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RESUMO

O 2,4,6-Tribromophenol (TBF) pertencente a classe dos polibromados retardantes de chama 

(BFRs) é um poluente emergente amplamente empregado na produção de plástico, na 

indústria textil, em produtos de eletrodomésticos e eletroquímicos, móveis e veículos 

automotores. O mais preocupante é que o TBF vem sendo detectado em diferentes 

compartimentos ambientais despertando o interesse na investigação em avaliar o risco de 

exposição a organismos e para populações humanas, visto que é classificado como tóxico, 

persistente, bioacumulável e seus efeitos ambientais e para a saúde humana são 

inconclusivos. O objetivo geral deste trabalho foi o de avaliar o efeito da exposição hídrica e 

trófica do 2,4,6-Tribromofenol (TBF) em peixes teleósteos. No Capítulo I, optamos em produzir 

uma ferramenta molecular, na investigação de desreguladores endócrinos estrogênicos, um 

soro policlonal, para a imunodetecção da vitelogenina, através da expressão heteróloga de 

fragmentos conservados da molécula. No Capítulo II foi aplicado múltiplos biomarcadores 

para avaliação do efeito subcrônico de 70 dias de exposição oral às doses de 5 e 50 ng.g-1 de 

TBF em machos e fêmeas da espécie O. niloticus. Para avaliar o efeito do TBF nos estágios 

iniciais de desenvolvimento, Capítulo III, foi realizado um ensaio agudo de exposição hídrica 

de 0,3 e 3 pg.L-1 de TBF, onde foi analisado a sobrevivência, eclosão, malformações 

morfológicas e a dinâmica populacional ao longo do tempo pela aplicação de um modelo 

matemático computacional. A reatividade dos anticorpos séricos policlonais anti-recombinante 

(vtgl) foi mais eficiente do que a observada anticorpos anti-R. Quelen (nativo) nas reações 

cruzadas de vtgs endógenas de peixes. A expressão heteróloga de proteínas e os respectivos 

anticorpos gerados são ferramentas promissoras para serem empregados em ensaios de 

biomonitoramento e avaliação da qualidade da água. A exposição ao TBF mostra efeito 

hepatotóxico e potencial neurotóxico e de desregulador endócrino para a espécie de O. 

niloticus após exposição oral e subcrônica. Os resultados mostraram que o TBF é 

embriotóxico para a espécie R. quelen e representa um risco para a população, diminuindo 

sua densidade, após exposição, em cenários definidos e aplicados em modelagem 

matemática elaborada por Brito et al. (2017). Os resultados apresentados com o presente 

estudo não são totalmente conclusivos, mas apresentam informações que complementam 

estudos existentes na literatura favorecendo uma melhor compreensão do risco de exposição 

dessa molécula para a biota e populações humanas.

Palavras-chave: 2,4,6-Tribromofenol, Vitelogenina, Embriotóxico, Proteína Recombinante, 

Anticorpos e Desregulação Endócrina



ABSTRACT

2.4.6-Tribromophenol (TBP) belonging to the class of flame retardant polybromates (FRBs) is 

an emerging pollutant widely used in the production of plastics, textiles, household and 

electrochemical products, furniture and motor vehicles. What is most worrying is that TBP has 

been detected in different environmental compartments, raising the interest in research in 

assessing the risk of exposure to organisms and human populations, since it is classified as 

toxic, persistent, bioaccumulable and its environmental and health effects are inconclusive. 

The general objective of this study was to evaluate the effect of water and trophic exposure of

2.4.6-tribromophenol (TBP) on fish. In Chapter I, we chose to produce a molecular tool in the 

investigation of estrogenic endocrine disrupters, a polyclonal serum, for the immunodetection 

of vitellogenin through the heterologous expression of conserved fragments of the molecule. 

In Chapter II, multiple biomarkers were used to evaluate the subchronic effect of 70 days of 

oral exposure in O. niloticus males and females at 5 and 50 ng.g -1 TBP. To evaluate the effect 

of TBP in the early stages of development, Chapter III, an acute water exposure test of 0.3 

and 3 pg.L-1 of TBP was performed, where the survival, hatching, morphological malformations 

and dynamics over time by the application of a computational mathematical model. The 

reactivity of the anti-recombinant polyclonal serum antibodies (vtgl) was more efficient than 

the observed anti-R. quelen antibodies for cross-reactions of endogenous fish vtgs. The 

heterologous expression of proteins and the respective antibodies generated are promising 

tools to be used in biomonitoring and water quality assessment trials. Exposure to TBP shows 

hepatotoxic effect and neurotoxic potential and endocrine disruptor for O. niloticus species 

after oral and subchronic exposure. The results showed that TBP is embryotoxic for the R. 

quelen species and represents a risk to the population, decreasing its density, after exposure, 

in defined scenarios and applied in mathematical modeling elaborated by Brito et al. (2017). 

The results presented with the present study are not conclusive but present information 

complements studies in the literature toward a better understanding of the risk of exposure of 

this molecule to biota and human populations.

Keywords: 2,4,6-Tribromophenol, Vitellogenin, Embryotoxic, Recombinant Protein, Antibodies 

and Endocrine Disruptor



MATERIAL E MÉTODOS

Figura 1. Definição de três fragmentos de DNA da vitelogenina de O. aureus.................... 29

CAPÍTULO I

Figure 1. Immunodetection of vtgs from: Rhamdia quelen (A), Piaractus mesopotamicu (B), 

Prochilodus lineatus (C), Hoplias malabaricu (D), and Oreochromis niloticus (E).................. 50

Figure 2. Expression test of recombinant proteins at 37 °C on 13% polyacrylamide gel 50

Figure 3. Expression of the recombinant proteins vtg 1 and vtg 2 in the insoluble extract on 

13% polyacrylamide gel............................................................................................................... 51

Figure 4. Solubilization of recombinant vtg 1 protein in urea on 13% polyacrylamide gel__ 49

Figure 5. Titration test with polyclonal serum containing anti vtg 1 produced in rabbit..........52

Figure 6. Comparative reaction-cross reactions-cross between the anti recombinant vtg and 

anti R.quelen vtg antibodies in vtgs from different Brazilian fishes species.........................  53

CAPÍTULO II

Figura 1 : Estrutura química do 2,4,6-T ribromofenol (A) e do 2,4,6- tribromoanisole (B). Fonte: 
Koch e Sure (2015)....................................................................................................................  63

Figura 2. Vias esteroidogênicas (A5 e A4) envolvendo a produção de 17ß-estradiol durante 
o crescimento do oócito (vitelogênese) e 17a,20ß-hidroxil-4-pregnen-3-ona-(DHP)(maturação 
oocitária) no ovário de peixe. Fonte: Nagahama e Yamasita, 2008 com modificações 67

Figura 3: Índice hepatossomático em Oreochromis niloticus exposto ao TBF (ng.g-1)...........82

Figura 4. Índice gonadossomático do Orecochromis niloticus exposto ao TBF (ng.g-1)........82

Figura 5. Atividade da catalase em Oreochromis niloticus expostos ao TBF (ng.g-1)............83

Figura 6. Concentração de tióis não proteicos em O.niloticus expostos ao TBF(ng.g-1)........84

Figura 7. Peroxidação lipídica em Oreochromis niloticus expostos ao TBF (ng.g-1)............... 84

Figura 8 Atividade da AChE em cérebro de O. niloticus expostos ao TBF (ng.g-1 )............... 86

Figura 9. Alterações morfológicas em núcleos de eritrócitos de Oreochromis niloticus após 
exposição subcrônica ao TBF (ng.g-1).........................................................................................87

Figura 10. Alterações morfológicas nucleares em machos e fêmeas de Oreochromis niloticus 
após exposição subcrônica ao TBF(ng.g-1)................................................................................ 87

LISTA DE FIGURAS



Figura 11. Morfometria dos núcleos dos eritrócitos de Oreochromis niloticus exposto ao TBF
(ng.g-1) ........................................................................................................................................ 89

Figura 12: Histopatologica do fígado de O. niloticus exposto ao TBF (ng.g-1).........................91

Figura 13. Índice de lesão do fígado (Bernet et al., 1999) em machos e fêmeas de 
Oreochromis niloticus após exposição subcrônica ao TBF (ng.g-1)......................................... 92

Figura 14. Imunodetecção da vtg em plasma de Oreochromis niloticus após exposição 
subcrônica ao TBF (ng.g-1)...........................................................................................................94

Figura 15. As setas tracejadas representam os pontos de interação entre os diferentes eixos. 
Fonte: Castaneda Cortes et al., 2014........................................................................................103

CAPITULO III

Figure 1. Hatching (A) and survival (B) rates of embryos/larvae of R. quelen from control, 0.3 
pg L-1 TBP and 3.0 pg L-1 TBP.....................................................................................................121

Figure 2. Deformities/malformations in R. quelen embryos/larvae from control, 0.3 and 3.0 pg 
L-1 TBP at 48, 72 e 96 hpf............................................................................................................122

Figure 3. Deformities index of R. quelen embryos/larvae from control, 0.3 pg L-1 TBP and 3.0 
pg L-1 TBP at 48 hpf...................................................................................................................123

Figure 4. Relative population density of R. quelen over time in control, 0.3 pg L-1 TBP and 3.0 
pg L-1 TBP groups......................................................................................................................124



LISTA DE TABELAS

CAPÍTULO I

Table 1. Species used for EE induction of vitellogenin expression.........................................46

Table 2. Selected amino acids sequences of vitellogenin fragments from conserved regions of 
Oreochromis aureus to synthetic gene syntheses: vtg 1 : amino acid sequence: 24-290 of the 
Vitellogenin-N domain, vtg 2: amino acid sequence: 295-624, 295 to 592 of the Vitellogenin 
N domain, and 32 extra-domain amino acids e vtg 3: amino acid sequence 1321-1489, 
containing the domain DUF 1944 (1322 to 1486). https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/protein/AAD48085.1 .............................................................................................................47

CAPÍTULO II

Tabela 1: Alterações histopatológicas e seus respectivos fatores de importância. Fonte: 
Bernet et al., (1999) com modificações.......................................................................................80

Tabela 2. Parâmetros bioquímicos e de estresse oxidativo de Oreochromis niloticus após 
exposição subcrônica ao TBF......................................................................................................85

Tabela 3. Atividade da acetilcolinesterase em músculo e cérebro de Oreochromis niloticus 
após exposição subcrônica ao TBF............................................................................................ 85

Tabela 4. Alterações morfológicas nucleares dos eritrócitos de Oreochromis niloticus após 
exposição subcrônica ao TBF......................................................................................................88

Tabela 5. Frequência (%) da incidência das alterações morfológicas no fígado de 
Oreochromis niloticus após exposição subcrônica ao TBF....................................................... 92

Tabela 6. Frequência da expressão de vtg em machos e fêmeas expostos ao TBF................ 93

CAPÍTULO III

Table 1. Categories of deformities/malformations and score of severity used to analyze the 
effects of TBP in embryos of R. quelen. Adapted from Powers et al. (2010). *not occurred in 
this
study............................................................................................................................................ 119

Table 2. Survival of R. quelen embryos exposed to TBP, and the impact and survival 
probabilities in the population dynamics model proposed by Brito et al. (2017)...................... 123

Table 3. Frequency of deformities in R. quelen embryo and larvae exposed to TBP 123

https://www.ncbi.nlm.nih


LISTA DE SIGLAS

ABM: Biomonitoramento Ativo.

ANOVA: Análise de Variância de Uma-Via.

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

CEC: Comissão da Comunidade Européia.

EDC: Químicos Desreguladores Endócrinos.

ELISA: Enzyme-Linked Immunosorbent Assay.

ERO: Espécie Reativa de Oxigênio.

HPLC: Cromatografia Líquida de Alta Precisão.

IGS: Índice Gonadossomático.

IHPS: Índice Hepatossomático.

NCBI: Centro Nacional de Biotecnologia e Informação

OEAC: Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico

ONU: Organização das Nações Unidas.

POP: Poluentes Orgânicos Persistentes.

RE/ER: Receptores Estrogênicos.

TBF: Tribromofenol ou 2,4,6-Tribromofenol.

WHO: Organização Mundial da Saúde.



SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO..........................................................................................................................17

2 OBJETIVOS..............................................................................................................................26

2.1 OBJETIVO GERAL................................................................................................................26

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.................................................................................................26
3 MATERIAL E MÉTODOS........................................................................................................ 26

3.1 CAPÍTULO 1: PRODUÇÃO DE UM BIOMARCADOR PARA VITELOGENINA EM PEIXES 
BASEADA NA EXPRESSÃO HETERÓLOGA DE FRAGMENTOS CONSERVADOS DA 
MOLÉCULA...............................................................................................................................26

3.1.1 Indução da expressão de v tg ............................................................................................ 26

3.1.2 Perfil eletroforético da v tg .................................................................................................27

3.1.3 Western Blot....................................................................................................................... 27

3.1.4 Genes sintéticos.................................................................................................................28

3.1.5 Transformação da linhagem de E. coli para expressão proteica dos fragmentos da vtg 
(vtgfs)..................................................................................................................................... 29

3.1.6 Solubilização da proteína recombinante.......................................................................... 30

3.1.7 Purificação das proteínas (fragmentos Vtg 1 e Vtg2) recombinantes.............................31

3.1.8 Produção de anticorpos em coelhos................................................................................ 32

3.1.9 Análises de reações cruzadas entre anti Vtg 1, anti Vtg R. quelen e outras espéies de 
peixes.................................................................................................................................... 32

3.2 CAPÍTULO 3: AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO TBF NOS ESTAGIOS INICIAIS DE 
DESENVOLVIMENTO DE R. quelen.....................................................................................33

3.2.1 Reagentes...........................................................................................................................33

3.2.2 Procedimentos para fertilização........................................................................................ 33

3.2.3 Desenho experimental....................................................................................................... 34
3.2.4 Modelagem matemática.....................................................................................................34

3.2.5 Análise estatística...............................................................................................................36
CAPÍTULO I: USE OF ANTI-RECOMBINANT VITELLOGENIN CONSERVED FRAGMENTS 
AS A BIOMARKER OF ENDOCRINE DISRUPTING CHEMICALS IN TROPICAL BRAZILIAN 
TELEOST FISHES...................................................................................................................... 37

ABSTRACT.................................................................................................................................. 38

1 INTRODUÇÃO..........................................................................................................................39

2 MATERIAL AND METHODS...................................................................................................41

2.1 CHEMICALS.......................................................................................................................... 41

2.2 FISHES................................................................................................................................... 41
2.3 ELECTROPHORETIC PROFILE OF FISH VITELLOGENIN............................................. 42

2.4 WESTERN BLOT...................................................................................................................42

2.5 RECOMBINANT PROTEIN EXPRESSION......................................................................... 43

2.6 SOLUBILIZATION OF INCLUSION BODIES......................................................................44

2.7 PROTEIN PURIFICATION BY AFFINITY CHROMATOGRAPHY (AKTAJ...................... 44

2.8 BATCH PURIFICATION OF RECOMBINANT PROTEIN.................................................. 45



2.9 PRODUCTION OF POLYCLONAL SERUM ANTI-RECOMBINANT PROTEIN (VTG1 AND
VTG2)....................................................................................................................................... 45

2.10 CROSS-REACTION ANALYSIS AMONG ANTI VTG1, ANTI R. QUELEN VTG AND
OTHER FISH SPECIES.......................................................................................................... 46

3 RESULTS.................................................................................................................................. 47

3.1 IMMUNODETECTION OF VTG IN FIVE SPECIES............................................................ 47

3.2 RECOMBINANT PROTEIN EXPRESSION......................................................................... 48

3.3 SOLUBILIZATION OF RECOMBINANT PROTEINS..........................................................48

3.4 VTG1 PURIFICATION.......................................................................................................... 48

3.5 PRODUCTION OF POLYCLONAL ANTISERUM FOR VTG 1 AND VTG 2 FRAGMENTS 
 48

3.6 COMPARATIVE CROSS-REACTIONS TEST OF ANTI VTG 1 AND ANTI R. QUELEN
VTG WITH DIFFERENT FISHES SPECIES.......................................................................... 49

4 DISCUSSION............................................................................................................................54

BIBLIOGRAPHY..........................................................................................................................58

CAPÍTULO II: AVALIAÇÃO DOS EFEITOS SUBCRÔNICOS E DO PAPEL ESTROGÊNICO 
DO TBF EM ADULTOS MACHOS E FÊMEAS DE Oreochromis niloticus.........................61

RESUMO...................................................................................................................................... 61

1 INTRODUÇÃO..........................................................................................................................62

2 OBJETIVOS..............................................................................................................................70

2.1 OBJETIVO GERAL.......................................................................................................... 70

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS........................................................................................... 70
3 MATERIAL E MÉTODOS........................................................................................................ 71

3.1 COLETA DO MATERIAL BIOLÓGICO.................................................................................71

3.2 PREPARO DAS AMOSTRAS: HOMOGENEIZAÇÃO DE TECIDOS E QUANTIFICAÇÃO 
DE PROTEÍNAS TOTAIS........................................................................................................ 72

3.2.1 Quantificação de proteínas totais......................................................................................73

3.3 BIOMARCADOR SOMÁTICO...............................................................................................73

3.4 BIOMARCADORES BIOQUÍMICOS....................................................................................74

3.4.1 Dosagem de hemoglobina (Hb)........................................................................................ 74

3.4.2 Glutationa-S-Transferase (GST)....................................................................................... 74

3.4.3 Atividade da catalase......................................................................................................... 75

3.4.4 Concentração de tióis não protéicos (glutationa e outros tió is)......................................75

3.4.5 Peroxidação lipídica (LPO)................................................................................................76

3.4.6 Carbonilação de proteínas (PCO).....................................................................................76

3.4.7 Atividade da Acetilcolinesterase (AChE).......................................................................... 77

3.5 BIOMARCADORES MORFOLÓGICOS.............................................................................. 77

3.5.1 Alterações morfológicas e morfométricas nos núcleos nos eritrócitos...........................77

3.5.2 Histopatologia do Fígado...................................................................................................78

3.6 BIOMARCADOR MOLECULAR: IMUNODETECÇÃO DA VITELOGENINA PLASMÁTICA 
 79



3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICAS..................................................................................................81

4 RESULTADOS..........................................................................................................................81

4.1 MATERIAL BIOLÓGICO....................................................................................................... 81

4.2 BIOMARCADOR SOMÁTICO...............................................................................................81

4.3 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA (HB).................................................................................82

4.4 ENZIMAS ANTIOXIDANTES................................................................................................83

4.4.1 Glutationa S-Transferase (GST)....................................................................................... 83

4.4.2 Atividade da Catalase........................................................................................................ 83

4.5 CONCENTRAÇÃO DE TIÓIS NÃO PROTÉICOS.............................................................. 83

4.6 PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA....................................................................................................84

4.7 CARBONILAÇÃO DE PROTEÍNAS (PCO)......................................................................... 85

4.8 ATIVIDADE DA ACETILCOLINESTERASE (AChE)..........................................................85

4.9 ALTERAÇÕES MORFONUCLEARES EM ERITRÓCITOS............................................... 86

4.10 HISTOPATOLOGIA DO FÍGADO...................................................................................... 89
4.11 BIOMARCADOR MOLECULAR: IMUNODETECÇÃO DA VITELOGENINA

PLASMÁTICA...........................................................................................................................93

5 DISCUSSÃO.............................................................................................................................95

6 CONCLUSÕES.......................................................................................................................104

REFERÊNCIAS..........................................................................................................................105
CAPÍTULO III: LOW CONCENTRATION OF 2,4,6-TRIBROMOPHENOL (TBP)
REPRESENTS A RISK TO SOUTH AMERICAN SILVER CATFISH RAMDIA QUELEN 
(QUOY AND GAIMARD, 1824) POPULATION.......................................................................113

ABSTRACT................................................................................................................................ 114

1 INTRODUCTION.................................................................................................................... 115

2 MATERIALS AND METHODS...............................................................................................116

2.1 REAGENTS..........................................................................................................................116

2.2 PROCEDURES FOR EGGS FERTILIZATION/PARENTAL SPAWNING.......................116

2.3 EXPERIMENTAL DESIGN.................................................................................................. 117

2.4 MATHEMATICAL MODELLING......................................................................................... 118

2.5 STATISTICAL PROCEDURES...........................................................................................119

3 RESULTS................................................................................................................................ 120

3.1 HATCHING AND SURVIVAL RATES................................................................................120

3.2 MORPHOLOGICAL DEFORMITIES/MALFORMATIONS SCORES............................... 120

3.3 MATHEMATICAL MODELING............................................................................................120
4 DISCUSSION..........................................................................................................................124

5 CONCLUSION.........................................................................................................................128

REFERENCES...........................................................................................................................128

4 DISCUSSÃO GERAL.............................................................................................................132

5 CONCLUSÕES GERAIS....................................................................................................... 136

REFERÊNCIAS..........................................................................................................................137



17

1 INTRODUÇÃO

O aumento dos níveis de contaminação dos ecossistemas aquáticos 

observados hoje a nível global, com várias centenas de compostos químicos e 

biológicos, é um dos principais desafios para avaliar a qualidade da água e o risco de 

exposição aos organismos vivos que necessitam desse recurso, incluindo as 

populações humanas (BOPP eta l., 2008).

Apesar dos mananciais e reservatórios serem considerados fontes de água 

potável e locais importantes de recursos vivos como a pesca, são também aqueles 

que muitas vezes se apresentam com maior risco de contaminação por se 

apresentarem próximos a áreas de atividade antrópica, nos quais vem sendo 

recentemente detectada a presença de contaminantes potencialmente tóxicos 

(MEDEIROS et al., 2012; VOIGT et al., 2015; SANTOS et al., 2016; DORIS et al., 

2017; YAMAMOTO et al., 2016, 2017, 2018; SANTANA et al., 2018).

Como resultado, os organismos são expostos a uma grande variedade de 

compostos identificáveis, ou de maneira mais complexa, contendo várias centenas de 

metabólitos semelhantes e/ou compostos não relacionados (KARIM, et al., 2011). 

Esta complexidade de substâncias dificulta o seu monitoramento, biodisponibilidade e 

o risco de exposição nos ecosistemas aquáticos. Além da detecção quimica destes 

compostos, os estudos têm optado também pela investigação dos riscos de exposição 

através do emprego de biomarcadores em organismos residentes como os peixes, 

utilizando metodologias de bioensaio laboratorial (RABITTO, et al., 2005; DORIA et 

al., 2018) e em campo (MOURA COSTA et al., 2010 e 2016; SANTOS et al., 2016; 

YAMAMOTO et al., 2017) e biomonitoramento ambiental (SANTANA et al., 2018; 

YAMAMOTO et al., 2016 e 2018).

Strimbu e Tavel 2010, relataram que o Programa Internacional de Segurança 

Química, liderado pela Organização Mundial de Saúde (WHO) e em coordenação com 

as Nações Unidas (ONU) e a Organização Internacional do Trabalho, definiram 

biomarcador como qualquer substância, estrutura ou processo que possa ser 

quantificado no corpo ou em seus metabólitos em diferentes níveis de organização 

biológica, podendo assim, prever a incidência de alterações ou doença.
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Em termos moleculares (OEAC, 2011) os biomarcadores podem ser avaliados 

através de diferentes plataformas baseados em análises do DNA (genômica), no perfil 

de expressão do RNA (transcriptoma), no perfil proteico (proteômica) ou pela análise 

dos metabólitos (metabolômica). Em termos bioquímicos os biomarcadores podem 

ser empregados para avaliar a atividade de enzimas na resistência à eritropoietina, 

estresse oxidativo, neurotoxicologia, metabolismo via sistema de detoxificação, 

diminuição da saturação de ferro acompanhada de alta ferritina, hemoglobina, 

citocinas, entre outros (KAYSEN, 2009). Já os biomarcadores morfológicos, utilizando 

células ou tecidos, são representados pela análise ultraestrutural, estrutural, por 

morfometria das unidades constituintes, capacidade de adesão, migração e 

proliferação celular, danos estruturais, reações adversas e vários achados 

histopatológicos (RIOS et al., 2003, SALGADO et al., 2018), os quais determinam 

efeitos ou alterações permanentes, representando um comprometimento maior do 

organismo.

Os biomarcadores podem ser utilizados para extrapolar da unidade viva (célula) 

ou organismo permitindo uma abordagem ecológica do risco de exposição ambiental 

(DENG et al., 2010; HALDEN et al., 2010; PIMM et al., 2014, BRITO et al., 2017; 

ROUSH et al., 2018). Uma ferramenta que pode ser utilizada para tal fim é a aplicação 

da modelagem matemática, como a que foi desenvolvida por Brito et al. (2017), capaz 

de prever hipoteticamente o impacto de químicos ou misturas na densidade 

populacional de peixes, sob diferentes cenários de exposição nos estágios de 

desenvolvimento e adulto. De acordo com Beketov e Liess (2012), a modelagem 

matemática pode ser empregada para colaborar nas análises ecotoxicológicas e 

transpor os efeitos da toxicidade de escala laboratorial para escala espacial 

relacionados com perda de biodiversidade e risco de extinção de espécies.

A combinação de diferentes ferramentas e biomarcadores, em avaliações de 

bioensaio laboratorial ou de campo, permitem uma avaliação do risco de exposição a 

xenobióticos. O bioensaio laboratorial está fundamentado em manter os animais sob 

condições laboratorias controladas, sendo as respostas biológicas decorrentes 

apenas da interferência do xenobiótico, enquanto nos estudos in situ os animais são 

mantidos em condições de cativeiro em ambiente real, sob condições abióticas não 

controladas, nas quais a espécie encontra-se adaptada, favorecendo o desenho 

experimental.
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O Biomonitoramento Ativo (ABM) é uma metodologia que envolve a 

transferência de um organismo de um ambiente sem poluentes a um outro local que 

se pretende estudar, onde as respostas biológicas podem ser comparadas (HE et al., 

2012; SANTANA et al., 2018). A principal característica desse métododo é a 

integração da exposição do organismo em cativeiro a um ambiente real, sob condições 

abióticas não controladas (pH, temperatura, salinidade) que podem influenciar na 

toxicidade de xenobióticos nos sistemas aquáticos. Nesse caso são controlados o 

tempo e local exposição, a idade, sexo e a procedência dos animais expostos.

O risco de exposição da biota a xenobióticos vem sendo estudado para avaliar 

os efeitos tóxicos de diferentes grupos de contaminantes ambientais como: metais 

tóxicos (HUANG, et al., 2014; MELA, et al., 2014; GUSSO-CHOUERI et al., 2018), 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAHs) (OLIVEIRA, et al., 2015), 

organoclorados (GUO, et al., 2012), compostos halogenados (HUANG, et al., 2015; 

KANG et al., 2017;, LEE et al., 2016), fármacos (GRONER, et al., 2015), compostos 

biológicos (LIEBEL, et al.,2007; AZEVEDO LINHARES, 2018) e poluentes emergentes 

(por exemplo, nanopartículas) (MAGESKY et al., 2017; FILIPAK NETO, et al., 2012).

No presente estudo foi selecionado o composto halogenado 2,4,6- 

Tribromophenol (TBF) pertencente a classe dos polibromados retardantes de chama 

-B FR s (ANVISA 2015), com o objetivo de avaliar o risco de exposição em peixes, 

visto que é uma molécula ainda considerada como poluente emergente e poucos 

dados são encontrados na literatura comparativamente com outras classes de 

poluentes de uso mais amplo. O 2,4,6-TBF ocorre no ambiente natural pela síntese 

observada em alguns organismos marinhos, como produtos da indústria 

manufaturada e através de processos de biodegradação de outros compostos 

bromados (SALGADO et al., 2018).

A ANVISA (2015) classifica essa substância como um organobromado 

potencialmente tóxico, persistente, de utilização exclusivamente industrial no 

tratamento preventivo contra o ataque de fungos em madeiras e como retardante de 

chamas e estruturas inflamáveis como as embalagens e materiais de polietileno. 

Dessa forma então, é largamente empregado na produção de plástico, na indústria 

textil, em produtos de eletrodomésticos e eletroquímicos, móveis e veículos 

automotores (KOCH e SURES, 2018).
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O TBF é classificado como composto persistente, bioacumulável com 

coeficiente de bipartição (P), Log P entre 3,74 e 4,24, apresenta estabilidade 

hidrolítica, sua solubilidade aquosa é de 59,61 mg.L-1, sua meia vida fotolítica na 

atmosfera é de 4,6 horas (WHO 2005) enquanto a de seus radicais hidroxilados é de 

aproximadamente 40 dias (MEYLAN e HOWARD, 1993). O mais preocupante é que 

o TBF vem sendo detectado em diferentes compartimentos ambientais destacando os 

mais variados tipos de sedimentos, esgoto, poeira doméstica e não doméstica, 

superfície e corpos de água doce e marinha. As maiores concentrações de TBF foram 

detectadas na faixa de 26 a 3.690 ng.g-1 em sedimentos de água doce na França 

(TOLOSA et al., 1991), 0.3 |jg .L-1 TBF na superfície de água em Saitama/Japão 

(IUCLID 2003) e de 15 a 620 ng.g-1 TBF em poeira doméstica no Japão (TAKIGAMI 

et al., 2009). No Brasil há relato da presença de TBF em músculo de peixes de água 

doce em uma concentração variando de 6-171 ng.g-1 (OLIVEIRA et al., 2009) e de 0.6 

ng g-1 em músculo de peixe marinho (SANTOS SOBRINHO, 2012). Segundo Koch e 

Sures (2018) a presença do TBF já foi detectada no homem em fluídos como o 

sangue, leite materno, no cordão umbilical, tecido placentário, e no tecido adiposo. 

Alguns efeitos tóxicos referentes à presença do TBF em diferentes organismos vêm 

sendo descritos, caracterizando essa substância como embriotóxica (HÁLDEN et al., 

2010; DENG e t al., 2010), neurotóxico (RIOS et al., 2003) e desreguladora endócrina 

da tireoide (HAMERS et al., 2006; LEE et al., 2016) e estrogênica (HÁLDEN et a l,  

2010; DENG e t al., 2010).

De acordo com a CEC (2016), desregulador endócrino é definido como uma 

substância ou mistura exógena capaz de alterar uma ou mais funções do sistema 

endócrino e causar efeitos adversos na saúde de um organismo intacto, em 

descendentes ou (sub) populações.

O despejo de desreguladores endócrinos nos corpos d ’água é cada vez mais 

frequente, afetando organismos residentes que respondem a essas substâncias pelas 

alterações/sobrecarga metabólica em tecidos, pela interferência direta em 

características morfológicas e comportamentais de dimorfismo sexual bem como no 

desempenho reprodutivo de espécies expostas nesses ambientes (BAHAMONDE et 

al., 2015). A regulação endócrina estrogênica em peixes teleósteos ocorre a partir da 

síntese e liberação de diferentes hormônios e interação de cascatas enzimáticas no
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eixo Hipotálamo-hipofisário-gonadal, utilizada para o controle da gametogênese e 

desova (GÁRRIZ et al., 2017).

O hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) é um neuromodulador 

hipotalâmico, responsável pela síntese e liberação dos hormônios gonadotróficos da 

hipófise: hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo estimulante (FSH). Estes 

hormônios são responsáveis pela regulação da espermatogênese, ovogênese e na 

regulação da produção dos hormônios esteroidogênicos sexuais através dos 

receptores gonadais (LEVAVI-SIVAN et al., 2010). Os hormônios esteroidogênicos 

sexuais (testosterona, progesterona e estradiol) exercem efeitos pelo controle de 

retroalimentação positiva e negativa na liberação dos hormônios do hipotálamo e 

hipófise (ZOHAR et al., 2010).

Uma via importante na regulação da síntese dos hormônios esteroidogênicos 

sexuais é a via da P450 aromatase, enzima que catalisa a conversão da testosterona 

em estradiol. Existem duas isoformas dessa enzima, uma que é expressa na gônada 

(CYP19a1a) e outra no cérebro (CYP19ab) (KISHIDA e CALLARD, 2001, 

YAMAMOTO et al., 2018).

A vitelogenina (vtg) é uma fosfolipoglicoproteína, de alta massa molecular, 

precursora de proteínas do vitelo e vem sendo utilizada com um biomarcador sensível 

a exposição a poluentes com efeito estrogênico em ambientes aquáticos. Como é uma 

proteína de importância vital para o sucesso reprodutivo e para o desenvolvimento do 

peixe, vem sendo utilizada para estabelecer também riscos de exposição à biota 

aquática e para populações humanas (YAMAMOTO et al., 2017 e 2018). Essa 

proteína é sintetizada sob controle estrogênico no fígado de fêmeas sexualmente 

maduras, liberada na corrente sanguínea, endocitada nos oócitos em crescimento e 

clivada em lipovitelina, fosfovitina, componente P' e peptídeo C-terminal para formar 

as proteínas de vitelo (FINN, 2007). Além do fígado, outros órgãos como rim, pele, 

músculo e olho, podem sintetizar a vitelogenina em peixes, indicando importante 

fontes alternativas para análises do biomarcador (MARLATT et al, 2014).

A expressão da vtg no fígado, uma proteína responsável pela formação do 

vitelo, é regulada pela interação do estradiol circulante a receptores estrogênicos 

(RE/ER) nas regiões reguladoras da expressão da vtg no DNA (HOFFMANN e ORIS, 

2006). Nos peixes teleósteos são conhecidos três tipos de ER: o ERa, ERp1 e ERp2.
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A alta expressão dos receptores ERa e ERP2 vem sendo descrita como uma resposta 

a exposição a desreguladores endócrinos estrogênicos, elevando os níveis de 

expressão de vtg em machos (HUMBLE et al., 2014).

Na regulação endócrina estrogênica ocorre uma interação entre respostas 

geradas entre os eixos hipotálamo-hipofisário-gonadal e do eixo hipotálamo- 

hipofisário-tireóide (CASTANEDA CORTES et al., 2014). O hormônio liberador da 

corticotrofina (CRF) do hipotálamo, estimula a liberação do hormônio estimulante 

tireoideano (TSH) na hipófise, que por sua vez estimula a tireóide a produzir a 

triiodotironina (T3). Tem sido sugerido que T3 aumentaria a ativação da maquinaria 

androgênica e inibição na atividade ou expressão da aromatase (P450arom / cyp19a1) 

em peixes (CASTANEDA CORTES et al., 2014). O aumento da produção do hormônio 

adrenocorticotrófico pela hipófise, também interfere na regulação endócrina 

estrogênica. O hormônio adrenocorticotrófico estimula a produção de cortisol nas 

células adrenocorticais e esta exposição resulta em um aumento da maquinaria 

relacionada ao andrógeno e subsequente masculinização em peixes (CASTANEDA 

CORTES et al., 2014).

A produção da vtg também ocorre em machos, porém a sua síntese é 

normalmente reduzida devido aos baixos níveis circulantes do hormônio estrogênio. 

Neste sentido a vtg vem sendo comumente utilizada em vários trabalhos de pesquisa 

para avaliar a biodisponibilidade de substâncias estrogênicas em peixes machos 

(PRADO, et al., 2014; SAFHOLM, et al., 2015; YAMAMOTO et al., 2017 e 2018). É 

um biomarcador utilizado em estudos que avaliam a exposição a misturas complexas 

em alterações relacionadas com intersexo e interferência na capacidade reprodutiva 

(REI VASQUEZ, et al., 2009; YUAN, et al., 2013; PRADO, et al., 2014; BAHAMONDE, 

et al., 2015; SAFHOLM, et al., 2015; YAMAMOTO et al., 2017 e 2018). Dessa forma 

então, o emprego da vtg encontra-se cada vez mais voltado para o aprimoramento de 

técnicas de purificação da vtg e ensaios de sua quantificação (DAVIS et al., 2009; 

DESLOW et al., 1999; REI VASQUEZ, et al., 2009; WANG, et al., 2015), com 

aplicação no monitoramento ambiental.

A identificação química confiável dessa molécula depende de cromatografia 

gasosa (GC) ou cromatografia líquida de alta precisão (HPLC) acoplada com 

espectroscopia de massa, porém é um método que requer pré-tratamento demorado 

e de cara instrumentação (SHO et al., 2011). Assim, o que mais vem sendo utilizado
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nesse caso é o emprego da produção de anticorpos para a vtg e posterior utilização 

em técnicas de imunodetecção (WANG, et al., 2015). Nesse caso o método de 

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) vem sendo mais utilizado por ser um 

teste imunoenzimático para microtitulação na detecção de proteínas com 

instrumentação relativamente simples e de potencial promissor na análise ambiental 

(SHO et al., 2011). O método de ELISA sanduiche e de competição tem sido utilizado 

de forma sistemática para identificar e quantificar agentes estressores na água 

(AGRADI, et al., 2000; EIDEM, et al., 2006; YAMAMOTO et al., 2017; MOURA E 

COSTA et al, 2016). Nesses estudos, os pesquisadores estabelecem correlação direta 

da resposta do organismo à xenobióticos com a qualidade de água de reservatórios e 

rios de abastecimento. Geralmente, o método de ELISA tem sido considerado como 

mais sensível que outros métodos de quantificação de expressão proteica (AGRADI, 

et al., 2000; WANG, et al., 2015). Uma vez obtido o anticorpo é possível adaptar o 

método para outros ensaios de imunodetecção como o do fluxo lateral 

imunocromatográfico (TIPPKÖTTER, et al., 2009; JOSHI, et al., 2009) e técnicas 

eletroanalíticas por voltametria (XIANG, et al., 2014) e dieletroforese

(KHOSHMANESH, et al. 2011).

Os anticorpos são proteínas conhecidas como imunoglobulinas, responsáveis 

pela resposta imunológica humoral contra agentes agressores imunogênicos. 

Possuem a forma de Y, constituídos na sua forma monomérica por duas cadeias 

polipeptídicas pesadas (H) e duas leves (L) idênticas, ligadas por pontos de dissulfeto. 

A cadeia L contém dois domínios e cada cadeia H contém de quatro a cinco domínios. 

Cada cadeia H e L contém uma região constante (Ch ou C l ) e outra variável (Vh ou 

V l ). Cadeia polipeptídica da imunoglobulina contém um domínio proteico 

aminoterminal responsável pela ligação específica ao antígeno (BOWEN e 

CASADEVALL, 2018).

Existem 5 classes ou isotipos de anticorpos (IgG, IgM, IgD, IgE e IgA) com 

diferenças nas estruturas das cadeias pesadas e no desempenho de suas funções. 

Cada isotipo é produzido como proteínas séricas ou na forma monomérica ligada a 

membrana que forma parte dos receptores das células B (BOWEN e CASADEVALL, 

2018). O IgG monomérico é o anticorpo sérico predominante, enquanto o IgM ocorre 

na forma de pentâmero ou hexâmetro com avidez muito alta ao antígeno. O IgA é 

tipicamente monomérico, perfaz 15% do total de anticorpo presente no soro. Este tipo
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é mais produzido do que os outros, combinado e secretado com um componente 

secretório nas membranas mucosas. O IgA secretado geralmente é produzido como 

dímero, mas pode ocorrer raramente nas formas monoméricas, triméricas e 

tetraméricas. O IgE e IgD são normalmente encontrados no soro a concentrações 

muito baixas em sua forma monomérica.

Existem dois tipos de anticorpos que podem ser obtidos o monoclonal e o 

policlonal (SINGH eta l, 2014). O anticorpo monoclonal é produzido por um único clone 

de célula (linfócito B), portanto ocorre a obtenção de um anticorpo específico para um 

epítopo (uma região imunogênica). Para o anticorpo policlonal, a produção ocorre com 

numerosos clones de células juntas, portanto os anticorpos são capazes de 

reconhecer diferentes epítopos.

Os anticorpos produzidos contra a vtg, por diferentes metodologias, e aplicados 

na sua detecção, contribuem para esclarecer a imunogenidade da vtg, a relação de 

especificidade do anticorpo-antígeno, sensibilidade do método de imunodetecção, 

além de fornecer informações das relações homólogas e heterólogas de detecção, ou 

seja, a capacidade de um anticorpo produzido contra a vtg de uma espécie animal em 

reagir com a vtg de outra espécie. Assim, a aplicabilidade da imunodetecção de 

biomarcadores pode contribuir para monitorar as respostas biológicas de um 

organismo residente em um local de possível alvo do aporte de contaminantes.

Dentre os vertebrados aquáticos, os peixes constituem um grupo de grande 

importância tanto pelo seu potencial comercial, fonte de proteína em vários países, como 

pelo seu papel ecológico (RABITTO et al., 2011). A escolha deste organismo como 

modelo biológico de estudo na avaliação de risco de exposição tóxica deve-se ao fato de 

que mecanismos de resposta celulare são similares aos encontrados nos vertebrados 

superiores como mamíferos. Além disso, esses organismos encontram-se em constante 

exposição a substâncias dissolvidas na água (OLIVEIRA RIBEIRO et al., 2008; 

CLEMENTE et al., 2010; LIEBEL et al., 2011; SANTOS et al., 2016; YAMAMOTO et 

al., 2018).

As espécies de peixes Oreochromis niloticus e Rhamdia quelen foram 

escolhidas como modelos no presente estudo para a avaliação do potencial 

toxicológico do TBF. Uma justificativa importante, também associada ao estudo, é a 

proximidade dos mecanismos de respostas celulares dos peixes teleósteos com os



25

encontrados nos vertebrados superiores como mamíferos. Além disso, os peixes 

encontram-se em constante exposição hídrica e trófica nos ecossistemas aquáticos 

como reservatórios e mananciais onde esse tipo de estudo é empregado (OLIVEIRA 

RIBEIRO et al., 2008; LIEBEL et al., 2011; SANTOS et al., 2016; YAMAMOTO et al., 

2018).

A espécie O. niloticus (Linnaeus, 1758) conhecido como tilápia do Nilo, é uma 

espécie de peixe teleósteo, pertencente à família dos ciclídios, bento-pelágica e 

onívora. Segundo Phelps e Popma (2000), dentre as espécies de peixes cultivadas é 

a que melhor resiste a alta temperatura, a baixa concentração de oxigênio dissolvido 

e a alta concentração de amônia na água. Vem sendo muito utilizada nos estudos com 

biologia molecular pela descrição completa do seu genôma.

A espécie R. quelen (Quoy e Gaimard, 1824) é conhecida vulgarmente como 

jundiá, apresenta distribuição na América do Sul e é amplamente cultivada no sul do 

Brasil (ZANIBONI FILHO e SCHULZ, 2003). A espécie é onívora, de hábito de vida 

bentônica cujas caraterística reprodutivas e de desenvolvimento são bem conhecidas, 

propiciando sua utilização em estudos de embriotoxicidade (RODRIGUES-GALDINO 

et al., 2010).

Alguns autores vêm utilizando os embriões para avaliar os efeitos da exposição 

aos xenobióticos nos estágios iniciais de desenvolvimento e na reprodução dos peixes 

no ambiente aquático (BRION, et al., 2004; MUIRHEAD et al., 2006, DENG et al., 

2010; HÁLDEN et al., 2010; AZEVEDO LINHARES, 2018).

Dentro desta abordagem, vários parâmetros são empregados desde a 

avaliação da frequência de malformações, mortalidade e inibição do crescimento 

(KAMMANN, et al., 2006; DENG et al., 2010; HALDEN et al., 2010; SFAKIANAKIS et 

al., 2015; AZEVEDO LINHARES et al., 2018 ), taxa de desova (NAGEL e DAR, 2002, 

AZEVEDO LINHARES et al., 2018) como também no desenvolvimento e dimorfismo 

sexual (BRION, et al., 2004; MUIRHEAD et al., 2006), estes prontamente 

influenciados pela ação de hormônios produzidos em glândulas endócrinas 

(LILIENTHAL, et al., 2006).
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Avaliar o efeito da exposição hídrica e trófica do 2,4,6-Tribromofenol (TBF) em 

peixes teleósteos.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

CAPÍTULO I

• Produzir uma ferramenta molecular na investigação de desreguladores 

endócrinos estrogênicos em peixes teleósteos.

CAPÍTULO II

• Aplicar múltiplos biomarcadores na avaliação do efeito do TBF em O. niloticus 

após exposição trófica.

CAPÍTULO III

• Avaliar os efeitos sobre os estágios iniciais de desenvolvimento em Rhamdia 

quelen  após exposição hídrica ao TBF, e suas implicações na densidade 

populacional utilizando modelo matemático.

3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 CAPÍTULO 1: PRODUÇÃO DE UM BIOMARCADOR PARA VITELOGENINA EM 
PEIXES BASEADA NA EXPRESSÃO HETERÓLOGA DE FRAGMENTOS 
CONSERVADOS DA MOLÉCULA.

3.1.1 Indução da expressão de vtg

Espécies de peixes de água doce foram obtidas em uma estação de piscicultura 

(www.pisciculturapanama.com.br, Brasil) e mantidos em tanques redes de 1,2 m3 sob 

fluxo contínuo de água na própria estação. Individuos adultos machos das espécies 

nativas Rhamdia quelen (jundiá), Piaractus mesopotamicus (pacu), Prochilodus 

lineatus (curimbatá), Hoplias malabaricus (traíra) e da espécie exótica Oreochromis 

niloticus (tilápia) foram intraperitonealmente (i.p.) expostos ao 17a-etinilestradiol (EE) 

dissolvido em óleo de canola para indução da expressão de vtg. Três grupos 

experimentais foram estabelecidos: um grupo de peixes machos de cada espécie

http://www.pisciculturapanama.com.br


expostos a uma dose única de 10 mg kg-1 ou 20 mg kg-1 de EE dependendo da espécie 

(5<n<7); um grupo de peixes machos injetado apenas com o veículo (óleo de canola) 

(3<n<5); e um grupo de fêmeas injetado apenas com o veículo (óleo de canola) 

(controle positivo) (3<n<5). A dose de EE para espécies nativas foi de 10 mg kg-1, 

segundo Moura Costa et al. (2016) enquanto para Oreochromis niloticus a dose de 20 

mg kg-7 foi de acordo com Yamamoto et al. (2017). Quinze dias após a injecção i.p. 

os peixes foram anestesiados com MS222 (0,012%) e o sangue foi coletado, com 

agulhas heparinizadas, pela veia caudal, misturado com PMSF (1 mM) e centrifugado 

(3.000 g, 30 min a 4 °C). O plasma foi armazenado a -70 °C até análise.

3.1.2 Perfil eletroforético da vtg

A concentração de proteínas totais plasmáticas foi determinada pelo método 

de Bradford (1976). Um total de 25 pg de proteína foi reduzido e desnaturado em 

tampão de amostra (0,5 M Tris-HCl pH 6,8, 0,1% SDS, 10% glicerol, 0,02% azul de 

bromofenol e 5% p-mercaptoetanol) e aquecido a 95 °C durante 5 min. A seguir foi 

aplicado e separado por eletroforese com SDS-PAGE de acrilamida a 8% (Mini 

Protean II, 11 BioRad®). A corrida eletroforética foi realizada com aplicação de campo 

elétrico vertical para separação de proteínas, utilizando corrente constante de 15 mA 

por gel. As bandas de proteínas no primeiro gel foram coradas com Azul Brilhante de 

Coomassie e as do segundo gel foram transferidas para membrana de nitrocelulose.

3.1.3 Western Blot

As proteínas separadas por SDS-PAGE foram transferidas para membranas de 

nitrocelulose (100 V, 1 h, 4 °C) e mantidas por 1 h na solução de bloqueio com 5% de 

leite em pó desnatado em tampão TBST (1 M Tris-HCl pH 7,4, 4 M NaCl e 0,05% 

Tween-20) à temperatura ambiente. A membrana foi incubada com anticorpo 

policlonal anti vtg de R. quelen produzido por Moura e Costa et al. (2016) (durante a 

noite, 4 °C) na solução de bloqueio, em 1:150.000 de diluição para a vtg do peixe 

Rhamdia quelen de acordo com Moura e Costa et al. (2016) com modificações, a 

diluição de 1:5.000 foi empregada para as outras espécies de acordo com Santos et 

al. (2016), com modificações. Para a espécie O. niloticus, a membrana foi incubada 

com anticorpo policlonal anti vtg da espécie Geophagus braziliensis produzido por 

Yamamoto et al., (2017), a uma diluição de 1:15.000 de acordo com Azevedo Linhares 

et al. (2018). Os anticorpos ligados foram detectados com anticorpos anti-coelho 

acoplados a HRP (horseradish peroxidase, 1:4.000- Biorad) diluídos em solução de
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bloqueio. A membrana foi lavada com TBST entre incubações com os anticorpos 

primários e secundários. A reação foi revelada usando o kit quimioluminescente da 

Pierce e detectada (fotografia Hyperformance ou Kodak filme) exposta no máximo 20 

min.

3.1.4 Genes sintéticos

Pelo fato das espécies de peixe de ocorrência na América do Sul não 

apresentarem descrição da seqüência completa de aminoácidos da vtg, a espécie 

Oreochromis aureus, foi escolhida para a produção recombinante de fragmentos 

conservados da vtg. Esta espécie apresenta uma sequência completa de aminoácidos 

depositada no Centro Nacional de Biotecnologia e Informação (NCBI). Deste modo, 

os domínios Locus AF072686-1 (1.788 aa), descritos como Vitellogenin N, DUF 1943, 

DUF 1944 e vWD, foram escolhidos para esse trabalho.

Como a proteína nativa apresenta uma massa molecular elevada (acima de 

300 kDa em uma estrutura homodimérica), três regiões conservadas de vtg 

correspondendo a três fragmentos de DNA respectivamente vtg 1, vtg 2 e vtg 3, foram 

selecionadas para produção de um biomarcador de vtg no sistema de E. coli (Figura 

1).

A  CCAT GGGTTT CGCTT CTGTT AAAACCT ACAT GT ACAAAT ACGAAGCT GTTCTGATGGGTG 
GT CTGCCGGAAGAAGGTCTGGCT CGTGCTGGT GTT AAAAT CCGTGGT AAAGTT CT GAT CT 
CTGCT ACCT CT GCT AACGACT ACAT CCT GAAACT GGTT GACCCGCAGCTGCT GGAAT ACT 
CTGGT AT CT GGCCGAAAGACCCGTT CCACCCGGCT ACCAAACT GACCACCGCT CT GGCT 
ACCCAGCT GT CT ACCCCGAT CAAATT CGAAT ACACCAACGGT GTT GTT GGT CGT CT GGCT 
GCT CCACCAGGT GT AAGCACCACCGTT CT GAACAT CT ACCGT GGT AT CAT CAACCT GCT G 
CAGCT GAACGTT AAAAAAACCCAGAACGTTT ACGAAAT GCAGGAAT CT GGTGCT CACGGT 
GTTTGCAAAACCAACT ACGTT ATCCGT GAAGACGCT CGTGCT GAACGT AT CCACCT GACC 
AAAACCAAAGACCT GAACCACT GCCAGGAAAAAAT CAT GAAAGCT ATCGGT CT GGAACAC 
GTTGAAAAAT GCCACGACT GCGAAGCT CGTGGT AAAT CT CT GAAAGGT ACCGCTT CTT AC 
AACT ACAT CAT GAAACCGGCT CCGT CTGGTT CT CT GAT CATGGAAGCT GTTGCT CGT GAA 
GTT AT CGAATT CTCTCCGTT CAACAT CCT GAACGGT GCTGCT CAGAT GGAAT CT AAACAG 
AT CCT GACCTT CCTGGACAT CGAAAACACCCCGGTT GACCACGCT CGTT ACACCT ACGTT 
CACCGTGGTT CT CTGCAGT ACGAACACGCGGCCGC.

B CCAT GGGT CAGACCCCGAT CCACCTGCTGCGT GTT ACCCACGCT GAGGCGCAGAT CGT A 
AGCACCCT GAACCACCTGGTTGCTT CT AACGTT GCT AAAGTT CACGAAGACGCT CCGCT G 
AAATT CGTTGAACT GAT CCAGGTT ATGCGT GTTGCGAGGTT CGAAACCAT CGAGT CT CT G 
TGGGCT CAGTT CAAAT CT CGT CCGGACCACCGTT ACTGGCT GCT GAACGCTGTT CCGCA 
CAT CCGT ACCCACGCT GCT CT GAAATT CCT GAT CGAAAAACT GCTGGCT AACGAACT GT C 
T GAAACCGAAGCT GCT ATGGCT CT GCTGGAATGCCTGCACT CT GTT ACCGCT GACCAGA 
AAACCAT CGAACT GGTTCGTT CT CTGGCT GAAAACCACCGT GTT AAACGT AACGCT GTT C 
TGAACGAAATCGTTATGCTGGGTTGGGGTACCGTTATCTCTCGTTTCTGCAAAGCTCAGC 
CGT CTT GCT CTT CT GACCT GGTT ACCCCGGTT CACCGTCAGGTT GCT GAAGCT GTT GAAA 
CCGGT GACAT CGACCAGCT GACCGTT ACCCTGAAATGCCTGGACAACGCTGGT CACCCG 
GCTTCTATCAAAACCATCATGAAATTCCTGCCGGGTTTCGGTTCTGCTGCTGCTCGTGTT 
CCGCT GAAAGTT CAGGTTGACGCT GTT CTGGCT CTGCGT CGT AT CGCT AAACGT GAACC
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GAAAATGGTTCAGGAAATCGCTGCTCAGCTGCTGATGGAAAAACACCTGCACGCTGAACT 
GCGTATGGTTGCTGCTATGGTTCTGTTCGAAACCAAACTGCCGGTTGGTCTGGCTGCTTC 
T AT CT CT ACCGCT CTGATCAAAGAAAAAAACCTGCAGGTT GTTT CTTT CGTTTACT CTT AC 
AT GAAAGCT AT GGCT AAAACCACCT CT CCGGACCACGTTT CT GTTGCTGCT GCTT GCAAC 
GTTGCT CTGCGTTT CCTGAACCCGAAACT GGGT CGT CT GAACGCGGCCGC

C CCAT GGGT ACCCCGGCTAT GT CT AT CGCT AT CCGTGCT GTT CGTGTT GACCACAAAGTT C 

AGGGTTACCAGCTGGCTGCTTACCTGGACAAACAGACCAACCGTCTGCAGCTGATCTTC 

GCTCGTGTTGCTGAAAAAGACAACTGGCGTATCTGCGCTGACATCGTTCAGCTGTCTTCT 

CACAAACTGATGGCTAAAACCGCTTGGGGTGCTGAATGCAAACAGTACTCTACCATGATC 

GTTGCTGAAACCGGTCTGCTGGGTCACGAACCGGCTGCTCGTCTGAAACTGACCTGGGA 

CAAACTGCCGGGTTCTATCAAACACTACGCTAAACGTGCTCTGAAATCTATCGTTCCGAT 

CGCTCAGGAATACGGTGTTAACTACGCTAAAGCTAAAAACCCGCGTAACCAGATCAAACT 

GACCGTTGCTGTTGCTACCGAAACCTCTATGAACATCGTTCTGAACACCCCGAAAGCTAT 

CGTTTACAAACGTGGTGTTTGCCTGCCGGTTGCTCTGGCGGCCGC

Figura 1 . Definição de três fragmentos de DNA da vitelogenina de O. aureus: A : vtg1 (referente a 
sequência de aminoácido de 24 a 290), B : vtg2 (referente a sequência de aminoácidos de 295 a 624), 
e C : vtg3 (referente a sequência de aminoácido (1321 a 1489). Locus AF072686.1.
Fonte: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/?term=AF072686.1

3.1.5 Transformação da linhagem de E. coli para expressão proteica dos fragmentos 
da vtg (vtgfs)

Os genes sintéticos foram construídos respectivamente de acordo com os 

fragmentos protéicos conservados selecionados: vtg1, vtg2 e vtg3, os quais foram 

expressos de acordo com os métodos descritos por Santos et al. (2016) com 

modificações. Resumidamente, os genes sintéticos foram obtidos de um fornecedor 

comercial (GenScript®, Piscataway, NJ, EUA, representado no Brasil pela FastBio®) e 

clonados no vetor pET28a com os sítios de restrição NcoI-NotI e His-tag (cauda ou 

etiqueta de poli-histidina). Os vetores pET28a contendo fragmentos de DNA de 

proteínas recombinantes vtg foram transformados (choque térmico) em Escherichia 

coli BL21 -Star (DE3) para expressão.

Culturas bacterianas foram cultivadas em 5 ml em meio LB contendo 

Kanamicina (50ug/ml) durante a noite em agitador a 37 °C e usado para inocular 30 

ml ou 500 ml em meio LB fresco. As temperaturas selecionadas para indução foram 

de 37, 25 e 15 °C. Quando as culturas atingiram uma densidade de Ab 0,6-0,8 (a 37 

°C ou 15 °C de temperatura de indução) ou 1,0-1,2 (a 25 °C), os vectores 

recombinantes foram induzidos por adição de 0,2 mM de isopropil-D-1- 

thiogalactopyranoside (IPTG). Para as duas últimas temperaturas, foi realizado um 

passo adicional de aclimatação de 30 min antes da adição do IPTG. O tempo de 

indução foi de 4 horas a 25 °C e 37 °C por 16 horas a 15 °C com agitação a 200 rpm.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/?term=AF072686.1
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As células foram recolhidas após centrifugação a 7000 g, 4 °C durante 10 min e 

ressuspensas em tampão de lise 1 (Tris.HCl 50 mM pH 7,4, NaCl2 100 mM, 10 mM 

de p-mercapto-etanol, 5 mM de EDTA, 0,5 mM de PMSF e 2% de Triton X-100), em 2 

mL / g de células, seguido de lise enzimática (0,1 mg mL-1 de lisozim) em câmara fria 

por 30 min. Tampão de lise 2 (Tris.HCl 50 mM pH 7,4, NaCl2 100 mM, p- 

mercaptoetanol 10 mM, EDTA 5 mM, PMSF 0,5 mM e Triton X-100 a 2%) foi 

adicionado (1: 1), sonicado em gelo (6 ciclos de 20 segundos, pausa de 30 segundos, 

com amplitude de 20%) para obtenção do extrato total com proteínas solúveis e 

insolúveis analisadas em gel de poliacrilamida a 13%. O extrato total obtido foi 

centrifugado a 7.000 g, por 10 min, a 4 °C, o sobrenadante foi analisado em gel de 

poliacrilamida a 13%, correspondendo à fração solúvel do extrato. O sedimento foi 

ressuspenso com tamp de lavagem (Tris.HCl 25 mM pH 7,4, NaCl 1,5 M - 

mercaptoetanol 10 mM, EDTA 2,5 mM, PMSF 0,5 mM e Triton X-100 a 1%), sonicado 

em 4 ciclos (20 segundos e com amplitude de 20%) no gelo. O homogenato foi 

centrifugado (7.000 g, 10 min, a 4 °C) e o sobrenadante foi retirado e armazenado 

(lavagem 1). A amostra foi ressuspensa em tampão de lavagem sonicado e 

centrifugado, com sobrenadante armazenado, correspondente à lavagem 2 dos 

corpos de inclusão. O sedimento foi ressuspenso em tampão de lise 1, com volume 

proporcional à quantidade de corpos de inclusão. Amostras de extrato solúvel, 

lavagem 1, lavagem 2 e ressuspensão dos corpos de inclusão foram analisadas em 

gel de poliacrilamida a 13% (SDS-PAGE). Peletes obtidos por indução em 500 ml de 

volume de cultura foram ressuspensos em tampão Tris-HCl 50 mM pH = 8,0; NaCl 

300 mM e imidazole 15 mM. A pressão do microfluidificador foi ajustada para 15-20 

psi e a amostra homogeneizada foi adicionada ao reservatório até um volume inicial 

mínimo de 16 ml. A passagem foi repetida 12 vezes e a amostra obtida foi centrifugada 

a 7000 g, durante 10 min, a 4 °C, o sedimento foi congelado a -20 °C e o sobrenadante 

foi submetido a uma coluna cromatográfica de afinidade.

3.1.6 Solubilização da proteína recombinante

Os corpos de inclusão foram ressuspensos numa diluição de 10 mg.ml-1 em 

tampão Tris-HCl 50 mM pH 8,0 e DTT 5 mM (ditiotreitol) contendo diferentes 

concentrações crescentes de ureia (2 M, 4 M, 6 M e 8 M). As amostras foram 

incubadas por 16 horas à temperatura ambiente sob agitação e centrifugadas a 14.000 

RPM, por 10 min, à 25 °C. O sedimento foi ressuspenso em tampão de amostra e o
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sobrenadante foi analisado em gel de poliacrilamida a 13%. As amostras foram 

centrifugadas a 2.000 x g, durante 15 minutos, à 4 °C e os sobrenadantes foram 

analisados novamente em gel de poliacrilamida a 13%.

3.1.7 Purificação das proteínas (fragmentos Vtg1 e Vtg2) recombinantes

Purificação de proteínas por cromatografia de afinidade (AKTA)

O extrato de proteína de solúvel Vtg2 foi adicionado na coluna permitindo que 

as proteínas marcadas com histidina fossem fixadas à resina. Para remover proteínas 

contaminantes da resina, foram realizadas lavagens com tampão A (Tris-HCl 50 mM, 

pH 8,0, NaCl2 300 mM e imidazole 15 mM), volume da coluna (VC) e lavagem de 

contaminantes com 20% VC de 0% a 10% de tampão B (50 mM de Tris-HCl, pH 8,0, 

300 mM de NaCl e 400 mM de imidazole), 100% a 90% de tampão A. A eluição foi 

realizada com 20% VC de 10% a 50% de tampão B e 5% de VC de 50% a 100% de 

tampão B, sendo aplicado um fluxo de 1 ml.min-1. As frações: pré-coluna, fluxo, 

lavagens e de purificação (27, 46, 48, 50, 54, 56, 62, 72 e 90) foram analisadas em 

gel de poliacrilamida a 13%.

Purificação em bancada

Para a purificação da proteína recombinante Vtg1 solubilizada em ureia 4M, 

realizamos dois procedimentos com proporções distintas de Vtg1 (amostra) e resina 

de níquel Ni-NTA Flow Qiagen e V1. A amostra ccontendo 20 mM de imidazol foi 

adicionada à resina em duas proporções (7,5amostra:1 resina e 50amostra:1resina ) e agitada 

(rotor) durante 1 hora e 30 minutos em sala fria. Após este período de agitação foi 

centrifugado a 500 g, durante 1 min e o sobrenadante foi recolhido correspondendo 

ao fluxo, não ligado. Realizaram-se três lavagens com 3 v de tamp A (T ris-HCl 50 mM, 

pH 8,0, NaCl 300 mM e imidazole 15 mM) para o volume de resina, seguido sempre 

por centrifugação a 500 g, durante 1 min. Os sobrenadantes de lavagem foram 

recolhidos em tubos separados. A eluição foi realizada com tampão B (Tris-HCl 50 

mM, pH 8,0, NaCl 300 mM e imidazol 400 mM) na proporção de 1,5 de tampão para 

1 de resina. Três eluições foram realizadas seguido de centrifugação a 500 g, por um 

min. A pré-coluna, o fluxo, a lavagem das frações 1, 2 e 3, os eluatos 1, 2 e 3 e a 

resina foram analisadas em gel de poliacrilamida a 13%.
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3.1.8 Produção de anticorpos em coelhos

Para o desenvolvimento deste experimento foram utilizados dois coelhos New 

Zealand (Oryctolagus cunigulus) obtidos na Fazenda experimental de Canguiri/UFPR, 

transportados para o Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos (CPPI), 

Centro vinculado a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, onde foram pesados, 

identificados, avaliados pelo veterinário local e aclimatados em gaiolas individuais.

As imunizações dos coelhos foram feitas com os fragmentos de vtg 

recombinantes (Vtg1 e Vtg2, respectivamente), extraídos dos corpos de inclusão, com 

grau de pureza razoável para realizar tal procedimento.

Após a coleta do soro pré-imune dos coelhos, os mesmos foram imunizados 

com 0,2 mg de massa proteica total em um volume de 500 |jl na primeira imunização. 

Para os quatro reforços utilizamos 0,1 mg (massa protéica total em 500 |jl) em 

intervalo entre três semanas (nos dois primeiros boosters) e quatro semanas (nos 

últimos dois boosters). Na primeira imunização as proteínas recombinantes foram 

homogeneizadas em adjuvante completo de Freund e nas outras com adjuvante 

incompleto de Freund (de acordo com os dados do fabricante Sigma-Aldrich). As 

imunizações foram subcutâneas e distribuídas em cinco pontos por imunização. O 

sangue foi coletado pela veia auricular para a análise da produção de anticorpos aos 

catorze dias após o segundo reforço (42° dia) e sete dias após o terceiro e quarto 

reforço (70° e 98° dia). Após 9 dias do 4° reforço, o sangue foi coletado por punção 

cardíaca (coleta branca).

Os resultados foram analisados em Western Blot, com 100 ng/poço de 

proteínas recombinantes, uma curva decrescente de titulação para o anticorpo 

primário (anti-vtg recombinante) e a reação foi revelada com anticorpos acoplados ao 

HRP, conforme descrito anteriormente.

Na última coleta de sangue por punção cardíaca os coelhos foram anestesiados 

com uma combinação de Cetamina-Xilazina 40:5 mg. Kg-1 e em seguida eutanasiados 

por injeção da combinação Cetamina-Xilazina 240:27 mg.Kg-1.

3.1.9 Análises de reações cruzadas entre anti V tg1, anti Vtg R. quelen e outras 

espéies de peixes

Para este teste foram utilizados ensaios de western blot: 25 ^g/poço de proteína 

total de plasma dos peixes: Rhamdia quelen, Hoplias malabaricus, Prochilodus 

lineatus, Piaractus mesopotamicus e Oreochromis niloticus (pelo menos dois géis para
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cada espécie) foram separados por SDS-PAGE como descrito anteriormente. Depois, 

da transferência das proteínas do gel para a membrana de nitrocelulose, foi realizada 

a detecção da vtg com anticorpo contra o fragmento da proteína recombinante (vtg1) 

e o anticorpo contra a vtg de Rhamdia quelen em diluições decrescentes do anticorpo. 

Os anticorpos ligados foram detectados com anticorpos anti-coelho acoplados a HRP 

(1: 4.000) diluídos em TTBS. A reação foi desenvolvida com o kit quimioluminescente 

da Pierce e revelada com a fotografia Hyperformance ou Kodak.

Os experimentos foram submetidos ao Comitê de Ética de Uso de Animais 

(CEUA/UFPR) e foram aprovados e registrado sob número 1083/2017.

3.2 CAPÍTULO 3: AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO TBF NOS ESTAGIOS INICIAIS DE 

DESENVOLVIMENTO DE R. quelen

3.2.1 Reagentes

O 2,4,6-tribromofenol (purity 99%) foi obtido da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, 

USA) e a solução de TBP foi preparada usando o sulfóxido dimetil (DMSO) (St. Louis, 

MO, USA).

3.2.2 Procedimentos para fertilização

Um macho e uma fêmea adultos e preparados da espécie Rhamdia quelen 

foram mantidos a 24 ± 1°C em tanques (1.000 L) com fluxo contínuo de água, na 

piscicultura Panamá (Santa Catarina, Brasil, www.pisciculturapanama.com.br). A 

fertilização dos óvulos foi realizada de acordo com Graeff et al. (2008), onde a fêmea 

recebeu duas doses intramusculares de extrato hipofisário de peixe carpa (0,5 e 4,5 

mg kg-1), diluído em solução salina a intervalos de 8 horas. A desova foi realizada 210

240 horas após a última injeção em recipiente de plástico seco, pressionando a região 

ventral dos indivíduos macho e fêmea. Em seguida, a fertilização foi promovida com 

a mistura mecânica dos gametas, os ovos fertilizados foram hidratados, devidamente 

acondicionados em sacos plásticos com atmosfera rica em oxigênio e transportados 

para o Laboratório de Toxicologia Celular da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

http://www.pisciculturapanama.com.br
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3.2.3 Desenho experimental

Os ovos fertilizados foram avaliados 8 h após a fertilização (hpf), onde aqueles 

considerados viáveis na fase de gástrula foram selecionados usando o 

estereomicroscópio Leica (x 0,7 a 4,5) de acordo com Rodrigues-Galdino et al. (2010) 

e Brito et al. (2017).

Um total de 1.152 ovos viáveis foram expostos a 0.3 e 3.0 pg L-1 de TBP diluídos 

em 0,01% de DMSO em água reconstituída (0,0065 g L-1 CaCl2, 0,1335 g L-1 MgSO4, 

0,0004 g L-1 KCl, 0,0105 g L-1 NaHCO3) incluindo um grupo controle com 0,01% de 

DMSO. As concentrações testadas foram baseadas nos valores de TBF (0,3 pg L-1) 

encontrados em águas superficiais no Japão (DENG et al., 2010) e uma concentração 

10 vezes maior. Quatro placas de cultura de 96 poços (TPP®) contendo 1 ôvo e 200 

pL de solução teste por poço foram usados para cada tratamento (MacPhail et al., 

2009; BRITO et al., 2018). O número total de larvas por tratamento foi de 384 para 

análise de eclosão, 192 para análise de sobrevivência (28, 48, 72 e 96 hpf) e 23 para 

análise de malformações/deformidades após os tempos de 48, 72 e 96 hpf. As placas 

foram mantidas sob temperatura controlada (24°C) em incubadora BOD Solab® 

modelo SL-224. Durante o experimento, as soluções teste foram substituídas 

diariamente em 50% para remover resíduos metabólicos e promover a oxigenação do 

meio.

Para avaliação morfológica das larvas após 48, 72 e 96 hpf, os indivíduos foram 

anestesiados pela primeira vez com eugenol (50 mg L-1) e preservados com solução 

de Karnovsky (OLIVEIRA RIBEIRO et al., 2012) por 24 horas à temperatura ambiente 

e analisados sob microscópio invertido Leica™. As categorias de 

malformações/deformidades (axial, nadadeira, cranial facial e tórax/abdominal) foram 

estabelecidas de acordo com Powers et al. (2011) onde se estabeleceu um score de 

gravidade para cada categoria.

3.2.4 Modelagem matemática

Um modelo estocástico baseado em indivíduos (IBM) (BRITO et al., 2017) foi 

utilizado para avaliar o efeito da TBF na dinâmica populacional (população prevista ao 

longo do tempo) e desenvolvido para a espécie de R. quelen. O IBM investiga o 

impacto de poluentes em bagres em três fases do ciclo de vida: embrião-larva, juvenil
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e adulto, onde cada fase apresenta uma probabilidade de sobrevivência associada. O 

estágio embrionário-larval (A) começa na fertilização e termina com a absorção total 

do saco vitelino, 96 hpf. Nesta fase, a probabilidade de sobrevivência (SA) é 

determinada por causas naturais ou pelo efeito poluente. A fase juvenil (B) começa 

aos 96 hpf, quando os indivíduos começam a nadar e se alimentam exogenamente e 

terminam quando os animais atingem a maturidade sexual com 1 ano de idade. A 

probabilidade de sobrevivência (SB) varia de acordo com o tamanho da população, 

pois, além de assumir a mortalidade por causas naturais e pelo efeito poluidor, o 

modelo assume que os juvenis competem por recursos. O valor de b, a probabilidade 

de sobrevivência máxima da fase juvenil na ausência de competição, é um dos 

parâmetros que, juntamente com a capacidade de suporte, calibram o valor de SB. A 

fase adulta (C) é caracterizada pela maturidade sexual dos indivíduos e se estende 

de 1 a 21 anos de idade e a probabilidade de sobrevivência (CS) é determinada 

apenas por causas naturais ou pelo efeito poluidor. Todos os indivíduos são 

considerados férteis e o tamanho dos descendentes deixados em cada geração varia 

de acordo com a idade do animal. Em cada interação (ano) todos os indivíduos da 

população são submetidos individualmente à probabilidade de sobrevivência de seus 

próprios estágios de vida e os sobreviventes estarão na população do ano seguinte.

Os primeiros 100 anos da simulação correm em um ambiente sob condições 

ideais (sem a adição de poluentes) e, portanto, com os valores máximos de SA, b e 

SC para as espécies. Segundo o modelo, esse período é suficiente para que o 

tamanho da população se estabilize em torno do ótimo da capacidade de carga do 

ambiente.

A introdução de poluentes ocorre em simulação apenas no ano 101. O impacto 

gerado é expresso como uma diminuição nas probabilidades de sobrevivência, 

calculado da seguinte forma: Imp= SMT / SMC, onde Imp é o impacto, SMT a 

sobrevivência média de cada tratamento até 96 hpf e SMC é a sobrevida média do 

grupo controle. Assim, o Imp varia de 0 a 1, então 0 representa o maior impacto e 1 

ausência de impacto.

Os valores máximos de sobrevivência natural adotados neste estudo são os 

mesmos utilizados por Brito et al. (2017). As probabilidades SA, b e SC foram 

calculadas pela multiplicação do valor de impacto de cada grupo pelo valor máximo 

de sobrevivência em cada uma das três etapas da vida. Como apenas um dado de
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sobrevivência experimental foi produzido para a fase larval-embrião, assumimos que 

a intensidade do impacto é a mesma para juvenis e adultos.

3.2.5 Análise estatística

Para comparar as taxas de eclosão, deformidades e densidade populacional 

relativa média prevista ao longo de 100 anos foi utilizado Kruskal-Wallis (ANOVA não 

paramétrica), seguido do teste de Dunn (a = 0,05). A taxa de sobrevivência foi 

analisada pelo teste de Kaplan-Meier seguido do teste de Log-rank (Mantel Coxx) com 

o valor de (a= 0,05) dividido pelo número de comparações para ajustar os resultados 

estatísticos, como descrito no método Bonferroni (GraphPad Prism ™, 2017 

https://www.graphpad.com/support/prism-5-updates/).

Os experimentos desenvolvidos foram submetidos ao Comitê de Ética em Uso 

de Animais (CEUA/UFPR) e registrado após aprovação sob número 1083/2017.

https://www.graphpad.com/support/prism-5-updates/
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ABSTRACT

Endocrine disrupting chemicals (EDCs) are natural or synthetic compounds that 

interfere with the normal functioning of an organism's endocrine system. Vitellogenin 

(vtg) is a phospholipoglycoprotein present in teleosts used as a biomarker for exposure 

to estrogenic substances.New tools that allow the direct or indirect detection of EDCs 

are needed as an additional alternative in the investigation of bioavailability and 

deleterious effects on aquatic organisms. We have recombinantly produced a 

conserved vtg region and obtained a polyclonal antiserum capable of recognizing vtgs 

from different fish species. The aim of the study was to compare the reactivity of these 

antibodies against vtg recombinant protein fragment with native fish vtg antibody. For 

this, five fish species were induced to express vtg by intraperitoneal injection with 10 

or 20 mg.Kg-1 of 17a-ethinylestradiol and total plasma proteins were analyzed by 

western blot. The reactivity of anti-recombinant polyclonal serum antibodies (v tg l) was 

more efficient than that observed for cross-reactions of endogenous vtgs with anti-R  

quelen (native) antibodies. The heterologous expression of proteins and the respective 

antibodies generated are promising tools for biomonitoring and water quality 

assessment.

Keywords

Vitellogenin, recombinant protein, antibody, fish and estradiol.
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1 INTRODUÇÃO

The global increase of chemical production and the aquatic contamination are 

the great challenges for environmental monitoring. Additionally, the high complexity of 

chemical mixtures involved makes it difficult to monitor the risk of chemical exposure 

to biota and human populations. In the last few decades, much attention has been 

driven to investigate chemicals that disrupt the normal function of endocrine system in 

vertebrates. In general, these chemicals may mimic the activity of endogenous 

estrogens by estrogen receptors interaction or disrupting the synthesis of female or 

male hormones (Wozniak and Murias, 2008). According to Dickerson and Gore (2007) 

Endocrine Disrupting Chemicals (EDCs) are natural or synthetic compounds that 

interfere with the normal function of an organism’s endocrine system. On this way, new 

tools that allow direct or indirect the detection of EDCs are need as an additional 

alternative in the investigation of EDCs bioavailability or its deleterious effects to 

aquatic organisms.

Vitellogenin (vtg) is a homodimer phospholipoglycoprotein that in teleosts 

present a N-terminal peptide signal (SP) and several conserved domains: Vitellogenin- 

V (LPD_N), domain DUF 1943, domain DUF 1944 (appears only in some teleost vtgs) 

and the D domain a type factor von Willebrandt (vWD) (Zang, et al., 2015). Depending 

on the species, these proteins (A, AB/B/2 and C isoforms) are synthesized under 

estrogenic control in the liver of sexually mature females (Sawaguchi, et al., 2006, 

Finn, et. al., 2007). In the oocytes, the vtgs are endocited by clathrin-mediated 

transport and cleaved later within endosomes by cathepsin D (CatD) in: heavy 

lipovitelin, phosphovitin, light chain lipovitelin, P'component and C-terminal peptide 

(Finn, 2007), forming the vitelline sac proteins of the egg.

As the vtg is a specific female precursor of vitellinin sac proteins (gem), the 

identification of its expression in males has been used as a sensitive biomarker for 

bioavailability and detection of estrogenic chemicals in aquatic environments (Moura- 

Costa et al., 2016). Other functions have been described for vitellogenin as hormonal 

regulation, changes of gustatory responsiveness, and more recently its role in 

physiological processes of immune defense reactions (Lopez-Munoz et al., 2015), 

showing other potential effects in case of over expression. In this terms, the male 

expression of vtg can be used as a biomarker of estrogenic chemical exposure in 

aquatic organisms including (i) bioavailability of estrogens and xenoestrogens (Moura
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Costa et al., 2016), (ii) environmental studies (Yamamoto et al., 2017; W eber et al., 

2017), (iii) exposure to mixtures (Safholm, et al., 2015), (iv) effects on target tissues 

(Rei Vasquez, et al., 2009), (v) seasonal variation (Thongda, et al., 2015) or even (vi) 

intersex and reproductive capacity (Bahamonde, et al., 2015; Zheng, et al., 2015).

The widespread use of vtg as a biomarker of estrogenic chemicals exposure 

lead to the improvement of new methods in order to develop more sensitive and 

forthcoming tools for water quality monitoring studies (Davis et al., 2009; Wang, et al., 

2015). The vtg concentrations is frequently measured in plasma by two methods, 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) or imunodetection by Western Blot. In 

both methods the application needs the protein for standarization, in general 

expressed (in vivo) by the estrogen induction in fish (Ghosh et a l 2016), and further 

used in a purified form to produce polyclonal (Wang et al, 2015) or even monoclonal 

antibodies (Luo et al., 2011).

Presently, we used a recombinant proteins method to synthesize vtg in order to 

obtain a more practicality, speed and precision of results, in the same time that 

minimize the use of animal experimentation. In the last decades, Escherichia coli has 

been used as a functional organism in the expression of recombinant prokaryotic and 

eukaryotic proteins. The advantages comparatively with in vivo protein expression are: 

grow in cheap culture media under optimized and well-controlled laboratory conditions, 

rapid growth (minutes) and high rate of expressed recombinant proteins (Gopal and 

Kumar, 2013; Kaur et al, 2018). Additionally, herein was included the expression of a 

recombinant protein from a synthetic DNA where a very much conserved fragment of 

vtg (vtg 1 fragment) was used to immunization and anti vtg 1 production.

On this way, the primary objective of the current study was to evaluate the 

reactivity of the vtg 1 antibody against the recombinant protein fragments, in 

comparison with other anti native denatured vtg antibody (Rhamdia quelen), already 

applied for other Brazilian species of fish (Moura Costa et al., 2016). According to the 

authors, the R. quelen anti vtg is able to recognize with high specificity, beyond the 

own species, the vtg from other fish species as Piaractus mesopotamicus and 

Prochilodus lineatus. More specifically, the present study describes a new antibody 

serum against conserved regions of recombinant vtg capable to recognize the protein 

of other species from Brazilian icthyofauna, including in male fishes. The results 

showed that this is a potent new tool to evaluate the bioavailability of estrogenic EDCs
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in different freshwater fish species, in order to improving the environmental studies in 

Brazilian aquatic environments.

2 MATERIAL AND METHODS

2.1 CHEMICALS

17a-etthinyl estradiol, Bradford reagent, trichloroacetic acid, formic acid, ammonium 

bicarbonate, bovine serum albumin, freund adjuvants and Ethil 3-aminobenzoate 

methanesulfonate 98% (MS-222) and Canola oil were purchased from Sigma® (São 

Paulo, Brazil). ß-mercaptoethanol and phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF) were 

from Fluka® (Brazil). Ethanol, formaldehyde, and acetic acid were from Merck (São 

Paulo, Brazil). Tween, sodium chloride, glycerol were purchased from VETEC® (Rio 

de Janeiro, Brazil). Coomassie Brilliant Blue 250, nitrocellulose membranes, non-fat 

dry milk, acrylamide, bisacrylamide, bromophenol blue and sodium dodecyl sulfate 

(SDS) were purchase from Bio-Rad® Laboratories (Rio de Janeiro, Brazil) while 

peroxidase-labeled goat antibody anti-rabbit IgG was from KPL® (São Paulo, Brazil), 

Pierce chemiluminescent kit was purchased from Thermo Scientific® (São Paulo, 

Brazil). Perfect ultrapure C18 tips were purchased from Eppendorf (São Paulo, Brazil). 

DAKO ENVISION kit system labeled polymer HRP (horseradish peroxidase) was 

purchased from Dako® (São Paulo, Brazil). Photograph Hyperformance film was 

purchased from GE Life Science (São Paulo, Brazil).

2.2 FISHES

For vtg expression, freshwater fish species for vtg expression were obtained 

from a fish farm (www.pisciculturapanama.com.br, Brazil), maintained in tanks nets in 

pools each under natural freshwater continuous flux. The native species Rhamdia 

quelen (jundiá), Piaractus mesopotamicus (pacu), Prochilodus lineatus (curimbatá), 

Hoplias malabaricus (traíra) and the exotic Oreochromis niloticus (tilapia) were 

intraperitoneally (i.p.) exposed to 17a-ethinyl estradiol (EE) dissolved in canola oil for 

induction of vtg expression in males. Three experimental groups were established: 

male fish group exposed to a single dose of 10 mg kg-1 or 20 mg kg-1 of EE depending 

on the species (5<n<7); male group injected with the vehicle, canola oil (negative 

control, 3<n<5); and vitellogenic female group (positive control, 3<n<5), (Table 1). The 

17a-ethinylestradiol dose to native species was 10 mg kg-1 according to Moura Costa 

et al. (2016) while to Oreochromis niloticus the dose 20 mg kg-1 was according to

http://www.pisciculturapanama.com.br
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Yamamoto et al. (2016). Fifteen days after the i.p. exposure, fishes were anesthetized 

with MS222 (120 mgL-1) and blood was sampled with heparinized syringes from the 

caudal vein, mixed with PMSF (1 mM) and centrifuged (3000 g, 30 min at 4 °C). The 

plasma was stored at -70 °C until analysis.

2.3 ELECTROPHORETIC PROFILE OF FISH VITELLOGENIN

Total protein content in plasma was determinate by the Bradford method (1976). 

A total of 25 pg of protein was reduced and denatured in sample buffer (0.5 M Tris-HCl 

pH 6.8, 0.1% SDS , 10 % glycerol, 0.02 % bromophenol blue and 5 % p- 

mercaptoethanol), heated at 95 °C for 5 min before loading and separated with 8% 

acrylamide SDS-PAGE (Mini Protean II, 11 BioRad®). Then, an electrophoretic run 

with vertical electric field application for protein separation was performed, using 15 

mA constant current per gel. The protein bands in the first gel were stained with 

Coomassie Brilliant Blue and those of the second gel were transferred to nitrocellulose 

membrane.

2.4 WESTERN BLOT

The SDS-PAGE-separated proteins were transferred to nitrocellulose membranes 

(100 V, 1 h, 4°C) and incubated in the blocking solution with 5 % of non-fat dry milk in 

TBST buffer (1 M Tris-HCl pH 7.4, 4 M NaCl and 0.05% Tween-20) at room 

temperature for 1 h. The membrane was incubated with polyclonal anti-R. quelen vtg 

(overnight, 4°C) in the blocking solution, in 1:150.000 of dilution was considered to 

Rhamdia quelen vtg and 1:5.000 was considered to the other species (according to 

Santos et al., 2016 with modifications). To O. niloticus, the membrane was incubated 

with polyclonal anti-Geophagus braziliensis vitellogenin (1:15.000) according to 

Azevedo Linhares (2018 submitted data). Polyclonal anti-R. quelen vtg was produced 

by Moura Costa et al., 2016 and polyclonal anti- G. brasiliensis vtg by Yamamoto et 

al., 2017. Bound antibodies were detected with anti-rabbit antibodies coupled to HRP 

(Horseradish peroxidase, 1:4000) diluted in blocking solution. The membrane was 

washed with TBST between incubations with primary and secondary antibodies. The 

reaction was developed using the Pierce chemiluminescent kit and detected 

(photograph Hyperformance or Kodak film) exposed to maximum 20 min.
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2.5 RECOMBINANT PROTEIN EXPRESSION

As there is no amino acid sequence available in the databank for vitellogenin of 

South American fish species, the vtg of O. aureus was chosen for recombinant vtg 

production. The number of acess of O. aureus vtg sequence at National Center of 

Biotechnology and Information (NCBI) is AF072686-1. Three conserved regions of vtg 

(respectively vtg 1, vtg 2 and vtg 3) were selected for vtg production in E. coli. The 

amino acid sequence of each segment is presented in Table 2. Synthetic genes 

(clones) were constructed based on the amino acid sequences of the vtg1, vtg2 e vtg3 

fragments (Figure 1) and were expressed in E. coli according to the methods described 

by Santos et al. (2016) with modifications. Briefly, the synthetic genes were obtained 

from a commercial supplier (GenScript®, Piscataway, NJ, USA, represented in Brazil 

by FastBio®) and cloned into the pET28a vector with NcoI-NotI restriction sites and 

His tag. The vectors pET28a containing coding sequences of the vtg fragments were 

transformed (thermal shock) in Escherichia coli BL21-Star (DE3) for expression. 

Bacterial cultures were grown in 5 ml in Luria-Bertani (LB) medium containing 

Kanamicin (50 |jg/ml) overnight in shaker at 37 °C and used to inoculate 30 ml or 500 

ml in fresh LB medium. The temperatures selected for induction were 37, 25 and 15 

°C. When the cultures reached a density of 0.6-0.8 (for 37 °C or 15 °C induction 

temperature) or 1.0-1.2 (for 25 °C), the recombinant proteins were induced by addition 

of 0.2 mM of isopropyl p-D-1-thiogalactopyranoside (IPTG). For the last two 

temperatures, an additional acclimation step of 30 min was performed prior to the 

addition of the IPTG. The induction time was 4 hours at 25 °C and 37 °C and 16 hours 

(overnight) at 15 °C with shaking at 200 RPM. Cells were collected by centrifugation 

at 7.000 g, 4 °C for 10 min and resuspended in lysis buffer 1 (50 mM T ris. HCl pH 7.4, 

100 mM NaCl2, 10 mM de p-mercapto-ethanol, 5 mM de EDTA, 0.5 mM de PMSF e 

2% de Triton X-100), in 2 ml/g of cells, followed by enzymatic lysis (0.1 mg ml-1 of 

lysozyme) in cold room by 30 min. Lysis buffer 2 (50 mM Tris. HCl pH 7.4, 100 mM 

NaCl2, 10 mM p-mercapto-ethanol, 5 mM EDTA, 0.5 mM PMSF and 2% Triton X-100) 

was added (1 :1) and the cells were sonicated on ice (6 cycles of 20 seconds, pause of 

30 sec, with amplitude of 20%) to obtain total extract. The total extract was centrifuged 

at 7000 g for 10 min at 4 °C, and the supernatant corresponded to the soluble fraction. 

The pellet was resuspended in wash buffer (25 mM Tris.HCl pH 7.4, 1.5 M NaCl, 10 

mM p-mercapto-ethanol, 2.5 mM EDTA, 0.5 mM PMSF, and 1% Triton X-100) and 

sonicated 4 cycles (20 seconds and with amplitude of 20%) on ice. The homogenate
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was centrifuged (7000g, 10 min, at 4 °C) and the supernatant was withdrawn and 

stored (wash 1). Sample was resuspended in sonicated and centrifuged in wash buffer, 

with stored supernatant, corresponding to wash 2 of the inclusion bodies. The pellet 

was resuspended in lysis buffer 1, with proportional volume to the amount of inclusion 

bodies. Samples of soluble extract, wash 1, wash 2 and resuspension of inclusion 

bodies were analyzed on 13% polyacrylamide gel (SDS PAGE). Pellets obtained by 

induction in 500 m l culture volume were resuspended in 50 mM Tris-HCl buffer pH = 

8.0; 300 mM NaCl and 15 mM imidazole. The microfluidizer pressure was adjusted to 

15-20 psi and the homogenized sample was added to the reservoir to a minimum initial 

volume of 16 ml. The passage was repeated 12 times and the sample obtained was 

centrifuged at 7000g for 10 min at 4 °C, the pellet was frozen at -20 °C and the 

supernatant was subjected to an affinity chromatographic column.

2.6 SOLUBILIZATION OF INCLUSION BODIES

The inclusion bodies were resuspended at 10 mg/ml dilution in 50 mM Tris-HCl 

pH 8.0 and 5 mM DTT (Dithiothreitol) containing increasing concentrations of urea (2 

M, 4 M, 6 M and 8M). The samples were incubated for 16 hours at room temperature 

on rotator and centrifuged at 14.000 RPM for 10 min at 25 °C. The pellet was 

resuspended in sample buffer and the supernatant was analyzed on 13% 

polyacrylamide gel. Different dilutions of the samples in urea buffer were made with 

Milli-Q water. Samples were centrifuged at 2,000g for 15 minutes at 4 °C and the 

supernatants were analyzed again on 13% polyacrylamide gel.

2.7 PROTEIN PURIFICATION BY AFFINITY CHROMATOGRAPHY (AKTAJ

Soluble extract was loded onto a 5 ml His-Trap column (GE Healthcare) 

washed with buffer A (50 mM T ris-HCl, pH 8.0, 300 mM NaCl2 and 15 mM imidazole), 

followed by a 20% CV gradient from 0% to 10% buffer B (50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 300 

mM NaCl and 400 mM imidazole). Elution was performed with a 20% CV gradient from 

10% to 50% buffer B and a 5% Cv gradient from 50% to 100% buffer B, with a flow of 

1 ml.min-1. The fractions: pre-column, flow, washings and purification (27, 46, 48, 50, 

54, 56, 62, 72 e 90) were analyzed on 13% polyacrylamide gel.
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2.8 BATCH PURIFICATION OF RECOMBINANT PROTEIN

For the purification of recombinant protein Vtg1 solubilized in 4M urea, we chose 

to perform two experiments with two proportions of Vtg1 (sample) and nickel resin Ni- 

NTA Flow Qiagen. The sample in 20 mM imidazole was added to the resin in two 

proportions (7.5sample: Iresin and 50sample: 1 resin) and stirred (rotor) for 1 hour and 30 

minutes in a cold room. After this stirring period was centrifuged at 500 g for 1 min and 

the supernatant was collected corresponding to flow through, unbound. Three 

washings were performed with 3 volumes of buffer A (50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 300 

mM NaCl and 15 mM imidazole) followed by centrifugation at 500g for 1 min. Washing 

supernatants were collected in separate tubes. Elution was performed with buffer B 

(50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 300 mM NaCl and 400 mM imidazole) in the ratio of 1.5 buffer 

to 1 of resin. Three elution steps were performed followed by centrifugation at 500g for 

one min. All fractions were analyzed on 13% polyacrylamide gel.

2.9 PRODUCTION OF POLYCLONAL SERUM ANTI-RECOMBINANT PROTEIN 

(VTG1 AND VTG2)

Two New Zealand (Oryctolagus cunigulus) rabbits were obtained from the 

Experimental Farm of Canguiri / UFPR, transported to the Center for Production and 

Research of Immunobiologicals (CPPI), linked to the Department of Health of the State 

of Paraná, identified, evaluated by the local veterinarian and acclimatized in individual 

cages with fresh water and food.

Immunization of the two rabbits was done with the recombinant vtg (Vtg 1 and 

Vtg2, respectively) fragments, extracted from the inclusion bodies, with a reasonable 

degree of purity to perform such procedure (Table 2). After collection of the pre- 

immune serum, the rabbits were immunized with 0.2 mg recombinant protein (total 

protein volume was 500 pl) in the first immunization and four boosters of 0.1 mg (total 

protein mass in 500 pl) in the interval between three weeks (in the first two boosters) 

and four weeks (in the last two boosters). In the first immunization, the recombinant 

proteins were homogenized in Freund's complete adjuvant and the others with 

incomplete Freund adjuvant (according Sigma-Aldrich data sheet). Immunizations 

were subcutaneous and distributed at five points by immunization.The auricular vein 

was used to blood collections and analysis of antibody production according the 

schedule: fourteen days after the second booster (at 42° day) and seven days after the 

third and fourth booster (at 70° and 98° day). After 9 days, 4th reinforcement, the blood
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was collected by cardiac puncture (white collection), where the rabbits were 

anesthetized with Ketamine-Xylazine 40: 5 mg.Kg-1 and then euthanized with an 

injection of Ketamine-Xylazine 240: 27 mg.kg -1. The results were analyzed in Western 

Blot, with 100 ng/well of recombinant proteins, a decreasing curve of titration to the 

primary antibody (recombinant anti-vtg) and the reaction was revealed with antibodies 

coupled to HRP, as previously described.

2.10 CROSS-REACTION ANALYSIS AMONG ANTI VTG1, ANTI R. Q UELENVTG 

AND OTHER FISH SPECIES

For this test was used western blot assays: 25 pg/well of total plasma protein of 

the fishes: Rhamdia quelen, Hoplias malabaricus, Prochilodus lineatus, Piaractus 

mesopotamicus and Oreochromis niloticus (at least two gel to each specie), was 

separated by SDS PAGE like previously described. After, this protein was transferred 

to membrane, probed with anti-recombinant vtg and anti- Rhamdia quelen vtg in 

decreasing dilutions of the antibody. Bound antibodies were detected with anti-rabbit 

antibodies coupled to HRP (1:4000) diluted in TTBS. The reaction was developed with 

the Pierce Chemiluminescent kit and revealed with photograph Hyperformance or 

Kodak film.

Table 1 . Species used for 17a-ethinyl estradiol (EE) induction of vitellogenin expression.

Species
R. quelen P.mesopotamicus P.lineatus H.malabaricus O.niloticus

EE dose 10 mg.Kg-1 10 mg.Kg-1 10 mg.Kg-1 10 mg.Kg-1 20 mg.Kg-1
Groups, weight (Kg)

EE males 0.183 ± 0.08 1.98 ± 0.3 0.32 ± 0.07 0.540± 0.04 0.37 ± 0.01
n=5 n=6 n=7 n=7 n=5

Males 0.202 ±0.02 2 ± 0.02 0.256 ±0.07 0.449 ±0.18 0.32 ±0.03
n=5 n=3 n=3 n=3 n=5

Females 0.214 ±0.04 1.62 ±0.29 0.318 ±0.07 0.710 ±0.13 0.534 ±0.21
n=5 n=3 n=4 n=3 n=5

n= number of individuals
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Table 2 . Selected amino acids sequences of vitellogenin fragments from conserved regions of 

Oreochromis aureus to synthetic gene syntheses: vtg 1 : amino acid sequence: 24-290 of the 

Vitellogenin-N domain, vtg 2 : amino acid sequence: 295-624, 295 to 592 of the Vitellogenin N domain, 

and 32 extra-domain amino acids e vtg 3 : amino acid sequence 1321-1489, containing the domain DUF 

1944 (1322 to 1486). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AAD48085.1

vtg fragment Sequences
vtg 1 FASVKTYMYKYEAVLMGGLPEEGLARAGVKIRGKVLISATSANDYILKLVDPQLLEYSGIWPKDPF

HPATKLTTALATQLSTPIKFEYTNGVVGRLAAPPGVSTTVLNIYRGIINLLQLNVKKTQNVYEMQE
SGAHGVCKTNYVIREDARAERIHLTKTKDLNHCQEKIMKAIGLEHVEKCHDCEARGKSLKGTA
SYNYIMKPAPSGSLIMEAVAREVIEFSPFNILNGAAQMESKQILTFLDIENTPVDHARYTYVHRG
SLQYEH

vtg 2 QTPIHLLRVTHAEAQIVSTLNHLVASNVAKVHEDAPLKFVELIQVMRVARFETIESLWAQFKSRP
DHRYWLLNAVPHIRTHAALKFLIEKLLANELSETEAAMALLECLHSVTADQKTIELVRSLAENH
RVKRNAVLNEIVMLGWGTVISRFCKAQPSCSSDLVTPVHRQVAEAVETGDIDQLTVTLKCLD
NAGHPASIKTIMKFLPGFGSAAAVPLKVQVDAVLALRRIAKREPKMVQEIAAQLLMEKHLH
AELRMVAAMVLFETKLPVGLAASISTALIKEKNLQVVSFVYSYMKAMAKTTSPDHVSVAAA
CNVALRFLNPKLGRLN

vtg 3 TPAMSIAIRAVRVDHKVQGYQLAAYLDKQTNRLQLIFARVAEKDNWRICADIVQLSSHKLM
AKTAWGAECKQYSTMIVAETGLLGHEPAARLKLTWDKLPGSIKHYAKRALKSIVPIAQEYG
VNYAKAKNPRNQIKLTVAVATETSMNIVLNTPKAIVYKRGVCLPVAL

3 RESULTS

3.1 IMMUNODETECTION OF VTG IN FIVE SPECIES
The results showed that all male fish induced with 17a-ethinyl estradiol (EE)

from the species Rhamdia quelen, Piaractus mesopotamicus, Prochilodus lineatus,

Hoplias malabaricus and Oreochromis niloticus expressed the vtg that was detected

in the plasma. Vtgs were also detected in females non-induced with EE (positive

control), but not detected in males non-induced (negative control). The expression of

vtgs were noticed by the presence of an evident band above the molecular weight

marker of 116 kDa for all tested species, similar as observed to R. quelen expression

(Figure 1). Vtg was not detected in males not injected for all tested species. For female

individuals of R. quelen the band for vtg expression is very similar to the one found in

male individuals exposed to EE (Figure 1A). Differently from R. quelen, the other

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/AAD48085.1
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species showed band of expressed vtgs above 116 kDa marker, corresponding to 

larger vtg homologs, especially for P. mesopotamicus (Figure 1B) and P. lineatus 

(Figure 1C) and O. niloticus (Figura 1E). H. malabaricus presented also a vtg band in 

the female group below the marker (Figure 1D). Vtg was highly expressed in all injected 

males.

3.2 RECOMBINANT PROTEIN EXPRESSION

In the analysis of the total extract after induction at 37°C, by enzymatic lyses, 

high expression of the recombinant proteins for vtg 1 (29.63 kDa, pI = 8.72) and vtg 2 

(36.4 kDa, pI = 9.27) was observed, while no vtg 3 was detected (18.77 kDa, pI = 9.91) 

(Figure 2). Vtg 1 and vtg 2 migrate with apparent molecular mass of approximately 31 

kDa (Figure 2). Both vtg 1 and vtg 2 fragments were expressed in the insoluble fraction 

(inclusion bodies) (Figure 3) even when the expression was induced under lower 

temperatures (37°C, 25°C and 15°C).

3.3 SOLUBILIZATION OF RECOMBINANT PROTEINS

The recombinant proteins Vtg1 and Vtg2 were incubated in buffer solutions 

containing in increasing concentrations of urea. Vtg1 was solubilized in 6M urea 

(Figure 4A), however the solubility yield of vtg2 was very low (not shown) even in 8M 

urea. Recombinant vtg1 in buffer with 6M urea precipitate after dilution to 2M urea, 

however, at 4M urea remained soluble (Figure 4B). This urea concentration was 

chosen and utilized for vtg1 purification.

3.4 VTG1 PURIFICATION
As vtg 1 was solubilized in buffer with 4M urea, we attempted to purify the

fragment also in nickel resin on bench, without success as a very low concentration of 

the purified protein fractions was obtained (data not shown).

3.5 PRODUCTION OF POLYCLONAL ANTISERUM FOR VTG 1 AND VTG 2 

FRAGMENTS

To carry out the immunization of the rabbits with recombinant protein vtg 1 and 

vtg 2, samples presenting the lowest amount of contaminants were considered, as 

those containing vtg 1 and vtg 2 expressed at 15°C (Figure 3). For vtg 1 fragment was 

selected the flow obtained from the nickel resin bench purification assay and for vtg 2
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was used the insoluble extract/inclusion bodies, induced at 15° C. Fourteen days after 

the second booster (at 42o day) and one week after the third and fourth booster (at 70° 

and 98° days respectivelly) the reactivity of serum samples toward vtg 1 and vtg 2 was 

tested by Western Blot. Serum samples from immunized rabbits showed reactivity 

against vtg 1 (Figure 5) but not against vtg 2 (data not show).

3.6 COMPARATIVE CROSS-REACTIONS TEST OF ANTI VTG 1 AND ANTI R. 

QUELEN  VTG WITH DIFFERENT FISHES SPECIES

Antibodies tested (anti-Rhandia quelen vtg and anti-recombinant vtg 1) were 

positively reactive with the endogenous vtgs of the five male species induced with EE 

(Figure 6). The anti-R. quelen vtg antibody was more reactive to vtg of R. quelen than 

the other vtgs of the different species. The same results were observed with respect 

to the higher reactivity of the anti vtg 1 antibodies to vtg if tested with the species O. 

niloticus, closer phylogenetic to the species O. aureus, where the protein fragment was 

selected. The reactivity responses were not the same for both antibodies. The anti R. 

quelen vtg was reactive to 1: 128,000 of dilution to R. quelen vtg and the anti vtg 1 

antibodies were reactive to 1: 256,000 of dilution to vtg 1 fragment (Figure 6A). The 

antiserum R. quelen vtg showed more reactivity with the vtgs of the species Piaractus 

mesopotamicus, Prochilodus lineatus and Hoplias malabaricus at the dilution to 

1:4,000 (Figure 6D), while the anti serum vtg 1 was more reactive for the vtgs of the 

species Prochilodus lineatus and Hoplias malabaricus reactive after dilution of 1: 

16,000. The anti serum R. quelen vtg showed reactivity to O. niloticus vtg to a dilution 

of 1 :32,000 the same observed to antiserum vtg 1 protein. Curiously, a low reactivity 

of anti vtg 1 antibodies was detected in males individuals not induced with in P. 

mesopotamicus and O. niloticus species, indicating a basal vtg expression for these 

species and a high specificity of the antiserum vtg 1 fragment. The same result was 

not found when individuals were used the antiserum R. quelen vtg even under lower 

dilution (1: 1000 dilution).
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Figure 1. Immunodetection of vtgs from : Rhamdia quelen (A), Piaractus mesopotamicu (B), Prochilodus 

lineatus (C), Hoplias malabaricu (D), and Oreochromis niloticus (E). Western blot indicate 25 gg of the 

endogenous vtgs for each species of fish. kDa= molecular weight of marker (161-0324-Bio-Rad), f+= 

positive control female, m- = negative control male e m+ = induced male. A=1:150.000 of dilution to anti 

vtg of the R. quelen. B, C, D= 1:5.000 of dilution to anti vtg R. quelen. E= 1:15.000 of dilution to anti vtg 

of the Geophagus brasiliensis.

kDa mm vtg 1 vtg 2 vtg 3

Figure 2.Expression test of recombinant proteins at 37 °C on 13% polyacrylamide gel. Analysis of the 

volume of 1.25 ul sample of the total extract obtained by enzymatic lysis (lysozyme). Note in the column 

kDa= molecular weight, mm (molecular weight marker 161-0317, Bio-Rad) in the line at 31 kDa, the 

expression of vtg 1 and vtg 2 and the absence of vtg 3 expression between 14.4 and 21.5 kDa.
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Figure 3 . Expression of the recombinant proteins vtg 1 and vtg 2 in the insoluble extract on 13% 

polyacrylamide gel. kDa= molecular weight of marker, mm= molecular marker (161-0317, Bio-Rad), 

gfp= negative control of recombinant protein expression, lane 1 ,2 , and 3 = soluble fraction of proteins 

expressed at 37°C, 25°C and 15°C respectively, and 4 , 5 and 6 = soluble fraction of proteins expressed 

at 37°C, 25°C and 15°C respectively, lane 7 ,8 and 9 = insoluble fraction with vtg 1 at 37°C, 25°C and 

15°C respectively and lane 10,11 and 12 = insoluble fraction with vtg 2 at 37°C, 25°C and 15°C 

respectively.

A
kl>a m m  g fp  a I I  I I  I  2 3  4  5 6

Figure 4 : Solubilization of recombinant vtg 1 protein in urea on 13% polyacrylamide gel. Enzymatic lysis 

to obtain the soluble extract and inclusion bodies. kDa= molecular weight, mm= molecular marker (161

0317, Bio-Rad). A= Solubilization inclusion bodies in crescents concentrations of the ureia. gfp

= negative control, s = soluble extract, H e l2 = pool of 3 washes of inclusion bodies; 1 ,2 and 3 = vtg 1 

solubilized inclusion bodies incubated 16 hours in 2M, 4M and 6M urea respectively; 4 , 5 , and 6 = vtg 1 

resuspended from the precipitate in 2M, 4M and 6M urea, respectively. B= Dilution vtg 1 solubilized 

in buffer with 6M ureia. 1= vtg 1 in 6 M of urea diluted at 2 M (not centrifugated), 2= vtg 1 in 6 M of 

urea diluted to 2 M of urea after centrifugation; 3= vtg 1 in 6M of urea diluted at 4M (not centrifugated), 

4= vtg 1 in 6 M of urea diluted to 4 M of urea after centrifugation.
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Figure 5 .' Titration test with polyclonal serum containing anti vtg 1 produced in rabbit. Below the 34.3 

kDa melecular label, the anti-vtg 1 antibodies react with the exogenous O. aureus recombinant protein. 

Nitrocellulose membrane was sensitized with 100 ng of vtg 1. kDa= molecular marker (610305, Bio

Rad), PI = pre-immune serum (1:1000 dilution). Lane 1, 2 , 4 , 8 , 16, 32 , 64 and 128, correspond to the 

dilution of 1: 1.000, 1: 2.000, 1:4.000, 1:8.000 and thus to 1:128.000.
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Figure 6 : Comparative reaction-cross between the anti recombinant vtg and anti R.quelen vtg 

antibodies in vtgs from different Brazilian fishes species. A to E= respective vtgs of five species of fishes. 

116= molecular weight marker (161-0324-Bio-Rad) in kDa. Nitrocellulose membrane was sensitized 

with 25 |jg of total protein. m- = negative control male exposure to primary antibody diluted at a ratio of 

1: 1000, lane with different Arabic numbers means a dilution of primary antibody, for example: 1 = 1: 

1.000; 2 = 1: 2.000; 4 = 1: 4.000 and thus respectively for the other dilutions.



54

4 DISCUSSION

Although the vtg from fish species differ in the amount and sequence of the 

animoacids in the polypeptide chain, there are some there are some conserved regions 

represented in a high diversity of fish species. In the current study we presented the 

reactivity of a polyclonal serum (anti vtg 1) produced against a conserved region of 

recombinant protein (vtg 1). This protein fragment was obtained from Oreochromis 

aureus vtg and expressed by E. coli. In general, studies use vtg as the biomarker of 

exposure of male fish to estrogenic chemicals, often depending on antibodies for it 

detection. Cross-reactions of antibodies to vtg from other species may also detect the 

protein, but the specificity sometimes is poor (Moura-Costa et al., 2016). We are 

proposing in the current work to increase the range of vtg antibody reactivity using a 

high conserved region of vtg, and so to produce a biomaker of exposition to endocrine 

disruptor chemicals in different fishes species. The results showed that when the 

reactivity of anti conserved protein fragment (vtg 1) is compared with the anti R. quelen 

endogenous vtg, an equal to better reactivity for anti vtg 1 is found. Additionally, the 

anti vtg 1 from O. aureus also show high specificity to the vtg from other four tropical 

Brazilian fish species and O. niloticus, tested in the current study. These findings 

support the potential use of conserved fragments of vtg as biomarker of exposure to 

EDCs in different species of fish.

The reactivity as observed to vtg expressed from males experimentally exposed 

to EE, justify the present study and confirm its effectiveness as a potent biomarker of 

exposition to EDCc. Other studies have described the use of vtg expression in males 

fish as a biomarker of exposure in Brazilian species (Moura- Costa et al., 2010 and 

2016; Santos et al., 2016; Yamamoto et al., 2017). The expression at high 

concentrations of vtg in males of fish using an in vivo method has been performed in 

the last decades (Denslow et al., 1999, Davis et al., 2007, Moura Costa et al., 2016, 

Yamamoto et al. 2017). Although the expression depends on a quite high level of EE 

injection, the response is fast in the same time that confirm and revealed that under a 

chronic exposure male fish can potentially respond to EDCs exposure. In these terms, 

the in vivo induction of vtg in males by EE injection can be used to investigate the 

validation of anti vtg 1 for other Brazilian fish species, increasing the range of the 

method.
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Vtg is a high molecular weight protein (300 and 700 kDa) with three well-defined 

structural regions in the species O. aureus, and the present results showed that these 

regions are also present in other fish species. This finding it is of great importance as 

according to Panprommin et al. (2008) there is a high diversity of vtgs among fish 

species indicating a low conservation within the teleost group. This condition difficult 

the use of an endogenous anti vtg for other species in order to investigate the 

exposure, bioavailability or even the effects of ECs in aquatic ecosystems. However, 

our results show that only a conserved fragment (vitelogenin-N domain), represented 

here by vtg 1 is enough to identify vtgs from five different species of fish with high 

reactivity. Moura Costa et al. (2016) described similar results, where a polyclonal 

serum containing anti R. quelen vtg, detected the vtgs of two Brazilian species of fish 

(P. mesopotamicus and P. lineatus) not phylogenetically close. Although the cross

reaction of anti vtg among species it is possible, as demonstrated by Moura Costa et 

al. (2016), the current study showed a higher reactivity of anti vtg 1 for the same 

species P. mesopotamicus and P. lineatus, comparatively with the endogenous anti R. 

quelen vtg. According to Ndiaye, et al. (2006) the level of higher antibody reactivity to 

detect of vtg from different species is more frequent among species from the same 

family than different families, but here we demonstrated that anti vtg 1 can be used 

even to species from different families.

Additionally, the effectiveness of anti vtg 1 was demonstrated by the detection 

of vtg in males of P. mesopotamicus and O. niloticus fish species not experimentally 

induced by EE. In fact, these groups were established as a negative control whose no 

vtg detection was expected. This finding is of great value to discuss the specificity of 

anti vtg 1 for vtg detection even in very low expression. This reaction at very low dilution 

(1:1000) also revealed that males from both species present a basal concentration of 

vtg, confirming that this protein may also develop other role on fish physiology, as 

described by Thongda, et al. (2015), Bahamonde, et al. (2015) and Zheng, et al. 

(2015).

Another condition of vtg expression was visualized in females of H. malabaricus 

where a single band was observed above 116 kDa or below the marker. This finding 

may represent the expression of a vtg isoform influenced by some unknown factors. 

Some studies have reported that vtgs can be expressed under different isoforms (Finn 

et al., 2007, Garnayak et al., 2013). According to Johnsen et al. (1999) the molecular 

weights can vary between 300 and 700 kDa in NATIVE-PAGE, while for SDS-PAGE
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the molecular weights could range between 85 and 220 kDa (Sehgal & Goswami,

2005). Davis et al. (2007) described three forms of Mozambique tilapia vtgs after 

exposure to EE, but Wang et al. (2015) showed using native PAGE gel a single band 

(440 kDa) and four bands (130, 106, 81, 54 kDa) using SDS PAGE in Carassius 

auratus.

The methods of vtg detection are generally performed by immunoassays where 

it is necessary to obtain the purified vtg, which demand a series of very controlled 

protocols. In the present study was selected a method described by other where the 

protein is preserved in the condition of native structure (Eidem et al., 2006; Prakash et 

al., 2007; Wang et al., 2005). In this sense, we certify the quality, stability and decrease 

the degradation during the purification, storage and freezing process of the protein.

The recombinant proteins vtg 1 and vtg 2 were expressed at high levels while 

E. coli did not express vtg 3. According to Rosano and Ceccarelli (2014), the 

recombinant protein production may be toxic before or after induction interfering with 

the process of expression, or even with the cell homeostasis. Despite of that, in the 

current study no interference as slower growth rate, low cell density and death were 

observed. The explanations for the expression of recombinant vtg 1 and vtg 2 proteins 

in inclusion bodies are related with the E. coli microenvironment, which may differ from 

the original source in terms of pH, osmolarity, redox potential, cofactors, and folding 

(Rosano and Ceccarelli, 2014). Even using recombinant protein synthesis strategy 

performed at temperatures below 37°C (San-Miguel et al., 2013), a decrease 

aggregation was not observed, but a reduced synthesis and degree of contaminants 

was found. Probably the expression of the recombinant proteins vtg 1 and vtg 2 in 

inclusion bodies are influenced by other factors as protein nature, expression level and 

host cell, and choice of vectors or induction conditions (Song et al, 2011; Safarpour et 

al., 2017; Viranaicken et al., 2017).

The immunization of rabbits was with vtg 1 solubilized in 4 M urea and vtg 2 

inclusion bodies solubilized in wash buffer. The absence of results for vtg 2 

immunization may be explained for non-recognition epitopes by the rabbit immune 

system due to the formation of include bodies, the difficulty of accessing the epitopes 

or even by the amount of protein mass administered. According to Viranaicken et al. 

(2017) good results were obtained in the production of antibodies with the 

immunization of recombinants insoluble in inclusion bodies. On this way, increasing
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the protein mass administrated could lead to a better result as demonstrate by 

Viranaicken et al. (2017), where the authors used at least 7 times more protein mass.

In summary, we have developed polyclonal serum containing anti vtg1 

antibodies produced against a conserved region of a recombinant protein (vtg1) 

expressed in E. coli. The anti vtg 1 antibodies were able to cross-react with the 

heterologous protein (vtg 1) and with endogenous vtgs of four Brazilian teleost fish and 

O. niloticus. The reactivity of the polyclonal serum anti vtg 1 antibodies was more 

efficient than observed to cross-reactions with endogens vtgs of anti R. quelen 

antibodies. Therefore, the heterologous expression of proteins and the respective 

antibodies generated are promising tools for biomonitoring and evaluation of water 

quality in Brazil, including the ant vtg 1 , as a biomarker sensitive to estrogenic 

endocrine disruption.
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CAPÍTULO II: AVALIAÇÃO  DOS EFEITOS SUBCRÔNICOS E DO PAPEL 
ESTROGÊNICO DO TBF EM ADULTOS MACHOS E FÊMEAS DE O reochrom is  
n ilo tic u s  

RESUMO
A presença do 2,4,6-Tribromofenol (TBF) no ambiente desperta o interesse em 

estudar o risco de exposição em organismos aquáticos e inclusive para populações 

humanas. O TBF vem sendo avaliado por seu efeito embriotóxico, neurotóxico e como 

desregulador endócrino estrogênico e tireoideano, além de sua interferência no 

metabolismo de células tumorais. O objetivo deste estudo é avaliar os efeitos tóxicos 

da exposição oral subcrônica do TBF e o potencial papel estrogênico em adultos 

machos e fêmeas de Oreochromis niloticus. O peixes receberam sete (7) doses orais 

de 0,5 e 5 ng.g-1 de TBF, em um intervalo a cada 10 dias, durante 70 dias. Os 

biomarcadores avaliados foram: índices hepatossomático e gonadossomático, 

dosagem de hemoglobina, atividade de enzimas antioxidantes Glutationa-S- 

Transferase (GST) e Catalase (CAT), concentração de tióis não protéicos (glutationa 

e outros tióis), peroxidação lipídica (LPO), carbonilação de proteínas (PCO), atividade 

da acetilcolinesterase (AChE) do cérebro e músculo, alterações morfológicas dos 

núcleos dos eritrócitos, histopatologia do fígado e a expressão diferencial da 

vitelogenina entre os grupos experimentais. Os resultados desse trabalho revelam que 

o risco de exposição ao TBF é mais intenso em machos do que em fêmeas. A 

exposição ao TBF causa alterações deletérias no fígado demostrando seu efeito 

hepatotóxico. O efeito do TBF no aumento na atividade da AChE no cérebro, em 

machos expostos a maior dose, revela indícios de neurotoxicidade, no entanto, 

análises mais conclusivas são necessárias, pois tal efeito não foi verificado em fêmeas 

expostas. A exposição ao TBF promove alterações morfonucleares em eritrócitos, no 

entanto, são necessários mais dados para uma interpretação adequada desses 

resultados. Os resultados mostram que a exposição ao TBF tem potencial na 

desregulação endócrina estrogênica tanto em indivíduos machos como fêmeas, com 

maior evidência na menor dose testada. Os resultados apresentados neste estudo 

não são conclusivos, mas apresentam informações complementares a estudos 

existentes na literatura favorecendo uma melhor compreensão do risco de exposição 

ao TBF para biota.

Palavras-chave: 2,4,6-Tribromofenol, Estresse Oxidativo, Desregulação Endócrina, 

Vitelogenina e Peixe.
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1 INTRODUÇÃO

O tribromofenol ou 2,4,6-tribromofenol (TBF) é um organobromado identificado 

em sedimentos orgânicos, produzido e secretado naturalmente por diferentes grupos 

de organismos marinhos (Whitfield et al 1999; Koch e Sures 2018), como algas 

briozoans e poliquetas (Figura 1A) como defesa a predadores e incrustação (YAMADA 

et al., 2008). Comercialmente, é identificado como pertencente ao grupo dos químicos 

de fenóis bromados produzido em maior escala (WHO 2005). Esse produto é de uso 

exclusivo industrial e é gerado como um produto intermediário de retardantes de 

chamas bromados (RCBs) como o tetrabromobisfenol A -TB B P A  (aplicação em maior 

escala), o éter tribromofenilanlil e o 1,2-bis (2,4,6-tribromofenoxietano) (REACH, 

2006), entre outros.

Os RCBs são utilizados para evitar geração de faíscas elétricas em aparelhos 

ou dispositivos eletrônicos e eletroquímicos (WEIL e LEVCHIK, 2004, KOCH e 

SURES, 2018). Também, foram identificadas outras fontes de emissões dos 

bromofenóis (2-BP, 2,4-DBP, 2,6-DBP) como o 2,4,6-TBF em emissões veiculares 

utilizando, gasolina com chumbo (MÜLLER e BUSER, 1986) e em aditivos indiretos 

de alimentos (MA et al., 2005). A produção do 2,4,6-TBF vem sendo acompanhada e 

de acordo com luclid (2003) aproximadamente 2.500 t/ano foram produzidos no Japão 

enquanto em todo o mundo foram produzidos 9.500 t/ano. Na União Europeia ocorreu 

uma diminuição da produção de TBF de 10.000- 100.000 t para 1-10 t entre os anos 

de 2012 e 2016 (ECHA, 2016).

Estudos foram realizados com o intuito de avaliar os possíveis produtos 

gerados em processos de biodegradação do 2, 4, 6 -TBF. Foi observado que algas e 

fungos (RONEN et al., 2005; YAMADA et al., 2008; ZHENG et al., 2015) são capazes 

de biodegradar o 2, 4, 6 -TBF em diferentes ambientes (solo, sedimento e água) 

gerando moléculas secundárias como o 2, 4 -dibromofenol, 2, 6 -dibromofenol, 2, 6 - 

dibromo 1, 4 -benzenodiol e eventualmente acumulando 4 bromofenol. Em tecidos de 

vertebrados o tribromoanisole (Figura 1B) vem sendo identificado como principal 

metabólito gerado do resultado da atividade enzimática de biodegradação por 

metiltransferase (HO et al., 2012).



63

A B

Figura 1 : Estrutura química do 2,4,6-Tribromofenol (A) e do 2,4,6- tribromoanisole (B) 

Fonte: Koch e Sure (2015).

O TBF vem sendo detectado em diferentes ambientes, mas a poeira doméstica 

é considerada uma dentre as maiores vias de exposição ao TBF devido ao uso dos 

RCB em aparelhos eletrodomésticos (TAKAGAMI et al., 2009; HARRAD et al., 2010). 

Santos Sobrinho (2012) detectou o 2, 4, 6 -TBF em músculo de espécies marinhas no 

Brasil com níveis em torno de 0,6 ng g-1. De acordo com uma revisão de literatura de 

Koch e Sure (2018) o TBF foi detectado no sangue, em leite materno, cordão umbilical, 

tecido placentário, urina humana e no tecido adiposo em baixas concentrações.

A presença generalizada do TBF no ambiente desperta o interesse em estudar 

o seu potencial tóxico para os organismos expostos inclusive para populações 

humanas. De acordo com REACH (2006) o 2, 4, 6 -TBF é um produto muito tóxico 

para os organismos de vida aquática enquanto para outros organismos é considerado 

uma substância irritante para os olhos e pele. Segundo o mesmo autor, a agência 

reguladora europeia classifica o TBF como tóxico visto que é persistente e 

bioacumulavel, no entanto, seus efeitos ambientais e para a saúde humana são 

inconclusivos. Com relação à persistência a Agência Europeia de Químicos (ECHA, 

2016) classificou o TBF como potencialmente persistente ou muito persistente. Esta 

classificação provavelmente está relacionada ao fato de não sofrer hidrólise na água 

(WHO 2005) ficando sua degradação a cargo da presença de organismos capazes de 

realizarem a biodegradação.

Poucos estudos relatam dados sobre os mecanismos de toxicidade do TBF 

dentro de diferentes abordagens metodológicas. Salgado et al. (2018) descreve uma
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diminuição na proliferação e migração de células de linhagens tumorais humanas, 

enquanto Rios et al. (2003) descreve um aumento da atividade da acetilcolinesterase 

e da apoptose celular em neuroblastoma. De acordo com Deng et al. (2010) a 

exposição ao TBF afeta o desenvolvimento embrionário do peixe Danio rerio devido 

aos efeitos na relação da taxa sexual prevalecendo machos sobre fêmeas, redução 

da sobrevivência e aumento das malformações. A diminuição no sucesso de 

fertilização e alteração na morfologia gonadal foi descrita por Haldén et al. (2010) na 

mesma espécie de peixe. Esses efeitos nos aspectos de desenvolvimento e 

reprodutivos sugerem o papel de desregulador endócrino do TBF.

De acordo com WHO (2012) para uma substância ou composto ser 

considerado como desregulador endócrino deve-se avaliar sua capacidade de alterar 

a função do sistema endócrino que reflete em efeitos adversos na morfologia, 

fisiologia, desenvolvimento e reprodução. O efeito de desregulador endócrino da 

tiroide do TBF pode ser evidenciado com a diminuição da afinidade da transtiretina 

(transportador do hormônio da tireóide) ao hormônio natural T4 e na diminuição da 

transcrição do RNAm de deionase 1 (HAMERS et al., 2006; LEE et al., 2016) e do 

receptor isoforma p do hormônio da tireoide - Thr P2 (HAMERS et al., 2006).

Vários compostos fenólicos têm demonstrado propriedades estrogênicas 

provocando desregulação nos eventos reprodutivos (ROUTLEDGE e SUMPTER, 

1997; SOTO et al., 1995; GREGORASZCZUK et al., 2008; CHEN e MADAK- 

ERDOGAN, 2016). Em estudos in vitro e in vivo, o TBF vem sendo avaliado como 

agente tóxico com potencial antiestrogênico (KESTER, et al., 2000; HAMERS et al., 

2006; DENG et al., 2010; HALDÉN et al, 2010) e potencial estrogênico (HAMERS et 

al., 2006; DING et al., 2007; DENG et al., 2010; HALDÉN et al, 2010).

Para avaliação do efeito do TBF no presente estudo foram selecionados 

diferentes biomarcadores. De acordo com Atala e Allickson (2015) os biomarcadores 

podem ser classificados com base em diferentes parâmetros. Os biomarcadores 

moleculares são utilizados com base em fatores relacionados aos ácidos nucléicos 

como: mutações genéticas ou polimorfismos, análise quantitativa da expressão 

gênica, peptídeos e proteínas. A identificação de agentes químicos relacionados com 

a desregulação endócrina é uma questão de alta relevância para agências de 

regulação na sua avaliação o que define sua restrição ou utilização dessas 

substâncias. Substâncias químicas específicas com ação em mecanismos ou
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modulação endócrina são frequentemente caracterizados por um conjunto de 

biomarcadores, no entanto, a expressão da vtg associada com as características 

sexuais secundárias constituem biomarcadores expressivos nesse tipo de avaliação 

(DANG, 2016).

A vitelogenina é uma proteína normalmente sintetizada sob o controle de 

hormônio endógeno estrogênico no fígado de fêmeas sexualmente maduras, em suas 

formas A, AB/B/2 e C, (SAWAGUCHI, et al., 2006; FINN, et. al., 2007) e codificado 

por uma família de multigenes (DANG, et al., 2016). Essa molécula é uma 

fosfolipoglicoproteína, um homodímero, presente em uma grande diversidade de 

organismos. A vtg tem um papel muito importante na embriogênese por fornecer ao 

embrião nutrientes essenciais incluindo aminoácidos, lipídios, íons (metais), fosfatos 

e carboidratos. Após sua síntese é liberada na corrente sanguínea, endocitada pelos 

oócitos em crescimento e clivada pela catepsina D (CatD) em: lipovitelina de cadeia 

pesada, fosfovitina, lipovitelina de cadeia leve, componente P' e peptídeo C-terminal 

(FINN, 2007), para formar as proteínas de vitelo dos ovos.

A síntese de vtg é dependente do sexo, estágio de desenvolvimento e tecido 

sob regulação hormonal (DANG, 2016). O baixo nível de vtg pode ser detectado em 

fêmeas imaturas e machos devido ao baixo nível de estrogênio circulante. Na 

presença de desreguladores endócrinos estrogênicos o fígado sintetiza e secreta a 

vitelogenina permitindo seu emprego como biomarcador sensível à contaminação 

estrogênica em ambientes aquáticos e de importância vital para o sucesso reprodutivo 

e para o desenvolvimento em peixes (MOURA COSTA et al., 2010 e 2016; 

YAMAMOTO et al., 2017 e 2018). Neste sentido a expressão da vtg em peixes machos 

vem sendo utilizada em vários trabalhos de pesquisa na avaliação da presença e 

biodisponibilidade de estrógenos e xenoestrógenos (substâncias artificiais que imita 

os efeitos dos estrogênios naturais) na exposição à misturas (SAFHOLM, et al. , 2015), 

no efeito sob tecidos (PANPROMMIN, et al., 2008; REI VASQUEZ, et al., 2009), em 

alterações relacionadas com intersexo afetando a capacidade reprodutiva 

(BAHAMONDE, et al., 2015; PRADO, et al., 2014; REI VASQUEZ, et al., 2009; DENG 

et al., 2010, HALDEN et al., 2010; YUAN, et al., 2013; ZHENG, et al., 2015b).

Dentre as funções descritas para a vtg, novas descobertas vêm elucidando seu 

papel na regulação hormonal, mudanças na responsividade gustatória (NELSON, et 

al., 2007) e, recentemente foi demonstrado, seu papel em processos fisiológicos de
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reações de defesa imunológica em indivíduos adultos em ambos os sexos (LIO, et al. 

2009; DU, et al., 2017). Em carpa (LIO, et al. 2009) e em coral (DU, et al., 2017) foi 

evidenciado a capacidade da vtg reconhecer padrões moleculares de 

lipopolissacaríderos e ácido lipoteicóico de bactérias auxiliando o sistema imunológico 

nos processos de defesa contra agressores. Zhang, et al., (2005) também relataram 

a atividade da vtg vomo opsonina e hemaglutinante.

O efeito de desregulador endócrino estrogênico em peixes pode ser avaliado 

por biomarcadores presentes desde as vias hormonais de síntese de hormônios 

esteroideanos, a interação com os receptores celulares, interação com as regiões 

regulatórias de expressão da vtg e efeito na atividade de enzimas presentes ou recem 

sintetizada subsequentes à sua expressão.

O 17-p estradiol e outros hormônios que desempenham papel reprodutivo 

importante (hormônio indutor da maturação nos oócitos, 17a,20p-hidroxil-4-pregnen- 

3-ona/DHP) são sintetizados pelas células foliculares que envolvem os oócitos na 

vitelogênese. Para formação dos hormônios esteroides nos ovários e cérebro, ocorre 

a conversão do colesterol via duas classes de enzimas esteroidogênicas, a via do 

P450 e das enzimas hidrogenases hidroxilesterases (NAGAHAMA E YAMASITA, 

2008). O Citocromo P450c17 com duas atividades enzimáticas (17 a -hidroxilase e 17, 

20 -liase) assume a posição chave na produção de ambos 17-p estradiaol e DHP. 

Para a produção do 17-p estradiol, ambas as atividades de hidroxilase e liase P450c17 

e aromatase do citocromo P450 (P450arom) são necessárias. Para a produção de 

DHP são necessárias apenas a atividade da hidroxilase do P450c17 e 20p - 

hidroxiesteroide desidrogenase(20p-HSD) ( NAGAHAMA E YAMASITA, 2008) (Figura 

2). A avaliação da atividade enzimática ou a transcrição gênica das enzimas que 

participam das vias de síntese dos hormônios esteroideanos vem sendo utilizadas 

para detecção de desreguladores endócrinos.
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Figura 2 . Vias esteroidogênicas (A5 e A4) envolvendo a produção de 17p-estradiol durante o 
crescimento do oócito (vitelogênese) e 17a,20p-hidroxil-4-pregnen-3-ona-(DHP)(maturação oocitária) 
no ovário de peixe. P450scc (CYP11A1) clivagem da cadeia lateral do colesterol; 3p-HSD, 
3phidroxilesteroide desidrogenas; P450c17, citocromo P450 (CYP17) 17ahidroxilase/17 -20 liase; 17p 
-HSD, 17p hidroxilesteroide desidrogenase; 20p -HSD, 20p hidroxilesteroide desidrogenase; P450arom 
(CYP19), aromatase. Em parentesis estão inseridas as abreviaturas dos genes das enzimas do 
citocromo P450. Fonte: Nagahama e Yamasita, 2008 com modificações.

Dentro dos eventos subsequentes a expressão da vtg é regulada pela 

interação do estradiol circulante e sua interação com receptores estrogêmicos (ER) 

nas regiões reguladoras da expressão do gene da vtg no DNA (HOFFMANN e Oris,

2006). Nos peixes teleósteos são conhecidos três tipos de ER: o ERa, ER^1 e ER^2. 

A alta expressão dos receptores ERa e ER^2 vem sendo descrita como uma resposta 

da exposição a desreguladores endócrinos estrogênicos e pela injeção de estradiol 

em peixes machos, elevando os níveis de expressão de vtg (HUMBLE eta l., 2014).

A formação de espécies reativas de oxigênio (EROs) em organismos aeróbicos 

podem causar danos a biomoléculas por um mecanismo conhecido por estresse 

oxidativo (GUTTERIDGE e HALLIWELL, 2018). O estresse oxidativo é observado 

quando ocorre o desequilíbrio entre o balanço entre oxidantes e antioxidantes a favor 

dos oxidantes, levando a desregulação da sinalização redox, controle e/ou dano 

molecular. Segundo Halliwell (2014), o estresse oxidativo pode então contribuir para
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o desenvolvimento e progressão de certas doenças crônicas como o câncer e doenças 

degenerativas. As EROs quando produzidas em excesso e não são neutralizadas 

podem afetar as membranas lipídicas promovendo a peroxidação lipídica da 

membrana, quebras no DNA ou alterando aminoácidos (carbonilação proteíca) e 

como consequência alterando o metabolismo celular (MARTINS et a l,  2006). A 

peroxidação da membrana pode resultar no comprometimento da integridade 

estrutural e funcional da célula (IGHODARO e AKINLOYE, 2017) e na morte celular 

pelo seu rompimento (PISOSCHI e POP, 2015). Na carbonilação proteica, os 

aminoácidos das proteínas sofrem reações sobre os grupos aldeídos ou cetonas das 

cadeias laterais levando às mudanças conformacionais e perda de função dessas 

moléculas (LEVINE et al., 1994).

Os mecanismos de defesa antioxidantes foram selecionados nas células e 

promovem a neutralização das espécies reativas impedindo, portanto o 

desenvolvimento de um estado pró oxidante celular. Entre esses mecanismos 

encontram-se as enzimas antioxidantes superóxido dismutase (SOD), a catalase 

(CAT), Glutationa-S-Transferase (GST) e Glutationa peroxidase (GPX) que agem 

muito rápido para neutralizar moléculas com potencial oxidativo (IGHODARO E 

AKINLOYE, 2017). Estas enzimas atuam respectivamente em radicais superóxido, 

peróxido de hidrogênio e hidroperóxidos mantendo seus niveis basais fisiologicamente 

sustentáveis.

A atividade colinesterásica vem sendo bastante utilizada como um biomarcador 

de neurotoxicidade em cérebro e músculo de peixe (GUZMÁN-GUILLÉN et al., 2015; 

SOBJAK et a l 2017). Essa enzima regula as funções neuronais através da hidrólose 

da acetilcolina após liberação do seu receptor na membrana da célula alvo 

(BONANSEA et al., 2016), interrompendo o sinal químico na fenda sináptica. Em 

exposições a xenobióticos que provocam a perda, mesmo que parcial, da função 

enzimática da colinesterase afetam a transmissão do impulso nervoso interferindo 

com a memória, coordenação motora e comportamental (COLOVIC et al., 2013). Uma 

diminuição da atividade da acetilcolinesterase no músculo de peixe foi relatada em 

exposição ao metilmercúrio (ALVES COSTA, et al., 2007) chumbo (BONANSEA et al., 

2016) e em águas de reservatórios impactados por diferentes poluentes (YAMAMOTO 

et al., (2016). Yamamoto et al. (2016) observaram uma relação direta entre o aumento 

da atividade da acetilcolinesterase no verão e a diminuição da atividade no inverno.
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Em exposição ao chumbo, Rabitto et al., (2005a) verificaram uma inversão de 

comportamento na atividade da acetilcolinesterase pois ocorreu um aumento da 

atividade da acetilcolinesterase em cérebro e sua redução em músculo.

A presença de xenobióticos no ambiente aquático pode induzir alterações 

patológicas em peixes. Portanto, o emprego da análise histopatológica representa 

uma ferramenta importante para avaliar o grau de comprometimento de diferentes 

tecidos e órgãos alvos aos efeitos de exposições crônicas e subletais. Nesse caso, o 

fígado representa um órgão alvo natural devido à sua importância central no 

metabolismo, em processos de biotransformação, neutralização e eliminação de 

xenobióticos (BERNET et al., 1999). As alterações histopatológicas geralmente 

observadas no tecido hepático envolvem distúrbios circulatórios, depósitos 

citoplasmáticos (colestase e lipidose), necrose, resposta inflamatória, alterações 

nucleares, granulomatose perivascular e peritubular, neoplasias e hemorragias 

(Oliveira Ribeiro e Fernandes, 2014). Através de análises qualitativa e quantitativas 

das lesões ou alterações é possível comparar os efeitos histopatológicos pela 

aplicação do Indice de Bernet (BERNET et al., 1999).

Estudos de genotoxicidade de poluentes no ambiente aquático vem sendo 

realizados em experimentos in vitro (VAHL et al., 1997) e in situ (HAYASHI, 2016) 

principalmente na investigação dos danos que ocorrem no DNA ou na estrutura do 

cromossoma (FENECH, 2000; CIMBALUK, et al., 2018). A detecção destes danos é 

de extrema importância, pois mutações cromossomais podem indicar uma maior 

susceptibilidade na formação de doenças como o câncer (TURKEZ et al., 2017). A 

ocorrência de aberrações cromossomais pode gerar a formação de inclusões 

perinucleares de fragmentos cromossomais conhecidos como micronúcleo e 

alterações morfológicas nucleares devido a presença de modificações na morfologia 

d o núcleo que pode representar alterações nos padrões de cromatina como: núcleos 

lobados, vacuolados, binucleados e entalhados (CARRASCO et al., 1990; TURKEZ et 

al., 2017). Os micronúcleos por sua vez são fragmentos de cromossomos acêntricos 

ou de cromossomos inteiros que não completaram a anáfase e deixaram de ser 

incorporados ao núcleo da célula filha (TURKEZ et al., 2017). Portanto, testes de 

frequência de micronúcleos e alterações morfológicas em células sanguíneas de 

peixes representam ensaios que contribuem para a elucidação do potencial 

genotóxico de poluentes ambientais (TURKEZ et al., 2017; HAYASHI, 2016).
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A espécie Oreochromis niloticus, popularmente conhecida como tilápia do Nilo 

é uma espécie de peixe teleósteo, pertencente a família dos ciclídios, bento-pelágica 

e onívora. Essa espécie é proveniente da Costa do Marfim/África e foi introduzida no 

nordeste brasileiro em 1971 e, então, distribuída pelo país (BOSCOLO et al. 2001). A 

maturidade sexual na espécie é atingida aos 5-6 meses de idade. O processo de 

criação inicia-se quando o macho estabelece um território, escava um ninho de desova 

em forma de cratera e guarda seu território. A fêmea madura desova no ninho, e 

imediatamente após a fertilização pelo macho, recolhe os ovos em sua boca e cuida 

dos filhotes após a eclosão até que o saco vitelino seja absorvido. O número de ovos 

é proporcional ao peso corporal da fêmea. Uma fêmea de 100 g produzirá cerca de 

100 ovos por desova, enquanto uma fêmea que pesa entre 600 e 1000 g poderá 

produzir de 1000 a 1500 ovos. Assim essa espécie foi escolhida para o presente 

estudo por apresentar seu genoma descrito, ter sido utilizada em diversos trabalhos 

semelhantes da mesma forma que apresenta uma ampla distribuição no Brasil e no 

mundo (fishbase.org). Além disso é de fácil cultivo e adaptação em confinamento e 

resistente às adversidades ambientais.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Aplicar múltiplos biomarcadores na avaliação do efeito do TBF em Oreochromis 
niloticus após exposição trófica.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Analisar os índices hepatossomáticos e gonadossomáticos em machos 

e fêmeas frente à exposição subcrônica ao TBF em O. niloticus;

• Com o uso de biomarcadores específicos avaliar os efeitos neurotóxicos 

na atividade colinesterásica (músculo e cérebro), o estado de estresse oxidativo em 

fígado, as alterações nos níveis séricos de hemoglobina, os efeitos genotóxicos em 

eritrócitos e os efeitos histopatológicos após a exposição subcrônica ao TBF em O. 

niloticus;

• Avaliar o efeito do TBF na desregulação endócrina estrogênica através 

da detecção plasmática do biomarcador vitelogenina (vtg) após exposição subcrônica 

em O. niloticus.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado na Piscicultura Panamá, em Paulo Lopes/SC 

(www.pisciculturapanama.com.br) , onde foi utilizado um total de 48 exemplares 

adultos machos e fêmeas da espécie Oreochromis niloticus.

Os animais foram separados em 24 exemplares machos de 124,6 ± 2,5 g e 18,1 

± 2,5 cm e 24 fêmeas de 114,8 ± 14,5 g e 17,2±1,5 cm. Cada grupo foi dividido em 

três réplicas com oito indivíduos cada, compondo o desenho experimental: grupo 

controle onde foi administrado o veículo (óleo de canola - Bunge®), grupo exposto a 

concentração teste de 5 ng.g-1 de TBF e grupo exposto a concentração teste de 50 

ng.g-1 de TBF. Essas doses foram definidas com base no estudo de Oliveira et al., 

(2009), onde detectaram o TBF em músculo de peixes de água doce a uma 

concentração variando de 6-171 ng.g-1.

Os grupos experimentais permaneceram em aclimatação por um período de 

dez (10) dias, em tanques redes com capacidade de média de 1,2 m3. Os tanques 

redes foram submersos em tanques contendo água natural, que foi matido em fluxo 

contínuo. Os animais foram alimentados diariamente com ração extrusada 

(Nicoluzzi®) com 40% de proteína bruta e durante o desenvolvimento do experimento 

(novembro de 2017 a janeiro de 2018), a temperatura ambiente oscilou entre uma 

média máxima de 27±2 °C e uma média mínima de 20,6±1,5 °C.

Para a administração do 2,4,6-Tribromofenol (Sigma-Aldrich), foi realizada a 

sua diluição em óleo de canola (Bunge) em duas (2) concentrações: 50 e 5 |jg.m l-1, a 

partir das quais foram calculadas as respectivas doses de 50 e 5 ng.g-1 do peso do 

animal. As doses foram administradas em um total de sete (7) gavagens, com cânula 

própria, com intervalo de 10 dias cada, totalizando 70 dias de exposição subcrônica. 

Precedendo às gavagens, os animais eram anestesiados com MS222 (tricaína- 

metano-sulfonato- Sigma-Aldrich) a 0,012%. Após a anestesia, os animais foram 

pesados para estabelecer os cálculos da dosagem em ng.g-1 e determinar o volume a 

ser administrado.

3.1 COLETA DO MATERIAL BIOLÓGICO

A coleta foi realizada após o intervalo de dez (10) dias contados a partir da 

sétima gavagem, nos seis grupos experimentais. Os animais foram retirados do

http://www.pisciculturapanama.com.br
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tanque rede com auxílio de uma peneira/puçá e mergulhados em solução anestésica 

de 120 mg ml-1 de MS222 até perderem o controle dos movimentos. Após realizada a 

anestesia, o sangue foi coletado com seringas e agulhas heparinizadas por punção 

da veia caudal. Com o sangue coletado, foram realizados três procedimentos:

• Extensões sanguíneas, para realização dos testes de genotoxicidade;

• Separação de alíquotas (100 - 200 |jl) de sangue total em EDTA 

mantidos a 4 °C, para análise da hemoglobina sérica;

• Aproximadamente o volume de 1 ml de sangue foi coletado em tubos 

plásticos contendo PMSF (1 mM), centrifugado a 3.000 x g, por 30 min, 4 °C e o 

plasma obtido transferido para tubos plásticos. O plasma foi congelado em -2 0  °C e 

armazenado em gelo seco para posterior transferência ao freezer -63°C do 

Laboratório de Toxicologia Celular do Departamento de Biologia Celular/Universidade 

Federal do Paraná. Essas amostras foram utilizadas para o ensaio de detecção da 

presença de vitelogenina no plasma.

Os animais foram sacrificados por secção medular e a seguir obtidos seus 

dados biométricos de massa corporal e comprimento total do corpo. Após este 

procedimento foram coletados os órgãos: fígado, gônada, cérebro e músculo axial.

O fígado e as gônadas foram pesados para obtenção dos índices somáticos, 

uma porção de cada órgão foi removida e mergulhada em solução fixadora Alfac (85% 

de álcool 80%, 10% de formol e 5% de ácido acético glacial adicionado na hora do 

uso). Após 16 horas o fixador foi substituído por etanol 70%, onde as amostras 

permaneceram acondicionadas a 4 oC até processamento histológico.

Outra parte do fígado, gônadas, cérebro e músculo axial foram coletados em 

tubos plásticos, congelados inicialmente em gelo seco e transportados para o 

Laboratório de Toxicologia Celular no Departamento de Biologia Celular da UFPR, 

onde foram armazenadas em -  63 °C até a realização dos procedimentos de análises.

3.2 PREPARO DAS AMOSTRAS: HOMOGENEIZAÇÃO DE TECIDOS E 

QUANTIFICAÇÃO DE PROTEÍNAS TOTAIS

O fígado foi cortado em pedaços de aproximadamente 0,3 a 0,4 g de tecido 

hepático), homogeneizado em 500 ^l de Tampão Tris-HCl 20 mM, EDTA 1,0 mM, pH 

7,6, PMSF 1 mMl. O homogeneizado foi centrifugado a 12.000 x g  durante 20 min a 4 

°C e completado o volume para 2ml. O sobrenadante foi novamente centrifugado para
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obtenção de aspecto translúcido. As amostras foram armazenadas em -  63 °C para 

os procedimentos de quantificação de proteínas totais e posterior avaliação do 

estresse oxidativo pela análise dos parâmetros bioquímicos da glutationa-S- 

Transferase (GST), concentração total de tióis não proteicos e glutationa reduzida 

(GSH), catalase (CAT), peroxidação lipídica (LPO) e carbonilação de proteínas (PCO).

O cérebro e músculo foram homogeneizados em 500 |jl de tampão fosfato de 

potássio 0,1 M pH 7.5, centrifugados a 12.000 x g  durante 20 min a 4 °C e completado 

o volume para 2ml. Após homogeneização as amostras foram congeladas em -6 3  °C 

para posterior análise de neurotoxicidade através da atividade da acetilcolinesterase.

3.2.1 Quantificação de proteínas totais

A concentração de proteínas totais do plasma e das amostras homogeneizadas 

de fígado, cérebro e músculo foi realizada utilizando método de Bradford (1976). O 

método baseia-se na interação do corante Coomassie Brilliant Blue G-250 com 

proteínas que contém aminoácidos de cadeias laterais básicas ou aromáticas. No pH 

de reação, a interação entre a proteína de alto peso molecular e o corante provoca o 

deslocamento do equilíbrio do corante para a forma aniônica, a cor passa de vermelho 

a azul, que absorve luz no comprimento de onda de 595 nm.

Para a quantificação um volume 10 |jl do sobrenadante das amostras foi diluído 

(1:10-20) em tampão de homogeneização e foi adicionado 250 |jl do reagente de 

Bradford (Bio rad) diluído (1 :5) em microplacas de 96 poços. A albumina de soro 

bovino (Sigma-Aldrich) foi utilizada para obtenção da curva de regressão linear em 

diluição seriada de seis (6) pontos (0 a 1 mg.ml-1). As amostras e as concentrações 

seriadas da albumina foram empregadas em triplicata e a leitura foi realizada em 

espectrofotômetro Synergy™ da Biotek Instruments Inc.

3.3 BIOMARCADOR SOMÁTICO

Foram utilizados como biomarcadores somáticos o índice de relação de peso 

do órgão pela massa corporal total (Fator de Condição), e para verificar a relação entre 

o peso do fígado ou da gônada com a massa corporal de cada indivíduo foi realizado 

o cálculo do índice hepatossomático (IHPS) e gonadossomático (IGS) 

respectivamente.

O índice hepatossomático (IHPS) foi calculado a partir da fórmula:
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IHPS = (P Fígado / P Peixe) x 100, onde P significa peso.

O índice gonadossomático (IGS) foi determinado segundo a fórmula:

IGS= (P Gônada / P Peixe) x 100, onde P significa peso.

Os índices IHS e IGS foram comparados entre indivíduos de cada sexo por 

grupo experimental.

3.4 BIOMARCADORES BIOQUÍMICOS

3.4.1 Dosagem de hemoglobina (Hb)

Para determinar a concentração de hemoglobina foi utilizado o Kit Hemoglobina 

K023 (Bioclin) baseado no método de detecção da cianometalohemoglobina. Neste 

método os eritrócitos são lisados e o átomo de ferro (Fe2+) da hemoglobina livre sofre 

oxidação pelo ferricianeto de potássio em pH fracamente alcalino, formando a 

metahemoglobina. A metahemoglobina é convertida a cianohemoglobina após reação 

com o cianeto de potássio. O aparecimento de cor avermelhada é proporcional a 

presença da hemoglobina.

Para a dosagem da hemoglobina foi utilizado 10 |jL  de sangue total em EDTA 

(Gold Analise Diagnóstico- 10g.dl-1) adicionado a 2,5 mL da solução reagente do Kit 

para agitação em vórtex. Após 10 min de incubação à temperatura ambiente, a 

absorbância foi lida em espectrofotômetro UV visível (ShimadzuTM) em 540 nm. Para 

obtenção da equação da reta de regressão linear foi utilizado sangue humano dosado 

por laboratório de análises clínicas e diluído serialmente em deis (10) pontos.

A dosagem da hemoglobina foi realizada com o objetivo de identificar se o efeito 

do TBF poderia gerar algum tipo de distúrbio basal.

3.4.2 Glutationa-S-Transferase (GST)

O método baseia-se na atividade enzimática da GST em catalisar a reação do 

substrato 1-cloro-dinitrobenzeno (CDNB) com a glutationa reduzida (GSH), formando 

um tioéter que pode ser monitorado pelo aumento da absorbância no comprimento de 

onda de 340 nm (KEEN et al., 1976 com modificações).

Após a normalização das amostras homogenizadas para 1 mg ml-1, 20 |jl destas 

e do branco foram adicionadas em triplicata em microplaca de 96 poços. Em seguida, 

foi adicionado 180 m! do meio de reação (1.5 mM GSH, 2.0 mM CDNB em 0,1 M
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tampão fosfato, pH 6.5). A absorbância foi medida imediatamente por 300 s em 

intervalos de 30 s em espectrofotômetro Synergy™ da Biotek Instruments Inc. A 

atividade da GST foi determinada no primeiro intervalo de 180 s cujo r2 > 0,99. Para 

os cálculos, foi considerado o coeficiente de extinção molar do CDNB: 9,6 mM-1 cm-1.

3.4.3 Atividade da catalase

Para a análise do efeito do TBF na atividade da catalase foi utilizado o método 

segundo Aebi (1984), com modificações. O princípio do método baseia-se na 

capacidade da catalase degradar o peróxido de hidrogênio (H2O2) em água e oxigênio 

(O2).

Neste ensaio enzimático as amostras de tecido hepático homogeneizadas 

foram normalizadas a 0,3 mg ml-1 de proteínas totais. A seguir, 100 |jl destas amostras 

foram adicionadas em placas de 96 poços em triplicata e acrescido 150 |jl de meio de 

reação composto por uma solução de tampão (1 mM tris-HCl, 5 mM EDTA, pH 8,0) e 

50 mM de H2O2. A absorbância foi lida imediatamente por 180 s com intervalo de 6 s 

em 240 nm em espectrofotômetro Synergy™ da Biotek Instruments Inc. Para os 

cálculos, utilizou-se o coeficiente de extinção molar do peróxido de hidrogênio: 40 M-1 

cm-1.

3.4.4 Concentração de tióis não protéicos (glutationa e outros tióis)

A determinação da concentração de tióis não proteicos foi realizada segundo 

Sedlak e Lindsay (1968). O método consiste na precipitação de proteínas e posterior 

reação de tióis não proteicos com o ácido 5,5'-ditiobis-2-nitrobenzóico (DTNB), 

gerando um produto que absorve luz a 415 nm.

As proteínas do tecido hepático dos grupos experimentais foram precipitadas 

pela adição de 50 |jl de ácido tricloroacético 10% (Sigma) em 200 |jl no sobrenadante 

não normalizado e congelado das amostras e no branco contendo o tampão de 

homogeneização. Após leve agitação a solução foi centrifugada a 1000 x g por 15 min 

em 4 °C e foi adicionado 50 |jl do sobrenadante em triplicata em microplacas de 96 

poços. A seguir foram adicionados 230 |jl de tampão tris-base (0,4 M, pH 8.9) e 20 |jl 

de 2,5 mM DTNB em 25% metanol (Merck). Concomitantemente foi elaborada a curva 

padrão de GSH com diluição seriada de nove (9) pontos a partir da concentração de 

640 |j M de GSH que recebeu os mesmos reagentes e procedimentos das amostras 

do tecido hepático e do branco. Após um período de aproximadamente 5 min de
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incubação foi realizada a leitura da absorbância em espectrofotômetro Synergy™ da 

Biotek Instruments Inc.

3.4.5 Peroxidação lipídica (LPO)

Na análise do efeito do TBF na peroxidação lipídica foi utilizado o método de 

FOX (Ferrous Oxidation / Xylenol Orange Method) de acordo com Jiang et al., (1991

1992). Este método tem como princípio a oxidação do Fe+2 mediada por peróxidos 

sob condições ácidas e posterior formação do complexo Fe+3 (laranja de xilenol) que 

na presença do estabilizador hidroxitolueno butilado, absorve luz a 550-570 nm.

Para realização do método foi utilizado de 200 |jl de sobrenadante do 

homogeneizado do tecido hepático congelado e 800 |jl de meio de reação 

contendo:0,1 mM laranja de xilenol (Acros Organics), 25 mM H2SO4 (Merck), 4,0 mM 

hidroxitoluneo butilado (BHT) (Acros Organics) e 0,25 mM de sulfato ferroso 

amoniacal (FeSO4.NH4) (Vetec) em metanol PA. As amostras forram incubadas por 

20 min a temperatura ambiente com agitação a cada 3 min. Para o branco foi utilizado 

o tampão fosfato de homogeneização, tratado da mesma forma que o sobrenadante. 

Após este período, as amostras e o branco foram centrifugadas a 9.000 x g por 10 

min a temperatura ambiente. O volume de 200 |jl de sobrenadante e do branco foi 

adicionado em triplicata em microplacas para leitura em 570 nm em espectrofotômetro 

Synergy™ da Biotek Instruments Inc. Nos cálculos foi utilizado o coeficiente de 

extinção molar do peróxido de hidrogênio e hidroperóxido de butila: 4,3 104 M-1 cm-1.

3.4.6 Carbonilação de proteínas (PCO)

Na análise do efeito do TBF na oxidação ou carbonilação das proteínas foi 

empregado o método de Levine et al., (1994). O método consiste na reação da 2,4- 

dinitrofenil-hidrazina (DNPH) com proteínas carboniladas (apenas do tipo aldeído e 

cetona) formando dinitrofenil hidrazonas que podem ser detectadas a 358-370 nm. O 

método considera que as carbonilas com grupos funcionais como ácidos carboxílicos, 

amidas e ésteres não reagem como o DNPH.

O teste utilizou amostras normalizadas para 2 mg.ml-1 e separadas em dois 

tubos com 200 |jl por amostra, um para o branco e o outro para o teste. Um volume 

de 500 |jl de DNPH (Acros Organics) a 10 mM em HCl 2M foi adicionado aos tubos 

teste e nos tubos para o branco foi adicionado somente HCl 2M. Os tubos foram 

misturados em vórtex e incubados a 37°C por 90 min, a precipitação proteica foi 

realizada pela adição de 1 ml de ácido tricloroacético 28% e centrifugação foi a 9.000
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x g por 10 min a 4 °C. As proteínas precipitadas foram ressuspendidas com 1 ml de 

acetato/etanol de etila (1:1, Vetec®), misturadas em vórtex e centrifugadas. Este 

procedimento foi repetido por três (3) vezes até a solução de acetato-etanol removida 

ficar transparente. O último precipitado foi ressuspendido em hidrocloreto de 

guanidina (Sigma-Aldrich) 6M, misturado em vortex e centrifugado a 9.000 x g por 3 

min a 4 °C. As amostras (200 pl) foram pipetadas em duplicata em microplacas e lidas 

em 360 nm no espectrofotômetro Synergy™ (Biotek). Para os cálculos, foi empregado 

o coeficiente de extinção molar das hidrazonas: 2,1 x 104 M-1 cm-1.

3.4.7 Atividade da Acetilcolinesterase (AChE)

Para a análise do efeito do TBF na atividade da enzima acetilcolinesterase foi 

empregado o método descrito por Ellman et al., (1961), em tecidos do cérebro e 

músculo homogeneizados em tampão fosfato. O método consiste em detectar o 2- 

nitrobenzoato-5-mercaptotiocolina e o 5-tio-2-nitrobenzoato formados pela reação 

entre a tiocolina (produto da hidrólise da acetiltiocolina pela AChE) e o ácido 5,5'- 

ditiobis-2-nitrobenzóico (DTNB) a 405 nm.

Neste ensaio as amostras dos tecidos foram normalizadas para 1 mg.ml de 

proteínas totais em tampão fosfato 0,1 M a pH 7,5. Um volume de 20 pl do 

sobrenadante das amostras e do tampão fosfato (branco) foi pipetado em triplicata em 

microplacas de 96 poços. A seguir, foi adicionado 130 pl de DTNB 0,75 mM (Sigma- 

Aldrich) e 50 m! de iodeto de acetiltiocolina 9 mM (Sigma -A ldrich), com leitura em 405 

nm em espectrofotômetro Synergy™ (Biotek) por 420 s com intervalos de 30 s. Para 

os cálculos foi utilizado o coeficiente de extinção do 2-nitrobenzoato-5-

mercaptotiocolina (13,6 x 103 M-1.cm-1).

3.5 BIOMARCADORES MORFOLÓGICOS

3.5.1 Alterações morfológicas e morfométricas nos núcleos nos eritrócitos

As extensões sanguíneas dos peixes dos grupos experimentais foram 

realizadas em lâminas de vidro, no dia da coleta e foram secas a temperatura 

ambiente. As lâminas foram fixadas em etanol 96% por 30 min, e posteriormente 

coradas pelo método de Rosenfeld (BEÇAK, 1976). O material foi analisado pela 

contagem de 1000 eritrócitos nucleados com membrana nuclear e citoplasmática 

íntegras em Microscópio de Luz Convencional. As análises foram identificadas 

alterações morfológicas classificadas segundo Fenech (2000). A contagem dos 

micronúcleos seguiu o padrão estabelecido por Carrasco et al. (1990).
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A contagem das alterações morfológicas e a morfometria foi mensurada em 

imagens coloridas registradas em Microscópio Olympus BX51 do Centro de 

Tecnologias Avançadas de Fluorescência (CTAF-UFPR). Após obter as imagens 

essas foram avaliadas com uso do Programa ImageJ-win64 (Fiji®.app, 

https://imagej.net/Fiji) , onde um total médio de 15 fotos/extensão em objetiva de 100X 

foram consideradas para análise. As imagens foram ajustadas e aplicadas para 

window/level (escala cinza) e ajustada para threshold, com marcação dos núcleos. O 

programa foi calibrado para análise das partículas das imagens em: tamanho (1000 a 

infinito pixel A2), circularidade de 0,3 a 1, com visualização das linhas periféricas dos 

núcleos com exclusão nas bordas, exibição de resultados claros/limpos e com adição 

de gerenciador. Os resultados onde os núcleos apareciam sobrepostos foram 

excluídos dos dados.

Na avaliação da morfometria dos núcleos dos eritrócitos foram avaliados os 

atributos morfológicos: área, largura, perímetro e solidez (Tabela 4). De acordo com 

Ferreira e Rasband (2012), a área é o número de pixels do polígono, a largura é o eixo 

maior do polígono em pixels, o perímetro é o comprimento do lado externo do objeto 

(pixel) e solidez é uma relação adimensional que fornece a medida da circularidade 

do objeto. Se o valor for igual a 1, o objeto é aproximadamente circular e a medida 

que se afasta de 1, o objeto torna-se menos circular.

3.5.2 Histopatologia do Fígado

As amostras de tecido hepático coletadas para as análises histopatológicas 

foram fixadas em ALFAC e transferidas para solução de álcool 70%, onde 

permaneceram até a realização da inclusão em Paraplast. As amostras foram 

desidratadas em série crescente de etanol, diafanizadas em xilol, incluídos em 

Paraplast (Sigma) em Processador de Tecidos (Micron STP120TM) e emblocados no 

dispensador de parafina (Micron STP120TM).

Cortes de 5 |jm de espessura foram obtidos através de Micrótomo 

Semeautomático (LeicaTM) e distendidos nas lâminas com solução de albumina 20%. 

Para a coloração os cortes foram desparafinizados, hidratados e corados com 

Hematoxilina/Eosina (HE). Em seguida, oscortes foram desidratação e diafanizados 

para montagem com lamínula em Permount. O material foi analisado por quantificação 

dos danos pelo método descrito por Bernet et. al. (1999) com modificações em

https://imagej.net/Fiji
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Microscópio Óptico e as imagens foram registradas em Microscópio Olympus BX51 

do Centro de Tecnologias Avançadas de Fluorescência (CTAF-UFPR).

Para análise dos danos no tecido hepático o índice de Bernet et al., (1999) foi 

aplicado com o emprego da seguinte fórmula:

IL= Xait (a x  W)

Onde: IL= índice de lesão, £alt= somatório das alterações, a= grau 

ocorrência e W= fator de importância.

Ao grau de ocorrência foi aplicado valores que variaram de zero (0), inalterado 

a seis (6), de ocorrência severa. O fator de importância foi atribuído de 1 a 3, onde: 1 

é de importância patológica mínima, a lesão é facilmente reversível, 2 é de importância 

moderada, reversível em muitos casos e 3 de importância marcante, geralmente 

irreversível, levando a diminuição das funções do órgão (Tabela 1).

3.6 BIOMARCADOR MOLECULAR: IMUNODETECÇÃO DA VITELOGENINA 

PLASMÁTICA

Após a quantificação das proteínas totais plasmáticas dos grupos 

experimentais, as amostras de sangue foram normalizadas para 50 |jg /|jL  em tampão 

redutor contendo 10 % glicerol, traços de azul de bromofenol, 0.1 % SDS (w:v) e 5% 

de p-mercaptoetanol (v:v) em tampão a 1 M Tris-HC l, pH 6.8 e aquecidas a 95 °C 

por 5 min. Para a imunodetecção da vitelogenina plasmática primeiramente foi 

realizada a corrida eletroforética em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) e a seguir a 

transferência para membrana de nitrocelulose (WESTERN-BLOT).

SDS-PAGE: As proteínas do plasma foram separadas de acordo com o 

tamanho através da corrida eletroforética em mini-gel de poliacrilamida 8% para 

separação com aplicação de campo elétrico vertical (LAEMMLI, 1970). Foi utilizado 

tampão de corrida para SDS-PAGE (Tris base 25 mM, Glicina 192 mM, SDS 0,1%) e 

a velocidade foi ajustada para 15 mA por gel com voltagem variada. Foram utilizados 

marcadores de massa molecular (Prestain Kaleidoscopy:161-0324, Bio-Rad®) para 

monitoramento do perfil eletroforético da vitelogenina e um controle positivo da 

presença da vtg, obtido da indução de tilápia machos com etinilestradiol (Capítulo I). 

No mínimo foram corridos dois géis para cada grupo experimental: um para coloração 

com Coomassie Brilliant Blue G-250 e outro para WESTERN-BLOT. O gel corado
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permaneceu por 1 hora no biom ixer e foi lavado com DESTAIN (metanol 50% e ácido 

acético glacial 15%) para retirar o excesso de corante para a visualização do perfil 

proteico da corrida eletroforética.

Tabela 1 : Alterações histopatológicas e seus respectivos fatores de importância

Padrão de Reação Alteração Fator de 
Importância 

W

Distúrbios Circulatórios Congestão
vascular

1

Hemorragia 1

Mudanças Regressivas Necrose 3

Colestase 2

Esteatose 1

Inclusões
citoplasmáticas

1

Inflamação Infiltração
leucocitária

2

Granulomatose
peritubular

2

Granulomatose 2
perivascular

Melanomacrófagos 2

Fonte: Bernet et al., (1999) com modificações.

WESTERN-BLOT. As proteínas do gel de poliacrilamida separadas por SDS- 

PAGE foram transferidas para uma membrana de nitrocelulose (Bio-Rad®: poro de 

0,45 prn) em uma cuba contendo tampão de transferência (Tris base 25 mM, Glicina 

192 mM, SDS 0,037%, metanol 20%). A velocidade da corrida foi ajustada para 100 

V por 60 minutos. Após a transferência a membrana foi bloqueada com leite sem 

gordura 5% (Molico) em solução de TBS-T (20mM Tris pH 7.4, 120mM NaCl e 0.05% 

Tween 20) por 1 hora. A membrana foi incubada com anticorpos séricos policlonais 

anti- proteína recombinante vtg1 (produção apresentada no Capítulo II desta tese de 

doutorado) sob agitação constante por overnight a 4° C, numa diluição de 1:150.000 

(concentração determinada em experimentos anteriores). Após, foi lavada com TBST
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3 vezes para a remoção dos anticorpos não ligados. A membrana foi, então, incubada 

com anti-imunoglobulina de coelho conjugada à peroxidase-HRP (Sigma-Aldrich) por 

1 hora em diluição de 1:4000. A proteína foi visualizada através de um substrato 

quimioluminescente (Pierce ECL, Amersham Biosciences, Piscataway, NJ) sobre a 

membrana exposta a um filme de raio-X sensível (Amersham biosence) em um 

intervalo de até 30 minutos.

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICAS

As análises estatísticas para avaliar os biomarcadores somáticos e bioquímicos 

foram feitas utilizando ANOVA de duas vias com o método de pós teste de Bonferroni 

Para o resultado de comparação entre os índices de lesão de Bernet et a l (1999) foi 

utilizado Kruskal-Wallis (ANOVA não paramétrica) com pós teste de Dunn. Os valores 

de p < 0.05 foram considerados estatisticamente significantes (GraphPad Prism™, 

2017 https://www.graphpad.com/support/prism-5-updates/) .

Os experimentos foram submetidos ao Comitê de Ética em Uso de Animais 

(CEUA/UFPR) e foram aprovados e registrados sob número 1083/2017.

4 RESULTADOS

4.1 MATERIAL BIOLÓGICO

Durante o período experimental apenas dois exemplares foram ao óbito, estes 

provenientes do grupo de indivíduos machos expostos a 5 ng.g-1, entre a terceira e 

quarta exposição (gavagem).

4.2 BIOMARCADOR SOMÁTICO

Em relação aos índices somáticos não foi observada diferença significativa 

quanto ao fator de condição quando os grupos teste foram comparados como grupo 

controle. Para o índice hepatossomático verificou-se que tanto para machos quanto 

para fêmeas houve um aumento significativo no fígado dos indivíduos após exposição 

de 5 ng.g-1 de TBF, sendo que o efeito foi mais expressivo no grupo de indivíduos 

machos (Figura 3).

https://www.graphpad.com/support/prism-5-updates/
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Figura 3 : Índice hepatossomático em Oreochromis niloticus exposto ao TBF (ng.g-1). Onde * indica 
diferença significativa com relação ao controle (*=p<0,05 e ***=p<0,001) e # # indica diferença 
significativa em comparação entre fêmas e machos do mesmo grupo ( p<0,01).

No índice gonadossomático observamos que não houve efeito do 

contaminante, mas foi verificado que este índice é influenciado pelo dimorfismo sexual 

(Figura 4).

Figura 4 . Índice gonadossomático do Orecochromis niloticus exposto ao TBF(ng.g-1). 6<n<8.

4.3 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA (HB)

Não ocorreu alteração na dosagem da concentração total de hemoglobina nos 

indivíduos expostos ao TBF em ambas concentrações (5 e 50 ng.g-1) dos grupos 

experimentais comparada ao grupo controle (Tabela 2).
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4.4 ENZIMAS ANTIOXIDANTES

4.4.1 Glutationa S-Transferase (GST)

Não ocorreu alteração na atividade da GST nos indivíduos expostos ao TBF 

em ambas concentrações (5 e 50 ng.g-1) dos grupos experimentais comparada ao 

grupo controle (Tabela 2).

4.4.2 Atividade da Catalase

A atividade da catalase aumentou somente nos grupos experimentais dos 

machos expostos na concentração de 5 e 50 ng.g-1 (p<0,01) em relação ao controle 

(Figura 5).

C A T

□ □  femea 
□ □  macho

Figura 5 . Atividade da catalase em Oreochromis niloticus expostos ao TBF (ng.g-1). A dosagem foi 
realizada em ^mols.mg protein-1. <**> p<0.01 em relação ao grupo experimental controle. 6<n<8.

4.5 CONCENTRAÇÃO DE TIÓIS NÃO PROTÉICOS

Ao compararmos os machos e as fêmeas do grupo controle observamos que a 

concentração de tióis não proteicos foi maior em machos do que em fêmeas, com grau 

de significância de p<0,001. Com relação aos grupos expostos ao TBF ocorreu uma 

diminuição na concentração de tióis não protéicos, com grau de significância de 

p<0,01, somente em machos expostos à concentração de 50 ng.g-1 (p<0,01) em 

relação ao controle (Tabela 2, Figura 6).
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Tióis não proteicos

□  femea
□  macho

Figura 6 . Concentração de tióis não proteicos em Oreochromis niloticus expostos ao TBF (ng.g-1). A 
dosagem foi realizada em pmols.mg protein-1. p<0.01 em relação ao grupo experimental controle.6<n<8.

4.6 PEROXIDAÇÃO LIPIDICA

Ao compararmos os machos e as fêmeas dos grupos controle e experimentais e os 

grupos entre si, não foi observado grau de significância estatística entre os resultados na 

análise de peroxidação lipídica (Figura 7).

Lpo

□  femea
□  macho

Figura 7 . Peroxidação lipídica em Oreochromis niloticus expostos ao TBF (ng.g-1). 6<n<8.
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4.7 CARBONILAÇÃO DE PROTEÍNAS (PCO)

Não ocorreu alteração na dosagem de PCO nos indivíduos expostos ao TBF 

em ambas concentrações (5 e 50 ng.g-1) dos grupos experimentais comparados ao 

grupo controle (Tabela 2).

Tabela 2 . Parâmetros bioquímicos e de estresse oxidativo de Oreochromis niloticus após exposição 

subcrônica ao TBF.

Controle TBF 5 ng g -1 TBF 50 ng.g-1

Macho Fêmea Macho Fêmea Macho Fêmea
Hb 6,73 ± 0,37 6,84 ±0,24 6,62 ±0,86 6,62 ±0,57 7,05 ± 0,32 6,78 ± 0,45
GST 0,32 ±0,19 0,28 ± 0,07 0,35 ±0,08 0,30 ±0,12 0,39 ± 0,10 0,24 ± 0,12
CAT 0,26± 0,12 0,38 ±0,16 0,43 ± 0,10** 0,3 ± 0,09 0,50 ± 0,06** 0,41 ± 0,10
Tióis não 
Proteicos 14,22 ±8,00### 4,18 ±1,06 10,18 ±5,00 6,85 ±3,05 5,86 ±4,03* 5,3 ±2,49
LPO 0,0009±0,004 0,0004±0,0004 0,00029±0,001 0,0007±0,001 0,00035±0,002 0,0003±0,002
PCO 0,008 ± 0,004 0,009 ± 0,003 0,006 ± 0,002 0,0064± 0,003 0,0085±0,004 0,006± 0,003

Unidades de medida. Hb: g.dl-1, GST e CAT qmol min-1 mg protein-1, Tióis não proteicos: qmols mg 
protein-1. LPO and PCO: nmol mg protein-1 <*> grau de significância p<0,05 em comparação ao grupo 
controle, (* *  grau de significância de p<0,01 em relação ao grupo controle, <###> grau de significância 
p< 0,001 entre machos e fêmeas de um mesmo grupo experimental. 6<n<8.

4.8 ATIVIDADE DA ACETILCOLINESTERASE (AChE)

A atividade da AChE no músculo do peixe Oreochromis niloticus não sofreu 

alteração significativa dentro dos grupos experimentais de exposição subcrônica ao 

TBF (Tabela 3), diferente do observado para o cérebro. Nesse caso a atividade da 

AChE no cérebro apresentou um aumento significativo (p< 0,05) somente no grupo de 

machos expostos à concentração de 50 ng.g-1 de TBF em relação ao grupo controle 

(Figura 8).

Tabela 3 . Atividade da acetilcolinesterase em músculo e cérebro de Oreochromis niloticus após 

exposição subcrônica ao TBF.

Controle TBF 5 ng.g-1 TBF 50 ng.g-1

AChE músculo 
AChE cérebro

Macho 

0,06 ± 0,02 

0,06 ±0,014

Fêmea 

0,09 ± 0,06 

0,08 ± 0,02

Macho 

0,07 ±0,04 

0,08 ± 0,05

Fêmea 

0,09 ±0,04 

0,08 ± 0,03

Macho 

0,11 ±0,06 

0,11 ±0,05*

Fêmea 

0,08 ±0,02 

0,08 ± 0,03

Unidade de medida. AChE= qmol min-1 mg protein-1. * aumento da atividade da AChE com relação ao 
grupo de machos controle, com grau de significância de p<0,05. 6<n<8.
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Figura 8 . Atividade da AChE em cérebro de em Oreochromis niloticus expostos ao TBF (ng.g-1). (t) 
aumento da atividade da AChE com relação ao grupo de machos controle, com grau de significância 
de p<0,05. 6<n<8.

4.9 ALTERAÇÕES MORFONUCLEARES EM ERITRÓCITOS

As alterações morfológicas observadas após a exposição ao TBF foram de 

núcleos entalhados, lobados, vacuolados, em bolha, eritrócitros binucleados e com 

micronúcleos (Figura 9). Com a aplicação do teste de análise estatística para avaliar 

as alterações morfológicas nucleares foi observado que os machos expostos a 50 

ng.g-1 de TBF aumentaram a frequência das alterações com diferença significativa 

quando comparados aos machos do grupo controle. As fêmeas não apresentaram 

diferença significativa entre os grupos experimentais (Figura 10).
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Figura 9 . Alterações morfológicas em núcleos de eritrócitos de Oreochromis niloticus após exposição 
subcrônica ao TBF (ng.g-1). A : entalhado, B : em bolha, C : vacuolado, D : lobado, E : binucleado, F :

"fc
micronúcleo. Alterações morfológicas em destaque. Barra: 20 pm. 6<n<8.

Alterações morfológicas nucleares Alterações morfológicas nucleares

Figura 10. Alterações morfológicas nucleares em machos e fêmeas de Oreochromis niloticus após 
exposição subcrônica ao TBF(ng.g-1). Aumento das alterações morfológicas no grupo macho TBF 50 
(ng.g-1) em relação ao grupo controle. p < 0,001. 6<n<8.
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Tabela 4 . Alterações morfológicas nucleares dos eritrócitos de Oreochromis niloticus após exposição 

subcrônica ao TBF.

Controle TBF 5 ng.g-1 TBF 50 ng.g-1
Macho Fêmea Macho Fêmea Macho Fêmea

Morfologia
Alt. Morf. Nucl. 18,6 ± 5,4 26,5 ± 9,5 91,2 ± 41,1 35,2 ± 7,4 133 ± 33 ,9*** 34,5 ± 8

Morfometria

Área 10944,7 ±570 10191,1 ±626 9153 ±626*** 9942 ±1234 9587 ±665** 10257±947

Largura 128,2 ± 2,5 123 ±3,6 116,3 ± 5,2** 119,3± 7,8 120,8 ± 4,9* 123,1 ±9,3

509966 450763 450763 477455 ± 470587 472272
Perímetro ±31081 ±36587 ± 11827*** 23765 ±11612** ± 27373

0,95 ±

Solidez 0,93 ± 0,009 0,93 ±0,01 0.94 ± 0,004 0,94 ±0,004* 0,93 ± 0,05 0,005*** #
Unidade de medida em Alter. Morfológicas Nucleares em 1000 eritrócito. Morfometria: área, largura, 
perímetro com as medidas em pixels e solidez adimensional. * = grau de significância em relação ao 
grupo controle p< 00,05, **  = grau de significância com relação ao grupo controle com p< 0,01, ***  = 
grau de significância com p < 0,001 em relação ao grupo controle. #  = grau de significância entre 
machos e fêmeas de um mesmo grupo experimental. 6<n<8.

Quando avaliamos estatisticamente os características morfológicas, 

observamos uma diminuição na área, largura e perímetro nos núcleos dos machos 

expostos a concentração de 5 e 50 ng.g-1 de TBF com diferença significativa em 

relação ao grupo controle. Em relação ao índice de solidez foi observado um aumento 

desta medida somente em fêmeas expostas a concentrações de 5 e 50 ng.g-1 de TBF 

em relação ao controle bem como da maior concentração para a menor concentração 

(Figura 11).
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Figura 11. Morfometria dos núcleos dos eritrócitos de Oreochromis niloticus exposto ao TBF (ng.g-1). 
(*  grau de significância p<0,05 em comparação ao grupo controle, <**> grau de significância de p<0,01 
em relação ao grupo controle, (#) = grau de significância p< 0,05 entre machos e fêmeas de um mesmo 
grupo experimental com morfmetria de 725<n<1000 núcleos por grupo experimental) de um total 
de.6<n<8 indivíduos por grupo.

4.10 HISTOPATOLOGIA DO FÍGADO

O fígado de O. niloticus caracteriza-se pela associação tecido hepático e 

pancreático. O tecido hepático é constituído em sua grande parte por hepatócitos 

geralmente poliédricos, com um núcleo esférico e arranjados paralelamente ao longo 

dos vasos sinusóides. O parênquima hepático apresenta vasos (artérias e veias) de 

diferentes calibres juntamente com os ductos biliares (Figura 12 A-B).

Ao avaliarmos as alterações histopatológicas do tecido hepático e estabelecermos o 

índice de lesão, foram observados os padrões de reação de distúrbios circulatórios, 

mudanças regressivas e inflamação e não foram observados mudanças progressivas 

e tumores. Dentre as alterações morfológicas encontradas no tecido hepático 

encontram-se: congestão vascular, hemorragia, necrose, colestase, esteatose, 

inclusões citoplasmáticas, infiltração leucocitária, granulomatose peritubular e 

vascular e incidência de melanomacrófagos (Figura 12). Os melanomacrófagos foram
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observados no fígado como células livres ou formando agregados (centros de 

melanomacrófagos) em torno dos vasos sanguíneos e de túbulos do tecido 

pancreático.

A frequência de incidência destas alterações em relação ao número total de 

animais, de uma forma geral, foi variável nos grupos experimentais e a única alteração 

morfológica presente em todos os animais (machos e fêmeas) foi a necrose no grupo 

experimental de 50 ng.g-1 de TBF (Tabela 5).

Com a aplicação do índice de Bernet et al. (1999) foi possível evidenciar o 

aumento do índice de lesão em machos expostos a 50 ng.g-1 de TBF com diferença 

significativa (p<0,001) em relação ao grupo controle. As fêmeas expostas as 

concentrações de 5 e 50 ng.g-1 de TBF apresentaram um aumento significativo no 

índice de lesão hepática também em relação ao controle (p<0,05 e p<0,01, 

respectivamente). Ao compararmos os índices de lesão nos grupo de machos e 

fêmeas expostos a concentração de 50 ng.g-1 de TBF, os machos evidenciaram um 

maior comprometimento morfológico no tecido hepático (Figura 13).



91



92

Figura 12: Histopatologica do fígado de O. niloticus exposto ao TBF (ng.g-1). A : aspecto normal do 
tecido: tecido hepático (H), tecido pancreático ( P), vaso sanguineo (*), B : Esteatose (cabeça de seta), 
tecido hepático (H), tecido pancreático (P), vasos sanguíneos (v), sinusóides (seta), C: Colestase 
(seta), vaso sanguíneo (v), D : Inclusões citoplasmáticas (seta), vaso sanguíneo (v), E : Congestão 
sanguínea (seta), F : Hemorragia (cabeça de seta), Necrose (*), Infiltração leucocitária (seta), G: 
Hemorragia ( cabeça de seta), Granulomatose perivascular e tubular (seta), H : Melanomacrófagos 
(seta preta), vasos sanguíneos (v) e tecido pancreático (P). Escala: A e B= 100 pm, C, D , E , F , G e 
H = 50 pm. 6<n<8.

Tabela 5. Frequência (%) da incidência das alterações morfológicas no fígado de Oreochromis niloticus 

após exposição subcrônica ao TBF.

Controle TBF 5 ng.g-1 TBF 50 ng.g-1
Reação Padrão (FT Macho Fêmea Macho Fêmea Macho Fêmea

Distúrbio circulatório (w)
Congestão vascular (1) 

Hemorragia (1)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

12,50%

12,50%

12,50%

Mudanças regressivas (w)
Necrose (3) 62,50% 25% 20% 100% 100% 100%

Colestase (2) 50% 25% 33,30% 88% 12,50% 12,50%

Esteatose (1) 0% 0% 0% 0% 33,30% 0%

Inclusões citoplasmáticas (1) 0% 0% 100% 12,50% 14,28% 100%

Inflamação (w)
Infiltração leucocitária (2) 0% 0% 12,50% 0% 12,50% 12,50%

Granulomatose peritubular (2) 0% 12,50% 0% 25% 25% 25%
Granulomatose perivascular 
(2) 12,50% 12,50% 0% 0% 25% 25%

Melanomacrófagos (2) 12,50% 100% 100% 100% 14,28% 100%

FT= fator de importância (w). 6<n<8.

Índice de Bernet Índice de Bernet

Figura 13. Índice de lesão do fígado (Bernet et al., 1999) em machos e fêmeas de Oreochromis niloticus 
após exposição subcrônica ao TBF (ng.g-1). * = grau de significância em relação ao grupo controle p< 
0,005; ** = grau de significância com relação ao grupo controle com p< 0,01; *** = grau de significância 
com p < 0,001 em relação ao grupo controle. 6<n<8.
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4.11 BIOMARCADOR MOLECULAR: IMUNODETECÇÃO DA VITELOGENINA 

PLASMÁTICA

A vitelogenina (vtg) de Orecochromis niloticus foi imunodetectada em uma ou 

duas bandas na altura do marcador molecular de 116 kDa, independentemente do 

grupo experimental (Figura 14A).

No grupo experimental de fêmeas observamos que a frequência de expressão 

da vtg foi de 50% no grupo controle, 12,5% no grupo exposto a 5 ng.g-1 de TBF e 37% 

no grupo exposto a 50 ng.g-1. de TBF (Tabela 6).

No grupo experimental de machos observamos a expressão de 33,33% de vtg 

somente em machos expostos a concentração de 5 ng. g-1 de TBF (Tabela 6, Figura 

14). A vtg não foi imunodetectada no grupo controle e no grupo exposto a 50 ng.g-1 

de TBF.

Tabela 6 . Frequência da expressão de vtg em machos e fêmeas expostos ao TBF

Controle TBF 5 ng.g-1 TBF 50 ng g -1

Fêmea Macho Fêmea Macho Fêmea Macho

VTG
50% 0% 12,5% 33,33% 37% 0%

(n=8) (n=8) (n=8) (n=6) (n=8) (n=8)
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Figura 14. Imunodetecção da vtg em plasma de Oreochromis niloticus após exposição subcrônica ao 
TBF (ng.g-1). A. Imunodetecção da vtg em Western Blot (50 gg/ 25 gl de proteínas totais); B. Perfil 
eletroforético (SDS-PAGE) de proteínas totais (50 gg/ 25 gl); C+: controle positivo (25 gg/ 25 gl de 
plasma de macho induzido a expressar vtg por injeção intraperitoneal de 20 mg.kg-1 de etinilestradiol); 
C-: controle negativo (50 gg/ 25 gl de proteínas totais de plasma de macho juvenil); MM. marcador de 
massa molecular em kDa. Números de 1 a 8 correspondem a amostras individuais de plasma dos 
grupos experimentais. 6<n<8.
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5 DISCUSSÃO

Os dados do presente estudo revelam que o polibromado 2, 4, 6 -Ttribromofenol 

(TBF) é tóxico nas concentrações de 5 e 50 ng.g-1 para indivíduos adultos machos e 

fêmeas de Oreochromis niloticus, após exposição trófica e subcrônica. De uma forma 

geral, os indivíduos machos mostram-se mais sensíveis que as fêmeas em relação as 

alterações morfométricas dos núcleos dos eritrócitos e biomarcadores bioquímicos 

(atividade antioxidante e colinesterásica). No entanto, as fêmeas também mostraram 

que são afetadas pelo composto polibromado na avaliação das alterações 

morfológicas do fígado e na expressão de vtg (desregulação endócrina estrogênica), 

como nos machos. Essa diferença ligada ao dimorfismo sexual traz um novo elemento 

a ser considerado para os estudos referentes ao risco de exposição a xenobióticos na 

ictiofauna.

A escolha da espécie O. niloticus para o presente estudo se baseou na 

quantidade de informações já disponíveis para essa espécie, tanto em termos de 

exposição a poluentes orgânicos quanto para possibilitar estudos futuros, facilitando 

a comparação dos dados. Outro aspecto importante foi a resistência ao manejo, visto 

que a exposição oral foi realizada por gavagem. A exposição subcrônica foi 

determinante para avaliar de uma forma mais realística o risco de exposição da 

espécie ao TBF. A exposição oral por gavagem, além de representar melhor a 

exposição aos poluentes lipofílicos, garante a dosagem administrada uma vez que 

segundo Gutierrez-Parena et al. (2013), a via de exposição pode ser determinante na 

avaliação tóxica de xenobióticos. As doses testadas de 5 e 50 ng.g-1 foram definidas 

com base em informações obtidas no estudo de Oliveira et al. (2009), onde uma 

concentração de 6 a 171 ng.g-1 de TBF foi relatada em músculo de peixe de água doce 

em regiões costeiras da Bahia. Com isso estamos trabalhando com uma condição de 

exposição realística e regional, mesmo que trabalhando com uma espécie exótica 

como a O. niloticus.

Em relação aos aspectos somáticos, foi observado que dentro das condições 

experimentais testadas, as pequenas diferenças no fator de condição mostram que o 

desenho experimental foi adequado, já que todos os animais tiveram o mesmo 

desempenho em termos de crescimento e desenvolvimento. O aumento do índice 

hepatossomático observado tanto para indivíduos machos como fêmeas quando
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expostos à menor dose pode refletir uma maior atividade metabólica do órgão. Esse 

resultado foi mais expressivo em indivíduos em exposição à 5 ng.g-1 de TBF. Esta 

resposta provavelmente possa ser explicada por um fenômeno conhecido por 

ormesis, onde em concentrações mais baixas o efeito é mais expressivo ativando os 

mecanismos de resposta celular, diminuido ou cessando em concentrações maiores 

(Boelsterli, 2007). Diferentemente do observado para o fígado, os valores do índice 

gonadossomáticos tanto para fêmeas como para machos não mostraram diferenças 

significativas, indicando que apesar de ter sido observado um comportamento 

potencial ou de tendência de desregulação endócrina pela exposição ao TBF, esse 

fato não foi confirmado por este biomarcador.

Os resultados hematológicos de hemoglobina foram utilizados como um 

biomarcador fisiológico que pudesse identificar algum tipo de distúrbio basal. Mesmo 

que essa avaliação tenha sido pontual e não reflita a condição geral dos animais, é 

um parâmetro que pode refletir de maneira global se alguns processos fisiológicos 

estão sendo modulados no caso de experimentos subcrônicos. Como não foram 

observadas alterações entre os grupos expostos e controle dentro desse parâmetro, 

admitimos nesses termos, que o procedimento experimental não interferiu de forma 

significativa nos padrões fisiológicos normais dos animais utilizados no estudo, e, 

portanto, inferimos que os resultados encontrados se devem à exposição ao 

xenobiótico testado.

Observando os dados bioquímicos verificamos que os indivíduos machos 

responderam de forma diferente que os indivíduos fêmeas, onde um aumento 

significativo na atividade da catalase foi encontrado nas duas doses testadas apenas 

para indivíduos machos. Esse achado permite inferir que a exposição ao 2, 4, 6 - 

Tribromofenol nas doses testadas é capaz de ativar um sistema antioxidante de 

primeira linha de defesa (IGHODARO E AKINLOYE, 2018), da exposição subcrônica. 

O sitema foi estimulado somente nos grupos experimentais de machos expostos ao 

TBF (5 e 50 ng.g-1). Aparentemente, esta ativação não foi eficiente na maior dose, 

visto que foi observado aumento no índice de lesão do órgão. Obviamente essa 

interpretação faz sentido somente se admitirmos que o estresse oxidativo é uma 

importante causa dos danos celulares e teciduais, mesmo que não tenha sido 

observado alterações em macromoléculas como lipídeos e proteínas.
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A glutationa é um antioxidante hidrossolúvel formado por três aminoácidos 

(ácido glutâmico, cisteína e glutamina). O grupo tiol funcional está no aminoácido 

cisteína e tem como função reduzir moléculas oxidadas a água oxigenada e outros 

peróxidos de hidrogênio, metabolizar xenobióticos como cofator da GST e desativar 

radicais (BOELSTERLI, 2002, GUTTERIDGE E HALLIWELL, 2018). O GSH é 

encontrado em duas formas GSH (forma reduzida) e GSSG (forma dimerizada e 

oxidada), esta forma em situações normais, representa uma pequena parcela da 

glutationa, porém no estresse oxidativo seus níveis tenderiam a aumentar em 

proporção para formar GSH (BOELSTERLI, 2002). Fato este não observado nos 

grupos experimentais expostos ao TBF, pelo contrário, ocorreu redução e esta mais 

ascentuada no grupo experimental de machos expostos a maior dose.

Alguns autores observam uma relação entre atividade da CAT e a LPO 

(GUZMÁN-GUILLÉN et al., 2014, SANTANA et al., 2018). A atividade da CAT 

aumenta na presença de peróxido de hidrogênio (H2O2), que é neutralizado em 

molécula de água, porém quando os níveis de LPO estão elevados, o excesso de 

H2O2 pode inibir a atividade da CAT (GUZMÁN-GUILLÉN et al., 2014). Neste estudo 

não observamos esta relação inversa entre atividade da CAT e a LPO na resposta ao 

estresse oxidativo ao TBF em Oreochromis niloticus em machos.

De uma forma geral os biomarcadores bioquímicos de estresse oxidativo 

tendem a ser influenciados por outros processos bioquímicos e, portanto, de certa 

forma modulados dentro de padrões de adaptação. Obviamente que isso pode como 

consequência trazer danos cumulativos para as células e tecido hepático, visto que a 

exposição não é contínua mas ocorreu de forma a permitir algum processo de 

compensação nos intervalos entre as exposições.

As análises de atividade da AChE em cérebro de machos expostos a maior 

dose de TBF corroboram o enunciando anterior, onde os machos mostram-se mais 

suscetiveis à exposição ao xenobiótico nas concentrações testadas. Embora os 

resultados para esse biomarcador não sejam conclusivos em termos de 

neurotoxicidade do TBF, o efeito observado em cérebro pode ser um motivo de 

investigação futura. Consequentemente, o aumento da atividade da AChE no cérebro 

pode diminuir os níveis de acetilcolina necessários para regular as funções motoras e 

cognitivas relacionadas desde o comportamento alimentar, de territorialidade (fuga e 

ataque) e reprodutivo (DUTTA e ARENDS, 2003, RABITTO et al., 2005a). Resultado
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semelhante foi descrito por Rios et al. (2003) em linhagem de neuroblastoma humano 

(RÍOS, et al., 2003) e na alteração do comportamento neuromotor de ratos 

(LYUBIMOV et al., 1998) epostos ao TBF. Em estudos realizados com outro 

polibromado, o BDE-209 e metabólitos, foram observados efeitos na expressão de 

vias neurológicas (GARCIA-REYERO et al., 2014) e na alteração comportamental de 

larvas de Danio rerio (GARCIA-REYERO et al., 2014 e ZHANG et al., 2018). 

Entretanto, Garcia-Reyero et al., 2014 não observaram efeito visível no 

desenvolvimento de motoneurônios e de neuromastos da linha lateral.

Em uma exposição de longo prazo é importante que os parâmetros avaliados 

estejam alinhados com esse propósito. No presente estudo as avaliações 

histopatológicas e de expressão da vitelogenina, constituem biomarcadores de 

diferentes níveis de organização biológica, mas que refletem exposições mais 

duradouras e, portanto, mais realisticas em termos de risco de exposição. Os efeitos 

histopatológicos, expressos pelo índice de lesão do órgão, observados pela exposição 

ao TBF no fígado de O. niloticus, foi mais intenso em indivíduos provenientes do grupo 

exposto à maior dose (50 ng.g-1) tanto para machos como fêmeas, mas com maior 

intensidade observada em indivíduos machos. A fêmeas também apresentaram 

lesões hepáticas significativas na dose menor (5 ng.g-1). O índice de lesão agrega 

informações de diferentes tecidos e eventos patológicos do órgão alvo. Esse é um 

dado importante do ponto de vista de diagnóstico, visto que representa de forma 

conclusiva uma soma de efeitos observados ou não em níveis mais simples de 

organização biológica. Além disso, ao adotar o índice de lesão, é possível tratar os 

dados estatisticamente o que é praticamente impossível quando se trabalha apenas 

com dados baseados na incidência de eventos patológicos. Assim, no presente estudo 

os dados demonstram que as doses utilizadas e a forma de exposição 

desencadearam alterações morfológicas com padrões de reações não regressivas 

(necrose) e regressivas (colestase, esteatose e inclusões citoplasmáticas), as quais 

representam processos que podem levar a uma redução ou perda de função do órgão. 

Esses constituem dados importantes do ponto de vista toxicológico, visto que o fígado 

desempenha um papel essencial na homeostase do organismo, desde sua 

participação no metabolismo de biomoléculas como um importante tecido para os 

processos de detoxificação.
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As reações de padrão inflamatória de infiltração leucocitária, centro de 

melanomomacrófagos e granulomatose perivascular e peritubular caracterizam 

respostas associadas com algumas linhas de defesas a agentes estressores e 

patogênicos (SANTANA et al., 2018). Os dados descritos nesse trabalho referente a 

esses eventos caracterizam um quadro patológico com processos inflamatórios 

subcrônicos que potencialmente levam à redução de tecido funcional em substituição 

a um tecido conjuntivo de preenchimento após cessar o processo inflamátório. Além 

disso, os eventos inflamatórios observados nos vasos e ductos (granulomatose 

perivascular e peritubular respectivamente), demonstram que o TBF está sendo 

absorvido nos intestinos e ao ser transportado para o fígado pode estar lesionando a 

parede dos vasos comprometendo sua integridade e consequentemente levando a 

um processo inflamatório. O mesmo pode ser observado nos ductos biliares, e nesse 

caso os danos podem ser devido a metabólitos do TBF que estão sendo eliminados 

via bile, evento comum em se tratando de exposição a poluentes orgânicos 

(BOELSTERLI et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2016). Esses eventos podem se traduzir 

em danos e comprometer tanto o fluxo sanguíneo como o biliar, como observado no 

aumento de distúrbios circulatórios nos indivíduos tanto machos como fêmeas 

expostos à maior dose de TBF, ou no aumento de colestase observado também nos 

indivíduos machos e fêmeas expostos à menor dose do TBF.

A presença de centros de melanomacrófagos ao redor de vasos sanguineos 

agrega informações quanto aos danos morfológicos como morte celular, pois 

representa uma linha de defesa imunológica de primeira linha, onde a função é a 

eliminação de restos celulares e tecidos agredidos pela exposição ao xenobiótico no 

tecido hepático. Alguns autores consideram o macrófago como principal componente 

dos centros de melanomacrófagos que além do metabolismo do ferro e da 

hemoglobina e de substâncias endógenas e exógenas, tem papel importante como 

um fagócito (RABITTO et al., 2005a). A predominância dos centros de 

melanomacrófagos no fígado foi observada principalmente próxima a vasos e ductos, 

o que corrobora e reforça a proposição anterior de que o xenobiótico chega no tecido 

hepatico pela via porta hepática, enquanto sua eliminação está associada ao 

metabolismo e secreção biliar.

A neutralização do efeito tóxico dos xenobióticos ocorre no organismo/fígado 

por converção enzimática na tentativa de torná-lo uma espécie mais hidrofílica por
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biotransformação. A biotransformação ocorre ou pela adição ou clivagem de um grupo 

funcional (fase I) ou por acoplamento do xenobiótico (ou do seu metabolito primário) 

a um substrato endógeno (denominado conjugação-fase II) (BOELSTERLI, 2007). A 

biotransformação do TBF ocorre com a geração do metabólito tribromoanisole como 

resultado da atividade enzimática metiltransferase (Ho et al., 2012). Porém essa 

biotransformação, o torna um metabólito mais tóxico e menos solúvel, corroborando 

novamente o enunciado anterior. Além do comprometimento do tecido hepático, 

observamos que a função secretora (exócrina e endócrina) do tecido pancreático 

também pode estar sendo afetada. Isso se deve a danos observados nesse tecido 

assim como pela presença, frequência e intensidade de ocorrência dos centros de 

melanomacrófagos nas proximidades deste tecido. Nesse caso, no entanto, outros 

estudos precisariam ser realizados com o intuito de fazer esse tipo de avaliação.

As análises de micronúcleo e alterações morfonucleares constituem 

biomarcadores amplamente utilizados nos estudos com exposição de peixes a diveras 

classes de poluentes. As alterações morfonucleares somente foram signficativas para 

indivíduos machos na maior dose, o que reforça a sensibilidade destacada para 

machos nos biomarcadores bioquímicos. Os dados mostram que o TBF não apresenta 

um potencial genotóxico evidente, apesar das alterações reportadas acima. Essa é 

uma discussão que se deve ao método utilizado, pois a ausência de micronúcleos 

mostra praticamente ausência de danos no DNA (obedecidos seus limites de 

interpretação) e as alterações morfonucleares podem ser explicadas também por 

outros fatores que não os danos no material genético. Embora Carrasco et al. (1990) 

defenda que essas alterações possam significar presença de mutações com potencial 

carcinogênico, acreditamos que tais efeitos possam também ser interpretados como 

alterações citopatológicas, e não necessariamente um dano cromossomal. Outros 

aspectos morfológicos nucleares foram obtidos e esses mostram que a estrutura 

nuclear e consequentemente da cromatina é alterada pelas avaliações de área, 

largura e perímetro, diminuindo esses valores em individuos machos expostos às duas 

doses testadas, quando comparados com o grupo controle. Em fêmeas outros 

parâmetros foram observados como um aumento na solidez dos núcleos em ambas 

as doses testadas. Esses valores demonstram uma alteração na estrutura do núcleo 

quanto à sua forma, mas pouco ou nada pode ser interpretado quanto ao 

comportamento e organização da cromatina, no entanto, segundo Ferreira e Rasband
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(2012) a integridade morfológica do núcleo é necessária para que possa exercer suas 

funções normalmente.

Considerando os biomarcadores associados com longos períodos de 

exposição, foi observado no presente estudo que o TBF tem potencial para interferir 

com o sistema hormonal de O. niloticus tanto na via estrogênica como antiestrogênica. 

O potencial de desregulador endócrino, tendendo a antiestrogenicidade foi observado 

em fêmeas visto que a frequência na imunodetecção da vtg diminuiu de 50% de 

imunodetecção (no grupo controle) para 12,5% no grupo experimental exposto à 

menor dose, enquanto no grupo exposto à maior dose a frequência foi de 37%, bem 

próxima ao do grupo controle. Vários trabalhos tem sido desenvolvidos para avaliar o 

efeito de xenobióticos na desregulação endócrina estrogênica através da expressão 

da vitelogenina (vtg) em machos (PALERMO, et al. 2012; XU, et al., 2015; YUAN, et 

al., 2013; ZHENG, et al., 2015; PARK e GYE, et al., 2014; GRONER, et al., 2015; 

HUANG, et al., 2014; BUGEL et al., 2013; WANG, et al., 2015; YAMAMOTO et al., 

2017 e 2018), mas poucos trabalhos reportam os efeitos em fêmeas (HALDÉN et al., 

2010, DENG et al., 2010; YAMAMOTO et al., 2017). Quando avaliados os indivíduos 

machos provenientes dos grupos experimentais, observamos um potencial papel de 

desregulação endócrina estrogênica decorrente da imunodetecção da vtg nos 

indivíduos expostos à menor dose de TBF (33,3% de aumento na frequência 

comparativamente com 0% ao controle), no entanto, na maior dose de exposição essa 

tendência não é observada.

Deng et al. (2010) observaram após exposição hídrica ao TBF em embriões de 

peixes um aumento dos níveis plasmáticos de testosterona e estradiol em machos e 

a diminuição em fêmeas. Esses dados foram obtidos com a análise da transcrição de 

genes esteroidogênicos (3^-HSD, 17^-HSD, CYP17, CYP19A, CYP19B) em cérebro 

e gônada e da expressão da vtg em fígado. Segundo Olsen et al. (2002) o mecanismo 

de desregulação não está relacionado com a interação do TBF ao receptor de 

estrogênio, pois essa é de baixa afinidade, deslocando apenas 43% do receptor 

radiomarcado, e não induz respostas celulares in vitro. Em outros estudos também in 

vitro o TBF apresentou potencial antiestrogênico devido à diminuição da atividade da 

estradiol-sulfotransferase (E2SULT) (KESTER et al., 2000; HAMERS et al., 2006) e 

potencial estrogênico pelo aumento da expressão gênica e/ou da atividade da 

aromatase (HAMERS et al., 2006; DING et al., 2007).
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Segundo Hamers et al. (2006), o TBF apresenta efeito na desregulação 

endócrina da tiroide pela diminuição da afinidade do transportador transtiretina ao T4, 

diminuição da transcrição do RNAm de deiodinase 1 e do receptor isoforma p do 

hormônio da tireoide -Thr P2 . Portanto, a diminuição dos hormônios tireoideanos por 

efeito do TBF levaria a uma ativação da enzima P450 aromatase para conversão da 

testosterona em estradiol e consequentemente o aumento do nível da vtg detectada 

nos machos, poderiam ser explicadas por essa via e não diretamente coroborando o 

comentário acima. Nas fêmeas expostas a 5 ng.g-1 ao TBF a relação do índice 

hepatossomático e expressão de vtg foi inversa a dos machos, pois ocorreu um 

aumento do índice hepatossomático e diminuição da imunodetecção da vtg. Essa 

resposta pode ter ocorrido devido ao potencial metabólico do fígado de fêmea na 

produção de reservas energéticas para o próprio metabolismo e para desenvolvimento 

embrionário durante o período reprodutivo, que não está vinculada somente ao 

metabolismo da vtg por regulação endócrina estrogênica.

Quando avaliado o potencial efeito de desregulador endócrino estrogênico, na 

maior concentração (50 ng.g-1) de TBF, não evidenciamos desregulação endócrina 

estrogênica em machos. Este fato pode ser decorrente do efeito hepatotóxico do TBF 

que poderia implicar na função de síntese e secreção da vtg para a corrente 

sanguínea. Nas fêmeas a vtg foi detectada com menor grau de frequência (de 50% 

no controle para 37%) na exposição à maior dose. Para Haldén et al. (2010) a 

detecção do aumento da vtg plasmática observado em fêmeas em doses maiores e 

tóxicas do TBF, pode ser explicada pelas alterações morfológicas nas gônadas o que 

estaria impedindo que a proteína se acumulasse nesse tecido e portanto, aumentando 

seus niveis plasmáticos. Dentro desta abordagem, o efeito potencial de desregulador 

endócrino estaria sendo mascarado pelo prejuízo no processo de entrada da vtg 

circulante nas gônadas. Uma outra hipótese é de que, a produção de vtg esteja 

ocorrendo em fêmeas e não em machos, devido a resposta integrativa final frente às 

ativações e inibições da expressão gênica, biossíntese proteica, interação à 

receptores e a outras biomoléculas (ainda não identificadas), além das respostas 

desencadeadas por outras vias de regulação hormonal que não os eixos hipotálamo- 

hipófise e tireoideano (Figura 15). Além do que, são muitas as vias que podem estar 

sendo interferidas, integradas ou não, portanto precisamos de mais respostas para 

afirmar o papel de desregulador endócrino do TBF.
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Figura 15. As setas tracejadas representam os pontos de interação entre os diferentes eixos. (1) O 
fator liberador de corticotropina (CRF) pode induzir a secreção do hormônio estimulante tireoidiano 
(TSH) em peixes (A) anfíbios (B) e aves (C). (2) A triiodotironina (T3) pode aumentar a expressão do 
tipo 1 de esteróide alfa-redutase a1 (sdr5a1) e do receptor de androgênio (ar) em anfíbios (D). (3) A 
exposição ao cortisol resulta em um aumento da maquinaria relacionada ao andrógeno e subsequente 
masculinização em peixes (E) e mamíferos (F). (4) A exposição dos hormônios tireoidianos poderia 
inibir a atividade ou expressão da aromatase (P450arom / cyp19a1) em peixes (G), anfíbios (H) e 
mamíferos (I). TRH, hormônio liberador de tireotrofina; Dio1, desiodase tipo 1; Dio2, desiodase tipo 2; 
T4, tiroxina; ACTH, hormônio adrenocorticotrófico hipofisário; T (testosterona) 11p-HSD2, isoenzima 
do tipo 2 da desidrogenase do 11 p-hidroxiesteróide; 11-KT, 11-cetotestosterona; 5a-DHT, 5a-di- 
hidrotestosterona. Letras: A= Larsen et al., 1998, B= Kaneko et al., 2005, Okada et al., 2007, Okada et 
al., 2009, C= De Groef et al., 2003, D= Duarte-Guterman et al., 2010, E= Hattori et al., 2009, Yamaguchi 
et al., 2010, Fernandino et al., 2012, F= Kaiser et al., 2003, G= Nelson et al., 2010, Wendelaar Bonga 
1997, H= Hogan et al., 2007, Duarte-Guterman et al., 2010, I= Chan e Tan 1986,Ulisse et al., 1994, 
Andò et al., 2001, Fonte: Castaneda Cortes et al., 2014.
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6 CONCLUSOES

• Os dados desse trabalho revelam que o TBF apresenta efeito tóxico em 

machos e fêmeas de Oreochromis niloticus após exposição oral e subcrônica;

• O efeito tóxico do TBF demonstrou ser mais intenso em machos do que 

em fêmeas;

• A exposição ao TBF causa alterações deletérias no fígado demostrando 

seu efeito hepatotóxico;

• A exposição ao TBF revela indícios de efeito neurotóxico no cérebro de 

machos expostos a maior dose, no entanto, análises mais conclusivas são 

necessárias;

• A exposição ao TBF promove alterações morfonucleares em eritrócitos, 

no entanto, são necessários mais dados para uma interpretação adequada desses 

danos;

• Os dados mostram que a exposição ao TBF tem potencial na 

desregulação endócrina estrogênica tanto em indivíduos machos como fêmeas, com 

maior evidência na menor dose testada.
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ABSTRACT

The 2,4,6-Tribromophenol (TBP) is an environmental persistent pollutant widely used 

as flame retardant, antimicrobial or insecticide agent in wood preservation, and in 

plastic production. Currently TBP is present in soil, freshwater, groundwater, sewage 

sludge and domestic dust, but the effects uppon biota and the risk of exposure to 

aquatic vertebrates are still scarce. In the current study, Rhamdia quelen fish embryos 

(8 hours post-fertilization - hpf) were exposed to 0.3 and 3.0 pg L-1 of TBP until 96 hpf 

to evaluate hatching, survival and larvae/embryo malformations. A mathematical 

model was used to evaluate the effects along further generations. TBP exposure did 

not cause significant difference in the hatching rates, but decreased the survival level 

in a time of exposure way. After 72 and 96 hpf, individuals from the highest tested 

concentration group showed more severe malformations than individuals from control 

and exposed to the lowest concentration groups. The majority of deformities occurred 

in craniofacial region of R. quelen, after 72 and 96 hpf in both concentrations, but a 

major severity was found in individuals exposed to 3.0 pg L-1 of TBP after 96 hpf. In 

these regions are concentrated the sensorial structures related to behavior of fish 

larvae. The application of mathematical model revealed a decrease of population in 

both tested TBP concentrations. In conclusion, the current results showed that TBP is 

toxic to R. quelen and represent a risk to population after early life stage exposure.

Keywords

Tribromophenol, early life stages, R. quelen, malformations, mathematical

model
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1 INTRODUCTION

In the last decades, the demand for inflammable materials increased the 

production and use of brominated flame-retardants (BFR), such as polybrominated 

diphenyl ethers (PBDEs), in wood, electronic and electrochemical devices (Weil and 

Levchik, 2004, Koch and Sures, 2018). Despite of the large utilization, the PBDEs were 

banned in European Union (Europe Court of Justice, 2008), while penta and octa-BDE 

mixtures were classified as Persistent Organic Pollutants (POPs) under Stockholm 

Convention (SCOP, 2009).

The 2,4,6-tribromophenol (TBP) is an environmental persistent pollutant widely 

used as a flame retardant, antimicrobial and insecticide agent in wood preservation or 

plastic production (Salgado et al., 2018), leading to an increase of TBP in the world 

(2,500 tons/year in Japan and 9,500 tons/year worldwide - IUCLID, 2003; WHO, 2005). 

Consequently, this compounds are largely detected in several environmental extracts, 

such as soil (Ronen et al., 2000), freshwater (Reineke et al, 2006; Albaladejo et al., 

2012), groundwater (Blythe et al., 2006), sewage sludge and domestic dust (Takigami 

et al., 2009). Studies have been revealing that TBP is already detected in milk, blood, 

adipose tissue and placenta of humans (Hovander et al., 2002; Stapleton et al., 2009; 

Fujii et al., 2014; Leonetti et al., 2016), but despite of that the limits for daily ingestion 

has not been established yet. Additionally, the effects to biota or the risk of exposure 

to fish and other aquatic vertebrates are still scarce.

In general concentrations of TBP (10-20 ng L-1) were detected in treated water 

(Sim et al., 2009; Albaladejo et al., 2012, Iuclid, 2003), but in Japan the levels reached 

to 0.3 pg L-1 (Reineke et al., 2006). According to Santos Sobrinho (2012) 

bromophenols 2,6-DBP, 2-BP and 2,4,6-TBP (5x10-4, 3x10-2 and 0.6 ng g-1, 

respectively) were also detected in muscle of marine fish. In this terms, Wang et al. 

(2011) have described that the daily intake of PBDEs via fish consumption ranged from

4.4 to 14 ng kg-1 day-1 for Hong Kong residents, highlighting the water and fish species 

as important vehicles of exposure to polybrominated compounds for human 

populations.

According to Malbrouck & Kestemont (2006) and Saraf et al. (2018), the early 

life stages (ELS) in fish are more sensitive to chemical stress due to their higher 

metabolic rate, high superficial area/volume ratio, undeveloped skin, immature immune 

system and limited mobility on water column. Deng et al. (2010) and Halden et al.
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(2010) described that embryo or larval development can be affected by TBP, while 

other studies revealed the effects of TBP on vitellogenin expression, estrogen and 

thyroid endocrine regulation (Ding et al., 2007; Hassenklover et al., 2006; Schäfer et 

al., 2009; Deng et al., 2010; Ahn et al., 2016).

Rhamdia quelen, the South American silver catfish (Quoy and Gaimard, 1824), 

is largely cultivated in Southern Brazil (Zaniboni Filho and Schulz, 2003). The hatching 

of eggs in the species occurs 26 hours post-fertilization (hpf) and the mouth open at 

96 hpf where the fish reach to larval stage. According to Rodrigues-Galdino et al. 

(2010), the sexual maturity is achieved in the first year and the fertility rate close to 

95% in artificial systems. The information already described in the literature regarding 

the stages of development of this native species, makes R. quelen suitable for studying 

effects of chemical stressors

The effects of chemicals to fish are usually limited to the level of organism 

(individual effects), but the integration of biomarkers and mathematical models improve 

the knowledge of risk of exposure to aquatic ecosystems. The enforcement of 

mathematical models in ecotoxicological studies is new and scarce, but may increase 

the discussion about how the perturbation in the organism level can propagate through 

the population, community or even ecosystems levels (Brito et al., 2017). Thus, the 

aim of the current study was to investigate the effects of TBP in the early life stages of 

Rhamdia quelen through biomarkers as hatching, survival, and 

malformations/deformities during the embryonic/larval development. Further, these 

findings will fed the mathematical model (Brito et al., 2017) to evaluate the effects along 

the next generations. To our knowledge, this is the first report to estimate the ecological 

effects of TBP in a South American fish species where the focus is the risk of exposure 

to fish population.

2 MATERIALS AND METHODS

2.1 REAGENTS

2,4,6-tribromophenol (purity 99%) was purchased from Sigma-Aldrich (St. 

Louis, MO, USA) and the TBP solution was prepared using dimethyl sulfoxide (DMSO) 

(St. Louis, MO, USA).

2.2 PROCEDURES FOR EGGS FERTILIZATION/PARENTAL SPAWNING

One male and female of adults of Rhamdia quelen were maintained at 24±1 °C 

in tanks (1,000 L) with continuous water flow in Panama fish farming (Santa Catarina
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State, Brazil, www.pisciculturapanama.com.br). The fertilization was performed 

according to Graeff et al. (2008), where the female received two intramuscular doses 

of pituitary extract of carp fish Danúbio® (0.5 and 4.5 mg kg-1), diluted in saline solution 

at intervals of 8 hours. Spawning was performed 210-240 h after the last injection, in 

dry plastic recipient by pressing the ventral region of both female and male individuals. 

Then, fertilization was performed by mixing the gametes and the fertilized eggs were 

hydrated with water, properly packed in plastic bags with oxygen rich atmosphere and 

transported to the Laboratory of Cellular Toxicology at Federal University of Paraná.

2.3 EXPERIMENTAL DESIGN

Fertilized eggs were examined 8 h post-fertilization (hpf) while the viable eggs 

in gastrula stage were selected using Leica Stereomicroscope (x0.7 to 4.5) according 

to Rodrigues-Galdino et al. (2010) and Brito et al., (2017). A total of the 1.152 viable 

eggs were exposed to 0.3 and 3.0 pg L-1 TBP diluted in 0.01% DMSO in reconstituted 

water (0.0065 g L-1 CaCl2 , 0.1335 g L-1 MgSO4, 0.0004 g L-1 KCl, 0.0105 g L-1 NaHCO3) 

including a control group with 0.01% DMSO. The tested concentrations were based in 

the values of TBP (0.3 pg L-1) found in Japanese freshwaters (Deng et al., 2010) and 

a 10-fold higher concentration. Four 96-well culture plates (TPP®) with 1egg and 200 

pL of test solutions per well were used for each treatment (MacPhail et al., 2009; Brito 

et al., 2018). The total number of larvae per treatment were 384 for hatching analysis, 

192 for survival analysis (28, 48, 72 and 96 hpf), and >23 for malformations/deformities 

analysis (48, 72 and 96 hpf). The plates were maintained under controlled temperature 

(24 °C) in a BOD incubator Solab® model SL-224. During the experiment, the test 

solutions were 50% daily replaced to remove metabolic waste and promote 

oxygenation. To morphological evaluation of larvae after 48, 72 and 96 hpf the 

individuals were first anesthetized with eugenol (50 mg L-1) and preserved with 

Karnovsky’s solution (Oliveira Ribeiro et al., 2012) for 24 h at room temperature and 

analyzed under inverted microscope Leica™. The malformations/deformities 

categories (axial, fins, cranial/facial and thorax/abdominal) were established according 

to Powers et al. (2011) in a ranked scores of severity for each category (Table 1).

The experiments were submitted to Ethics Committee on the Use of Animals 

(CEUA/UFPR) with approval certificate number 1083/2017.

http://www.pisciculturapanama.com.br
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2.4 MATHEMATICAL MODELLING

A stochastic individual-based model (IBM) (Brito et al., 2017) was used to 

evaluate the effect of the TBP on population dynamics (predicted population over time) 

for R. quelen species. The IBM investigates the impact of pollutants on silver catfish in 

three life cycle phases: embryo-larval, juvenile and adult, where each phase presents 

an associated survival probability. The embryo-larval stage (A) begins at fertilization 

and ends with the total absorption of the yolk sac, 96 hpf. At this stage, the survival 

probability (SA) is determined by natural causes or by the pollutants effect. The juvenile 

phase (B) starts at 96 hpf, when individuals start swimming and feeding exogenously 

and finish when the animals reach sexual maturity at 1-year old. Here, the survival 

probability (SB) changes according to the population size, because, besides assuming 

mortality due to natural causes and due to the pollutant effect, the model assumes that 

juveniles compete for resources. The value of b, the maximum survival probability of 

the juvenile phase in the absence of competition, is one of the parameters that together 

with the carrying capacity calibrate the value of SB. The adult phase (C) is 

characterized by sexual maturity of the individuals and extends from 1- to 21-years old 

and the survival probability (SC) is determined only by natural causes or by the pollutant 

effect. All individuals are considered fertile and the size of the offspring left at each 

generation varies according to how old is the animal. At each interaction (year) all 

individuals in the population are submitted individually to the survival probability of their 

own stages of life and the survivors will be in the population of the following year.

The first 100 years of the simulation run in an environment under ideal 

conditions (without the addition of pollutants) and, therefore, with the maximum SA, b 

and SC values for the species. According to model, this period is enough for the 

population size to stabilize around the optimum of the carrying capacity of the 

environment. The introduction of pollutants occurred in the simulation only in the year 

101. The generated impact is expressed as a decrease in survival probabilities, 

calculated as follows: Imp = Sm t  / S m c , where Imp is the impact, Sm t  the mean survival 

of each treatment until 96 hpf and Sm c  is the control group mean survival (Table 2). 

Thus, Imp varies from 0 to 1, then 0 represents the greatest impact and 1 absence of 

impact. The maximum natural survival values adopted here are the same used by Brito 

et al. (2017) and can be checked in the Table 2. The probabilities SA, b and SC were 

calculated by multiplying the impact value of each group by the maximum survival 

value in each of the three life stages. Since only one experimental survival data was
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produced for the embryo-larval phase, we assumed that the impact intensity is the 

same for juvenile and adult.

2.5 STATISTICAL PROCEDURES

To compare hatching rates, deformities and the predicted average relative 

population density over 100 years Kruskal-Wallis (non-parametric ANOVA) followed 

by the Dunn’s test (a = 0.05) were used. The survival rate was analyzed using the 

Kaplan-Meier test followed by Log-rank test (Mantel Coxx) with the value of a (0.05) 

divided by the number of comparisons to adjust the statistical results, as described in 

the Bonferroni method (GraphPad Prism™, 2017-https://www.graphpad.com 

/support/prism-5-updates/).

Table 1. Categories of deformities/malformations and score of severity used to analyze the effects of 

TBP in embryos of R. quelen

Categories/Malformations Deformities/malformations Score
Stunted skeletal growth 4
Kinked tail* 4

Axial
Column lordosis 4
Kyphosis* 4
Lesions 1

Fins Stunted 4
Damaged 4

Ocular edema * 4
Small otoliths 4
Eyes absence* 4

Cranial/Facial
Facial deformities 3
Buccal deformities* 4
Absence or reduced barbells 4

Thorax/ Abdomen Pericardial edema 4
Distension/emaciation 2

Adapted from Powers et al. (2010). *not occurred in this study.

https://www.graphpad.com
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3 RESULTS

3.1 HATCHING AND SURVIVAL RATES

The results showed no significant difference among the hatching rates when the 

tested groups (0.3 and 3.0 pg L-1) were compared with the control group, showing 

respectively values about 93%, 90% e 86% (Figure 1A). Conversely, the survival rate 

showed cumulative effects in a time dependent way decreasing comparatively with the 

control (0.3 pg L-1 81%; 3 pg L-1: 75% and control: 92%), but only after 96 hpf. No 

significant difference was found between the tested groups exposed to TBP (Figure 

1B).

3.2 MORPHOLOGICAL DEFORMITIES/MALFORMATIONS SCORES

According to the index of deformities severity established by Powers (2011), the 

axial, craniofacial, abdomen/thorax and fins categories were considered. More than 

one type of deformity occasionally occurred in the same larvae during the development 

in the experiments (Figure 2). The results showed a similar severity indexes among 

the groups at 48 hpf (Figure 3A) but the highest indexes were found in individuals from 

3.0 pg L-1 TBP group at 72 and 96 hpf (p<0.001, Figure 3B-C).

Considering the deformities/malformation listed for early life stages of fish, as 

described by Powers and colleagues, some of them were not observed in R. quelen 

embryo/larvae exposed to TBP, such as those in the axial (kinked tail and kyphosis) 

and craniofacial (ocular edema, eyes absence and buccal deformity) categories (Table 

1). After 48 hpf, many changes as in axial, fins, craniofacial and thorax/abdomen 

categories of deformities were observed (Table 3). For the control group, the deformity 

frequencies decreased over time for all categories. For groups exposed to TBP, the 

frequencies were higher in the first 48 hpf for axial category, particularly at 0.3 pg L-1 

TBP (31.4%). On the other hand, this group did not show fins damages in all exposure 

times considered. The craniofacial was the most responsive category in the present 

study, with higher frequency of deformities over time, particularly at 96 hpf (0.3 pg L-1: 

30%; 3 pg L-1: 59%), whereas TBP had no effect on the thorax/abdomen categories of 

deformities (Table 3).

3.3 MATHEMATICAL MODELING

The mathematical model was applied for 200 years, considering the first 100 

years without exposure for establishing the population stability of Rhamdia quelen by
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the model. Thus, the exposure to TBP was considered by another 100 years (Figure 

4A). An undisturbed scenario was observed in relative density population of control 

group, in this case the mean population was 1.0 ± 0.114 SD showing not effect (Figure 

4A-B). On the other hand, when embryos were exposed to TBP in both concentrations 

(0.3 and 3.0 pg L-1 TBP), the mean of populations decreased to 0.63 ± 0.09 SD and 

0.48 ± 0.10 SD respectively (Figure 4B). The Kruskal-Wallis followed by Dunn's test (p 

< 0.001) indicated that these values are significantly different among all groups, when 

they are considered in a relative average form (Figure 4B). The results clearly showed 

an interference of TBP in the early stages of development and consequently, a 

decrease of the population density in a scenario of a hundred years after the period of 

exposure.

Figure 1. Hatching (A) and survival (B) rates of embryos/larvae of R. quelen from control, 0.3 gg L 1 

TBP and 3.0 gg L-1 TBP. Hatching rate: n=4, Kruskal-Wallis followed by Dunns post-test. Survival rate: 

n=184-190, Kaplan-Meier analysis followed by Log-rank (Mantel Coxx test). a was adjusted by 

Bonferroni method (p value threshold = 0.017). * indicates significant difference in relation to the control.
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Figure 2. Deformities/malformations in R. quelen embryos/larvae from control, 0.3 and 3.0 gg L-1 TBP 

at 48, 72 e 96 hpf. Embryonic developing eye (arrow), barbells (large arrowhead), yolk sac (YS), fins 

(thin arrowhead) and column ( * ) .  Control: A (48 hpf), B (72 hpf) and C (96 hpf). D - Larvae exposed 0.3 

gg L-1 TBP 48 hpf shows facial malformation (thin arrowhead) and column lordosis (★). E - Larvae 

exposed 3.0 gg L-1 TBP 72 hpf shows facial malformation (thin arrowhead) and reduced barbells (large 

arrowhead). F, G, H and I - Larvae exposed 3.0 gg L-1 TBP 96 hpf. Facial malformation (thin arrowhead 

in F, G, H and I), reduced barbells (large arrowhead in F and H) and pericardial edema (pe in I) with 

abdominal distension and column lordosis (★). Bar: 250 gm.
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Figure 3 . Deformities index of R. quelen embryos/larvae from control, 0.3 pg L-1 TBP and 3.0 pg L-1 
TBP at 48 hpf (A, n=35-35), 72 hpf (B, n=31-37) and 96 hpf (C, n=19-35). Kruskal-Wallis followed by 
Dunns post-test. * indicates difference in comparison to the control (p<0.05); # indicates difference in 
comparison to the TBP 0.3 pg L 1.

Table 2. Survival of R. quelen embryos exposed to TBP, and the impact and survival probabilities in 

the population dynamics model proposed by Brito et al. (2017).

Treatments .
96 hpf 

survival (%) Impact 5A B 5C

Control 92 1.0 0.60 0.80 0.65
0.3 pg L-1 TBP 81 0.88 0.52 0.70 0.57
3.0 pg L-1TBP 75 0.82 0.49 0.65 0.53

Table 3 . Frequency of deformities in R. quelen embryo and larvae exposed to TBP.

Category
Age
(hpf)

Control
(%)

0.3 pg L-1 
(%)

3 pg L-1 
(%)

48 22.8 31.4 14.3
Axial 72 2.7 0 3.2

96 0 8.7 11.1
48 8.6 0 8.6

Fins 72 2.7 0 16.1
96 0 0 14.8
48 20 17.1 25.7

Craniofacial 72 10.8 11.4 64.5
96 5.7 30.4 59.2
48 0 5.7 5.7

Thorax/Abdomen 72 2.8 0 0
96 2.8 0 7.4

Note: exposure to TBP started at 8 hpf.
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Figure 4 . Relative population density of R. quelen over time in control, 0.3 gg L-1 TBP and 3.0 gg L-1 

TBP groups. Scenarios when juveniles and adults were impacted during embryo-larval stage (A). 

Predicted relative population density over 100 years (B). Media±SD, n= 100. Kruskal-Wallis followed 

by the Dunn’ s test (p < 0.001). * indicates difference in comparison to the control; # indicates 

difference in comparison to the TBP 0.3 gg L-1.

4 DISCUSSION

The use of a quite simple and fast approach for toxic chemicals evaluation linked 

to a mathematical model (Brito et al., 2017) may shows an important ecological data: 

the fish population density can be affected when they are exposed to contaminants 

during the early life stages (ELS). In theoretical terms, the current study describes the 

application of a contamination scenario through mathematical models, bringing new 

arguments to discuss the pollutant risk of exposure to wild populations of fish. As 

originally described by Brito et al. (2017 and 2018), this method is quite available to 

investigate the effects of urban and industrial sewage disposal but also to evaluate the 

risk of exposure to single chemicals, such as the TBP reported in the present study.
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Actually, the challenge of ecotoxicology is to apply the results from low levels of 

biological organization and so with low ecological relevance to high levels and 

significant ecological relevance.

Unlike what was observed for untreated urban sewage (Brito et al., 2017 and 

2018), a short-term water exposure to TBP did not affect egg hatching rate but 

decreased survival rate and increase morphological damage or frequency of 

deformities. The concentrations of TBP used in the present study were the same tested 

by Deng et al. (2010), i.e. according to the concentrations measured in aquatic 

environments in Japan. The use of the same concentration tested by Deng and 

colleagues allows the comparison of the results between the effects of the same 

xenobiotic on different fish species (Danio rerio vs R. quelen). According to Deng et al. 

(2010) the chronic exposure to TBP did not cause malformation or reduced survival in 

F0 generation but affected only the F1 generation of D. rerio species. Thus, we noticed 

here a higher vulnerability of R. quelen species to TBP in comparison with D. rerio 

species as the effects are present after acute exposure.

Recently, studies from our group showed that different Brazilian native fish 

species present distinct hatching rates when exposed to urban sewage (unpublished 

data). However, decreased hatching rates were observed after exposure to others 

chemicals like the cyanotoxin microcystin and pesticide pyriproxyfen (Azevedo- 

Linhares et al., 2018 in press data), Sodium Dodecyl Sulphate (SDS) and ethanol 

(Roush et al., 2018), CuO nanoparticles (Muller et al., 2015), BDE in the presence of 

nano-SiO2 particles (Chao et al., 2017) and silver nanoparticles (unpublished data).

The hypothesis that TBP does not cross the corion (eggs barrier) to impair the 

hatching of eggs but can affect the larvae development after hatching is supported by 

the reduction of survival rate even when exposed to the lowest (0.3 |jg L-1) 

concentration. Indeed, survival rate of the control group (92%) was similar to that 

reported to R. quelen (95%, Rodrigues-Galdino et al. 2010), but the decreased rate in 

the TBP groups represents a risk for R. quelen population inhabiting environments 

where this chemical is potentially released (e.g., urban and industrial sewages). Other 

studies showed that both acute and long-term exposure to flame retardants affect fish 

eggs (Nyholm et al., 2008), or reduce the fertilization success in D. rerio species after 

oral administration to parental fish, as described by Haldem et al. (2010).

The deformities as described to fish larvae can be integrated by the index of 

severity (Powers, 2011). In general, the morphological damages are the result of
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molecular and biochemical mechanisms of protection failure in the presence of the 

toxic chemical. The current study demonstrated that TBP-induced damages at 72 hpf 

and foremost at 96 hpf. Interestingly, the damages occurred in different moments of 

early stages of development. Some damages observed at 72 hpf, if severe, may 

potentially kill the larvae. Despite of that, individuals exposed until 96 hpf also 

continued presenting deformities, showing that even with the decrease of the number 

of individuals with damages, the index of severity increased. Although the frequencies 

of deformities did not increase in a time dependent way, embryos and larvae carrying 

severe deformities may die earlier than those less affected by chemical. Morphological 

damages in early stages of development of fish species has been described to BDE 

209 and nano SiO2 (Chao et al., 2017), microcystin (Saraf et al., 2018), microcystin 

and pyriproxyfen (Azevedo-Linhares et al., 2018 in press data) or TCDD (King Heiden 

et al., 2009).

The high levels of facial deformities found in R. quelen embryos is an important 

finding since the majority of sensorial structures are concentrated in that region. On 

this way, post-larvae depend directly on these sensitive regions as eyes, barbells and 

olfactory cells to find the food and continue to develop or grow up, since yolk had been 

consumed during embryo stage. These results revealed the risk of exposure to TBP in 

the early stages of development of R. quelen and the consequences compromising the 

survival and performance in different behavior patterns. Although Haldem et al. (2010) 

have not evidenced morphological effects after 24, 48 or 144 hpf in embryos of D. rerio, 

these effects were expressive in the present study, but are corroborated by Deng et al. 

(2010) that described malformation, mortality and growth inhibition in F1 generation 

after chronic exposure. However, TBP was more toxic to the embryos/larvae of R. 

quelen than to zebra fish (D. rerio) early life stages. According to Azevedo-Linhares et 

al. (2018), R. quelen embryos/larvae showed more sensitive to exposure to microcystin 

and pyriproxyfen than the species of D. rerio and X. maculatus, reinforcing the 

hypothesis of the major risk of exposure by biota to contaminants in tropical regions. 

Azevedo-Linhares et al. (2018) observed a higher frequency of craniofacial damage in 

R. quelen exposed to microcystin and pyriproxyfen (isolated and mixed) in the first 

hours of exposure. However, the main deformities identified by Brito et al. (2018) in R. 

quelen exposed to urban dejects were alterations in the vertebral column (lordosis, 

kyphosis) and kinks in tails, thoracic alterations and cardiac edema.
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The use of a mathematical model indicated a risk of exposure to the population 

density of R. quelen. The effects were more expressive in groups exposed to the 

highest concentration (3 pg L-1, 0.48 ± 0.10) over 100 years. According to Pimm et al. 

(1988) a relative population density lower than 0.5 mean that the population is 

susceptible to local extinction. After exposure to the lowest concentration of TBP (0.3 

pg L-1) the relative population density reduced to 0.63. These results indicate that the 

effects of TBP in early stages of development of R. quelen can lead to severe and 

permanent consequences disabling the individuals to tolerate and respond to natural 

pressures in a dynamic environment. The negative impact on survival during the early 

stages of life in fish and the application of modeling to understand the consequences 

to ecological version are very promising methods to improve our understanding on 

chemical impact in natural ecosystems.

According to Brito et al. (2018), the application of modeling reveal or permit 

another interpretation of data for hatching and survival rates described at early stages 

of development. For example, the risk of local extinction of fish species based in 

parameters like environmental stochasticity and random catastrophes (Lande 1993, 

Hedrick and Miller 1992, Pimm et al. 2014) is a scenario that can now be visualized. 

This represents an enormous advantage to discuss the risk of exposure of chemicals 

to biota as well as the conservation politics. This mathematical model was developed 

by our group (Brito et al. 2017) using R. quelen species and recently applied indicating 

a negative impact of non-treated urban sewage (Brito et al. 2017), urban dejects (Brito 

et al., 2018) or cyanotoxin microcystin and pesticide pyriproxyfen (Azevedo-Linhares 

et al., 2018 in press data). Additionally, we are finishing studies where the effects of 

silver nanoparticles, binary and tertiary mixtures of neurotoxic metals are evaluated by 

the same described model. In the same sense, a new mathematical modeling to other 

three other Brazilian native species of fish exposed to untreated sewage, constitute a 

promisor line of investigation to understand the ecological effects of chemicals on 

aquatic organisms.
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5 CONCLUSION

In this current study we demonstrated the risk of exposure of low concentration 

of 2,4,6-Tribromophenol (0.3 pg L-1) to silver South American catfish R. quelen, 

particularly at population density (mathematical model). Throughout the 96 hpf and 

exposure to TBP, the index of malformations/deformities was significantly severe in 

the highest tested (3 pg L-1) but not realistic concentration (0,3 pg L-1). The high levels 

of facial deformities in the embryos and larvae revealed an important finding, since 

sensorial structures related with behavior of post-larvae are concentrated in this region.
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4 DISCUSSÃO GERAL

No presente trabalho foram promovidos estudos que possibilitassem uma 

avaliação mais ampla dos efeitos de um composto (2, 4, 6 -Tribromofenol) que 

representa uma classe de poluentes que inspira grandes preocupações 

(polibromados), visto que tem uso recente e, portanto, existem poucos dados a 

respeito do seu risco de exposição para a biota e populações humanas. Essa não é, 

no entanto, a única razão para preocupações. Talvez o que mais chama a atenção é 

que são substâncias largamente utilizadas industrialmente nos dias de hoje, mas que 

já são encontradas bioacumuladas na biota em geral e, o que é mais preocupante em 

termos de saúde pública, são encontradas na placenta, cordão umbilical e no leite 

materno. Por ser uma molécula de papel importante na indústria como um retardante 

de chamas, a questão que permanece é até quando e em que condições essa 

molécula pode ser ainda empregada e liberada nos ambientes naturais?

O uso de uma abordagem bastante simples e rápida na avaliação do risco de 

exposição a produtos químicos, associado a um modelo matemático (Brito et al.,

2017), sugere dados ecológicos importantes com relação ao efeito na densidade 

populacional de peixes quando expostos durante os estágios iniciais do ciclo de vida. 

O grande desafio da ecotoxicologia é aplicar os resultados em baixos níveis de 

organização biológica e, portanto, com baixa relevância ecológica, para níveis 

elevados e com significativa relevância ecológica.

Nesse tipo de avaliação, foi utilizada a espécie nativa R. quelen uma vez que o 

modelo matemático proposto por Brito et al. (2017) foi desenvolvido para essa 

expécie. Como o objetivo central do presente trabalho foi avaliar o risco de exposição 

ao TBF, a busca por dados que reproduzisse uma condição realística de efeito fez 

com que primeiro se avaliasse o risco de manutenção de populações de peixes e sua 

relação com o risco de extinção de espécies de peixes. Essa informação per se  já é 

um ganho em termos ecológicos relevantes, pois há uma grande escassez nesse tipo 

de abordagem nos estudos ambientais. Por outro lado, um tema ainda bastante 

presente na literatura, diz respeito aos poluentes com potencial desregulador 

endócrino, pois isso afeta diretamente a manutenção da integridade populacional e 

dos ecossistemas em geral. Essa abordagem vem ao encontro do propósito do 

presente estudo, pois corrobora e intensifica de forma mais confiável os resultados 

obtidos com a aplicação do modelo matemático. No entanto, a busca de uma



133

ferramenta com essa abordagem e com os métodos que buscaríamos empregar no 

estudo, não permitiria a utilização da mesma espécie visto que informações 

moleculares importantes não estão disponíveis para essa espécie. Foi necessário, 

portanto, na sequência do trabalho utilizar outra espécie de peixe que atendesse a 

essa necessidade. Foi selecionada então para os estudos referentes aos Capítulos 1 

e 2 a espécie Oreochromis niloticus (Tilápia), onde no Capítulo 1 foi desenvolvida uma 

ferramenta que pudesse ser aplicada no estudo do efeito desregulador endócrino em 

peixes, pela imunodetecção da vitelogenina e, no Capítulo 2, foi elaborado um 

desenho experimental que permitisse não apenas avaliar o risco de exposição ao TBF 

em peixes, mas também aplicar a ferramenta desenvolvida no Capítulo 1.

Embora a vitelogenina de peixes se apresente filogeneticamente diferente entre 

os grupos de teleósteos, existem algumas regiões na molécula que são conservadas 

e, portanto, representadas em uma alta diversidade de espécies. Com o emprego do 

sistema E. coli, para expressão heteróloga de um fragmento recombinante da proteína 

vtg, foi possível avaliar a reatividade de um soro policlonal (anti-vtg l), produzido em 

coelho, contra uma região conservada de proteína recombinante (v tg l). Para isso, 

inicialmente foram selecionados através da bioinformática, três fragmentos ou regiões 

conservadas da vtg na espécie de Oreochromis aureus para gerar três genes 

sintéticos. Esse estudo consolidou que, apenas a partir de um dos fragmentos, o v tg l, 

foi possível gerar a obtenção do soro policlonal. Na literatura em geral, há uma 

tendência de utilizar a identificação da vtg como um biomarcador e/ou sinalizador de 

efeito de estrogenicidade. Estes estudos geralmente utilizam a detecção de vtg 

através da imunodetecção por anticorpo homólogo, produzido para detecção de vtg à 

espécie específica. Nesse caso, o presente estudo disponibilizará com esse método, 

um imunodetector de amplo espectro de utilização, por se basear na localização de 

um fragmento da vtg conservado entre as espécies de peixes. O cruzamento de 

reação com o anticorpo de outras espécies também pode detectar a proteína, porém 

a especificidade às vezes é bem menor (MOURA-COSTA et al., 2016). Assim com 

esse estudo é proposto aumentar o espectro de reatividade de anticorpos vtg com a 

detecção de um biomarcador de exposição a substâncias químicas desreguladoras 

endócrinas estrogênicas (EDCs) em diferentes espécies de peixes. Os resultados 

mostraram que quando a reatividade do anticorpo contra o fragmento conservado da 

vtg1 é comparada com o anticorpo contra a vtg de R. quelen endógena, é encontrada
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uma reatividade igual ao encontrado contra a vtg 1. Além disso, o anti-vtg 1 de O. 

aureus também apresenta alta especificidade para o vtg de outras quatro espécies de 

peixes tropicais brasileiras e O. niloticus, testada no presente estudo. Estes achados 

suportam o potencial de uso de anticorpos produzidos contra proteínas recombinantes 

em estudos de exposição a EDCs em diferentes espécies de peixes.

Para avaliar o efeito tóxico do TBF em machos e fêmeas da espécie O. niloticus 

optamos pela metodologia de exposição oral subcrônica de 70 dias em duas (2) doses 

(5 e 50 ng.g-1). A espécie O niloticus foi escolhida pela característica de resistência a 

condições de cativeiro e por apresentar dados moleculares disponíveis, o que vai 

favorecer a continuidade desse trabalho através de avaliações moleculares. A 

condição de trabalhar com ambos os sexos foi para verificar a interferência das 

diferenças de cada sexo nas respostas fisiológicas ao efeito do xenobiótico. O teste 

com duração de um período subcrônico foi determinado para potencializar os efeitos 

das respostas com relação a testes agudos. A exposição oral, via gavagem, foi 

selecionada para garantir a dosagem de exposição bem como o seu realismo, pois a 

via de exposição pode ser determinante para evidenciar a toxicidade do xenobiótico 

(GUTIERREZ-PRAENA et al., 2013). As doses de exposição de 5 e 50 ng.g-1 foram 

definidas com base nas informações obtidas no estudo de Oliveira et al., (2009) que 

detectaram a concentração de 6 a 171 ng.g-1 de TBF em músculo de peixe de água 

doce em regiões costeiras na Bahia, uma concentração realística e, como demonstrou 

nosso estudo, com risco de exposição ao peixe O. niloticus. Com isso atendemos a 

questões importantes presentes nos desenhos experimentais, de tal forma que os 

dados pudessem ser mais confiáveis quanto à sua interpretação.

O TBF demonstrou ter efeito tóxico para a espécie O. niloticus por mostrar 

indícios de estresse oxidativo, apresentar fortes evidências de hepatotoxicidade, 

potencial para ocasionar a desregulação endócrina e sinais de neurotoxicidade 

cerebral. Em machos os efeitos foram mais acentuados e um número maior de 

biomarcadores responderam a exposição. Entretanto, em fêmeas, o efeito tóxico do 

TBF também, foi observado, mas comparativamente menos evidente que em machos. 

Dos dados apresentados fica claro que o TBF é um uma molécula hepatotóxica e com 

fortes evidências de ser desreguladora endócrina para O. niloticus dentro das 

condições experimentais testadas. No entanto, aspectos relacionados à
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neurotoxicidade, genotoxicicdade e papel desregulador endócrinoprecisam ser melhor 

investigados.

Em termos teóricos, o presente estudo descreveu no terceiro Capítulo dessa 

tese, a aplicação em um cenário de contaminação através de modelo matemático, 

trazendo novos argumentos para discutir o risco de exposição de poluentes a 

populações silvestres de peixes. Como originalmente descrito por Brito et al. (2017 e

2018), esse método encontra-se bastante consolidado para ser empregado na 

investigação dos efeitos de misturas complexas como o esgoto urbano e industrial, no 

entanto, pode também ser empregado na avaliação do risco de exposição a 

substâncias químicas isoladas, como a exposição ao TBF relatada no presente 

estudo. Esse tipo de informação traz novos elementos para uma discussão mais 

aprofundada sobre os riscos de extinção de diferentes espécies de peixes, o que é 

um tema extremamente relevante quando se ascendem em todo o planeta discussões 

a respeito da manutenção da biodiversidade.

A exposição dos embriões ao TBF mostrou pela aplicação do modelo 

matemático que a projeção do tamanho da população em ambas as concentrações 

testadas diminui significativamente. Após 72 e 96 hpf, os indivíduos do grupo de 

embriões expostos a concentração mais alta testada apresentaram malformações 

mais graves do que os indivíduos do grupo controle e grupo expostos a menor 

concentração. A incidência das deformidades ocorreu mais concentrada na região 

facial de R. quelen, gerando uma fragilidade nesta região devido ao comprometimento 

de estruturas sensoriais relacionadas ao comportamento das larvas de peixes. Essas 

alterações podem comprometer desde a percepção do ambiente ao desempenho do 

comportamento alimentar nesse estágio do ciclo de vida. Quando esses dados são 

comparados com outros estudos (DENG et al., 2010) nota-se, uma maior 

vulnerabilidade da espécie nativa de R. quelen ao TBF em comparação com outras 

espécies. Adicionalmente, esse é um dado importante pois alerta para uma possível 

fragilidade das espécies nativas brasileiras ao TBF.
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5 CONCLUSÕES GERAIS

• O soro policlonal contendo anticorpos anti-vtg1 produzido contra uma região 

conservada da proteína recombinante (vtg1) expressada em E. coli mostrou ser 

uma ferramenta na avaliação de substâncias desreguladoras endócrinas;

• A expressão heteróloga de proteínas e os respectivos anticorpos gerados são 

ferramentas promissoras para o biomonitoramento e avaliação da qualidade da 

água no Brasil, incluindo os anti-vtg 1, como um anticorpo policlonal sensível na 

detecção da desregulação endócrina estrogênica;

• A exposição ao TBF mostra efeito hepatotóxico e potencial de desregulador 

endócrino e de neurotoxicidade à O. niloticus;

•  O 2,4,6-Tribromofenol (TBF) apresentou potencial embriotóxico para a espécie de 

bagre Sul-americano R. quelen, de tal forma que pode comprometer o 

desenvolvimento populacional da espécie;

• Os resultados apresentados com o presente estudo não são totalmente 

conclusivos, mas apresentam informações que complementam estudos existentes 

na literatura favorecendo uma melhor compreensão do risco de exposição dessa 

molécula para a biota e populações humanas.
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