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RESUMO 
 

OLIVEIRA, R.H.F. Efeito do maracujá (Passiflora incarnata) sobre a morfometria 
de hepatócitos da tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus). 2008. 59 f. Dissertação 
(mestrado) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de 
São Paulo, 2008.  
 

Avaliaram-se os efeitos da administração do extrato seco de maracujá 
(Passiflora incarnata), veiculado na dieta, sobre a morfologia dos hepatócitos de 
juvenis de tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus). Peixes isolados (86,50 ± 10,17 g) 
receberam durante 28 dias ração comercial extrusada (32% PB – 2% biomassa) 
contendo o extrato diluído em alginato de sódio nas doses 0 (controle), 50, 100 e 
200 mg/Kg, (n = 6 peixes/tratamento), registrando-se diariamente o consumo. No 
início e ao final do experimento cada indivíduo foi exposto (30 minutos) à reflexão da 
própria imagem  em espelho (presença virtual de um coespecífico - estresse social), 
sendo a seguir anestesiado (2-fenoxietanol 0,5 mL/L) para realização de biometria e 
coleta de sangue (veia caudal) para determinação dos níveis plasmáticos de glicose 
e cortisol. Após 28 dias todos os animais foram sacrificados para remoção do fígado 
e obtenção de fragmentos utilizados na contagem de células e avaliação da 
morfometria do citoplasma dos hepatócitos (H/E), observando-se também as 
reservas de glicogênio hepático (PAS). Visando a comparação dos efeitos do 
estresse social natural com aquele empregado no experimento, seis peixes 
provenientes de um grupo de 30 indivíduos foram também sacrificados e utilizados 
como referência (valores basais) para avaliação dos parâmetros histológicos. Os 
dados foram submetidos a ANOVA, utilizando-se o proc mixed SAS 8.0 (p<0,05)  
para  os parâmetros consumo de alimento, ganho em peso e bioquímica sangüínea 
(cortisol e glicose) e GLM SAS 8.0 (p<0,01) para a contagem de células e 
morfometria dos hepatócitos. Verificou-se que os pesos e os comprimentos iniciais 
não diferiram, que o consumo de alimento não foi alterado pela adição do extrato e 
que todos os peixes, independentemente do tratamento, cresceram 
significativamente. Os níveis de cortisol e de glicose também não diferiram 
inicialmente entre os grupos e não foram alterados pela presença do agente ou pela 
adição do extrato. Porém, observou-se um aumento significativo da glicose e 
redução dos níveis de cortisol em todos os peixes. A adição do extrato nas 
diferentes doses provocou aumento crescente e significativo da área citoplasmática 
e redução do número de células em todos os animais, com destaque para a dose 
100 mg/Kg. O mesmo não ocorreu nos peixes do grupo controle, cujas áreas 
citoplasmáticas foram significativamente menores, em decorrência de um menor 
acúmulo de glicogênio hepático. Embora os efeitos do agente estressor empregado 
não tenham sido detectados pela análise dos parâmetros bioquímicos sangüíneos, 
verificou-se que este procedimento provocou alterações metabólicas que 
contribuíram para a depleção dos estoques de glicogênio no fígado. Este efeito 
parece ter sido revertido nos peixes que receberam a dieta contendo o extrato de 
maracujá que, por meio de mecanismos não elucidados neste trabalho, contribuiu 
para a manutenção ou aumento dos estoques de glicogênio hepático. Concluiu-se 
que o extrato de maracujá veiculado na dieta, na dose de 100 mg/Kg, protege 
juvenis de tilápia da depleção dos estoques de glicogênio hepático causada pelo 
estresse social. 

 
Palavras-Chave: Hepatócito, Histologia, Metabolismo Intermediário, Oreochromis 
niloticus, Passiflora incarnata.  



ABSTRACT 
 
OLIVEIRA, R.H.F. Effect of Passion fruit (Passiflora incarnata) on the 
hepatocytes morphometry of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). 2008. 59 p. 
Dissertation M.Sc. – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 
Universidade de São Paulo, 2008. 
 
      Effects of Passion fruit (Passiflora incarnata) dry extract administration on 
hepatocyte morphometry of juveniles Nile tilapias (Oreochromis niloticus) were 
investigated. Male isolated fish (86,50 ± 10,17 g) were daily fed (28 days) with 
extruded commercial ration (32% crude protein - 2% biomass) containing the extract 
diluted in sodium alginate in graded doses 0 (control), 50, 100 and 200 mg/Kg (n= 6 
animals/treatment), registering daily consumption. At the start and after 28 days of 
experiment each fish was displayed to the reflection of own mirror image (30 
minutes) in order to simulate the virtual presence of a coespecific (social stress). 
Then the animals were anesthetized (2-fenoxietanol) for biometric measures and 
blood collection (caudal vein) for determination of the plasmatic levels of glucose and 
cortisol. After 28 days the animals were sacrificed for removal of liver fragments 
samples used to histological examination (cytoplasmic area and number of cells – 
HE stained; hepatic glycogen supplies - PAS stained). Aiming the comparison of the 
natural social stress with that utilized in this experiment, six fish from a group of 30 
individuals were also sacrificed and used as reference (basal values) for the 
histological parameters evaluation. Food consumption, weight gain and sanguine 
biochemist parameters (cortisol and glucose) were submitted to ANOVA, SAS 8.0 
proc mixed  (p<0,05) and data of cells counting and hepatocyte morfometry to the 
same test, using SAS 8.0 GLM (p<0,01). The initial weights and lengths were similar, 
the food consumption was not modified by the addition of the extract and all the fish 
grew significantly during the experiment. Initial levels of cortisol and glucose were 
also similar between groups and did not modify by the stressor agent or treatments 
with the extract. However, a significant increase of glucose and reduction of cortisol 
levels were observed for all the fish. The addition of different extract doses provoked 
significant and noticeable increase of the cytoplasmic area and reduction of the cells 
number, mainly for 100 mg/Kg dose. In the control group cytoplasmatic area was 
significantly minor due to lesser hepatic glycogen accumulation. The stressor agent 
did not affect sanguine biochemists parameters but seems to lead metabolic 
alterations that had collaborated with the depletion of liver glycogen supplies. This 
effect seems to have been reverted in the fish that received the diet contend Passion 
fruit extract that, by means of a mechanism not elucidated in this experiment, 
contributed for the maintenance or increase of hepatic glycogen supplies. It was 
conclude that Passion fruit extract diet inclusion at 100 mg/Kg dose protects the 
tilapia against the hepatic glycogen depletion caused by social stress 
 
Keywords: Hepatocyte, Histology, Intermediary Metabolism, Oreochromis niloticus, 
Passiflora incarnata.   
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

O estresse é definido como um estado de desequilíbrio que desencadeia ajustes 

fisiológicos ou respostas adaptativas dos peixes permitindo o restabelecimento da 

homeostasia (PICKERING, 1981; CHROUSOS, 1998). 

De acordo com Barton (2002) os peixes podem ser expostos a três tipos básicos 

de agentes estressores: químicos (contaminantes e poluentes), físicos (manejo, 

captura e confinamento durante o transporte) e sensoriais (“perceived stressors” - 

presença de um predador). As respostas a estes agentes são classificadas como 

primárias (agudas), quando ocorre o aumento dos hormônios corticosteróides e das 

catecolaminas e alteração da atividade dos neurotransmissores, secundárias que 

desencadeiam mudanças metabólicas como o aumento da glicose e do lactato e a 

redução do glicogênio tecidual, distúrbios na osmorregulação e alterações celulares e 

de fatores sanguíneos e imunológicos (produção de anticorpos) e terciárias que 

promovem déficit de crescimento, redução capacidade locomotora, imunossupressão e 

alterações do comportamento alimentar e social.  

O esquema dos principais elementos que participam da resposta ao estresse nos 

peixes teleósteos é apresentado na Figura 1. 
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Figura 1 Esquema geral dos principais elementos que participam da resposta ao estresse nos peixes 
teleósteos. ACTH (hormônio adrenocorticotrófico), MSH (hormônio estimulador do melanóforo) βEND 
(beta-endorfina). Adaptado de Sjoerd e Wendelaar-Bonga (1997). 
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Embora o estresse seja um processo natural adaptativo, quando crônico é 

denominado pelos criadores e aquaculturistas de “distress”, comprometendo a saúde, 

bem-estar e capacidade de adaptação do animal, podendo também ocasionar 

imunossupressão e morte (BARTON e IWANA 1991; HEATH, 1995; BARTON, 2002).  

As relações sociais existentes nos grupos também são potentes agentes 

estressores encontrados no ambiente natural, porém agravados pelo sistema de 

criação onde há limitação do espaço disponível (KOEBELE, 1985; VOLPATO et al. 

1989). No confinamento de pequenos grupos, é estabelecida uma hierarquia social e os 

peixes submissos apresentam coloração escura, redução da taxa de crescimento, 

redução de linfócitos dos tecidos hematopoiéticos, aumento da atividade interrenal e 

maior índice de mortalidade, comparativamente aos dominantes (YAMAGISHI, 1962; LI 

e BROCKSEN, 1977; NOAKES e LEATHERLAND, 1977; PETERS e SCHWARZER, 

1985; LAIDLEY e LEATHERLAND, 1988).  

Nos sistemas de criação o estresse pode afetar negativamente a produtividade, 

pois são impostas situações diferentes daquelas do habitat natural como manejos 

constantes, capturas, altas densidades de estocagem e condições inadequadas da 

água relacionadas à temperatura e oxigenação, além da poluição e dos confrontos 

sociais (NOAKES e LEATHERLAND, 1977; SJOERD e WENDELAAR – BONGA, 1997). 

Nesta condição a dominância social, o comportamento agressivo e a competição intra-

específica são observados principalmente em espécies territoriais como a truta e o 

salmão (Oncorhynchus kisutch), causando redução do crescimento e imunossupressão 

(REDDY e LEATHERLAND, 1998).  

Assim como os demais agentes potencialmente estressores, as relações sociais 

provocam aumento dos níveis plasmáticos de catecolaminas e de cortisol com uma 

conseqüente mobilização de substratos energéticos (PICKERING e CHRISTIE, 1981; 

BONGA, 1997; FERNANDES, 1997; IWAMA, 1997; CORREA, 2001; CORREA et al 

2003) que reduz a taxa de crescimento e a capacidade imunológica e reprodutiva 

(DONALDSON, 1981; MOBERG, 1985; BARTON e IWAMA, 1991; PICKERING, 1993).  

A redução da taxa de crescimento está relacionada à mobilização de lipídios e 

aminoácidos decorrente da elevação dos níveis de cortisol após a exposição ao agente 

estressor (LEACH e TAYLOR, 1982; DAVIS et al. 1985; SHERIDAN, 1986; VIJAYAN e 
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LEATHERLAND, 1988; VIJAYAN et al. 1994 a,b; REDDY et al. 1995). Este hormônio 

atua sobre as vias metabólicas estimulando enzimas-chaves transaminases envolvidas 

na neoglicogênese hepática, no bloqueio da assimilação da glicose pela musculatura 

lisa e pelo tecido adiposo, aumento da proteólise e diminuição da síntese de proteínas 

(BARTON e IWANA, 1991). Seu excesso também compromete a absorção intestinal de 

cálcio, prejudicando a formação de colágeno e de matriz óssea resultando na 

diminuição da massa muscular (AIRES, 1991). Assim, os níveis circulantes de cortisol 

são empregados rotineiramente como indicadores do estresse em peixes (BARTON e 

IWAMA 1991; WENDELAAR - BONGA, 1997).  

O estresse agudo e crônico a provoca elevação dos níveis plasmáticos de 

cortisol e de glicose nos peixes (PETERS et al. 1980; KUBOKAWA et al. 1999), fato 

atribuído anteriormente por Miles et al. (1974) McLEAY (1977); Mazeaud e Mazeaud 

(1981) ao aumento da glicogenólise hepática.  Portanto, a quantificação da glicose 

sangüínea caracteriza-se como um método eficaz para avaliação do estresse nos 

peixes (WEDEMEYER et al. 1990; ANDERSEN et al. 1991; THOMAS e ROBERTSON, 

1991; CHEN et al. 1995; CECH et al. 1996; REUBUSH e HEATH, 1996; ROTLLANT e 

TORT, 1997; ORTUÑO et al. 2001, 2002, EVANS et al. 2003).  

Apesar dos parâmetros bioquímicos sanguíneos serem uma importante 

ferramenta para a avaliação da sanidade humana e animal, informações sobre os 

valores basais de referências são escassas e variam muito entre as espécies (MAUEL 

et al. 2007). A análise destes parâmetros é dificultada quando se trata da aqüicultura 

em decorrência das poucas informações disponíveis sobre os valores basais normais e 

falta de referências para realização das análises (GROFF e ZINKL, 1999). De acordo 

com Chen et al. (2003) seu uso é limitado pela falta de padronização de protocolos de 

amostragem e determinação dos parâmetros, além da interferência de fatores 

ambientais, sociais e fisiológicos. Segundo Evans et al. (2003) as concentrações de 

glicose sanguínea variam de acordo com a espécie estudada, tipo e duração do 

estresse e condições de criação dos peixes.  

De acordo com De Silva e Anderson (1995) nos vertebrados, incluindo os peixes, 

a glicose destaca-se como o principal monossacarídeo circulante que atua como 

substrato energético nos vertebrados, incluindo os peixes, e está relacionada a quatro 



 

 

15

 

padrões de reação: a glicólise (quebra da glicose com liberação de energia), 

gliconeogênese (síntese de glicose a partir de outras moléculas), síntese de glicogênio 

(estocagem do excesso de glicose) e quebra de glicogênio (liberação de glicose na 

forma livre). Os carboidratos são absorvidos no trato digestório, entrando na corrente 

sangüínea na forma de monossacarídeos como glicose, frutose, galactose, entre 

outros, e são armazenados na forma de glicogênio muscular e hepático (hepatócitos) 

de forma a fornecer energia necessária em condições estressantes como altas 

densidades de estocagem, hipóxia, ou falta de alimentação (WENDELAAR - BONGA, 

1997).  

A capacidade de utilização dos carboidratos nos peixes é inferior à dos demais 

animais domésticos (NRC, 1981; 1983; CHRISTIANSEN e KLUNGSOYR, 1987) e varia 

entre as espécies devido a diferenças anatômicas e funcionais do trato digestório e 

órgãos anexos, observando-se então maior habilidade entre os onívoros, 

comparativamente aos carnívoros (KROGDAHL et al. 2005). Mesmo as espécies mais 

tolerantes apresentam níveis plasmáticos muito mais elevados deste substrato e retorno 

mais lento aos níveis basais, comparativamente às espécies de mamíferos onívoros 

(COWEY, 1988). Porém, os peixes não devem ser considerados animais diabéticos 

(HUNG, 1991; WILSON, 1994).  

O tempo de manutenção da hiperglicemia nos peixes varia de modo marcante 

entre as espécies, sendo os carnívoros menos tolerantes à glicose, comparativamente 

aos onívoros (FURUICHI e YONE, 1981; HARMON et al. 1991; GARCIA-RIERA e 

HEMRE, 1996). Por exemplo, a capacidade de regulação dos níveis de glicose na 

carpa (onívoro) é superior à dos peixes carnívoros, uma vez que o restabelecimento 

dos níveis basais de glicose plasmática ocorre após somente cinco horas (FURUICHI e 

YONE, 1981; SHIKATA et al. 1994).  

A glicose pode também ser armazenada no tecido muscular e nos hepatócitos na 

forma de glicogênio que é mobilizado nas condições de estresse (WENDELAAR - 

BONGA, 1997).  Na espécie Onchorynchus mykiss, Vijayan e Moon (1992) registraram 

redução dos níveis de glicogênio hepático causada pela restrição alimentar e condições 

de hipóxia.  Em tilápias mossâmbicas Vijayan et al. (1997) observaram após estresse 

de confinamento um aumento da atividade de enzimas relacionadas a gliconeogênese. 
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Os hepatócitos dos peixes estão envolvidos no metabolismo de proteínas, 

carboidratos e lipídeos (ROBERTS, 1989), atividade controlada por uma variedade de 

hormônios como as catecolaminas e os corticosteroides que participam da resposta 

primária do estresse nos peixes (DONALDSON, 1981; ROBERTS, 1989; BOOM et al. 

1991, VIJAYAN e MOON, 1992). De acordo com Dalmo et al. (1997) o estresse pode 

provocar alterações bioquímicas que resultam em danos celulares que são detectados 

por meio de exames histológicos nos peixes.  

Assim, alterações teciduais hepáticas como depleção do glicogênio podem ser 

utilizadas para avaliar o “nível” de estresse nas condições de criação (WEDEMEYER, 

1996). Santos et al. (2004) observaram em tilápias do Nilo, provenientes de ambiente 

poluído, alterações hepáticas condizentes com redução da concentração de glicogênio. 

Vijayan et al. (1990), Vijayan e Moon (1992) e Paxton et al. (1994) demonstraram que a 

quantidade deste substrato nos hepatócitos dos peixes é reduzida pela exposição a um 

agente estressor, em decorrência da ativação de enzimas glicolíticas via catecolaminas. 

Peixes submetidos a estresse crônico podem apresentar alterações patológicas 

em outros tecidos, além do fígado como hipertrofia interrenal, atrofia da mucosa 

gástrica e alterações celulares do baço. Deste modo, alterações teciduais gástricas 

como redução do diâmetro das células mucosas podem também ser utilizadas como 

indicadores de estresse social, como observado no cultivo de enguias (PETERS et al. 

1981).  

Embora Figueiredo-Fernandes et al. (2007) considerem que o estudo da 

morfologia hepática é dificultado por vários fatores como a grande diversidade intra e 

interespecífica (20.000 a 25.000 espécies descritas), o fígado é considerado um modelo 

interessante para avaliação dos efeitos das variações ambientais sobre os peixes, 

respondendo de modo mais pronunciado do que a maioria dos mamíferos (BRUSLÉ e 

ANADON, 1996). De acordo com BRUSLÉ e ANADON (1996) nos peixes e demais 

vertebrados este órgão desempenha funções vitais no organismo como anabolismo 

(proteínas, lipídios e carboidratos) e catabolismo (nitrogênio, glicogenólise e 

desintoxicação), sendo considerado um órgão alvo para avaliação dos efeitos da 

alimentação, poluentes, toxinas, parasitas e microorganismos que podem alterar a sua 

estrutura e metabolismo.  



 

 

17

 

De acordo com Baccarin et al. (2000) fígados expostos à injúria produzem um 

acúmulo anormal de lipídeos nas células parenquimatosas, processo denominado 

esteatose hepática e que pode ser provocado, dentre outros fatores, pela deficiência de 

aminoácidos sulfurados na dieta. Segundo Russel et al. (2001) alterações hepáticas 

como acúmulo expressivo de gordura ou de glicogênio e a palidez têm sido detectadas 

nos peixes cultivados mantidos por longos períodos com dietas de alto valor energético.  

A desintoxicação de produtos poluentes e xenobióticos nos peixes teleósteos, 

assim como verificado entre demais vertebrados, ocorre por meio da filtração no fígado 

(QUABIUS et al. 1998). Nos peixes, metais pesados podem afetar este e outros órgãos 

e inúmeros efeitos histopatológicos como reforço reticular dos hepatócitos e migração 

de leucócitos têm sido descritos (BORGES et al. 2003). Segundo Cicik e Engin (2005) a 

presença de metais como o cádmio pode provocar alterações no metabolismo de 

carboidratos, refletidas na redução das reservas de glicogênio hepático em decorrência 

da ativação de enzimas relacionadas a glicogenólise.  

  Devido aos evidentes impactos biológicos e econômicos do estresse sobre os 

peixes, formas alternativas para promover o aumento do índice de sobrevivência e do 

bem-estar como o emprego de drogas anestésicas, hipnóticas e de sais são utilizadas e 

pesquisadas. Os anestésicos têm como função primária reduzir o metabolismo e 

conseqüentemente o consumo de oxigênio e o acúmulo de resíduos tóxicos, enquanto 

que os sais apresentam função protetora contra desequilíbrio osmótico decorrente da 

exposição crônica a um determinado agente estressor (CARMICHAEL, 1984).   

 A possibilidade de redução dos efeitos do estresse por meio de produtos 

naturais tem sido estudada principalmente em humanos e outros mamíferos como 

ratos, camundongos e suínos, destacando-se entre estes o maracujá (SOULIMANI et 

al. 1997 SPERONI e MINGHETTI, 1998 PEETERS et al. 2004). Este vegetal pertence 

ao gênero Passiflora que compreende cerca de 500 espécies da família Passifloraceae 

amplamente distribuídas nas regiões tropicais do Ocidente as quais se destacam por 

suas características fitoterápicas (RENDLE, 1959; HICKEY e KING, 1988; BERGNER, 

1995; DHAWAN et al. 2004).  
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No maracujá são encontradas substâncias como os derivados pirônicos (maltol), 

alcalóides harmônicos e flavonóides aos quais são atribuídos efeitos sedativos e 

ansiolíticos (SPERONI et al. 1996 a;b; SOULIMANI et al. 1997, DHAWAN et al., 2001a). 

As diferentes espécies de Passiflora podem ser identificadas de acordo com a 

qualidade e quantidade de flavonoídes presentes como a vitexina e isovitexina, típicos 

do P. incarnata (GRICE et al. 2001).  

A espécie Passiflora incanata é utilizada no tratamento da insônia, ansiedade e 

desordens do sistema nervoso central em humanos (DHAWAN et al., 2003), podendo 

ser combinada a Valeriana officinalis e Melissa officinalis (TUROLLA e NASCIMENTO, 

2006). De acordo com Taylor (1986) e Carlini (2003) é empregada como sedativa, 

analgésica, antiespasmódica, antiasmática e anti-helmintica e ansiolítica e segundo 

Negraes, et al. (2003) possui efeitos calmantes, fato confirmado pelo Ministério da 

Saúde no Brasil. 

A maioria das pesquisas avalia os efeitos da P. incarnata em mamíferos como 

camundongos, ratos e suínos. Nos ratos observaram-se efeitos neurofarmacológicos 

como indução do sono e locomoção após a administração do extrato fluído nas doses 

de 400 e 800 mg/Kg (SOULIMANI et al. 1997 SPERONI e MINGHETTI, 1998), e 

atividade ansiolítica em ratos em doses de 125mg/Kg (DHAWAN et al. 2001b). Peeters 

et al. (2004) observaram efeito ansiolítico e calmante (redução do batimento cardíaco) 

após a administração da combinação de dois extratos vegetais a P. incarnata e a 

Valeriana officinalis em suínos submetidos a estresse de transporte. 

Embora existam muitas semelhanças entre os peixes e mamíferos em relação 

aos neurotransmissores envolvidos na regulação do comportamento agonístico e do 

estresse, mecanismos filogeneticamente muito antigos e conservados durante os 

últimos 400 milhões de anos na evolução dos vertebrados (WINBERG E NILSSON, 

1993), não são encontradas referências sobre o emprego de Passiflora na promoção do 

bem-estar nestes animais. Num único estudo encontrado relacionado aos peixes, 

observou-se que o extrato seco de P. incarnata veiculado à dieta de tilápias do Nilo não 

afetou negativamente a ingestão e o desempenho (BARONE, 2006).  

Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar os efeitos da administração 

contínua do extrato de maracujá veiculado na dieta sobre a morfologia dos hepatócitos 
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de tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus) submetidas a estresse social, oferecendo 

subsídios para avaliação da viabilidade do emprego deste produto natural na redução 

do estresse e promoção do bem estar da espécie.   
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2 MATERIAIS E MÉTODOS  
 

 

O experimento foi realizado no Laboratório de Comportamento de Peixes 

(LACOPE) do Departamento de Ciências Básicas da Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos – USP Pirassununga no período de Abril a Maio de 2006. 

Machos juvenis de tilápia do Nilo (O. niloticus) provenientes de piscicultura comercial 

(Piscicultura Santa Cândida - Santa Cruz da Conceição, SP, Brasil) foram mantidos 

durante 30 dias em tanques de 250L (Figura 2) contendo filtro biológico, sob 

temperatura de 26°C e fotoperíodo de 12 horas artificialmente imposto por meio de 

lâmpadas fluorescentes acionadas por timer (6:00 h), para aclimatação às condições 

laboratoriais. 

 

  
 

Figura 2 Tanque para aclimatação dos peixes.   

 

 

A alimentação foi fornecida ad libitum utilizando-se ração comercial peletizada 

(Laguna Tilápia Crescimento marca Socil – Evialis Nutrição Animal Indústria e Comércio 

– Ltda.) contendo 32% de proteína bruta (PB), duas vezes ao dia (9:00 h e 17:00 h).  

Aquecedor

Bomba submersa  
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Após a aclimatação, os peixes foram anestesiados em 2-fenoxietanol (0,5 ml/L 

de água durante 2 minutos) e triados para seleção de 24 exemplares de tamanhos 

próximos (peso médio de 86,50 g ± 10,17 g e comprimento padrão de 14,02 cm ± 

0,77cm), que foram transferidos individualmente para unidades experimentais (aquários 

de vidro) com capacidade para 27L (30 x 30 x 30 cm). Cada unidade foi equipada com 

filtro biológico externo, aquecedor de 30 Watts controlado por uma unidade central 

(Shiruba H-800 Therm Controller) e revestimento externo de placas de isopor que 

proporcionaram aos peixes o isolamento térmico, químico e visual (Figura 3). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3 Vista geral das unidades experimentais (esquerda) e animal durante aclimatação (direita).    

 

 

Registrou-se diariamente a temperatura e, semanalmente, a qualidade da água 

foi avaliada quantificando-se o pH e as concentrações de oxigênio (HORIBA – Water 

Quality Checker U-10), amônia (Hanna Instruments – Microprocessador Ammonia Meter 

– HI 93700) e nitrito (Hanna Instruments – Microprocessador Nitrite Meter – HI 93707) 

dissolvidos. 

Isolamento visual 
e térmico  Central de controle 

de temperatura 

Filtro externo
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Diariamente, após a alimentação no período da tarde (17:00 h), realizou-se a 

limpeza das unidades experimentais por meio de aspiração de resíduos alimentares e 

de excretas, substituindo-se 20% do volume da água de cada uma.   

Os indivíduos foram considerados aclimatados às unidades experimentais 

quando constatadas características indicativas de bem-estar tais como coloração pálida 

do corpo e olhos (VOLPATO et al. 2003).  

Após a aclimatação às unidades experimentais os peixes foram submetidos 

durante 28 dias a quatro tratamentos (seis peixes cada) caracterizados pela 

substituição da ração comercial por ração suplementada com extrato seco comercial de 

folhas de P. incarnata (L.) (Grupo Centroflora/Anidro – 3.5-3.9% de flavonóides totais 

calculados como vitexina - Lote 02080411129) incorporado em alginato de sódio (Synth 

– Lote A108901 AS).  

Para o preparo de 100 gramas da dieta experimental, o alginato de sódio 

(veículo) foi pré-solubilizado em água destilada (0,5 g/100 mL), pipetando-se  20 mL 

desta solução e misturando-se ao extrato seco de P. incarnata para a preparo das 

doses estabelecidas (250, 500 e 1000 mg).  A solução resultante foi aspergida sobre os 

peletes que foram submetidos à secagem em temperatura ambiente e armazenamento 

sob refrigeração (18ºC) em frascos plásticos vedados. Para melhor ilustrar este 

procedimento tomando-se um peixe de 1000 gramas, que recebeu 2% da sua biomassa 

(20 gramas) foram necessários 250, 500 e 1000 mg do extrato para a obtenção das 

doses de 50, 100 e 200 mg/Kg diária.  

Peixes controle (n=6) foram alimentados com ração recoberta somente com 

alginato de sódio (controle – sem suplementação com o extrato de Passiflora) e os 

demais receberam ração comercial (2% biomassa/dia) suplementada com o extrato nas 

doses de 50, 100 e 200 mg/Kg. 

Para verificação da presença de açúcares redutores totais no extrato empregado 

neste estudo utilizou-se o método do DNS (ácido dinitro salicílico) descrito por Miller 

(1959), procedimento realizado no Laboratório de Bioprocessos da FZEA/USP, 

Pirassununga. 
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  Os peixes receberam as dietas na proporção de 2% da biomassa, duas vezes 

ao dia (9:00 e 17:00h), anotando-se a ingestão diária de cada indivíduo e reajustando-

se as quantidades semanalmente com base no ganho de peso.    

No início e ao final do experimento (28 dias) cada peixe foi submetido durante 30 

minutos à reflexão da própria imagem em espelho visando indução de um estresse 

social provocado pela presença virtual de um coespecífico. Após este procedimento os 

animais foram individualmente capturados, anestesiados (2-phenoxyethanol 0,5 mL/L 

de água durante dois minutos), pesados (Balança eletrônica - GEHAKA -  BG1000) e 

medidos (comprimento padrão obtido por meio de paquímetro Mitutoyo) para avaliação 

de seu desempenho, por meio do ganho de peso (GP), taxa de crescimento específico 

(TCE) e fator de condição de Fulton (k). O ganho de peso expresso em gramas foi 

calculado utilizando-se a seguinte fórmula: 

 

GP = Pf – Pi (onde: Pf = peso final e Pi = peso inicial) 

 

  A Taxa de Crescimento Específica expressa em porcentagem de ganho de 

peso por dia foi determinada pela seguinte fórmula, onde (In = logaritmo neperiano).  

 

TCE = [(In peso inicial – in peso final) / tempo] x 100 

 

O Fator de condição de Fulton (k), calculado de acordo com a metodologia de Le 

Cren (1951) e foi determinado pela seguinte expressão, onde (Wt = peso total dos 

peixes e Lt = comprimento total).  

k= Wt/ Lt3 x 100 

 

 Após realização de cada biometria realizaram-se, por meio de seringas 

descartáveis (Injex® - 1mL Insulina – Lote 2279) heparinizadas (Liquemine® - Roche 

1434802BR001), coletas amostras de sangue (0,5 mL) da veia caudal (Figura 4). As 

amostras foram transferidas para tubos de Eppendorf e centrifugadas durante 15 

minutos a 3.000 rpm e 4oC, congelando-se o plasma (-30ºC) para análise dos níveis 

plasmáticos de cortisol e de glicose (0, 7, 14, 21, e 28 dias).  



 

 

24

 

 

 
 

Figura 4 Coleta de sangue por punção da veia caudal.  

  

 

 Utilizaram-se kits comerciais para análise da glicose total (método enzimático – 

Laborlab – Produtos para laboratórios Ltda – Lote 431). Os níveis plasmáticos de 

cortisol foram medidos por radioimunoensaio (EIA) com inter e intra-ensaios com 

coeficiente de variação de 1,97 ng/mL e 0,96 ng/ml, respectivamente, usando Kits 

comerciais (método imuno-enzimático KIT DSL-10-2000 ACTIVE® Cortisol Enzima 

Imunoensaio – EIA – Gênese Produtos Farmacêuticos e Diagnósticos Ltda Lote 10224-

B). As lavagens das microplacas e as leituras foram realizadas por meio de lavadora de 

microplacas e leitor ELISA (Lkasystem Multiskan MS), localizados no Laboratório de 

Fisiologia Animal no Departamento de Ciências Básicas da Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos – USP Pirassununga.  

 Visando a avaliação dos parâmetros histológicos (morfometria do tecido 

hepático), todos os peixes foram anestesiados, insensibilizados em gelo na proporção 

de 1:3 (gelo/água) e decapitados. Para efeito de comparação dos efeitos do estresse 

social natural (valores basais de referência) com aquele empregado no experimento 

(presença virtual do coespecífico), outros seis indivíduos, mantidos em laboratório na 
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condição de agrupamento com 30 coespecíficos, durante 28 dias, foram também 

sacrificados.  

 Para confecção das lâminas, cada animal foi imediatamente eviscerado, 

coletando-se e fixando-se o fígado durante 24 horas em solução de Bouin (70% de 

solução de ácido pícrico saturada, 25% formol e 5% de ácido acético). Após este 

período as amostras foram conservadas em álcool 70% e fragmentadas por meio de 

lâminas cortantes.     

Os fragmentos de tecido hepático foram incluídos em parafina visando à 

obtenção de cortes na espessura de seis micrômetros que foram corados, a princípio, 

pela Hematoxilina e Eosina para visualização do citoplasma e núcleo. Posteriormente 

outras lâminas foram confeccionadas utilizando-se o método histoquímico de PAS 

(ácido periódico de Shiff) para observação do glicogênio hepático e posteriormente para 

confirmação do glicogênio à prova da amilase.  

 Os procedimentos histológicos foram realizados nos Laboratórios de Histologia e 

de Morfofisiologia Molecular e Desenvolvimento (LMMD) localizados no Departamento 

de Ciências Básicas da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos USP. 

Os cortes foram realizados por meio de micrótomo (Leica  - modelo RM 2055) e 

as imagens foram observadas em microscópio óptico acoplado a um sistema digital, 

fotografando-se os campos para análise por meio do software Axiovision 4.1 (Figura 5). 
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Figura 5 Microscópio óptico utilizado para obtenção das imagens digitais. 

 

 

Para obtenção das imagens digitais, de cada lâmina foram selecionados 

aleatoriamente 10 fragmentos dos quais foram registradas 10 fotos em objetiva de 40X. 

 Em cada imagem digital registrada quantificou-se o número total de células do 

campo e em 10 células de cada campo, selecionadas aleatoriamente, mediu-se a área 

do núcleo e do citoplasma por meio de um software (Axiovision 4.1) parte integrante do 

computador acoplado ao microscópio óptico Axioplan II (Figura 6). 
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Figura 6 Detalhe da tela do programa utilizado para morfometria e contagem das células. 

 

 

 

Os dados relacionados à biometria, consumo de alimento e parâmetros 

bioquímicos sangüíneos foram submetidos a ANOVA de um modelo com medidas 

repetidas, que incluiu os fatores tratamento, coleta e a interação tratamento x coleta. 

Utilizou-se nessas análises o proc mixed do SAS 8.0, adotando-se p < 0,05. 

Os dados referentes aos parâmetros histológicos (número de células e 

morfometria dos hepatócitos ) foram também submetidos a ANOVA, incluindo os fatores 

tratamento, coleta e a interação tratamento x coleta, utilizando-se o GLM do SAS 8.0 e  

p < 0,01. 

 

 
 
 

Medida da área da célula

Contagem das células
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Os parâmetros indicadores da qualidade da água foram mantidos em valores 

adequados e recomendados para a manutenção da espécie, conforme VINATEA 

(2004). A temperatura média permaneceu em 27,9ºC± 0,3ºC, o oxigênio dissolvido em 

5,66 ± 0,07 mg/L, o pH em 7,03 ± 0,17 e as concentrações de amônia e nitrito 0,04 ± 

0,01mg/L, não havendo diferença entre os tratamentos. 

 Os dados da biometria e do consumo de alimento são apresentados na Tabela 
1. Verificou-se que os pesos e os comprimentos iniciais não diferiram e que todos os 

peixes cresceram significativamente ao longo do experimento, não havendo efeito dos 

tratamentos sobre nenhum dos parâmetros avaliados. Deve-se destacar que não 

ocorreu mortalidade e nenhum sinal de enfermidade foi observado, fato que também 

corrobora com a idéia de condições adequadas de manutenção dos peixes.  

 
Tabela 1 Dados da biometria e do consumo alimentar de juvenis de tilápias do Nilo 

(Oreochromis niloticus) tratados com extrato seco de maracujá (Passiflora incarnata) veiculado 

na dieta nas doses 0, 50, 100 e 200 mg/Kg biomassa, durante 28 dias.  

Tratamentos 

Parâmetros 

Basal 
 

0 50 100 200 

Peso Inicial (g) - 86,0 ± 5,0 aA 88,6 ± 7,6 aA 85,5 ± 5,6 aA 83,9 ± 6,1aA 

Peso Final (g) 98,36 ± 18,0 B 97,1 ± 10,3 bB 96.0 ± 7,1bB 102,1 ± 11,9bB 96,2 ± 11,7bB 

Comprimento Inicial 

(cm) 
- 13,1 ± 0,5 aA 13,4 ± 0,8 aA 13,4 ± 0,5 aA 13,2 ± 05aA 

Comprimento Final 

(cm) 
14,76 ± 0,7 B 14,5 ± 0,4 bB 14,6 ± 0,3 bB 14,8 ± 0,6 bB 14,5 ± 0,3 bB 

Consumo Total (%) - 79,1 ± 16,6 b 73,8 ± 17,4  b 80,2 ± 15,2 b 77,4 ± 15,1 b 

Ganho em Peso - 11,1 ± 1,3 A 11,0 ± 1,3 A 14,6 ± 1,4 A 10,2 ± 1,3 A 

TCE - 0,4 ± 0,1 A 0,4 ± 0,1 A 0,5 ± 0,1 A 0,4 ± 0,1 A 

FC - 3,3 ± 0,1 A 3,3 ± 0,1 A 3,4 ± 0,1 A 3,3 ± 0,1 A 

* Médias com letras minúsculas, sobrescritas distintas na mesma coluna indicam diferença 
estatisticamente significativa (p<0,05). 
** Médias com letras maiúsculas, sobrescritas distintas na mesma linha indicam diferença 
estatisticamente significativa (p<0,05). 
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O Fator de condição de Fulton (k), ferramenta comumente utilizada para avaliar o 

grau de higidez ou de bem estar dos peixes, está relacionado às condições ambientais, 

etológicas, de alimentação recente ou de gasto dos estoques de substratos energéticos 

(VAZZOLER, 1996). Este parâmetro varia com a temperatura e disponibilidade de 

alimento, podendo ser utilizado para avaliação de alterações alimentares e 

populacionais em determinado ambiente (BRAGA, 1986; DÓRIA e LEONHARDT 1993). 

 Ali et al. (2008) registraram para alevinos de O. Niloticus submetidos a dietas 

com diferentes taxas de proteína/energia valores de k entre 2,65 e 3,18, enquanto Coda 

(1996) e Leonhardt e Urbinati (1999) obtiveram respectivamente valores entre 2,0 e 

2,19 e entre 1,40 e 1,44. No presente experimento, os valores de k permaneceram na 

faixa entre 3,3 e 3,4, considerada normal para a espécie, e não foram alterados pelo 

tratamento com o extrato, independentemente da dose empregada. Este dado também 

corrobora com a idéia de que os peixes foram mantidos em condições adequadas e 

apresentavam bom estado nutricional. 

Na Tabela 2 são apresentados os dados da bioquímica sanguínea dos peixes. 

Observou-se que os níveis de cortisol plasmático e de glicose não diferiram inicialmente 

entre os grupos e que não foram alterados pelos tratamentos com diferentes doses de 

extrato de maracujá.  

A interpretação dos valores da bioquímica sanguínea é freqüentemente 

dificultada pela variabilidade dos valores considerados “normais” e basais descritos na 

literatura, fato destacado por Groff e Zinkl (1999), Chen et al. (2003) e Mauel et al. 

(2007). Segundo estes autores, esta variabilidade decorre da falta de padronização de 

metodologias e de referências para realização das análises, além da interferência de 

variáveis ambientais, sociais, fisiológicas e intraespecíficas.  

Vijayan et al. (1997) registraram para a espécie Oreochromis mossambicus 

valores basais da glicose sangüínea entre 40 e 50 mg/dL e entre 180 e 210 mg/dL após  

aplicação de estresse de confinamento.  Hrubec at al. (2000) e Mauel et al. (2007) 

observaram valores basais entre 30 e 137 mg/dL para tilápias híbridas. Para a espécie 

O. niloticus Chen et al (2003) registraram valores entre 85,4 e 90,2 mg/dL em animais 

com pesos entre 324,5 e 453,3 g. Hussein et al (1996) obtiveram valores médios de 
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52,33 mg/dL para indivíduos de 38,46 g e  Benli e Yuldis  (2004)  21,87 ± 0,4 mg/dL 

para aqueles com 21,43 ± 6,78 g.  

 
 

Tabela 2 Níveis de cortisol plasmático (µg/dL) e glicose (mg/dL) de juvenis de tilápias do Nilo 

(Oreochromis niloticus) tratados com extrato seco de maracujá (Passiflora incarnata) veiculado 

na dieta nas doses 0, 50, 100 e 200 mg/Kg biomassa, durante 28 dias. Dados obtidos após 

exposição à própria imagem refletida em espelho durante 30 minutos.  

Tratamentos 

Parâmetros 
0 50 100 200 

Cortisol Inicial 13,7 ± 4,3 aA 14,4 ± 5,9 aA 15,9 ± 6,3 aA 14,5 ± 3,9 aA 

Cortisol final 3,8 ± 0,7 bB 8,1 ± 6,7 bB 6,2 ± 5,0 bB  4,2 ± 0,5 bB 

Glicose Inicial 44,3 ± 4,9 aA 48,3 ± 8,3 aA  45,0 ± 4,1 aA  49,1 ± 11,7 aA 

Glicose Final 59,5 ± 6,7 bB 61,0 ± 10,1 bB 66,4 ± 8,3 bB 66,9 ± 6,5 bB 

* Médias com letras minúsculas, sobrescritas distintas na mesma coluna indicam diferença 
estatisticamente significativa (p<0,05). 
** Médias com letras maiúsculas, sobrescritas distintas na mesma linha indicam diferença 
estatisticamente significativa (p<0,05).  
 

 

No presente trabalho observou-se no decorrer do experimento um aumento 

significativo e semelhante dos níveis de glicose nos peixes submetidos a todos os 

tratamentos, inclusive entre os animais que não receberam a dieta contendo extrato de 

maracujá. Os valores iniciais variaram entre 44,3 e 49,1 mg/dL e os finais entre 59,5 e 

66,9 mg/dL, com taxa de elevação da glicemia de 34,3%, 26,3%, 47,6% e 36,3% 

respectivamente para os tratamentos 0, 50, 100 e 200 mg/Kg.  

Embora os níveis de glicose tenham permanecido em níveis inferiores àqueles 

registrados na literatura para peixes submetidos a agentes potencialmente estressores 

e as alterações tenham sido semelhantes para todos os tratamentos estabelecidos, 

deve-se destacar a maior variação (elevação) observada nos animais submetidos ao 

tratamento com 100 mg/Kg do produto.  

O aumento dos níveis sangüíneos de glicose pode decorrer da ativação do eixo 

hipófise-hipatálamo após exposição a um agente potencialmente estressor (PETERS et 

al., 1980; BARTON e IWANA, 1991; KUBOKAWA et al., 1999; EVANS et al., 2003) o 
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que seria esperado neste trabalho onde os peixes foram submetidos durante 30 

minutos à reflexão da própria imagem refletida em espelho de modo a simular a 

presença de um coespecífico (estresse social). De acordo com Wirtz e Davenport 

(1976) a tilápia não reconhece a própria imagem e passa a emitir comportamentos 

agonísticos, inerentes a esta espécie de hábito territorial e observados durante o 

estabelecimento da hierarquia social de dominância.  

Porém, esses comportamentos não foram exibidos pelos peixes de nenhum 

tratamento e o clássico aumento dos níveis plasmáticos de cortisol após a exposição a 

um agente estressor não foi observado. Os valores inclusive permaneceram baixos, 

oscilando entre 3,8 e 15,9 ng/mL, considerados normais para a espécie. Em ciclídios 

como a espécie O. mossambicus os níveis basais de cortisol variam entre 20 e 60 

ng/mL (VIJAYAN et al. 1997) e para a espécie O. niloticus entre 5 e 60 ng/mL 

(BARCELLOS et al. 1999; VOLPATO e BARRETO, 2001; CORREA et al. 2003; 

BISWAS 2004;  BARRETO e VOLPATO 2006). Assim, os dados da bioquímica 

sanguínea obtidos no presente experimento corroboraram, em princípio, com a idéia de 

que o agente estressor empregado não tenha sido efetivo.  

 Segundo Hung (1991) e Wilson (1994) os peixes possuem uma baixa 

capacidade de metabolizar carboidratos, fato que resulta numa elevação dos níveis de 

glicose sanguínea por longos períodos. Porém, os peixes não devem ser considerados 

animais diabéticos (HUNG, 1991; WILSON, 1994). De acordo com Furuichi e Yone, 

(1981); Harmon et al., 1991; Garcia-riera e Hemre, (1996), a administração de glicose 

nos peixes provoca uma prolongada hiperglicemia com variação do tempo de 

metabolização entre carnívoros e onívoros.   

 A tilápia do Nilo, sendo um peixe onívoro, é capaz de metabolizar de modo mais 

eficiente os carboidratos da dieta, convertendo-os em açúcares mais simples que são 

utilizados como substrato energético ou armazenados na forma de glicogênio muscular 

e hepático (RUSSELL et al., 2001).  Assim o aumento observado na glicemia no 

presente trabalho poderia ter decorrido da ingestão diferencial do alimento, 

possibilidade que foi descartada pelo fato dos peixes submetidos a todos os 

tratamentos terem apresentado taxas semelhantes de ingestão da dieta.  
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 Outra variável que poderia ter interferido nos resultados da glicemia seria a 

presença de açúcares no extrato de maracujá utilizado. De fato, comprovou-se pelo 

método de Miller (1959) a presença de açúcar redutor total na concentração de 23,7 

g/Kg da amostra. Porém este dado não explica o aumento da glicemia observado no 

grupo controle que recebeu a dieta isenta de extrato e, portanto, uma quantidade menor 

de açúcar. 

 Os dados da avaliação histológica do fígado, objetivo principal deste estudo, são 

apresentados na Tabela 3. O parênquima observado mostrou-se homogêneo e de 

acordo com o padrão de normalidade descrito por Figueiredo-Fernandes et al. (2006) 

para a mesma espécie, não sendo observadas diferenças entre os tratamentos.   
 

Tabela 3 Contagem de células (n=290 campos) e morfometria (n= 2.900 células) dos 

hepatócitos de juvenis de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) tratados durante 28 dias com 

extrato seco de maracujá (Passiflora incarnata) veiculado na dieta nas doses 0, 50, 100 e 200 

mg/Kg biomassa. Morfometria expressa em µm2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Médias com letras minúsculas, sobrescritas distintas na mesma coluna indicam diferença 
estatisticamente significativa (p<0,01).  
  
  

Verificou-se que a adição do extrato nas diferentes doses provocou aumento 

crescente e significativo da área citoplasmática, com destaque para o tratamento com 

100 mg/Kg. De acordo com Takashima e Hibiya, (1995) este aumento pode decorrer do 

acúmulo de substratos energéticos como lipídios e glicogênio ou, segundo Rodrigues e 

Fanta (1998), da combinação de substâncias tóxicas com lipídios intracitoplasmáticos. 

Tratamento 
Número de 

células 
Citoplasma 

Basal 187 ± 19 a 161,82 ± 44,08 e 

0 158 ± 15 b 181,56 ± 41,32 d 

50 139 ± 20 c 245,77 ± 57,05 c 

100 124 ± 19 d 287,47 ± 78,27 a 

200 141 ± 16 c 257,65 ± 57,79 b 
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 As células hepáticas armazenam grandes quantidades de glicogênio e 

processam lipídeos quando indivíduo está em bom estado nutricional (SÁ, 1998). No 

presente trabalho pode-se constatar, por meio da prova da amilase salivar (Figura 7), 

que o aumento da área citoplasmática decorreu de um acúmulo significativo de 

glicogênio e não de lipídeo, podendo-se então sugerir que a administração do extrato 

não prejudicou o estado nutricional dos peixes.  

A quantidade de glicogênio hepático armazenado pode estar relacionada ao sexo 

dos animais, como destacado por Quabius et al. (1998) que registraram uma redução 

mais pronunciada em indivíduos do sexo masculino após intoxicação provocada por um 

poluente ambiental. Porém no presente trabalho as diferenças observadas não podem 

ser atribuídas a esta variável uma vez que os animais utilizados eram todos machos 

obtidos por reversão, fato comprovado ao final do experimento pela observação das 

gônadas.  

Outra variável que poderia explicar as variações da concentração de glicogênio 

hepático seria o tamanho dos peixes que, de acordo Tung e Shiau (1993), interfere na 

capacidade de utilização dos carboidratos. Porém, como destacado anteriormente, os 

animais apresentavam pesos iniciais semelhantes e seu desempenho não variou em 

função dos tratamentos empregados.  

Segundo Cicik e Engin (2005) a fome pode reduzir os níveis de glicogênio 

hepático que são utilizados como fonte emergencial de energia em situações 

estressantes, o que seria esperado após o período de 15 horas de jejum estabelecido 

neste experimento antes das coletas. Embora o menor acúmulo de glicogênio hepático 

tenha ocorrido no grupo controle, fato que corrobora com a idéia dos efeitos do jejum 

sobre este parâmetro avaliado, observou-se que nos demais peixes, também 

submetidos ao mesmo período de jejum, as reservas mantiveram-se em níveis 

significativamente superiores, principalmente entre os peixes tratados com 100 mg/Kg 

do extrato.  
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Figura 7 Imagens histológicas (aumento 400X) do tecido hepático de juvenis de tilápia do Nilo, 
Oreochromis niloticus, submetidos a tratamento (28 dias) com diferentes doses de extrato seco de 
maracujá, Passiflora incarnata, veiculado na dieta. À esquerda coloração em PAS evidenciando acúmulo 
de glicogênio, confirmado pela prova da amilase, à direita. Observar, à esquerda, a intensificação da 
coloração em função do aumento das doses do extrato (0 a 100 mg/Kg).  

100 mg/Kg 

50 mg/Kg 

0 mg/Kg 

200 mg/Kg 
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O acúmulo diferencial do glicogênio hepático não pode ser relacionado à 

ingestão diferencial de alimento entre os peixes, e mesmo à presença de açúcares no 

extrato, questões já discutidas anteriormente, poderia ser a causa de tal elevação, pois 

os peixes que receberam a maior dose (200 mg/Kg) e, portanto, maiores doses dos 

açúcares redutores presentes nesta amostra, não apresentaram as maiores áreas 

citoplasmáticas, como seria esperado. Além disso, peixes do grupo controle também 

apresentaram aumento significativo da glicemia no final do experimento, embora os 

valores registrados para a área citoplasmática tenham sido significativamente inferiores 

aos demais peixes, sugerindo-se então que tenha ocorrido mobilização de reservas de 

glicogênio de modo diferencial neste grupo que não foi submetido ao tratamento com o 

extrato.   

Os hepatócitos dos peixes estão envolvidos no metabolismo de proteínas, 

carboidratos e lipídeos (ROBERTS, 1989), atividade controlada por uma variedade de 

hormônios como as catecolaminas e os corticosteroides que participam da resposta 

primária do estresse nos peixes (DONALDSON, 1981; ROBERTS, 1989; BOOM et al. 

1991, VIJAYAN e MOON, 1992). De acordo com Dalmo et al. (1997) o estresse pode 

provocar alterações bioquímicas que resultam em danos celulares que são detectados 

por meio de exames histológicos nos peixes. Assim, alterações teciduais hepáticas 

como depleção do glicogênio podem ser utilizadas para avaliar o “nível” de estresse nas 

condições de criação (WEDEMEYER, 1996).  

Santos et al. (2004) observaram em tilápias do Nilo, provenientes de ambiente 

poluído, alterações hepáticas condizentes com redução da concentração de glicogênio. 

Vijayan et al. (1990), Vijayan e Moon (1992) e Paxton et al. (1994) demonstraram que a 

quantidade deste substrato nos hepatócitos dos peixes é reduzida pela exposição a um 

agente estressor, em decorrência da ativação de enzimas glicolíticas via catecolaminas. 

A depleção dos estoques de glicogênio hepático, segundo Russell et al. (2001), é 

uma condição negativa observada em peixes após estresse ambiental provocado pela 

contaminação da água com poluentes. Embora os efeitos do agente estressor 

empregado no presente experimento (imagem refletida em espelho) não tenham sido 
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detectados pela análise dos padrões comportamentais e dos parâmetros bioquímicos 

sangüíneos, conforme discutido anteriormente, verificou-se que este procedimento 

provocou alterações metabólicas que colaboraram com a depleção dos estoques de 

glicogênio hepático.  

Porém esse efeito parece ter sido revertido nos peixes que receberam a dieta 

contendo o extrato de maracujá que, por meio de um mecanismo não elucidado no 

presente trabalho, contribuiu para a manutenção ou aumento dos estoques de 

glicogênio hepático, fato comprovado pela presença de áreas citoplasmáticas 

significativamente maiores nesses animais. 

 

. 
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4 CONCLUSÕES  
  

 

A administração do extrato de maracujá na dieta não provoca anormalidades no 

tecido hepático de juvenis de tilápia do Nilo. 

 O extrato de maracujá veiculado na dieta na dose de 100 mg/kg, por meio de 

mecanismos não elucidados neste trabalho, protege a tilápia do Nilo da depleção dos 

estoques de glicogênio hepático causado pelo estresse social. 

 A análise histológica do tecido hepático representa mais uma ferramenta para 

avaliação dos efeitos do estresse social na espécie.  
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ANEXO A - Boletim de análise do extrato seco de Passiflora Incarnata 
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ANEXO B - Boletim microbiológico do extrato seco de Passiflora Incarnata 
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ANEXO C - Especificações do extrato seco de Passiflora Incarnata 
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