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ABREVIATURAS 
 

Abreviatura Nome  

ADP Adenosina-5’-difosfato 

ATP Adenosina-5’-trifosfato 

ATPase Adenosina-5’-trifosfatase 

BCIP 5-bromo- 4-cloro- 3-indolilfosfato 

Da Dalton 

DMSO Dimetilsulfóxido 

DTT Ditiotreitol 

EDTA Ácido etilenodiamino tetracético 

FEP Fosfoenolpiruvato 

FGQ Fosfoglicerato quinase 

GAF 3-fosfogliceraldeído dietil acetal 

GAFDH Gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase  

Hepes ácido N-2-hidroxietilpiperazina-N’-etanol sulfônico 

K0,5 Constante de dissociação aparente do complexo enzima - metal 

KI Constante de dissociação aparente do complexo enzima- inibidor 

KM Constante de Michaelis-Mentem 

LDH Lactato desidrogenase 

Mr Massa molecular 

nH Coeficiente de Hill 

NAD+ Nicotinamida adenina dinucleotídeo (Forma oxidada) 

NADH Nicotinamida adenina dinucleotídeo (Forma reduzida) 

NBT Nitroblue tetrazolium 

Pi fosfato inorgânico 

PQ Piruvato quinase 

PNFF p-Nitrofenilfosfato 

PNFFase p-Nitrofenilfosfatase 

SDS duodecil sulfato de sódio 

Tris Tris-(hidroximetil)-aminometano 

U Unidade de atividade enzimática (nmol/min) 

V Velocidade máxima 



 

RESUMO 

 Os crustáceos são originariamente marinhos; ao longo da evolução, diversas espécies 

invadiram ambientes de salinidades menores, chegando à água doce. A capacidade dos 

crustáceos colonizarem com sucesso o ambiente dulcícola depende do desenvolvimento de 

mecanismos eficientes de hiperosmorregulação.   

 A osmolalidade e a composição iônica da hemolinfa de um crustáceo, em meios diluídos, 

refletem o equilíbrio dinâmico entre a perda de íons por difusão e pela urina e sua reabsorção do 

meio externo, através das brânquias. A (Na,K)-ATPase branquial desempenha um papel chave 

no processo de captura de Na+ a partir de ambientes diluídos e suas características cinéticas vem 

sendo investigadas recentemente, embora as enzimas de caranguejos dulcícolas sejam pouco 

conhecidas. Segundo o modelo atual, a afinidade por Na+ é o parâmetro cinético mais variável 

entre as enzimas de diferentes espécies, refletindo a salinidade do habitat do animal, de modo 

que enzimas de espécies bem adaptadas à água doce apresentam afinidades maiores por Na+. 

Entretanto, vários resultados conflitantes têm sido relatados nos últimos anos. Recentemente, foi 

proposto que uma V-ATPase também desempenha papel essencial na captação de Na+ através 

das brânquias dos crustáceos dulcícolas. Esta enzima ainda é praticamente desconhecida: suas 

características cinéticas não foram estudadas e a relação entre a magnitude da sua atividade e a 

salinidade do meio externo não está estabelecida.  

 Este projeto teve por objetivo a caracterização das enzimas (Na,K)-ATPase e V-ATPase das 

brânquias posteriores do caranguejo hololimnético Dilocarcinus pagei, considerado um antigo 

invasor da água doce. A (Na,K)-ATPase foi caracterizada em animais mantidos em água doce, a 

fim de comparar suas propriedades cinéticas com aquelas das enzimas de outras espécies de 

caranguejos, habitantes de meios mais salinos, visando melhorar o entendimento das adaptações 

bioquímicas associadas à invasão da água doce. A V-ATPase foi caracterizada em animais 

mantidos em água doce ou expostos por diferentes intervalos de tempo à salinidade de 21‰ ou 

ainda aclimatados por 10 dias a diferentes salinidades (5-21‰), visando estabelecer uma relação 

entre a magnitude da atividade e a salinidade do meio, além de investigar os mecanismos de 

regulação da atividade da enzima.  

A análise da fração microsomal branquial de D. pagei mantido em água doce em gradiente 

contínuo de sacarose mostrou dois picos protéicos (25-35% e 35-45% de sacarose), ambos com 

atividades K+-fosfatase, (Na,K)-ATPase e V-ATPase. Estes resultados indicam a presença de 



 

frações de membrana com densidades distintas, apresentando, em ambos os casos, as principais 

bombas de íons envolvidas na captação de Na+. Estas membranas podem ser originárias de 

locais distintos do epitélio branquial posterior assimétrico deste caranguejo. 

 A análise por Western blotting revelou duas bandas imunoespecíficas (Mr 116 kDa e 105 

kDa) correspondentes à subunidade α da (Na,K)-ATPase, sugerindo a presença de duas 

isoformas nas brânquias posteriores do animal.  

A estimulação da atividade K+-fosfatase da (Na,K)-ATPase pelo PNFF envolveu 

interações sítio-sítio (nH= 1,4), com V= 43,4 ± 2,2 U mg-1 e K0,5= 1,13 ± 0,06 mmol L-1. A 

estimulação da atividade da enzima por K+ (V= 39,9 ± 1,9 U mg-1 e K0,5= 4,2 ±  0,2 mmol L-1), 

Mg2+ (V= 45,0 ±  2,2 U mg-1, K0,5= 0,82 ±  0,04 mmol L-1) e  NH4
+ (V= 31,7 ± 1,6 U mg-1, K0,5= 

19,0 ± 0,9 mmol L-1) também ocorreu por meio de interações sítio-sítio. A afinidade aparente da 

enzima pelo PNFF e Mg2+ foi similar às relatadas para enzimas de outros crustáceos, incluindo 

caranguejos habitantes de meios mais salinos. Entretanto, a enzima de D. pagei apresentou 

menor afinidade aparente por íons K+ que as outras espécies já estudadas. 

A atividade K+-fosfatase da (Na,K)-ATPase branquial de D. pagei mantido em água doce 

foi estimulada sinergicamente por K+ e NH4
+ sugerindo a presença de dois sítios de ligação para 

estes íons na molécula da enzima.  

Ouabaína (4 mmol L-1) inibiu a atividade PNFFase total da preparação (≈ 89%), por meio 

de uma curva monofásica (KI= 225,6, ± 11,3 µ mol L-1), sugerindo que, se presentes na fração 

microsomal, as duas isoenzimas da (Na,K)-ATPase apresentam sensibilidades próximas para o 

inibidor. Ortovanadato (1µmol L-1) inibiu 95% da atividade PNFFase total por meio de uma 

curva bifásica, reforçando a sugestão da presença de duas isoenzimas na preparação.  

A hidrólise do ATP pela (Na,K)-ATPase branquial de D. pagei mantido em água doce 

ocorreu em sítios de alta (V= 6,4 ± 0,32 U mg-1 e K0,5 = 0,34 ± 0,02 �mol L-1) e baixa afinidade 

(V= 127,1 ± 6,2 U mg-1e KM = 84 ± 4,1 �mol L-1). Não foi encontrada uma correlação direta 

entre a afinidade pelo ATP e o habitat de diferentes espécies de caranguejos. A atividade 

(Na,K)-ATPase específica de D. pagei mantido em água doce foi cerca de 3 vezes menor que 

relatada para Potamon edulis, única espécie de caranguejo dulcícola para a qual este parâmetro 

foi relatado. Atividades específicas muito maiores foram encontradas para caranguejos 

estuarinos, particularmente quando aclimatados a salinidades baixas. A baixa atividade 

específica determinada para D. pagei pode ser atribuída ao baixo gradiente osmoiônico que este 



 

animal mantém entre a hemolinfa e o meio externo, comparado a outros caranguejos dulcícolas, 

que o caracteriza como uma espécie particularmente bem adaptada ao ambiente dulcícola.  

A estimulação da atividade da enzima por íons Na+ (V = 133,8 ± 7,3 U mg-1e K0,5= 4,7 ± 

0,3 mmol L-1), Mg2+ (V= 136,5 ± 8,0 U mg-1, K0,5= 0,62 ± 0,04 mmol L-1), K+ (V = 131,7± 7,9 U 

mg-1 e K0,5= 0,47 ± 0,03 mmol L-1) e  NH4
+ (V= 125,6 ± 6,3 U mg-1, K0,5= 1,90 ± 0,09 mmol L-1) 

ocorreu por meio de interações sítio-sítio.   

A afinidade aparente por Na+ da enzima de D. pagei é baixa, se comparada às relatadas 

para outros animais dulcícolas, e similar às encontradas para espécies estuarino/marinhas. Em 

contraste, a afinidade aparente por K+ é 2,5 a 5 vezes maior que as determinadas para espécies 

habitantes de meios mais salinos e aparentemente está mais relacionada ao habitat do animal que 

a afinidade por Na+. Esta possibilidade é coerente com o fato da (Na,K)-ATPase branquial dos 

crustáceos apresentar os sítios de ligação de K+ expostos para a hemolinfa, o que possibilita a 

modulação da atividade da enzima pela concentração de K+ na hemolinfa. 

Ao contrário do observado para várias outras espécies de caranguejos, a atividade (Na,K)-

ATPase branquial de D. pagei não foi estimulada sinergisticamente por K+ e NH4
+.  Entretanto, a 

presença de um dos íons no meio reacional provoca o aumento da afinidade aparente da enzima 

pelo outro em cerca de 3 vezes. Fisiologicamente, esta característica cinética pode ser importante 

para garantir o transporte de ambos os íons pela enzima, mesmo em presença de concentrações 

relativamente elevadas do outro.   

Ouabaína (3 mmol L-1) inibiu a atividade ATPase total (≈ 78%) por meio de uma curva 

bifásica (KI= 6,21 ± 0,32 �mol L-1 e 101,2 ± 5,1 �mol L-1), reforçando os resultados anteriores 

no sentido de demonstrar a existência de duas isoenzimas da (Na,K)-ATPase nas brânquias 

posteriores de D. pagei. Observou-se também uma inibição bifásica por ortovanadato (10 �mol 

L-1), que inibiu a atividade ATPase total em 85%.  

O pH ótimo para a atividade V-ATPase branquial de D. pagei foi de 7,5. A modulação da 

atividade V-ATPase do animal mantido em água doce por ATP (V= 26,5 ± 1,3 U mg-1; K0,5= 3,9 

± 0,2 mmol L-1) e Mg2+ (V = 27,9 ± 1,4 U mg-1; K0,5 =0,80 ± 0,04 mmol L-1) ocorreu por meio 

de interações cooperativas. Já a inibição da atividade ATPase insensível ao ortovanadato por 

bafilomicina A1 ocorreu segundo uma curva monofásica (KI= 55,0 ± 2,8 nmol L-1). Cerca de 44 

% da atividade ATPase total foi inibida, correspondendo à V-ATPase.  



 

A atividade V-ATPase branquial de D. pagei diminuiu acentuadamente em resposta à 

exposição à salinidade de 21‰. Após 1h de exposição, a atividade diminuiu cerca de 3 vezes, 

chegando a 4 vezes após 24h, o que indica a atuação de mecanismos eficientes de regulação a 

curto prazo. Curiosamente, a atividade V-ATPase foi cerca de 2 vezes maior para um tempo de 

aclimatação de 120h a 21‰, comparado a 24 h, embora 2 vezes menor que a estimada em água 

doce. Passadas 240 h, a atividade voltou aos baixos níveis observados entre 1h e 24h, o que 

indica a ação de mecanismos de regulação a longo prazo.  

Além da diminuição da atividade específica também foi observado aumento da afinidade 

da enzima por ATP (12 vezes) e Mg2+ (3 vezes) em resposta à exposição dos animais a 21‰. 

Similarmente, ocorreu um aumento de até 190 vezes na afinidade da enzima por bafilomicina 

A1. Propõe-se que, em resposta à alteração de salinidade, ocorrem mudanças conformacionais 

tanto em V1 (onde se encontram os sítios de ligação de ATP e Mg2+) quanto V0 (onde se localiza 

o sítio de ligação de bafilomicina), resultando numa maior exposição do sítio para o inibidor e 

no aumento da afinidade por Mg2+ e ATP. Como os aumentos de afinidade são observados já 

após 1h de exposição, este mecanismo parece ser independente da expressão protéica e, portanto, 

não estaria relacionado à expressão de isoformas diferentes de alguma das subunidades da 

enzima.  

A diminuição da atividade V-ATPase branquial de D. pagei em resposta à exposição a 

uma salinidade elevada é compatível com os mecanismos propostos para a atuação desta enzima 

no processo de captura ativa de Na+ em crustáceos dulcícolas. Após 10 dias de aclimatação ainda 

se tem atividade V-ATPase detectável nas frações microsomais das brânquias posteriores do 

animal, possivelmente envolvida nas funções de regulação ácido-base e excreção de amônia. 

Os resultados obtidos para a aclimatação de D. pagei por um período de 10 dias a 

salinidades entre 5 e 21‰ mostraram também uma diminuição acentuada da atividade V-

ATPase em resposta ao aumento da salinidade. Entretanto, com exceção da salinidade mais 

baixa (5‰) não se observou aumento da afinidade da enzima por bafilomicina, sugerindo que 

esta alteração seja limitada a tempos de aclimatação mais curtos. Entretanto, também se 

verificou um aumento acentuado da afinidade da enzima por ATP e Mg2+.   

 

 

 



 

ABSTRACT 

Crustacean arose in the sea but, during evolution, several species invaded lower salinity biotopes, 

reaching fresh water. The ability of crustaceans to successfully colonize the freshwater biotope 

depends on efficient mechanisms of hyperosmoregulation.  

 In dilute media, crustaceans’ hemolymph osmolality and ionic composition reflect a balance 

between diffusive and urinary ion losses, and active ion capture through the gills. The gill (Na,K)-

ATPase plays a pivotal role in Na+ capture from dilute environments and its kinetic characteristics 

are under investigation in recent years, although freshwater crab enzymes are poorly known. 

According to the most recent model, the apparent affinity for Na+ is the most variable kinetic 

parameter among gill enzymes from different species, and reflects the salinity of the species’ 

habitat. Thus, enzymes from species which are well adapted to freshwater usually present higher 

affinities for Na+. However, several recent results are incompatible with this model. On the other 

hand, it has been proposed that a V-ATPase is also involved in Na+ capture through the gills of 

hololimnetic crustaceans. This enzyme is almost completely unknown: its kinetic characteristics 

have not been studied yet and the relationship between the magnitude of its activity in the gills and 

the external medium salinity has not been established. 

 This work aimed to characterize the (Na,K)-ATPase and V-ATPase from the posterior gill 

from the holimnetic crab Dilocarcinus pagei, considered an old fresh water colonizer. The (Na,K)-

ATPase was characterized in animals maintained in fresh water, in order to establish a comparison 

of its kinetic properties with those of enzymes from other crab species that inhabit more saline 

media. This comparison may enhance our understanding of the biochemical adaptations associated 

to fresh water invasion. V-ATPase was characterized in animals kept in fresh water or exposed for 

varying time intervals to a medium of 21‰ salinity, or else acclimated for 10 days to media of 

different salinities (5-21‰), aiming to establish a relationship between the enzyme specific activity 

in the gill tissue and the external salinity, and also investigate the mechanisms involved in enzyme 

activity regulation. 

 The analysis of D. pagei gill microsomes in a continuous-density sucrose gradient revealed 

two protein peaks (25-35% and 35-45% sucrose), both showing K+-phosphatase, (Na,K)-ATPase 

and V-ATPase activities. These results indicate the presence of membrane fractions of distinct 

densities, both presenting the main ion pumps involved in Na+ capture. These membranes may 

originate from different places in the asymmetric posterior gill epithelium from this crab. Western 



 

blotting analysis revealed two immunoreactive bands (Mr 116 kDa e 105 kDa) corresponding to 

the (Na,K)-ATPase α-subunit, suggesting the presence of two isoforms in D. pagei posterior gills. 

 K+-phosphatase activity of the (Na,K)-ATPase was stimulated by the substrate p-

nitrophenylphosphate (PNPP) through site-site interactions (nH= 1.4), with V= 43.4 ± 2.2 U mg-1 

and K0.5= 1.13 ± 0.06 mmol L-1. The stimulation of enzyme activity by K+ (V= 39.9 ± 1.9 U mg-1; 

K0.5= 4.2 ±  0.2 mmol L-1), Mg2+ (V= 45.0 ±  2.2 U mg-1; K0.5= 0.82 ±  0.04 mmol L-1) and  NH4
+ 

(V= 31.7 ± 1.6 U mg-1; K0.5= 19.0 ± 0.9 mmol L-1) also occurred with cooperative kinetics. 

Apparent affinity for PNPP and Mg2+ was similar to those reported for the gill enzymes from other 

crustaceans, including crabs from more saline habitats. However, D. pagei enzyme presented 

higher apparent affinity for K+, compared to other species. K+-phosphatase activity from the gill 

(Na,K)-ATPase from D. pagei maintained in freshwater was synergistically stimulated by K+ e 

NH4
+, suggesting the presence of two binding sites for these ions in the enzyme molecule.  

 Ouabain (4 mmol L-1) inhibited total PNPPase activity of the microsomal preparation (≈ 

89%) through a monophasic curve (KI= 225.6 ± 11.3 µ mol L-1), suggesting that the two 

isoenzymes of the (Na,K)-ATPase possibly present show similar affinities for this inhibitor. 

Orthovanadate (1µmol L-1) inhibited total PNPPase activity by 95% through a biphasic curve, 

reinforcing the suggestion that two (Na,K)-ATPase isoenzymes are present in D. pagei posterior 

gills.  

ATP hydrolysis by the gill (Na,K)-ATPase from D. pagei kept in fresh water occurred in 

high- (V= 6.4 ± 0.32 U mg-1; K0.5 = 0.34 ± 0.02 �mol L-1) and low- (V= 127.1 ± 6.2 U mg-1; KM = 

84 ± 4.1 �mol L-1) affinity sites. There was no direct correlation between ATP affinity and the 

habitat of different crab species. (Na,K)-ATPase specific activity was about 3-fold lower than that 

reported for Potamon edulis, the only species of freshwater crab for which this parameter was 

reported. Much higher specific activities were found for estuarine crabs, particularly when 

acclimated to low salinities. The low specific activity estimated for D. pagei may be attributed to 

the lower osmoionic gradient that it maintains between the hemolymph and the external medium, 

compared to other freshwater crabs.  

Stimulation of enzyme activity by Na+ (V = 133.8 ± 7.3 U mg-1; K0.5= 4.7 ± 0.3 mmol L-1), 

Mg2+ (V= 136.5 ± 8.0 U mg-1; K0.5= 0.62 ± 0.04 mmol L-1), K+ (V = 131.7± 7.9 U mg-1; K0.5= 0.47 

± 0.03 mmol L-1) and  NH4
+ (V= 125.6 ± 6.3 U mg-1, K0.5= 1.90 ± 0.09 mmol L-1) occurred with 

site-site interactions. The apparent affinity for Na+ of the gill enzyme from D. pagei is low, when 



 

compared to those reported for other freshwater animals, but similar to those found for 

estuarine/marine species. In contrast, the apparent affinity for K+ is 2.5 to 5-fold higher than those 

estimated for species that inhabit more saline media, and is apparently more related to the animals’ 

habitat than Na+ affinity. This possibility is consistent with the location of the (Na,K)-ATPase in 

crabs gill tissue, with K+ binding sites exposed to the hemolymph, allowing the direct modulation 

of enzyme activity by hemolymph K+ concentration. 

In contrast to data reported for other crab species, D. pagei gill (Na,K)-ATPase activity was 

not synergistically stimulated by K+ and NH4
+. However, the presence of one of these ions in the 

reaction medium results in an increase of about 3-fold in the apparent affinity of the enzyme for 

the other. This kinetic characteristic may be physiologically relevant to assure the transport of 

both ions, even in the presence of elevated concentrations of the other. 

Ouabain (3 mmol L-1) inhibited total ATPase activity (≈ 78%) through a biphasic curve 

(KI= 6.21 ± 0.32 �mol L-1 and 101.2 ± 5.1 �mol L-1) reinforcing previous results suggesting the 

presence of two isoenzymes in the microsomal preparations. A biphasic inhibition by 

orthovanadate (10 �mol L-1) to about 15% residual activity was also observed.  

Optimal pH for D. pagei gill V-ATPase activity was 7.5. The modulation of enzyme activity 

of the animal kept in fresh water by ATP (V= 26.5 ± 1.3 U mg-1; K0.5= 3.9 ± 0.2 mmol L-1) and 

Mg2+ (V = 27.9 ± 1.4 U mg-1; K0.5 =0.80 ± 0.04 mmol L-1) occurred with positive cooperativity. 

The inhibition of the orthovanadate insensitive ATPase activity by bafilomycin A1 followed a 

monophasic curve (KI= 55.0 ± 2.8 nmol L-1). About 44 % of total ATPase activity was inhibited, 

corresponding to the V-ATPase.  

Dilocarcinus pagei gill V-ATPase activity substantially decreased in response to animal’s 

exposure to 21‰ salinity. After 1h exposure, the activity diminished about 3-fold, reaching 4-

fold after 24h, indicating the action of efficient short-time regulation mechanisms. Interestingly, 

V-ATPase activity was about 2-fold higher after 120h exposure, compared to 24h, although 2-

fold lower compared to that estimated in fresh water. After 240h, the activity returned to the low 

levels observed for 1 and 24 h, indicating efficient long-term regulation.  

Besides the decrease in specific activity, it was also observed an increase in enzyme’s 

apparent affinity for ATP (12 fold) and Mg2+ (3 fold) in response to animal’s exposure to 21‰ 

salinity. Simultaneously, the enzyme’s affinity for bafilomycin A1 increased up to 190-fold. We 

propose that, in response to salinity alteration, conformational changes take place both in V1 (in 



 

which the ATP and Mg2+ binding sites are located) and V0 (which contains the bafilomycin A1 

bindind site), resulting in higher exposition of the inhibitor binding site and also higher affinity 

for Mg2+ and ATP. As the affinity increases are observed after just 1h exposure, this regulatory 

mechanism seems to be independent of protein expression and, thus, should not be related to the 

expression of distinct isoforms of some enzyme subunit.  

The lowering of gill V-ATPase activity in D. pagei in response to exposure to an elevated 

salinity is consistent with the mechanisms proposed for the role of this enzyme in active Na+ 

capture in hololimnetic crustaceans. After 10 days at 21‰, the gill microsomal fractions still 

show a little V-ATPase activity, possibly related to acid-base regulation and ammonia excretion 

processes.  

The results obtained for the acclimation of D. pagei for 10 days at salinities in the range 5 

to 21‰ also showed a substantial decrease of V-ATPase activity in response to the increase in 

medium salinity. However, except for 5‰, it was not observed an increase of enzyme’s affinity 

for bafilomycin, suggesting that this alteration is limited to shorter periods of exposure. However, 

a significant increase in the enzyme’s affinity for ATP and Mg2+ was also observed.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. A invasão da água doce e a regulação osmótica em crustáceos dulcícolas. 

 Os crustáceos surgiram no mar há aproximadamente 600 milhões de anos (Barnes, 1990) e 

ainda hoje a maioria das espécies conhecidas são marinhas. Ao longo da evolução, alguns grupos 

invadiram ambientes de salinidades inferiores à da água do mar (Schubart et al., 1998). Esta 

transição do ambiente marinho para o dulcícola constitui um grande desafio osmótico e iônico, 

visto que na água doce os animais tendem a perder íons por difusão e ganhar água por osmose. A 

capacidade dos crustáceos tornarem-se completamente independentes da água salobra deve-se 

essencialmente a dois tipos de adaptações: mecanismos eficientes de hiperosmorregulação, ou seja, 

manutenção da concentração osmótica da hemolinfa elevada em relação ao meio externo 

(Péqueux, 1995; Lucu & Towle, 2003) e independência de águas salobras para a reprodução 

(Schubart & Diesel, 1998).  

Os crustáceos apresentam vários padrões de regulação osmótica. Quanto à capacidade de 

sobrevivência em diferentes salinidades são classificados como estenoalinos, que toleram somente 

pequena variação na salinidade do meio externo, ou eurialinos, quando capazes de tolerar amplas 

variações (Péqueux, 1995). A relação entre a concentração osmótica da hemolinfa e a do meio 

externo é expressa em termos de osmoconformidade ou osmorregulação. Nos crustáceos 

osmoconformadores, a concentração osmótica da hemolinfa mantém-se semelhante à do ambiente, 

enquanto nos osmorreguladores essa concentração é mantida entre certos limites espécie-

específicos, abaixo (hiporregulação) ou acima (hiperregulação) daquela do meio externo (Péqueux, 

1995; Lucu et al., 2000; Lucu & Towle, 2003). Os crustáceos hiperreguladores são subdivididos 

em dois grupos: os reguladores fracos que são capazes de viver e hiperregular em meios diluídos 

em relação à água do mar, mas sobrevivem mal em água doce; e os reguladores fortes, capazes de 

hiperregular fortemente em água doce e passar toda a vida adulta neste ambiente (Péqueux, 1995; 

Kirschner, 2004; Freire et al., 2008). 

Os crustáceos marinhos são, em sua maioria, osmoconformadores e estenoalinos. Já as 

espécies que colonizaram com sucesso a água doce apresentam graus variados de eurialinidade, 

além de mecanismos eficientes de hiperosmorregulação (Péqueux, 1995; Mo & Greenaway, 2001; 

Onken & McNamara, 2002; Lucu & Towle, 2003).  

A capacidade de hiperosmoregulação dos crustáceos dulcícolas está relacionada a uma menor 

permeabilidade da superfície corporal a água e íons (comparativamente a espécies habitantes de 
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meios mais salinos), assim como a mecanismos eficientes de absorção de íons, através de epitélios 

de interface entre o organismo e o meio externo como as brânquias e as glândulas antenais (Mantel 

& Farmer, 1983; Péqueux, 1995; Lucu & Towle, 2003; Freire et al., 2008).  

As brânquias são consideradas o principal órgão responsável pelo controle da osmolalidade 

da hemolinfa nos crustáceos aquáticos e estão envolvidas também nas trocas gasosas, regulação de 

pH e na excreção de compostos nitrogenados na forma de amônia (Péqueux, 1995; Taylor & 

Taylor, 1992; Weihrauch et al., 2004a). Consistem de estruturas multilamelares, sendo cada lamela 

constituída por um envelope cuticular banhado externamente pela água do ambiente e revestido 

internamente por uma única camada de células epiteliais, que formam um compartimento por onde 

circula a hemolinfa do animal (revisto por Péqueux, 1995; Freire et al., 2008). Na maioria das 

espécies de caranguejos hiperreguladores estudadas até o momento existe uma diferença funcional 

e estrutural marcada entre as brânquias anteriores e posteriores. As anteriores apresentam epitélio 

fino e são especializadas em trocas gasosas; as posteriores, envolvidas na absorção ativa de íons a 

partir de ambientes externos diluídos, apresentam a superfície apical das células epiteliais (voltada 

para o meio externo) amplificada por microvilos e as membranas basolaterais (banhadas pela 

hemolinfa) altamente invaginadas e associadas a numerosas mitocôndrias (Péqueux, 1995; Freire 

et al., 2008). O Painel 1 mostra esquematicamente a morfologia típica de uma brânquia posterior 

de um caranguejo. 

  

Painel 1. Representação esquemática da morfologia de uma brânquia posterior do 

caranguejo Uca sp.  

1-cutícula; 2-células epiteliais; 3- células pilares; 4- espaço por onde circula a hemolinfa; 5- 

septo intralamelar. (Modificado de Onken & Riestenpatt, 1998). 
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Os principais íons envolvidos na regulação osmótica e iônica dos crustáceos são Na+ e Cl- e a 

regulação do seu fluxo é fundamental para a sobrevivência das espécies hiperreguladoras em meios 

diluídos (Péqueux, 1995; Kirschner, 2004). O modelo mais aceito para o mecanismo molecular de 

captação de Na+ e Cl- através do tecido branquial de animais hiperreguladores fortes, como D. 

pagei, está representado no Painel 2.  De acordo com ele, íons Na+ provenientes do meio externo 

entram nas células branquiais através de canais de Na+ apicais (1), a favor de um gradiente elétrico 

gerado por uma V-ATPase apical (2), sendo então transportados para a hemolinfa via (Na,K)-

ATPase basolateral (3); canais de K+ basolaterais (4) permitem a saída de K+ de volta para a 

hemolinfa, contribuindo para manter o gradiente elétrico negativo intracelular. Íons Cl- entram nas 

células a partir do meio externo via um trocador Cl-/HCO3
- apical (5), passando do citosol para a 

hemolinfa através de canais de cloreto basolaterais (6), a favor do gradiente elétrico. A captação de 

Cl- é independente da captação de Na+ e não envolve a participação da (Na,K)-ATPase. A captação 

de ambos os íons depende da atividade da anidrase carbônica (7), responsável pelo suprimento de 

íons H+ para exportação via V-ATPase apical (2) e HCO3
- para o funcionamento do trocador Cl-

/HCO3
- apical (5).  

Painel 2.  Modelo da célula epitelial branquial dos crustáceos decápodes, mostrando os 

transportadores de íons envolvidos na osmorregulação em hiperreguladores fortes. 
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1.2.  (Na,K)-ATPase: características gerais. 

A (Na,K)-ATPase (E.C. 3.6.1.9) é uma ATPase do tipo P, caracterizada pela formação de um 

intermediário fosforilado durante o ciclo catalítico. Responsável pela troca de 3 íons Na+ 

intracelulares por 2 íons K+ extracelulares, atua como um transdutor de energia ao converter a 

energia química potencial da hidrólise do ATP em energia potencial eletroquímica, associada a um 

gradiente de concentração iônica. Além de manter o potencial de membrana, esse gradiente 

energiza outros processos de transporte, envolvidos na regulação do volume celular e no transporte 

de outros íons e solutos vitais (Horisberger, 2004; Martin, 2005). 

A (Na,K)-ATPase é constituída por duas subunidades, denominadas α e β. A subunidade α 

(Mr~100 kDa) apresenta 10 segmentos transmembrana, denominados M1-M10. Suas extremidades 

N- e C-terminal estão ambas voltadas para o citoplasma; alças intra- e extracelulares unem os 

segmentos transmembrana (Painel 3). Nesta subunidade estão os sítios de ligação para Na+, K+ e 

ATP (Jorgensen et al., 2003; Horisberger, 2004; Martin, 2005). As alças voltadas para o citoplasma 

estão estruturadas de modo a formar três domínios globulares, denominados “domínio de 

fosforilação” (P), “domínio âncora ou ativador” (A) e domínio de ligação de nucleotídeos (N). Os 

resíduos de aminoácidos importantes para a ligação do ATP à enzima e o resíduo de aspartato que é 

fosforilado durante o ciclo reacional localizam-se nos domínios N e P, respectivamente. Os três 

domínios intracelulares conectam-se a um domínio transmembrana de forma cilíndrica por uma 

haste estreita. No domínio transmembrana estão localizados os resíduos de aminoácidos que 

participam da coordenação de Na+ e K+. A subunidade β (Mr ~50)  possui apenas um segmento 

transmembrana cuja extremidade N-terminal está voltada para o citoplasma (Painel 3); cerca de 

80% da cadeia é extracelular e altamente glicosilada (revisto por Kaplan, 2002; Jorgensen et al., 

2003; Horisberger, 2004; Martin, 2005). 
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O painel 4 mostra a  arquitetura do complexo αβ da (Na,K)-ATPase de rim de porco, recém 

caracterizada com resolução de 3,5 Å (Morth et al., 2007).  

A associação entre as subunidades α e β é essencial para a expressão funcional da (Na,K)-

ATPase. Apesar da cadeia α ser considerada a subunidade catalítica da enzima, está bem 

estabelecido que a cadeia β é essencial para o seu enovelamento, direcionamento e inserção 

corretos na membrana. Além disso, β também atua na modulação da atividade catalítica da enzima 

por íons monovalentes, bem como no reconhecimento e transporte destes íons através da membrana 

(Geering, 2001; Laughery et al., 2003; Becker et al., 2004; Martin, 2005; Vagin et al., 2007). 

Nos mamíferos, foram identificados até o momento genes individuais para quatro isoformas 

da subunidade α e três da subunidade β (Blanco & Mercer, 1998; Crambert et al., 2000; 

Mobasheri et al., 2000; Pressley et al., 2005). Recentemente, foi sugerida ainda a existência de 

duas novas isoformas da subunidade β (Blanco et al., 2005). A combinação dessas isoformas, 

cuja expressão ocorre de maneira seletiva em diferentes tecidos, origina uma série de isoenzimas 

com propriedades cinéticas diferentes no que diz respeito à afinidade por Na+, K+, ATP e  

ouabaína, inibidor específico da enzima, além de diferentes respostas a mensageiros secundários 

intracelular 

extracelular 

Painel 3. Topologia de 

membrana das cadeias αααα e ββββ 

da (Na,K)-ATPase dos 

vertebrados. (Modificado de 

Martin, 2005) 
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(Blanco & Mercer, 1998; Crambert et al., 2000; Segall et al., 2000; Mobasheri et al., 2000; 

Mijatovic et al., 2007). In vitro, todas as combinações possíveis de isoformas de α e β resultam 

em enzimas cataliticamente ativas; entretanto, não é conhecido se, in vivo, a associação de 

isoformas é regulada, favorecendo a expressão de apenas algumas isoenzimas (Mijatovic et al., 

2007). Por outro lado, a relevância fisiológica dessa diversidade de isoformas ainda não é bem 

compreendida (Pressley et al., 2005; Lingrel et al., 2007; Pierre et al., 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Painel 4. Arquitetura do complexo 
�� da (Na,K)-ATPase de rim de 
porco.  
As subunidades �, � e � estão 
mostradas, respectivamente, em azul, 
amarelo e vermelho. (Modificado de 
Morth et al, 2007). 
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O modelo mais aceito atualmente para o mecanismo de acoplamento entre a hidrólise do 

ATP e o transporte de íons pela (Na,K)-ATPase está apresentado no Painel 5 e baseia-se na 

ocorrência de grandes transições conformacionais entre dois estados principais da enzima: E1, 

com alta afinidade por Na+ intracelular, e E2, com alta afinidade por K+ extracelular (revisto por 

Horisberger, 2004; Martin, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Painel 5. Esquema integrado do ciclo funcional da (Na,K)-ATPase. 

(Modificado de Horisberger, 2004) 
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O ciclo se inicia com a enzima na forma E1ATP, na qual a molécula de ATP está ligada ao 

domínio N e os domínios citoplasmáticos estão afastados entre si (fase 1). A ligação de 3 Na+ 

extracelulares à enzima induz uma mudança conformacional, que envolve a rotação do domínio N, 

levando à aproximação entre o fosfato γ do ATP  e o  resíduo de aspartato a ser fosforilado (fase 2).  

A fosforilação do domínio P (fase 3) é acompanhada por uma aproximação do domínio A em 

relação aos domínios N e P. Simultaneamente, uma mudança conformacional no domínio 

transmembrana resulta no fechamento do canal de acesso aos sítios de ligação de cátions a partir do 

meio intracelular, ocluindo os íons Na+ já ligados à enzima e dando origem à forma E1P(3Na) (fase 

3). Esta forma transforma-se rapidamente na forma E2P2Na (fase 4), envolvendo: 1. abertura dos 

sítios de ligação de cátions para o meio extracelular, desocluindo os íons Na+; 2. redistribuição 

espacial de grupos importantes para a coordenação dos cátions no interior do domínio 

transmembrana, diminuindo a afinidade por íons Na+; 3. liberação de um primeiro íon Na+ para 

fora da célula. No próximo passo, um rearranjo do canal de acesso extracelular aos sítios de ligação 

de cátions leva à liberação dos dois íons Na+ restantes (fase 5). A ocupação dos sítios de ligação de 

cátions da forma E2P por 2 íons K+ extracelulares (fase 6) induz duas alterações principais: 

desfosforilação do domínio P e oclusão dos íons ligados, por fechamento do canal de acesso 

extracelular (fase 7). A ligação de uma nova molécula de ATP ao domínio N (fase 8) leva ao 

distanciamento dos domínios N e P, que induz o movimento dos segmentos transmembrana da 

molécula, resultando na abertura do canal de acesso aos sítios de ligação de cátions para o meio 

intracelular. Um rearranjo dos grupos importantes para a coordenação dos cátions provoca a 

diminuição da afinidade da enzima por íons K+, ocasionando a transição conformacional da forma 

E2ATP(2K) para a forma E1ATP2K (fase 9).  A liberação dos íons K+ para o citosol (fase 10) 

finaliza o ciclo de bombeamento (Modificado de Horisberger, 2004). 

A (Na,K)-ATPase é especificamente inibida por ouabaína, que se liga à forma E2P (Croyle 

et al., 1997; Crambert et al., 2004), inibindo a atividade catalítica e o transporte iônico pela 

enzima. O vanadato, que mimetiza o estado de transição da fosforilação/desfosforilação da 

enzima na forma E2, também é um inibidor potente da (Na,K)-ATPase e de outras ATPases do 

tipo P (Boxenbaum et al., 1998; Fedosova et al., 1998). 
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1.3.  V-ATPase: Características gerais  

A V-ATPase (E.C. 3.6.3.14)�é uma bomba de prótons encontrada em praticamente todas as 

células eucarióticas. A energia para o transporte ativo de H+ provém da hidrólise do ATP e o 

gradiente eletroquímico gerado pode dirigir o transporte secundário de outros íons ou compostos 

(Cipriano et al., 2008; Beyenbach & Wieczoreck, 2006).  

Esta enzima apresenta grande variedade de funções. Encontrada em membranas 

intracelulares (vacúolos, lisossomos, endosomos), é responsável pela acidificação destes 

compartimentos, de modo a estabelecer valores ótimos de pH para funções especializadas, como 

a degradação de macromoléculas por enzimas digestivas e o rompimento de interações ligante-

receptor. Nas membranas de vesículas secretórias, a ação da V-ATPase é responsável pela 

geração da força motriz para a captação de pequenas moléculas, como neurotransmissores e ATP. 

Evidências recentes sugerem ainda um papel do domínio V0 da enzima no processo de fusão de 

membranas (revisto por Jefferies et al., 2008).  

A V-ATPase também é encontrada na membrana plasmática de certas células 

especializadas, particularmente células epiteliais, onde desempenha função importante na 

secreção de prótons. Em osteoclastos, a acidificação do espaço extracelular contribui para a 

reabsorção óssea (Toyomura et al., 2003); já nas células dos túbulos renais, a mesma enzima 

parece estar envolvida na reabsorção de HCO3
- (Karet et al., 1999). Presente em células tumorais, 

acidifica o meio extracelular de modo a facilitar processos invasivos de outras células (Rojas et 

al., 2004; Sennoune et al., 2004).�Em crustáceos, anfíbios e peixes de água doce, acredita-se estar 

envolvida na osmorregulação (revisto por Beyenbach & Wieczoreck, 2006; Forgac, 2007; Freire 

et al., 2008)��  

A V-ATPase apresenta múltiplas subunidades, arranjadas em 2 estruturas principais: um 

complexo citoplasmático periférico, V1 (400-600 kDa), que interage com ATP, ADP e Pi, e um 

complexo integral de membrana, V0 (150-300 kDa), que media o transporte de H+ (Painel 6).  

O complexo V1 é composto por 8 subunidades diferentes, na estequiometria 

A3B3CDE2FG2H (Jefferies et al., 2008; Marshansky  & Futai, 2008; Bowman et al., 2006). Esta 

estrutura consiste de uma cabeça globular com 3 cópias alternadas das subunidades A e B, 

formando um anel, uma haste central rotacional, composta de uma subunidade D e uma F, e duas 

hastes periféricas (Jefferies et al., 2008; Marshansky & Futai, 2008). Seis sítios de ligação para o 

ATP estão localizados nas interfaces entre as subunidades A (≈ 70 kDa) e B (≈ 60 kDa). Três dos 
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sítios são catalíticos, constituídos majoritariamente por aminoácidos da subunidade A. Os outros 

três, não catalíticos, estão intercalados entre os catalíticos, aparentemente desempenhando função 

regulatória (Jefferies et al., 2008 , Inoue et al., 2005; Cipriano et al., 2008).  

O complexo V0, responsável pela translocação dos prótons através da membrana, é 

composto pelas subunidades a, c, c’, c’’, d e e, com estequiometria ac4c’c’’de. Há 6 ou mais 

subunidades c, formando uma estrutura em anel na bicamada lipídica, denominada anel-c (Painel 

6), que é essencial para a função da enzima (revisto por Inoue et al., 2005; Beyenbach & 

Wieczoreck, 2006, Jefferies et al., 2008). 

 

As subunidades c, c’ e c” são proteolipídeos altamente hidrofóbicos e de baixa massa 

molecular (16 a 23 kDa), que se organizam na forma de 4 a 5 hélices transmembrana. Cada uma 

das subunidades c apresenta um resíduo de glutamato essencial, localizado em uma das hélices 

transmembrana, que interage com a subunidade a e sofre protonação/desprotonação reversível 

durante o transporte de prótons. A subunidade d está posicionada sobre o anel-c, estabelecendo 

uma interface entre o anel e a haste DF de V1 que é essencial para o transporte de H+ (revisto por 

Iwata et al., 2004; Cipriano et al., 2008).   

Painel 6. Estrutura da V-ATPase.  

Representação esquemática da V-ATPase de Saccharomyces cervisiae (Modificado de 

Jefferies et al., 2008). 
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A subunidade a (≈100 kDa) também é crucial para o mecanismo de transporte de prótons. 

Estudos estruturais mostram que ela apresenta 2 domínios: o domínio N-terminal é hidrofílico e 

está voltado para a face citoplasmática da membrana. A porção C-terminal constitui o outro 

domínio, integral, altamente hidrofóbico, organizado na forma de hélices transmembrana que 

geram dois semi-canais que permitem o acesso de H+ aos resíduos de glutamato envolvidos no 

transporte, embebidos no anel-c (revisto por Cipriano et al., 2008; Forgac, 2007).  

O transporte de H+ pela V-ATPase ocorre por meio de catálise rotacional (Hirata et al., 

2003; Imamura et al., 2003). A hidrólise do ATP induz mudanças conformacionais nas 

subunidades catalíticas (A) que dirigem a rotação da hélice central, ou “rotor”, constituído pelas 

subunidades D, F, d e pelo anel-c, resultando no movimento de prótons do citoplasma para o 

meio extracelular (Jefferies et al., 2008; Forgac, 2008) (Painel 7). 

 Acredita-se que o acoplamento entre a hidrólise do ATP e o transporte de H+ envolve os 

seguintes passos (Painel 7): i. um íon H+, proveniente do citosol, passa através de um dos semi-

canais transmembrana da subunidade a, voltado para o citosol, protonando um resíduo de 

glutamato de uma subunidade do anel-c; ii. a hidrólise do ATP, na subunidade A, dirige a rotação 

do anel-c, e o resíduo de glutamato protonado, sem carga, move-se no interior do ambiente 

hidrofóbico do anel; iii. após uma rotação completa, o resíduo de glutamato protonado aproxima-

se de um resíduo de arginina essencial, localizado no outro semi-canal para H+ da subunidade a, 

voltado para o meio extracelular; iv. o resíduo de arginina promove a desprotonação do 

glutamato, permitindo que o próton alcance o meio extracelular (revisto por Beyenbach & 

Wieczoreck, 2006, Cipriano et al., 2008). Aparentemente, 2 íons H+ são transportados por 

molécula de ATP hidrolisada (Tomashek & Brusilow, 2000). 

Um requisito essencial para a ocorrência do mecanismo rotacional de catálise é que o 

complexo A3B3 seja estacionário em relação à subunidade a. Esta função estrutural é 

desempenhada pelas duas hastes periféricas, constituídas pelas subunidades C, E, G e H e pelo 

domínio N-terminal da subunidade a. As subunidades G e E interagem fortemente entre si e com 

a subunidade B. Por sua vez, cada par GE interage com uma subunidade C ou H, estas últimas 

localizadas na interface entre V1 e V0, interagindo com a subunidade a. Aparentemente, também 

ocorre interação direta entre o domínio N-terminal da subunidade a e a subunidade catalítica 

(revisto por Jefferies et al., 2008; Forgac, 2007). O conjunto destas interações garante a 

imobilização do conjunto em relação à membrana.  
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As V-ATPases são grandes complexos protéicos que começam a se arranjar no retículo 

endoplasmático (Graham et al., 2003; Malkus et al., 2004). Aparentemente, o arranjo correto 

requer a ação de chaperonas (Graham et al., 2003, Davis-Kaplan et al., 2006) e os domínios V0 e 

V1 podem ser formados na ausência um do outro (Kane et al., 2006). Todas as subunidades são 

essenciais para a atividade enzimática. Complexos sem a subunidade H, embora possam ser 

expressos na membrana de leveduras, são altamente instáveis e inativos (Hirata et al., 1993). 

Múltiplas isoformas das subunidades da V-ATPase foram descritas. Dentre estas, quatro 

isoformas da subunidade a (a1, a2 a3 e a4) foram encontradas em mamíferos, sendo expressas de 

maneira tecido-específica (Nishi et al., 2002), enquanto em leveduras apenas duas isoformas desta 

subunidade foram descritas (Manolson et al., 1994). A isoforma da subunidade a presente na 

molécula da V-ATPase define o seu direcionamento para diferentes membranas de 

compartimentos intracelulares ou ainda para diferentes regiões da membrana plasmática, em 

células polarizadas (revisto por Jefferies et al., 2008). 

Painel 7.  Mecanismo de acoplamento entre a hidrólise de ATP e o transporte de H+ 

 pela V-ATPase. 

A: Mecanismo de rotação da VATPase. B: Mecanismo de transporte de prótons através  

de V0. (Modificado de Cipriano et al., 2008). 
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Nas leveduras, com exceção da subunidade a, todas as demais apresentam uma única 

isoforma. Em mamíferos, entretanto, várias outras subunidades são expressas como múltiplas 

isoformas: duas isoformas das subunidades B, E, H e d foram descritas (Da Silva et al., 2007; 

Wagner et al., 2004; Nishi et al., 2003; Smith et al., 2002; Murata et al., 2002; Sun-Wada et al., 

2003) e três das subunidades C e G (Smith et al., 2002; Murata et al., 2002; Sun-Wada et al., 

2003). A exemplo da subunidade a, estas isoformas são expressas de maneira tecido específica. 

Acredita-se que padrões variados de subunidades das isoenzimas da V-ATPase possam estar 

relacionados a uma regulação independente de formas expressas na mesma célula ou tecido 

(revisto por Jefferies et al., 2008). 

A V-ATPase apresenta similaridade estrutural e mecanística com a FoF1-ATPase. A 

estrutura das subunidades constituintes das duas enzimas, bem como o mecanismo de catálise 

rotacional pelo qual elas atuam são muito semelhantes. Em particular, a subunidade A da V-

ATPase, na qual ocorre a hidrólise do ATP, apresenta grande homologia com a subunidade ß da 

F-ATPase, na qual está localizado o sítio de síntese de ATP (Marshanky & Futai, 2008). 

Entretanto, as V-ATPases apresentam maior complexidade estrutural, o que pode ser um reflexo 

de sua diversidade de papéis biológicos.  

Esta diversidade de funções implica necessariamente num conjunto complexo de 

mecanismos regulatórios da atividade da V-ATPase, incluindo dissociação reversível, 

direcionamento seletivo e alterações na eficiência de acoplamento entre a hidrólise de ATP e o 

transporte de H+ (Cipriano et al., 2008; Jefferies et al., 2008).  

Um mecanismo característico de regulação da V-ATPase envolve a dissociação reversível 

dos domínios V1 e V0, resultando na interrupção da hidrólise do ATP e consequentemente do 

transporte de H+ (Painel 8A). Este mecanismo é desencadeado em resposta à diminuição dos 

níveis de glicose. Em leveduras e insetos é considerado uma resposta de conservação de energia. 

Entretanto, em células renais de mamíferos o seu significado fisiológico permanece obscuro 

(Jefferies et al, 2008; Cipriano et al., 2008). A subunidade C da enzima parece desempenhar um 

papel relevante neste mecanismo de regulação, separando-se completamente dos domínios V0 e 

V1 durante a dissociação reversível (Jeferries et al., 2008). 

Um segundo mecanismo de regulação envolve a formação reversível de ligações dissulfeto 

entre resíduos conservados de cisteína presentes no sítio catalítico da subunidade A, inativando a 

enzima (Jefferies et al, 2008; Cipriano et al., 2008) (Painel 8 B). 
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Em certas células, a atividade da V-ATPase parece ser regulada também pelo controle da 

densidade de moléculas da enzima na membrana plasmática. Esta regulação é efetuada por meio 

da exocitose reversível de vesículas intracelulares que contém um grande número de moléculas 

de V-ATPase, as quais se fundem com a membrana plasmática, aumentando a densidade da 

enzima na superfície celular e com isso o fluxo de prótons (Jefferies et al, 2008; Cipriano et al., 

2008)  (Painel 8 C). 

Um quarto mecanismo regulatório consiste em alterações da “eficiência de acoplamento” da 

enzima, ou seja, a eficiência com que os prótons são bombeados em resposta à hidrólise de ATP. 

Em leveduras, a eficiência de acoplamento da V-ATPase é determinada pela isoforma da 

subunidade a presente na enzima (Kawasaki-Nishi et al., 2001). O envolvimento de outras 

subunidades nessa modulação, especialmente em enzimas de mamíferos, permanece a ser 

esclarecido (Jefferies et al, 2008)  (Painel 8 D). Por exemplo, sabe-se que a variação nos níveis 

de expressão da subunidade H afeta o arranjo correto das demais subunidades constituintes da V-

ATPase; além disso, o domínio N-terminal desta subunidade é essencial para a ativação da 

hidrólise do ATP, enquanto seu domínio C-terminal desempenha um papel essencial no 

acoplamento entre a hidrólise e o transporte de prótons (revisto por Jefferies et al., 2008). 

A bafilomicina e a concanamicina são compostos estruturalmente relacionados que inibem 

especificamente a V-ATPase, em concentração nanomolar (Bowman et al., 1988; Drose et al., 

1993). Embora a exata localização do sítio de ligação da bafilomicina na molécula da enzima 

tenha permanecido obscura por mais de duas décadas após a sua identificação como inibidor 

específico da V-ATPase (Bowman et al, 1988), atualmente ela é bem conhecida (Bowman et al., 

2004, 2006; Murata et al., 2005; Huss e Wieczorek, 2009). A bafilomicina liga-se ao complexo 

V0, interagindo majoritariamente com a subunidade c; alguns aminoácidos da subunidade a 

aparentemente também contribuem para a ligação. A interação do inibidor com essas subunidades 

aparentemente impede a rotação do anel c, bloqueando o transporte de prótons (Bowman & 

Bowman, 2002; Bowman et al., 2004; Wang et al., 2005, Fernandes et al., 2006; Huss e 

Wieczorek, 2009). 

Diversos estudos mostram que a bafilomicina não apresenta especificidade para um tipo 

particular de V-ATPase, inibindo indiscriminadamente todas elas; este fato pode ser atribuído à 

grande homologia entre as subunidades c das enzimas das mais diferentes origens (Fernandes et 

al., 2006; Huss e Wieczorek, 2009). 
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Painel 8. Mecanismos de Regulação da atividade V-ATPase. 

 (Modificado de Jefferies et al, 2008). 
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1.4. (Na,K)-ATPase e V-ATPase branquiais dos crustáceos. 

 A despeito de sua importância reconhecida no processo de osmoregulação, pouco se 

conhece sobre as características bioquímicas da (Na,K)-ATPase branquial dos crustáceos, em 

particular em espécies dulcícolas. Analogamente a enzimas de outras fontes, a dos crustáceos 

apresenta uma subunidade α, de peso molecular entre 95 e 104 KDa, e uma subunidade β, de 

peso molecular 38 a 40 KDa (Furriel et al., 2000; Masui et al., 2002; Towle et al., 2001; Lucu & 

Flik, 1999; Gonçalves et al., 2006; Santos et al., 2007; Garçon et al., 2007; Belli et al., 2009). As 

isoformas das duas subunidades são pouco conhecidas nos crustáceos. Um único cDNA para a 

subunidade α foi clonado de Callinectes sapidus (Towle et al., 2001), Homarus americanus 

(Parrie & Towle, 2002) e Scylla paramosain (Chung & Lin, 2006). Em contraste, dois cDNA 

diferentes para esta subunidade foram identificados em Artemia (Lucu & Towle, 2003) e 

Pachygrapsus marmoratus (Jayasundara et al., 2007). A estrutura primária completa da cadeia α 

é conhecida em poucas espécies de crustáceos, observando-se grande homologia entre elas 

(Baxter-Lowe et al., 1989; Macías et al., 1991; Pressley, 1992; Towle et al., 2001; Parrie & 

Towle, 2002; Jayasundara et al., 2007). Diferentemente da enzima de vertebrados, a subunidade 

α da enzima de Artemia parece apresentar apenas 8 segmentos transmembrana (Peterson & 

Hokin, 1981). Com respeito à subunidade β, sua estrutura primária só é conhecida em Artemia, 

sendo observada boa homologia com as isoformas da subunidade β de vertebrados 

(Bhattacharyya et al., 1990). Em D. pagei, foi descrita uma grande homologia entre a seqüência 

de aminoácidos parcialmente deduzida para a subunidade α da (Na,K)-ATPase branquial e 

aquelas determinadas para enzimas de outros invertebrados e até mesmo vertebrados. Além disso, 

níveis mais elevados de RNAm para esta subunidade e uma atividade (Na,K)-ATPase cerca de 4 

vezes maior foram determinados nas brânquias posteriores do animal (Weihrauch et al., 2004b).  

 As características cinéticas da (Na,K)-ATPase branquial dos crustáceos começaram a ser 

investigadas recentemente (Lucu & Towle, 2003; Leone et al., 2005a). Alguns autores têm 

sugerido que a afinidade por íons Na+ seria o parâmetro cinético mais variável entre as enzimas 

branquiais de diferentes espécies, aparentemente refletindo a salinidade do ambiente natural do 

animal. Assim, enzimas de animais bem adaptados à água doce tenderiam a apresentar afinidades 

maiores por íons Na+, enquanto as afinidades por íons K+ e Mg2+ e pelo ATP seriam menos 

variáveis e aparentemente não correlacionadas à salinidade do habitat do animal (Harris & 

Bayliss, 1988; Pequéux, 1995; Lucu & Towle, 2003). Entretanto, vários resultados conflitantes 
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com esta proposta foram relatados recentemente, sugerindo que, na verdade, o parâmetro mais 

variável seria a afinidade da enzima por K+. Desta forma, acredita-se que uma análise 

comparativa das características cinéticas da (Na,K)-ATPase branquial de crustáceos com 

diferentes graus de adaptação ao ambiente dulcícola pode contribuir para identificar 

características particulares da enzima que efetivamente contribuem para um processo eficiente de 

captação de íons Na+ em meios diluídos, melhorando a compreensão das adaptações bioquímicas 

que estão associadas à invasão do ambiente dulcícola por estes animais, ao longo da evolução. 

Nesse contexto, D. pagei, um antigo invasor do ambiente dulcícola, constitui um modelo de 

estudo bastante adequado.  

 Comparativamente à (Na,K)-ATPase, ainda menos é conhecido sobre as características 

bioquímicas da V-ATPase branquial dos crustáceos. A subunidade B da enzima do caranguejo 

Carcinus maenas foi seqüenciada completamente (Weihrauch et al., 2001), mostrando 76–82% 

de identidade com as seqüências de aminoácidos deduzidas para a mesma subunidade em 

vertebrados, células vegetais e fungos. A mesma subunidade, em Artemia franciscana, também 

demonstrou alto grau de identidade, comparada às isoformas de mamíferos (Covi et al., 2005). A 

subunidade B foi parcialmente seqüenciada, ainda, nos caranguejos Eriocheir sinensis, C. sapidus 

e Chasmagnathus granulatus (Weihrauch et al., 2001; Luquet et al., 2005), mostrando boa 

homologia com a seqüência completa deduzida para C. maenas. A massa molecular estimada 

para a subunidade B da enzima de C. maenas (59 kDa) é bastante próxima daquela relatada para 

enzimas de outras fontes (Paunescu et al., 2004). As características cinéticas da V-ATPase de 

crustáceos ainda não foram investigadas. Em D. pagei, a subunidade B foi parcialmente 

seqüenciada (Weihrauch et al., 2004b), mostrando boa homologia com a seqüência completa 

deduzida para C. maenas (Weihrauch et al., 2001). Além disso, a expressão do RNAm para a V-

ATPase foi maior nas brânquias posteriores em relação às anteriores, em animais mantidos em 

água doce, embora níveis similares de atividade enzimática tenham sido estimados (Weihrauch et 

al., 2004b).  

A resposta osmorregulatória dos crustáceos é regulada por fatores neuroendócrinos. Estes 

compostos modulam o transporte de íons através do epitélio branquial, além da excreção de urina 

e permeabilidade corporal dos animais (revisto por Péqueux, 1995; Lucu & Towle, 2003; Freire 

et al., 2008). As respostas a mudanças de salinidade observadas em crustáceos eurialinos podem 

ser divididas em dois níveis: curto prazo, num período de minutos a horas e longo prazo, num 
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período de dias. A curto prazo, a (Na,K)-ATPase parece ser o primeiro alvo da regulação do 

processo de captura ativa de íons Na+ em meios diluídos, observando-se uma diminuição rápida e 

pronunciada da sua atividade quando da transferência dos animais para meios mais salinos 

(Neufeld et al., 1980; Henry et al., 2002; Lucu & Flik, 1999; Tresguerres et al., 2003; Bianchini 

et al., 2008). Aparentemente estes mecanismos de modulação rápida não envolvem mudanças no 

número de moléculas de enzima, podendo estar associados a alterações nos níveis intracelulares 

de cAMP (Sommer & Mantel, 1988,1991; Kamemoto, 1991; Mo et al., 1998,2003; Lucu & Flik, 

1999; Spanings-Pierrot et al., 2000; Tierney et al., 2003; Bianchini et al., 2007; Lucu et al., 

2008). A atividade da enzima também pode ser modulada por fosforilação/desfosforilação da 

cadeia α por proteínas quinases A e/ou C, como relatado para a enzima dos vertebrados (Lucu & 

Towle, 2003; Tresguerres et al., 2003; Fuller et al., 2009, Rodrigues-Mascarenhas et al., 2009).  

 Inúmeros estudos mostram que a atividade específica da (Na,K)-ATPase branquial 

também diminui quando crustáceos mantidos em meios diluídos são aclimatados a meios mais 

salinos por períodos mais longos, de 1-2 semanas (revisto por Péqueux, 1995; Lucu & Towle, 

2003; Leone et al., 2005a; Freire et al., 2008). Os mecanismos moleculares subjacentes a esta 

modulação da atividade da enzima a longo prazo também não são bem compreendidos, embora 

venham despertando interesse crescente dos pesquisadores. Acredita-se que podem estar 

envolvidos mecanismos transcricionais e pós-transcricionais, incluindo alterações na velocidade 

de transcrição e/ou na estabilidade do RNAm, “splicing” diferencial do RNA, mudanças nas 

velocidades de síntese e degradação da proteína, modificações pós-traducionais e ainda 

translocação de moléculas pré-existentes entre a membrana plasmática e reservatórios 

intracelulares (Towle et al., 2001; Henry et al., 2002;  Masui et al., 2005; Luquet et al., 2005; 

Lovett et al., 2006a; Chung & Lin, 2006; Jayasundara et al., 2007; Bianchini et al., 2008). A 

expressão de isoenzimas diferentes também pode estar envolvida, como sugerido para alguns 

caranguejos (Siebers et al., 1983; Harris & Bayliss, 1988; Genovese et al., 2004; Masui et al., 

2005; Lovett et al., 2006a) e os camarão Macrobrachium olfersi (Mendonça et al., 2007). 

 Alguns autores têm sugerido ainda que a aclimatação a diferentes salinidades provoque 

alterações na composição lipídica das membranas das células branquiais (Péqueux, 1995; Lucu 

and Towle, 2003, Hurtado et al., 2006; Belli, 2008), modulando a permeabilidade (Bell et al., 

1986; Haines, 1994; Porter et al., 1996) e a atividade da (Na,K)-ATPase e de outras enzimas 

presentes na membrana (Gibbs, 1998; Turner et al., 2003). Por fim, o aumento da atividade da 
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(Na,K)-ATPase no epitélio branquial de caranguejos e lagostas marinhos/estuarinos expostos a 

meios diluídos parece estar associado à diferenciação e hipertrofia de células ionotransportadoras 

(Lucu & Towle, 2003; Lovett et al., 2006b). Nos caranguejos, tanto as brânquias anteriores como 

as posteriores exibem atividade (Na,K)-ATPase dependente da salinidade, porém a resposta à 

salinidade é diferente entre elas, dada sua diferenciação funcional (Bianchini et al., 2007). 

A relação entre a atividade da V-ATPase branquial e a salinidade do meio tem sido pouco 

estudada; ainda não foi estabelecida uma relação direta entre a atividade da enzima e a 

hiperregulação osmótica nos crustáceos. As evidências da participação desta enzima na captação 

de íons por hiperreguladores fortes em água doce derivam exclusivamente de medidas 

eletrofisiológicas e da detecção de sua atividade no tecido branquial de algumas espécies, 

incluindo D. pagei (Weihrauch et al., 2004b). Apenas recentemente Tsai & Lin (2007) relataram, 

pela primeira vez, um aumento de cerca de 3 vezes na atividade V-ATPase branquial no 

caranguejo semi-terrestre marinho Uca formosensis, em resposta à aclimatação a um meio diluído 

(5‰). Algumas evidências indicam ainda que o grau de mudança na expressão do RNAm da 

(Na,K)-ATPase branquial quando da transferência de animais de uma condição isosmótica  para 

uma condição de baixa salinidade é maior que aquele observado para outros enzimas, incluindo a 

V-ATPase. Esta menor variação na expressão do RNAm para a V-ATPase pode ser atribuída a 

uma baixa resposta a um estresse salino, já que esta enzima também está envolvida em outros 

processos que não dependem diretamente da salinidade, como a excreção de amônia através das 

brânquias (Weihrauch et al., 2002, 2004, Luquet et al., 2005). Tem sido sugerido, ainda, que o 

aumento da atividade V-ATPase branquial em resposta à exposição a baixas e/ou altas 

salinidades pode estar associada a uma alta demanda para exportação de H+ pelas células, em 

conseqüência de um possível aumento da velocidade metabólica induzido pela mudança de 

salinidade, com a finalidade de manter a regulação ácido-base da hemolinfa (Bianchini et al., 

2007).  
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1.5. O caranguejo Dilocarcinus pagei  

A família Trichodactylidae é exclusivamente dulcícola, distribuindo-se na América do Sul e 

Central, desde o sul do México até a Argentina. Dilocarcinus pagei (Painel 9) é um caranguejo 

tricodactilídeo encontrado nas bacias continentais da América do Sul e planícies costeiras das 

Guianas e do Brasil (Magalhães et al., 2005). Passa todo o ciclo de vida em água doce e apresenta 

desenvolvimento larval abreviado, típico de crustáceos estritamente dulcícolas (Hirose et al., 

2000). Assim, é considerado um antigo invasor da água doce. Por outro lado, preserva uma 

notável capacidade de adaptação a salinidades elevadas (Augusto et al., 2007): apesar de 

apresentar alguma mortalidade a partir de 25‰, sobrevive até dois dias em água do mar (35‰). 

 Embora os caranguejos dulcícolas constituam um grupo abundante e bem sucedido de 

crustáceos decápodes, seus mecanismos fisiológicos de regulação osmótica e iônica têm sido 

pouco investigados. Sabe-se que são bons hiperosmorreguladores e que apresentam baixa 

permeabilidade a movimentos passivos de água e sais, minimizando as perdas difusivas de íons e 

a entrada osmótica de água através das superfícies corporais (Mantel & Farmer, 1983; Shaw, 

1959; Harris, 1975; Greenaway, 1981; Morris & van Aardt, 1998). Nas espécies estudadas até o 

momento, não foi observada a produção de urina diluída, mas sim de urina isosmótica a uma taxa 

particularmente baixa, o que também contribui para minimizar as perdas de sais e reduzir a 

dependência relativa a mecanismos de absorção ativa de íons a partir do meio externo 

(Greenaway, 1981; Warburg & Goldenberg, 1984; Morris & van Aardt, 1998). Recentemente, 

demonstrou-se que D. pagei também produz urina isosmótica e isoiônica à hemolinfa  (Augusto 

et al., 2007).  

A capacidade osmorregulatória de D. pagei está bem caracterizada. Em água doce, os 

animais adultos mantêm a concentração osmótica da hemolinfa elevada (420 mOsm/kg H2O), 

hiperregulando eficientemente até o ponto isosmótico de 744 mOsm/kg H2O (24 ‰). As 

concentrações de Na+ e Cl- da hemolinfa, em água doce, são mantidas em torno de  214 mmol L-1 

e 226 mmol L-1, respectivamente (meio externo, osmolalidade 20 mOsm/KgH2O; concentração 

de íons Na+ 
� 0,7 mmolL-1; concentração de íons Cl- 

� 5 mmol L-1). As concentrações destes íons 

são hiperreguladas até 15‰, salinidade acima da qual observa-se osmoconformação (Onken & 

McNamara, 2002; Augusto et al., 2007b). As concentrações iônicas e a osmolalidade da 

hemolinfa de D. pagei podem ser consideradas baixas, quando comparadas àquelas determinadas 

para outros caranguejos dulcícolas (Onken & McNamara, 2002; Augusto et al., 2007). Esta 
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característica pode ter caráter adaptativo, uma vez que a redução do gradiente osmótico e iônico 

hemolinfa-meio externo diminui a perda passiva de íons e o gasto energético para sua captura a 

partir do meio externo diluído. Assim, entre os caranguejos dulcícolas estudados até o momento, 

D. pagei parece estar particularmente bem adaptado à vida em água doce.  

Dilocarcinus pagei apresenta oito pares de brânquias. As brânquias de 1 a 5 (G1-G5) são 

designadas brânquias anteriores enquanto que G6-G8 são consideradas brânquias posteriores.  O 

estudo da microanatomia das brânquias de D. pagei (Onken & McNamara, 2002; Weihrauch et 

al., 2004b) revelou que as anteriores apresentam a mesma especialização para trocas respiratórias 

observada em caranguejos marinhos ou de águas salobras. Entretanto, as lamelas branquiais 

posteriores apresentam assimetria estrutural marcada, em contraste com a simetria observada nas 

brânquias posteriores daqueles animais. Assim, em D. pagei o epitélio proximal é espesso, 

enquanto o epitélio distal é fino (Painel 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recentemente, foi demonstrado que o epitélio fino das brânquias posteriores de D. pagei está 

envolvido no transporte ativo de Cl-, o qual parece ocorrer de maneira independente da atividade de 

(Na,K)-ATPase, mas envolvendo a ação de canais de Cl-, anidrase carbônica e V-ATPase. Por 

outro lado, o epitélio espesso parece ser o responsável pelo transporte ativo de Na+, via (Na,K)-

ATPase, embora não tenham sido identificados possíveis transportadores envolvidos na entrada 

desses íons para o citosol das células epiteliais (Onken & McNamara, 2002; Weihrauch et al., 

Painel 9. O caranguejo Dilocarcinus pagei. 
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2004b). Desta forma, a captação de Na+ e Cl- através do epitélio branquial posterior de D. pagei 

parece envolver mecanismos moleculares semelhantes aos propostos para outros hiperreguladores 

fortes (Kirschner, 2004; Freire et al., 2008), embora o transporte de cada um dos íons ocorra de 

modo independente e através de lados opostos das lamelas branquiais. Essa assimetria estrutural e 

fisiológica das brânquias posteriores, descrita somente para D. pagei até o presente momento, pode 

representar uma contribuição importante para a invasão bem sucedida do ambiente dulcícola pelos 

caranguejos tricodactilídeos.  

 

 
 
 

Painel 10.  Microanatomia das brânquias de D. pagei  

A - Microanatomia da lamela da brânquia anterior nº4, mostrando o epitélio fino e 

simetricamente arranjado em ambos os lados da lamela (e), separados pela hemolinfa (h) que 

contém um septo descontínuo (s). Ambos os epitélios consistem de células pilares (pc) e suas 

flanges laterais (f), muito finas, subjacentes a uma cutícula fina (c). B - Lamela da brânquia 

posterior nº 7, mostra a assimetria dos epitélios distal (d) e proximal (p) subjacentes à cutícula 

(c), mais espessa. O epitélio distal é fino e bem desenvolvido e consiste exclusivamente das 

flanges apicais (f) das células pilares (pc), apresentando grande número de vesículas (v) e 

invaginações de membrana na região apical.  Já o epitélio proximal é espesso, caracterizado 

por inúmeras invaginações apicais e basais (i) e poucas vesículas apicais. Observa-se ausência 

de septo intralamelar (Modificado de  Weihrauch et al., 2004b). Barras: 20 µm. 
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2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho foi o estudo da (Na,K)-ATPase e V-ATPase branquiais do 

caranguejo holimnético D. pagei, considerado um antigo invasor do ambiente dulcícola, visando 

contribuir para:  

a. um maior entendimento dos mecanismos moleculares subjacentes aos processos de 

osmorregulação nos crustáceos decápodes dulcícolas, ainda pouco estudados, com ênfase 

nos papéis desempenhados pelas enzimas em estudo; 

b. o esclarecimento dos mecanismos de regulação da atividade da V-ATPase em resposta à 

alteração da salinidade do meio externo; 

c. a compreensão das adaptações bioquímicas associadas à invasão da água doce pelos 

crustáceos decápodes, ao longo da evolução, por meio de uma análise comparativa das 

propriedades das (Na,K)-ATPases expressas nas brânquias de D. pagei e de outras 

espécies de caranguejos habitantes de meios mais salinos (em estudo ou já estudadas em 

nosso laboratório).  

 

2.2. Objetivos específicos  

a. obtenção de frações microsomais das brânquias de caranguejos da espécie D. pagei, nas 

seguintes condições: 

I. mantidos em água doce; 

II. aclimatados a 21‰ por intervalos de tempo diferentes (1 a 240h); 

III. aclimatados a diferentes salinidades (0,5-21‰) por 10 dias. 

b. caracterização cinética da (Na,K)-ATPase branquial de animais mantidos em água doce;  

c. caracterização cinética da V-ATPase branquial de animais mantidos em água doce; 

d. estudo do efeito do tempo de exposição a 21‰ sobre a atividade V-ATPase; caracterização 

cinética da enzima expressa em diferentes tempos de exposição; 

e. estudo do efeito da aclimatação a diferentes salinidades (0,5 a 21‰), por 10 dias, sobre a 

atividade V-ATPase; caracterização cinética da enzima expressa em diferentes salinidades. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

ATP (sal de Tris), p-nitrofenilfosfato (PNFF), ácido N-2-hidroxietilpiperazina-N’-etanol 

sulfônico (Hepes), imidazol, tris(hidroximetil)aminometano (Tris), ditiotreitol (DTT), ouabaína, 

ortovanadato de sódio, tapsigargina, aurovertina B, bafilomicina A1, alameticina, 5-bromo-4-

cloro-3-indolilfosfato (BCIP), nitroblue tetrazolium (NBT), ácido etacrínico, fosfoenolpiruvato 

(FEP), NAD+, NADH, piruvato quinase (PQ), lactato desidroenase (LDH), fosfoglicerato 

quinase (FGQ), gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAFDH), 3-fosfogliceraldeído dietil 

acetal e padrões de massa molecular para eletroforese (SDS-6H2), para proteínas entre 30 e 200 

kDa, foram adquiridos da Sigma. Trietanolamina, ácido etilenodiamino tetracético (EDTA) e 

dimetilsulfóxido (DMSO) foram adquiridos da Merck. O coquetel de inibidores de protease 

(leupeptina 5 �mol L-1, antipaína 5 �mol L-1, benzamidina 1 mmol L-1 e pepstatina A 1 �mol L-1) 

foi adquirido da Calbiochem. O anticorpo monoclonal �5 contra a subunidade � da (Na,K)-

ATPase de aves (todas as isoformas) foi adquirido do Developmental Studies Hybridoma Bank 

(Iowa, USA). Anticorpo secundário anti IgG de camundongo conjugado com fosfatase alcalina 

foi adquirido da Promega Corporation (USA). A resina AG50WX-8 foi adquirida da Biorad 

(USA).  Os demais reagentes utilizados nesse trabalho são de grau analítico e as soluções foram 

preparadas usando água tratada sucessivamente em aparelhos MilliRO e MilliQ (Millipore 

Co.,USA).  

 

3.1. Coleta dos animais.  

Espécimes adultos de D. pagei em intermuda foram coletados no lago do pesqueiro AB, 

localizado na Rodovia Alexandre Baldo, Km 33, estado de São Paulo, com o auxílio de peneiras 

de malha de aço junto às raízes da vegetação marginal ou com o auxílio de armadilhas. Os 

animais foram levados para o Laboratório de Fisiologia de Crustáceos do Departamento de 

Biologia da FFCLRP/USP em caixas de isopor contendo água do local da coleta em quantidade 

suficiente para molhá-los sem cobri-los totalmente.  

 

3.2. Aclimatação dos animais.  

Os animais foram divididos em grupos de 7 a 10 espécimes. Um dos grupos foi mantido 

em água doce (< 0,5 ‰) do local de coleta por pelo menos três dias antes do sacrifício. Os 

demais grupos de animais foram aclimatados à salinidade de 21‰ por períodos de 1 h, 5 h, 24 h, 
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120 h e 240 h. Alternativamente, grupos de animas foram aclimatados por 10 dias às salinidades 

de 5‰, 10‰ e 15‰. Os caranguejos foram mantidos no laboratório em tanques de 100 L, 

contendo água de salinidade adequada constantemente aerada até uma profundidade de cerca de 

10 cm, sendo alimentados, em dias alternados, com alface, laranja, banana, maçã e carne bovina. 

Plantas aquáticas e tijolos perfurados colocados nos tanques ofereciam refúgio e livre acesso dos 

animais a superfícies secas. Água de diferentes salinidades foi preparada por diluição da água do 

mar da praia de Maresias (33,5 ‰ de salinidade) com água doce do local de coleta; a salinidade 

final (± 0.5 ‰) foi ajustada usando um refratômetro (American Optical).  

 

3.3. Coleta da hemolinfa dos animais.  

Amostras da hemolinfa (� 60µL) de cada animal aclimatado à salinidade de 21‰ por 

diferentes intervalos de tempo foram coletadas com uma seringa de insulina e agulha #25-8, 

inserida na articulação entre o coxopodito do último pereiópodo e o segundo segmento 

abdominal. 

 

3.4. Dissecção das brânquias posteriores.  

Para cada homogeneizado preparado, 7 a 10 animais foram rapidamente mortos por 

destruição do gânglio cerebral dorsal e do gânglio ventral com uma tesoura. A carapaça foi 

removida e as brânquias posteriores seccionadas em suas bases com uma microtesoura, sendo 

colocadas, com auxílio de uma pinça, em 20 mL de tampão de homogeneização (tampão 

imidazol 20 mmol L-1,  pH 6,8 contendo sacarose 250 mmol L-1, EDTA 6 mmol L-1 e uma 

mistura de vários inibidores de proteases, composta por benzamidina 1mmol L-1, antipaína 5 

�mol L-1, leupeptina 5 �mol L-1 e pepstatina A 1 �mol L-1) e mantidas em gelo picado. 

 

3.5. Preparação das frações microsomais do tecido branquial de D. pagei.   

 As frações microsomais do tecido branquial de diferentes grupos de animais, aclimatados 

por 10 dias a diferentes salinidades ou por diferentes intervalos de tempo à salinidade de 21‰, 

foram preparadas de acordo com Masui et al. (2002). Após a retirada do excesso de tampão, as 

brânquias foram pesadas, cortadas em pequenos pedaços e homogeneizadas no tampão de 

homogeneização (20 mL de tampão/g de tecido úmido) em um homogeneizador Potter. O 

homogeneizado foi centrifugado a 20.000 g por 35 minutos, a 4ºC, numa centrífuga Sorval 
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RC5C Plus. O sobrenadante foi mantido em gelo picado e o pellet foi novamente homogeneizado 

e centrifugado nas mesmas condições. Os sobrenadantes das duas centrifugações foram reunidos 

e a suspensão resultante foi centrifugada a 100.000 g durante 1,5 h, a 4ºC, numa ultracentrífuga 

Hitachi 55P-72. O pellet resultante (fração microsomal) foi homogeneizado em tampão imidazol 

20 mmol L-1, pH 6,8, contendo sacarose 250 mmol L-1 (15 mL de tampão/g de tecido úmido). 

Alíquotas de 0,5 mL foram congeladas em mistura de gelo seco/acetona e armazenadas a –20ºC. 

Não foram observadas perdas significativas de atividade até 2 meses após a preparação. Quando 

necessário, alíquotas foram descongeladas, mantidas em gelo picado e utilizadas imediatamente. 

 

3.6. Determinação das atividades PNFFase total e K+-fosfatase das frações microsomais.  

A hidrólise do PNFF foi estimada continuamente, a 25ºC, acompanhando-se a liberação de 

p-nitrofenolato (�410nm, pH 7,5= 13.160 mol-1 L cm-1) num espectrofotômetro FEMTO 700 plus 

equipado com células termostatizadas (Furriel et al., 2001). As condições padrão dos ensaios, 

determinadas para frações microsomais branquiais de animais mantidos em água doce, foram 

tampão Hepes 50 mmol L-1, pH 7,5, contendo PNFF 10 mmol L-1, KCl 10 mmol L-1, MgCl2 7 

mmol L-1 e 1�g de alameticina/µg de proteína, num volume final de 1 mL. A reação sempre foi 

iniciada pela adição de substrato ao meio reacional e a atividade foi medida após a pré-incubação 

da preparação microsomal com alameticina durante 10 minutos.  

A atividade também foi determinada nas condições descritas acima, porém na presença de 

ouabaína 4 mmol L-1. A diferença entre os valores obtidos na ausência (atividade PNFFase total) 

e na presença (atividade insensível à ouabaína) de ouabaína representa a atividade K+-fosfatase 

da (Na,K)-ATPase.  

Controles sem adição de enzima foram realizados com a finalidade de avaliar a hidrólise 

espontânea do substrato nas condições de ensaio. Uma unidade (U) de atividade enzimática foi 

definida como a quantidade de enzima que hidrolisa 1,0 nmol de substrato por minuto, a 25ºC. 

As determinações foram feitas em duplicata e os experimentos foram repetidos pelo menos três 

vezes, com preparações de enzima diferentes.  
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3.7. Determinação das atividades ATPase total e (Na,K)-ATPase das frações microsomais. 

A atividade ATPase total foi determinada continuamente, a 25ºC, empregando-se o sistema 

de acoplamento piruvato quinase/lactato desidrogenase, no qual a hidrólise do ATP é acoplada à 

oxidação do NADH (Masui et al., 2002), de acordo com o esquema: 

 

 

 

 

 

A oxidação do NADH foi estimada em 340 nm (ε340nm, pH 7,5= 6200 mol-1 L cm-1), 

utilizando um espectrofotômetro FEMTO 700 plus equipado com células termostatizadas. As 

condições padrão dos ensaios, determinadas para frações microsomais branquiais de animais 

mantidos em água doce, foram: Hepes 50 mmol L-1, pH 7,5, contendo ATP 2 mmol L-1, MgCl2 3 

mmolL-1, KCl 5 mmol L-1, NaCl 20 mmol L-1, NADH 0,16 mmol L-1, FEP 2,5 mmol L-1, PQ 

(20U), LDH (78U) e 1 µg alameticina/µg proteína, em um volume final de 1 mL. A reação 

sempre foi iniciada pela adição de substrato ao meio reacional e a atividade foi medida sem a 

pré-incubação da preparação microsomal com alameticina. 

Nos experimentos realizados em presença de baixas concentrações ou ausência de potássio, 

a atividade ATPase foi quantificada utilizando-se o sistema de acoplamento gliceraldeído-3-

fosfato desidrogenase/fosfoglicerato quinase, sendo a hidrólise do ATP acoplada à redução do 

NAD+ (Masui et al., 2003), de acordo com o esquema abaixo.  

           

 

A redução do NAD+ foi acompanhada em 340 nm (ε340nm, pH 7,5= 6200 mol-1 L cm-1.cm-1) e 

as condições padrão dos ensaios foram: tampão trietanolamina 50 mmol L-1, pH 7,5, contendo 

  

Piruvato quinase   Lactato desidrogenase   

ADP   ATP   
NADH   

NAD   +   

Fosfoenolpiruvato   Piruvato   Lactato   

(Na,K)-ATPase 

 
ADP 

ATP NADH NAD + 

  
Gliceraldeído-3-P- Fosfogliceratoquinase 

desidrogenase 
    

Gliceraldeído-3P + Pi Glicerato-1,3-PP Glicerato-3-P 

(Na,K)-ATPase 
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ATP 2 mmol L-1, MgCl2 3 mmol L-1, KCl 5 mmol L-1, NaCl 20 mmol L-1, NAD+ 2 mmol L-1, 

gliceraldeído-3-fosfato (GAF) 2 mmol L-1, fosfato de sódio 1 mmol L-1, FGQ (9U), GAFDH 

(12U) e 1 µg alameticina/µg proteína, em um volume final de 1 mL. A reação sempre foi 

iniciada pela adição de substrato ao meio reacional e a atividade foi medida sem a pré-incubação 

da preparação microsomal com alameticina. 

A atividade ATPase insensível à ouabaína foi determinada nas mesmas condições descritas 

acima mas em presença de ouabaína em concentração suficiente para inibir completamente a 

atividade ATPase total (3 mmol L-1). A diferença entre a atividade ATPase total (medida na 

ausência de ouabaína) e a atividade ATPase insensível à ouabaína corresponde à atividade 

(Na,K)-ATPase da fração microsomal.  

Controles sem adição de enzima foram realizados com a finalidade de avaliar a hidrólise 

espontânea do substrato nas condições de ensaio. Uma unidade (U) de atividade enzimática foi 

definida como a quantidade de enzima que hidrolisa 1,0 nmol de substrato por minuto, a 25ºC. 

As determinações foram feitas em duplicata e os experimentos foram repetidos pelo menos três 

vezes, com preparações de enzima diferentes.  

 

3.8. Determinação da atividade V-ATPase das frações microsomais.  

A atividade V-ATPase foi estimada por diferença entre a atividade ATPase insensível ao 

ortovanadato e a atividade ATPase insensível à mistura ortovanadato e bafilomicina A1, 

denominada “atividade ATPase insensível à bafilomicina”. Em ambas as determinações, a 

hidrólise do ATP foi acompanhada continuamente, a 25ºC, empregando-se o sistema de 

acoplamento piruvato quinase/lactato desidrogenase, como descrito no item 3.7.  

A atividade ATPase insensível ao ortovanadato corresponde à atividade ATPase estimada 

em presença de ortovanadato de sódio 10 µmol L-1, concentração suficiente para inibir todas as 

ATPases do tipo P presentes nas frações microsomais em estudo. As condições padrão dos 

ensaios foram tampão Hepes 50 mmol L-1, pH 7,5, contendo KCl 3 mmol L-1 (para assegurar alta 

atividade da piruvato quinase), ortovanadato de sódio 10 µmol L-1, NADH 0,28 mmol L-1, FEP 

4,24 mmol L-1, PQ (60 U), LDH (234 U) e 1 µg alameticina/µg proteína, além de ATP e  MgCl2 

em condições ótimas, determinadas para as frações microsomais obtidas para cada condição 

salinidade/tempo de aclimatação dos animais. A reação sempre foi iniciada pela adição de 
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substrato ao meio reacional e a atividade foi medida sem a pré-incubação da preparação 

microsomal com alameticina. 

A atividade ATPase insensível à bafilomicina foi determinada nas mesmas condições 

descritas acima, mas em presença de bafilomicina A1 em concentração suficiente para inibir 

completamente a atividade V-ATPase (≈ 0,4 µmol L-1). A diferença entre a atividade insensível 

ao ortovanadato e a atividade insensível à bafilomicina corresponde à atividade V-ATPase da 

fração microsomal.  

Controles sem adição de enzima foram realizados com a finalidade de avaliar a hidrólise 

espontânea do substrato nas condições de ensaio. Uma unidade (U) de atividade enzimática foi 

definida como a quantidade de enzima que hidrolisa 1,0 nmol de substrato por minuto, a 25ºC. 

As determinações foram feitas em duplicata e os experimentos foram repetidos pelo menos três 

vezes, com preparações de enzima diferentes.  

 

3.9. Determinação do pH ótimo para a atividade V-ATPase das frações microsomais do 

tecido branquial de D. pagei mantido em água doce. 

A atividade V-ATPase foi estimada descontinuamente a 25oC, em diferentes pH,  

acompanhando-se a liberação de fosfato inorgânico, de acordo com Demenis et al. (2003). Em 

síntese, a reação foi iniciada pela adição da preparação enzimática ao meio reacional (volume 

final de 1 mL) e interrompida pela adição de 0,5 mL de ácido tricloroacético a 30% (m/v) 

gelado. Após a interrupção da reação, os tubos foram mantidos em banho de gelo picado e 

imediatamente centrifugados a 4000 g por 10 minutos. A seguir, o fosfato liberado foi 

determinado empregando o método de Heinonen & Lahti (1981). A atividade V-ATPase foi 

definida como a diferença entre as atividades obtidas em presença de ortovanadato 10 µmol L-1, 

na presença e ausência de bafilomicina A1 0,4 µml L-1. As condições padrão dos ensaios foram 

tampão Hepes, 50 mmol L-1, em diferentes pH, contendo ATP 5 mmol L-1, MgCl2 1,5 mmolL-1, 

KCl 3 mmolL-1, ortovanadato 10 µmol L-1 e 1 µg alameticina/µg proteína. Os ensaios foram 

realizados em duplicata e cada experimento foi repetido empregando pelo menos três 

preparações diferentes. 
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3.10. Tratamento das enzimas de acoplamento.  

Imediatamente antes do uso, volumes adequados das suspensões cristalinas de LDH e PQ 

em sulfato de amônio foram centrifugados a 20.000g, a 4ºC, por 15 min, numa centrífuga 

refrigerada Eppendorf, modelo 5810. O pellet foi ressuspenso em 500 µL de tampão Hepes 50 

mmol L-1 pH 7,5 e transferido para um filtro Microcon YM-30, sendo lavado por centrifugação a 

14000 g e 4ºC, com o mesmo tampão, até completa eliminação de NH4
+ (testada com o reagente 

de Nessler). Finalmente, o pellet foi ressuspenso no volume original em tampão Hepes 50 mmol 

L-1, pH 7,5. Para as enzimas FGQ e GAFDH utilizou-se o mesmo procedimento, porém 

empregando para a lavagem tampão trietanolamina 50 mmol L-1, pH 7,5, contendo DTT 1 mmol 

L-1. 

 

3.11. Dosagem de íons na hemolinfa de D. pagei. 

As dosagens de íons Na+, K+, Ca2+ e Mg2+ na hemolinfa de espécimes de D. pagei 

aclimatados por 1h, 5h, 24h, 120h ou 240 h à salinidade de 21‰ foram realizadas por absorção 

atômica, empregando um espectrofotômetro Shimadzu A-A680 e um registrador Shimadzu PR-5 

Graphic printer. Inicialmente, cerca de 10 µL de amostra de hemolinfa foram diluídos (1:1000) 

em HCl 1%. Curvas padrão para a dosagem de cada íon nas amostras de hemolinfa foram 

construídas empregando soluções de concentrações conhecidas de cada íon, sendo adicionado a 

cada padrão CsCl 5%, a fim de eliminar a interferência de ionização. Igualmente, CsCl 5% foi 

adicionado a cada amostra de hemolinfa a ser analisada. Além disso, as amostras de hemolinfa 

receberam Ln 5%, com a finalidade de eliminar interferência química. As determinações foram 

feitas em duplicata e repetidas com amostras de hemolinfa de 3 animais diferentes, mantidos em 

cada condição analisada (N=3) 

 

3.12. Preparação da solução de ATP.  

Solução estoque de ATP de concentração 100 mmol L-1 foi preparada utilizando ATP sal 

de Tris. A solução teve seu pH acertado em 7,5 com trietanolamina (d= 1,12 g mL-1) e sua 

concentração foi ajustada por meio da determinação da absorbância em 260 nm (�260 nm, pH 7,0 = 

15.400 mol-1 L cm-1). 
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3.13. Preparação da solução de gliceraldeído 3-fosfato (GAF).  

A solução estoque de GAF 20 mmol L-1 foi preparada no momento do uso por hidrólise de 

25 mg de 3-fosfogliceraldeído dietil acetal com 150 �L HCl concentrado (d= 1,18 g mL-1), em 2 

mL de água. A mistura foi mantida em banho de água fervente por 2 min e neutralizada com 

trietanolamina (d= 1,12 g mL-1). 

 

3.14. Dosagem de proteína.  

As concentrações de proteína foram estimadas conforme a metodologia descrita por Read 

& Northcote (1981), empregando soroalbumina bovina como padrão. 

 

3.15. Eletroforese em gel de poliacrilamida e análise por “Western blotting”.  

Eletroforeses das frações microsomais em gel de poliacrilamida em condições 

desnaturantes foram realizadas em gradiente de concentração de acrilamida de 5 a 20% de 

acordo com Laemmli (1970). Após a eletroforese, o gel foi cortado em duas metades, sendo uma 

delas revelada para proteína empregando nitrato de prata (Blum et al., 1987). A segunda metade 

foi submetida a eletrotransferência para uma membrana de nitrocelulose (Towbin et al, 1979). 

Após a transferência, a membrana foi incubada por 10h, a 25°C, numa solução bloqueadora de 

leite desnatado 5% em tampão TBS-Tween (Tris/HCl 50mmol L-1, pH 8,0, contendo Tween-20 

0,05 % e NaCl 150 mmol L-1), sob agitação. Terminado este período, a membrana foi lavada três 

vezes com tampão TBS-Tween e a seguir adicionou-se o anticorpo monoclonal α-5 (diluição 

1:10 na mesma solução), procedendo-se a nova incubação, por 16h a 5ºC. Após três lavagens em 

tampão TBS-Tween a membrana foi incubada por 1h a 25ºC com anticorpo secundário anti IgG 

de camundongo conjugado a fosfatase alcalina (diluído 1:7500 no mesmo tampão). A 

incorporação específica de anticorpo foi revelada em Tris/HCl 100 mmol L-1, pH 9,5, contendo 

NaCl 100 mmol L-1, MgCl2 5 mmol L-1, NBT 0,2 mmol L-1 e BCIP 0,8 mmol L-1. A massa 

molecular das bandas reveladas foi estimada utilizando como referência uma mistura de padrões 

de massa molecular para eletroforese (SDS-6H2, Sigma), para proteínas entre 30 e 200 kDa. A 

análise por Western blot foi repetida 3 vezes, utilizando amostras de preparações microsomais 

diferentes.  

 

 



Materiais e Métodos 

 32 

3.16. Centrifugação em gradiente de densidade de sacarose.  

Uma alíquota da fração microsomal (0,5 mL) foi aplicada sobre um gradiente contínuo de 

10 a 50% (p/p) de sacarose em tampão imidazol 20 mmol L-1, pH 6,8 e centrifugada a 180.000 g 

em uma centrífuga Hitachi 55P-72 usando um rotor vertical (PV50T2), durante 2 h, a 4ºC. 

Frações de 0,5 mL foram coletadas a partir do fundo do tubo, com o auxílio de uma bomba 

peristáltica. A concentração de proteína presente em cada fração foi determinada, bem como a 

percentagem de sacarose, empregando um refratômetro de bancada RL3 (PZO, Poland). As 

medidas das atividades K+-fosfatase, (Na,K)-ATPase e V-ATPase em cada fração foram 

realizadas imediatamente após a coleta. A análise por centrifugação em gradiente de sacarose foi 

repetida 3 vezes, utilizando amostras de preparações microsomais diferentes.  

 

3.17. Preparação da solução de ortovanadato.   

A solução estoque de ortovanadato de sódio foi preparada segundo Gordon (1991). Uma 

solução de concentração aproximadamente 1 mmol L-1 teve seu pH acertado em 10,0 e em 

seguida foi fervida em banho-maria até se tornar translúcida. Após o resfriamento, o pH da 

solução foi novamente ajustado em 10,0 e a concentração final da solução foi determinada 

espectrofotometricamente (�260nm,pH 10,0= 3550 mol-1 L cm-1). Após ajustar a concentração para 1 

mmol L-1, alíquotas de 1 mL foram congeladas em frascos plásticos e estocadas a – 20ºC até o 

momento do uso. 

 

3.18. Tratamento dos dados cinéticos.  

Os parâmetros cinéticos V (velocidade máxima), KM (constante de Michaelis-Mentem), 

K0,5 (constante de dissociação aparente) e nH (coeficiente de Hill) foram calculados por regressão 

não-linear empregando o programa SigrafW (Leone et al., 2005a). As constantes de dissociação 

do complexo enzima – inibidor (KI) foram determinados graficamente conforme descrito por 

Dixon (1953). Os experimentos cinéticos foram realizados em duplicata e repetidos três vezes, 

empregando diferentes preparações de frações microsomais (N=3). Os parâmetros cinéticos 

apresentados no texto e nas tabelas são valores calculados e representam a média ± desvio 

padrão dos valores determinados nas três repetições. Cada figura apresentada mostra dados de 

uma das repetições do experimento e é representativa do resultado obtido.  
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4. RESULTADOS 

A atividade PNFFase total específica foi inicialmente estimada em frações microsomais 

obtidas a partir das brânquias anteriores (G1-G5) e posteriores (G6-G8) de D. pagei mantido em 

água doce, correspondendo a 17,4 ± 0,8 e 43,4 ± 2,2 U mg-1, respectivamente. Considerando que as 

brânquias posteriores do animal estão diretamente envolvidas nos processos osmorregulatórios, 

objeto deste estudo, enquanto as anteriores apresentam especialização para trocas respiratórias, 

deu-se continuidade ao trabalho empregando preparações microsomais apenas destas brânquias. A 

atividade específica cerca de 2,5 vezes maior estimada para as frações microsomais das brânquias 

posteriores é coerente com o papel relevante desempenhado por esta enzima na captação de íons 

através das brânquias dos crustáceos em meios diluídos.  

�

4.1. Atividade K+-fosfatase da (Na,K)-ATPase branquial de D. pagei mantido em água doce. 

Neste trabalho, foram caracterizadas inicialmente as propriedades cinéticas da (Na,K)-

ATPase branquial de D. pagei mantido em água doce utilizando o substrato sintético p-

nitrofenilfosfato (PNFF). A metodologia empregada para obtenção das frações microsomais 

branquiais destes animais resultou numa preparação com atividade PNFFase total de 49,1± 2,4 U 

mg-1. Esta preparação mostrou-se muito estável quando mantida a –20°C, não se observando 

perdas significativas de atividade por até 60 dias. No momento do uso, alíquotas foram 

descongeladas e mantidas em gelo picado; nessas condições, a atividade manteve-se constante 

por períodos de até 8 h (não mostrado). 

A fim de investigar a presença de vesículas fechadas na preparação de membranas 

branquiais nas condições de medida de atividade, o que resultaria em valores subestimados, a 

atividade PNFFase foi determinada na ausência e na presença de alameticina, um antibiótico 

formador de canais transmembrana. A alameticina foi utilizada em concentrações crescentes (0-

30 µg totais) no meio reacional, enquanto a massa de proteína total foi mantida constante (25 µg), 

e a preparação de membranas foi pré-incubada com o antibiótico por um minuto a 25°C. A 

Figura 1 mostra um aumento de 45 % na atividade PNFFase em presença de alameticina em 

concentrações iguais ou superiores a 1 µg/µg de proteína, sugerindo fortemente a presença de 

vesículas seladas na preparação. O estudo da variação do intervalo de tempo de incubação entre 0 

e 20 minutos revelou atividade PNFFase crescente até 10 minutos; para intervalos de incubação 

maiores, a atividade manteve-se constante, em torno de 48 U mg-1. A partir deste resultado, os 
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demais experimentos foram realizados em presença de alameticina (1 µg/µg de proteína) no meio 

reacional, com pré-incubação da mistura membranas/antibiótico por 10 minutos a 25°C.  

A análise por centrifugação em gradiente contínuo de sacarose (10-50%) da fração 

microsomal das brânquias posteriores de D. pagei mostrou a presença de 3 frações protéicas 

(Figura 2). O pico I (20-25% de sacarose) apresentou maior concentração protéica máxima, 

porém baixa atividade PNFFase. Já o pico II (28-35% de sacarose) apresentou a menor 

concentração protéica máxima e alta atividade K+-fosfatase. Por fim, o pico III (42-47% de 

sacarose) também apresentou alta atividade K+-fosfatase, com uma concentração protéica 

máxima cerca de 3 vezes maior que o pico II. Tanto o pico II quanto o pico III apresentaram, 

além de atividade K+-fosfatase, atividade PNFFase insensível à ouabaína, indicando a presença 

de outras enzimas, diferentes da (Na,K)-ATPase e capazes de hidrolisar o PNFF nas condições 

experimentais empregadas. Os dois picos de atividade identificados indicam a presença de 

frações de membrana de diferentes densidades, contendo (Na,K)-ATPase, nas preparações 

microsomais em estudo���

A eletroforese em gradiente de gel de poliacrilamida (5-20%) em condições desnaturantes 

(SDS-PAGE) e a análise por Western blotting da fração microsomal do tecido branquial de D. 

pagei mantido em água doce estão mostrados na Figura 3. A utilização do anticorpo monoclonal 

�5 (contra todas as isoformas da subunidade α de aves, que dá reação cruzada com as (Na,K)-

ATPases de crustáceos) revelou a presença de duas bandas imunoespecíficas com Mr de 105 e 116 

kDa, o que sugere a presença de duas isoformas da subunidade α da (Na,K)-ATPase nas brânquias 

posteriores de D. pagei. Não foram reveladas bandas imunoespecíficas quando se empregou 

anticorpos primários isoforma específicos contra a subunidade α de vertebrados. Da mesma forma, 

não obtivemos sucesso na revelação de bandas correspondentes à subunidade β da (Na,K)-ATPase.  
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Figura 1. Efeito da concentração de alameticina sobre a atividade PNFFase total da fração 

microsomal do tecido branquial de D. pagei mantido em água doce.  

A atividade foi determinada continuamente a 25°C em tampão Hepes 50 mmol L-1, pH 7,5, 

contendo PNFF 10 mmol L-1, MgCl2 7 mmol L-1 e KCl 20 mmol L-1. A fração microsomal (25 µg 

de proteína) foi incubada com quantidades crescentes de alameticina por 10 minutos a 25°C, e a 

reação foi iniciada pela adição do substrato ao meio reacional.  
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Figura 2. Análise da fração microsomal do tecido branquial de D. pagei mantido em água 

doce por centrifugação em gradiente contínuo de sacarose: atividade K+-fosfatase. 

Uma amostra de fração microsomal (0,89 mg de proteína) foi aplicada sobre um gradiente contínuo 

de sacarose (10-50%) em tampão imidazol 20 mmol L-1, pH 6,8, e centrifugada a 180000g durante 

2h, a 4ºC. Alíquotas de 0,5 mL foram coletadas a partir do fundo do tubo e cada uma delas foi 

analisada em relação a: (�) atividade PNFFase total; (�) atividade K+ fosfatase; (�) atividade 

PNFFase insensível à ouabaína;  (�) concentração de proteína e (�) percentagem de sacarose, 

conforme descrito em Materiais e Métodos.  
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Figura 3. Eletroforese em gel de poliacrilamida em condições desnaturantes (SDS-PAGE) e 

Western blotting da fração microsomal branquial de D. pagei mantido em água doce. 

A eletroforese foi realizada em gradiente de gel de poliacrilamida de 5 a 20%, usando 135 �g de 

proteína para a análise por Western blotting (linha A) e 6 �g de proteína para revelação com prata 

(linha B). Após a corrida, uma das metades do gel foi corada com nitrato de prata e a outra 

submetida à eletrotransferência para uma membrana de nitrocelulose. A membrana foi incubada 

com anticorpo primário monoclonal α-5 por 16 h a 5ºC e, após a lavagem para retirada do 

anticorpo primário, incubada com o anticorpo secundário anti IgG de camundongo conjugado à 

fosfatase alcalina por 1 hora, conforme descrito em Materiais e Métodos.  
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A Figura 4A mostra a modulação da atividade K+-fosfatase da (Na,K)-ATPase da fração 

microsomal branquial de D. pagei pelo substrato PNFF em presença de MgCl2 7 mmol L-1 e  KCl 

20 mmol L-1. Concentrações crescentes de PNFF estimularam a atividade através de uma única 

curva de saturação, envolvendo interações sítio-sítio (nH= 1,4), com V= 43,4 ± 2,2 U mg-1 e K0,5= 

1,13 ± 0,06 mmol L-1. A atividade insensível à ouabaína também foi estimulada na mesma faixa de 

concentrações, até um valor máximo correspondente a aproximadamente 13% da atividade 

PNFFase total (inserção da Fig. 4A).  

 A dependência da atividade K+-fosfatase da fração microsomal de D. pagei em relação à 

concentração de Mg2+, em presença de PNFF 10 mmol L-1 e  KCl 20 mmol L-1,  é mostrada na 

Figura 4B. Concentrações crescentes de Mg2+, entre 50 µmol L-1 e 7 mmol L-1, estimularam a 

atividade até um valor máximo de V= 45,0 ± 2,2 U mg-1 com K0,5= 0,82 ± 0,04 mmol L-1. A 

estimulação envolveu interações sítio-sítio (nH = 1,5) e para concentrações de Mg2+ maiores que 7 

mmol L-1 foi observada inibição da atividade. Analogamente ao observado para o  

ATP, a atividade insensível à ouabaína foi estimulada por Mg2+ na mesma faixa de concentrações 

(inserção da Fig. 4B).  

A estimulação da atividade K+-fosfatase da fração microsomal de tecido branquial de D. 

pagei por K+ é apresentada na Figura 4C. Em concentrações saturantes de PNFF e MgCl2, a 

atividade foi estimulada até um valor máximo V= 39,9 ± 1,9 U mg-1 com K0,5= 4,2 ± 0,2 mmol L-1 

e cooperatividade positiva (nH= 1,9). A atividade insensível à ouabaína também foi estimulada por 

K+ na mesma faixa de concentrações, o que sugere a presença de uma K+-ATPase na preparação 

microsomal (inserção da Fig. 4C).  

A Figura 4D mostra a modulação da atividade K+-fosfatase da fração microsomal do tecido 

branquial de D. pagei por NH4
+, em presença de concentrações saturantes de PNPP e Mg2+ e 

ausência de K+. Observa-se uma única curva de estimulação, com cooperatividade positiva (nH= 

2,2), V= 31,7 ± 1,6 U mg-1 e K0,5= 19 ± 0,9 mmol L-1. Curiosamente, a estimulação da atividade 

por NH4
+ resultou numa atividade específica 20% menor que a observada para a estimulação por 

K+. Por outro lado, a atividade insensível à ouabaína não foi estimulada por NH4
+ na faixa de 

concentrações estudada (inserção da Fig. 4D), ao contrário do observado para os íons K+. 
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Figura 4.  Modulação da atividade K+-fosfatase da fração microsomal do tecido branquial de 

D. pagei mantido em água doce por PNFF, Mg2+, K+ e NH4
+. 

A atividade foi determinada continuamente a 25°C, em tampão Hepes 50 mmol L-1, pH 7,5 

contendo 1 µg alameticina/µg proteína. A modulação da atividade por cada efetor foi analisada em 

condições ótimas dos demais. (A) PNFF; (B) Mg2+; (C) K+ (D) NH4
+. Inserções: Efeito da 

concentração dos efetores sobre (�) atividade PNFFase total; (�) atividade PNFFase insensível à 

ouabaína 
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Os parâmetros cinéticos determinados para a hidrólise do PNFF pela (Na,K)-ATPase 

branquial de D. pagei estão resumidos na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Parâmetros cinéticos calculados para a estimulação da atividade K+-fosfatase das 

frações microsomais das brânquias posteriores de D pagei mantido em água doce pelo 

PNFF e pelos íons amônio, potássio e magnésio. 

Efetor K0.5 (mmol L-1) V (U mg-1) nH 

PNFF 1,13 ± 0,06 43,4 ± 2,2 1,4 

Mg2+
 0,82 ± 0,04 45,0 ± 2,2 1,5 

K+ 4,2 ± 0,2 39,9 ± 1,9 1,9 

NH4
+ 19,0 ± 0,9 31,7± 1,6 2,2 

 

 

Um estudo mais detalhado da estimulação da atividade K+-fosfatase da (Na,K)-ATPase das 

brânquias posteriores de D. pagei mantido em água doce por K+, em presença de concentrações 

fixas de NH4
+ (0 a 70 mmol L-1), está apresentado na Figura 5. Não foram observadas diferenças 

significativas na afinidade aparente da enzima por K+ ou na velocidade máxima, na presença de 

diferentes concentrações fixas de NH4
+ (inserções da Fig. 5). A modulação da atividade K+-

fosfatase por NH4
+, em presença de concentrações fixas de K+ (0-20 mmol L-1) é mostrada na 

Figura 6. Curiosamente, a presença de concentrações de K+ entre 2-5 mmol L-1 levou a um 

aumento de cerca de 20% na velocidade máxima, que passou de 31,7 ± 1,6 U mg-1 na ausência de 

K+ para 38,5 ± 1,9 U mg-1na presença de 20 mmol L-1 de K+. Esta mudança na velocidade máxima 

foi acompanhada ainda por um aumento de cerca de 7 vezes na afinidade da enzima por NH4
+ 

(inserções da fig. 6). É importante destacar ainda que os íons NH4
+ não tiveram qualquer efeito 

sobre a velocidade máxima, em presença de concentrações de K+ maiores ou iguais a 10 mmol L-1. 

O efeito sinérgico de K+ e NH4
+ sobre a atividade da enzima sugere a presença de dois sítios de 

ligação para estes íons na molécula da enzima.� 

A Tabela 2 mostra os parâmetros cinéticos determinados para a modulação da atividade K+-

fosfatase da fração microsomal de tecido branquial de D. pagei por íons potássio e amônio. 
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Figura 5. Modulação da atividade K+-fosfatase da fração microsomal branquial de D. pagei 

mantido em água doce por K+ em presença de diferentes concentrações fixas de NH4
+.  

A atividade foi determinada continuamente a 25ºC em tampão Hepes 50 mmol L-1, pH 7,5, 

contendo MgCl2 7 mmol L-1, PNFF 10 mmol L-1 e 1 µg alameticina/µg proteína, conforme descrito 

em Materiais e Métodos. Concentrações fixas de NH4Cl: (�) 0; (�) 10 mmol L-1; (�) 20 mmol L-

1; (�) 40 mmol L-1; (	) 70 mmol L-1. Inserções: Variação dos parâmetros K0,5 (a) e V (b) em 

função da concentração de NH4
+.  
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Figura 6. Modulação da atividade K+-fosfatase da fração microsomal branquial de D. pagei 

mantido em água doce por NH4
+ em presença de diferentes concentrações fixas de K+.  

A atividade foi determinada continuamente a 25ºC em tampão Hepes 50 mmol L-1, pH 7,5, 

contendo MgCl2 7 mmol L-1, PNFF 10 mmol L-1 e 1 µg alameticina/µg proteína, conforme descrito 

em Materiais e Métodos. Concentrações fixas de KCl: (�) 0; (�) 2 mmol L-1; (	) 5 mmol L-1; 

(�) 10 mmol L-1; (�) 20 mmol L-1. Inserções: Variação dos parâmetros K0,5 (a) e V (b) em 

função da concentração de K+.  
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Tabela 2. Parâmetros cinéticos calculados para a modulação da atividade K+-fosfatase da 

fração microsomal de tecido branquial de D. pagei mantido em água doce por íons potássio 

e amônio. 

K+ (mmol L-1) NH4
+ (mmol L-1) V (U mg-1) K0,5 (mmol L-1) nH 

Variável 0 39,9 ± 1,9 4,2 ± 0,2 1,9 

Variável 10 43,6 ± 2,2 2,2 ± 0,1 1,1 

Variável 20 43,0 ± 2,1 3,0 ± 0,1 1,0 

Variável 40 39,7 ± 1,9 1,6 ± 0,1 2,2 

Variável 70 38,3 ± 1,9 3,0 ± 0,1 2,7 

0 Variável 31,7 ± 1,6 19 ± 0,9 2,2 

2 Variável 31,9 ± 1,6  3,6 ± 0,2 0,9 

5 Variável 35,0 ± 1,8 2,6 ± 0,1 1,4 

10 Variável 37,0 ± 1,8 - - 

20 Variável 38,5 ± 1,9 - - 

 

 

O efeito da concentração de ouabaína sobre a atividade PNFFase total da fração microsomal 

do tecido branquial de D. pagei mantido em água doce está mostrado na Figura 7A. Em 

concentrações saturantes de K+, Mg2+ e PNFF, a atividade foi inibida em cerca de 89% por uma 

concentração de ouabaína em torno de 4 mmol L-1. A inibição monofásica, correspondente a um 

modelo para um único sítio para a ligação do inibidor à enzima, sugere a presença de uma única 

isoforma da (Na,K)-ATPase na preparação. O valor de KI foi de 225,6 ± 11,3 �mol L-1 (inserção da 

Fig. 7). A atividade residual de 11% indica a presença de enzimas diferentes da (Na,K)-ATPase 

capazes de hidrolisar o PNFF nas condições de ensaio empregadas, em concordância com os 

resultados da análise por centrifugação em gradiente contínuo de sacarose (Fig. 2).  

A Figura 7B mostra a inibição da atividade PNFFase total da fração microsomal do tecido 

branquial de D. pagei mantido em água doce pelo ortovanadato. A atividade foi totalmente inibida 

por uma concentração de ortovanadato em torno de 1 �mol L-1, por meio de uma curva bifásica 

com um patamar em torno de 56% da atividade total. Uma vez que a atividade insensível à 

ouabaína também foi inibida por ortovanadato, fica impossibilitada a determinação de constantes 

de inibição que possam ser atribuídas somente à inibição da atividade K+-fosfatase da (Na,K)-
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ATPase. Por outro lado, considerando que esta atividade corresponde a cerca de 89% da atividade 

PNFFase total (Fig. 7A), é improvável que a curva bifásica de inibição possa ser atribuída à 

presença de outras atividades na preparação de membranas, correspondendo a apenas 11% da 

atividade total. Desta forma, a curva bifásica de inibição sugere a presença de duas isoformas da 

(Na,K)-ATPase na preparação de membranas, em concordância com os resultados da análise por 

Western blotting (Fig. 3). 

Em presença de concentrações saturantes de PNFF, K+ e Mg2+, íons Na+ em concentração ao 

redor de 300 mmol L-1 inibiram completamente a atividade PNFFase da fração microsomal do 

tecido branquial de D. pagei mantido em água doce (não mostrado). Como observado para a 

inibição pelo ortovanadato, a atividade insensível à ouabaína também foi inibida por Na+. Nenhum 

efeito inibitório foi observado em controles realizados com cloreto de colina na mesma faixa de 

concentração, descartando a possibilidade de inibição por efeitos de força iônica 

A Tabela 3 reúne resultados referentes a ensaios de inibição realizados com a finalidade de 

identificar as enzimas responsáveis pela atividade PNFFase insensível à ouabaína encontrada na 

fração microsomal branquial de D. pagei mantido em água doce. Na ausência de inibidores, a 

atividade total foi de 48,7 ± 2,9 U mg-1. Em presença de ouabaína 4 mmol L-1, a atividade residual 

de 5,36 ± 0,29 U mg-1 indica que cerca de 89% da atividade PNFFase total corresponde à atividade 

K+-fosfatase da (Na,K)-ATPase. Já a inibição de 95% da atividade total por ortovanadato 1 µmol L-

1 sugere a presença de outras ATPases do tipo P ou fosfatases neutras na preparação. Entretanto, a 

ausência de inibição da atividade insensível à ouabaína por teofilina sugere ausência de fosfatases.  

A inibição da atividade insensível à ouabaína por ácido etacrínico, por sua vez, sugere a 

presença de uma Na+ e/ou K+-ATPase na preparação, responsável por cerca de 5,3 % da atividade 

PNFFase total, em concordância com os resultados obtidos para a estimulação da atividade 

PNFFase insensível à ouabaína por íons K+ (inserção da Fig. 4C). Já a ausência de inibição da 

atividade insensível à ouabaína por tapsigargina e EGTA sugere a ausência de Ca2+-ATPase na 

preparação. Por fim, a inibição parcial da atividade insensível à ouabaína por azida sugere a 

presença de FoF1-ATPase (cerca de 5,8 % da atividade PNFFase total). Entretanto, este resultado 

não foi confirmado pelo tratamento com aurovertina B, inibidor específico da ATP sintase.  
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Figura 7. Efeito da concentração de ouabaína e ortovanadato sobre a atividade PNFFase 

total da fração microsomal do tecido branquial de D. pagei mantido em água doce. 

A atividade foi determinada continuamente a 25°C em tampão Hepes 50 mmol L-1, pH 7.5, 

contendo MgCl2 7 mmol L-1,  KCl 20 mmol L-1, PNFF 10 mmol L-1 e 1 µg alameticina/µg de 

proteína, conforme descrito em Materiais e Métodos. A atividade específica na ausência dos 

inibidores correspondeu a 49,1 ± 2,4 U mg-1. (A) ouabaína; (B) ortovanadato. Inserção: 

Representação de Dixon para a determinação do valor da constante de dissociação (KI) do 

complexo enzima-ouabaína.  
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Tabela 3.  Efeito de diversos inibidores sobre a atividade PNFFase total e insensível à 

ouabaína da fração microsomal de tecido branquial de D. pagei mantido em água doce. 

Inibidor(es) V (U mg-1)  Atividade residual 

(%) 

Controle 48,7 ± 2,9 100 

Ouabaína (4 mmol L-1) 5,36 ± 0,29 11,0 

Ortovanadato (1 µmol L-1) 2,51± 0,23 5,1 

Ortovanadato (1 µmol L-1) 1,78 ± 0,12 3,4  

Teofilina (5 mmol L-1) 5,67 ± 0,31 11,6 

Ácido etacrínico (2 mmol L-1) 2,77 ± 0,17 5,7  

Tapsgargina (0,5 µmol L-1) 5,56 ± 0,21 11,4 

Azida (100 mmol L-1) 2,56 ±  0,18 5,2 

EGTA (1 mmol L-1) 5,56 ± 0,24 11,4 

O
ua

ba
ín

a 
(4

 m
m

ol
 L

-1
) 

+ 

Aurovertina (10 µmol L-1) 5,34 ± 0,29 10,7 
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4.2. Atividade ATPase da (Na,K)-ATPase branquial de D. pagei. 

A fração microsomal das brânquias posteriores de D. pagei mantido em água doce 

apresentou uma atividade ATPase total de 163,3 ± 8,1 U mg-1 foram observadas perdas 

significativas de atividade por até 60 dias quando as amostras foram estocadas a -20ºC  (não 

mostrado). As alíquotas foram descongeladas imediatamente antes do uso e mantidas em gelo 

picado, mantendo atividade ATPase constante por períodos de até 8 h (não mostrado). 

Com a finalidade de investigar a presença de vesículas fechadas também no meio reacional 

empregado para a determinação da atividade ATPase, realizou-se dosagens de atividade em 

presença de concentrações crescentes de alameticina, sendo a preparação de membranas pré-

incubada com o antibiótico por diferentes intervalos de tempo (0-20 min) a 25°C. Similarmente ao 

observado para a hidrólise do PNFF, ocorreu um aumento de 45 % na atividade ATPase total da 

fração microsomal em presença de alameticina (1 µg/µg de proteína), independentemente do 

período de pré-incubação, confirmando assim a presença de vesículas seladas. Desta forma, os 

ensaios posteriores foram realizados em presença de 1 µg de alameticina/µg de proteína no meio 

reacional, sem pré-incubação da preparação de membranas com alameticina.  

A Figura 8 mostra a modulação da atividade (Na,K)ATPase das frações microsomais das 

brânquias posteriores de D. pagei mantido em água doce pelo ATP, em presença de concentrações 

ótimas de Mg2+, K+ e Na+. A estimulação da atividade ocorreu segundo uma curva bifásica, 

revelando a presença de duas famílias de sítios para o substrato. A estimulação da atividade nos 

sítios de alta afinidade (10-7 a10-6 mol L-1 de ATP) seguiu cinética cooperativa (nH=1,9), com V= 

6,4 ± 0,32 U mg-1 e K0,5 = 0,34 ± 0,02 �mol L-1. Já nos sítios de baixa afinidade observou-se 

cinética Michaeliana, com atividade específica de 127,1 ± 6,2 U mg-1e KM= 84 ± 4,1 �mol L-1. A 

atividade insensível à ouabaína também foi estimulada pelo ATP na mesma faixa de concentrações, 

até um valor máximo de 36,2 ± 1,8 U mg-1, correspondente a 22 % da atividade ATPase total (não 

mostrado).  

O efeito da concentração de Mg2+, em presença de concentrações saturantes de ATP, K+ e 

Na+, sobre a atividade (Na,K)-ATPase da fração microsomal do tecido branquial de D. pagei 

mantido em água doce está mostrado na Figura 9A. A atividade da enzima foi estimulada segundo 

uma única curva de saturação até valores máximos de V= 136,5 ± 8,0 U mg-1, obedecendo cinética 

cooperativa (nH= 1,5), e o valor de K0,5 determinado foi de 0,62 ± 0,04 mmol L-1. Para 

concentrações de Mg2+ superiores a 7 mol L-1 ocorreu forte inibição da atividade enzimática (não 
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mostrado). A atividade insensível à ouabaína também foi estimulada por Mg2+, na mesma faixa de 

concentrações (inserção da Fig. 9A).  

A dependência da atividade (Na,K)-ATPase da fração microsomal de D. pagei mantido em 

água doce em relação à concentração de Na+, em presença de concentrações saturantes de ATP, K+ 

e Mg2+, é mostrada na Figura 9B. A modulação da atividade da enzima ocorreu por meio de uma 

curva simples de estimulação e envolveu efeitos cooperativos (nH= 1,6), com uma constante de 

afinidade aparente de 4,7 ± 0,3 mmol L-1 e atividade específica de 133,8 ± 7,3 U mg-1. 

A modulação da atividade (Na,K)-ATPase da fração microsomal de tecido branquial de D. 

pagei mantido em água doce por K+, em presença de concentrações saturantes de ATP, Na+ e Mg2+ 

está representada na Figura 9C. A estimulação ocorreu segundo uma curva simples, com 

cooperatividade positiva (nH= 1,4), V= 131,7 ± 7,9 U mg-1 e K0,5 = 0,47 ± 0,03 mmol L-1.  

A Figura 9D mostra a modulação da atividade (Na,K)-ATPase da fração microsomal do 

tecido branquial de D. pagei mantido em água doce pelos íons NH4
+, em presença de concentrações 

saturantes de ATP, Na+ e Mg2 e na ausência de íons K+. A estimulação ocorreu segundo uma única 

curva de saturação até um valor máximo de V= 125,6 ± 6,3 U mg-1, com K0,5= 1,9 ± 0,09 mmol L-1 

e seguiu cinética cooperativa (nH= 1,6). Analogamente ao observado para os íons K+ e Na+, a 

atividade insensível à ouabaína não foi estimulada por íons NH4
+ (inserção da Fig. 9D). 

Os parâmetros cinéticos estimados para a estimulação da atividade (Na,K)-ATPase da fração 

microsomal das brânquias posteriores de D. pagei mantido em água doce por ATP, Mg2+, Na+, K+ e 

NH4
+ estão resumidos na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Parâmetros cinéticos obtidos para a estimulação da atividade (Na,K)-ATPase da 

fração microsomal de D. pagei pelo ATP e pelos íons Mg2+, Na+, K+e NH4
+. 

Efetor K 0,5 V (U mg-1) nH 

ATP 0,34 ± 0,02 �mol L-1 

84 ± 4,1 �mol L-1 

6,4 ± 0,32 

127,1 ± 6,2 

1,9 

1,0 

Mg2+ 0,62 ± 0,04 mmolL-1 136,5 ± 8,0 1,5 

Na+ 4,7 ± 0,3 mmol L-1 133,8 ± 7,3 1,6 

K+ 0,47 ± 0,03 mmol L-1 131,7± 7,9 1,4 

NH4
+ 1,9 ± 0,09 mmol L-1 125,6 ± 6,3 1,6 
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Figura 8. Modulação da atividade (Na,K)-ATPase da fração microsomal de tecido 

branquial de D. pagei mantido em água doce pelo ATP. 

A atividade foi determinada continuamente, a 25ºC, em tampão Hepes 50 mmol L-1, pH 7,5, 

contendo MgCl2 3 mmol L-1, KCl 5 mmol L-1, NaCl 20 mmol L-1, NADH 0,16 mmol L-1, FEP 

2,5 mmol L-1, PQ (20U) e LDH (78U) e 1 µg alameticina/µg proteína, conforme descrito em 

Materiais e Métodos. Inserção: sítio de alta afinidade. 
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Figura 9. Estimulação da atividade (Na,K)-ATPase da fração microsomal de tecido 

branquial de D. pagei mantido em água doce por Mg2+, Na+, K+ e NH4
+. 

A atividade foi determinada continuamente, a 25ºC em tampão Hepes 50 mmol L-1, pH 7,5 

contendo NADH 0,16 mmol L-1, FEP 2,5 mmol L-1, PQ (20U) e LDH (78U) e 1 µg alameticina/µg 

proteína. A modulação da atividade por cada efetor foi analisada em condições ótimas dos demais. 

(A) Mg2+; (B) Na+; (C) K+; (D) NH4
+. Inserções: Efeito da concentração dos efetores sobre: (�) 

atividade ATPase total; (�) atividade ATPase insensível à ouabaína.  
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Um estudo mais detalhado da estimulação da atividade (Na,K)-ATPase branquial de D. pagei 

mantido em água doce por íons K+ em presença de concentrações fixas de íons NH4
+ (0-10 mmol 

L-1) está apresentado na Figura 10. Na presença de diferentes concentrações fixas de NH4
+, 

observa-se que ocorreu um aumento da atividade basal, porém não foram observadas diferenças 

significativas na velocidade máxima atingida (inserção b da Fig. 10). Em contraste, ocorreu uma 

diminuição de cerca de 3 vezes no valor da constante de afinidade aparente da enzima para K+, que 

passou de 0,47 ± 0,03 mmol L-1, em ausência de NH4
+ para 0,151 ± 0,008 mmol L-1 em presença 

destes íons em concentração 10 mmol L-1 (inserção a da Fig. 10). 

A modulação da atividade (Na,K)-ATPase por NH4
+, em presença de concentrações fixas de 

K+ (0-5 mmol L-1) é mostrada na Figura 11. Analogamente ao observado na Figura 10, a presença 

de diferentes concentrações fixas de K+ resultou em aumento da atividade basal, porém não foram 

observadas diferenças significativas na velocidade máxima atingida (inserção b da Fig. 11). 

Também neste caso ocorreu uma diminuição de cerca de 3 vezes no valor da constante de afinidade 

aparente da enzima para NH4
+, que passou de 1,92 ± 0,09 mmol L-1, em ausência de K+ para 0,78 ± 

0,04 mmol L-1 em presença de K+ em  concentração 5 mmol L-1 (inserção a da Fig. 11). De modo 

bastante interessante, em presença de K+ em concentração maior ou igual a 1 mmol L-1 a atividade 

(Na,K)-ATPase permaneceu constante para todas as concentrações de NH4
+ testadas.  

Os parâmetros cinéticos calculados para a modulação da atividade (Na,K)-ATPase da 

fração microsomal de tecido branquial de D. pagei mantido em água doce por íons potássio e 

amônio estão apresentados na Tabela 5. 

Ouabaína, em concentração 3 mmol L-1, inibiu cerca de 78% da atividade ATPase total da 

fração microsomal do tecido branquial de D. pagei mantido em água doce, estimada em presença 

de concentrações ótimas de ATP, Na+, K+ e Mg2+, com uma atividade residual de 35,6 ± 1,8 U mg-1 

(Figura 12A). A inibição ocorreu por meio de uma curva bifásica, com valores de KI 

correspondentes a 6,21 ± 0,32 �mol L-1 e 101,2 ± 5,1 �mol L-1, observando-se um patamar em 

torno de 130 U mg-1 (20% da atividade total). Esta inibição bifásica da atividade ATPase total pela 

ouabaína, inibidor específico da (Na,K)-ATPase com estequiometria de ligação de 1:1, sugere 

fortemente a presença de duas isoformas da enzima na fração microsomal em estudo, com 

diferentes afinidades pelo inibidor. Este resultado é consistente com a inibição bifásica da atividade  

PNFFase total por ortovanadato (Fig. 7B) e também com a revelação de duas bandas 

imunoreativas na análise por Western blotting, empregando anticorpo primário α5 (Fig. 3).   
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Figura 10. Modulação da atividade (Na,K)-ATPase da fração microsomal branquial de D. 

pagei mantido em água doce por K+ em presença de diferentes concentrações fixas de NH4
+.  

A atividade foi determinada continuamente a 25ºC em tampão Hepes 50 mmol L-1, pH 7,5, 

contendo ATP 2 mmol L-1, MgCl2 3 mmol L-1, NaCl 20 mmol L-1, NADH 0,16 mmol L-1, FEP 2,5 

mmol L-1, PQ (20U), LDH (78U) e 1 µg alameticina/µg proteína, conforme descrito em Materiais e 

Métodos. Concentrações fixas de NH4Cl: (�) 0; (�)1 mmol -1; (�) 2 mmol L-1; (�) 10 mmol L-1. 

Inserções: Variação dos parâmetros K0,5 (a) e V (b) em função da concentração de NH4
+.  
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Figura 11. Modulação da atividade (Na,K)-ATPase da fração microsomal branquial de D. 

pagei mantido em água doce por NH4
+em presença de diferentes concentrações fixas de K+.  

A atividade foi determinada continuamente a 25ºC em tampão Hepes 50 mmol L-1, pH 7,5, 

contendo ATP 2 mmol L-1, MgCl2 3 mmol L-1, NaCl 20 mmol L-1, NADH 0,16 mmol L-1, FEP 2,5 

mmol L-1, PQ (20U), LDH (78U) e 1 µg alameticina/µg proteína, conforme descrito em Materiais e 

Métodos. Concentrações fixas de KCl: (�) 0; (�) 0,1 mmol L-1; (�) 0,3 mmol L-1; (����) 1 mmol L-

1; (����) 5 mmol L-1. Inserções: Variação dos parâmetros K0,5 (a) e V (b) em função da concentração 

de K+.  
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Tabela 5. Parâmetros cinéticos calculados para a modulação da atividade ATPase da fração 

microsomal de tecido branquial de D. pagei por íons potássio e amônio. 

K+ (mmol L-1) NH4
+ (mmol L-1) V (U  mg-1) K0,5 (mmol L-1) nH 

Variável 0 131,7 ± 7,9 0,47 ± 0,03 1,4 

Variável 1  132,9 ± 6,6 0,38 ± 0,02 2,2 

Variável 2 136,8 ± 6,8 0,22 ± 0,01 1,6 

Variável 10 137,4 ± 6,8 0,151 ± 0,008 0,7 

0 Variável 125,6 ± 6,3 1,92 ± 0,09  1,6 

0,1 Variável 120,7 ± 6,0 0,76 ± 0,04 1,6 

0,3 Variável 127,3 ± 6,4 0,78  ± 0,04 1,0 

1 Variável 128,3 ± 6,4 - - 

5 Variável 139,7 ± 6,9 - - 

 

 

O efeito de concentrações crescentes de ortovanadato sobre a atividade ATPase total da 

fração microsomal do tecido branquial de D. pagei mantido em água doce, estimada em presença 

de concentrações ótimas de ATP, Na+, K+ e Mg2+, está mostrado na Figura 12B. A inibição 

ocorreu segundo uma curva bifásica, com uma atividade residual de 15% (26,8 ± 1,3 U mg-1) em 

presença de uma concentração de ortovanadato de 10 �mol L-1, observando-se um patamar em 

torno de 130 U mg-1 (20 % da atividade total). A curva bifásica de inibição da atividade ATPase 

total pelo ortovanadato reforça os resultados apresentados anteriormente no sentido de sugerir a 

existência de duas isoformas da (Na,K)-ATPase na preparação microsomal. Considerando o maior 

percentual de inibição pelo ortovanadato, comparado à ouabaína, pode-se afirmar que ocorreu 

inibição de ATPases diferentes da (Na,K)-ATPase, impossibilitando a determinação de constantes 

de inibição que possam ser atribuídas somente à ação sobre esta enzima. 
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Figura 12. Efeito da concentração de ouabaína e ortovanadato sobre a atividade ATPase 

total da fração microsomal de tecido branquial de D. pagei mantido em água doce. 

A atividade foi determinada continuamente, a 25ºC em tampão Hepes 50 mmol L-1, pH 7,5, 

contendo ATP 2 mmol L-1, MgCl2 3 mmol L-1,  KCl 5 mmol L-1, NaCl 20 mmol L-1, NADH 0,16 

mmol L-1, FEP 2,5 mmol L-1, PQ (20U) e LDH (78U) e 1 µg alameticina/µg proteína, conforme 

descrito em Materiais e Métodos. A atividade total na ausência dos inibidores correspondeu a 

163,3 ± 8,2 U/mg. (A) ouabaína; (B) ortovanadato.  Inserções: Representações de Dixon para a 

determinação dos valores das constantes de dissociação (KI) dos complexos enzima-ouabaína. 
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Experimentos de inibição empregando diferentes inibidores de ATPases associados à 

ouabaína em concentração suficiente para inibir completamente a atividade da (Na,K)-ATPase (3 

mmol L-1) foram realizados no intuito de investigar quais as enzimas responsáveis pela atividade 

ATPase insensível à ouabaína das preparações microsomais (Tabela 6). Na ausência de 

inibidores, a atividade ATPase total foi de 163,3 ± 8,1 U mg-1 (controle). A atividade residual 

determinada em presença de ouabaína (39,7± 1,9 U mg-1) indica que cerca de 75 % da atividade 

ATPase total corresponde à atividade da (Na,K)-ATPase. Já o percentual de inibição de 85% por 

ortovanadato 10 µmol L-1 sugere que, além da (Na,K)-ATPase, estão presentes na preparação 

outras ATPases do tipo P ou fosfatases neutras.  

A inibição da atividade insensível à ouabaína por tapsigargina, EGTA e ortovanadato sugere 

a presença de Ca2+-ATPase na preparação. Já o pequeno percentual de inibição da atividade 

insensível à ouabaína por bafilomicina A1 indica a presença de V-ATPase na preparação de 

membranas.  

A inibição da atividade insensível à ouabaína por ácido etacrínico sugere ainda a presença de 

uma Na+ e/ou K+-ATPase na preparação, responsável por cerca de 8% da atividade ATPase total. 

Parte da atividade ATPase insensível à ouabaína aparentemente corresponde à atividade da FoF1-

ATPase, inibida por oligomicina, aurovertina e azida. Finalmente, a ausência de inibição da 

atividade insensível à ouabaína por teofilina sugere ausência de fosfatases neutras na preparação.  

Neste trabalho, realizou-se ainda medidas da atividade específica da (Na,K)-ATPase, em 

condições ótimas de ATP e íons Mg2+, K+ e Na+, em frações microsomais do tecido branquial de 

D pagei aclimatado a 21‰ por diferentes intervalos de tempo (Figura 13, Tabela 7). Observou-

se uma diminuição de cerca de 3 vezes na atividade após uma hora e 24h de exposição dos 

animais à salinidade de 21‰. Surpreendentemente, após 120 h de aclimatação a atividade atingiu 

valores cerca de 25% superiores àqueles determinados para animais mantidos em água doce 

(tempo zero). Finalmente, após 240h de exposição a atividade (Na,K)-ATPase específica atingiu 

os mais baixos níveis, correspondendo a apenas 21% da atividade estimada para frações 

microsomais obtidas de animais mantidos em água doce.  
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Tabela 6.  Efeito de diversos inibidores sobre a atividade ATPase total e insensível à ouabaína 

da fração microsomal de tecido branquial de D. pagei mantido em água doce. 

Inibidores V (U mg-1)  Atividade Residual 

(%) 

Controle 163,3 ± 8,1 100 

Ouabaína (3 mmol L-1) 39,7 ± 1,9 24,3 

Ortovanadato (10 µmol L-1) 31,6 ± 1,6 19,3 

Ortovanadato (10 µmol L-1) 29,3 ± 1,5 17,9 

Tapsgargina (0,5 µmol L-1) 28,9 ± 1,4 17,7 

EGTA (1mmol L-1) 33,6 ± 1,7 20,5 

Bafilomicina A1 (0,4 µmol L-1) 33,4 ± 1,6 20,4 

Ácido Etacrínico (2 mmol L-1) 26,4 ± 1,3 16,2 

Azida(100 mmol L-1) 14,5 ± 0,7 8,8 

Aurovertina (10 µmol L-1) 19,4 ± 0,9 11,9 

Oligomicina (1µg/mL) 17,4 ± 0,9 10,6 

O
ua

ba
ín

a 
(3

 m
m

ol
 L

-1
) 

+ 

Teofilina (5 mmol L-1) 36,4 ± 1,8 22,3 

 

 

 

 

Tabela 7. Variação da atividade (Na,K)ATPase específica e de sua percentagem em relação 

à atividade ATPase total em frações microsomais de D. pagei mantido em água doce e 

aclimatado por diferentes intervalos de tempo à salinidade de 21 ‰.   

Tempo (horas) Atividade (Na,K)-ATPase  (Umg-1) % de (Na,K)-ATPase 

0 122,9 ± 6,1 76,0 

1 40,6 ± 2,0 68,6 

24 48,4 ± 2,4 64,8 

120 153,6± 7,7 72,6 

240 25,7 ± 1,3 56,5 
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Figura 13. Decurso temporal do efeito da aclimatação de D. pagei à salinidade de 21‰ 

sobre a atividade (Na,K)-ATPase específica da fração microsomal de tecido branquial.  

A atividade foi determinada continuamente, a 25ºC, em tampão Hepes 50 mmol L-1, pH 7,5, 

contendo ATP 2 mmoL-1, MgCl2 3 mmol L-1, KCl 5 mmol L-1, NaCl 20 mmol L-1, NADH 0,16 

mmol L-1, FEP 2,5 mmol L-1, PQ (20U) e LDH (78U) e 1 µg alameticina/µg proteína, conforme 

descrito em Materiais e Métodos. Inserção (a): variação da percentagem da atividade total 

correspondente à atividade (Na,K)-ATPase. 
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4.3. Atividade V- ATPase da fração microsomal de tecido branquial de D. pagei. 

O estudo da atividade V-ATPase também foi realizado empregando frações microsomais 

das brânquias posteriores de D pagei, envolvidas no transporte iônico. Neste estudo, espécimes 

de D. pagei foram aclimatados por diferentes intervalos de tempo a uma salinidade relativamente 

elevada (21‰) ou a diferentes salinidades (5, 10, 15 e 21‰) por 10 dias e a seguir foram 

preparadas as frações microsomais das brânquias posteriores dos animais, em cada condição. As 

preparações de membranas foram conservadas a -20ºC, não ocorrendo perdas significativas da 

atividade V-ATPase por até 60 (não mostrado). No momento do uso, alíquotas foram 

descongeladas e mantidas em gelo picado; nessas condições, a atividade ATPase foi constante 

por períodos de até 8 h (não mostrado). 

 Igualmente ao observado para a determinação das atividades K+-fosfatase e (Na,K)-

ATPase, também foi detectada a presença de vesículas seladas nas preparações de membranas 

branquiais no meio reacional empregado para dosagem de atividade V-ATPase. Ao realizar 

dosagens de atividade em presença de concentrações crescentes de alameticina, sendo a 

preparação de membranas pré-incubada com o antibiótico por diferentes intervalos de tempo (0-

20 min) a 25°C, verificou-se um aumento de atividade, independente do período de incubação. 

Desta forma, todas as medidas foram realizadas em presença de alameticina (1µg/µg de proteína), 

sem a pré-incubação da preparação de membranas com o antibiótico.  

A Figura 14 mostra o efeito do pH do meio reacional sobre a atividade V-ATPase em  

frações microsomais branquiais de D. pagei mantido em água doce. Observa-se um aumento 

abrupto de cerca de 4 vezes na atividade específica quando o pH passa de 7.0 para 7,5, valor no 

qual se tem atividade máxima. Acima de 7,5, a atividade diminuiu gradualmente, atingindo um 

valor de cerca de 34% da atividade máxima em pH 8,5. 

A modulação da atividade V-ATPase da fração microsomal de tecido branquial de D. pagei 

mantido em água doce pelo substrato ATP, em presença de concentração saturante de Mg2+, está 

representada na Figura 15A. A estimulação da atividade seguiu uma curva simples de saturação, 

envolvendo interações cooperativas (nH= 6,4 ), com V= 26,5 ± 1,3 U mg-1 e K0,5= 3,9 ± 0,2 m 

mol L-1. É interessante observar que a atividade insensível à bafilomicina também foi estimulada 

por ATP, na mesma faixa de concentrações empregada (inserção da Fig. 15A).  
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Figura 14. Efeito do pH sobre a atividade V-ATPase da fração microsomal branquial de D. 

pagei  mantido em água doce. 

A atividade foi determinada descontinuamente, a 25ºC, em tampão Hepes 50 mmol L-1, em 

diferentes pH, contendo ATP 5 mmol L-1,  MgCl2 1,5 mmolL-1, KCl 3 mmolL-1, ortovanadato 10 

µmol L-1 e 1 µg alameticina/µg proteína, na presença e ausência de bafilomicina A1 0,4 µmol L-1, 

conforme descrito em Materiais e Métodos. Inserção: Efeito do pH sobre (�) atividade ATPase 

insensível ao ortovanadato; (�) atividade ATPase insensível à bafilomicina.  
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A atividade da V-ATPase é dependente de íons Mg2+, e sua estimulação por estes íons, em 

presença de concentração saturante de ATP, está representada na Figura 15B. A estimulação 

ocorreu segundo uma única curva de saturação, envolvendo interações sítio-sítio (nH=3,3) e 

resultando numa atividade específica de 27,9 ± 1,4 U mg-1. A constante de afinidade aparente da 

enzima para os íons Mg2+ foi igual a 0,80 ± 0,04 mmol L-1. Concentrações de Mg2+ maiores que 5 

mmol L-1 inibiram fortemente a atividade (não mostrado). Na inserção da Figura 15B observa-se 

que a atividade insensível à bafilomicina foi estimualda por Mg2+ na mesma faixa de 

concentrações.  

 A inibição da atividade ATPase insensível ao ortovanadato por bafilomicina A1 (Figura 

15C) ocorreu segundo uma curva monofásica, com KI igual a 55,0 ± 2,8 nmol L-1 (inserção da 

Fig. 15C). Cerca de 40% da atividade ATPase insensível ao ortovanadato foi inibida por este 

inibidor específico de V-ATPase, percentual que corresponde à atividade da V-ATPase. A 

presença de atividade ATPase residual, insensível à bafilomicina e ao ortovanadato, indica que 

outras ATPases, diferentes das do tipo P e da V-ATPase, estão presentes na preparação, em 

conformidade com os resultados anteriormente apresentados. 

Este mesmo estudo da atividade V-ATPase em frações microsomais de tecido braquial de 

D. pagei mantido em água doce foi realizado empregando ouabaína 3 mmol L-1 em substituição 

ao ortovanadato 10 µmol L-1. Assim, investigou-se a estimulação da atividade insensível à 

ouabaína por ATP e Mg2+, bem como a inibição desta atividade, em condições ótimas destes 

efetores, por bafilomicina A1. A seguir, estudou-se a estimulação da atividade insensível à 

bafilomicina por ATP e Mg2+, considerando a atividade V-ATPase como a diferença entre a 

atividade insensível à ouabaína e a atividade insensível à ouabaína e bafilomicina. Resultados 

muito similares formam obtidos para os valores de atividade V-ATPase específica, afinidades 

aparentes por ATP e Mg2+ e KI para a bafilomicina. A partir deste estudo, adotou-se o uso do 

ortovanadato, devido ao custo muito inferior ao da ouabaína. 
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Figura 15. Fração microsomal branquial de D. pagei mantido em água doce: estimulação da 

atividade V-ATPase por ATP e Mg2+ e efeito de bafilomicina A1 sobre a atividade insensível 

ao ortovanadato.   

 A atividade foi determinada continuamente, a 25ºC, nas condições padrão descritas em Materiais 

e Métodos. (A) Efeito da concentração de ATP sobre a atividade V-ATPase. (B) Efeito da 

concentração de Mg2+ sobre a atividade V-ATPase (C) Efeito da concentração de bafilomicina A1 

sobre a atividade insensível ao ortovanadato. Inserções a e b: Efeito das concentrações de ATP 

(a) e Mg2+ (b) sobre: (�) atividade ATPase insensível ao ortovanadato; (�) atividade ATPase 

insensível à bafilomicina. Inserção c: representação de Dixon para a determinação da constante 

de dissociação (KI) do complexo enzima-bafilomicina.   
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A estimulação da atividade V-ATPase da fração microsomal de tecido branquial de D. 

pagei aclimatado por 1 hora à salinidade de 21 ‰ pelo substrato ATP, em concentração saturante 

de Mg2+, está representada na Figura 16A. A modulação da atividade ocorreu por meio de 

interações cooperativas (nH= 2,8), seguindo uma curva simples de saturação. A atividade 

específica máxima correspondeu a 9,8 ± 0,5 U mg-1 e a constante de afinidade aparente para o 

substrato foi de 1,70 ± 0,08 mmol L-1. A Figura 16B mostra a modulação da atividade V-ATPase 

desta fração microsomal por íons Mg2+. A atividade máxima correspondeu a 8,7 ± 0,4 U mg-1, 

com K0,5= 0,28 ± 0,01 mmol L-1. A estimulação ocorreu com cooperatividade positiva  (nH=4,9), 

por meio de um curva simples de saturação e concentrações de Mg2+ maiores que 3 mmol L-1 

inibiram a atividade da V-ATPase (não mostrado). Nas inserções das Figuras 15A e 15B pode-se 

observar que a atividade insensível à bafilomicina foi estimualda por ATP e Mg2+ nas mesmas 

faixas de concentração que a atividade insensível ao ortovanadato.  

 A inibição da atividade ATPase insensível ao ortovanadato da fração microsomal de tecido 

branquial de D. pagei aclimatado por 1 hora à salinidade de 21 ‰ por bafilomicina A1 ocorreu 

segundo uma curva monofásica (Figura 16C), com KI= 0,30 ± 0,02 nmol L-1 (inserção da Fig. 

16C). Cerca de 66% da atividade ATPase insensível ao ortovanadato foi inibida por bafilomicina, 

correspondendo à V-ATPase. A determinação de atividade ATPase residual insensível à 

bafilomicina e ao ortovanadato indica que também nestas preparações de membrana estão 

presentes outras ATPases, diferentes das do tipo P e da V-ATPase.  

As Figuras 17A e 17B apresentam a modulação da atividade V-ATPase da fração 

microsomal de tecido branquial de D. pagei aclimatado por um período de 5 horas à salinidade de 

21 ‰ por ATP e Mg2+, respectivamente. Tanto para o ATP (nH= 1,7), como para o Mg2+ (nH= 

3,6), a estimulação ocorreu com cooperatividade positiva. Os parâmetros cinéticos determinados 

corresponderam a V= 9,2 ± 0,4 U mg-1 e K0,5= 1,50± 0,08 mmol L-1 para a estimulação por ATP e 

V= 8,5 ± 0,4 U mg-1 e K0,5= 0,29 ± 0,01 m mol L-1 para a modulação por Mg2+.  

A inibição da atividade ATPase total  por bafilomicina A1 (Figura 17C) ocorreu segundo 

curva monofásica com KI= 0,29 ± 0,01 nmol L-1 (inserção da Fig. 17C). A percentagem de 

inibição da atividade ATPase insensível ao ortovanadato por bafilomicina correspondeu a 52%, 

representando a atividade V-ATPase.  
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Figura 16. Fração microsomal branquial de D. pagei aclimatado a 21‰ por 1h: estimulação 

da atividade V-ATPase por ATP e Mg2+ e efeito de bafilomicina A1 sobre a atividade 

insensível ao ortovanadato.  

 A atividade foi determinada continuamente, a 25ºC, nas condições padrão descritas em Materiais 

e Métodos (A) Efeito da concentração de ATP sobre a atividade V-ATPase. (B) Efeito da 

concentração de Mg2+ sobre a atividade V-ATPase (C) Efeito da concentração de bafilomicina A1 

sobre a atividade insensível ao ortovanadato. Inserções a e b: Efeito das concentrações de ATP 

(a) e Mg2+ (b) sobre: (�) atividade ATPase insensível ao ortovanadato; (�) atividade ATPase 

insensível à bafilomicina.Inserção c: representação de Dixon para a determinação da constante 

de dissociação (KI) do complexo enzima-bafilomicina.  
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Figura 17. Fração microsomal branquial de D. pagei aclimatado a 21‰ por 5h: estimulação 

da atividade V-ATPase por ATP e Mg2+ e efeito de bafilomicina A1 sobre a atividade 

insensível ao ortovanadato.  

A atividade foi determinada continuamente, a 25ºC, nas condições padrão descritas em Materiais 

e Métodos (A) Efeito da concentração de ATP sobre a atividade V-ATPase. (B) Efeito da 

concentração de Mg2+ sobre a atividade V-ATPase (C) Efeito da concentração de bafilomicina 

A1 sobre a atividade insensível ao ortovanadato. Inserções a e b: Efeito das concentrações de 

ATP (a) e Mg2+ (b) sobre: (�) atividade ATPase insensível ao ortovanadato; (�) atividade 

ATPase insensível à bafilomicina. Inserção c: representação de Dixon para a determinação da 

constante de dissociação (KI) do complexo enzima-bafilomicina.  
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A estimulação da atividade V-ATPase da fração microsomal de tecido branquial de D. 

pagei aclimatado por 24h à salinidade de 21‰ por ATP, em concentração saturante de Mg2+, está 

representada na Figura 18A. A modulação da atividade ocorreu por meio de interações 

cooperativas (nH= 3,4); a velocidade máxima correspondeu a 6,2 ± 0,3 U mg-1 e a constante de 

afinidade aparente para o substrato foi de 0,33 ± 0,02 mmol L-1. A Figura 18B mostra a 

modulação da atividade V-ATPase desta fração microsomal por íons Mg2+. A atividade máxima 

correspondeu a 6,2 ± 0,3 U mg-1, com K0,5= 0,34 ± 0,02 mmol L-1. A estimulação ocorreu com 

cooperatividade positiva  (nH=4,9) e concentrações de Mg2+ maiores que 1 mmol L-1 inibiram a 

atividade da V-ATPase (não mostrado). A atividade ATPase insensível ao ortovanadato da fração 

microsomal de tecido branquial de D. pagei aclimatado por 24 h à salinidade de 21 ‰ foi inibida 

em cerca de 64% por bafilomicina A1, segundo uma curva monofásica (Fig. 18C), com KI= 0,60 

± 0,03 n mol L-1 (inserção da Fig. 18C).  

As Figuras 19A e 19B mostram a estimulação pelo ATP e por íons Mg2+, respectivamente, 

da atividade V-ATPase da fração microsomal de tecido branquial de D. pagei aclimatado por 

120h à salinidade de 21‰. Em ambos os casos, a estimulação ocorreu com cooperatividade 

positiva, sendo os valores de nH iguais a 2,4 e 3,3 para ATP e Mg2+, respectivamente. Os 

parâmetros cinéticos determinados corresponderam a V= 13,0 ± 0,6 U mg-1 e K0,5= 1,56 ± 0,08 

mmol L-1 para a estimulação por ATP, e V= 11,8 ± 0,5 U mg-1 e K0,5= 0,52 ± 0,03 m mol L-1 para 

a modulação por Mg2+. A bafilomicina A1 inibiu cerca de 40% da atividade ATPase insensível ao 

ortovanadato (Fig. 19C), com KI igual a 0,42 ± 0,02 n mol L-1 (inserção da Fig. 19C).  

A estimulação da atividade V-ATPase da fração microsomal de tecido branquial de D. 

pagei aclimatado por 240h à salinidade de 21‰ pelo ATP e por íon Mg2+ está representada nas  

Figuras 20A e 20B, respectivamente. Tanto o substrato quanto os íons estimularam a atividade 

da enzima por meio de interações sítio-sítio, com nH= 3,1 para o ATP e nH= 1,1 para Mg2+. Os 

valores de V corresponderam a 8,6 ± 0,4 U mg-1 para o ATP e 8,6 ± 0,4 U mg-1 para o Mg2+. Já as 

constantes de afinidade aparente para ATP e Mg2+ correponderam respectivamente a 0,76 ± 0,04 

mmol L-1 e 0,27± 0,01 mmol L-1. Como observado para as demais preparações microsomais 

empregadas, ocorreu estimulação da atividade insensível à bafilomicina por ATP e Mg2+ nas 

mesmas faixas de concentração que a atividade insensível ao ortovanadato (inserções das Figuras 

20A e 20B). A bafilomicina A1 inibiu 53 % da atividade ATPase insensível ao ortovanadato (Fig. 

20C), com KI igual a 44,0 ± 2,2 nmol L-1 (inserção da Fig. 20C).  
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Figura 18. Fração microsomal branquial de D. pagei aclimatado a 21‰ por 24h: 

estimulação da atividade V-ATPase por ATP e Mg2+ e efeito de bafilomicina A1 sobre a 

atividade insensível ao ortovanadato.  

A atividade foi determinada continuamente, a 25ºC, nas condições padrão descritas em Materiais 

e Métodos (A) Efeito da concentração de ATP sobre a atividade V-ATPase. (B) Efeito da 

concentração de Mg2+ sobre a atividade V-ATPase (C) Efeito da concentração de bafilomicina 

A1 sobre a atividade insensível ao ortovanadato. Inserções a e b: Efeito das concentrações de 

ATP (a) e Mg2+ (b) sobre: (�) atividade ATPase insensível ao ortovanadato; (�) atividade 

ATPase insensível à bafilomicina. Inserção c: representação de Dixon para a determinação da 

constante de dissociação (KI) do complexo enzima-bafilomicina.  
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Figura 19. Fração microsomal branquial de D. pagei aclimatado a 21‰ por 120h: 

estimulação da atividade V-ATPase por ATP e Mg2+ e efeito de bafilomicina A1 sobre a 

atividade insensível ao ortovanadato.   

A atividade foi determinada continuamente, a 25ºC, nas condições padrão descritas em Materiais 

e Métodos (A) Efeito da concentração de ATP sobre a atividade V-ATPase. (B) Efeito da 

concentração de Mg2+ sobre a atividade V-ATPase (C) Efeito da concentração de bafilomicina 

A1 sobre a atividade insensível ao ortovanadato. Inserções a e b: Efeito das concentrações de 

ATP (a) e Mg2+ (b) sobre: (�) atividade ATPase insensível ao ortovanadato; (�) atividade 

ATPase insensível à bafilomicina. Inserção c: representação de Dixon para a determinação da 

constante de dissociação (KI) do complexo enzima-bafilomicina.  
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Figura 20. Fração microsomal branquial de D. pagei aclimatado a 21‰ por 240h: 

estimulação da atividade V-ATPase por ATP e Mg2+ e efeito de bafilomicina A1 sobre a 

atividade insensível ao ortovanadato.   

 A atividade foi determinada continuamente, a 25ºC, nas condições padrão descritas em Materiais 

e Métodos (A) Efeito da concentração de ATP sobre a atividade V-ATPase. (B) Efeito da 

concentração de Mg2+ sobre a atividade V-ATPase (C) Efeito da concentração de bafilomicina 

A1 sobre a atividade insensível ao ortovanadato. Inserções a e b: Efeito das concentrações de 

ATP (a) e Mg2+ (b) sobre: (�) atividade ATPase insensível ao ortovanadato; (�) atividade 

ATPase insensível à bafilomicina. Inserção c: representação de Dixon para a determinação da 

constante de dissociação (KI) do complexo enzima-bafilomicina.    
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Na Tabela 8 estão reunidos os parâmetros cinéticos determinados para a estimulação por 

ATP e Mg2+ e inibição por bafilomicina A1 da atividade V-ATPase da fração microsomal de 

tecido branquial de D. pagei aclimatado a 21 ‰ por diferentes intervalos de tempo. 

 

 

 

 

Tabela 8. Parâmetros cinéticos calculados para a estimulação por ATP e íons Mg2+ e 

inibição por bafilomicina A1 da atividade V-ATPase da fração microsomal de tecido 

branquial de D. pagei aclimatado a 21 ‰ por diferentes intervalos de tempo. 

 
Tempo V (U mg-1) K 0,5 (m mol L-1) KI (n mol L-1) nH 
(horas) ATP MgCl2 ATP MgCl2  ATP MgCl2 

0 26,5 ± 1,3 27,9 ± 1,4 
 

3,9 ± 0,2 
 

0,80 ± 0,04 
 

55,0 ± 2,8 
 

6,4 3,3 

1  9,8 ± 0,5 
 

8,7 ± 0,4 
 

1,70 ± 0,08 
 

0,28 ± 0,01 
 

0,30 ± 0,02 
 

2,8 4,9 

5 9,2 ± 0,4 
 

8,5 ± 0,4 
 

1,50 ± 0,08 
 

0,29 ± 0,01 
 

0,29 ± 0,01 
 

1,7 3,6 

24 6,2 ± 0,3 
 

6,2 ± 0,3 
 

0,33 ± 0,02 
 

0,34 ± 0,02 
 

0,60 ± 0,03 
 

3,4 5,6 

120 13,0 ± 0,6 
 

11,8 ± 0,5 
 

1,56 ± 0,08 
 

0,52 ± 0,03 
 

0,42 ± 0,02 
 

2,4 3,3 

240 8,6 ± 0,4 
 

8,6 ± 0,4 
 

0,76 ± 0,04 
 

0,27 ± 0,01 
 

44,0 ± 2,2 
 

3,1 1,1 
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A Figura 21 mostra a variação da atividade V-ATPase específica da fração microsomal de 

tecido branquial de D. pagei em função do tempo de exposição à salinidade de 21‰. Observa-se 

que ocorre uma grande diminuição da atividade V-ATPase em resposta à exposição de D. pagei à 

salinidade de 21‰ já nas primeiras horas. Após 1h e 5h, a atividade V-ATPase específica é cerca 

de 3 vezes menor que aquela determinada em frações microsomais branquiais do animal mantido 

em água doce, similarmente ao observado para a atividade (Na,K)-ATPase. Após 24h, uma 

atividade ainda menor é observada, chegando a ser 4 vezes menor que aquela determinada  para 

animais mantidos em água doce. Após 120h, há um aumento da atividade, mas esta não chega a 

atingir os valores encontrados nas condições do animal não exposto à salinidade elevada. Já para  

240h, a atividade se mantém num nível 3 vezes menor que o estimado para animais em água 

doce.  

Curiosamente, a afinidade aparente da V-ATPase branquial pelo substrato dobra já após 1h 

de exposição do animal à salinidade de 21‰ e aumenta progressivamente até ser 12 vezes maior, 

para um tempo de exposição de 24h (inserção a da Fig. 21; Tabela 8). Em contraste, a afinidade 

aparente por ATP após 120 h de exposição é apenas 2,5 vezes maior que aquela determinada para 

a enzima de animais mantidos em água doce, voltando a ser 12 vezes maior após 240h de 

aclimatação (Tabela 8). A afinidade aparente da enzima pelos íons Mg2+ também varia em 

resposta à exposição à salinidade mais elevada (inserção b da Fig. 21). Entretanto, já após 1h de 

exposição, a afinidade da enzima pelo Mg2+ aumenta cerca de 3 vezes, mantendo-se praticamente 

constante até 240h de exposição.  

A constante de dissociação do complexo enzima-bafilomicina A1 também varia amplamente 

em resposta à exposição do animal à salinidade de 21‰, diminuindo cerca de 183 vezes já após 

1h nesta salinidade e mantendo-se constate até 120h de exposição (Tabela 8). Curiosamente, após 

um período de exposição de 240 h, a constante de dissociação enzima-bafilomicina volta a ser 

semelhante àquela determinada para a V-ATPase presente em frações microsomais de animais 

mantidos em água doce.  
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Figura 21. Decurso temporal do efeito da aclimatação de D. pagei à salinidade de 21‰ 

sobre a atividade V-ATPase específica da fração microsomal de tecido branquial.  

A atividade foi determinada continuamente, a 25ºC, em tampão Hepes 50 mmol L-1, pH 7,5, 

contendo KCl 3 mmol L-1, NADH 0,28 mmol L-1, FEP 4,2 mmol L-1, PQ (40U), LDH (156U), 

ortovanadato 10 µmol L-1 e 1 µg alameticina/µg proteína, na presença e ausência de bafilomicina 

A1 0,4 µmol L-1, conforme descrito em Materiais e Métodos. Inserções: variação da afinidade 

aparente da V-ATPase em função do tempo de aclimatação por (a) ATP; (b): Mg2+. 
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A estimulação da atividade V-ATPase da fração microsomal de tecido branquial de D. 

pagei aclimatado por 240h à salinidade de 5‰ por ATP, em concentração saturante de Mg2+, está 

representada na Figura 22A. A modulação da atividade ocorreu por meio de interações 

cooperativas (nH= 3,9), seguindo uma curva simples de saturação. A velocidade máxima 

correspondeu a 15,2 ± 0,7 U mg-1 e a constante de afinidade aparente para o substrato foi de 2,2 ± 

0,1 m mol L-1. Concentrações de ATP maiores que 5 mmol L-1 inibiram a atividade da enzima.  

A Figura 22B mostra a modulação da atividade V-ATPase da fração microsomal por íons 

Mg2+, em presença de concentração saturante de ATP. A atividade máxima correspondeu a 14,5 

± 0,7 U mg-1, com K0,5= 0,90 ± 0,04 mmol L-1. A estimulação ocorreu com cooperatividade 

positiva  (nH= 3,1), por meio de um curva simples de saturação e concentrações de Mg2+ maiores 

que 3 mmol L-1 inibiram a atividade da V-ATPase (não mostrado). As inserções das Figuras 22A 

e 22B mostram que a atividade insensível à bafilomicina foi estimualda por ATP e Mg2+ nas 

mesmas faixas de concentração que a atividade insensível ao ortovanadato. A atividade insensível 

ao ortovanadato foi inibida apenas em cerca de 28% por bafilomicina A1, segundo uma curva 

monofásica (Fig. 22C), com KI= 7,6 ± 0,4 n mol L-1 (inserção da Fig. 22C). A determinação de 

atividade residual insensível à bafilomicina e ao ortovanadato indica que nestas preparações de 

membrana há outras ATPases, além das P- e V-ATPases. 

As Figuras 23A e 23B mostram a estimulação pelo ATP e por íons Mg2+, 

respectivamente, da atividade V-ATPase da fração microsomal de tecido branquial de D. pagei 

aclimatado por um período de 240 horas à salinidade de 10 ‰. Em ambos os casos, a estimulação 

foi cooperativa, com valores de nH correspondentes a 1,3 para o ATP e 3,8 para o Mg2+. As 

velocidades máximas determinadas corresponderam a V= 13,2 ± 0,6 U mg-1 e V= 14,5 ± 0,7 U 

mg-1 para a estimulação por ATP e Mg2+, respectivamente. Já os valores de  K0,5 corresponderam 

a 0,75 ± 0,04 mmol L-1 para o ATP e 0,46 ± 0,02 m mol L-1 para Mg2+. A bafilomicina inibiu 

aproximadamente 20% da atividade ATPase insensível ao ortovanadato, percentagem que 

corresponde à atividade da V-ATPase (Fig. 23C). O valor de KI estimado para a bafilomicina 

correspondeu a 70,0 ± 3,5 nmol L-1 (inserção da Fig. 23C).  
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Figura 22. Fração microsomal branquial de D. pagei aclimatado a 5‰ por 240h: 

estimulação da atividade V-ATPase por ATP e Mg2+ e efeito de bafilomicina A1 sobre a 

atividade insensível ao ortovanadato.   

A atividade foi determinada continuamente, a 25ºC, nas condições padrão descritas em Materiais 

e Métodos (A) Efeito da concentração de ATP sobre a atividade V-ATPase. (B) Efeito da 

concentração de Mg2+ sobre a atividade V-ATPase (C) Efeito da concentração de bafilomicina 

A1 sobre a atividade insensível ao ortovanadato. Inserções a e b: Efeito das concentrações de 

ATP (a) e Mg2+ (b) sobre: (�) atividade ATPase insensível ao ortovanadato; (�) atividade 

ATPase insensível à bafilomicina. Inserção c: representação de Dixon para a determinação da 

constante de dissociação (KI) do complexo enzima-bafilomicina.    
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A estimulação da atividade V-ATPase da fração microsomal de tecido branquial de D. 

pagei aclimatado por um período de 240 horas à salinidade de 15 ‰ pelo ATP e por íons Mg2+ 

está apresentada nas Figuras 24A e 24B, respectivamente. Tanto o ATP (nH= 3,0) como o Mg2+ 

(nH= 1,8) estimularam a enzima por meio de interações sítio-sítio. Os parâmetros cinéticos 

determinados corresponderam a V= 9,2 ± 0,4 U mg-1 e K0,5= 2,0 ± 0,1 mmol L-1 para a 

estimulação por ATP e V= 9,4 ± 0,4 U mg-1 e K0,5= 0,59± 0,03 mmol L-1 para a modulação por 

Mg2+. A bafilomicina inibiu apenas 14,3 % da atividade insensível ao ortovanadato (Figura 

24C), com KI= 32,0 ± 1,6 nmol L-1 (inserção da Fig. 24C). 

Na Tabela 9 estão reunidos os parâmetros cinéticos estimados para a estimulação por ATP 

e Mg2+ e inibição por bafilomicina A1 da atividade V-ATPase da fração microsomal de tecido 

branquial de D. pagei aclimatado a diferentes salinidades por 240 horas. 

 

Tabela 9. Parâmetros cinéticos calculados para a estimulação por ATP e íons Mg2+ e 

inibição por bafilomicina A1 da atividade V-ATPase da fração microsomal de tecido 

branquial de D. pagei aclimatado a diferentes salinidades por 240 horas  

Salinidade V (U mg-1) K 0,5 (m mol L-1) KI (n mol L-1) nH 
‰ ATP MgCl2 ATP MgCl2  ATP MgCl2 

zero 26,5 ± 1,3 27,9 ± 1,4 
 

3,9 ± 0,2 
 

0,80 ± 0,04 
 

55,0 ± 2,8 
 

6,4 3,3 

5 15,2 ± 0,7 14,5 ± 0,7 2,2 ± 0,1 0,90 ± 0,04 7,6 ± 0,4 3,9 3,1 
10 13,2 ± 0,6  

 
14,5 ± 0,7 

 
0,75 ± 0,04  0,46 ± 0,02 

 
70,0± 3,5 

 
1,3 3,8 

15 9,2 ± 0,4 9,4 ± 0,4 2,0 ± 0,1 0,59 ± 0,03 32,0 ± 1,6 3,0 1,8 
21 8,6 ± 0,4 8,6 ± 0,4 

 
0,76 ± 0,04 

 
0,27 ± 0,01 

 
44,0 ± 2,2 

 
3,1 1,1 

 

A Figura 25 mostra a variação da atividade V-ATPase específica da fração microsomal de 

tecido branquial de D. pagei em função da salinidade de aclimatação por 240 h. Observa-se que a 

atividade específica da enzima é menor que aquela estimada para os animais mantidos em água 

doce (controle) em todas as salinidades estudadas. Entretanto, valores muito próximos foram 

encontrados para as salinidades de 5 e 10 ‰, cerca de 2 vezes menores que o controle. Por outro 

lado, valores cerca de 3 vezes menores que os controles, próximos entre si, foram estimados para 

as salinidades de 15 e 21‰. Nas inserções da Figura 25, observa-se que a afinidade da enzima 

por ATP (inserção a) e Mg2+ (inserção b) aumenta com o aumento da salinidade de aclimatação. 
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Figura 23. Fração microsomal branquial de D. pagei aclimatado a 10‰ por 240h: 

estimulação da atividade V-ATPase por ATP e Mg2+ e efeito de bafilomicina A1 sobre a 

atividade insensível ao ortovanadato.   

A atividade foi determinada continuamente, a 25ºC, nas condições padrão descritas em Materiais 

e Métodos (A) Efeito da concentração de ATP sobre a atividade V-ATPase. (B) Efeito da 

concentração de Mg2+ sobre a atividade V-ATPase (C) Efeito da concentração de bafilomicina 

A1 sobre a atividade insensível ao ortovanadato. Inserções a e b: Efeito das concentrações de 

ATP (a) e Mg2+ (b) sobre: (�) atividade ATPase insensível ao ortovanadato; (�) atividade 

ATPase insensível à bafilomicina. Inserção c: representação de Dixon para a determinação da 

constante de dissociação (KI) do complexo enzima-bafilomicina.    
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Figura 24. Fração microsomal branquial de D. pagei aclimatado a 15‰ por 240h: 

estimulação da atividade V-ATPase por ATP e Mg2+ e efeito de bafilomicina A1 sobre a 

atividade insensível ao ortovanadato.   

A atividade foi determinada continuamente, a 25ºC, nas condições padrão descritas em Materiais 

e Métodos (A) Efeito da concentração de ATP sobre a atividade V-ATPase. (B) Efeito da 

concentração de Mg2+ sobre a atividade V-ATPase (C) Efeito da concentração de bafilomicina 

A1 sobre a atividade insensível ao ortovanadato. Inserções a e b: Efeito das concentrações de 

ATP (a) e Mg2+ (b) sobre: (�) atividade ATPase insensível ao ortovanadato; (�) atividade 

ATPase insensível à bafilomicina. Inserção c: representação de Dixon para a determinação da 

constante de dissociação (KI) do complexo enzima-bafilomicina.  
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Figura 25. Efeito da salinidade de aclimatação por 240h sobre a atividade V-ATPase 

específica da fração microsomal de tecido branquial.  

A atividade foi determinada continuamente, a 25ºC, em tampão Hepes 50 mmol L-1, pH 7,5, 

contendo KCl 3 mmol L-1, NADH 0,28 mmol L-1, FEP 4,2 mmol L-1, PQ (40U), LDH (156U), 

ortovanadato 10 µmol L-1 e 1 µg alameticina/µg proteína, na presença e ausência de bafilomicina 

A1 0,4 µmol L-1, conforme descrito em Materiais e Métodos. Inserções: variação da afinidade 

aparente da V-ATPase em função da salinidade por (a) ATP; (b): Mg2+. 

 

(‰) 

0 5 10 15 20

0,2
0,4
0,6
0,8 b

K
0,

5 
(m

m
ol

 L
-1
)

Salinidade (‰) 

 

0 5 10 15 20

1

2

3

4 a

K
0,

5 ( 
m

m
ol

 L
-1
)

Salinidade(‰) 

0 5 10 15 20

5

10

15

20

25

U
 m

g-1

Salinidade



Resultados 

 79 

A Tabela 10 mostra a variação da concentração de diversos íons na hemolinfa de D. pagei 

em função do tempo de aclimatação à salinidade de 21 ‰.  Observa-se que ocorreu um aumento na 

concentração de todos os íons analisados com o aumento do período de aclimatação. Entretanto, 

variações abruptas foram observadas para tempos curtos de exposição, enquanto que os valores 

estimados para os períodos de 120 e 240h de aclimatação foram muito próximos entre si.  

 

 

Tabela 10. Dosagem da concentração de íons na hemolinfa de D. pagei após diferentes 

intervalos de tempo de exposição à salinidade de 21‰. 

Tempo de 

aclimatação 

[Na+] 

(mmol L-1) 

[K+] 

(mmol L-1) 

[Ca2+] 

 (mmol L-1) 

[Mg2+] 

(mmol L-1) 

0 190 ± 13 9,7 ± 0,7 10,2 ± 0,5 2,8 ± 0,4 

5 horas 266,5 ± 13,3 91,0 ± 4,6 19,6 ± 0,9 7,3 ± 0,4 

1 dia 379,5 ± 18,9 94,0 ± 4,7 26,0 ± 1,3 9,8 ± 0,5 

5 dias 394,5 ± 19,7 104,5 ± 5,2 23,6 ± 1,2 15,3 ± 0,8 

10 dias 407,5 ± 20,4 102,5 ± 5,1 23,5 ±1,2 16,9 ± 0,8 

 

A centrifugação em gradiente contínuo de sacarose (10-50%) da fração microsomal das 

brânquias posteriores de D. pagei mantido em água doce para a análise da distribuição das 

atividades (Na,K)-ATPase e V-ATPase (Figura 26) mostrou um perfil de distribuição de proteína 

muito semelhante ao observado na Figura 2. Observam-se também, nas duas análises, a presença 

de 2 picos de atividade. Na Figura 26, o pico I (28-35% de sacarose) apresenta alta atividade 

(Na,K)-ATPase; entretanto, sua atividade V-ATPase é bastante baixa. Já a atividade V-ATPase 

do pico III (38-45% de sacarose) é bem maior que a do pico I, enquanto a atividade (Na,K)-

ATPase é similar nos dois picos. Os dois picos de atividade identificados indicam a presença de 

frações de membrana de diferentes densidades, contendo (Na,K)-ATPase e V-ATPase, nas 

preparações microsomais em estudo���

�
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Figura 26. Análise da fração microsomal do tecido branquial de D.  pagei mantido em água 

doce por centrifugação em gradiente contínuo de sacarose: atividades (Na,K)-ATPase e V-

ATPase. 

Uma amostra de fração microsomal (3 mg de proteína) foi aplicada sobre um gradiente contínuo 

de sacarose (10-50%) em tampão imidazol 20 mmol L-1, pH 6,8, e centrifugada a 180000g 

durante 2h, a 4ºC. Alíquotas de 0,5 mL foram coletadas a partir do fundo do tubo e cada uma 

delas foi analisada em relação a: (�) atividade (Na,K)-ATPase; (����) atividade V-ATPase; (�) 

concentração de proteína e (�) percentagem de sacarose, conforme descrito em Materiais e 

Métodos.  
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5. DISCUSSÃO 

Sabe-se que tanto a (Na,K)-ATPase como a V-ATPase branquiais são enzimas importantes nos 

processos de regulação osmótica e iônica dos crustáceos dulcícolas. Entretanto, só recentemente se 

iniciou estudos detalhados das características cinéticas da (Na,K)-ATPase branquial destes animais e 

dados sobre as características cinéticas da V-ATPase branquial são completamente inexistentes até o 

momento. Está bem estabelecido, também, que existe uma relação direta entre a captação de íons 

em meios diluídos e a atividade da (Na,K)-ATPase branquial, que diminui várias vezes quando 

crustáceos são transferidos de meios mais diluídos para salinidades mais elevadas. Por outro lado, 

o efeito da salinidade do meio sobre a atividade da V-ATPase praticamente ainda não foi 

investigado.�Os mecanismos através dos quais a atividade destas enzimas é regulada em resposta à 

alteração da salinidade do ambiente também não estão bem estabelecidos, particularmente para a V-

ATPase.  

 Por fim, as adaptações bioquímicas associadas à invasão do ambiente dulcícola pelos 

crustáceos também ainda não são bem compreendidas. Nesse sentido, é interessante realizar uma 

análise comparativa das (Na,K)-ATPases expressas no tecido branquial de espécies com 

diferentes graus de adaptação ao ambiente dulcícola, visando identificar características 

particulares da enzima de animais bem adaptados à água doce que possam contribuir para um 

processo eficiente de captação de íons.  

Diante disso, neste trabalho realizou-se a caracterização cinética da (Na,K)_ATPase em frações 

microsomais do tecido branquial de D. pagei mantido em água doce, visando estabelecer 

comparações entre as características cinéticas da enzima expressa neste animal e aquelas das enzimas 

expressas no tecido branquial de caranguejos habitantes de meios mais salinos. Foi caracterizada 

também a V-ATPase em frações microsomais do tecido branquial de D. pagei mantido em água doce 

e aclimatado a diferentes salinidades por 10 dias ou mantido por intervalos de tempo variáveis numa 

salinidade relativamente elevada (21 ‰) em relação àquela do seu habitat natural. Estes resultados 

constituem a primeira caracterização cinética de uma V-ATPase originária de crustáceos e podem 

contribuir para estabelecer uma correlação entre a salinidade do meio e a atividade V-ATPase 

branquial, bem como para o conhecimento de possíveis mecanismos de regulação da atividade desta 

enzima. 

As preparações de membranas empregadas neste trabalho mostraram-se adequadas para o estudo 

das propriedades cinéticas da (Na,K)-ATPase e V-ATPase branquiais de D. pagei, nas diferentes 
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condições estudadas, apresentando boa estabilidade tanto a -20ºC (armazenagem) quanto em banho de 

gelo (experimentação). Por outro lado, embora tenham sido identificadas nas frações microsomais 

outras enzimas capazes de hidrolisar os substratos empregados neste estudo (PNFF e ATP) nas mesmas 

condições que a (Na,K)-ATPase e a V-ATPase, foi possível caracterizar as atividades atribuídas 

somente a estas enzimas (atividades K+-fosfatase, (Na,K)-ATPase e V-ATPase) realizando medidas em 

presença e ausência dos seus inibidores específicos.  

 

5.1. Caracterização da atividade K+-fosfatase da (Na,K)-ATPase branquial de D. pagei 

mantido em água doce. 

Foram caracterizadas inicialmente as propriedades cinéticas da (Na,K)-ATPase branquial de 

D. pagei utilizando o substrato sintético (PNFF). Segundo Furriel et al. (2001) e Masui et al. 

(2003), o PNFF é uma ferramenta útil para caracterizar a enzima dos crustáceos, considerando que 

a metodologia empregada para medir a atividade é muito mais simples e direta, quando comparada 

à empregada para o ATP, substrato fisiológico da enzima.  

O mecanismo cinético da reação de hidrólise do PNFF não está bem esclarecido; entretanto, 

parece envolver principalmente a forma E2 da enzima e não estar associada ao transporte de cátions 

(Glynn, 1985; Robinson & Pratap, 1991; Berberian & Beaugé, 1992; Jorgensen et al., 1998). A 

ocorrência de fosforilação da enzima pelo PNFF também é controversa (Glynn, 1985; Yamazaki et 

al., 1994; Homareda & Ushimaru, 2005). Por fim, tanto a atividade ATPase quanto PNFFase da 

(Na,K)-ATPase envolvem a hidrólise de uma ligação fosfato e são estimuladas por K+, porém a 

desfosforilação de E2P é estimulada por K+ extracelular, enquanto a hidrólise do PNFF é 

estimulada por K+ intracelular (Glynn, 1985). �

A alameticina é um antibiótico peptídico fúngico usado para permeabilizar membranas a 

moléculas hidrofílicas de baixa massa molecular, como ATP e cátions. Aparentemente, ocorre o 

arranjo transmembrana de 6–8 moléculas helicoidais de antibiótico, formando um poro cheio de 

água através do qual essas substancias podem se difundir (Tieleman et al., 1998; Gostimskaya et al., 

2003; Ritov et al., 1992; Mottamal & Lazaridis, 2006; Crisma et al., 2007). Membranas de 

diferentes origens usualmente mostram tendências variadas a formar vesículas seladas, exibindo 

diferentes sensibilidades à alameticina, as quais são atribuídas a diferenças na sua composição lipídica 

(Ritov et al., 1992). O aumento de cerca de 45 % na atividade PNFFase total da fração microsomal 

de tecido branquial de D. pagei em presença de alameticina (1 µg/µg de proteína) indica a presença 
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de vesículas seladas na preparação. Em contraste, preparações microsomais de tecido branquial dos 

siris Callinectes danae, estuarino, (Masui et al., 2003) e Callinectes ornatus, marinho (Garçon, 

2007) não apresentaram vesículas seladas, sugerindo que possa haver uma diferença marcante na 

composição lipídica do tecido branquial destes animais, habitantes de meios mais salinos, e D. 

pagei. Em organismos aquáticos, a composição lipídica das membranas celulares parece afetar 

diretamente sua permeabilidade a água e íons, como observado para certos crustáceos (Whitney, 

1974; Morris et al., 1982) e peixes (Leray et al., 1984; Zeidel, 1996). Uma diminuição da 

permeabilidade associada a diferenças na composição lipídica das membranas pode ter 

importância adaptativa, contribuindo para diminuir a energia investida em processos 

osmorregulatórios em meios diluídos (Palacios et al., 2004). 

A separação de dois picos de atividade K+-fosfatase após a centrifugação em gradiente de 

sacarose indica a presença de frações de membrana de diferentes densidades, contendo (Na,K)-

ATPase, na fração microsomal branquial de D. pagei mantido em água doce. Em contraste, um 

único pico de atividade K+-fosfatase, coincidente com um único pico de proteína, foi observado 

para frações microsomais branquiais do siri eurialino C. danae aclimatado à salinidade de 15‰ 

(Masui et al., 2005a) ou recém capturado a 33‰ (Masui et al., 2003) e também do siri marinho C. 

ornatus (Garçon, 2007). As membranas de diferentes densidades, ricas em (Na,K)-ATPase, 

presentes nas frações microsomais branquiais de D. pagei podem ser originárias de diferentes 

locais do seu epitélio branquial posterior assimétrico. Em concordância com essa proposta, estudos 

de marcação ultracitoquímica para a (Na,K)-ATPase nas brânquias posteriores de D. pagei mantido 

em água doce revelaram a presença da enzima na membrana basolateral tanto do epitélio fino 

quanto do espesso (Torres, 2006). 

A presença de duas bandas imunoespecíficas na análise por Western blotting da fração 

microsomal branquial de D. pagei sugere a presença de duas isoformas da subunidade α da (Na,K)-

ATPase nas suas brânquias posteriores. Os valores de Mr determinados corresponderam a 105 e 

116 kDa, próximos  àqueles encontrados para a subunidade α da enzima de outros crustáceos 

(Peterson et al., 1978; Lucu & Flik, 1999; Furriel et al., 2000; Towle et al., 2001; Masui et al., 

2002; Gonçalves et al., 2006; Santos et al., 2007; Garçon et al., 2007). Uma única banda 

imunoespecífica para a subunidade α foi identificada no tecido branquial dos siris C. danae (Masui 

et al., 2002, 2005), e C. ornatus (Garçon et al., 2007), além de outras espécies menos relacionadas 

(Furriel et al., 2000; Mendonça et al., 2007; Santos et al., 2007; Belli et al., 2009). A presença de 



Discussão 

 84 

duas isoformas da�subunidade α (Mr 113 e 131 kDa) no tecido branquial, identificadas por análise 

por Western blotting, foi relatada recentemente para o caranguejo estuarino C. sapidus (Lovett et 

al., 2006). Entretanto, segundo os autores, a diferença de mobilidade eletroforética também poderia 

ser atribuída a modificações pós-traducionais, como fosforilação ou glicosilação.  Em Artemia, as 

diferenças de mobilidade eletroforética entre as duas isoformas da subunidadae α identificadas 

também foram atribuídas a modificações pos-traducionais (Peterson et al., 1982). Em nível 

molecular, um único cDNA para a subunidade α foi clonado de C. sapidus (Towle et al., 2001), 

Homarus americanus (Parrie & Towle, 2002) e Scylla paramosain (Chung & Lin, 2006), enquanto 

dois cDNA diferentes para esta subunidade foram identificados em Artemia (Lucu & Towle, 2003) 

e Pachygrapsus marmoratus (Jayasundara et al., 2007). 

A atividade K+-fosfatase da (Na,K)-ATPase branquial de D. pagei, foi estimulada pelo 

substrato sintético com cooperatividade positiva, tal como descrito para as enzimas branquiais de 

C. danae aclimatado a 15 ‰ (Masui et al., 2003a),  recém-coletado a 33 ‰ (Masui et al., 2003) e 

também C. ornatus (Garçon, 2007). O valor de K0,5 determinado para a estimulação pelo 

substrato foi bastante similar aos relatados para enzimas de outros crustáceos, incluindo espécies 

pouco relacionadas, mantidas na salinidade do seu habitat natural ou aclimatadas a diferentes 

salinidades (Masui et al., 2003, 2005; Furriel et al., 2001; Mendonça et al., 2007, Belli et al., 

2009; Garçon, 2007). Estes resultados sugerem que a afinidade pelo PNFF é praticamente 

independente da espécie estudada e também da salinidade do ambiente. 

A atividade K+-fosfatase da (Na,K)-ATPase de diferentes origens é dependente de Mg2+ (Glynn, 

1985; Robinson & Pratap, 1991; Berberian & Beaugé, 1992; Furriel et al., 2001; Masui et al., 2003; 

Karlish, 2003; Gatto et al., 2007). A inibição da atividade da enzima em concentrações elevadas de íons 

Mg2+ aparentemente se deve à competição com K+ pela ligação aos sítios de transporte (Gatto et al., 

2007). O valor de K0,5 para Mg2+ encontrado para a enzima de D. pagei é próximo daqueles 

determinados para C. ornatus (Garçon, 2007) e C. danae, tanto aclimatado à salinidade de 15 ‰ 

(Masui et al. 2005a) quanto recém capturado a 33 ‰ (Masui et al., 2003).  

A afinidade aparente da enzima branquial de D. pagei por K+ é aproximadamente 2 vezes 

menor que aquelas encontradas para C. ornatus (Garçon, 2007) e C. danae recém capturado a 33‰ 

(Masui et al., 2003) e cerca de 1,5 vezes menor em relação a C danae aclimatado à salinidade de 

15‰ (Masui et al., 2005).  
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É bem conhecido que os íons K+ podem ser substituídos pelos íons NH4
+ na estimulação da 

atividade da (Na,K)-ATPase de vertebrados (Robinson, 1970; Kurtz & Balaban, 1986; Skou & 

Esmann, 1992) e também de crustáceos (Holliday, 1985; Towle et al., 1976; Wall, 1996; Masui et al., 

2002, 2003; Furriel et al., 2004; Mendonça et al., 2007; Weiner & Hamm, 2007; Belli et al., 2009). 

Entretanto, enzimas de diversas fontes são estimuladas por K+ com afinidade aparente maior que por 

NH4
+ (Robinson, 1970; Rossi et al., 1978; Furriel et al., 2004; Masui et al., 2003,2005; Garçon, 2007; 

Mendonça et al., 2007; Belli et al., 2009). Em concordância, a afinidade da enzima branquial de D. 

pagei por íons NH4
+ foi cerca de 4,5 vezes menor que pelos íons K+.  

Entre as enzimas de diferentes espécies de crustáceos já estudadas, a atividade K+-fosfatase 

da (Na,K)-ATPase foi estimulada por NH4
+ até valores máximos muito próximos àqueles 

observados para a estimulação por K+ (Masui et al., 2003; Furriel et al., 2004; Mendonça et al., 

2007). Curiosamente, os íons NH4
+ estimularam a atividade da enzima de D. pagei até uma 

atividade máxima cerca de 25% menor que aquela observada para a estimulação por K+.  

O efeito sinérgico de K+ e NH4
+ sobre a atividade K+-fosfatase da (Na,K)-ATPase branquial 

de D. pagei mantido em água doce sugere a presença de dois sítios de ligação para estes íons na 

molécula da enzima. Aparentemente, os íons K+ podem ligar-se a ambos os sítios, 

independentemente da presença de íons NH4
+, que não competem com K+ pela ligação à enzima. 

Esta conclusão baseia-se no fato dos valores de K0,5 para K+ serem praticamente constantes, 

independentemente da concentração de íons NH4
+ presente. Já os íons NH4

+, na ausência de K+, 

aparentemente ligam-se a apenas um dos sítios, com baixa afinidade aparente, resultando numa 

velocidade máxima 20% menor que a observada em presença de concentrações saturantes de K+. 

Possivelmente, a ligação de K+ em baixa concentração a um dos seus sítios de ligação, com alta 

afinidade, provoca uma mudança conformacional no sítio de ligação de NH4
+ que resulta num 

aumento da afinidade por NH4
+ até valores de K0,5 semelhantes aos observados para K+. Entretanto, 

em altas concentrações de K+ os íons NH4
+ não podem ligar-se à enzima, apresentando uma 

atividade constante para a estimulação da atividade enzimática por NH4
+ em presença de K+ em 

concentração 10 e 20 mmol L-1. 

Em contraste com os resultados deste trabalho, não foi observada estimulação sinergística da 

atividade K+-fosfatase da (Na,K)-ATPase branquial por íons K+ e NH4
+ para grande parte das 

espécies já estudadas até o momento (Masui et al., 2003; Masui et al., 2005; Furriel et al., 2004; 

Mendonça et al., 2007; Belli et al., 2009). Somente a enzima branquial do siri marinho C. ornatus 
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apresentou atividade K+-fosfatase com estimulação sinergística por K+ e NH4
+ (Garçon, 2007) 

Curiosamente, esta característica nunca foi descrita para (Na,K)-ATPases das mais distintas fontes.   

A curva monofásica de inibição da atividade PNFFase por ouabaína contrasta com a possível 

presença de duas isoformas da enzima na fração microsomal de tecido branquial de D. pagei, 

sugerida pela análise por Western blot. Entretanto, é possível que a sensibilidade à ouabaína das 

duas isoenzimas presentes em D. pagei seja muito próxima, quando o substrato empregado é o 

PNFF, levando ao comportamento monofásico. Curvas de inibição monofásicas também foram 

relatadas para as enzimas de C. danae aclimatado à salinidade de 15 ‰ (Mausi et al., 2005a) ou 

recém capturado a 33‰ (Masui et al., 2003) e de C. ornatus (Garçon, 2007). O valor de KI 

determinado para a enzima de D pagei é 1,6 vezes maior que o determinado para a enzima de C. 

danae aclimatado a 15‰ (Masui et al., 2005a) e 1,1 vezes maior em relação ao relatado para a  

enzima de C. ornatus (Garçon, 2007). Entretanto a constante de inibição por ouabaína para a 

enzima de C danae aclimatado a 33‰ (Masui et al., 2003) é 3,7 vezes maior que a encontrada para 

D. pagei.  

O ortovanadato é conhecido por inibir a (Na,K)-ATPase do tecido de vertebrados em 

concentração de nmol L-1 ligando-se covalentemente a um sítio de fosforilação intracelular (Lucu 

and Towle, 2003). A inibição bifásica da atividade PNFFase total por ortovanadato é coerente com 

a presença de duas isoformas da (Na,K)-ATPase na fração microsomal em estudo, com diferentes 

afinidades por este inibidor, de forma consistente com os resultados da análise por Western 

blotting. Curvas monofásicas de inibição da atividade PNFFase total pelo ortovanadato foram 

encontradas para frações microsomais branquiais de C. danae aclimatado a 15 ‰ (Masui et al. 

2005a) e recém capturado a 33‰ (Masui et al., 2003), assim como de outras espécies de crustáceos 

(Furriel et al., 2001; Mendonça et al., 2007; Belli et al., 2009).  

A atividade residual de cerca de 11% da atividade PNFFase total determinada em presença de 

ouabaína 3 mmol L-1 indica que além da (Na,K)-ATPase, responsável por cerca de 90% da 

atividade ATPase total, outras enzimas capazes de hidrolisar o PNPP estão presentes na fração 

microsomal branquial de D. pagei. Em conjunto, o estudo do efeito de diferentes inibidores sobre a 

atividade PNFFase insensível a ouabaína sugere a presença de uma Na+ e/ou K+-ATPase na 

preparação, responsável por cerca de 5,3 % da atividade PNFFase total, além de FoF1-ATPase 

(cerca de 5,7 % da atividade PNFFase total). A presença de Na+ e/ou K+-ATPases foi relatada para 

o tecido branquial de vários crustáceos (Masui et al., 2005a; Moretti et al., 1991; Provérbio et al., 
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1991; Lima et al., 1997; Mendonça et al., 2007). Já a contaminação da preparação por ATP sintase 

é esperada, em função do grande número de mitocôndrias presentes nas brânquias posteriores do 

animal (Torres, 2006).  

A ausência de inibição da atividade PNFFase insensível à ouabaína por tapsigargina e EDTA 

sugere a ausência de Ca2+-ATPase na preparação, em contraste com resultados de outros autores, 

que mostraram a presença desta enzima em preparações do tecido branquial de certos crustáceos 

(Morris & Greenaway, 1992; Flik et al., 1994; Belli, 2008).  

 

5.2. Atividade ATPase da (Na,K)-ATPase branquial de D. pagei. 

A alameticina também provocou aumento da atividade ATPase total da fração microsomal de 

D. pagei mantido em água doce, indicando que no meio reacional de medida desta atividade 

também estão presentes vesículas seladas. 

O número de trabalhos que trata da caracterização cinética da (Na,K)-ATPase branquial de 

crustáceos vem aumentando, recentemente. Entretanto, a enzima foi pouco estudada em 

caranguejos dulcícolas (Onken & McNamara, 2002; Lucu & Towle, 2003; Leone et al., 2005b). Os 

parâmetros cinéticos encontrados na literatura para a estimulação da atividade ATPase da (Na,K)-

ATPase branquial de diferentes espécies de crustáceos por ATP, Mg2+, Na+, K+ e NH4
+, assim 

como os valores de KI determinados para a inibição da atividade da enzima por ouabaína estão 

reunidos na Tabela 11, modificada de Leone et al. (2005).  

A estimulação da atividade da (Na,K)-ATPase dos vertebrados pelo ATP ocorre por meio de 

duas famílias de sítios, uma de alta afinidade, com valores de K0,5 entre 0,1 e 1 µmol L-1, e outra de 

baixa afinidade, com valores de K0,5 entre 0,01 e 0,4 mmol L-1 (Glynn, 1985; Ward & Cavieres, 

1993). Os valores de K0,5 e KM determinados para a estimulação da atividade da enzima branquial de 

D. pagei pelo ATP encontram-se na faixa relatada para os sítios de baixa e de alta afinidade descritos 

para a enzima de diferentes tecidos de vertebrados (Glynn, 1985; Ward & Cavieres, 1993).  

A presença de sítios de alta afinidade para o substrato fisiológico também foi relatada para as 

enzimas branquiais de C. danae recém capturado a 33‰ (Masui et al., 2002), do ermitão entre-marés 

Clibanarius vittatus (Gonçalves et al., 2006) e do camarão dulcícola M. amazonicum (Santos et al.,  

2007; Belli, 2008). Entretanto, não foi observado sítio de alta afinidade para a enzima branquial de C 

ornatus (Garçon, 2007) e outros crustáceos (Furriel et al., 2000; Gache et al., 1977; D'Orazio & 

Holliday, 1985; Holliday, 1985; Tentes & Stratakis, 1991; Corotto & Holliday, 1996).  
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Tabela 11. Comparação dos parâmetros cinéticos determinados para a estimulação da atividade (Na,K)-ATPase no tecido 

branquial de diferentes crustáceos.  

 
 Tipo de 

preparação 
Habitat Salinidade 

(‰) 
K0.5 ou KM 
(mmol L-1) V 

 

KI 
ouabaina 
(µmol L-1) 

 

nH Referência 

Efeito de Na+         
Dilocarcinus pagei M Água doce FW 4,7 133,8  1,6 Este estudo 

Potamon edulis H Água doce FW 0,06  174,0   Harris and Bayliss, 
1988 

Astacus astacus H Água doce FW 0,26  137,0    

Austropotamobius 
pallipes 

 Água doce  0,91  165,0    

Macrobrachium olfersii M Água doce FW 6,0  653,8  1,6 Furriel et al, 2000 

Macrobrachium 
rosenbergii 

 Água doce  5,0     Wilder et al, 2000 

Macrobrachium 
amazonicum 

M Àgua doce FW 5,5 275,1  1,4 Santos et al., 2007 

Macrobrachium 
amazonicum 

M Água doce 21‰ 2,84 100,1  2,1 Belli, 2008 

Carcinus maenas H Estuário SW 0,6  27,0   Harris and Bayliss, 
1988 

   40% SW 12,5  186,0    

   10  6,0  311,6   Siebers et al , 1983 

   35 14,0  100,0    

Callinectes danae 
M Estuário 33‰ 5,8  302,1  1,6 Masui et al, 2002 

Uca minax  Estuário  0,9  73,33   Wanson et al, 
1984 

Clibanarius vitatus M Entre-marés 31‰ 7,4  149,0  1,0 Leone et al, 2005a 

Macropipus puber  Estuário/Mar  41,6  121,7   Winkler et al, 
1986 

Callinectes ornatus M Mar SW 5,2  136,0  1,8 Leone et al, 2005a 

Cancer pagurus  Mar  34,6  90,0    

Xiphopenaeus kroyeri M Mar SW 5,3  282,8  2,2 Leone et al, 2005a 
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Efeito do ATP         

Dilocarcinus pagei M Água doce FW 0,0034 
0,084 

6,4 
127,1 

6,21 
101,2 

1,9 
0,8 

Este estudo 

 H  FW - 19,3   Weihrauch et al., 
2004 

Potamon potamios M Água doce FW 1,4     Tentes & Stratakis, 
1991 

Macrobrachium olfersii M Água doce FW 0,17 686,1 61,6 1,0 Furriel et al, 2000 

Macrobrachium 
rosenbergii 

 Água doce  0,2     Wilder et al, 2000 

Orconectes limosus  Água doce    70,0   Kosiol et al, 1988 

Macrobrachium 
amazonicum 

M Água doce FW 0,0042 
0,144 

33,9 
232,9 

147,5 2,8 
1,7 

Santos et al., 2007 

Macrobrachium 
amazonicum 

M Água doce 21‰ 0,000081 
0,341 

9,93 
105,8 

264,4 2,0 
1,4 

Belli, 2008 

Eriocheir sinensis  Estuário/Água 
doce 

   790,0   Bigalke, 1986 

 H  FW  1200   Onken & 
Putzenlechner, 
1995 

Callinectes sapidus H Estuário/Água 
doce 

SW 0,19  238,3 150,0   Neufeld et al, 1980 

Uca pugnax M Estuário/Água 
doce 

SW 0,56  466,7 80,0   Holliday, 1985 

Hemigrapsus nudus H Estuário/Água 
doce 

SW 0,6  250,0 95,0   Corotto & 
Holliday, 1996 

   75% SW  333,0    

   50% SW  458,0    

   25% SW  350,0    

   50% SW  611,1    

   10% SW  685,2    

Callinectes danae M Estuário 33‰ 54,10-6 (H) 35,4 147,2  3,6 Masui et al, 2002 

    55,0× 10-3 L) 271,5  1,0  

Carcinus maenas H Estuário 50% SW  286,6   Flik et al, 1994 

 M    1321,7    

   10 ‰ SW  60,0 0,29   Postel et al, 1998 

Uca pugilator H Estuário/entre-
marés 

SW 0,48 285,7 79,0   D`Orazio et al, 
1985 

   10% SW  374,2    
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 H  SW  34,0    

   10% SW  136,0    

Clibanarius vitatus M Entre-marés 31‰  63,8× 10-6 (H) 19,1 117,3  1,9  Leone et al, 2005a 

    44,1× 10-3 (L) 142,6  1,0  

Callinectes ornatus M Mar SW 71,0× 10-3 135,7  1,0 Leone et al, 2005a 

Xiphopenaeus kroyeri M Mar SW 42,0× 10-3 334,1 53,8  1,0 Leone et al, 2005ª 
 

Efeito de Mg2+         
Dilocarcinus pagei M Água doce FW 0,62  136,5  1,5 Este estudo 

Potamon potamios M Água doce FW 4,0     Tentes & Stratakis, 
1991 

Macrobrachium 
amazonicum 

M Água doce FW 0,79 261,9  1,7 Santos et al., 2007 

Macrobrachium 
amazonicum 

M Água doce 21‰ 0,51 106,7  2,8 Belli, 2008 

Macrobrachium olfersii M Água doce FW 0,80  632,5  0,8 Furriel et al, 2000 

Uca pugnax M Estuário/Água 
doce 

SW 3,3     Holliday, 1985 

Hemigrapsus nudus H  SW 2,6     Corotto & 
Holliday, 1996 

Callinectes danae M Estuário FC 0,48  309,7  1,3 Masui et al, 2002 

Clibanarius vitatus M Entre-marés IT 0,36  132,0  1,8  Leone et al, 2005a 

Callinectes ornatus M Mar SW 0,44  138,7   1,7 Leone et al, 2005a 

Xiphopenaeus kroyeri M Mar  SW 0,28  279,5  2,2 Leone et al, 2005a 
 

Efeito de K+         

Dilocarcinus pagei M Água doce FW 0,47 131,7  1,4 Este estudo 
 

Potamon potamios M Água doce FW 1,2 840,0 500,0  Tentes & Stratakis, 
1991 

Hemigrapsus nudus H  SW 1,5    Corotto & 
Holliday, 1996 

Macrobrachium 
amazonicum 

M Água doce FW 0,88 271,8  1,0 Santos et al., 2007 

Macrobrachium 
amazonicum 

M Água doce 21 ‰ 0,94 114,1  1,4 Belli, 2008 

Macrobrachium olfersii M Água doce FW 2,4 556,1  0,8 Furriel et al, 2004 

Uca pugnax M Estuário/Água 
doce 

SW 2,0 501,7   Holliday, 1985 

   10‰ 5,4 256,7   Winkler, 1986 
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   35‰ 6,5 146,7    

Callinectes sapidus H Estuário/Água 
doce 

SW 1,1    Neufeld et al, 1980 

Uca pugilator H Estuário/entre-
marés 

SW 2,4    D`Orazio et al, 
1985 

Callinectes danae M Estuário FC 1,61 294,0  2,5 Masui et al, 2002 

Clibanarius vitatus M Entre-marés IT 1,5 140,0  1,1 Leone et al, 2005a 

Xiphopenaeus kroyeri M Mar SW 1,86 301,2   Leone et al, 2005a 

Callinectes ornatus M Mar SW 1,2 143,0   Leone et al, 2005a 
 

Efeito de NH4
+         

Dilocarcinus pagei M Água doce FW 1,9 125,6  1,6 Este estudo 
 

Uca pugnax M Estuário/Água 
doce 

SW  561,7   Holliday, 1985 

Callinectes danae M Estuário FC 4,6 377,8  1,1 Masui et al, 2002 

Macrobrachium 
amazonicum 

M Água doce FW 5,0 385,9  1,0 Santos et al., 2007 

Macrobrachium 
amazonicum 

M Água doce 21‰ 3,09 154,4  1,3 Belli, 2008 

Macrobrachium olfersii M Água doce FW 2,4 556,1  1,1 Furriel et al, 2004 

Xiphopenaeus kroyeri M Mar SW 3,7 501,7   Leone et al, 2005a 

Clibanarius vitatus M Entre-marés IT 4,5 245,6  1,1 Leone et al, 2005a 

V: atividade específica (nmol/min/mg); M:fração microsomal de tecido branquial; H: homogenado total de tecido 
branquial; FW: água doce ; SW: água do mar; FC: recém coletado; IT: entre marés; (H): sítio de alta afinidade; (L): sítio de 
baixa afinidade.  
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A afinidade aparente da enzima branquial de D. pagei pelo ATP, nos sítios de baixa 

afinidade, é cerca de 17 vezes maior que a encontrada para o caranguejo de água doce P. potamios 

(Tentes & Stratakis, 1991). Valores de KM entre 2,3 e 7 vezes maiores que o encontrado para D. 

pagei foram relatados para enzimas branquiais de outras espécies de caranguejos (Tabela 11). Por 

outro lado, valores similares foram relatados para os sítios de baixa afinidade das enzimas 

branquiais de C. danae (Masui et al., 2002) e C. vittatus (Gonçalves et al., 2006), e também de 

diferentes tecidos de vertebrados (Glynn, 1985; Ward & Cavieres, 1993).  

Nos sítios de alta afinidade, a enzima de D. pagei apresentou afinidade pelo ATP 50 a  60 

vezes menor que as enzimas de C. danae e C. vittatus, porém 20 vezes maior que a enzima de C. 

ornatus (Tabela 11).  Desta forma, não parece haver uma correlação entre a afinidade pelo ATP e o 

habitat da espécie considerada.  

 A atividade específica determinada para a fração microsomal das brânquias posteriores de 

D. pagei neste trabalho é 2,7 vezes maior que a determinada por Weihrauch et al (2004). Essa 

diferença aparentemente se deve a diferenças metodológicas, uma vez que estes autores 

empregaram homogeneizados totais das brânquias posteriores.  

Valores amplamente variáveis foram encontrados para a atividade (Na,K)-ATPase específica 

no tecido branquial em diferentes espécies de crustáceos. Em grande parte, essas diferenças 

refletem características espécie-específicas, assim como o grau de adaptação de cada espécie à 

salinidade do seu habitat. De uma maneira geral, a atividade tende a ser maior em animais 

dulcícolas mantidos em meios diluídos, bem como em animais eurialinos expostos a salinidades 

mais reduzidas, refletindo o papel desta enzima na captação de íons do meio externo para a 

hemolinfa.  

Entre os caranguejos de água doce, medidas de atividade (Na,K)-ATPase específica branquial 

só estão disponíveis para Potamos edulis, com uma atividade específica cerca de 3 vezes maior que 

D. pagei (Harris & Bayliss, 1988). Já os caranguejos estuarinos apresentam, de maneira geral, 

atividades específicas muito maiores que D. pagei, particularmente quando se consideram espécies 

osmorreguladoras aclimatadas a salinidades mais baixas (Tabela 11). Poucos estudos foram 

realizados com caranguejos marinhos, encontrando-se valores próximos ao determinado neste 

estudo em frações microsomais branquiais de C. ornatus em 33‰ de salinidade (Garçon et al., 

2006).  
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Entre espécies menos relacionadas de água doce, valores próximos aos encontrados para D. 

pagei foram relatados para homogenados de tecido branquial dos lagostins Astacus astacus e 

Austropotamobios pallipes (Harris & Bayliss, 1988). Valores cerca de 2 vezes e 5 vezes maiores 

foram relatados para os camarões de água doce M. amazonicum (Santos et al., 2007) e  M. olfersi 

(Furriel et al., 2000, 2004), respectivamente. 

A diferença de atividade (Na,K)-ATPase específica entre D. pagei e P. edulis pode estar 

relacionada a diferenças na sua capacidade osmorregulatória. Um fator importante é o gradiente 

osmoiônico mantido entre a hemolinfa e o meio externo, em cada espécie. Em água doce, D. 

pagei apresenta uma concentração de Na+ na hemolinfa de cerca de 190 mmol L-1, e uma 

osmolalidade de 380 mosmol/Kg H2O (Onken & McNamara, 2002; Augusto et al., 2007), valores 

baixos quando comparados àqueles encontrados para outros caranguejos dulcícolas (Tabela 12). 

Em contraste, P. edulis mantém osmolalidade em torno de 540 mOsm/kg H2O e íons Na+ ao 

redor de 250 mmol L-1 (Harris & Micallef, 1971). Acredita-se que uma adaptação importante 

para os crustáceos que invadiram o ambiente dulcícola é a redução do gradiente osmótico e 

iônico hemolinfa/meio externo, observada nas espécies mais bem adaptadas à vida em água doce 

(Péqueux, 1995). Essa redução pode levar a um menor influxo osmótico de água e uma 

diminuição da perda difusiva de sais, e, em função disso, a uma menor atividade específica da 

(Na,K)-ATPase, diminuindo a energia consumida na hiperregulação osmótica (Péqueux, 1995; 

Onken & McNamara, 2002). Segundo este critério, D. pagei pode ser considerado uma espécie 

muito bem sucedida em sua adaptação à água doce, quando comparada às outras espécies de 

caranguejos dulcícolas estudadas até o momento (Onken & McNamara, 2002).  

Embora outra possibilidade para explicar a baixa atividade (Na,K)-ATPase branquial em D. 

pagei pudesse ser a produção de urina hiposmótica em relação à hemolinfa, diminuindo a perda de 

sais, Augusto et al., (2007) demonstraram recentemente que este caranguejo produz urina 

isosmótica à hemolinfa, em água doce, similarmente a outros caranguejos dulcícolas (Mantel & 

Farmer, 1983). Entretanto, caranguejos dulcícolas freqüentemente produzem urina a uma taxa 

reduzida, o que pode ser vantajoso para a conservação de sais, reduzindo a dependência de 

mecanismos ativos de captura de íons. 
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Tabela 12: Osmolalidade e concentração de diferentes íons na hemolinfa de D. pagei e outros 

caranguejos de água doce. 

 osmolalidade 

(mosmol/kg) 

[Na+] 

(mM) 

[Cl-] 

(mM) 

[K+] 

(mM) 

[Ca2+] 

(mM) 

[Mg2+] 

(mM) 

Dilocarcinus pageia 386 190  206  9,7  10,2  2,8  

Potamonautes warrenia 636 238 272 4,6 13 4,7 

Potamon niloticusa 525 270 265 6,4 15,7 4,7 

Potamon edulisa 540 250 210    

Potamon fluviatilisb 538      

Sudamonautes africanusa 500 260 240 8,4 12,7  

Eriocheir sinensisc 532      

Paratelphusa hydrodriinusa 480 210 240 5,9 11,8 10,6 

Armases robertiic 678      

Holthuisana transversaa 620 330 255 6,8 7,8 7,8 

a Onken & McNamara, 2002; b Harris & Micallef, 1971; c Schubart & Diesel, 1998. 

A menor atividade (Na,K)-ATPase específica encontrada para D. pagei, em relação aos 

caranguejos estuarinos, também poderia ser analisada comparando-se os gradientes osmótico e 

iônico mantidos entre a hemolinfa e o meio externo pelas diferentes espécies. Entretanto, além da 

diminuição deste gradiente, outra adaptação importante para o sucesso da colonização de 

ambientes diluídos é a redução da permeabilidade da superfície corporal a água e íons, em 

comparação com espécies habitantes de biótopos mais salinos (Péqueux, 1995; Lucu & Towle, 

2003). Coerentemente, baixas taxas de difusão passiva de íons foram encontradas para vários 

caranguejos hololimnéticos (Shaw, 1959; Harris, 1975; Greenaway, 1981; Morris & van Aardt, 

1998). Dessa forma, entre as estratégias adaptativo-evolutivas empregadas por D. pagei e outros 

caranguejos dulcícolas para a colonização da água doce pode-se incluir uma diminuição da 

permeabilidade corporal, diminuindo a necessidade de captação ativa de íons através do tecido 

branquial. 
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A capacidade dos crustáceos de hiperregular os fluidos corporais em meios de baixa 

salinidade aparentemente também está relacionada à razão superfície/volume corporal das 

diferentes espécies. Em alguns grupos de crustáceos, a forma alongada do corpo diminuiu, devido 

ao dobramento ventral do abdome por baixo da parte anterior do corpo. Em lagostas e camarões, o 

abdome é bem desenvolvido, estendido, e o exoesqueleto comumente fino e flexível. Já nos 

caranguejos o abdome é reduzido, encaixado debaixo do cefalotórax, o que resulta numa menor 

área de troca com o meio externo, reduzindo o influxo de água e efluxo de sais (Barnes, 1990; 

Schimidt-Nielsen, 1996). Desta forma, embora sejam encontrados na literatura dados referentes à 

osmolalidade, concentrações iônicas da hemolinfa e atividade da (Na,K)-ATPase branquial para 

camarões, lagostas e lagostins de água doce, comparações diretas com caranguejos dulcícolas 

devem ser consideradas com cuidado. Entretanto, pode-se sugerir que uma grande diferença de 

permeabilidade corporal possa explicar, em parte, a atividade 5 vezes maior determinada para o 

tecido branquial de M. olfersi mantido em água doce (Furriel et al., 2000), quando comparado a D. 

pagei, sabendo-se que este camarão mantém um gradiente hemolinfa/meio externo de 340 

mosmol/Kg H2O e 153 mmol L-1 de íons Na+ (Lima et al., 1997; Freire et al., 2003). 

A afinidade aparente por íons Mg2+ determinada para a (Na,K)-ATPase branquial de D. pagei 

é cerca de 6,5 vezes maior que a relatada para P. potamios (Tabela 11), o que pode ter algum valor 

adaptativo, uma vez que a concentração de Mg2+ na hemolinfa varia bastante entre os caranguejos 

dulcícolas já estudados (Tabela 12). Entretanto, a afinidade da enzima branquial de diferentes 

espécies de crustáceos por íons Mg2+ varia numa faixa mais estreita (0,28-4,0 mmol L-1) e não 

parece estar correlacionada com a salinidade do habitat do animal (Tabela 11).  

O valor da constante de afinidade aparente para Na+ encontrado para a enzima branquial de 

D. pagei é similar aos relatados para enzimas de vertebrados, que se encontram na faixa de 4 a 25 

mmol L-1 (Robinson & Pratap, 1991; Vilsen, 1995; Therien et al., 1996; Beaugé et al., 1997; 

Specht et al., 1997). Entre as enzimas branquiais de crustáceos estudadas até o momento, a 

afinidade aparente por íons Na+ é bastante variável e pode estar correlacionada com a salinidade do 

habitat do animal. Aparentemente, animais bem estabelecidos em água doce apresentam afinidades 

maiores por íons Na+, com valores de K0,5 variando entre 0,06 e 0,9 mmol L-1. Já animais 

estuarinos e marinhos tendem a apresentar valores elevados de K0,5, até cerca de 40 mmol L-1. A 

partir destes dados, foi proposto que a seleção evolutiva de uma (Na,K)-ATPase com alta afinidade 

por íons Na+ no epitélio branquial seria uma adaptação importante para o estabelecimento de 
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diferentes espécies de crustáceos na água doce, contribuindo para o desenvolvimento de um 

sistema eficiente de captura de íons a partir do meio externo diluído (Péqueux, 1995; Lucu & 

Towle, 2003; Leone et al., 2005). Entretanto, existem exceções importantes, e valores em torno de 

0,6 – 0,9 mmol L-1 foram relatados para animais estuarinos. De uma maneira geral, o valor 

determinado para D. pagei pode ser considerado elevado, se comparado aos relatados para outros 

animais dulcícolas, sendo apenas levemente menor que aqueles determinados em nosso laboratório, 

empregando a mesma metodologia, para os siris C. danae (estuarino, Masui et al., 2002) e C. 

ornatus (marinho, Garçon , 2007), bem como para outras espécies estuarino/marinhas como 

Macropipus puber e C. vitatus (Leone et al., 2005). Considerando a presença de duas isoformas da 

enzima no tecido branquial de D. pagei, o valor de K0,5 determinado para os íons Na+ pode ser um 

valor médio entre as afinidades de duas isoformas, uma de alta e outra de menor afinidade, uma 

vez que não foi observada uma curva bifásica para a estimulação da atividade da enzima por estes 

íons. 

A afinidade aparente das diferentes isoenzimas da (Na,K)-ATPase de vertebrados pelos íons 

K+ encontra-se na faixa entre 0,5 e 2,5 mmol L-1 (Robinson & Pratap, 1991; Vilsen, 1995; Therien 

et al., 1996; Beaugé et al., 1997; Specht et al., 1997). Assim, a afinidade da enzima branquial de D. 

pagei por K+ é similar àquelas descritas para a enzima de vertebrados. Ao contrário do observado 

para Na+, a afinidade aparente da enzima branquial de D. pagei por íons K+ é substancialmente 

maior que a encontrada para espécies habitantes de meios de maior salinidade. Entre os resultados 

obtidos pelo nosso grupo, empregando a mesma metodologia, a afinidade da enzima de D. pagei 

por K+ é similar à determinada para o camarão de água doce M. amazonicum (Santos et al, 2007) e 

cerca de 2,5 a 5 vezes maior que as determinadas para espécies habitantes de meios mais salinos. 

Desta forma, a afinidade da (Na,K)-ATPase branquial por íons K+ pode estar mais relacionada ao 

habitat do animal que a afinidade por Na+. Esta possibilidade é coerente com o fato desta enzima, 

localizada na membrana basolateral do epitélio branquial, apresentar os sítios de ligação de K+ 

voltados para a hemolinfa, enquanto os sítios para Na+ estão voltados para o citosol das células 

branquiais, protegidos das variações de concentração iônica da hemolinfa. Desta forma, a atividade 

da enzima pode ser modulada diretamente pela concentração de K+ na hemolinfa, e enzimas com 

maior afinidade por estes íons podem ser estimuladas em baixas concentrações, contribuindo para 

um mecanismo eficiente de captação de íons em meios diluídos. 
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As diferentes isoenzimas da (Na,K)-ATPase dos vertebrados mostram afinidades aparentes 

diferentes por ATP, Na+ e K+ (Levenson, 1994; Blanco & Mercer, 1998; Crambert et al., 2000; 

Lopez et al., 2002; Geering, 2001). Essas diferenças são tecido-específicas e variam conforme o 

organismo em que a isoenzima é expressa, o que sugere que fatores pós-traducionais ou a 

composição da membrana também podem modular as propriedades cinéticas da (Na,K)-ATPase 

(Sweadner, 1989; Levenson, 1994; Therien et al., 1996; Lopez et al., 2002). Entretanto, a 

relevância fisiológica desta grande diversidade de isoformas da (Na,K)-ATPase encontrada nos 

vertebrados parece não estar diretamente relacionada às diferenças cinéticas entre elas, que 

parecem ser muito pequenas, mas a interações isoforma-específicas com diversas proteínas 

regulatórias (Pressley et al., 2005).  

Em contraste com os vertebrados, pouco se conhece sobre as isoformas da enzima nos 

crustáceos e suas diferenças cinéticas e funcionais. Entretanto, o fato de não terem sido 

observadas curvas bifásicas para a estimulação da atividade (Na,K)-ATPase da enzima de D. pagei 

pelo ATP, Na+ e Mg2+, apesar das evidências da presença de duas isoformas na fração microsomal 

do tecido branquial do animal, sugere que também entre os crustáceos diferentes isoenzimas possam 

ter afinidades muito semelhantes pelo substrato e íons.  

A maioria dos crustáceos aquáticos é amoniotélica, excretando amônia principalmente 

através do epitélio branquial. Segundo os modelos mais recentes, a excreção ativa de amônia 

através das brânquias dos crustáceos envolve a participação direta da (Na,K)-ATPase (Weihrauch 

et al, 2004; Freire et al., 2008). A estimulação sinergística da atividade da enzima por NH4
+ e K+, 

observada para várias espécies de caranguejos e ermitões tem sido relatada como um fator 

importante da sua resposta fisiológica a níveis elevados de amônia no meio externo, 

possivelmente relacionados ao seu hábito de enterrar-se no sedimento (Masui et al., 2002; 

Weihrauch et al., 2004; Masui et al., 2005a; Gonçalves et al., 2006; Garçon et al., 2007).  Já entre 

animais pelágicos, como os camarões dulcícolas M. amazonicum e M. olfersi, em que também se 

observa uma estimulação sinergística da enzima branquial por NH4
+ e K+, foi proposto que íons 

NH4
+ da hemolinfa, translocados para o citosol das células branquiais pela (Na,K)-ATPase 

basolateral, poderiam ser trocados por íons Na+ via um trocador Na+/NH4
+ apical, contribuindo 

para a captura de Na+ em meios diluídos (Mangum & Towle, 1977; Armstrong et al., 1978, 1981; 

Furriel et al., 2004; Santos et al., 2007).  
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Curiosamente, a atividade (Na,K)-ATPase da enzima branquial de D. pagei mantido em 

água doce não foi estimulada sinergisticamente por íons NH4
+ e K+. Entretanto, a presença de um 

dois íons no meio reacional provoca o aumento da afinidade aparente da enzima pelo outro em 

cerca de 3 vezes. Este fato sugere que haja pelo menos dois sítios de ligação distintos para estes 

íons na molécula da enzima. Possivelmente, a ligação de K+ a um dos sítios de ligação provoca 

uma mudança conformacional no outro sítio, que resulta num aumento da afinidade aparente por 

NH4
+ até valores próximos daqueles determinados para K+ na ausência de NH4

+. Entretanto, em 

concentrações elevadas de K+, os íons NH4
+ não podem ligar-se à enzima, como se observa pela 

ausência de estimulação por NH4
+ em presença de K+ em concentração 1 e 5 mmol L-1. Já a 

ligação de NH4
+ a um dos sítios da enzima parece ter efeito similar no que diz respeito ao 

aumento da afinidade do outro sítio por K+. Entretanto, mesmo em concentração saturante de 

NH4
+

, os íons K+ podem ligar-se à enzima. Fisiologicamente, esta característica cinética pode ser 

importante para garantir o transporte de ambos os íons pela enzima, mesmo em presença de 

concentrações relativamente elevadas do outro.   

A inibição bifásica da atividade ATPase total pela ouabaína, inibidor específico da (Na,K)-

ATPase, com estequiometria de ligação de 1:1 (Hansen, 2004), indica a presença de duas isoformas 

da enzima na fração microsomal em estudo, com diferentes afinidades pelo inibidor. Entre os 

vertebrados, está bem estabelecido que existam isoenzimas da (Na,K)-ATPase com alta (KI na 

faixa do n mol L-1) e baixa (KI na faixa do µ mol L-1) afinidades pela ouabaína (Blanco& Mercer, 

1998; Segall et al., 2001,2003). Assim, as isoformas de D. pagei, com seus valores de KI de 6,21 

µmol L-1 e 101,2 µmol L-1, parecem ser menos sensíveis a este inibidor.  

Curvas monofásicas de inibição da atividade ATPase total pela ouabaína foram observadas 

para as frações microsomais do tecido branquial de C. danae recém coletado a 33‰ (Masui et al., 

2003) e aclimatado à salinidade de 15‰ (Masui et al., 2006), para M. olfersi (Furriel et al., 2000), 

M. amazonicum (Santos et al., 2007), C. ornatus (Garçon et al., 2007) e C. vittatus (Gonçalves et 

al., 2006). Dentre as espécies de crustáceos estudadas até o momento, o valor de KI para a ouabaína 

variou entre 0,29 µ mol L-1 para C. maenas e 790 µ mol L-1para E. sinensis. 

A curva bifásica de inibição da atividade ATPase total pelo ortovanadato reforça os 

resultados anteriores no sentido de demonstrar a existência de duas isoformas da (Na,K)-ATPase 

nas brânquias posteriores de D. pagei. Curvas monofásicas de inibição da atividade ATPase total 

por ortovanadato foram observadas para frações microsomais do tecido branquial de C. danae 
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recém coletado a 33 ‰ (Masui et al., 2002), C. ornatus (Garçon et al., 2007),  M. olfersi (Furriel et 

al., 2000), M. amazonicum (Santos et al., 2007), e C. vittatus (Gonçalves et al., 2006). 

A atividade residual de cerca de 24% da atividade ATPase total determinada em presença de 

ouabaína 3 mmol L-1 confirma a presença de outras ATPases, além da (Na,K)-ATPase, responsável 

por 76% da atividade total, no tecido branquial posterior de D. pagei.  

Em conjunto, o efeito dos diferentes inibidores testados sobre a atividade ATPase insensível à 

ouabaína sugere a presença de Ca2+-ATPase, também presente em preparações do tecido branquial 

de outros crustáceos (Morris & Greenaway, 1992; Flik et al., 1994; Santos et al, 2007), bem como 

de F0F1-ATPase. Também foi identificada a presença de Na+ e/ou K+-ATPase nesta preparação, 

similarmente a resultados apresentados por outros autores para o tecido branquial de vários 

crustáceos (Moretti et al., 1991; Provérbio et al., 1991; Lima et al., 1997; Furriel et al., 2000; 

Santos et al., 2007; Belli, 2008). Por fim, a inibição da atividade insensível à ouabaína por 

bafilomicina A1 indica a presença de V-ATPase, o que motivou a caracterização posterior desta 

enzima. 

A resposta da atividade (Na,K)-ATPásica presente no tecido branquial de D. pagei à 

aclimatação a 21‰ por diferentes intervalos de tempo mostra a ocorrência de mecanismos de curto 

prazo, dada a diminuição de 3 vezes na atividade já após 1h de exposição, persistindo até 24h. 

Resultados similares foram relatados para outras espécies (Neufeld et al., 1980; Henry et al., 2002; 

Lucu & Flik, 1999; Tresguerres et al., 2003; Bianchini et al., 2008). A longo prazo, curiosamente se 

observa um aumento da atividade da enzima a níveis mais elevados que os encontrados em água 

doce, após 5 dias. Porém, após 10 dias atinge-se  valores cerca de 5 vezes menores em relação a 

atividade da enzima no animal mantido em água doce, similarmente ao observado para inúmeras 

espécies de crustáceos já estudadas (Péqueux et al., 1995; Lucu & Towle, 2003; Leone et al., 2005; 

Freire et al., 2008). 

Acredita-se que, em água doce, fatores neuroendócrinos atuam de maneira coordenada 

possibilitando a manutenção de uma permeabilidade reduzida e alta atividade (Na,K)_ATPase 

branquial, levando a um gradientes osmótico e iônico elevado entre a hemolinfa e o meio externo 

(revisto por Péqueux, 1995; Lucu & Towle, 2003; Freire et al., 2008). Quando D. pagei é 

transferido para água salobra (21‰), inicialmente a concentração de íons Na+ no meio externo é 

muito maior que a sua concentração na hemolinfa (190 mmol L-1), resultando num influxo passivo 

de íons Na+, que se soma ao componente transportado ativamente para a hemolinfa via 
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(Na,K)_ATPase. Esse influxo leva a um aumento rápido da [Na+] na hemolinfa, que atinge 266,5 

mmol L-1 após 5h de exposição e atinge 379,5 mmol L-1 já após 1 dia. Após 5 dias, a concentração 

atinge níveis constantes, ao redor de 390-400 mmol L-1, próxima da do meio externo. Um 

comportamento similar foi relatado por Augusto et al. (2007), estudando a aclimatação de D. pagei 

à salinidade de 25‰.  A diminuição da atividade da (Na,K)-ATPase branquial é considerada um 

elemento importante da resposta osmorregulatória do animal, tanto a curto quanto a longo prazo, 

diminuindo a captação de Na+ do meio externo para a hemolinfa. Por meio dessas respostas 

osmorregulatórias coordenadas, o influxo total de íons Na+ diminui a um nível em que ocorre um 

equilíbrio entre sua excreção e influxo, resultando numa [Na+] na hemolinfa constante e 

praticamente isosmótica em relação ao meio externo (Augusto et al., 2007).  

 

5.3. Atividade V- ATPase branquial de D. pagei. 

O pH ótimo determinado para a atividade V-ATPase da fração microsomal de D. pagei é 

próximo àquele relatado para a enzima presente em pós-larvas do camarão Litopenaeus vannamei 

(Pan et al., 2007), bem como de outras fontes (Bandani et al, 2000). Em concordância com nossos 

resultados, Oliveira et al. (2004) relataram que a atividade V-ATPase do mexilhão Anodonta 

cygnea diminui consideravelmente quando o pH se aproxima de 8,0. Este resultado é relevante, 

uma vez que a atividade V-ATPase em tecidos de crustáceos tem sido determinada rotineiramente 

em pH 7,0 (Zare & Greenaway, 1998) ou 8,0 (Weihrauch et al., 2004; Onken & Putzenlechner, 

1995; Onken et al., 2000), embora outros autores tenham empregado pH ao redor de 7,5 (Tsai & 

Lin, 2007). Isto leva à dificuldade de comparação e interpretação dos resultados obtidos em 

diferentes laboratórios. 

Há poucos estudos sobre o efeito do pH do meio externo sobre a atividade V-ATPase em 

crustáceos (Pan et al., 2007). Segundo Rastogi & Girvin (1999), em pH ácido (≈5) a subunidade c 

apresenta uma conformação alterada, com o sítio protonável escondido. Desta forma, em pH ácido 

os sítios de ligação de prótons podem estar isolados, impedindo a troca de prótons (Muller et al., 

2002). 

A atividade V-ATPase específica da fração microsomal de D. pagei mantido em água doce 

determinada neste trabalho é cerca de 70 vezes maior que aquela estimada para as brânquias 

posteriores do mesmo animal, em água doce, por Weihrauch et al. (2004). Esta discrepância pode 

ser atribuída a diferenças metodológicas, uma vez que aqueles autores mediram a atividade em pH 
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8,0 e empregaram o extrato bruto total do tecido branquial. Valores próximos ao encontrado para 

D. pagei foram relatados para homogeneizados totais das brânquias posteriores do caranguejo E. 

sinensis aclimatado à água doce (Onken et al., 2000; Onken & Putzenlechner, 1995). Em contraste, 

valores cerca de 7 vezes menores foram estimados para o caranguejo U. formosensis em salinidade 

de 5 ‰ (Tsai & Lin, 2007) e para o lagostim Cherax destructor (Zare & Greenaway, 1998). 

Como já mencionado, não existem estudos de caracterização cinética da V-ATPase originária 

de crustáceos. A afinidade aparente da enzima branquial de D. pagei mantido em água doce para o 

ATP é cerca de 10 vezes menor que a observada para a V-ATPase de tecido renal de rato (Wada et 

al., 2005). Afinidades ainda maiores para o ATP, cerca de 30 vezes maiores que a encontrada para 

D. pagei, foram descritas para a V-ATPase do fungo Thermus thermophilus (Nakano et al.,  2008). 

A bafilomicina é um inibidor específico de V-ATPase que inibe a enzima em concentrações 

da ordem de nanomolar (Bowman & Bowman, 2005; Huss e Wieczorek, 2009). O valor da 

constante de inibição por bafilomicina encontrado para a V-ATPase branquial em D. pagei mantido 

em água doce (KI= 55,0 nmol L-1) é maior que aqueles relatados para a enzima de alguns 

microorganismos, como Saccharomyces cerevisiae (KI= 0,04 nmol L-1, Kane et al., 1989) e 

Neurospora crassa (KI = 4,6 nmol L-1, Bowman et al., 2004). Entretanto, a inibição completa da 

atividade V-ATPase de D. pagei ocorreu com uma concentração de 1 µmol L-1, enquanto para a 

enzima de embriões de Artemia franciscana foi necessária uma concentração acima de 6 µ mol L-1 

(Covi  et al., 2005).  

O efeito da exposição a diferentes salinidades sobre a atividade V-ATPase branquial dos 

crustáceos tem sido muito pouco estudado e ainda não está bem estabelecido. Os resultados deste 

trabalho mostram que a atividades V-ATPase da fração microsomal de tecido branquial posterior 

de D. pagei diminuiu acentuadamente em resposta à exposição à salinidade de 21‰. Apenas uma 

hora de exposição a esta salinidade é necessária para a diminuição da atividade da enzima em cerca 

de 3 vezes, chegando a 4 vezes após 24h, o que indica a atuação de mecanismos eficientes de 

regulação a curto prazo. A regulação rápida da atividade V-ATPase em brânquias de crustáceos 

tem sido pouco estudada. Segundo Onken et al. (2000), a atividade V-ATPase branquial do 

caranguejo E. sinensis mantido em água doce é modulada por fatores neuroendócrinos, aumentando 

cerca de 3 vezes em resposta a um aumento da concentração celular de AMPc. Estimulação 

dependente de AMPc e GMPc também foi relatada para a V-ATPase dos túbulos de Malpighi, em 

insetos (O’Donnel et al., 1996,  Onken et al., 2000).  
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Curiosamente, a atividade V-ATPase nas frações microsomais de D. pagei é cerca de 2 vezes 

maior para um tempo de aclimatação de 120h a 21‰, comparado a 24 h, embora 2 vezes menor 

que a estimada em água doce. Passadas 240 h, entretanto, a atividade volta aos baixos níveis 

observados entre 1 e 24h de exposição, sendo cerca de 3 vezes menor que a estimada para os 

animais mantidos em água doce, o que indica a ação de mecanismos de regulação a longo prazo. 

Similarmente aos nossos resultados, Pan et al. (2007) relataram uma diminuição da atividade V-

ATPase em pós-larvas do camarão estuarino L. vannamei  em resposta ao aumento de salinidade. 

Coerentemente ao observado neste trabalho, Tsai & Lin (2007) relataram também um aumento de 

cerca de 3 vezes na atividade V-ATPase branquial no caranguejo marinho U. formosensis em 

resposta à aclimatação por 7 dias à salinidade de 5‰.  

Alguns trabalhos sugerem que a regulação a longo prazo da atividade V-ATPase em reposta à 

alteração de salinidade envolve indução/inibição da síntese ou retenção de RNAm. Estudando o 

caranguejo C. granulatus, Luquet et al. (2005) relataram um aumento de 5 a 8 vezes nos níveis de 

RNAm para a subunidade B da enzima em resposta à exposição por 24h de animais mantidos em 

30‰ à salinidade de 2‰, mantendo-se níveis 4 vezes maiores após 8 dias de aclimatação a baixa 

salinidade. Analogamente, Faleiros (2007) relatou uma diminuição acentuada nos níveis de RNAm 

para a subunidade B no tecido branquial do camarão dulcícola M. amazonicum após transferência 

da água doce para um meio mais salino (25‰), atingindo níveis 3 a 4 vezes menores que os 

observados em água doce já após 5h, mantendo-se até 10 dias.  

Entretanto, Tsai & Lin (2007) não observaram variação da abundância relativa de V-ATPase 

nas brânquias posteriores de U. formosensis em resposta à alteração de salinidade. Segundo estes 

autores, que estudaram 13 diferentes espécies de caranguejos, aquelas capazes de sobreviver em 

água doce apresentaram V-ATPase localizada preferencialmente na membrana apical das brânquias 

posteriores, enquanto naquelas incapazes de sobreviver neste ambiente, a enzima tem distribuição 

preferencialmente citoplasmática. Resultados similares mostraram distribuição citoplasmática da 

V-ATPase no caranguejo C. maenas, que tolera uma salinidade mínima de 8‰ (Weihrauch et al., 

2001). Dados estes resultados, foi sugerido que, a longo prazo, a atividade da V-ATPase branquial 

poderia ser modulada por translocação de moléculas da enzima entre vesículas citoplasmáticas e a 

membrana apical, possivelmente envolvendo a associação/dissociação dos complexos V0 e V1 (Tsai 

& Lin, 2007).  
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Outro mecanismo que pode estar envolvido na regulação da atividade V-ATPase de 

crustáceos em resposta à aclimatação a diferentes salinidades é a expressão de isoformas 

diferentes de subunidades da enzima, como descrito para V-ATPases de diferentes origens 

(Jefferies et al, 2008; Cipriano et al., 2008).  

Neste trabalho, de maneira bastante inesperada, além da diminuição da atividade específica 

da V-ATPase branquial também foi observado um aumento acentuado da afinidade da enzima 

por ATP (12 vezes) e Mg2+ (3 vezes) em resposta à exposição dos animais à salinidade 

moderadamente elevada. Similarmente, ocorreu um aumento de cerca de até 190 vezes na 

afinidade da enzima pelo inibidor específico bafilomicina, retornando a valores similares aos 

determinados para a enzima de animais mantidos em água doce após 240h de aclimatação.  

É bem conhecido que o sítio de ligação da bafilomicina à V-ATPase encontra-se na 

subunidade c, e que a interação enzima-inibidor pode impedir a rotação do anel c, bloqueando o 

transporte de prótons (Bowman & Bowman, 2002; Bowman et al., 2004; Wang et al., 2005, 

Fernandes et al., 2006; Huss e Wieczorek, 2009). Já o ATP e o Mg2+ ligam-se ao domínio 

catalítico, V1 (Crider et al., 2003, Landolt-Marticorena et al., 1999). Assim, pode-se sugerir que, 

em reposta à alteração de salinidade, ocorram mudanças conformacionais tanto em V1 quanto V0, 

resultando numa maior exposição do sítio para  bafilomicina e no aumento da afinidade por Mg2+ 

e ATP. Como estes aumentos de afinidade são observados já após 1h de exposição a 21‰, este 

mecanismo parece ser independente da expressão protéica e, portanto, não estaria relacionado 

com a possível expressão de isoformas diferentes de alguma das subunidades da enzima. Além 

disso, a diferença de afinidade por bafilomicina aparentemente é independente da dissociação do 

complexo V0V1, uma vez que a dissociação causa a inibição completa da atividade catalítica 

(Jefferies et al., 2008). 

A diminuição da atividade V-ATPase branquial de D. pagei em resposta à exposição a uma 

salinidade elevada é compatível com os mecanismos propostos para a atuação desta enzima no 

processo de captura ativa de Na+ em crustáceos dulcícolas (Kirschner, 2004; Freire et al., 2008). É 

importante destacar que, após 10 dias de aclimatação a 21‰, ainda se tem atividade V-ATPase 

detectável nas frações microsomais das brânquias posteriores do animal, possivelmente envolvida 

nas funções de regulação ácido-base e excreção de amônia (Weihrauch et al., 2001, 2004; 

Bianchini et al., 2008; Freire et al., 2008).   
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Os resultados obtidos para a aclimatação de D. pagei por um período de 10 dias a 

salinidades entre 5 e 21‰ mostram também uma diminuição acentuada da atividade V-ATPase 

em resposta ao aumento da salinidade. Entretanto, com exceção da salinidade mais baixa (5‰) 

não se observou aumento da afinidade da enzima por bafilomicina, sugerindo que esta alteração 

seja limitada a tempos de aclimatação mais curtos. Entretanto, também se verifica um aumento 

acentuado da afinidade da enzima por ATP e Mg2+.   

A separação de dois picos com atividade (Na,K)-ATPase após a centrifugação da fração 

microsomal das brânquias posteriores de D. pagei mantido em água doce em gradiente de 

sacarose é coerente com os dois picos de atividade K+-fosfatase observados quando a análise foi 

realizada empregando PNFF como substrato. De modo bastante interessante, estes picos 

apresentaram, além de atividade (Na,K)-ATPase, também atividade V-ATPase. �

Estudos recentes mostraram que as brânquias posteriores de D. pagei são estruturalmente 

assimétricas, apresentando um epitélio proximal espesso e um epitélio distal fino (Onken & 

McNamara, 2002; Torres, 2006). A marcação ultracitoquímica da atividade (Na,K)-ATPase nas 

brânquias posteriores de D. pagei mostrou ainda a presença de (Na,K)-ATPase tanto na membrana 

basolateral do lado distal quanto na membrana basolateral do lado proximal do epitélio (Torres, 

2006). Dessa forma, os dois picos das atividades K+-fosfatase e (Na,K)-ATPase observados na 

análise da preparação microsomal por centrifugação em gradiente de sacarose poderiam 

corresponder a membranas de diferentes origens, ou seja, dos lados proximal e distal do epitélio. O 

resultado obtido sugere, entretanto, também a presença de V-ATPase em membranas distintas, 

possivelmente as membranas apicais dos lados proximal e distal do epitélio. 
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