimatica

nos peixes aclimatados ao pH ácido, a diferença não foi estatisticamente diferente do

controle. Na aclimatação combinada entre AHA e pH ácido, a redução aparente de 30

% não foi estatisticamente diferente do controle (Figura 3).

ll

controle pH ácido SH

Tratamentos

SH+pH ácido

Figura 3. Atividade enzimática de Na'^K"'ATPase corpórea em Paracheirodon
axelrodi expostos cronicamente ao pH ácido e às SH durante cinco semana (N—10

indivíduos para cada um dos tratamentos). As médias não foram estatisticamente

diferentes entre os tratamentos.
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9

9  3.4. Análise de Na^ e corpóreo
9

9^  A concentração corpórea total de Na^ entre os nos tratamentos diferiu
9  significativamente apenas para os peixes aclimatados ao pH ácido. Houve uma
9

9

9

9

9  máximo do íon (Figura 1).

redução de 32% no ̂ pooV de Na^ corpóreo (Figura 4) em relação ao controle, apesar

de não ter sido detectado nenhum distúrbio aparente na capacidade de transporte

9
Com relação ao Ca^^, os valores diferiram apenas para os peixes aclimatados à

9  AHA, indicado por um aumento de 20% na concentração de Ca^"^ corpóreo (Figura 4).

0  Outra constatação interessante foi de que o ''pooV de Ca corpóreo nos indivíduos

9
aclimatados ao pH ácido não diferiram do controle, apesar da baixa capacidade de

9

9  transporte de Ca^^ (Jmax = 14 nmol.g"^h''; Tabela 2) encontrada naquele tratamento.
9
^  Isto parece sugerir que os indivíduos compensam a reduzida capacidade de transporte

9  branquial de Ca^^ através de uma via alternativa, provavelmente obtendo o restante do
9
0  Ca^^ necessário para homeostase e crescimento através da dieta.

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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Figura 4. Concentração de Na^ e Ca^^ corpóreos em exemplares de Paracheirodon

axelrodi expostos eronicamente ao pH ácido e às SH durante cinco semanas. N=10

indivíduos para cada tratamento. Em pH ácido, a concentração de Na"^ foi

significativamente menor relativo ao controle (pH 6,5), entretanto não houve

comprometimento da capacidade de transporte do íon, de acordo com o valor de Jmax

(Tabela 1)
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9  4. Discussão

9

9

9

9

9

9  axelrodi apresenta um transporte altamente especializado para operar em ̂ uas cujas
9

9

•

9

9  elevada afinidade de ligação deste íon nos sítios branquiais (Km = 26 pmol de Na'*)

9

9

9

9
9  (adquirida na Inglaterra no comércio de peixes ornamentais), um valor de Jmax de 773

9

9

9

9
^  espécie foi aclimatada ou, provavelmente, a diferenças no desenvolvimento

9

9

9  água deionizada à qual foram adicionados sais para obter concentrações da ordem de
9
0  50 pmol para Na*', K*' e Ca''*. Em nosso estudo, os pekes foram aclimatados à águas

9

9

9  =10 iJ,mol; Tabela 2 - Capítulo 2). A reconstituição de meios a partir de água
a
^  destilada ou deionizada nem sempre são representativos de águas naturalmente pobres

^  em íons comparáveis às do rio Negro (Matsuo & Vai, 2003c).
a

a  Além disso, os indivíduos utilizados por Gonzalez & Wilson (2001)

^  apresentaram uma média de peso de 0,545 ±0,019 g, enquanto que em nosso estudo.

4.1. Transporte de Na^

A análise dos parâmetros da cinética de transporte de Na^ indicaram que P.

concentrações iônicas são extremamente baixas. Na situação controle (INPA), a alta

taxa de transporte de Na^ (Jmax = 2088 nmoLg"^h"^), associada a uma igualmente

indicaram que o transporte é ainda mais especializado do que o relatado anteriormente

por Gonzalez & Wilson (2001). Estes autores encontraram para a mesma espécie

nmol.g"^h'^ e Km de 53 pmol de Na^.

As diferenças entre os dois estudos podem ser atribuídas ao meio no qual a

ontogenético. Gonzalez & Wilson (2001) utilizaram meio reconstituído a partir de

i"", e Ca^"^.

naturalmente pobres em íons (água de poço artesiano do INPA; Na^ = 34; K"^ = 15;

a

a
o peso foi de 0,066 ± 0,001 g. Diferenças no desenvolvimento ontogenético parecem

indicar que os processos fisiológicos em indivíduos jovens (/.g., menores) ocorrem
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#
numa taxa mais rápida devido à maior área branquial relativa ao tamanho do corpo

^  dos organismos (Hughes & Morgan, 1973). Vale ressaltar que elevada capacidade de
®  transporte de íons também pode estar relacionada à elevada taxa de efluxo difusivo,

m  sendo que o resultado disso, uma elevada taxa de renovação {'turnover rate'), é uma

#

®  submetido).

característica operacional do transporte em águas ionicamente pobres (Matsuo et ai.

9

Um maior grau de especialização do transporte de Na^ foi encontrado quando

a espécie foi aclimatada ao pH ácido (pH 3,72), não apresentando mudanças nem no

que a aclimatação ao pH ácido não afeta a capacidade de transporte de Na^ (Jmax) e

%  valor de Jmax, nem no valor de Km em relação ao controle em pH 6,0. A constatação de

9

9

9  muito menos altera a elevada afinidade aos transportadores de Na^ (Km) nos sítios

0  branquiais reforça os resultados de fluxos unidirecionais obtidos por Gonzalez &

9

9

9  reportaram que o influxo (Jm) de Na"^ na espécie permaneceu elevado e inalterado

Wilson (2001) sobre a excepcional tolerância da espécie à acidez. Estes autores

quando o pH foi acidificado para 3,5, apesar do efluxo difusivo (Jout) ter se

®  apresentado significativamente maior em relação ao pH 6,5. Isto corrobora a redução
9
^  de 32% no de Na^ total encontrada para P. axelrodi em nosso estudo, após a

9 aclimatação da espécie ao pH ácido durante cinco semanas. Apesar de P. axelrodi

9  sustentar elevadas taxas de transporte de Na^ após aclimatação ao pH ácido, a espécie

9^  aparentemente não é capaz de compensar completamente as perdas difiisivas de Na^,

conforme indicado pela significativa redução (32%) no ^pooV de Na^ corpóreo
9

(Figura 4a).

Assim, uma elevada capacidade de transporte de Na^ aliada a uma alta

9  afinidade do íon nos sítios transportadores branquiais é definitivamente típico de

sistemas aquáticos de concentrações iônicas extremamente baixas (e não uma função
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m

renovação alta. As elevadas taxas de transporte parecem ser uma função do efluxo

difusivo e, portanto, se as perdas iônicas são baixas, o influxo também será bako.

água por osmose nos peixes será elevado, resultando em hemodiluição.

hiperosmóticos em relação à água preta, e portanto não só o influxo de água para os

que espécies que habitam o rio Negro transportam íons em taxas elevadas é o tipo de

#

#
do pH) para compensar as elevadas perdas düusivas, resultando em uma taxa de

#

9  Caso não haja este tipo de compensação (i.e., elevada taxa de transporte), o influxo de
9

9

9  Vale lembrar que os peixes de água doce são hiperosmóticos em relação ao
9
A  meio, entretanto, os peixes do rio Negro podem ser considerados 'super'-

9

9

9  tecidos é maior, como também, as perdas iônicas para o meio são maiores. O &to de

9

9

9  compensação mais clássica conhecido até o presente.
9
A  A análise da cinética de transporte de Na* realizada nesta série experimental

9

9

9  transporte de íons. A aclimatação de P. axelrodi a 35 mgC.l"' SH resultou em um
9

9

9

9

9  confirma a suposição de que as SH estimulam o transporte de Na^ através da

9  de um aumento na densidade dos sítios transportadores, sem modulação da afinidade
a
^  dos transportadores de Na^ na membrana (revisto por McDonald & Rogano, 1986).

Quando exemplares de P. axelrodi foram aclimatados simultaneamente às SH
a

e pH ácido, condições similares às encontradas no rio Negro, houve um aumento

forneceu subsídios para um melhor entendimento de como as SH podem afetar o

aumento significativo de 34% na capacidade de transporte máximo de Na^ (Jmax)

relativo ao grupo controle (INPA), desprovido de SH (Figura 1; Tabela 1). Isto

membrana branquial em peixes (Matsuo et al^ submetido), provavelmente por meio

significativo em Jmax de 22% em relação à situação controle (pH neutro, sem SH). Isto

indica que mesmo em condições de pH ácido, a aclimatação às SH garante que o

transporte de Na^ seja efetivo, ocorrendo em taxas extremamente elevadas, sem afetar
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9

9

1

a afinidade dos transportadores no sítio branquial.

Outra constatação interessante foi a de que a aclimatação ao pH ácido na

®  presença das SH evitou as perdas difusivas de Na^, refletidas indiretamente através da
•
(p avaliação do ''pooV de Na^ corpóreo (Figura 4a). A aclimatação combinada entre SH e

9

9

9  além de ser 31% maior do que a verificada na aclimatação ao pH ácido somente

^  (Figura 4a). Isto confirma o envolvimento das SH na redução das perdas excessivas

pH ácido resultou em uma concentração de Na^ total igual à da situação controle.

9

9
9  2002,2003).

de íons sugeridas em trabalhos anteriores (Gonzalez et ai, 1998, 2002; Wood et al,

Assim, nossos dados sugerem que no ambiente naturalmente ácido e rico em
9

9

9  SH onde a espécie ocorre no rio Negro, a aclimatação àquelas condições sustenta uma
9
0  elevada taxa de transporte de Na^, além de uma elevada afinidade dos transportadores

9

9

9  apresentar nenhuma depleção no 'pooV de Na^ corpóreo, devido à presença de SH

de Na^ nas brânquias em P. axelrodi. A espécie está altamente adaptada ao meio, sem

que evitam o efluxo difusivo. O balanço de Na^ é extremamente bem regulado.

As respostas ao pH ácido (3,25-3,75) em espécies do rio Negro reportadas em

®  conforme indicado pela maior concentração de Na^ corpóreo (total) nos indivíduos
9
0  obtidos na natureza em relação aos indivíduos aclimatados em laboratório (Figura 4a).

9

9

9  trabalhos anteriores, sugerindo que as espécies não apresentam controle sobre as
a
0  perdas difusivas de íons, provavalmente ocorreram devido a ausência de SH nos

^  testes. Isto reflete a importância das SH no contexto fisiológico quanto à adaptação
a

9  das espécies aos sistemas ácidos de água preta, sustentando taxas de transporte de Na^

elevadas e evitando qualquer distúrbio no efluxo difiisivo.

a  Ao mesmo tenço em que estes ajustes fisiológicos são fáceis de entender do
a

ponto de vista adaptativo, os mecanismos pelos quais estes ajustes ocorrem
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#

#  permanecem desconhecidos. O aumento na capacidade de transporte sugere aumento

a

'  )

na síntese dos transportadores ('carreadores', isto é, canais de transporte de Na^ ou

bombas de prótons) de íons, e a contenção do efluxo sugere maior estabilidade da

encontradas no rio Negro. Os processos pelas qtiais as SH influenciam os

9  membrana, o que provavelmente não tem relação com as ínfimas concentrações de

9

9

9  mecanismos de regulação de Na^ ainda precisa ser mais bem entendido
9

9

9

9

9

9

9  sustentar uma elevada capacidade de transporte (Figura 2; Tabela 2), sugerindo que a

9

9

9

9

9  outras espécies do rio Negro em seu ambiente natural (J^ax ~ 18 nmol.g~'.h~; Capítulo
9

9

9  et al., 1997) e trutas testadas in vitro (Jmax = 16 nmol.g"'.h"'; Perry & Wood, 1985),

A  ambas aclimatadas a baixas concentrações de Ca (100 e 50 pmol, respectivamente).

0

0

0  ácido, cuja capacidade de transporte máximo (Jmax) foi reduzido em 52% em relação

^  ao controle, em pH neutro. Hobe e colaboradores (1984) observaram que o influxo de

^  Ca^^ em indivíduos aclimatados em baixa concentração de (~85 pmol) foi

^  reduzido em 65% na truta (O. mykiss) e em 75% em Ictalunis nebulosus expostos ao

4.2. Transporte de Ca^"^

A análise cinética do transporte de Ca^"^ indicou que P. axelrodi foi capaz de

espécie apresenta também especialização para o transporte deste íon. O valor de Jmax

encontrado na situação controle para P. axelrodi foi superior àquelas estimadas para

2) e para outras espécies como Fundulus heteroclitus (Jmax =15 nmol.g''.h"^; Patrick

Os indivíduos mais negativamente afetados foram aqueles aclimatados ao pH

pH ácido (4,0-4,2) por 24 h. Em nosso estudo, mesmo após cinco semanas de

^  aclimatação em pH 3,72, a capacidade de transporte máximo de Ca^^ (/.e., o influxo

<9^ máximo) em P. axelrodi não demonstrou indícios de recuperação aos valores

controle, como ocorreu no caso do Na^. Curiosamente, não foi verificada nenhuma
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#

9  redução no 'poo/' de Ca^'^ corpóreo em decorrência da aclimatação ao pH ácido

9
(Figura 4b). Isto sugere que a inibição no transporte de Ca^'^ em função da acidez do

9

9

9

9

í«i

9  meio, foi compensada provavelmente por meio da dieta, de onde a espécie obteve o
9

9  restante do Ca^"^ necessário para a homeostase (e crescimento), e não houve nenhum
m

9

9  Ao contrário do que ocorre no transporte de Na^, o pH ácido não estimula as

comprometimento aparente no balanço de Cã2+

perdas difiisivas de Ca^^, provavelmente porque o efluxo de Ca^^ não ocorre através

^  das junções paracelulares como no caso do Na^. O mecanismo de inibição no influxo
9
9  de Ca^^ em Amção do pH ácido é desconhecido. Hobe e colaboradores (1984)

9^  especularam que o Ca^^ estaria envolvido em um sistema de troca uma vez
9

9  que o excesso de no meio externo (i.e., pH ácido) explicaria a inibição no

transporte de Ca^"*" indicado pelos reduzidos valores de influxo. Este sistema

®  funcionaria de maneira semelhante aosistema de troca bomba Na"^/!!^ (Capítulo 1).
9

9  Por outro lado, a verificação da existência de um sistema de troca nas

brânquias seria dificil de se verificar &rmacologicamente (G. Flik, comunicações

entre e Ca^^ pelos sítios branquiais, com o favorecimento da ligação do ao

9  pessoais). Uma das explicações mais plausíveis até o presente que explicaria a
9
0  inibição do transporte de Ca^^ em função do pH ácido seria a competição interativa

9

9

9  invés do Ca^^ (G. Flik, comunicações pessoais).
m
^  o pH ácido não causou uma redução significativa na concentração de Ca

corpóreo total (Figura 4b), o que não é de se surpreender, uma vez os níveis de Ca^^

2+

9

corpóreo, e uma redução significativa provavelmente só seria perceptível após uma

9
no organismo geralmente são cerca de 2 a 3 vezes maior do que o '/7oo/'de Na^

9

9

9  exposição crônica mais longa (C. J. Brauner, comunicações pessoais).
9
^  Com relação aos efeitos das SH no transporte de Ca^^, os resultados

9
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<1

(i

®  corroboram os dados encontrados para o transporte de Na"*" na série anterior, indicando
d

que a aclimatação às SH de feto promovem e mantêm elevadas as taxas de transporte.

®  Quando a espécie foi aclimatada à SH (35 mgC.l"^), o valor de Jmax apresentou um
d

aumento de 41% em relação ao controle (INPA), desprovido de SH. Quando a

d

d

d  ácido), Jmax foi 31% Hiaior do que na situação controle (Figura 2; Tabela 2). Estes
d
^  resultados, ao mesmo tempo em que suportam a idéia de que as SH atuam no aumento

^  da capacidade de transporte de íons, são intrigantes particularmente no caso do Ca^^.
d

d  Sabe-se que as SH são capazes de formar complexos com o Ca^^ dissolvido na água.

aclimatação foi conduzida na presença de SH combinada ao pH ácido (SH + PH

d

d
tomando-0 indisponível na forma dissociada para interação em sítios ativos como os

^  encontrados nas brânquias de peixes (Pagenkopf, 1983). A elevada concentração de
d

SH nos tratamentos envolvendo aclimatação de P. axelrodi em pH neutro (tratamento

^  SH) ou pH ácido (tratamento SH + pH ácido) indicariam que o Ca^^ presente na água
d

d  estaria praticamente todo complexado às SH. O fato de que o transporte de Ca foi

d

d
constatado (e em elevadas taxas) na presença de SH sugere que, mesmo em

^  concentrações mínimas de Ca^^ na água, e mesmo em condições de extrema acidez,
d

espécies do rio Negro como P. axelrodi são capazes de sustentar elevadas taxas de

d
transporte deste íon em fonção da ação positiva das SH.

d

d  A aclimatação às SH resultou em um aumento significativo da concentração

d

^  de Ca corpóreo (20%) em P. axelrodi em relação à situação controle, desprovida de

SH (Figura 4b). As SH provavelmente estão envolvidas na manutenção de

concentrações de Ca corpóreo elevadas devido ao aumento na capacidade de

transporte deste mesmo íon.

A afinidade branquial por Ca^^ não demonstrou ser particularmente

especializada. Os valores de Km não foram estatisticamente diferentes entre os
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comparados à média de 28 pmol encontrado em espécies testadas na natureza

1985; Hogstrand et ai, 1994; Patrick et al, 1997). O resultado teórico esperado para

acordo com a idéia de que em águas ionicamente pobres, a afinidade do Ca^^ nos

m

%

#  tratamentos sendo, em média, de 88 pmol de Ca^*. Este valor médio não sugere luna
#
A  afimdade excepcionalmente baixa por Ca^ nos sítios transportadores quando

•

9

9  (Capítulo 2). A avaliação de Km no transporte de Ca^^ muitas vezes é um parâmetro
9
^  de diflcil caracterização em íimção da variabilidade encontrada (cf. Petry & Wood.,

9

9

9  Km nestes experimentos seria um baixo valor, o que indica elevada afimdade, de

9

9

9  sítios branquiais é elevada (McDonald & Rogano, 1986; Gonzaiez & Dunson, 1987,
9
9  1989). A razão pela qual os valores não se apresentaram particularmente baixos é

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9  de Na^^ATPase na membrana basolateral ocorre devido à inibição da entrada de Na^
9

9

9  meio faz com que o funcionamento do carreador seja revertido, bombeando para o
m

&

a

a  o fato de não termos detectado diferenças significativas em relação à atividade

desconhecida.

4.3. NalK^^ATPase

A inibição de Na^^ATPase em peixes é uma resposta bem conhecida em

espécies presentes em águas ácidas (Staumes et al., 1984). O mecanismo de inibição

apical através do sistema de troca Na"*^/H^. Em condições ácidas, o excesso de no

interior da célula e Na^ para o exterior. A babca concentração de Na^ no citosol, por

sua vez, resulta em inibição da atividade de Na^^ATPase.

de Na^^ATPase (Figura 3) parece sugerir que nenhum impacto foi gerado devido

^  aos tratamentos, mesmo em condições de pH ácido. Como o transporte de Na^ em P.

(m. axelrodi não foi inibido mesmo nos indivíduos aclimatados aos pH ácido, estes

resultados estanam condizentes com o esperado. Entretanto, vale ressaltar que a
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m

#

m

atividade de outros compartimentos como intestino e rins, o que não necessariamente

reflete o mesmo que ocorre em nível de brânquias.

5. Conclusões

#

#
medida da Na^K^ATPase total inclui, além da ativade desta enzima nas brânquias

•

9

9

9

•

9

9

9

9  ❖ Os dados inéditos apresentados nestes experimentos de exposição crônica de uma

#

9  'neutralizado' pelas SH, as quais atuam também na regulação iônica por meio de um

^  aumento na capacidade de transporte de íons.

9

9  ❖ Mesmo em concentrações extremamente baixas de Ca^^ na água e pH
9
0  extremamente ácido, P. axelrodi é capaz de obter Ca^"^ suficiente para a homeostase.

espécie do rio Negro, P. axelrodi, demonstram que o efeito da extrema acidez é

desde que na presença de SH.9

9

9
^  ❖ Parâmetros como a atividade enzimática de Na^^ATPase e concentração Na^

9

9

9  nenhuma alteração em relação ao controle quando a espécie foi aclimatada na

corpóreo, que geralmente são reduzidos em função do pH ácido, não apresentaram

presença de SH, o que confirma o envolvimento das SH no efetivo balanço de íons.

❖ Vale ressaltar que a utilização da fonte comercial de SH {Aldrich humic acid)

como substituto nos experimentos de avaliação da cinética de transporte pode não ser

representativo da fonte natural de SH, portanto investigações adicionais ainda são

necessárias para corroborar nossos resultados.
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®  Capítulo 4

9

9

9

9

9
0  Colossoma macropomum'
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Avaliação da toxicidade do cobre e do cádmio em
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9

9

^7

Os cátions metálicos podem ser altamente tóxicos aos organismos quando

o cobre (Cu^^ e o cádmio (Cd^^ no ambiente aquático podem interferir severamente

#

#
9  1. Introdução

9

9  acumulados em concentrações que excedem seu controle homeostático. Metais como

9

9

®  nos processos fisiológicos dos pekes, em fimção da grande área branquial exposta ao
9
9  meio (Wood, 2001). Os mecanismos de ação tóxica destes dois metais em particular,

9

9

9  Na^^^ATPase (cobre) e Ca^^ATPase (cádmio), localizadas basolateralmente às
9

9

9

9

9  compostos inorgânicos, tais como carbonatos, cloretos, óxidos, hidróxidos, sulfòtos,
9

9

envolvem a inibiçâo de proteínas reguladoras do transporte de íons como a

células transportadoras (Laurén & McDonald, 1987; Verbost et al.t 1989).

O processo de especiação dos metais pode levar à formação de inúmeros

entre outros. Além disso, estes metais podem também formar complexos organo-

9  metálicos com as substâncias húmicas (SH), as quais constituem a maior parte da
9

matéria orgânica dissolvida (e.g., Giesy et ai, 1977; Playle et ai, 1993a,b). Portanto,

9

9

9  anteriormente, não está relacionada à sua concentração total na água, e sim, à sua

a toxicidade dos metais aos organismos aquáticos, ao contrário do que se pensava

forma livre (Morei, 1983; Campbell, 1995). A formação de compostos orgânicos e

9 inorgânicos leva à redução da toxicidade dos metais aos orgamsmos simplesmente por

1^ diminuir a concentração da forma livre (tóxica) na água que pode interagir

^  biologicamente nos sítios ativos (e.g., brânquias).
A concentração de Ca^^ na água afeta a toxicidade do cobre e cádmio nos

^  peixes de água doce e, como regra geral, os efeitos adversos destes metais são mais
dA 2+

acentuados em águas com baixas concentrações de Ca (Playle et al^ 1993b; Spry &

Wiener, 1991; Wood, 2001). Isto pode ser explicado com base na interação

competitiva que existe entre o Ca^^ e os cátions metálicos pelos sítios de ligação nas
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#

#

brânquias (Playle et ai., 1993b; Campbell, 1995; HoUis et ai, 1997). A afinidade de
#
m  ligação dos cátions entre si e em relação às brânquias pode ser estimada, sendo que

•  ai, 1993b).

este valor é

m

m

 conhecido como constante de estabilidade condicional (log K) (Playle et

O transporte de íons, que ocorre via transcelular, ie., por meio de sistemas de

®  troca de íons (bombas de próton como a Na^/H^ ou canais iônicos apicais e das

A  bombas iônicas basolaterais, é afetado tanto pelo cobre quanto pelo cádmio. Além

#

®  cobre, o que resulta na perda da estabilidade nas junções, aumentando a

disso, o transporte de íons que ocorre via paracelular, é particularmente afetado pelo

permeabilidade da membrana branquial. Isto pode ser verificado pelo aumento do

®  efluxo difiisivo quando os peixes são submetidos à exposição aguda ao cobre (e.g.,

Laurén & McDonald, 1985; Reid & McDonald, 1991; Matsuo et ai, submetido),

9

9

9  1.1. Cobre (Cu^^
9

9  o cobre é um metal do grupo IB que existe em quatro estados oxidativos: Cu

A  (ion metálico), Cu^ (íon cuproso), Cu^'^ (íon cúprico) e Cu''^ (íon trivalente) (Lide &

Frederikse, 1993). O cobre é liberado na água como resultado de desgaste ou erosão9

9

9  natural do solo e descargas de indústrias e estações de tratamento de esgoto (ATSDR,

#

#

^  por meio da precipitação e carreamento para os corpos d'água. As concentrações

1990). Nriagu (1989) estimou que 66% das emissões deste metal no ambiente eram de

origem antropogênica. Sua distribuição no ambiente aquático pode ocorrer também

naturais de cobre em águas não contaminadas são geralmente menores do que 20 pg.l'

' (Nriagu, 1979). Em águas impactadas pelo cobre na Amazônia, as concentrações do

metal podem superar 1.000 pg.l'^ (Sampaio, 2000).
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9  No ambiente aquático, a disponibilidade do cobre aos organismos depende

A  principalmente de &tores como o pH, as concentrações de Ca e matéria orgânica

influência do Ca^'^ e SH na toxicidade do cobre pode ser explicada com base na

#

#

®  afinidade destas ligações é avaliada através da comparação dos valores de log K

(Playlee/a/., 1993b).

#
#  metal se ligaria (log Kca-brSnquias = 3,4). A afinidade de ligação entre o Cu^"' e as

#

dissolvida (SH) (e.g., Pagenkopf, 1983; Playle et ai, 1993a,b; Wood, 2001). A

competição mútua que existe entre estes 'ligantes' pelos sítios branquiais, sendo que a

O Ca^^ reduz a toxicidade do cobre ligando-se aos sítios branquiais nos quais o

brânquias é cerca de 10.000 vezes maior do que entre o Ca^^ e as brânquias (log Kcu

#

m

porque haverá mais Ca^^ para competir com o Cu^^ pelos sítios de ligação. A

®  brânquias = 7,4), entretanto em elevadas concentrações de Ca^^ na água (>1 mmol), a
m
^  competição será favorecida no sentido de promover a interação entre Ca ̂ e brânquias
#

m

9  interação entre SH e cobre é cerca de 100 vezes mais forte do que as brânquias e o

^  referido metal (log Kcu-sh = 9,1 x log Kcu-brânquias = 7.4; Playle et al, 1993b).

®  A homeostase do cobre nos organismos está sob um rigoroso controle, pois ao
íl
®  mesmo tempo em que este metal é tóxico, o cobre é um elemento essencial em vários

processos bioquímicos. O cobre está presente nas enzimas envolvidas na respiração

^  celular, na defesa contra os radicais livres, na função de neurotransmissão, na síntese
#

A  de tecido conectivo e no metabolismo celular do ferro. O cobre pode atuar na

m

4^ enzimas (revisto por Linder & Hazegh-Azam, 1996).

m

m

transferência de elétrons, como cofator ou como um componente alostérico das
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1.1.1. Mecanismos de toxicidade do cobre

Embora a forma tóxica do cobre na água seja considerada a forma divalente, o

Cu^"^ é aparentemente reduzido ao íon cuproso (Cu^ antes de ser transportado através

dos transportadores de Na^ presentes na membrana apical das brânquias (Handy et al,

2002). A competição entre estas duas formas monovalentes (Na^ e Cu"^ pelos sítios

branquiais, e a sugestão de que a forma monovalente do cobre seria a responsável pela

toxicidade do metal em pebíes foi discutida em outro trabalho (Bury & Grosell,

2003).

epitélio
branquial

agua

"?i-""Na

,  , junções
•.^contaminada/ paracelulares y

perda de Ca^"^
dasjunções

;  sangue

Esquema 1. Simplificação esquemática do mecanismo de toxicidade do cobre nas

brânquias em pekes de água doce. O mecanismo de toxicidade do cobre parece

decorrer principalmente em fimção da inibição da Na^^ATPase. Ver texto para

outras informações.
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®  A exposição de peixes de água doce ao cobre resulta em distúrbios na

H  regulação iônica comparáveis aos relatados para o pH ácido, afetando tanto o

^  Taylor, 1993). O mecanismo de toxicidade do cobre nas brânquias dos pebces envolve

m

®  & McDonald, 1985), diretamente atribuída a uma inibição na atividade de

transporte transcelular quanto o paracelular (Laurén & McDonald, 1985; Wilson &

a inibição do influxo de Na^ na membrana apical das células transportadoras (Laurén

m

m

m
m

m

interage especificamente com o sítio de ligação ao Mg^^, interferindo na etapa de

^  Na^^ATPase (Lorz & McPherson, 1976; Laurén & McDonald, 1987; Esquema 1). A

®  inibição da atividade enzimática é atribuída à ligação covalente do cobre aos grupos

9  sulfidrílicos da Na^^ATPase, o que altera sua conformação; além disso, o cobre

#

m

®  fosforilação que resulta no transporte (Kone et ai, 1990; Li et ai, 1996).

H  Em concentrações de cobre mais elevadas (>100 p-g.l"'; arbitrário e variável de

m

®  permeabilidade iônica das brânquias e causando um aumento no efluxo difusivo de

^  íons, provavelmente devido ao deslocamento do Ca^^ das junções paracelulares

#  animais expostos ao cobre é muito semelhante à descrita para o pH ácido (Laurén &

acordo com a espécie), o transporte paracelular também é afetado, alterando a

(Laurén & McDonald, 1985). A seqüência de eventos que resulta na morte dos

McDonald, 1985; Wilson & Taylor, 1993) apresentada no Capítulo 1. Assim, a

®  mortalidade ocorre em função da perda excessiva de Na^ (e também Cl") associada à

^  hemoconcentração, o que eventualmente resulta no colapso vascular do indivíduo

^  (Mffligan & Wood, 1982).

O cobre parece inibir o influxo de Na^ antes mesmo de inibir a Na^^ATPase

nas brânquias dos pekes, uma vez que a inibição desta enzima em si levaria pelo

menos algumas horas de exposição para ser refletir alterações, o influxo, ao contrário,

é geralmente inibido em menos de 2 h de exposição aguda ao metal (Grosel & Wood,
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2002). Além do cobre entrar pelos canais apicais de Na^ por interação competitiva,

acredita-se que outros transportadores de cobre de alta aJSnidade possam existir na

membrana branquial de pebces. Estes canais de transporte de cobre {^Ctr-types^) já

foram identificados em outros organismos, e parece explicar parte dos resultados

quando o metal não afeta o balanço de Na^ (Grosel & Wood, 2002). Ainda não se

sabe ao certo como o cobre é transportado ao sangue, mas uma das possibilidades

seria através da NaY^ATPase, quando o cobre substitui o Na^ na enzima por Cu^.

1.2. Cádmio (Cd^")

O cádmio é um metal do grupo 2B que existe nos estados oxidativos Cd^ e

Cd^^, sendo que a forma tóxica é a forma livre Cd^^. O cádmio, diferente do cobre,

não constitui um elemento essencial ao metabolismo dos organismos, e portanto pode

ser extremamente tóxico, mesmo em concentrações relativamente baixas (Wood,

2001).

Estima-se que cerca de 25.000 a 30.000 toneladas de cádmio são liberadas no

ambiente anualmente, sendo que a maior parte resulta de atividades como mineração e

queima de combustíveis fósseis (ATSDR, 1999). A precipitação de cádmio

atmosférico contribui com um grande aporte do metal nos ecossistemas aquáticos

(Nriagu & Pacyna, 1988). Apesar de dados sobre a contaminação de cádmio em áreas

industrialmente ativas na Amazônia serem escassos, sua presença pode estar elevada

em fimção do descarte de efluentes no ambiente (G. Santana, comunicações pessoais).

Além disso, a presença do cádmio na água de formação (efluente da indústria

petroleira) na região do rio Urucu (Coari, AM) é relativamente elevada (10 [xg.l ̂

CETESB). Mesmo que estes resíduos contendo cádmio não sejam
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indiscriminadamente liberados no ambiente aquático, o risco de contaminação está

sempre presente.

A toxicidade do cádmio é afetada por vários fatores físico-químicos, entre os

quais o mais importante é a concentração de Ca^"^ na água. O aumento na

concentração de Ca^^ também reduz a toxicidade do cádmio em peixes (e.g., Carroü et

ai, 1979; Calamari et ai, 1980; Pãrt et al, 1985; Richards & Playle, 1999), o que é

explicado novamente com base na competição entre o Ca^^ e o Cd^^ pelos sítios de

ligação nas brânquias (Spry & Wiener, 1991; Hollis et ai, 1997). O Mg^^ também

contribui para a redução da toxicidade do cádmio, evitando o influxo do metal,

entretanto em concentrações cinco vezes maiores do que o Ca^^ (Pãrt et ai, 1985).

A toxicidade do cádmio não é significativamente afetada pela presença de SH

(Giesy et al, 1977; Playle et al, 1993b; Hollis et al, 1997), como ocorre para o

cotwe, porque a força de ligação entre o cádmio e SH é cerca de 10 vezes menor do

que entre cobre e SH (Morei, 1983). Assim, no contexto da Amazônia, o eventual

impacto do cádmio em ambientes aquáticos, particularmente aqueles associados às

bakas concentrações de Ca^"^ como as águas pretas, provavelmente resultaria em

conseqüências drásticas para a ictiofauna associada.

1.2.1. Toxicidade do cádmio

O mecanismo de toxicidade aguda do cádmio em peixes de água doce está

diretamente relacionado ao transporte de Ca^"^ (Esquema 2). O cádmio inibe a

atividade da Ca^^ATPase na membrana basolateral das células-cloreto (Verbost et al,

1989). Com isto, a concentração de Ca^"^ no citosol aumenta, uma vez que o Ca^^

deixa de ser transportado para a corrente sangüínea. A concentração de Ca^^ no

interior da célula não deve exceder 100 nmolar, e a calmodulina, proteína que se liga
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ao Ca^"^ estabiliza temporariamente a atividade do Ca^^ intracelular existe apenas em

concentração limitada. Assim, a célula, por sua vez, recebe um comando

hipocalcêmico (e.g., excreção de staniocalcina), para evitar a entrada de mais Ca^"^ na

célula, inibindo o influxo na membrana apical (Verbost et al.^ 1987a,b, 1989).

O mecanismo de transporte do cádmio para a corrente sangüínea é

desconhecido. Acredita-se que o cádmio seja transferido basolateralmente para a

corrente sangüínea através de difusão, entretanto sem envolver a Ca ATPase

(Verbost et ai, 1989). Em exposições crônicas ao cádmio (tanto por via aquática

quanto pela dieta), o cádmio se acumula nos rins, outro alvo para a ação tóxica deste

metal {e.g., McGeer et al, 2000).

célula cloreto

redução na [Ca]
plasntático

o influxo de Ca^ é
inibido porque a
[Ca-*] na célula

aumenta
3Na

água
\ contaminada / ;  sangue

Esquema 2. Simplificação do mecanismo de toxicidade do cádmio nas brânquias em

peixes de água doce. O cádmio afeta diretamente o transporte de Ca^"^, inibindo a

atividade da Ca^^ATPase. Ver texto para detalhes adicionais.
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Um dos principais efeitos tóxicos do cádmio é a hipocalcemia, que se traduz

por uma redução na concentração de Ca^^ plasmática (Pratap et ai, 1989; Verbost et

al, 1989; McGeer et al, 2000). Como o Ca^^ é um elemento que participa de várias

funções fisiológicas (Schmidt-Nielsen, 1984), as conseqüências da hipocalcemia

podem ser letais, afetando processos como transmissão de impulsos nervosos,

contração muscular, atividade cardíaca, perda da estabilidade da membrana, etc.

A atividade da Ca^^ATPase branquial nos peixes é extremamente sensível ao

cádmio, mesmo em concentrações baixas do metal. A inibição do influxo de Ca^"^

transepitelial pelo cádmio é dependente do tempo e da concentração de cádmio. O

cádmio não interfere no transporte paracelular, como ocorre para o cobre, ou seja, não

^ I

estimula efluxo difiisivo de íons em função do deslocamento do Ca das junções

paracelulares (Verbost et al, 1989).

A extrema toxicidade do cádmio mesmo em baixas concentrações pode ser

explicada em função da alta afinidade (log K) com que este metal se liga às brânquias

(Playle et al, 1993b). A afinidade de ligação entre o cádmio e as brânquias é maior do

que entre o cobre e as brânquias (Reid & McDonald, 1991; Playle et al, 1993b).

1.3. Modelo do Ligante Bíótico (BLM)

Os valores de CL50, que são tipicamente utilizados para avaliar a sensibilidade

das espécies a determinados metais, apresentam uma ampla variação em função dos

parâmetros físico-químicos e biológicos em questão. Recentemente, foi proposto um

modelo geoquímico formulado para prever esta sensibilidade dos organismos aos

metais, considerando-se tanto as características da qualidade da água, como também o

componente biológico que seria o alvo de ação tóxica dos metais. Este modelo é
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conhecido como Modelo do Ligante Biótico (BLM; Dl Toro et ai, 2001; Paquin et

al, 2002).

Teoricamente, o ligante biótico, juntamente com os ligantes abióticos (Ca^^,

SH, OH", cr, etc.), interagem competitivamente entre si na água. Entretanto, a

toxicidade dos metais aos organismos ocorre somente quando a forma livre (tóxica)

interage com o ligante biótico. No caso dos pebces, o ligante biótico é considerado

como a brânquia, mais especificamente, os canais iônicos de Na^ e Ca^^ (sítios

ativos). O BLM baseia-se na idéia de que a toxicidade ocorre quando o acúmulo do

metal no ligante biótico excede uma concentração crítica (Di Toro et al, 2001).

A sensibilidade da espécie à toxicidade do metal é, portanto, baseada na

formação do complexo metal - ligante biótico. O aumento na concentração do metal

acumulado reflete sua ligação aos sítios fisiologicamente ativos nas brânquias, os

quais controlam os processos de regulação tônica dos peixes. O acúmulo inicial do

metal nas brânquias ocorre rapidamente, e assim, experimentos de avaliação das

interações metálicas em curto prazo (3 h) são úteis por indicar interações rápidas

iniciais, enquanto que experimentos em longo prazo determinam o acúmulo do metal,

que inclui processos de intemalização lenta além de possíveis mecanismos de

redistribuição a outros tecidos-alvos (Playle et al, 1993a,b).

1.4. Justificativa

A Amazônia, com seus 7.000.000 de km^ de área e abrigando o maior

complexo hidrográfico do mundo (-20% da água doce do planeta), também sofi-e os

efeitos da contaminação ambiental principalmente em decorrência da atividade

industrial, extração de petróleo, e atividade de garimpo.
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No Estado do Amazonas, a capital Manaus é um reflexo da industrialização

crescente, o que também está correlacionado com a contaminação e a degradação do

ambiente. Os corpos d'ág;ua como o Igarapé do Quarenta, localizados às proximidades

do Distrito Industrial, estão completamente impactados pelos efluentes gerados pelas

atividades industrial e urbana (Sampaio, 2000). Estudos indicam que a contaminação

das águas e sedimentos no Igarapé do Quarenta por metais excede os níveis

permitidos pela resolução 020/86 do CONAMA (e.g.. Silva, 1992; Barroncas, 1999;

Sampaio, 2000).

A elevada diversidade íctica nas águas amazônicas, ao mesmo tempo em que

surpreende, levanta questões sobre como os efeitos tóxicos de determinados cátions

metálicos podem afetar os indivíduos de uma população. Metais como o cobre e o

cádmio na forma livre podem interferir no controle homeostático de pebces, através de

distúrbios na regulação iônica (Reid & McDonald, 1988; Wood, 2001). A situação é

ainda mais agravada devido às concentrações iônicas baixas, particularmente de Ca^^,

em águas amazônicas.

1.5. Objetivos

Os objetivos deste trabalho foram avaliar o efeito de diferentes concentrações

de cobre e cádmio na regulação iônica do tambaqui {Colossoma macropomum). Para

tanto, os fluxos unidirecionais de Na"^ foram utilizados como indicadores da exposição

dos pebces ao cobre, enquanto que o influxo de Ca^"^ foi utilizado como indicador da

exposição ao cádmio. As interações metálicas em nível branquial também foram

avaliadas em peixes aclimatados em diferentes condições, subseqüentemente expostos

a uma concentração fixa de cobre e cádmio.
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2. Material e Métodos

2.1. Animais experimentais

Juvenis de Colossoma macropomum, uma espécie de grande interesse

comercial na Amazônia, foram obtidos da Fazenda Santo Antônio, em Rio Preto da

Eva (AM). O tambaqui foi escolhido em nossos estudos de toxicidade como um

'modelo-alvo' regional, assim como na América do Norte, a truta é um modelo de

estudos em muitos casos. Nos ejqjerimentos relativos ao cobre, foram utilizados

indivíduos de, em média, 0,65±0,01 g. Nos experimentos relativos ao cádmio, foram

utilizados indivíduos menores (0,37±0,02 g) para reduzir o consumo de radioquímicos

e reagentes no processamento das amostras. Para os experimentos de interações

metálicas de cobre e cádmio em nível branquial, os indivíduos utilizados tinham, em

média, 3,8±0,2 g e foram doados pela Estação de Piscicultura da Embrapa (Manaus,

AM)

Os peixes foram transportados ao Laboratório de Ecofisiologia e Evolução

Molecular (LEEM-INPA) e mantidos em tanques plásticos com aeração adequada. O

processo de aclimatação às condições de laboratório foi conduzido durante pelo

menos três semanas antes dos indivíduos serem utilizados nos experimentos. A água

de referência denominada 'controle (INPA)' (Tabela 2, Capítulo 2) foi utilizada como

solução-base para a aclimatação dos peixes. Os peixes foram alimentados diariamente

com ração comercial até a saciedade. O material residual sedimentado foi sifonado

para evitar o acúmulo e a proliferação de patógenos, e a água dos tanques foi

renovada em cerca de 50 a 70% diariamente durante todo o processo de aclimatação.

A alimentação foi suspensa 24 h antes do início dos experimentos.
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2.2. Efeito do cobre nos fluxos unidireclonaís de

Após o período de aclimatação em água controle (INPA), os tambaquis foram

transferidos individualmente para câmaras experimentais de polietileno, contendo a

mesma solução de aclimatação e aeração adequada. Os peixes foram mantidos nas

câmaras durante pelo menos 12 h antes do início dos experimentos para sua

adequação às condições do recipiente. Decorrido este período, toda a água do

recipiente foi renovada utilizando-se a água controle e o volume foi ajustado para 50

ml.

®  Os fluxos unidirecionais de Na^ em exposição aguda ao cobre foram avaliados
'Q>

ítj com base no desaparecimento do radioisótopo (^^Na) da água da câmara experimental

ao longo do tempo. Cada grupo de 10 pebces (=10 câmaras experimentais) foi

utilizado para testar os efeitos em cada uma das seguintes concentrações de cobre: O,
Q

50, 100, 200 e 400 |xg.r'. Todos os tratamentos tiveram como solução-base, a água

^  controle (INPA), na qual foram adicionados apenas radioisótopo e cobre, sendo que
os experimentos foram conduzidos em pH próximo ao neutro (pH 6,5) e em

concentrações de Ca^"^ da ordem de apenas 10 pmol.

•  -1 22^  A cada câmara experimental foram adicionados 0,05 pCi.r de Na

'  (Amersham Pharmacia). A concentração de cobre foi manipulada de acordo com cada

tratamento através de alíquotas de um estoque concentrado de CuS04-5H20 em 1%

HNO3. Após 5 min de homogeneização do isótopo e metal no ambiente da câmara.'T

uma amostra de 6 ml de água foi coletada de cada recipiente, representando o início

do período de fluxo. Amostras subsequentes foram coletadas após 1, 3 e 6 h.

141



2.2.1. Processamento das amostras

í®

As amostras de água coletadas nos dados intervalos de tempo foram analisadas

®  quanto à radioatividade do ̂ ^Na e quanto às concentrações de Na^ e cobre. A análise

de ̂ ^Na e Na^ foram realizadas conforme descrito anteriormente (Seção 2.3.3.2.;

®  Capítulo 1) e os dados foram utilizados nos cálculos de influxo (Jin), efluxo (Jout) e
m

fluxo líquido (Jnet) (Seção 2.3.3.3.; Capítulo 1).

^  As amostras foram avaliadas quanto à concentração de cobre para verificar a
concentração real do metal em relação às concentrações nominais referidas nos

Q

' -;

tratamentos. Para tanto, as amostras do grupo controle (/.e., cobre ~ O pg.l"^) foram

acidificadas na proporção de 10 pl HNO3 1 N para 1 ml de amostra de água; as amostras

1-1de água dos tratamentos envolvendo o cobre nas concentrações 50, 100, 200 e 400 pg.l

(5
^  foram diluídas para leitura em termos de cobre total nas amostras. A concentração de
O

O  cobre nas amostras foi determinada através de espectrofotometria de absorção atômica em

O
forno de grafite (AAnalyst800-GF, Perkin-Elmer). O volume de injeção utilizado para a

leitura foi de 20 pl, seguindo os passos de atomização recomendados pelo fabricante.

Q  As concentrações de cobre nominal medidas nos tratamentos são apresentadas

O

O

O

Quadro 1. Concentração de cobre total nas amostras de água dos tratamentos de

^  exposição aguda do tambaqui ao cobre (média ± SEM; N=5 amostras de água).

"

no quadro abaixo (Quadro 1).

Concentração nominal Concentração de cobre nos tratamentos

utilizada nos tratamentos analisado por AAS-GF (em figS^)

Controle 2,83 ± 0,04

'  Cobre 50 pg.r' 45,27 ±0,12
Cobre 100 pg.f* 86,45 ± 1,07
Cobre 200 pg.f* 173,61 ± 4,35
Cobre 400 pg.r' 382 ±10,94
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#  2.3. Efeito de SH na toxicidade do cobre

m
®  o potencial das SH na diminuição da toxicidade do cobre foi investigada em

^  tambaquis submetidos às mesmas concentrações do metal descritas no item anterior,

®  também considerando a análise de fluxos unidirecionais de Na"^.
<3
0  Os tratamentos envolveram exposições agudas (6 h) dos tambaquis ao cobre

®  associadas a concentrações de 5, 10, 20 e 40 mgC.1-1 SH (na forma de AHA - Aldrich
%

@  humic acid. Sigma Aldrich). A concentração de SH foi manipulada a partir de um

estoque concentrado de AHA diluído em água deionizada, assummdo que cerca de

44% de AHA é constituído de carbono orgânico dissolvido (DOC) (R. C. Playle,

comunicações pessoais).

Houve variação da concentração inicial de Na^ nos tratamentos em função das

diferentes concentrações de AHA testadas, sendo que concentrações de 5, 10, 20 e 40

mgC.r' AHA resultaram em concentrações de 38±1, 48±1, 67±1 e 116±3 pmol de

^  Na^. Como os cálculos de determinação dos fluxos unidirecionais são baseados nas
O  diferenças entre os períodos de fluxo amostrado, o aumento nas concentrações

Q
absolutas não prejudica a eficiência do método. O aumento na concentração externa

^  de Na^ poderia sim, levar a uma ligeira redução no influxo de Na^ (Gonzalez et al.,
O
Q  2001), sendo diflcil de distinguir em relação ao efeito das SH.
f

Decorridos 5 min após a adição de ̂ ^Na, AHA e cobre, a primeira amostra de
O

água foi coletada, simbolizando o início do período de fluxo. Os demais passos foram

conduzidos de acordo com o descrito no item anterior. As concentrações de cobre

encontradas nos tratamentos envolvendo a exposição às SH (AHA) foram

semelhantes àquelas encontradas para a série experimental anterior e são apresentadas

no Quadro 2.

©

n

■V.

• " i

'  )

'  »
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Quadro 2. Concentração de cobre total nas amostras de água dos tratamentos de

exposição aguda do tambaqui ao cobre na presença de diferentes concentrações de SH

(média ± SEM; N=5 amostras de água).

Concentração nominal

utilizada nos tratamentos

Concentração de cobre nos tratamentos

analisado porAAS-GF (em pgS')
Controle 2,14 ±0,02

Cobre 50 pg.f' 52,9110,18

Cobre 100 pg.l"' 90,1111,93

Cobre 200 pg.f' 187,0513,66

Cobre 400 pg.l"^ 368112,30

2+
2.4. Efeito do cádmio no influxo de Ca

Como o cádmio afeta diretamente a homeostase do Ca^"^, a regulação do

influxo deste íon foi avaliada nos experimentos de exposição aguda do tambaqui ao

0  referido metal. A avaliação de fluxos unidirecionais de Ca^^, cujos cálculos
í\

consideram o desaparecimento do isótopo "^^Ca da água, muitas vezes não fornece
O

resultados consistentes devido ao forte efeito de ̂ quenching^ e à adsorção do isótopo

O  .. .
Q  no recipiente experimental e na superfície corpórea dos peixes (Perry & Wood, 1985).

^  Portanto, optou-se por estudar apenas o influxo de Ca^^ baseado na radioatividade do
O

'^^Ca incorporada pelos peixes, por meio da avaliação do influxo de Ca^^ corpóreo

Çwhole body uptake^).

'  Após a aclimatação à água controle (INPA), os peixes foram individualmente
O

^ - transferidos para câmaras experimentais de polietileno onde foram mantidos por 12 h

para adequação ao ambiente dos recipientes. Em seguida, a água das câmaras

experimentais foi renovada pela mesma solução de aclimatação (água controle INPA)

e o volume em cada recipiente foi ajustado para 150 ml.
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Os peixes foram submetidos ao cádmio em exposições agudas, nas seguintes

concentrações: 0,10, 20, 40 e 80 A concentração de cádmio na água da câmara

experimental foi manipulada a partir de um estoque concentrado de Cd(N03)24H20

em 1% HNO3. O radioisótopo ("^^Ca; Amersham Pharmacia) foi adicionado à água da

^  câmara experimental na atividade de 10 pCi-f*. Após 5 min de homogeneização do

®  "^^Ca e do cádmio, foram coletadas amostras de 6 ml de água, as quais representavam

®  o início do período de medida de influxo.

®  o influxo de em função dos tratamentos foi avaliado nos indivíduos ao
®  longo de 24 h (intervalos de 3, 6, 12 e 24 h). A cada intervalo de tempo, 10 peixes

0  foram sacrificados para a análise do influxo de Ca^^ corpóreo em cada uma das

^  concentrações de cádmio testadas (total utilizado: 200 peixes). Amostras de água
Q  subsequentes foram coletadas também no final de cada período de fluxo para a

0

O
determinação da atividade específica do Ca^^ (análise de "^^Ca e Ca^^ na água e

também para análise quanto à concentração real de cádmio nos tratamentos, conforme
O

0  descrito anteriormente (Capítulo 2; Seção 2.3.3.1.).

O
Antes de serem sacrificados, os pebces foram transferidos para uma solução 1

ri

mmolar de Ca^^ (Ca(N03)24H20) durante 30 s para remover a radioatividade
O

superficial aderida ao corpo dos peixes Çcold displacemenf). Em seguida, os

indivíduos foram sacrificados por meio de ̂ overdose^ em anestésico (MS-222 a 1 g.l"

Sigma Aldrich). O excesso de água foi removido em papel toalha e os peixes foram

'  "1

pesados antes de serem transferidos aos ^vials^ para digestão e processamento,

conforme descrito anteriormente (Capítulo 1; Seções 2.3.1.2. e 2.3.1.3.). O cálculo

para determinação do influxo de Ca^^ corpóreo foi realizado de acordo com Perry &

Wood(1985).
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®  A concentração de cádmio nas amostras de cada tratamento foi determinada
m
0  por meio de espectrofotometria de absorção atômica em forno de grafite

®  (AAnaiyst800-GF; Perkin-Elmer). As amostras foram diluídas em HNO3 0,1 N

conforme o necessário, e as leituras foram conduzidas de acordo com as

_  recomendações do fabricante, incluindo volume de injeção e passos de atomização.

®  As concentrações de cádmio medidas nos tratamentos nominais são
d
0  apresentadas no Quandro 3.

d

®  Quadro 3. Concentração de cádmio total nas amostras de água dos tratamentos de

exposição aguda do tambaqui ao cobre (média ± SEM; N=S amostras de água).
©

0

0

0

O

0

o

o

o

o

o

o

o

Concentração nominal

utilizada nos tratamentos

Concentração de cádmio nos tratamentos

analisado porAAS-GF(em

Controle 0,09 ± 0,02

Cádmio 10 pg.r' 7,88 ±0,05

Cádmio 20 pg.r^ 16,45 ±0,29

Cádmio 40 pg.l"' 36,13 ±1,27

Cádmio 80 pg.l"^ 72 ± 2,94

2.5. Acúmulo de metais nas brânquias

O acúmulo de cobre e cádmio nas brânquias de tambaqui foi avaliado através

'■ ^ de experimentos em curto prazo ('gf// binding assays') em indivíduos pré-aclimatados
O

à diferentes concentrações de SH e Ca^^. As fontes de SH utilizadas consistiram em
íA

( ^
1-1 A «.n. ^*«2+

uma fonte natural (NOM) e uma fonte comercial (AHA), as quais foram testadas nas

^  concentrações de 20, 40 e 80 mgC.f . A aclimatação ao Ca envolveu concentrações

de 100, 200 e 400 pmol. A água dos aquários durante o período de aclimatação (10

dias) foi renovada em dias alternados, renovando o estoque de SH e Ca de acordo

com o tratamento.
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®  Após o período de aclimatação, os peixes foram transferidos para câmaras
d
^  experimentais com um volume de 500 ml, contendo apenas água controle (INPA),

®  onde foram mantidos por 30 min antes da adição do metal. As concentrações de cobre

®  e cádmio foram testadas em níveis fixos (concentrações nominais de 600 e 200 pg-l'*,

^  respectivamente) para a avaliação do acúmulo do metal em fimção dos diferentes

®  tratamentos de pré-aclimatação.

@  Os peixes foram submetidos à exposição aguda a estes metais durante 3 h.

Decorrido o tempo, os indivíduos foram sacrificados e os arcos branquiais removidos.

®  Estas amostras foram enxaguadas em EDTA 1 mmolar por 30 s e o excesso de água

0  foi removido em papel toalha. As brânquias foram pesadas e transferidas para 'v/fl/5'

®  contendo 1 ml de HNO3 1 N para a digestão do tecido. Os 'v/úf/í' foram fechados

0  hermeticamente e mantidos durante 24 a 48 h à temperatura de 70°C. Após a digestão

0Q  total do tecido, as amostras foram centrifugadas durante 30 s em velocidade baixa e

0  uma alíquota do sobrenadante foi diluída para a determinação da concentração de
O
Q  cobre ou cádmio no teicdo através de AAS-GF (forno de grafite).

0

('.5
Uma série experimental em separado foi conduzida para a determinação das

concentrações basais Çbackground leveis^) dos metais em função de cada tratamento de

aclimatação. Ou seja, os peixes passaram pelo mesmo processo de aclimatação às
O

O  diferentes fontes de SH (NOM e AHA) ou Ca^^ nas diferentes concentrações envolvidas

no protocolo durante 10 dias, e foram expostos apenas à água de poço artesiano sem a

adição de cobre ou cádmio. Estes indivíduos foram sacrificados para retirada das

brânquias e depois de digeridas a amostra, obteve-se os valores de concentração basal dos

metais em cada tratamento.A diferença entre a concentração do metal acumulado após 3 h

de exposição aguda nos diferentes tratamentos e a respectiva concentração basal

representa a concentração efetiva (acumulada) do metal após cada tratamento de pré-

aclimatação.
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W  2.6. Análise estatística

(H

®  Os resultados são apresentados como média ± SEM. Os valores de fluxos

unidirecionais de Na^, influxo de Ca^^ e acúmulo de metais nas brânquias foram

®  analisados por meio de ANOVA. Quando os resultados provaram ser diferentes, testes

(D de comparação múltipla de Durmett foram aplicados para avaliar a significância da

^  diferença (P<0,05).

(  ̂

3. Resultados

3.1. Efeito do cobre nos fluxos unidirecionais de Na^

®  Colossoma macropomum apresentou uma elevada tolerância à toxicidade do

cobre, mesmo em uma concentração de Ca^^ extremamente babca na água (-10 pmol)

®  . . .^  e na ausência de ligantes orgânicos como as SH. A característica mais marcante da

®  exposição aguda ao cobre em tambaqui foi a surpreendente capacidade da espécie em
O
(3 não apresentar nenhuma inibição no influxo (Jin) de Na^ (Figura Ia), ao contrário do

que ocorre por exemplo, para am truta (Figura Ib). Em concentrações de cobre mais
O

(3 elevadas, a espécie foi capaz até mesmo de estimular o influxo ao final de 6 h de

-  -1
exposição. Nas exposições agudas ao cobre em concentrações entre 100 e 400 pg.l , o

f  • • •

efluxo de Na^ (Jout), bem como as perdas líquidas (Jnet), foram significativos.

Entretanto, a espécie demonstrou habilidade em conter as perdas excessivas de Na^,

que foram gradualmente suprimidas ao longo do intervalo de 6 h.
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Figura Ia. Fluxos unidirecionais de Na"^ em tambaqui (Colossoma macropomum)

submetidos à exposição aguda ao cobre (controle, 50, 100, 200 e 400 pg.l'^). Água-

base dos experimentos tinha, em média, concentrações de Na"^ e de 30 e 10

p.mol, respectivamante. Asterisco (*) indica diferença significativa em relação ao

controle (N=10), no mesmo intervalo de tempo. A ausência de inibição no influxo de

Na"^ na espécie quando exposta ao cobre foi extraordinária. Além disso, o tambaqui

aparentemente foi capaz de controlar a permeabilidade da membrana, mesmo apesar

da baixa disponibilidade de Ca^"^ na água.
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à exposição aguda ao cobre (70 e 300 Controle ~ O lag.l"' cobre. Agua-teste

continha concentração de Na^ e Ca^"^ de 70 e 100 jimol, respectivamente. Asteriscos

(*) indicam diferenças significativas em relação ao controle (N=7). Dados de Matsuo

et ai (submetido) apenas para comparação entre as respostas de uma espécie sensível

ao cobre (truta) em relação à uma tolerante (tambaqui).
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3.2. Fluxos unídírecíonaís de Na^ na presença de SH e cobre

A presença das SH na forma de AHA em diferentes concentrações indicou que

estes compostos atuam no aumento das taxas de renovação tônica ^turnover rate'),

como resultado da combinação entre o aumento no efluxo e influxo de Na"*" (Figura 2).

A exposição aguda ao cobre na presença de diferentes concentrações de SH

(AHA 5, 10, 20 e 40 mgC.l"^) revelaram que o influxo (Jm) de Na^ não foi afetado em

ílmção da exposição ao cobre, e sim, foram estimulados em função da presença de

SH, que também indicou uma relação dependente da concentração (Figuras 3-6). O

efluxo difiisivo nas concentrações de cobre entre 100 e 200 ixg.l"^ foram em geral,

significativamente menores quando as SH estavam presentes nas concentrações de 10,

20 e 40 mgC.r^ de AHA em relação ao tratamento sem SH (Figuras 4 e 5). Entretanto,

na maior concentração de cobre testada (400 pg.l"^; Figura 6), nem as perdas líquidas

foram diferentes do controle, exceto após o intervalo de tempo 3-6 h.
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Figura 2. Fluxos unidirecionais de Na^ em Colossoma macropomum submetidos a

diferentes concentrações de SH (na forma de AHA, concentrações O (controle), 5, 10,

20 e 40 mgC.r'), na ausência de cobre, em água cujas concentrações de íons são

extremamente baixas, particularmente (<10 pmol). Asterisco (*) indica diferença

significativa em relação ao controle (N=10), no mesmo dado intervalo de tempo.
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Figura 3. Fluxos unidirecionais de Na^ em Colossoma macropomum submetidos à

diferentes concentrações de SH (concentrações O (controle), 5, 10, 20 e 40 mgC.I'^), e

em exposição aguda ao cobre na concentração de 50 fig.i"'. Asterisco (*) indica

diferença significativa em relação ao controle (N=10), no mesmo dado intervalo de

tempo.
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tempo .
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3.3. Efeito do cádmio no influxo de Ca
2+

&

s§

m

m

&

Os tambaquis submetidos à exposição aguda ao cádmio apresentaram inibição

no influxo de Ca^"^ em todas as concentrações do metal testadas (Figura 7). A inibição

no influxo de Ca^^ variou em função do tempo e da concentração do metal na água.

Nas concentrações de cádmio de 10, 20, 40 e 80 i^g.r^ a inibição no influxo de Ca^^

foram de, respectivamente, 44%, 59%, 66% e 80% em relação ao controle (cádmio: O

(j.g.r^). Apesar da acentuada inibição no influxo observada ao longo de 24 h, não

houve mortalidade de pebces em nenhum dos tratamentos.
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Figura 7, Influxo de Ca^^ em Colossoma macropomum submetidos á exposição

aguda ao cádmio nas concentrações de 10, 20, 40 e 80 pg.l ̂  Controle^ O pg.l"^ de

cádmio. A solução-base dos experimentos continha concentração de íons

extremamente baka, particularmente Ca^"^ (~ 10 pmol). Asterisco (*) indica diferença

significativa em relação ao controle no dado intervalo de tempo. O cádmio causou

inibição do influxo de Ca^"^ em tambaqui em todas as concentrações do metal testadas.
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3.4. Acúmulo de metais nas brânquías

#

#  A exposição do tambaqui a uma concentração fixa de cobre (600

m  2+
0  indicou que a pré-aclimatação à fonte natural de SH (NOM) e ao Ca foi efetiva na

®  redução da precipitação do cobre nas brânquias (Figura 8). No grupo controle,
9

9  aclimatado à água controle (INPA), desprovido de SH e com concentrações de Ca^^

^  de apenas 10 pmol, o acúmulo efetivo de cobre nas brânquias foi de 5,46 ̂ g.g tecido

®  '.A pré-aclimatação dos peixes em 20, 40 e 80 mgC.l'^ de NOM resultou em acúmulo

®  do metal de apenas 0,75, 1,48 e 1,01 pg.g tecido"^ respectivamente, indicando que

9
NOM foi altamente eficiente em condicionar fisiologicamente as brânquias, evitando

a precipitação do cobre. A aclimatação ao Ca^^ nas diferentes concentrações resultou

1  ' ^ 2"Fem um acúmulo médio de cobre de 1,64 pg.g tecido", indicando também que o Ca

^  pode levar a um condicionamento das brânquias e minimizar os efeitos da toxicidade

®  aguda de metais como o cobre. Interessantemente, o tratamento envolvendo

aclimatação a AHA não reduziu significativamente o acúmulo de cobre nas

^  I -1
concentrações mais elevadas testadas (40 e 80 mgC.l"); em 20 mgC.l" AHA, o

;3

3  acúmulo de cobre foi de 3,01 pg.g tecido"*.

,  No caso do cádmio, a aclimatação a NOM não evitou o acúmulo do metal em

'  • 2"F
nenhuma das concentrações testadas; entretanto, a aclimatação a AHA e a Ca foram

efetivos em reduzir significativamente a precipitação do cádmio nas brânquias em

relação ao controle (Figura 9). A aclimatação à AHA evitou o acúmulo de cádmio de,

^  em média, 78%, enquanto que a aclimatação ao Ca^"^ evitou o acúmulo de cádmio de,

A  em média, 87%.
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4. Discussão

4.1. Efeito do cobre nos fluxos de Na^

Medidas nos fluxos unidirecionais de Na^ em tambaqui revelaram uma

surpreendente tolerância da espécie em resistir aos efeitos tóxicos do cobre (Figura

Ia), mesmo em águas cujas concentrações de Ca nos tratamentos eram

extremamente baixas (-10 jiimol). A completa ausência de inibição do influxo de Na^

parece ser a base do mecanismo de tolerância da espécie ao cobre. Além disso, o

tambaqui foi capaz de controlar o efluxo difusivo de Na"*^ ao longo do tempo de

exposição aos tratamentos. Em outras palavras, mesmo apesar das perdas de Na^

elevadas iniciais (efluxo), o tambaqui apresentou habilidade em controlar (aumentar)

a permeabilidade da membrana, mesmo não dispondo de grandes quantidades de Ca

na água. Isto sugere indiretamente que esta espécie também apresenta elevada

afinidade por Ca^^ nos sítios de ligação das brânquias, particularmente em nível de

junções paracelulares.

Comparando-se à truta, espécie na qual o mecanismo de toxicidade deste

metal em peixes de água doce foi proposto inicialmente (e.g., Laurén & McDonald,
O

^  1985), envolvendo respostas típicas como a inibição no influxo de Na^ (associado à

inibição da Na^^ATPase) e aumento no efluxo em concentrações de cobre mais

^  elevadas (Figura Ib), o tambaqui apresentou de fato, uma extrema tolerância à

3  toxicidade do metal.

Os mecanismos de toxicidade do cobre são muito semelhantes aos

mecanismos de toxicidade ao pH ácido, ambos atuando de maneira similar sobre o

transporte de Na^ (Laurén & McDonald, 1985; Wilson & Taylor, 1993). Portanto, a

extrema tolerância do tambaqui em resistir aos efeitos do cobre verificada neste
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estudo não é de se surpreender, visto que esta espécie é reconhecidamente ácido-

tolerante {e.g.. Portela, 1998; Wood et ai, 1998; Wilson et al, 1999). A concentração

letal (CL50-96 h; fluxo estático) do cobre para a espécie foi estimada em 735 pg.l"*,

com base na mesma água ionicamente pobre utilizada neste estudo (Oliveira, 2003).

Este nível de concentração é inimaginável para espécies como a truta, cuja CL50-96 h

em águas com baixa concentração de Ca^^ (240 - 440 pmol) está entre 28 a 80 pg.l ̂

(Chapman, 1978; Buhl & Hamilton, 1990). A sensibilidade da truta ao cobre também

está em concordância sua alta sensibilidade ao pH ácido (e.g., McDonald, 1983; Reid,

1995).

A ação tóxica do cobre nas concentrações testadas em tambaqui parece incidir

somente sobre o transporte de Na^ paracelular (efluxo), um padrão divergente dos

relatados anteriormente para a truta (inibição do influxo, siliado a um estímulo do

efluxo em concentrações de cobre mais elevadas - Laurén & McDonald, 1985, 1986;

Wilson & Taylor, 1993; Figura Ib) e para a tilápia Oreochromis mossambicus

(inibição do influxo sem alteração nas taxas de efluxo; Pelgrom et ai, 1995).

^  O mecanismo de toxicidade do cobre no tambaqui pode ser explicado da

O  seguinte maneira. Em termos geoquímicos, podemos interpretar que o cobre desloca o

Ca^^ das junções paracelulares do tambaqui (apesar de sua alta afímdade nas

brânquias da espécie), particularmente em concentrações de cobre entre 100 e 400

©

©

:  y

pg.r', resultando em aumentos no efluxo de Na^. A completa ausência de inibição no
©

/

; ̂

influxo de Na^ em tambaqui nas concentrações elevadas de cobre testadas neste

experimento sugere também que o sistema de transporte de Na^ nesta espécie pode ser

diferente daqueles conhecidos para a maioria das espécies de água doce. O tambaqui

(e também outras espécies amazônicas acidofilicas) pode apresentar canais

alternativos para o transporte de Na^, o que explicaria tanto a excepcional tolerância à
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®  toxicidade do cobre encontrada em nossos estudos, como também a tolerância à

®  +^  acidez nesta espécie. Investigações adicionais no sistema de transporte de Na em

pebces da Amazônia são ainda necessários para corroborar os mecanismos de ação

^  tanto do cobre quanto de outros elementos que interferem na homeostase deste íon.

#  4.2. Efeito das SH nos fluxos unidirecionais de Na"^ em exposição ao cobre

®  Entre os vários ligantes abióticos presentes na água, as SH constituem um dos

^  mais eficientes para a complexação do cobre e a conseqüente redução da toxicidade

®  do metal (log Kcu-sh = 9,1; Playle et ai, 1993b). A presença das SH em solução

@  diminui a toxicidade do cobre devido à redução da concentração do metal na forma

^  livre. Entretanto, quando C. macropomum foi exposto ao cobre na presença de SH, o
@  efluxo difiisivo de Na^ foi estimulado muito mais do que quando a exposição ocorreu

0  na ausência de SH (Figuras 3-6), sendo que o efluxo claramente não se atribuía à

®  presença do cobre, e sim à presença das SH. Uma explicação para este aumento

exacerbado no efluxo de Na^ na presença de SH pode ser atribuído ao fator
(V3

©

0  contaminante. A não-aclimatação às SH em ensaios de toxicidade, particularmente

^  quando se usa a fonte comercial Aldrich humic acid (AHA), levou a respostas

(  semelhantes no trabalho de Matsuo e colaboradores {submetido).

Cl
_  O aumento no efluxo de Na^ induzido na presença das SH aparentemente

^  deve-se às propriedades surfactantes destes compostos orgâmcos (Thurman, 1985a),
,

y

.

•A

aclimatação. Ou seja, experimentos desta natureza requerem que os indivíduos

estejam pré-aclimatados às SH para serem subseqüentemente expostos a um

que podem atuar aumentando a permeabilidade diílisiva da membrana aos íons

(Helenius & Simons, 1975). Entretanto, o balanço líquido (Jnet) não é comprometido

uma vez que as SH atuam igualmente estimulando as taxas de influxo (Figura 2).
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®  Os resultados mais significativos da presença de SH com relação à toxicidade

^  do cobre foram atribuídos a uma redução nas perdas líquidas de Na devido ao

®  aumento no influxo e não a um controle particular que limitasse a permeabilidade da

^  membrana (Figuras 4 e 5). O mesmo efeito foi observado em trutas submetidas ao

^  cobre (70 ou 300 pg.l'^ na presença de 8 mgC.l'^ AHA; Matsuo et al, submetido).
m

®  Como as exposições às concentrações de AHA em ambos os estudos foram

^  realizadas sem aclimatação prévia dos pekes às SH, os efeitos provavelmente foram

®  mascarados devido à exposição repentina a estes compostos. Aclimatação parece ser

@  um fator chave para avaliar o efeito das SH sobre a regulação do transporte iônico,

^  conforme verificado no Capítulo 3. Quando os peixes estão achmatados às SH, estes

®  compostos parecem atuar de maneira oposta, suprimindo as perdas difusivas,
m

conferindo melhor controle da permeabilidade branquial por parte dos peixes {e.g.,

^  Gonzalez et ai, 2002; Wood et aL, 2003; Matsuo & Vai, 2003b).

O

05

1

4.3. Influxo de Ca em peixes expostos ao cádmio

O tambaqui foi definitivamente afetado pelo cádmio, considerando-se o grau

de inibição do influxo de Ca^^ nos tratamentos (Figura 7). Esta inibição do influxo de

Ca^^ atribui-se à inibição da atividade da Ca^^ATPase na membrana basolateral

devido ao mecanismo de ação tóxica do cádmio (Verbost et ai, 1989). A toxicidade

o"^ do metal em concentrações baixas atribui-se principalmente à alta afinidade de
05

ligação entre o cádmio e as brânquias (log K cd-brânquias - 8,6; Playle et aL, 1993b). O

Ca^^, que efetivamente atua na supressão dos efeitos tóxicos do cádmio, estava

presente em apenas 10 pmol na água dos tratamentos. Para a truta, a CL50 do cádmio

(96 h; fluxo contínuo) é de 22 pg.f^ quando a concentração de Ca^^ na água é de

1.000 iLimol Ca^"" (Hollis et al., 1999). Calamari e colaboradores (1980) verificaram
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para a mesma espécie, que a CL50 do cádmio (48 h) aumentava de 91 fig.r' para 3.700

pg.r' quando os testes de toxicidade eram conduzidos em ~200 e 3.000 pmol Ca ,

respectivamente.

^  Quando as concentrações de Ca^"^ são extremamente baixas, como ocorre no

^  ambiente amazônico, a toxicidade do cádmio pode ser ainda mais acentuada (Sprague,
W

®  1987) devido ao limitado número de íons Ca^"^ para competir pelos sítios de ligação
#
@  nas brânquias (Playle et al, 1993b). Além disso, o cádmio tem uma afinidade de

®  ligação extremamente elevada pelos sítios branquiais, conforme indicado pela sua alta

®  toxicidade, mesmo em concentrações relativamente baixas do metal (Playle et ai,

®
®  1993b).

A inibição no influxo de Ca^^ conseqüentemente leva à hipocalcemia, isto é,

redução na concentração de Ca^^ plasmático. Isto eventualmente resulta na morte do

^  indivíduo, devido à extrema importância do Ca^^ circulante nos processos

fisiológicos. Quando a espécie é capaz de sobreviver à exposição contínua (crônica)

ao cádmio, isto geralmente envolve um estímulo na secreção de prolactma, hormônio

hipercalcêmico que aumenta a taxa de influxo de Ca^^ para restabelecer os níveis de

(1^ Ca^^ plasmático (Fu et ai, 1989). Em exposições crônicas ao cádmio, tanto por meio

da água, quanto por meio da dieta, os peixes desenvolver maior tolerância ao metal.

provavelmente devido à indução de proteínas como as metalotioneínas ou devido a

, ̂  uma 'aclimatação' ao metal (Niyogi & Wood, 2003).

1  4.4. Acúmulo de metais nas brânquias

Os resultados dos experimentos de acúmulo de metais em curto prazo (3 h)

revelaram concentrações mensuráveis tanto de cobre quanto de cádmio nas brânquias

de tambaqui (Figuras 8 e 9). No caso do cobre, estes valores foram inclusive distintos
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dos valores basais (Figura 8), sugerindo que o acúmulo do metal ocorre rapidamente

como resultado das interações nos sítios fisiológicos ativos (Di Toro et üL, 2001).

Assim, estes ensaios, denominados 'gí// binding assays^, podem ser conduzidos de

forma acurada nas condições testadas aqui, sem o uso de radioisótopos como o ̂ Cu

ou o ̂ ®^Cd, os quais estão associados a custos elevados (R. C. Playle, comunicações

@  pessoais).

^  Outra observação importante foi de que a pré-aclimatação tanto às SH (NOM
®  ou AHA) quanto ao Ca^^ provaram ser importantes na consideração de experimentos

@  que envolvem acúmulo de metais em curto prazo, devido a um aparente

^  condicionamento branquial em fimção destes agentes. Calaman e colaboradores

®  (1980) e HoUis e colaboradores (1999) já haviam identificado que a aclimatação ao

^  Ca^^ influenciava o acúmulo de metais como o cádmio nas brânquias; entretanto, o

®  fato de que as SH também apresentam esta capacidade, não havia sido avaliada

anteriormente.

_  No caso do cobre, quando os peixes foram pré-aclimatados à fonte natural de

SH (NOM) e elevadas concentrações de Ca^^ e em seguida testados em água

desprovida de SH e com apenas 10 pmol de Ca^ , os peixes ainda mantiveram a

capacidade de evitar o acúmulo do metal (Figura 8). No caso do cádmio, somente a
''y

pré-aclimatação às elevadas concentrações de Ca^ foi efetiva na redução do acúmulo

deste metal, uma vez que a biodisponibilidade do cádmio é reconhecidamente menos

^  afetada pelas SH do que o cobre (Playle et aL, 1993b; Hollis et aL, 1997, outros).

1  A influência da pré-aclimatação a AHA no acúmulo de cobre e cádmio não

resultou em dados consistentes com base na literatura, da qual se sabe que as fontes de

matéria orgânica dissolvida atuam efetivamente para minimizar a toxicidade do cobre

devido a alta afinidade de ligação pelas SH (log Kcu-sh~ 9,1), entretanto não são tão
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&  efetivos quando o metal em questão é o cádmio (log Kca-SH - 7,4) (Playle et ai,

m  1993b).
®  Assim, os resultados apresentados aqui fornecem subsídios adicionais de que

^  as SH desempenham um papel biológico no sentido de alterar a membrana branquial e

^  induzir mudanças que podem ser benéficas do ponto de vista fisiológico (ver Niyogi

®  & Wood (2003) para revisão dos efeitos crônicos e implicações ao Modelo do Ligante

^  Biótico). A aclimatação do tambaqui a diferentes concentrações de NOM e Ca^^,
®  indicou que mesmo que estes agentes não estejam presentes na água durante a

^  realização dos experimentos de ^gill binding assays^, as brânquias dos peixes são

^  capazes de evitar o acúmulo de cobre nos sítios branquiais devido a um

^  condicionamento branquial resultante do processo de aclimatação. A natureza deste

^  condicionamento é incerta e merece investigações adicionais.

5. Conclusões

♦♦♦ A. tolerância de C. macropomum à toxicidade do cobre foi atribuída à completa

^  ausência de inibição no influxo de Na^, além da capacidade da espécie em conter as

perdas diílisivas ao longo do tempo.

♦♦♦ Q efeito do cobre sobre nos fluxos de Na^ em tambaqui foi de certa maneira.

inconsistente na presença de SH. A fonte comercial de SH testada, AHA, estimulou o

^  efluxo difüsivo devido à exposição aguda (de AHA) aos peixes, o que por meio de sua

ação surfactante, elevou significativamente as perdas de Na . O estímulo no influxo

provavelmente foi apenas um reflexo das elevadas perdas difiisivas de Na .

♦♦♦ O cádmio afetou o influxo de Ca^^ em tambaqui em todas as concentrações do

metal testadas (entre 10 e 80 pg.l"')- Entretanto, o tambaqui ainda pode ser
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d» considerada uma espécie relativamente tolerante ao cádmio, em vista da concentração
Êè

extremamente baixa de Ca^^ presente na água dos testes.
&

&

♦♦♦ Os ensaios conhecidos como 'gi// binding assays^ devem considerar o fetor pré-

aclimatação às condições experimentais (e.g, concentração de SH ou Ca na água

teste), devido à evidências indiretas de condicionamento branquial verificadas para o

tambaqui.
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Capítulo 5

"Avaliação da toxicidade do petróleo em

Colossoma macropomum

'"5

O
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®  1. Introdução

O petróleo é uma mistura complexa formada por inúmeros compostos de

®  carbono, sendo que os hidrocarbonetos constituem mais de 75% da fração dos óleos

^  cru e refinado (Neft 1979; Hoflfinan et ai, 1995). Os hidrocarbonetos podem ser de
diversos tipos, como por exemplo, parafínicos, monoaromáticos, poliaromáticos,

®  isoprenóides, etc.

®  Apesar de seus múltiplos usos e de sua importância econômica, o petróleo

®  apresenta um grande potencial como contaminante ambiental, particularmente nos

ambientes aquáticos, onde são construídas plataformas de extração, oleodutos,

^  gasodutos e também onde trafegam os navios-tanque. Acidentes envolvendo

®  vazamentos de petróleo podem atingir grandes proporções, como o notório caso do

^  petroleiro Exxon Valdez em 1989, que resultou em 42 milhões de litros de óleo

®  derramados na Baía de Prince William Sound, no Alasca. Contaminações por petróleo

contínuas e em menor escala no ambiente ocorrem como resultado de procedimentos

de rotina como limpeza de tanques, pequenos vazamentos nos locais de extração,

resíduos de refinarias, etc (Kupchella & Hyland, 1993).

Os derramamentos de petróleo são a principal fonte de hidrocarbonetos

m

^  poliaromáticos (ou policíclicos aromáticos; PAHs) no ambiente aquático. O petróleo

na forma de óleo cru contém cerca de 0,2 a 7% de PAHs (NefiF, 1985; Hoflfinan et ai,

^  na água, apesar de relativamente voláteis (revisto por Alkmdi et ai, 1996). A

1995). Os PAHs constituem uma das fi*ações mais tóxicas do petróleo, sendo solúveis

toxicidade dos PAHs deve-se ao seu potencial carcinogênico/genotóxico. Uma vez

absorvidos, os PAHs são metabolizados pelos organismos, ativando seu sistema

bioquímico, o que geralmente resulta na produção de formas ainda mais reativas do

que o composto parental (Stegeman, 1993), conforme será visto adiante.
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®  1.1. Petróleo na Amazônia

®  A extração de petróleo na Amazônia começou após a descoberta, em 1986, de

^  jazidas petrolíferas na região do rio Urucu (Coari, AM), às margens do rio Solimões

®  (368 km de Manaus). A bacia do rio Solimões conta com uma reserva de 132 milhões
&
0  de barris de petróleo. As atividades de extração do produto intensificaram-se após

®  1988 e a produção de petróleo no Amazonas foi de 58.000 barris de óleo por dia em

®  2002, equivalente a 3,8% da produção total no Brasil (UN-BSOL) (fonte:

http://www.comciencia.br/reportagens/petroleo/petl2.shtml). Aém disso, a umdade

de Urucu conta com uma reserva de gás natural de 44,5 bilhões de metros cúbicos,

considerada a segxmda maior reserva do Brasil. A unidade produz uma média diána

de 627 toneladas de gás natural (A Crítica, dezembro de 2000).

Mesmo apesar das medidas de segurança implementadas para o transporte do

petróleo da reserva de Urucu para a refinaria REMAN em Manaus e outros pontos de

distribuição, o risco de acidentes ambientais envolvendo a contaminação de águas

amazônicas é sempre uma preocupação. O impacto do petróleo sobre os organismos,

particularmente em peixes, pode resultar em distúrbios severos, conforme indicado

em vários estudos avaliando alterações em parâmetros fisiológicos nas espécies da

ictiofauna amazônica (e.g.. Costa et ai, 1996; Mendes & Vai, 1997; Vai, 1997;

^  Duncan, 1998; Brauner et al, 1999; Vai & Almeida-Val, 1999; Almeida-Val et ai,

2002; Matsuo et ai, 2002; Paula-Süva et al, 2002).

^  As características peculiares dos ambientes aquáticos da Amazôma, como por

^  exemplo, a elevada concentração de substâncias húmicas (SH) t£into nos sistemas de

água branca quanto água preta, podem afetar a biosdisponibilidade das fi-ações tóxicas

do petróleo aos organismos. Muitos trabalhos parecem indicar que as SH formam

^  complexos com as fi-ações do petróleo, reduzindo sua toxicidade (ver extensa revisão
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®  por Haitzer e colaboradores, 1998), análogo ao que ocorre com a toxicidade dos

H  metais. Entretanto, outros trabalhos parecem enfetizar a idéia de que as SH aumentam

a solubiKdade dos contaminantes hidrofóbicos, potencialÍ2ando sua toxicidade aos
m
®  peixes (Boehm & Quiim, 1973; Chou et ai, 1986).

®  A acidez, outra característica relevante das águas do rio Negro, parece não
@

®  influenciar negativamente na solubilidade e disponibilidade dos contaminantes

^  orgânicos (Paolis & Kukkonen, 1997), como ocorre no caso dos metais, portanto nao

®  será considerada nesta etapa de nossos estudos.

^  1.2. Impacto do petróleo sobre a ictiofauna amazônica

®  . . . . •^  A avaliação dos parâmetros fisiológicos e bioquímicos em peixes expostos ao

®  petróleo vêm sendo realizada na Amazônia desde 1995. Um dos principais aspectos

estudados quanto à toxicidade do petróleo em águas amazônicas está relacionado ao
fK

impacto na respiração dos organismos, uma vez que a película que o óleo forma entre

a interface ar-água pode representar uma barreira fisica, afetando a difusão natural do

,1^ oxigênio (Duncan, 1998).

A exposição de Hoplosternum littorale e Colossoma macropomum ao óleo cru

da região de Urucu indicou uma redução drástica de aproximadamente 87% na

^  concentração de oxigênio dissolvido no sangue (Vai & Almeida-Vai, 1999). A fusão
das lamelas branquiais e a proliferação de células-cloreto verificadas no epitélio

respiratório de Glyptoperichthys joselimaianus submetidos ao petróleo en&tizam a

idéia de que a fração solúvel do petróleo induzem não somente alterações

respiratórias, como também sugerem distúrbios em nível de regulação iônica (Farias

& Costa, 1996).
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a  o uso de biomarcadores para caracterizar o potencial tóxico das frações do

^  petróleo é largamente difundido na área de ecotoxicologia (McCarthy & Shugart,

®  1990). A aplicabilidade destes indicadores na avaliação do impacto gerado em função

®  de contaminantes üpofílicos como as frações do petróleo sobre a ictiofauna da
a
_  Amazônia vem sendo testada recentemente na região. Enzimas do sistema P450,

&  particularmente a forma CYPl A (supeifamíUa citocromo P450, família 1, subfamilia

^  A), constituem biomarcadores extremamente úteis uma vez que sao mauzidos por

®  compostos específicos como PAHs, dioxinas, pesticidas, etc. Assim, o grau de

@  indução destas proteínas nos organismos, que ocorre relativamente rápido, pode ser

^  relacionado à exposição em relação ao contaminante, permitindo uma análise tanto
®  quantitativa quanto qualitativa da toxicidade destes compostos (Goksoyr & Fõrlin,

®  1992).

®  1.3. Citocromo P450

®  O sistema citocromo P450 participa da frise I do metabolismo de xenobióticos,

. . . .

que envolve a oxidação destes contaminantes pelos organismos. P450 constitui um

grupo de enzimas caracterizadas por um grupo denominado ̂ heme-thiolate , estando

envolvidas no metabolismo de compostos tanto endógenos quanto exógenos (Mansuy,

^  1998). Estes compostos endógenos incluem substâncias como esteróides, ácidos
graxos, vitaminas, prostaglandinas, etc. Entretanto, é o metabolismo de substratos

5

exógenos como contaminantes orgânicos (ou xenobióticos) que atrai mais atenção na

^  área ecotoxicológica devido à sua aplicabilidade como biomarcador de exposição

(Goksoyr & Fõrlin, 1992; Goksoyr & Husoy, 1992; McCarthy & Shugart, 1990).

Compostos como os PAHs derivados do petróleo, PCBs (policlorinados

planares), TCDD (2,3,7,8-tetraclorodibenzo-/7-dioxinas), TCDF (2,3,7,8-tetracloro-

173



®  dibenzofuranos), BNF (benzonaflofiavona), pesticidas, entre outros, são induzidos

^  pelo sistema P450. A indução das CYPIA é extremamente sensível a estes

®  contaminantes, sendo tim processo relativamente rápido. Uma desvantagem da

(9 CYPIA é que seu mecanismo de indução pode ser influenciado por variáveis como

^  sexo e estágio reprodutivo (Andersson & Fõrlin, 1992; Stegeman, 1993).
As enzimas do sistema P450 atuam no metabolismo destes compostos através

&
de reações de monooxigenação. Nelas, o composto parental é modificado

®  supostamente para resultar em uma forma menos tóxica e mais hidrossolúvel,

@  facilitando sua excreção direta, ou associada ao metabolismo da fase II, o qual

^  envolve processos de conjugação com compostos como a glutationa para aumentar

®  ainda mais a solubilidade destes xenobióticos e conseqüentemente sua eliminação

@  (excreção).

^  O metabolismo oxidativo dos contaminantes lipofilicos como as fî ações do

®  petróleo ocorrem em função da presença do grupo ̂ heme-thiolaté' destas proteínas,
®  . ' A

que constitui o centro ativo e denominador comum de todas as enzimas do sistema

a

a

a

a

o

P450 (Stegeman & Livingstone, 1998).

1.4. Biotransformação dos compostos do petróleo

O termo biotransformação refere-se à conversão de um composto xenobiótico

a  à outra forma, geralmente por via bioquímica (Lech & Vodicnik, 1985). Apesar de

muitos xenobióticos serem eficientemente metabolizados pelo sistema P450,

resultando em formas menos tóxicas, mais solúveis e mais facilmente excretáveis pelo

organismo, a biotransformação de PAHs pela CYPIA resulta na formação de

moléculas mais reativas e mais tóxicas do que o próprio composto parental

(Stegeman, 1989; Stegeman & Lindstrõm-Seppã, 1997). Estas formas reativas são
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consideradas genotóxicas e/ou carcinogênicas devido ao seu potencial em interagir

modificando a estrutura e a fimção do DNA (Conney, 1982).

O mecanismo de ativação bioquímica dos PAHs nos organismos, inclusive em

peixes, ocorre através do receptor Ah (AhR, aryl hydrocarbon receptor) presente no

citoplasma da célula (Esquema 1). O AhR, na forma inativa, estável, encontra-se

acoplado a duas proteínas hsp90 {heat shock protein, de peso molecular de 90 kDa).

Quando os compostos como PAHs são absorvidos pelos peixes, as hsp90 são

'desacopladas' do receptor e ocorre a formação do conjunto PAH+AhR, o qual é

movido para o interior do núcleo por meio de um translocador (ARNT, aryl

hydrocarbon nuclear translocator). Uma vez no núcleo da célula, ocorre a ligação

deste complexo uma região promotora conhecida como XRE {xenobiotic region

enhancer), onde ocorrerá a transcrição gênica resultando na expressão de CYPIA

(revisto por Hahn, 1998).

citoplasmâf

PAH+AhR-t-ARNT

2

P45o1
outras proteínas U
atiolitos reativos J '

nucle

Esquema 1. Mecanismo de indução de CYPIA em organismo exposto à compostos
como PAHs. Ver detalhes explicativos no texto.
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Os processos que ocorrem dentro do ciclo de reações de reações de

monooxigenação da CYPIA geralmente beneficiam o organismo por tomar a

estrutura química do composto em questão (e.g., PAHs, dioxinas, benzo(a)pireno, ou

mesmo hormônios ou outras substâncias endógenas que ativam as P450) em formas

mais hidrofílicas, solúveis, facilitando a eliminação. Infelizmente, no caso de alguns

poluentes, o ciclo de reações pode resultar na formação de espécies químicas mais

reativas do que os próprios contaminantes, além de também poder resultar na

formação de espécies reativas de oxigênio (ROS) (Coon et al., 1996). Um exemplo

clássico disso é o metabolismo do benzo(a)pireno pela CYPIA, de acordo com o

ilustrado no Esquema 2.

oxidação

CYP1A

benzo(a)pireno

água
enzima

7.8-epóxido

oí) trans-7,8-dio!

alquílação

oxidação
enzima

água

trans-7,8-diol-9.10-epóxido

Esquema 2. Exemplo simplificado da biotransformação do composto benzo(a)pireno
desencadeado pelas reações de monooxigenação da CYPIA. A forma resultante têm

alto potencial de interagir com o material genético, podendo gerar carcinogênese nos
organismos-

n
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1.5. Justificativa

®  O petróleo já foi reportado como um indutor de alterações fisiológicas

diversas, entre as quais podemos citar a regulação iônica (Bastos & Vai, 1995;

®  Menezes & Vai, 1995; Farias & Costa, 1996; Mendes & Vai, 1997; Brauner et al.,
9
^  1999), a respiração (Menezes & Vai, 1995; Mendes & Vai, 1996; Brauner et ai,

^  1999; Almeida-Val et ai, 2002) e o sistema imune (Oliveira & Vai, 1996; Matsuo et
®

®  ai, 2002). Nestes estudos, diferentes metodologias foram utilizadas para a avaliação

dos parâmetros fisiológicos, entretanto nenhum foi conduzido com base na avaliação

de fluxos unidirecionais ou expressão de CYPl A.

A aplicabilidade da análise de fluxos unidirecionais de Na^ para a avaliação da

toxicidade do petróleo pode auxiliar no entendimento da dinâmica dos ajustes em

nível de regulação iônica (Alkindi et ai, 1996; Brauner et al, 1999). Além disso, a

avaliação do uso de biomarcadores como enzimas do sistema citocromo P450 (forma

CYPl A) em peixes da Amazônia pode representar uma ferramenta de análise útil

quanto à exposição dos organismos às fi-ações do petróleo no ambiente amazônico.

A relação entre as características físico-químicas dos ecossistemas aquáticos e a

toxicidade do petróleo no contexto de ambientes como o do rio Negro ainda é pouco

entendida. Dados da literatura indicam que a presença de compostos orgânicos na água

^  como as substâncias húmicas (SH) afetam a solubilidade e a biodisponibilidade de

contaminantes lipofílicos, entretanto os resultados parecem ser controversos. Dentro do

contexto dos sistemas de água preta da Amazônia, a concentração de SH é provavelmente

um dos fatores químicos de maior relevância modulando a toxicidade do petróleo aos

organismos, apesar de ainda não ter sido testada neste contexto.
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^  1.6. Objetivos

O objetivo deste trabalho foi avaliar a sensibilidade do tambaqui (Colossoma

&
^  macropomum) à toxicidade do petróleo por meio indicadores como a análise de fluxo

®  unidirecional de Na^ (um dos principais íons no contexto da regulação iônica) e a
O
0  indução da forma CYPIA (altamente específica para contaminantes como PAHs

®  presentes no petróleo). Como as substâncias húmicas (SH) estão presentes em

@  elevadas concentrações na bacia Amazônica, e o fato de que estes compostos em si,

^  constituem compostos orgânicos de natureza parcialmente hidrofóbica (Thurman,

®  1985a), a indução de CYPIA (em termos de atividade catalítica, EROD) em tambaqui

@  foi testada em animais aclimatados a diferentes concentrações SH, considerando tanto

^  uma fonte natural (NOM) quanto uma comercial (AHA).

dw 2. Material e Métodos

2.1. Animais experimentais

©  Tambaquis foram obtidos da Fazenda Santo Antônio (Rio Preto da Eva, AM)

e da Estação de Piscicultura da Embrapa (indivíduos maiores). Para a avaliação dos

distúrbios iônicos em fiinção da exposição ao petróleo, foram utilizados tambaquis

^  com uma média de peso de 2,2 ±0,1 g. Para a análise da indução de CYPIA em

fimção da exposição aguda ao petróleo, foram utilizados indivíduos de 32 ± 2 g. Para

^  a avaliação da atividade enzimática de EROD (ethoxyresorufin-O-deethylasé) em

animais expostos a diferentes concentrações de substâncias húmicas (SH), foram

^  utilizados indivíduos de 12 ± 1 g.

,  ? Os peixes foram transportados ao Laboratório de Ecofisiologia e Evolução

Molecular (LEEM-INPA), onde foram mantidos em tanques com aeração adequada e
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®  arraçoamento diário. A aclimatação às condições laboratoriais (com base na água

controle INPA; Tabela 2 - Capítulo 1) foi conduzida durante pelo menos três semanas

antes do início dos tratamentos. Os tanques foram sifonados diariamente para a

remoção de resíduos e a água foi renovada em cerca de 50 a 70% ao dia durante todo

o processo de aclimatação. A alimentação foi mantida durante a aclimatação aos

tratamentos, entretanto foi suspensa 24 h antes do início dos experimentos.

®  2.2. Efeito do petróleo nos fluxos unidirecionais de Na^

®  A avaliação do balanço de Na^ foi utilizada para avaliar o distúrbio gerado em

@  função da exposição aguda às diferentes frações de óleo cru, similar ao descrito para

^  os experimentos de fluxos unidirecionais em indivíduos expostos ao cobre (Capítulo

4). O transporte de Na^ branquial foi escolhido como parâmetro para este estudo em

função da sensibilidade e da magnitude das mudanças envolvidas na regulação deste

íoníWood, 1992).

Após o período de aclimatação, os indivíduos foram transferidos para camaras

experimentais de vidro contendo 70 ml de água com as mesmas características na qual

haviam sido aclimatados. Em seguida, os peixes foram submetidos à exposição aguda

ao petróleo da província de Urucu (Coari, AM) nas frações de 1,4; 2,8; 5,6 e 11,2%. O

radioisótopo (0,05 pCLl"^ de ^^Na; Amersham Pharmacia) foi adicionado a cada

câmara. Decorridos 10 min para a homogeneização no conteúdo das câmaras

experimentais, a primeira amostra de água (5 ml) foi coletada, representando o tempo

inicial (zero). Amostras subseqüentes foram coletadas após 1, 3 e 6 h.

O

A análise das amostras quanto à radioatividade do Na e quanto às

concentrações de Na"*^ na água foram realizadas conforme o descrito anteriormente

(Seção 2.3.3.2., Capítulo 1) e os dados foram utilizados nos cálculos de influxo (Jm),
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(9 efliixo (Jout) e fluxo líquido (Jnet) (Seção 2.3.3.3.; Capítulo 1) em função dos

^  tratamentos empregados em tambaqui.
®  A caracterização e a quantificação dos PAHs presentes na fi-ação do petróleo
m

da província de Urucu nesta série ejqjerimental foi solicitada a companhia petrolífera,

^  entretanto itôo pôde ser conduzida, portanto, limitamo-nos à quantificação nominal

0  das fixações em porcentagem de óleo cru no volume de água da câmara (%volume de
@  . . ..^  petróleo/volume água). Também assumimos que a mmor parte dos efeitos tóxicos

®  atribuíram-se aos compostos PAHs.

-  2.3. Indução de proteínas do sistema P450

^  2.3.1. Indução pelo petróleo

'B

Um dos fatores que podem estar envolvidos na biodisponibilidade dos
.  . « . .

^  compostos de petróleo aos organismos aquáticos, dentro do contexto amazomco, sena

B  a presença de SH. Assim, a indução de CYPIA no tambaqui foram testadas, não

^  somente em função da eiqposição aguda ao petróleo, mas também em fimção da

^  aclimatação às SH (com base na forma comercial de SH, Aldrich humic acid - AHA).

Assim, após o período de aclimatação nas condições laboratoriais, os indivíduos

foram submetidos aos seguintes tratamentos por um período de 10 dias:

^  a) controle (água de poço artesiano)

b) SH (22 mgC.l"')

c) petróleo (2,8% óleo cru)

^  d) SH + petróleo (22 mgC.l"^ SH + 2,8% óleo cru)

Os peixes foram expostos ao petróleo (reserva de Urucu, Coari, AM) durante

24 h em aquários de vidro. Os respectivos controles {controle e SH) foram mantidos
''1
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apenas em aquários de vidro, sendo manipulados da mesma maneira, entretanto sem a

<9 .. ..^  exposição ao petroleo.

9  Após as 24 h de exposição ao petróleo, os peixes foram sacrificados para a
9
^  extração do fígado e brânquias. Amostras de fígado foram transferidas para tubos

Eppendorf e congeladas imediatamente em nitrogênio líquido para posterior isolamento

da fração microssomal. As brânquias, e também uma pequenas amostra do fígado, foram

fixados em formol neutro tamponado (10%) para análise de CYPIA por

imunohistoquímica.

2.3.2. Indução em função das SH

m

@  . . .
A indução de CYPIA em tambaquis aclimatados às SH foi avaliada por meio

@  de sua atividade catalítica (EROD). Para tanto, os peixes foram aclimatados em

^  diferentes fontes e concentrações de SH durante 10 dias. O controle consistiu em

peixes aclimatados apenas em água de poço artesiano cujas concentrações de SH são

@  negligíveis. Foram utilizadas fontes de SH de Luther Marsh, conforme referido em

^  capítulos anteriores (NOM) nas concentrações de 40 e 80 mgC.l"', além da fonte

^  comercial Aldrich humic acid (AHA) nas concentrações de 20, 40 e 80 mgC.f*.

Durante a aclimatação, a água nos aquários foi renovada em dias alternados,

^  mantendo-se sempre a concentração nominal de SH na água dos tratamentos.

Decorrido o periodo de aclimatação em SH os pekes foram sacrificados para a

extração do fígado, congelados em nitrogênio líquido imediatamente e transferidos

O

■"^4

para freezer à temperatura de -80®C para posterior fracionamento de microssomos

hepáticos e análise da atividade enzimática de EROD.
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®  2.3.3. Extração microssomal
m

^  As amostras foram transportadas ao Departamento de Biologia do Woods

(9 Hole Oceanographic Insthution (WHOI, Woods Hole, Massachusetts) onde todas as

^  análises foram conduzidas.

®  Para a análise de CYPIA, exceto pela imunohistoquimica, todos os ensaios

foram baseados em microssomos isolados das amostras de fígado de tambaqui dos

tratamentos empregados nos peixes no LEEM-INPA. A fração microssomal é

®  representada por um agregado de vesículas membranosas contendo alta densidade de
@
^  retículo endoplasmático das células. Esta fração é isolada através de centrifrigação

®  diferencial, conforme será detalhado a seguir.

@  Amostras de fígado foram descongeladas sob gelo e homogeneizadas por meio

^  de pistilo de teflon (10 ciclos; 1140 rpm) adicionando-se tampão (50 mmolar Tris-

^  HCl, 0,15 molar KCl, pH 7,4-7,5) na proporção de 5 ml para cada 0,5-1,0 g de tecido.

Os homogenados foram transferidos a tubos Corex para centrifiigação diferencial a

4°C. A primeira centrífíigação foi conduzida por 10 min a 750 x g (Rotor SS-34;

Beckman Refrigerated Centriíiige J2-21), seguida de uma segunda rotação a 12.000 x

g, também durante 10 min. A primeira centrifiigação levou à sedimentação de

íf mitocôndria e lisossomos.

núcleos, células intactas e tecido conjuntivo, enquanto que a segunda, sedimentou

Os sobrenadantes foram separados e transferidos para tubos plásticos, onde

foram centrifugados novamente durante 60 min a aproximadamente 100.000 x g

(Rotor 70.1 Ti; Beckman Ultracentrifuge L8-60M). O sobrenadante foi então aspirado

e a fração microssomal resultante (^pellef) foi resuspensa em aproximadamente 1 ml

de tampão, homogeneizados manualmente sob gelo e transferidos para ''criovials^
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(Fisher Scientific), sendo imediatamente congelados e mantidos em nitrogênio liquido

^  até o momento das análises.

2.3.4. Concentração de proteína microssomal

9

®  Antes de procedermos com as análises de CYPIA e sua atividade catalítica, a

^  concentração de proteína na fração microssomal foi determinada de acordo com o

&
método do ácido bicinconímco (BCA Assay, Pierce Kit, Perbio). Alíquotas diluídas

@

®  das amostras de microssomos foram pipetadas em duplicatas em microplacas de 96

^  poças; 200 pl de reagente do kit foram adicionados às amostras e a microplaca foi

^  incubada durante 30 min a temperatura de 60°C para o desenvolvimento da reação. A

@  leitura da absorbância nas placas foi conduzida em 550 nm (Plate Reader 340 ATTC,

SLT Labinstruments). A concentração de proteína microssomal foi calculada por

meio de regressão linear com base na Lei de Lambert-Beer. Os padrões de proteína

utilizados consistiram em albumina bovina. Os resultados foram expressos em pg de

proteína por pl da fração microssomal e utilizados nos cálculos pertinentes à atividade

enzimática.

9

(3

2.3.5. Atividade enzimática

A EROD, que nada mais é do que a expressão catatlítica de CYPIA, foi

avaliada fluorimetricamente por meio da atividade enzimática nas amostras de

O

^  envolvendo aclimatação à diferentes concentrações de SH (NOM e AHA). Para tanto.

microssomos hepáticos dos indivíduos expostos ao petróleo e na série experimental

foi preparada uma solução-estoque do substrato 7-ethoxy-resorufin (Molecular

Probes) em metanol, a partir do qual era reconstituída a solução de uso nos ensaios
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®
®  (preparada momentos antes da condução dos ensaios), cuja concentração final do

^  substrato foi de 2 pmolar. Esta solução foi calibrada para resultar em uma absorbância
®  de O 060 no comprimento de onda de 482 nm (Shimadzu lJV-2401 PC), com base no
®  ' . . ..
®  protocolo estabelecido para a análise fluorimétrica de EROD naquela institmçao

^  (WHOI). O cofator utilizado nos ensaios cinéticos foi uma solução de NADPH
®  (Sigma) a 6,88 mmolar.

Os microssomos foram descongelados sob gelo e alíquotas de 30 p,l foram

®  pipetados em microplacas de 48 poças. À estas amostras foram então adicionados 130

®  \ú do substrato (2 pmolar) e, em seguida, 40 \ú da solução estoque de NADPH para

m  iniciar a reação. A atividade enzimática foi medida em um fluorimetro (CytoFIuor

®  Series 4000) em duas sensibUidades (55 e 60). Os comprimentos de excitaçâo e

®  emissão utilizados foram de 530 e 620 nm, respectivamente. As leituras cinéticas para
@^  as enzimas foram conduzidas ao longo de 6 min, com ciclos de leitura a cada mmuto.
®  O valor de Vmax para cada amostra foi obtida como medida de fluorescência e a

@  atividade enzimática foi calculada com base na concentração de proteína da firaçao

®  microssomal, sendo expressas em pmol de resorufina por mg de proteína nücrossomal

®  por min (abreviado como pmol. mg prot^. min').

2.3.6. Western Blots

A avaliação da concentração de CYPIA, bem como a estimativa do peso

molecular desta proteína em tambaquis expostos ao petróleo foi realizada por meio de

Western blots. Para tanto, foram utilizados géis comerciais pré-prontos a base de tns-

gücina (Precast Snap-A-Gel; Jule Inc.). As amostras da fi-ação microssomal hepática

receberam tampão de tratamento, contendo azul de bromofenol (0,008%). As

amostras foram então aquecidas em banho-maria durante 2 a 3 min e após uma rápida
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<9 centrifiigação (30 s), as amostras foram aplicadas aos poços do gel previamente

A  imerso em soluçâo-tampão na unidade de eletroforese. As concentrações de proteína

®  microssomal a serem utilizados na eletroforese foram estabelecidas em 60 pg para
9
®  cada poço do gel. Para as amostras dos indivíduos expostos ao petróleo ('petro' e 'SH

<9

#

9

9

9  Marcadores de peso molecular (MultiMark Multi-Colored Standard,

+ petro'), a concentração de proteína microssomal foi estabelecida entre 2 a 5 pg,

devido à elevada indução de CYPl A nestas amostras.

• • •

^  Invitrogen) foram também aplicados ao gel para auxiliar postenormente na

@  determinação do peso molecular da proteína. Os padrões para estimar a concentração
@
^  de CYPl A foram preparados com base em CYPl A isolado de Stenotomus crysops

®  (espécie de peixe) e aplicados ao gel nas concentrações de 0,5; 1,0; 2,0 e 4,0 pmol por

®  poço do gel. A eletroforese foi conduzida em câmara resfriada (4®C), numa corrente

^  de 125 V durante aproximadamente 1,5 h.

®  As proteínas separadas no gel foram então montadas em um sistema de

transferência em membrana de nitrocelulose (0,5 pm Protran; Schleicher & Schuell,

^  Inc.). A corrente aplicada neste processo de transferência foi de 250 mA, durante 3 h,

®  em câmara resfriada (4®C). Em seguida, a membrana de nitrocelulose foi corada por

meio de reagente de Ponceau S para visualização e constatação da transferência das

proteínas do gel para a membrana.

A membrana fi)i enxaguada para remover o excesso do corante e em seguida

mantida durante um período mínimo de 1 h em solução-tampão contendo alta

concentração de proteína (leite em pó desnatado, 5% em solução-tampão) para

bloquear sítios de ligação não-específicos das proteínas à CYPl A (processo

conhecido por 'blocking').
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A membrana foi então incubada com anticorpo primário (anticorpo

9^  monoclonal 1-12-3 obtido de rato contra a CYPIA de Stenotomus crysops) durante 1

h em constante agitação e, após lavagem da membrana em soluções-tampão
m
^  apropriadas, procedeu-se com a incubação ao anticorpo secundário (anti-rabbit

horseradish peroxidasé).
9

m

9  A visualização do resultado foi conduzido por meio de quimioluminescência

9

&

&

f3

a

n

o

no qual a membrana de nitrocelulose foi exposta à uma solução a base de luminol,

ácido p-coumárico e peróxido de hidrogênio. A membrana foi exposta a filme9

9
9  apropriado para quimioluninescência (Hyperfilm ECL, Amersham Pharmacia) e o

@0  filme foi desenvolvido e fixado de acordo com procedimento padrão. O filme foi

®  fotografado para posterior análise densitométrica e estimativa de peso molecular da

0  CYPIA de tambaqui (em kDa) utilizando-se NIH Image Software (Macintosh). A

análise densitométrica permitiu a determinação da concentração de CYPIA induzida

9  nos organismos em fimção dos tratamentos, sendo apresentada em pmol de CYPIA

®  -1^  por pg de proteína microssomal (abreviado como pmol CYPIA . pgprot ).

2.3.7. Imunohistoquímica

A imunolocalização de CYPIA foi realizada nas amostras de brânquias e

figado de tambaqui expostos ao petróleo e às SH. As brânquias fixadas (segundo arco

branquial) em formalma tamponada foram previamente descalcificadas seguindo um

^  método baseado em ácido fórmico e citrato de sódio. As amostras foram incluídas em

parafina na Mass Histology Service (Worcester, Massachusetts) e então seccionadas

(secções de 5 pm) no Departamento de Biologia (WHOI, Woods Hole,

Massachusetts) em micrótomo (820 HistoStat, Reichert), sendo imediatamente

montadas em lâminas pré-tratadas (Superfi-ost/Plus; Fisher Scientific). As secções
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m  montadas foram então mantidas na posição vertical à temperatura ambiente durante

#^  dois dias para secagem antes de proceder com a imunohistoquímica e a coloração das

®  lâminas.
m
^  Cada amostra apresentava um controle positivo e um negativo, sendo que £is

^  lâminas positivas eram aquelas incubadas com o anticorpo para CYPIA. O anticorpo
9  primário utilizado foi o anticorpo de rato 1-12-3 (o mesmo utilizado nas análises de
9

9

O

n

Westem blot), enquanto que o secundário foi imunoglobulina de cabra (goat anti-

®  mouse IgjG). O anticorpo primário para as lâminas negativas foi o MOPC 31c
9
®  (Sigma). O procedimento de imunohistoquímica foi conduzido de acordo com o

^  protocolo de Smolowitz e colaboradores (1991).

9  A detecção de CYPIA nas células resultou da coloração do complexo
m
^  antígeno-anticorpo, visualizado através de um substrato cromogênico (AEC

^  Chromogen Systems, Signet). A intensidade da coloração avermelhada dos tecidos

9  resultante do procedimento de imunohistoquúnica indica o grau de indução e a
©^  localização de CYPIA nas células. Ao final, as lâminas são coradas com solução de

®  hematoxilina de Mayer (Sigma Aldrich) para promover o contraste, e então cobertas

^  com resina especializada para choquúnica (Crystal/Mount, Biomeda Corp.). Após a

secagem, as lâminas são cobertas novamente com resina (Permount, Fisher Scientific)
0'

©  e lamínula. A análise das lâminas (^scoring^) foi então realizada de acordo com os

^  mesmos critérios utilizados por Bainy e colaboradores (1999). Em hnhas gerais, a

^  ocorrência da coloração e a intensidade do tom avermelhado são quantificados numa

escala arbitrária, que varia de O a 5 (ver tabela dos resultados de imunohistoquímica

para entendimento dos critérios de avaliação da indução de CYPIA).
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2.4. Análise estatística

»

W  Os resultados são apresentados como média ± SEM. A análise estatística foi

m
A  realizada por meio de ANOVA, seguido de testes de comparação múltipla de Dunnett,

•

9

9

9

9

9

9  3.1. Fluxos unidirecionais de Na^

m

®  A avaliação dos fluxos unidirecionais de Na^ nos peixes expostos às diferentes

^  fi*ações do petróleo indicaram perdas diíiisivas significantes em relação ao grupo

®  controle (Figura 1). O petróleo estimulou o efluxo difiisivo de Na^, entretanto o

mantendo-se um nível de significância fixo em 5%.

3. Resultados

o

tambaqui foi capaz de responder ao distúrbio através do aumento na capacidade de

transporte do íon, indicado pelas elevadas taxas de influxo detectadas na presença das

diferentes fî ações do óleo cru. Com isto, as perdas tônicas líquidas (Jnet) foram

relativamente modestas, mesmo apesar da diferença significativa em relação ao grupo

controle. A exposição aguda ao petróleo causou respostas iniciais de 'choque' na

regulação do Na+, entretanto, os efeitos tenderam a minúnizar ao longo do tempo

(observe o intervalo de tempo entre 3-6 h).
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Figura 1. Fluxos umdirecionais de Na"^ em Colossoma macropomum (N=10)

expostos à diferentes concentrações de petróleo (% de óleo cru/volume de água).

Asterisco (*) indica diferença significativa do tratamento em relação ao controle, no

respectivo intervalo de tempo. Observe que a exposição aguda ao petróleo resultou

em um aumento no efluxo de Na^, entretanto a espécie foi capaz de contrapor estes

efeitos a partir de um estímulo nas taxas de influxo do íon. As perdas líquidas de Na^

resultantes (fluxo líquido) foram consideradas modestas, sugerindo que o distúrbio na

regulação iônica não é o principal mecanismo de toxicidade do petróleo na espécie.
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3.2. Atividade catalitica de CYPIA

A atividade de EROD na situação controle foi baixa (4,0 ± 0,4 pmol.mg''.min"

^), e a exposição aguda à fração do petróleo de Urucu (2,8%) foi capaz de aumentar a

atividade da enzima em aproximadamente 14 vezes relativo ao controle (Figura 2).

Uma constatação interessante foi de que as SH (na forma de Aldrich humic acid, à

concentração de 22 mgC.l"') também foram capazes de aumentar a atividade de

EROD, triplicando os valores em relação ao controle. Isto sugere que a presença

destes compostos orgânicos em si constitui um potente indutor da CYPIA. O efeito

combinado entre SH + petróleo resultou em uma indução ainda maior de EROD.

•S 120

^ iP 60

Figura 2. Atividade enzimática de EROD em Colossoma macropomum (N=6)

submetidos a diferentes tratamentos. Exposição aguda à fração do petróleo (2,8%): 24

h. Asterisco (*) indica diferença significativa do tratamento em relação ao controle.

Os indivíduos aclimatados às SH apresentaram maior atividade de EROD em relação

ao controle, sugerindo ativação do receptor Ah no ciclo de reações de CYPIA.
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Os tambaquis aclimatados às diferentes concentrações e fontes de SH

indicaram que além da fonte comercial, a fonte natural também é capaz de induzir a

expressão de CYPIA, com base na atividade de EROD verificada nos diferentes

tratamentos (Figura 3). Além disso, o grau de indução de EROD demonstrou estar

correlacionado à concentração de SH. No caso de NOM, o coeficiente de correlação

(R^) entre a atividade da EROD e a concentração de NOM foi de 0,99 {y=0,82x +

4,38). Para AHA, a correlação foi de 0,96 {y=l,69x + 13,27). Estes resultados

claramente subsidiam o fato de que as SH ativam o receptor Ah e induzem a

expressão da CYPl A.

O ̂

faj Sf)

O

S

^ ̂
^ ̂

Figura 3. Atividade enzimática de EROD em Colossoma macropomum (N=6)

submetidos a diferentes concentrações e fontes de substâncias húmicas (SH). NOM=fonte

orgânica natural; AHA=fonte orgânica comercial. Números que seguem a designação

NOM/AHA referem-se aos valores de concentração de SH em termos de mgC.l"'.

Asteriscos (*) indicam diferenças significativas em relação ao controle.
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3.3. Western blots

A análise de CYPIA por meio de Western blots permitiu a avaliação tanto

qualitativa quanto quantitativa de CYPIA nas frações microssomais isoladas das

amostras de fígado de tambaqui (Figura 4). Os 'blots' realizados para a detecção de

CYPIA indicaram a presença de uma banda bem defínida em microssomos de

tambaqui, típica desta proteína, cujo peso molecular esteve ao redor de 56 kDa.

A partir da análise por Western blot, a concentração de CYPIA nos

microssomos de tambaqui puderam ser estimados por densitometria. As

concentrações médias são indicadas na Tabela 1.

Tabela 1. Concentração da proteína CYPIA (média ± SEM; N=6) em microssomos

hepáticos de tambaqui submetidos a tratamentos envolvendo aclimatação às SH (22

mgC.r*) e exposição aguda ao petróleo (2,8%).

Tratamentos Concentração de CYPIA

(pmol CYPIA. fjg prot micros'^)

Controle <0,01

SH 3,6 ± 0,3

Petróleo 97,9 ± 12,3

SH + petróleo 204,1 ± 19,0

192



m

CP

m

m

a) controle (água
^  de poço artesiano)

m

3

3

3  b)SH22mgC.r^

c) petróleo 2,8%

(9
{%

3
»

3

3

3

3

(3

SH + petróleo

3

3

3

Figura 4. Análise de CYPIA por meio de Western blot em microssomos hepáticos de

3  tambaqui (Colossoma macropomum). O controle (a) apresentou-se abaixo do limite

de detecção de CYPIA (<1 pmol CYPIA por mg de prot. micros.). As amostras

foram aplicadas às poças na concentração de 60 pg proteína microssomal para a

situação controle e SH, enquanto que para os tratamentos envolvendo petróleo,

utilizou-se de 2 a 5 pg proteína microssomal. O peso molecular das bandas de CYPIA

em tambaqui esteve ao redor de 56 kDa.
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®  3.4. Imimohistoquímica

m

((ft A imunohistoquímica das proteínas CYPIA nas brânquias e fígado de

^  Colossoma macropomum expostos às SH e petróleo revelaram a localização das

proteínas nos tecidos e o grau de indução relativo destas proteínas em função da

coloração. A técnica indicou a presença dos antígenos da CYPIA nas células

pavimentosas e endoteliais (associadas aos capilares sangüíneos) nas brânquias

9

9

9

9  (Figura 5), que constituem um dos tecidos-alvo a terem contato inicial direto com
9
^  contaminantes presentes na água. O fígado também apresentou indução de CYPIA

9

9

ê

nos hepatócitos e nas células endoteliais das arteríolas (Figura 6), apresentando uma

imunohistoqiiímica também confirmou a indução de CYPIA em tambaquis

®  indução mais homogênea em relação à indução verificada nas brânquias. A

®

9

9  aclimatados à SH (22 mgC.l"^ AHA).
9
^  A quantificação (ocorrência versus intensidade) do grau de indução de CYPIA

®  em função dos resultados das lâminas de imunohistoquímica são apresentados na

9  Tabela 2. Estes dados também foram consistentes e corroboraram os resultados

®  .^  obtidos por Westem blot para a determinação da concentração de CYPIA nos

microssomos hepáticos e pela atividade enzimática de EROD.
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Figura 5, Imunohistoquímica para detecção de CYPIA em brânquias de tambaqui

{Colossoma macropomuni) submetidos a diferentes tratamentos (corte sagital). Grau

de indução de CYPIA é diretamente proporcional à intensidade de coloração

avermelhada nos tecidos. Barra presente na figura (a) representa média de 20 pm.
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Figura 6. Imunohistoquímica para detecção de CYPIA em fígado de tambaqui

(Colossoma macropomum) submetidos a diferentes tratamentos. Grau de indução de

CYPIA é diretamente proporcional à intensidade de coloração avermelhada no tecido

(ver Tabela 2). Barra presente na figura (a) representa média de 20 pm.
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9

9

9

9

9

®

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

í^

Tabela 2. Resultados da análise comparativa da ocorrência x intensidade da indução

de CYPIA em brânquias e jSgado de tambaqui (Colossoma macropomum) submetidos

a diferentes tratamentos. Dados são expressos como média ± SEM. Os valores entre

parênteses indicam o número de indivíduos que apresentaram indução de CYPIA em

relação ao número total da amostra.

Tratamento

brânquias

(ocorrência' x intensidade')

fígado

(ocorrência' x intensidade')

células

pavimeníosas

epiíélio

lamelar

endotélio

(capilares)
hepatócitos endotélio

Controle 0 (0/6) 0 (0/6) 0 (0/6) 0 (0/6) 0(0/6)

SH 3,0 ±0,3 (5/6) 1,0 ±0,2 (5/6) 1,9 ±0,2 (5/6) 2,7 ±0,6 (5/6) 1,7 ± 0,5 (5/6)

Petróleo 4,0 ±0,8 (5/6) 2,2 ±0,3 (5/6) 2,5 ±0,2 (5/6) 5,9 ±0,5 (5/6) 2,5 ±0,3 (5/6)

SH+petróleo 5,5 ±0,8 (6/6) 3,3 ±0,5 (6/6) 3,3 ±0,5 (6/6) 7,0 ±1,3 (6/6) 3,7 ±0,8 (6/6)

'a ocorrência foi classificada dc acorc0 com a seguinte escala:
0: sem coloração
1: rara coloração dc células
2: várias células coradas

3: todas as células coradas

^a intensidade da coloração foi classificada dc acordo com;
0: ausência dc coloração
1: coloração muito sutil
2: coloração sutil
3: coloração moderada
4: coloração intensa
5: coloração muito intensa
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4. Discussão

As alterações no influxo iônico de Na^ nos peixes em função da exposição

®  4.1. Fluxos unidirecíonaís de Na^
m

9

9

9  aguda ao petróleo são desencadeadas a partir de um controle hormonal em função do

^  nível de estresse gerado pela presença do contaminante na água (Davison et al,

®  1992). Isto está provavelmente relacionado ao aumento da secreção de cortisol no
9
0  plasma, o que estimula o influxo de Na^ (McCormick, 1995). Os resultados obtidos a
#  . . . . + . . .
^  partir das medidas de fluxos unidirecionais de Na em tambaquis submetidos à

®  exposição aguda ao petróleo indicaram alterações tanto nas taxas de transporte de Na^
®0  paracelular (efluxo difiisivo) quanto transcelular (estímulo do influxo).

®  Aparentemente, o distúrbio nas taxas de efluxo de Na^ em tambaqui foi
®

®  decorrente da ação tóxica do petróleo empregado nos tratamentos, enquanto que a

®  ,^  provável ativação imediata de um controle hormonal para aumentar as taxas de

®  influxo de Na^ como resposta compensatória, evitou maiores depleções nos níveis de
m
^  Na"^ final (fluxo líquido, Jnet)-

^  O aumento nas perdas difusivas de Na^ foram decorrentes de alterações na

®  permeabilidade da membrana (McDonald, 1983). Entretanto, é pouco provável que os
®  +
^  compostos do petróleo estejam relacionados a mecamsmos de deslocamento do Ca

das junções paracelulares para promover o efluxo difusivo, devido à natureza não-

^  iônica da fi'ação solúvel. Ao contrário, sugerimos que a jfração hidrofóbica solúvel do

^  petróleo poderia interagir em nível de membrana branquial, cuja natureza também é

lipofilica, resultando em mudanças na permeabilidade da membrana e estimulando as

perdas de Na^ verificadas para o tambaqui.

Engelhardt e colaboradores (1981) observaram que não houve alteração

aparente na concentração de Na"^ plasmática em trutas (O. mykiss) expostas ao
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d
9  petróleo (fração solúvel), provavelmente em vista da baixa concentração utilizada

A  (apenas 0,1% de óleo cru, comparados aos níveis de 1,4 a 11,2% de petróleo testados

®  em tambaqui neste estudo). Resultados semelhantes foram encontrados por Braimer e

9  colaboradores (1999), que não verificaram nenhuma diferença na concentração de Na"^
9

9

(

plasmático quando exemplares de Hoplosternum littorale foram expostos durante 4 h

m  à 50% da fração solúvel do petróleo da região do Urucu (tempo relativamente curto

9
^  para se detectar diferenças em nível de íons plasmáticos). Entretanto, quando os

®  indivíduos receberam doses orais de petróleo da ordem de 1 e 3 ml.kg'', a perda
9

9  líquida de Na'^ (J„et) aumentou cerca de 7% após 72 h (Bratmer et ai, 1999).

9

9

9  submetidos ao petróleo, as perdas hquidas resultantes (Jnet) foram em geral

0  moderadas, devido ao estímulo nas taxas de influxo que ocorreu em paralelo. O fato
®  +

de que a espécie foi capaz de aumentar a capacidade de transporte de Na mesmo na

®  presença do contaminante sugere que não houve inibição da Na'^^ATPase na

Apesar das elevadas taxas de efluxo de Na^ observadas nos tambaquis

membrana basolateral das células transportadoras, situação que contrasta com a

descrita por Boese e colaboradores (1982), que encontraram inibição da enzima

quando a espécie eurialina Leptocottus armatus foi submetida a diferentes frações do

petróleo.
0

0  A revisão das alterações fisiológicas em peixes relativo à toxicidade do

petróleo conduzida por Heath (1987) indicou que a exposição a este contaminante
0

0

^  e/ou seus derivados não resultava em distúrbios na regulação iônica e osmótica. Os
0

dados apresentados aqui indicam que o petróleo pode alterar a dinâmica do transporte

de íons em peixes, aumentando a taxa de efluxo difiisivo, além de também aumentar a

^  capacidade de transporte de Na"^. Aparentemente, estas alterações não são refletidas

nas concentrações corpóreas ou plasmáticas de Na^, conforme documentadas

199



#

#

#  anteriormente (Davison e/ a/., 1992; Alkindi et al, 1996) em fimção da combinação

#

4.2. CYPlAeEROD

A atividade de EROD é geralmente aceita como um indicador confiável da

1992; Goksoyr & Husoy, 1992). A grande vantagem destes biomarcadores é que sua

do estímulo no transporte paracelular aliado ao estímulo no transporte transcelular, o

^  que resulta em perdas líquidas (Jnet) mínimas.

A natureza da alteração na permeabilidade da membrana induzida pelo

®  petróleo é ainda desconhecida, e requer investigações adicionais para o entendimento
®

m  do mecanismo de indução destas respostas.

9

9

9

9

9
0  indução de CYPIA, sendo altamente específica para esta forma (Goksoyr & Fõrlin,

9

9

9  indução é altamente sensível a compostos como PAHs presentes no petróleo. Os

A  resultados obtidos para a espécie Colossoma macropomum indicaram que tanto a

expressão de CYPIA, quanto sua atividade catalítica (avaliada pela EROD),
9

9  constituíram bons indicadores de exposição aos compostos da fixação do petróleo

^  presente nos tratamentos.

®  Uma constatação interessante que resultou destes experimentos foi a de que a

(g presença das SH em si pode induzir a expressão de CYPIA (Figuras 2 -6), um fato

^  são capazes de ativar o receptor Ah e desencadear as reações do ciclo de

que não havia sido testado ou constatado anteriormente. Em outras palavras, as SH

monooxigenase das proteínas do citocromo P450 (pelo menos para a indução de

^  CYPIA). Este nível de indução está correlacionado com a concentração de SH, além

^  de variar qualitativamente em fimção do tipo de SH ao qual os indivíduos são

expostos (Figura 3). A fonte comercial AHA resulta em níveis de indução de EROD

mais elevadas, comparando-se aos mesmos valores de concentração utilizados para
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#
NOM. Isto também sugere que AHA tende a superestimar a atividade catalítica de

^  CYPl A em relação à fonte natural de SH (NOM).

o fato de que as SH foram capazes de induzir a CYPIA, conforme verificado

consideradas tóxicas pelos organismos. Apesar do foco de estudo constante sobre a

^  pela atividade de EROD não necessariamente significa que as SH podem ser

#

9

9  forma CYPIA e sua relação como biomarcador de exposição a PAHs e similares,

9
^  outras substâncias também podem naturalmente induzir esta forma.

9  A indução de CYPIA pelas SH até o momento só pode ser interpretada da

^  seguinte forma: as SH podem ativar o receptor Ah na célula e serem metabolizados

pela CYPIA, ou seja serem metabolizados pela fase I. Curiosamente, estudos recentes

9  em plantas aquáticas e dapfim'deos indicaram que as SH também são metabolizados
9
^  pela fase II (Pflugmacher et ai, 2004; Wiegand et al, 2004). Estes autores

®  encontraram para os referidos organismos, níveis elevados de glutationa-5-transferase
9

#  (GST), uma enzima de conjugação que participa na fase II para tomar os metabóHtos
9

m

9  excretáveis. Assim como a CYPIA, a indução da GST também ocorre pela ativação
#
^  do receptor Ah. Portanto, tanto a ativação das reações metabólicas da fase I quanto da

9  fase II sugerem que as SH podem ser reconhecidas pelas células como substâncias
9

9  'estranhas' aos organismos (não necessariamente tóxicas). Devido ao alto peso

m
^  molecular das SH, alguns autores sugerem que apenas fi-agmentos ou partes de suas

9  estmturas interagem diretamente com os organismos nos sítios ativos (Pflugmacher et

al, 2004; Wiegand et ai, 2004).

estmturalmente simples ou aqueles resultantes da fase I em formas mais hidrofiOicas,

O efeito combinado entre as SH e a fi'ação do petróleo na indução da CYPIA

em tambaqui é mais complexa de se interpretar. O mecanismo de indução da CYPIA

pelos compostos do petróleo como os PAHs é clássico (Esquema 1). Entretanto, o fato
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#

#

9  de que SH também constitui lun indutor da CYPIA compromete os restiltados quando

#
ambos (SH+petróleo) estão presentes na solução em que o organismo encontra-se

®  exposto. Apesar do aumento tanto na expressão de CYPIA, quanto de sua atividade
•
^  catalítica (EROD) no tratamento combinado entre SH+petróleo, não podemos

®  concluir que a toxicidade do contaminante aumentou na presença de SH.

#  A complexa revisão feita por Haitzer e colaboradores (1998) compila uma

»

#

#

#
9  quando na presença de SH. A interação da indução de CYPIA nos resultados

série de trabalhos que reportam que a bioacumulação de contaminantes hidrofóbicos

como os PAHs, dioxinas, benzo(a)pireno, pesticidas, etc, diminuem nos organismos

encontrados para o tambaqui não parece ser aditiva, no sentido de que parte da

®  indução pode ser quantificada para o contaminante utilizado (petróleo 2,8%) e para as
9
0  SH (22 mgC.r^) (Figuras 2, 4, 5 e 6). Entretanto, alguns estudos, como os de Boehm
m
^  & Quinn (1973) e Chou e colaboradores (1986), reportaram que as SH aumentam a
#

®  solubilidade de contaminantes lipofilicos, sugerindo que as SH aumentam a

^  biodisponibilidade das fiações tóxicas de determinados xenobióticos aos organismos.

®  Isto provavelmente estaria relacionado às propriedades surfactantes das SH (Thurman,
#

m  1985a), que não só parecem atuar no aumento da permeabilidade das membranas

^  biológicas à substâncias lipofiQicas (Vigneault et ai, 2000), como também parecem

afetar a solubilização dos compostos lipofilicos, o que contribuiria ainda mais para o

^  aumento da toxicidade do petróleo (Wolfe et aL, 2001).

®  A concentração de CYPIA (Tabela 1, Figura 4) esteve proporcionalmente

relacionada com sua atividade catalítica (EROD) em Colossoma macropomum

submetidos ao petróleo e SH (Figura 2). A atividade de EROD encontrada para a

espécie no tratamento combinado SH + petróleo (122 pmoLmg prot'^min■') foi a mais

elevada, o que também esteve correlacionado à maior concentração de CYPIA entre
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®  os tratamentos (204 pmol CYPlA.pg prot"'). Existem diferenças temporais entre a
»
^  transcrição do gene (mRNA), a síntese de proteína (CYPIA) e a expressão de sua

# atividade catalítica (EROD) (Goksoyr & Husoy, 1992), e como os resultados obtidos

em tambaqui consideraram a avaliação à exposição aguda ao petróleo (24 h), a

concentração de CYPIA é considerada alta em relação aos valores encontrados para

devem ser analisados com ressalvas. Machala e colaboradores (1997) observaram que

®  EROD. Bainy e colaboradores (1999) reportaram atividade de EROD elevadíssimas,
9
^  da ordem de 203.000 pmoLmg prof^min"^ em tilápias coletadas de uma área poluída

®  do Estado de São Paulo (represa Billings), i.e., expostas cronicamente aos
#

#  contaminantes, enquanto que a concentração de CYPIA foi de apenas 86 pmoLmg

1  j * j^  prof . Os indutores de CYPIA (substratos) são diferentes entre estes dois estudos

®  Bainy et al., 1999 e presente estudo), entretanto, o que vale enfatizar é a importância
9
0  do tempo de indução de CYPIA entre a exposição aguda x exposição crônica nos

^  peixes.

A expressão de CYPIA também varia em função de determinados parâmetros,

A  O que gera desvantagens no seu emprego em biomonitoramentos ambientais, que

m  carpas {Cyprinus carpio; ~2-3 anos) coletadas (no verão) em ambientes contaminados

0  por PAHs e PCBs apresentavam mveis de EROD elevados (-1.300 pmoLmg prof

^  ̂min■'), entretanto no inverno, estes níveis eram significativamente menores (-250-

^  500 pmol.mg prof^min"'). A comparação entre diferentes dados deve ser realizado

com cautela, em fimção dos compostos que estão sendo utilizados como substratos

®  pela CYPIA, pela idade dos animais, estágio reprodutivo, pela temperatura do

1^

ambiente, entre outros.

A imunohistoquímica de CYPIA nas brânquias e fígado de tambaqui também

corroboraram os resultados obtidos por Westem blot e EROD, indicando um grau de
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®  indução crescente (expresso pela intensidade de coloração dos tecidos) em função dos

.'9h

tratamentos SH, petróleo e a combinação de ambos (Figuras 5 e 6; Tabela 2). Além

disso, esta técnica permitiu a imunolocalização das proteínas CYPIA nos tecidos.

(p indicando sua elevada presença em células pavimentosas branquiais e nos hepatócitos

9

•

9  moderado nas brânquias, enquanto que no fígado, a indução foi mais consistente e

(Tabela 2). A indução detectada imimohistoquintícamente foi considerada de grau

mais marcante, provavelmente indicando a função de detoxifícação deste órgão.

A natureza das alterações induzidas pelas SH na expressão da CYPIA é pouco

9  entendida e os dados ainda são muito incipientes para propor mecanismos de ação ou

#^  indução pelas SH. Entretanto, uma grande questão a ser levantada neste momento é a

9  aplicabilidade de CYPIA como biomarcador de exposição a contaminantes como o

^  petróleo em organismos que habitam águas amazônicas, particularmente ricas em SH

®  (não só os rios de água preta, como também água branca e clara). Enquanto a natureza
#

m  da indução de CYPIA pelas SH não for esclarecida no sentido de diferenciar a

#^  indução pelas SH, associado ou não a um contaminante, a aplicabilidade desta forma

de citocromo P450 pode ser limitada como biomarcador. Esta limitação não estám

ambientes cujas águas contém concentrações mensuráveis de SH, sujeitas a poluição

^  condicionada somente aos corpos d'água na Amazônia, mas também em outros

(9

m

9  por contaminantes capazes de induzir CYPIA.

9
0^ Também vale ressaltar que, apesar da simulação experimental envolvendo a

^  exposição aguda de uma espécie de peixe amazônica ao petróleo, esta situação

(Üi provavelmente representaria uma condição extrema Çworst case scenario''), não

necessariamente realística, devido ao grande numero de vanaveis que estariam

envolvidas numa situação na natureza.

9
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#

5. Conclusões

#

#

#  11,2% (óleo cru) afetou o efluxo düusivo de Na^ entretanto mecanismos de

♦♦♦ A eiq}osição aguda de Colossoma macropomum a frações do petróleo entre 1,4 e

#

«

9

compensação para a rápida ativação do influxo evitaram que os distúrbios na

9  homeostase do Na^ fossem mais severas em indivíduos expostos ao petróleo.

❖ As SH são capazes de induzir a expressão de CYPIA em tambaqui, o que

®  constituiu um dos achados mais interessantes desta série experimental. O grau de
#
^  indução de CYPIA esteve correlacionado com a fonte (natural/comercial) e a

concentração de SH utilizadas.

#
9  ❖ A indução de CYPIA em tambaqui aumentou no tratamento combinado entre SH

^  + petróleo. Entretanto, não podemos afirmar que o nível de toxicidade do petróleo ao

9  organismo se intensifica na presença de SH com base nos maiores valores de CYPIA

^  encontrados no referido tratamento. A separação entre as respostas de SH e de frações

®  do petróleo não parecem ser simplesmente aditivos.

#
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