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RESUMO 

o TBT (tributil-estanho) é um composto orgânico amplamente utilizado na 
indústria química. Segundo alguns estudos, este composto apresenta um grande 
potencial tóxico para os organismos aquáticos. Em peixes, os efeitos encontrados 
referem-se a alterações em fígado, brânquias, olhos, pele e rim. O BaP 
(benzopireno) é um hidrocarboneto policíclico. aromático proveniente da 
combustão do petróleo e comprovadamente cancerígeno. Este trabalho tem como 
objetivo estudar os efeitos destes compostos, de maneira isolada e associada, 
utilizando técnicas de microscopia óptica e eletrônica. Para este trabalho, 
exemplares de Sa/ve/inus a/pinus foram aclimatados em tanques de 250 litros, 
sendo a seguir contaminados a cada seis (6) dias, com doses intraperitoniais de 
BaP (0,3 mg/Kg) , TBT (0,3 mg/Kg) e BaP+TBT (0,3 mg/Kg+O,3 mg/Kg) diluídos 
em óleo de milho (Merck). Dois aquários foram utilizados como controle. Em um 
deles os indivíduos foram injetados com o óleo e no outro foram apenas 
manuseados. Após 2, 6 e 10 doses, exemplares foram anestesiados (MS 222), 
sacrificados e coletado o fígado para a análise morfológica. O órgão foi fixado 
em Bouin ou Karnovsky, desidratado e incluído em Paraplast ou Epon, 
respectivamente. O preparo do material até a observação dos cortes foi segundo 
protocolo de rotina para microscopia óptica, microscopia eletrônica de 
transmissão e varredura . Nas análises de microscopia Óptica, os cortes foram 
corados com hematoxilina e eosina. As principais alterações observadas foram os 
focos de necrose e a presença de vacuolização citoplasmática. Com o auxílio da 
microscopia eletrônica de transmissão e de varredura foi possível confirmar 
estas alterações, assim como observar modificações ocorridas no núcleo dos 
hepatócitos, bem como na estrutura e organização geral do tecido. Devido ao 
elevado grau de alterações observadas, podemos dizer que estes compostos 
apresentam um grande potencial tóxico e, nas concentrações testadas, podem 
comprometer a função deste órgão em Sa/ve/inus a/pinus. 
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1. INTRODUÇÃO 

1 .1. Breve Histórico 

Na última década, a comunidade científica passou a acreditar que não 

apenas o homem, mas que outros organismos vivos e o ecossistema como um todo, 

deveriam ser protegidos dos impactos causados por agentes químicos de origem 

antropogêni ca. 

Em 1850, durante a Revolução Industrial, houve os primeiros registros do 

efeito de contaminantes de origem antropogênica sobre os organismos vivos nos 

ecossistemas naturais. Antes da Segunda Guerra Mundial, muitos dos produtos 

utilizados na agricultura como os pesticidas, possuíam estruturas menos 

complexas quimicamente, uma vez que tinham sua origem em minerais e plantas. 

No entanto, logo após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu um súbito aumento no 

uso dos inseticidas sintéticos e orgânicos. Logo começou-se a observar que tais 

compostos não agiam apenas como inseticidas, pois eram encontrados com 

freqüência no ambiente natural, principalmente em organismos que não 

constituíam seu alvo inicial. Dentre eles destacam-se os peixes como um 

importante grupo na identificação e estudo dos efeitos de xenobiontes nos 

ecossistemas naturais e como modelos de laboratório. Os estudos sobre os 

efeitos de pesticidas mais recentes nestes organismos tiveram início logo após a 

introdução do DDT em 1943 (HOFFMAN et aI, 1995). 

1 .2. Ecotoxicologia 

A ecotoxicologia é a ciência que estuda o potencial tóxico de compostos e 

elementos químicos quando lançados nos ambientes naturais, incluindo as 

interações que ocorrem entre eles e os organismos vivos. Para isto são estudadas 

seus efeitos a nível molecular, estrutural e populacional. Existem outros 

parâmetros importantes que podem ser avaliados como o destino do xenobionte 



nos diferentes extratos naturais e a exposição dos organismos a estes, 

abordando principalmente fenômenos como bioacumulação, biomagnificação, 

biotransformação e eliminação. Os efeitos bioquímicos e na estrutura das células 

constituem outro importante parâmetro a ser considerado na avaliação do 

potencial tóxico destes compostos ou elementos químicos, sobre tecidos e órgãos 

(FENT,1996). 

Os organismos aquáticos estão expostos a uma série de diferentes tipos 

de xenobiontes que chegam aos corpos d'água, podendo sofrer a ação de um 

determinado agente tóxico isoladamente ou de vários componentes ao mesmo 

tempo, induzindo diferentes efeitos biológicos. A primeira relação dos agentes 

tóxicos com os organismos expostos ocorre a nível celular e molecular nos 

tecidos alvo, para depois serem observados em níveis de organização biológica 

mais altos (FENT, 1996). O estudo da interação entre os diferentes tipos de 

xenobiontes possibilita uma melhor compreensão do mecanismo de toxicidade 

destes compostos ou elementos nos ambientes naturais. 

1 .3. Experimento Crônico 

Experimentos crônicos são utilizados quando se deseja avaliar alterações 

decorrentes de testes onde os animais são expostos a doses subletais de um 

determinado contaminante por um período de tempo geralmente superior a 96 

horas (HOFFMAN et 0/,1995). 

A utilização de experimentos crônicos possibilita simular melhor o 

ambiente natural em condições de laboratório. 

1.4. Contaminantes Utilizados 

Para este estudo foram escolhidos dois compostos, um deles é um produto 

resultante da combustão de derivados de petróleo e o outro contém estanho na 

sua composição. Estes agentes químicos podem ser eventualmente encontrados 



juntos em regiões contaminadas, e por este motivo são avaliados neste trabalho 

i ndividualmente e associados. 

o BaP (benzopireno) é um hidrocarboneto policíclico aromático (PAH), 

fazendo parte de um grande grupo de hidrocarbonetos apoiares com dois anéis 

fundidos. Este composto é formado durante a combustão incompleta de matéria 

orgânica, sendo um dos principais derivados de muitos produtos do petróleo 

(HARVEY,1991). Sua presença nos ambientes naturais deve-se principalmente ao 

despejo de indústrias metalúrgicas (DECAPRIO, 1997), constituindo um 

importante poluente dos ecossistemas aquáticos (HSU & DENG, 1996). Ainda 

como fontes antropogênicas deste composto, pode-se citar as descargas e 

derramamentos de petróleo, as termoelétricas, incineração de lixo, aquecimento 

de casas, produção de asfalto e combustão interna de motores. Dentre as fontes 

naturais estão as queimadas de florestas e pastagens além do vulcanismo 

(HOFFMAN et aI, 1995). 

Dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAH's), o BaP é o mais 

estudado e tem se mostrado um poderoso e comprovado carcinógeno em animais 

experimentais, incluindo peixes (HSU & DENG, 1996 e UENO et a/, 1995). Tanto 

o BaP como os outros PAH's precisam ser ativados metabolicamente para 

atuarem como agentes carcinogênicos. Essa ativação ocorre principalmente no 

fígado, através do complexo citocromo P450. A maioria dos metabólitos do BaP é 

eliminada como conjugado de glutationa, via bile (GEORGE, 1994); no entanto, 

uma pequena parte dos metabólitos ativados pode escapar dessas reações de 

complexação e ligar-se covalentemente a macromoléculas celulares como DNA, 

RNA e proteínas (MACCUBBIN, 1994). Acredita-se que a formação dessas 

ligações covalentes seja um passo essencial no desenvolvimento de câncer 

induzido quimicamente. 

O TBT (tributil-estanho) é um composto organometálico que tem sido 

amplamente utilizado como biocida em tintas de embarcações desde 1970, e 



talvez seja o agente químico mais tóxico introduzido deliberadamente nos 

ecossistemas aquáticos (PELLETIER, 1995). É utilizado também na indústria de 

PVC como estabilizador, na proteção de madeira contra fungos e bactérias, como 

agente desinfetante e como pesticida na agricultura (FENT & HUNN, 1995). 

Apesar de regulamentado o uso do TBT em vários países, a contaminação ainda 

persiste em níveis tóxicos crônicos, presente nos organismos aquáticos e 

sedimentos (FENT & HUNN, 1995). 

O sistema P450 é igualmente importante para o metabolismo do TBT, pois 

é neste sistema enzimático que ocorrem as reações de biotransformação de 

xenobiontes lipossolúveis em compostos hidrossolúveis. Estes eventos constituem 

os primeiros passos para a desintoxicação e excreção do TBT, podendo no 

entanto gerar produtos intermediários mais reativos que a molécula de origem 

(FENT & BUCHELI, 1994). Em vários animais (como mamíferos, peixes e 

invertebrados) foi demonstrado que o TBT é metabolizado em produtos 

intermediários hidroxilados como o dibutil-estanho (DBT) e monobutil-estanho 

(MBT) (LEE, 1996). Experimentos "in vivo" e "in vitro" têm mostrado que o TBT 

pode inibir o sistema enzimático citocromo P450 em peixes. Este composto leva à 

inativação de algumas enzimas do complexo P450, alterando o funcionamento 

deste (FENT & STEGMAN, 1993 e FENT & BUCHELI, 1994). Assim o TBT pode 

alterar o seu próprio metabolismo e o de outros poluentes que são 

biotransformados por este complexo, como o BaP. Além disso, o sistema P450 

também tem um papel importante no metabolismo de compostos endógenos 

(ZJ.MMIAK & WAXMAN, 1993), e as interferências xenobióticas neste sistema 

enzimático vital são de grande importância toxicológica. 

1.5. Caracterização do Modelo Biológico 

A espécie utilizada neste trabalho foi Sa/ve/inus a/pinus (truta), a qual 

habita rios e lagos em regiões continentais e próximas do litoral no Hemisfério 
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Norte (NELSON, 1994). Apresenta hábito carnívoro, alimentando-se de 

aproximadamente trinta espécies de vertebrados e invertebrados (SCOTT e 

CROSSMAN, 1973 apud OLIVEIRA RIBEIRO, 1997). Pois este trabalho visa 

realizar estudos comparativos de toxicidade de alguns tipos de metais pesados 

entre espécies nórdicas e tropicais. 

, 
1.6. Orgão Alvo 

O órgão escolhido para a análise dos efeitos tóxicos do BaP e TBT nesta 

monografia foi o fígado. Este órgão, em peixes, apresenta um canal ramificado de 

sinusóides suspenso em uma rede intrincada de células conectadas. 

Histologicamente, os lóbulos não se encontram tão bem definidos como em 

mamíferos, mas podem ser identificadas pelas veias centrais e tríades hepáticas 

(YASUTAKE & WALES, 1983 e GROMAN, 1982). 

1 .7. Mecanismos de Morte Celular 

Cada tipo celular de um organismo possui uma expectativa de vida 

diferente de acordo com suas funções, e a medida que as células envelhecem são 

substituídas por outras. Este processo de morte celular ocorre de maneira 

programada e organizada é conhecido como apoptose. Existe ainda um segundo 

tipo de morte celular no qual as células que sofrem injúrias, causadas geralmente 

por um fator externo ao organismo, e ficam impossibilitadas de continuar 

exercendo suas funções normais, vão a óbito. Este é o processo de necrose que 

ocorre de maneira acidental e desorganizada (ALBERTS et a/, 1997). 

No processo de necrose, a morte celular pode ser causada por uma 

patologia, pela presença de um agente químico ou como resultado de uma 

isquemia. Ocorre a ruptura da membrana plasmática, perda da homeostase e 

conseqüentemente desintegração das organelas (SCHWARTZ & OSBORNE, 

1995). Este processo ocorre de maneira acidental e pode fazer a célula inchar e 
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arrebentar, extravasando o conteúdo citosólico no espaço extracelular, induzindo 

assim uma resposta inflamatória (ALBERTS et aI, 1997), a qual não ocorre no 

processo de apoptose. 

A apoptose é um mecanismo de morte celular programada que implica 

caracteristicamente em fragmentação do núcleo e encolhimento da célula como 

um todo (ALBERTS et aI, 1997). Durante este processo ocorre a condensação da 

cromatina e as endonucleases podem clivar o DNA entre os nucleosomas 

(SCHWARTZ & OSBORNE, 1995). Essas células são rapidamente fagocitadas por 

macrófagos ou outras células vizinhas, sem liberação do conteúdo citosólico no 

espaço extracelular, formando os corpos apoptóticos, que terão seus 

componentes químicos reaproveitados (ALBERTS et aI, 1997). 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo geral: 

O presente trabalho tem como objetivo estudar estruturalmente o efeito 

crônico do Benzopireno (BaP) e do Tributil-estanho (TBT) em fígado de 

Sa/ve/inus a/pinus, exposto através de doses intraperitoniais dos referidos 

compostos de maneira isolada e associada. 

Objetivos Específicos: 

• Estudar, através da microscopia óptica, as possíveis alterações na estrutura 

geral do fígado de Sa/ve/inus a/pinus, após injeções intraperitoniais de BaP, 

TBT e BaP+ TBT. 

• Estudar, através da microscopia eletrônica de transmissão e de varredura, as 

possíveis alterações subcelulares no fígado de Sa/ve/inus a/pinus, após 

injeções intraperitoniais de BaP, TBT e BaP+TBT. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Design Experimental 

Foram utilizados 5 aquários de 250 litros contendo 60 a 80 exemplares 

cada. Um destes aquários foi utilizado para o controle do controle (C/C), outro 

foi utilizado como controle/óleo, onde os animais foram injetados apenas com 

óleo de milho, e três aquários para os peixes contaminados, o primeiro deles com 

BaP, o segundo com TBT e o terceiro com BaP+ TBT, dissolvidos em óleo de milho 

(MERCK®). 

Os animais eram alimentados 48 horas antes e 48 horas depois de cada 

contaminação. A cada 6 dias, os exemplares de Sa/ve/inus a/pínus foram 

anestesiados em ácido aminobenzóico (MS 222-0,025%, SIGMA), pesados e 

contaminados com injeções intraperitoneais (0,3 mg/Kg) do contaminante diluído 

em óleo de milho. Os indivíduos do aquário controle do controle foram 

anestesiados e receberam uma picada de agulha em todas as contaminações a fim 

de que o stress fosse o mesmo para todos os exemplares utilizados no 

experimento. 

Quarenta e oito horas após a 2a , 6a e 10a doses, os animais foram 

novamente anestesiados e seccionados ventralmente para a coleta do fígado de 

dois exemplares do aquário controle do controle, de três exemplares do aquário 

controle e dos aquários contaminados para as análises histológicas e 

ultraestruturais. 

O experimento foi realizado no Instituto Oceanográfico de Rimouski, 

Quebec, Canadá, através de um convênio entre a UFPR e INRS (Institut National 

de la Recherche Scientifique). 
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3.2. Processamento para Análise Estrutural - Microscopia Óptica (MO) 

O material coletado foi fixado em Bouin durante 12 horas, lavado em água 

corrente, imerso em álcool 70% e transportado para o Laboratório de 

Toxicologia Celular e processados segundo protocolo de rotina em anexo. 

3.3. Processamento para Análise Ultraestrutural 

3.3.1 . Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

Os fígados coletados foram fixados em Karnovsky modificado, 

transportados para o Laboratório de Toxicologia Celular e processados segundo 

protocolo de rotina do laboratório em anexo. Finalizado o processamento o 

material foi levado ao Microscópio Eletrônico de Transmissão JEOL-JEM 1200 

EXII para observação dos resultados. 

3.3.2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Para a MEV foi utilizado o material da MO que havia sido fixado em Bouin 

e incluído em Paraplast. Para tal, cada bloco foi desbastado e colocado em estufa 

com xilol durante duas horas, logo após a fusão da resina foram feitas trocas de 

xilol a cada 15 minutos (3X) a fim de retirar os resíduos de resina do tecido. 

Assim o material foi desidratado em série crescente de etanol (95% e 100% por 

10 min cada e 100% por 15 min), e levado ao Centro de Microscopia Eletrônica da 

UFPR onde foi feito o ponto crítico com CO2 líquido (CPD 0-10 Balzers Union FL-

9496), montado em suportes de alumínio e metalizado com ouro (SCD 030 

Balzers Union FL-9496). 

O material foi então observado no Microscópio Eletrônico de Varredura 

Philips SEM - 550. 
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4 . RESULTADOS 

4.1. Caracterização do Material Controle 

No fígado obtido dos animais controle foi possível observar a organização 

geral e também detalhada do tecido, o qual é composto por vasos sinusóides e 

hepatócitos dispostos de maneira pouco ordenada, diferente da organização 

encontrada em mamíferos. Os hepatócitos apresentam núcleo esférico, pouca 

heterocromatina e nucléolo evidente, características de tecidos que possuem 

grande atividade metabólica (Fig. lC). No citoplasma são observados espaços, os 

quais representam acúmulo principalmente de lipídios (Fig. lA). 

4.2. Efeitos Tóxicos do BaP 

Se comparado às exposições ao TBT e BaP+ TBT, verificamos que o 

material contaminado com BaP foi o que apresentou alterações mais evidentes na 

estrutura do fígado. A presença de núcleos picnóticos, a condensação da 

cromatina e os núcleos pleomórficos são indícios morfológicos de morte celular 

no fígado dos indivíduos expostos a 6 doses (Figs. 3A, 4A e 4B). A vacuolização 

do citoplasma foi outra importante alteração observada neste tecido em MO, 

também após 6 doses (Fig. 3D). Esta surge formando estruturas que se 

assemelham a bolhas no tecido, as quais não ocorrem no material controle. Este 

tipo de alteração apresenta-se associada a regiões de necrose e pode ser melhor 

visualizada nas eletromicrografias de varredura (Figs. 3C e 3E). Através da MET 

observa-se que é uma estrutura arredondada, pouco eletrondensa, apresentando 

tamanho variado, a qual pode ultrapassar, em alguns casos, o tamanho do núcleo 

(Figs. 4A e 4B). Outro tipo de alteração constatada foram as áreas de necrose, 

que puderam ser observadas no fígado de Sa/ve/inus a/pinus tanto em MO quanto 

em ME, em todos os períodos de exposição ao BaP. Em MO os focos de necrose 

são evidentes e constituem regiões onde ocorre a perda da integridade celular e 
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a conseqüente alteração na estrutura do tecido (Figs. 2A, 2B, 3C, 4C e 4D). 

Através da MET pode-se observar mais detalhes na região de necrose. As células 

apresentam a forma do núcleo alterada e o citoplasma pouco contrastado devido 

à desorganização das organelas (Fig. 3B). A perda celular no tecido torna-se 

evidente, o que pode comprometer a função do órgão (Figs. 3C e 3E). Após 10 

doses observou-se que o tecido do fígado apresenta-se mais compacto se 

comparado ao controle (Figs. 5A e 5B). Um outro tipo de alteração encontrada 

foi a vasodilatação dos capilares sangüíneos e os focos de proliferação celular no 

tecido (Fig. 2C). 

4.3. Efeitos Tóxicos do TBT 

O fígado de Salve/inus alpinus apresentou alterações visíveis na estrutura 

do tecido e a nível subcelular. Após 2 doses de TBT, já foi possível identificar 

grandes regiões de necrose (Fig. 6A e 6B). Nos exemplares tratados após 6 

doses, observa-se em MET núcleos com a cromatina mais condensada (Fig. 6E) se 

comparados ao controle (Fig. lC), sendo que alguns desses núcleos apresentam 

maior concentração de cromatina difusa. Tais alterações podem estar envolvidas 

com os processos de morte celular no tecido (Fig. 6E). Através da MO foi 

possível verificar a presença de regiões fibrosas, caracterizando a 

reconstituição do tecido necrosado (Fig. 6C). Quanto à arquitetura geral do 

tecido necrosado, observa-se que o material contaminado pelo TBT foi menos 

danificado (Fig. 6D) se comparado com o contaminado com BaP (Fig. 5A). 

4.4. Efeitos Tóxicos da Composição BaP+ TBT 

O fígado de Sa/velinus alpinus contaminado com BaP+TBT também 

apresenta-se bastante alterado. No aspecto geral, o tecido contaminado após 2 e 

10 doses encontra-se mais compacto que o observado no controle (Figs. 7B e 9A). 

Outro efeito observado no material exposto a BaP+ TBT após 10 doses foi a 
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formação de uma camada de tecido conjuntivo envolvendo a parte externa do 

órgão (Figs. 8A e B). Nas amostras tratadas após 6 doses observa-se, em MET, 

um aumento na condensação da cromatina no núcleo dos hepatócitos e um 

aumento do espaço intercelular, efeitos não observados no material controle (Fig. 

7C e 7D). Assim como descrito para os contaminantes quando aplicados 

isoladamente, as regiões de necrose também foram parâmetros importantes no 

diagnóstico dos efeitos tóxicos destes mesmos compostos, quando aplicados em 

conjunto (Fig. 9A, B e C). 



FIGURA 1. Cortes histológicos e ultraestrutura do fígado de Sa/ve/inus alpinus, 

material controle. 

A. Vista parcial do tecido em MO, observe os vasos (VS), sinusóides (seta maior) e os hepatócitos 

onde estão apontados o acúmulo de substâncias de reserva (caebeça de seta), 630 X. 

B. Vista parcial em MEV. Observe o núcleo central (seta maior) e o citoplasma representado 

pelos espaços vazios (cabeça de seta). (VS) representa um vaso sanguíneo repleto de hemácias. 

Tarja branca=l0J.lm. 

C. Eletromicrografia de transmissão. Observe o núcleo tipicamente arredondado dos hepatócitos 

(seta), a heterocromatina pouco abundante e nucléolo evidente (cabeça de seta), características 

estas, que evidenciam este tipo de célula; (R) representa áreas de substâncias de reserva. 

4000X. 
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FIGURA 2. Cortes semi -finos do fígado contaminado com BaP de Salvelinus alpinus, 

após 8 e 32 dias de exposição ao BaP, corados em Azul de Toluidina. 

A. Grande área de necrose (seta grande) após 8 dias de exposição. As cabeças de seta mostram 

os hepatócitos com o nucléolo bem evidente. Observe que a arquitetura do tecido está 

completamente alterada. 1525X. 

B. Após 32 dias de exposição é possível observar a alteração do tecido com regiões de necrose 

avançada (seta grande) e micro regiões (cabeça de seta). 1200X. 

c. Presença de vasodilatação (seta menor) e um foco de proliferação celular (seta maior) após 32 

dias de contaminação. Observe que há alteração na estrutura do tecido apesar de não haver 

necrose nesta região. 1200 X. 
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FIGURA 3. Cortes histolágicos, semi-finos e Microscopia Eletrônica de Varredura 

de Salvelinus a/pinus após 32 dias de contaminação com BaP. 

A. e B. Observe as células indicadas pelas setas em processo inicial de necrose. As cabeças de 

seta representam núcleos picnóticos, Azul de Metileno. 1200 X. 

C. e E. Mostram as vesículas citoplasmáticas em MEV (seta) e (N) representa uma região de 

necrose. Tarja branca=lOllm. 

D. Corte histológico mostrando a vacuolização no citoplasma dos hepatócitos (seta) e (N) 

representa uma região de necrose. Hematoxilina e Eosina. 520X. 
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FIGURA 4. Ultraestrutura e histologia do fígado de Salvelinus alpinus após 32 e 60 

dias de exposição ao BaP. 

A. e B. Ultraestrutura após 32 dias de exposição evidenciando as vesículas atípicas no citoplasma 

(cabeça de seta e V), os núcleos picnóticos (setas) e núcleo irregular do hepatócito (N). A. 1200 X 

e B. 4000 X. 

C. e D. Representam cortes histológicos após 60 dias de exposição. Observe as regiões claras de 

necrose (N) e de necrose aguda (cabeça de seta). A arquitetura do tecido encontra-se alterada 

se comparada ao controle. Hematoxilina/Eosina, 520 X. 
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FIGURA 5. Microscopia Eletrônica de Varredura do fígado de Salvelinus alpinus 

após 60 dias de exposição ao BaP. 

A. Vista parcial da organização celular do tecido mostrando que não é possível observar mais os 

espaços citoplasmáticos como no material controle. (N) representa um núcleo. Tarja 

branca=lOflm. 

B. Região de necrose observada após 60 dias de exposição (seta). Tarja branca=lOflm. 
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FIGURA 6. Cortes histolágicos e ultraestruturais do fígado de Salvelinus alpinus 

após 8 e 32 dias de exposição ao TBT. 

A. e B. Corte histológico em regiões de necrose encontradas após 8 dias de exposição (setas). 

Observando o tecido não afetado pode-se perceber que este encontra-se menos danificado se 

comparado ao controle e ao material exposto ao BaP. Hematoxilina/Eosina, A.125 e B. 870 X. 

C. Grande área de necrose observada após 32 dias de exposição. Observe a reconstituição 

fibrosa do tecido necrosado (setas). Hematoxilina/Eosina, 870 X. 

D. Em MEV observa-se que a arquitetura do tecido não se encontra tão danificado como no 

material contaminado pelo BaP. (N) representa o núcleo de um hepatócito. Tarja preta=lO J.1m. 

E. Ultrestrututra após 32 dias de exposição. A seta indica um hepatócito em necrose e (N) indica 

um núcleo. 6000 X. 
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FIGURA 7. Ultraestrutura do fígado de Salvelinus a/pinus após 8 e 32 dias de 

exposição ao BaP+ TBT. 

A. Região de necrose (N) em MEV. Tarja branca=lOflm. 

B. Vista geral do fígado, comparando com o material controle após 8 dias de exposição (seta), 

vaso (V) e glóbulos brancos do sangue(*). Tarja branca=lOflm. 

C. Eletromicrografia do fígado após 32 dias de exposição, mostrando vários aspectos alterados 

pela presença dos contaminantes: núcleo dos hepatócitos (N) apresentando regiões de 

condensação da cromatina, não observada no material controle (cabeça de setas). Observe 

também o aumento nos espaços intercelulares (*). 4000 X. 

D. Ultraestrutura do fígado após 32 dias de exposição mostrando uma região próxima a um 

sinusóide. Observe as hemácias (h), o núcleo do hepatócito (seta) com regiões da cromatina 

condensada (cabeça de seta). 4000 X. 
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FIGURA 8. Cortes histológicos e Microscopia Eletrônica de Varredura do fígado de 

Salvelinus alpinus após 60 dias de exposição ao BaP+ TBT. 

A. Formação de uma camada de tecido conjuntivo sobre o órgão (seta vazia) não observado no 

material controle. A seta escura mostra a superfície do fígado. Observe a grande diferença na 

composição dos tecidos. Hematoxilina/Eosina, 524 X. 

B. O mesmo tecido mostrado em MEV, observe que a composição do tecido é completamente 

diferente. Tarja branca=O,l mm. 

C. MEV do tecido hepático. Compare com o material controle (Fig. lB) e observe que há uma 

alteração geral na estrutura do tecido, com a diminuição do espaço citoplasmático, porém não é 

tão evidente como no material contaminado por BaP. (N) representa o núcleo. Tarja branca=lOf.!m. 
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FIGURA 9. Microscopia Eletrônica de Varredura da região do fígado de Sa/ve/inus 

a/pinus após 60 dias de exposição ao BaP+ TBT. 

Observe a evolução da região de necrose em diferentes regiões do fígado. 

A. A seta indica uma pequena região de necrose, onde algumas células perdem a integridade e 

entram em necrose. Tarjabranca=lOjlm. 

B. A região de necrose(N) é mais evidente que em A. Tarja branca=10jlm. 

C. Uma grande área do fígado está tomada por necrose (N), evidenciando uma grave alteração na 

estrutura deste tecido. Tarja branca em=O,1mm. 
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5. DISCUSSÃO 

o fígado por ter exercer funções vitais na biotransformação dos 

compostos tóxicos, pode ser considerado como um importante elemento no 

estudo dos efeitos tóxicos do BaP em peixes. 

A utilização de bioensaios na análise dos efeitos tóxicos de xenobiontes 

em organismos aquáticos possibilita a realização de experimentos, onde alguns 

parâmetros físico-químicos possam ser mantidos em condições controladas. No 

entanto, a extrapolação dos resultados obtidos em laboratório para as condições 

naturais nem sempre é fácil, pois os efeitos espécie-específicos dos 

contaminantes estão entre os maiores problemas da ecotoxicologia. Para 

amenizar este problema sugere-se estudar os processos chave que desencadeiam 

os efeitos dos contaminantes, facilitando esta extrapolação de maneira a torná

la mais próxima ao que se encontra no ambiente natural (FENT, 1996). 

Os efeitos tóxicos e o comportamento do benzopireno e dos derivados do 

estanho orgânico ainda não estão bem esclarecidos (LEMAIRE-GONY & 

LEMAIRE, 1992). A literatura disponível traz experimentos nos quais o agente 

tóxico é dissolvido na água, havendo escassez de dados acerca de contaminações 

tróficas e/ou através de doses intraperitoneais. As doses tróficas e dissolvidas 

na água representam melhor o ambiente natural se comparadas as exposições 

através de doses intraperitoneais pois simulam o que ocorre no ambiente. 

O BaP, quando aplicado isoladamente, foi o contaminante que provocou as 

alterações mais graves e de diferentes tipos. A vacuolização do citoplasma dos 

hepatócitos observada em Salvelinus alpinus também foi descrita por HOLM et aI 

(1991) em Gasterosteus aculeatus L. e, segundo estes autores, está relacionada 

com um descontrole no balanço entre síntese e liberação de substâncias 

sintetizadas pela célula. JOHNSON et aI (1993) também relatou este tipo de 

alteração em Pleuronectes americanus e associa estas alterações com a 



23 

exposição dos organismos aos PAH's. Apesar da descrição do potencial 

carcinogênico do BaP na literatura (HSU e DENG, 1996; UENO et aI, 1995), 

neste trabalho não foram observadas neoplasias em Sa/ve/inus a/pinus, no 

entanto, em algumas regiões do tecido foram identificados pequenos focos de 

proliferação celular. Apesar de FENT e MEIER (1992) relatarem a ocorrência de 

núcleos picnóticos em resposta ao TBT, este tipo de alteração por eles descrita 

foi observada neste trabalho, porém associada à presença do contaminante BaP. 

Segundo FENT e MEIER (1992), a presença de TBT na água leva a um alto 

índice de mortalidade em larvas de Phoxinus phoxinus, além de deformação no 

eixo do corpo, paralisia e presença de olhos opacos. Também foi observado 

degeneração na pele, no músculo esquelético, rim, epitélio da córnea. As células 

apresentam vacuolização do citoplasma e picnose. 

Na tentativa de eliminação do xenobionte, tanto o TBT quanto o BaP são 

biotransformados (gerando compostos menores como produtos) e bioativados 

pelo complexo citocromo P450, sendo que os produtos da biotranformação podem 

ser mais tóxicos e reativos do que o composto original como o DBT e o MBT, que 

são produtos originados através da biotransformação do TBT. A presença de 

TBT inibe o funcionamento deste complexo enzimático, assim o TBT pode alterar 

o seu próprio metabolismo e o de outros contaminantes como o BaP (FENT & 

STEGEMAN, 1993; FENT & BUCHELI, 1994 E LrMMIAK & WAXMAN, 1993), 

permitindo que estes compostos circulem e portanto estejam mais biodisponíveis 

ao organismo. 

Algumas das alterações observadas no fígado de Sa/velinus alpinus após 

exposição crônica ao TBT também foram descritas em Phoxinus phoxinus por 

FENT & MEIER (1992) e em Oncorrhyncus mykiss por SCHWAIGER et a/(1992). 

As regiões de necrose, observadas neste trabalho, também foram relatadas por 

outros autores (UENO et aI, 1995; UENO et aI, 1994; HOLM et aI 1991 e 

SCHWAIGER et aI, 1992), evidenciando este tipo de alteração como um 



importante elemento na identificação do potencial tóxico do TBT em fígado. Os 

efeitos descritos neste trabalho mostram que o fígado é realmente alterado pela 

ação do composto e de seus derivados, comprometendo as condições de vida do 

organismo tanto pela importância do órgão, quanto pela gravidade das alterações 

diagnosticadas. 

Os resultados obtidos com o material contaminado com BaP+TBT indicam 

que o TBT possui ação antagônica sobre o efeito do BaP, pois os resultados 

mostram alterações no citoplasma que não correspondem a efeitos exclusivos do 

BaP ou do TBT. Como exemplo temos o aparecimento das vesículas, que ocorrem 

apenas com BaP após 32 dias de exposição ao contaminante. As alterações 

observadas no núcleo dos hepatócitos, como o aumento de regiões de 

heterocromatina, parecem representar sérias alterações na estrutura do DNA 

como descrito por PETERS et aI (1997). Como o TBT inibe a atividade do P450 e 

o BaP estimula seu funcionamento, a associação destes dois compostos provoca 

alterações moderados no fígado de Salvelinus alpinus, diferente dos efeitos 

observados pela ação dos contaminantes quando aplicados isoladamente. 

Os efeitos provocados pela ação do BaP e TBT, isolados ou associados, 

mostra a importância deste tipo de estudo, no qual se relata e confirma o 

potencial tóxico destes compostos sobre os organismos vivos. As alterações 

observadas certamente podem comprometer ou prejudicar o funcionamento 

normal deste órgão e conseqüentemente do indivíduo. 

Portanto estes resultados mostram que os estudos de histopatologia têm 

muito a contribuir para trabalhos de ecotoxicologia. 



6. CONCLusões 

• A utilização de experimentos crônicos simula melhor as condições ambientais 

do que as exposições agudas. 

• A exposição através de injeções intraperitoneais é menos representativa, do 

ponto de vista ecológico, se comparado aos experimentos com doses tróficas 

ou dissolvidas na água. 

• A dose de 0,3 mg/Kg de BaP, TBT e BaP+TBT, aplicados intraperitonealmente, 

provocou alterações morfológicas evidentes, as quais constituem respostas 

celulares e teciduais quanto a presença dos contaminantes testados. 

• O BaP foi o composto que promoveu lesões mais expressivas e de diferentes 

tipos no fígado, caracterizando o grande potencial tóxico deste composto em 

Sa/ve/inus alpinus. 

• A identificação dos focos de proliferação celular no material contaminado 

com BaP sugere um princípio de alteração neoplásica. 

• O TBT, quando aplicado isoladamente, afeta a integridade do fígado 

ocasionando graves alterações morfológicas em sua estrutura. 

• Os resultados revelam que BaP e TBT, quando associados, promovem 

alterações mais brandas, as quais não correspondem aos efeitos exclusivos do 

BaP ou do TBT quando aplicados isoladamente. 

• Os parâmetros morfológicos forneceram dados extremamente importantes no 

diagnóstico dos efeitos tóxicos do TBT e BaP em Sa/ve/inus a/pinus. 
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7. ANEXO 

7.1. Protocolo Utilizado Para Microscopia Óptica 

• Desidratação 

O material permaneceu em banhos de lh30min cada, em álcoois 70%, 

80cro, 90% e 95%. Depois foi transferido para álcool absoluto: 3 banhos de lh 

cada. A seguir, o material permaneceu 1 hora em álcool + xilol (1:1). 

• Diafanização 

Consiste de 2 banhos em xilol, com duração de 1 hora e 15 minutos, 

respectivamente. 

• Inclusão 

São feitos 2 banhos de 2h em Paraplast, em estufa à 56°C, seguidos da 

emblocagem, que consiste em formar blocos sólidos contendo as peças e a resina. 

• Trimagem 

Os blocos foram aparados lateralmente, de maneira que a superfície de 

corte fosse minimizada ao máximo para evitar a retração do tecido, facilitando a 

distenção dos cortes. Com o auxílio de uma lamparina e espátula, os blocos foram 

colocados em suportes de madeira, para que fossem fixados ao micrótomo. 

• Microtomia 

Primeiramente os blocos foram mantidos em freezer por no mínimo Ih, a 

fim de que o material permanecesse mais consistente, facilitando a obtenção de 

bons cortes ao micrótomo. Posteriormente foram feitos cortes com espessura de 
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3 a 5 Ilm e colocados sobre lâmina contendo albumina 1%, sendo distendidos 

sobre chapa quente e secos em estufa a 40°C por 15 minutos. 

• Coloração 

Hematoxilina e Eosina 

As lâminas foram diafanizadas em xilol (dois banhos de 3min cada), em 

seguida hidratadas em série decrescente de álcoois (álcool 100%,90%,70% - 5 

min cada) e lmin em água destilada. Após a hidratação, as lâminas ficam prontas 

para a coloração, permanecendo 1 minuto e 30 segundos na Hematoxilina de 

Harris, lavadas em água corrente por 5min e então coradas com Eosina 1% 

durante 4 mino Após a coloração as lâminas foram desidratadas em série 

crescente de álcoois ( 70% lavar, 70%-lmin, 90% e 100%-5min) e novamente 

diafanizadas (dois banhos de xilol com o tempo de 5 min cada) e são finalmente 

montadas com resina e lamínula. 

O protocolo de preparação dos corantes Hematoxilina de Harris e Eosina 

também encontra-se neste anexo. 

7.2. Protocolo Utilizado para Microscopia Eletrônica de Transmissão 

• Fixação 

O material foi fixado durante 2 horas em Karnovsky modificado 

(glutaraldeído 2,5%: paraformaldeído 4%: CaCI2 O ,0025M em tampão cacodi lato 

O,lM, pH 7,2). 

• Lavagem 

Três banhos de 10 min cada em Tampão Cacodilato 0,1 M, para retirar o 

excesso de fixador. 
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• Pós-fixação 

Tetróxido de Ósmio 1,0 % durante 1 hora no escuro. 

• Lavagem 

Duas lavagens de 10 min cada em Tampão Cacodilato 0,1 M, para retirar o 

excesso de Ósmio. 

• Desidratação 

O material permaneceu durante 10 min em álcool 50%, 70%, 95%, e 

durante 20 min em álcool 100% e 100%; e em seguida foi colocado em óxido de 

propileno por 10 mino 

• Inclusão 

Foi feita em resina Epon, procedendo da seguinte maneira: 

Óxido de Propileno + Resina (2:1) - 12 horas. 

Óxido de Propileno + Resina (1:1) - 12 horas (deixar o vidro aberto). 

Óxido de Propileno + Resina (1:2) - 12 horas (deixar o vidro aberto). 

Resina pura - 2 horas. 

O preparo da resina está descrito no final do anexo. 

• Emblocagem 

Consistiu em colocar o material e a resina nos moldes. 

• Polimerização 

Os moldes permaneceram em estufa a 60°C durante 72 horas. 
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• Trimagem 

Visando minimizar a área na qual seriam feitos os cortes, foi feita sob a 

lupa usando-se lâmina de aço, formando uma pirâmide de 4 faces. 

• Ultramicrotomia 

Foram obtidos cortes de 500nm e 70nm para observação ao M.O. e ao 

M.E.T., respectivamente. 

Os cortes de 500nm foram colocados sobre lâminas histológicas e corados 

com Azul de Toluidina a 1%, enquanto os cortes de 70nm foram colocados sobre 

telas de cobre. 

• Contrastação para M.E.T. 

A contrastação foi feita em duas etapas: 

Primeiro os cortes foram contrastadas com Acetato de Uranila a 5%, 

previamente filtrado, durante 30 minutos, seguido de três lavagens em água 

destilada e secagem por 10 a 30 minutos sobre papel filtro. 

A segunda etapa consistiu em deixar os cortes em contato com Citrato de 

Chumbo (REINOLDS, 1963) por 10 minutos, procedendo-se para lavar e secar as 

telas da mesma maneira que para a Uranila. 

7.3. Corantes 

• Hematoxilina de Harris 

Reagentes: 

Hematoxilina Alcóolica 10% 

Alúmen de Potássio (Sulfato de Alúmen de Potássio) 

Óxido de mercúrio vermelho - 19 

Procedimento: 

- Dissolve-se 2g de Hematoxilina em 20 mL de álcool absoluto 



- Dissolve-se 20g de alúmen de potássio em 400 mL de água desti lada 

- Coloca-se a Hematoxilina e o Óxido de Hg vermelho na solução de Alúmen de 

Potássio 

- Leva-se ao fogo, após entrar em ebulição deixar por mais 4 min 

- Retirar do fogo e resfriar rapidamente (lavando em água corrente), logo que 

esfrie, coloca-se no gelo rapidamente . 

• Azul de Toluidina 

Reagentes: 

Borato de Sódio 

Azul de Toluidina 

Procedimento: 

- Dissolver 19 de Borato de sódio em água morna 
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Acrescentar a esta solução 19 de Azul de Toluidina, completando um volume final 

de 100 mL. 

• Solução de Reinolds 

Reagentes: 

Nitrato de chumbo - Pb(N03)2 - 1,33g. 

Citrato de sódio - Na3(C6H504)2H20 - 1,76 g. 

Água destilada aquecida durante 15 minutos, deixar esfriar para desprendimento 

de CO2 - 30mL. 

Procedimento: 

- Agitar esta solução fortemente, intercaladamente, durante 30 minutos. 

- Adicionar a esta solução 8 mL de NaOH (hidróxido de sódio) IN. 

- Adicionar água destilada, previamente fervida e já fria, até completar um 

volume total de 50mL em balão volumétrico. 

Obs: centrifugar esta solução antes do uso por 40 minutos. 



• Bouin 

Reagentes: 

75 mL de solução saturada de ácido pícrico 

25 mL de formol40% 

5 mL de ácido acético glacial 

Procedimento: 

- Misturar o ácido pícrico e o formol, acrescentando o ácido acético glacial 

momentos antes do uso . 

• Resina Poly/Bed 812 - Epon 

Reagentes: 

48 mL ou 50,0 g de Poly/Bed 812 

31 mL ou 25,0 g de DDSA 

21 mL ou 25,0 g de NMA 

2 mLde DMP 

Procedimento: 
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- Misturar bem os três primeiros componentes deixando por último o DMP, que 

deve ser adicionado momentos antes do uso. Estocar em seringas. 
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