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Resumo 

A maior parte das espécies de anuros adultos terrestres está constantemente exposta a altas 

taxas de perda de água por evaporação através da pele. A manutenção do balanço hídrico 

nestes animais envolve a absorção de água através da mancha pélvica, uma região da pele 

ventral altamente permeável à água, além da reabsorção de água a partir do fluido filtrado nos 

glomérulos ao longo do sistema tubular dos néfrons, bem como a partir da urina formada e 

estocada na bexiga urinária, em resposta à arginina vasotocina (AVT). O movimento de água 

através da membrana plasmática ocorre através de poros formados por proteínas integrais de 

membrana, conhecidas como aquaporinas (AQPs), e a regulação osmótica exercida pelo AVT 

envolve translocação de vesículas contendo AQPs do citoplasma para a membrana apical e, 

provavelmente, alteração na expressão de alguns tipos de AQPs. Resultados previamente 

obtidos no laboratório demonstraram a existência de variação interespecífica nas taxas de 

reidratação de três espécies de Rhinella, sendo que R. ornata apresentou taxas de reidratação 

significativamente menores que aquelas apresentadas por R. schneideri e R. icterica. Uma 

possível explicação para esta variação em taxas de reidratação poderia envolver diferenças na 

expressão de aquaporinas na mancha pélvica. Desta forma, o objetivo do projeto foi 

identificar e quantificar a expressão do RNAm de aquaporinas do tipo 1 (AQP-1) e de 

aquaporinas AVT dependentes pertencentes ao tipo 2a (AQP-t2 e AQP-t3) - quanto à 

classificação das AQPs entenda-se AQP -t aquelas que apresentam sequência gênica referentes a 

Rinella marina AQP -h a Hyla japonica.- nos seguintes tecidos: pele dorsal e pele ventral 

(mancha pélvica) de espécimes de R. schneideri e R. ornata totalmente hidratados e após 

submissão à desidratação correspondente a 70% da massa corpórea padrão. As hipóteses 

testadas foram: 1) R. schneideri apresenta maior expressão de RNAm de AQPs que R. ornata 

quando totalmente hidratados; 2) após o estresse osmótico, a expressão de RNAm de AQPs 

aumenta significativamente nas duas espécies; e 3) o aumento na expressão de RNAm de 

AQP após o estresse osmótico é muito maior em R. schneideri quando comparada à R. ornata. 

Os resultados obtidos não permitiram testar as hipóteses formuladas, pois a dificuldade de 

padronização de um gene endógeno para o experimento realizado não permitiu a 

quantificação da expressão das AQPs. Entretanto, uma análise qualitativa permitiu a 

identificação de AQPs (AQP-t1, AQP-t2 e AQP-t3) na pela dorsal e mancha pélvica dos 

espécimes de R. ornata através de RT-PCR seguida de eletroforese em gel de agarose. 

PALAVRAS-CHAVE : Aquaporinas, Balanço hídrico, Mancha pélvica, PCR, Pele dorsal, 

Rhinella ornata,  

 



I)  Introdução e Justificativa 

1.1) Eco-fisiologia do balanço hídrico em anuros 

 A manutenção do volume e concentração osmótica dos fluidos corpóreos relativamente 

constantes é fundamental para a homeostase. Desde a ocupação do ambiente terrestre pelos 

vertebrados, a excreção e a evaporação tornaram-se as principais rotas de perda de água. Duas 

novidades evolutivas permitiram aos tetrápodes uma grande economia de água a partir da 

excreção, sendo de fundamental importância na ocupação do ambiente terrestre: a mudança da 

amônia para uréia e ácido úrico como produtos de excreção de nitrogênio e uma capacidade 

de reduzir drasticamente as taxas de filtração glomerular. Esta última é particularmente 

desenvolvida nos tetrápodes não-endotermos, que não apresentam capacidade renal de 

produção de urina osmoticamente mais concentrada que o plasma. Dentre os tetrápodes, os 

anfíbios enfrentam um desafio hídrico particularmente pungente em ambiente terrestre, dada à 

necessidade de manutenção de uma alta permeabilidade de seu integumento (cobertura 

corpórea), que representa um importante órgão de troca de gases respiratórios neste grupo. A 

alta permeabilidade integumentar, característica da maior parte das espécies de anfíbios, 

acarreta em taxas de perda de água também particularmente elevadas destes quando 

comparados a outros tetrápodes, e expõe estes animais a um alto risco de desidratação em 

ambiente terrestre (McNab, 2002). 

Quando desidratados, os anuros captam água principalmente através da mancha 

pélvica, uma região especializada da pele ventral caracterizada por alta permeabilidade e rica 

vascularização (Boutilier et al., 1992; Christensen, 1974; Roth, 1973; McClanahan & 

Baldwin, 1969). As taxas de absorção de água através da mancha pélvica são uma função da 

osmolalidade plasmática e de ajustes na permeabilidade da pele (Boutilier et al. 1992; 

Warburg, 1972), resultando em taxas de reidratação tão altas quanto 20-30% da massa 

corpórea por hora (Willumsen et al., 2007). Acompanhando a modulação da permeabilidade 

da mancha pélvica, um fino ajuste no fluxo sangüíneo para esta região é necessário para a 

manutenção do gradiente osmótico (Christensen, 1975; Parsons & Mobin, 1991). A 

diminuição da pressão oncótica do fluido intersticial, dada pela entrada de água através da 

pele da mancha pélvica, bem como uma possível redução de pressão hidrostática capilar, 

favorece o fluxo de água do espaço intersticial para o sangue e mantém um gradiente 

osmótico favorável à absorção de água pela mancha pélvica (Word & Hillman, 2005). 

Segundo os mesmos autores, a absorção de água se dá através de uma via transcapilar, não 

havendo a passagem intermediária pelos vasos linfáticos. Desta forma, tanto os aumentos da 

permeabilidade hídrica quanto do fluxo sanguíneo para a mancha pélvica constituem 



elementos fundamentais para a resposta de reidratação em sapos (Viborg & Hillyard, 2005; 

Viborg et al., 2006), com mediação hormonal e neural da condutância hidráulica e circulação 

sanguínea da pele na mancha pélvica (Shoemaker et al., 1992; Parsons et al., 1993). 

No tocante à perfusão, Viborg e colaboradores (2006) detectaram um aumento médio 

de 80% do fluxo sanguíneo aórtico em Rhinella marina desidratados que tiveram acesso à 

água. Adicionalmente, Viborg e Hillyard (2005) e Viborg e colaboradores (2006) 

quantificaram o fluxo de células sanguíneas (FCS) para a mancha pélvica de diferentes 

espécies de Bufonídeos provenientes de diferentes ambientes e desidratados a 18-26% da 

massa corpórea, demonstrando haver variação interespecífica tanto nos valores máximos de 

FCS quanto no tempo necessário para atingir tal valor. Estes autores encontraram uma relação 

positiva entre massa corpórea e tempo necessário para atingir o fluxo sanguíneo máximo para 

a mancha pélvica, sem associação com o ambiente; enquanto as espécies provenientes de 

ambientes xéricos apresentaram maior magnitude de fluxo sanguíneo para a mancha pélvica, 

independentemente da massa corpórea. Tais resultados se coadunam com as observações 

morfológicas feitas por Roth (1973), em que espécies de anuros de ambientes xéricos 

apresentaram uma rede de capilares mais desenvolvida na pele ventral abdominal. Tanto o 

contato com água quanto a ocorrência de desidratação são necessários para estimular o 

aumento do FCS na mancha pélvica, sugerindo a existência de algum mecanismo sensorial 

nesta região capaz de detectar o contato com a água, estimulando o FCS em sapos 

desidratados (Viborg & Rosenkilde, 2004). Adicionalmente, foi observado um aumento tanto 

do FCS quanto da taxa de absorção de água em animais hidratados quando estes foram 

injetados com um agonista beta adrenérgico (isoproterenol), ao passo que o tratamento com 

um antagonista beta adrenérgico (propanolol) resultou em inibição do FCS e da absorção de 

água em sapos desidratados (Viborg & Rosenkilde, 2004). Estes resultados indicam que a 

estimulação do FCS em sapos desidratados pode ser mediada por uma resposta simpática 

reflexa de quimiorreceptores cutâneos (Hillyard et al., 2007). De uma forma geral, anfíbios 

podem tolerar altos níveis de perda de água por evaporação, e altos níveis de desidratação 

aumentam dramaticamente as taxas de reidratação. Embora a desidratação aumente a 

concentração osmótica dos fluidos corpóreos, o incremento no fluxo de água sob estas 

condições é muito superior ao aumento do gradiente do potencial hídrico estabelecido através 

da pele, evidenciando um aumento da condutância hidráulica em uma ordem de magnitude ou 

mais (Christensen, 1975). A condutância hidráulica ou permeabilidade osmótica da pele varia 

entre as espécies, com espécies de hábito aquático e semi-aquático apresentando valores 

menores que aquelas que apresentam maior grau de terrestrialidade (Schmid, 1965; Mullen & 



Alvarado, 1976). Entretanto, tal relação tem sido questionada na literatura (Thorson, 1955; 

Shoemaker & McClanahan, 1980). Dentre as espécies de hábito arbóreo, por exemplo, as 

taxas de reidratação parecem permanecer altas independentemente do grau de aridez de seus 

ambientes (Shoemaker & McClanahan, 1980). De acordo com Bentley, Lee & Main (1958), a 

existência de uma relação positiva entre as taxas de reidratação máxima e o grau de aridez do 

ambiente de diferentes espécies de Miobatrachidae é dependente do comportamento de 

escavação, já que os autores observaram esta relação dentro do gênero Neobatrachus, que se 

enterram a baixas profundidades em solos argilosos, com baixo potencial hídrico, enquanto 

não aparece no gênero Heleioporus, caracterizado por se enterrar em solos arenosos, com alto 

potencial hídrico e também a grandes profundidades.  

O hormônio antidiurético dos anfíbios, arginina vasotocina (AVT), reduz as taxas de 

filtração glomerular e aumenta a permeabilidade da pele para facilitar a rápida reidratação. A 

água é adicionalmente reabsorvida a partir do fluido filtrado nos glomérulos ao longo do 

sistema tubular dos néfrons, bem como a partir da urina formada e estocada na bexiga urinária em 

resposta ao AVT (Bentley, 1966). Se considerarmos a condutância da pele, apenas a mancha 

pélvica responde ao tratamento com AVT (Bentley & Main, 1972; Cree, 1988), e quanto 

maior o nível de desidratação, maiores os níveis circulantes e maior a resposta fisiológica a 

este peptídeo (Hillyard, 1975; Nouwen & Kuhn, 1983). Nos rins de mamíferos, o hormônio 

antidiurético (ADH), homólogo ao AVT em anfíbios, modula a permeabilidade hídrica da 

membrana apical das células epiteliais do néfron distal através da fusão e retorno de vesículas 

citoplasmáticas contendo proteínas denominadas aquaporinas (AQP), mais especificamente a 

AQP 2 (Brown 1988). Adicionalmente, o ADH estimula a incorporação de vesículas contendo 

transportadores de uréia, mais especificamente UT1, na membrana apical das células epiteliais 

do ducto coletor medular, aumentado significativamente a reabsorção de uréia e, 

consequentemente, o gradiente osmótico para a reabsorção de água a partir do fluido tubular 

(Tsukaguchi et al., 1998). Em anfíbios, o AVT também é responsável pela incorporação de 

AQPs na membrana apical das células granulares da mancha pélvica, mais especificamente a 

AQP-h2, e da bexiga urinária, mais especificamente a AQP-h3, aumentando a condutância 

hidráulica nestes epitélios e o transporte transcelular de água (Kachadorian et al., 1987; 

Hasegawa et al., 2003). Adicionalmente, um estudo comparativo realizado por Suzuki e 

colaboradores (2007), demonstrou que dentre cinco espécies de anuros com diferentes graus 

de terrestrialidade, as espécies classificadas como terrestre (Bufo japonicus) e arbórea (Hyla 

japonica) apresentaram AQP-h2 também na mancha pélvica, o que poderia contribuir a uma 

maior taxa de reidratação nestas espécies. 



Estudos realizados in vivo com diversas espécies de Bufonídeos demonstram que a 

absorção de água pode ser mais rápida a partir de soluções salinas diluídas que a partir de 

água destilada (Ferreira e Jesus, 1972; Sullivan et al., 2000; Viborg et al., 2006), embora os 

mecanismos associados à este aumento da reabsorção de água em soluções salinas, à despeito 

da redução do gradiente osmótico, permaneçam não resolvidos (Willumsen et al., 2007 para 

uma revisão). Uma possibilidade levantada na literatura é a de que o Cl- possa servir como um 

sinalizador para a ativação e incorporação de AQPs na pele (Grosso et al., 1994; Willumsen et 

al., 2007). 

 

1.2) Aquaporinas 

O movimento de água através do epitélio ocorre através de duas vias, transcelular e 

paracelular. Apesar de haver algum transporte através da via paracelular no epitélio de 

anfíbios, a principal rota é a via transcelular (Guo et al., 2003; Orce et al., 2004). Durante a 

década de 90, uma classe de proteínas integrais de membrana, que formam poros específicos 

para o transporte de água foi descoberta, recebendo o nome de aquaporinas (AQP) (Agre et 

al., 1993). As AQPs já foram descritas para vários organismos, desde bactérias até animais e 

plantas, e estas podem ser divididas em duas subfamílias: aquaporinas ortodoxas, que 

transportam exclusivamente água, impedindo a passagem de íons, e as aquagliceroporinas, 

que transportam água e alguns solutos, como glicerol e uréia (Borgnia et al., 1999; Takata et 

al., 2004; Itoh et al., 2005; Gorelick et al., 2006). Análises filogenéticas demonstraram que as 

AQPs de anuros e mamíferos são evolutivamente próximas (Ogushi et al., 2007). Em anuros 

encontramos seis grupos de AQPs, sendo as pertencentes aos grupos 1, 2, 3 e 5 comuns para 

anuros e mamíferos, além daquelas pertencentes a dois grupos específicos para anuros -  a1 e 

a2 (a letra “a” representa anuro) (Suzuki et al., 2007). AQP 1 (tipo 1) é expressa no endotélio 

dos capilares de diversos tecidos, incluindo a mancha pélvica e bexiga urinária, possivelmente 

desempenhando papel central no transporte da água absorvida a partir destes epitélios para a 

circulação (Hasegawa et al., 2003). AQP 1 é também expressa no mesotélio da bexiga 

urinária, provavelmente mediando o movimento de água da bexiga para o restante do corpo 

(Suzuki et al., 2007). AQPh-2 e AQPh-3 são AQPs do tipo 2a, e em resposta ao AVT ambas 

são translocadas para a membrana apical das células granulares a partir de um estoque 

citoplasmático (Hasegawa et al., 2005; Suzuki et al., 2007). Em H. japonica, a AQP-h2 é 

expressa nas células granulares da bexiga urinária (Hasegawa et al., 2005), enquanto AQP-h2 

e AQP-h3 são expressas em duas ou três camadas de células granulares que compõem a 



camada mais externa do stratum granulosum, sendo mediadores da absorção de água através 

da mancha pélvica (Tanii et al., 2002; Hasegawa et al., 2003).  

 

1.3) Distribuição geográfica e balanço hídrico  

 A alarmante taxa de destruição da Floresta Atlântica representa uma ameaça à 

diversidade de anfíbios anuros neste ambiente, incluindo diversas espécies endêmicas 

(Duellman, 1999). Entretanto, dentro de famílias ou até mesmo gêneros de anuros, podem ser 

encontradas espécies estritamente dependentes da Floresta Atlântica preservada e espécies 

que se adaptam facilmente a ambientes alterados e/ou naturalmente abertos. Dentro do gênero 

Rhinella (sensu Frost, 2009), por exemplo, todas as espécies pertencentes ao grupo crucifer 

tem sua distribuição geográfica restrita ao domínio da Mata Atlântica (Baldissera et al., 

2004), ao passo que o grupo marinus apresenta uma distribuição geográfica muito mais 

ampla, englobando diversos biomas na América do Sul (Duellman & Schulte, 1992). Dentre 

as espécies encontradas no Estado de São Paulo, R. ornata, pertencente ao grupo crucifer, e R. 

ictericus, pertencente ao grupo marinus, estão associadas ao Domínio da Mata Atlântica, 

enquanto R. schneideri, pertencente ao grupo marinus, aparece mais associada às vegetações 

abertas (Cei, 1980; Baldissera et al., 2004). Ao menos parte destas diferenças interespecíficas 

em distribuição geográfica poderia ser explicada por diferentes padrões de restrições e 

adaptações fisiológicas, e nosso laboratório vêm utilizando uma abordagem comparativa para 

buscar entender as relações evolutivas entre fisiologia e biodiversidade, fornecendo 

importantes conhecimentos básicos para a predição de impactos de alterações ambientais e 

desenvolvimento de estratégias de conservação. 

Um estudo comparativo destas três espécies de Bufonídeos (R. ornata, R. icterica e R. 

schneideri) da região de Botucatu, realizado no Laboratório de Ecofisiologia Evolutiva e 

recentemente publicado (Titon et al., 2010) mostrou que, quando desidratados até 

aproximadamente 80% da massa corpórea padrão, R. ornata apresenta uma taxa de 

reidratação à partir de água livre menor que a observada para R. schneideri, sendo que as 

taxas de reidratação não foram afetadas por diferenças em massa corpórea entre as espécies. 

Adicionalmente, R. ornata apresenta uma maior sensibilidade do desempenho locomotor à 

desidratação quando comparada às duas espécies pertencentes ao grupo marinus, em 

diferentes temperaturas. Estes resultados sugerem que aspectos do balanço hídrico podem 

representar um importante fator determinante da distribuição geográfica destas espécies, e 

instigam um aprofundamento na investigação dos mecanismos fisiológicos associados às 

diferenças observadas em nível de organismo. Como já exposto nesta introdução, fatores 



como densidade capilar e expressão de aquaporinas na mancha pélvica, associadas a 

diferenças em magnitude de alterações do fluxo sanguíneo e permeabilidade da mancha 

pélvica em resposta à desidratação, podem ser responsáveis por diferenças interespecíficas na 

capacidade de absorção de água (Roth, 1973; Viborg et al., 2006; Suzuki et al., 2007). É 

possível que as diferenças nas taxas de reidratação entre R. ornata e R. schneideri devam-se a 

diferenças na condutância hidráulica da mancha pélvica e estas, por sua vez, estejam 

associadas a diferenças na quantidade e/ou tipos de aquaporinas expressas neste tecido. 

Possivelmente, estas espécies difiram também quanto à magnitude do aumento da expressão 

de aquaporinas e, consequentemente, da condutância hidráulica frente a eventos de 

desidratação. Embora alterações na expressão de diversas AQPs de anuros tenham sido 

investigadas no contexto de aclimatação térmica (Zimmerman et al., 2007), respostas à 

eventos de desidratação permanecem inexploradas até o momento. É possível também que as 

diferenças esperadas na expressão de aquaporinas não estejam confinadas apenas à mancha 

pélvica, mas sejam observadas em diferentes órgãos com papel osmorregulador. 

 

II)  Objetivos 

O objetivo inicial do presente estudo é identificar e quantificar a expressão do RNAm de 

aquaporinas do tipo 1 (AQP-t1) e de aquaporinas AVT dependentes pertencentes ao tipo 2a 

(AQP-t2 e AQP-t3) na pele dorsal e pele ventral (mancha pélvica) de espécimes de R. 

schneideri e R. ornata totalmente hidratados e após submissão à desidratação correspondente 

a 70% da massa corpórea padrão. Sendo as seguintes hipóteses testadas: 1) R. schneideri 

apresenta maior expressão de RNAm de AQPs que R. ornata quando totalmente hidratados; 

2) após o estresse osmótico, a expressão de RNAm de AQPs aumenta significativamente nas 

duas espécies; e 3) o aumento na expressão de RNAm de AQP após o estresse osmótico é 

muito maior em R. schneideri quando comparada à R. ornata. 

 

III) Material e Métodos 

 Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Fisiologia Ambiental e Evolutiva, 

Departamento de Fisiologia, Instituto de Biociências USP, São Paulo, Estado de São Paulo em 

conjunto com o Laboratório de Biologia Molecular Ovariana no Departamento de Fisiologia, no 

Instituto de Biociências, UNESP, Botucatu, Estado de São Paulo. 

 

 

 



3.1) Coleta dos indivíduos e desenho experimental  

 A coleta de machos das espécies R. ornata e R. schneideri foi realizada no Município de 

Botucatu (SP), durante o período reprodutivo destas duas espécies. No Laboratório de 

Fisiologia Ambiental e Evolutiva, os indivíduos coletados foram acondicionados em 

recipientes plásticos por 12 horas com livre acesso à água. Após este período, os indivíduos 

tiveram suas bexigas urinárias esvaziadas, sendo em seguida secos com papel absorvente, 

pesados (0,01 g) e divididos aleatoriamente em dois grupos. No grupo experimental (N = 5 a 

10 por espécie), os indivíduos permaneceram em recipientes plásticos individuais, com 

substrato seco. As tampas dos recipientes eram compostas por uma tela para permitir a 

circulação de ar. Os animais eram expostos ao ciclo natural de luz e temperatura compatíveis 

com seu regime térmico natural. No grupo controle (N = 5 a 10 por espécie), as condições de 

manutenção eram as mesmas, exceto pelo fato de que estes tiveram livre acesso à água. A 

massa corpórea dos indivíduos dos dois grupos foi monitorada diariamente, e o experimento 

interrompido quando os indivíduos do grupo experimental atingiram cerca de 70% da massa 

corpórea inicial. Testes prévios demonstraram que três dias são suficientes para que 

indivíduos de R. ornata atingissem este nível de desidratação, sem nenhuma convecção de ar. 

Testes prévios foram realizados também com R. schneideri, revelando que os indivíduos desta 

espécie não atingiriam os mesmos níveis de hidratação de R. ornata naturalmente, então, 

convecção de ar, método que compreende em manter os animais individualmente colocados 

em caixas teladas através das quais passará um fluxo de ar (v = 1,5 m/s), gerado por 

ventiladores elétricos, no interior de uma câmara climática mantida a 30% ± 3% de umidade 

relativa e temperatura controlada a 25ºC foi aplicado aos espécimes de R. schneideri. A 

distância dos animais em relação ao ventilador, bem como a inclinação da incidência do vento 

sobre as caixas teladas variaram de forma a manter uma taxa de perda de água por evaporação 

ao redor de 1% da massa corpórea a cada 10 minutos. Ensaios anteriores mostram que há uma 

perda natural de aproximadamente 5% da massa corpórea padrão, sendo necessário um total 

de 50 minutos de indução para totalizar uma perda diária de massa semelhante aos indivíduos 

R. ornata. Os indivíduos não foram alimentados durante o experimento. 

 

3.2) Eutanásia e dissecção 

Após o término do período experimental, os indivíduos foram anestesiados em uma 

solução de benzocaína (1g.L-1) por 20 minutos (Fernandes et al. 2005), e então decapitados 

para a retirada dos tecidos. A partir de amostras de pele dorsal e ventral (mancha pélvica), os 



experimentos envolvendo expressão gênica foram desenvolvidos no Laboratório de Fisiologia 

Molecular Ovariana, com a colaboração do Prof. Dr. José Buratini Junior e do pós-doutorando 

Anthony C. Castilho.  

 

3.3) Extração de RNA (Protocolo Trizol – Invitrogen®) e reação de transcrição reversa 

(Protocolo Superscript III - Invitrogen ®) 

Amostras de RNA foram recuperadas das amostras acima descritas. Para tanto, os 

fragmentos foram submetidos ao protocolo Trizol (Invitrogen) de extração de RNA total. 

Ao final da extração, as amostras de RNA total foram solubilizadas em 20 µl de água 

destilada e autoclavada. As concentrações das amostras de RNA total foram mensuradas por 

espectrofotometria (Nanodrop, ND 1000)  

 A fim de evitar uma eventual contaminação por DNA genômico o que interferiria nos 

resultados, todas as amostras de RNA total foram tratadas com DNAse antes de  serem 

submetidas ao RT-PCR em tempo real. Conforme as instruções do protocolo DNAse I – 

Amplification Grade (Invitrogen®), o volume da solução de RNA total a ser tratado com 

DNAse foi calculado a fim de conter 1µg de RNA total. A este volume, foi adicionado 1µl de 

tampão DNAse, 1µl de DNAse I (1unidade/µl) e água “RNAse free” suficiente para 

completar 10µl. Essa solução permaneceu à temperatura ambiente durante 15 minutos e, em 

seguida, foi acrescido de 1µl de EDTA (25mM) e incubada a 65°C por 10 minutos para 

inativação da enzima. Após esse procedimento, as amostras foram transferidas para o gelo e 

imediatamente submetidas à reação de transcrição reversa, utilizando-se oligonucleotídeos 

iniciadores.  

 Para a reação de transcrição reversa (RT), foi utilizado o “kit“ SuperScript III 

(Invitrogen®), cujo protocolo inicia-se pela adição em tubo estéril de 8µl da solução de RNA 

total tratada com DNAse, 1µl de oligonucleotídeo iniciador Oligo dt (500µg/ml), 1µl de 

dNTP Mix (10nM) e 3µl de água estéril. Essa solução foi incubada a 65° C por 5 minutos e, 

em seguida, sofreu uma segunda incubação em gelo por 1,5 minutos. Após essas etapas, foi 

adicionado à solução 4µl de tampão “First Strand” 5X, 1µl de DTT (0,1M) e 1µl de “RNAse 

OUT Inhibitor” (40unidades/µl). Na seqüência, foi acrescido 1µl (200 U) de SuperScript III 

(transcriptase reversa) e se iniciou a incubação, primeiramente a 50° C por 50 minutos, depois 

a 70° C por 15 minutos e, finalmente, em gelo por 2 minutos. As amostras foram mantidas em 

gelo para utilização imediata no PCR ou armazenadas (-20° C). 



3.4)Expressão gênica e análise dos dados de PCR em tempo real 

A expressão do RNAm das aquaporinas AQP1, AQP2, AQP2K e AQP3 nos tecidos 

extraídos dos animais controle e tratados foi realizada pela  técnica de RT-PCR em tempo real 

utilizando o sistema de detecção Power Sybr®Green PCR Master Mix (Applied Biosystem) no 

ABI Prism 7500 Sequence Detection System (Applied Biosystem), juntamente com os 

oligonucleotídeos iniciadores (primers) gênero-específicos, correspondentes para AQPs t1, t2, 

t3 e endógeno (β-actina).  

A técnica PCR em tempo real requer um termociclador com um sistema óptico para captar 

fluorescência e um computador com um software capaz de capturar os dados e realizar a 

análise final da reação. Os programas disponíveis a partir de diversos fabricantes apresentam 

diferenças quanto à capacidade de amostras serem analisadas, o método de excitação, 

sensibilidade total, bem como diferenças quanto ao processamento de dados (Valones et al., 

2009).Esta técnica permite a quantificação precisa de ácidos nucléicos com maior 

reprodutibilidade. Dentre as vantagens desta técnica encontram-se a facilidade de 

quantificação, maior sensibilidade, uma análise rápida, melhor controle da qualidade no 

ensaio e menor risco de contaminação (Valones et al., 2009). 

Dentre os muitos fatores que determinam a sensibilidade, precisão e confiabilidade de 

uma análise de reação transcrição reversa em cadeia da polimerase em tempo real 

quantitativo (qRT-PCR ou PCR em tempo real), a qualidade da amostra é um dos mais 

importantes determinantes da reprodutibilidade e relevância biológica (Bustin, 2004).  

Durante a reação de amplificação, a emissão de fluorescência gera um sinal que 

aumenta proporcionalmente à quantidade de produtos de PCR (Valones et al., 2009). Os 

valores de fluorescência são registrados durante cada ciclo e representam a quantidade de 

produto amplificado (Valones et al., 2009). 

Uma das aplicações da análise em PCR em Tempo Real é a análise comparativa de 

expressão gênica (RNAm). O procedimento mais utilizado para demonstrar as possíveis 

diferenças entre as amostras analisadas é a amplificação de um gene de referência 

(constitutivo, neste caso a β-actina) em paralelo com o(s) gene(s) em estudo e relacionar os 

níveis de expressão (Bustin, 2004). Houve a tentativa de normalizar as diferenças na taxa de 

expressão a partir da expressão do gene constitutivo, β-actina, o que não foi possível devido 

a empecilhos apresentado na discussão a seguir. 

 Após a configuração correta de execução e controle de qualidade técnica de um PCR em 

tempo real, um parâmetro que pode ser usado para a análise de dados é a determinação do CT 

(cycle threshold) para cada amostra (Schefe et al. 2006). O valor do CT é definido segundo 



um ajuste denominado método de ponto (Luu-The et al., 2005), como o número de ciclos que 

cada reação leva para chegar a uma quantidade arbitrária de fluorescência (VanGuilder et al. 

2008). No caso do nosso experimento foram considerados até 40 ciclos. 

 O “threshold” pode ser definido por um programa como o software LinRegPCR” 

(Ramakers et al., 2003), ou automaticamente, pelo programa existente no equipamento de 

PCR tempo real. Esta linha de intersecção deve ser traçada na fase exponencial da curva e 

antes de atingir a fase de platô (Schefe et al. 2006).  

 

IV) Resultados e Discussão 

 Após a coleta de todos os indivíduos de R. ornata (entre agosto e outubro de 2010)  

foram feitos os primeiros experimentos com o banco de dados desta espécie. Ao analisar os 

resultados verificamos que o gene endógeno,  β-actina, sofreu efeito do tratamento, 

apresentando grande variação no número de CTs nos tecidos analisados. (Tabela 1).  

 Somado a isto, os valores médios de CTs também foram altos para a β-actina. Dados 

obtidos no Laboratório de Fisiologia Molecular Ovariana, no qual a coleta de dados 

moleculares está sendo conduzida, genes endógenos utilizados para outras espécies e tecidos 

mostram, de maneira geral, valores médios de CTs entre 15 e 20, um perfil totalmente 

diferente do que foi obtido com a  β-actina. 

 

Tabela 1 - Valores médios de CTs para β-actina em diferentes tecidos de R. ornata.  
 

Ao interpretar os dados acima descritos, concluímos que o gene β-actina não pode ser 

considerado como um bom normalizador para este estudo. Desta forma, tornou-se necessário 

verificar a adequação de outros três endógenos: histona H2A tipo I, HPRT e GAPDH. 

Logo nos testes iniciais os resultados mostraram que a expressão do gene HPRT era 

inexistente nas amostras de pele dorsal e mancha pélvica, excluindo-o de ser utilizado como 

endógeno. 

ÓRGÃOS 
 

CONTROLE 
 

SUBMETIDO AO TRATAMENTO 

Pele Dorsal 
 

34,53385 
 

 
36,88083 

 

Mancha Pélvica 
 

35,0255 
 

37,53102 
 



Em relação à histona H2A tipo I, a análise da curva de dissociação mostrou, conforme 

esperado, um único pico de expressão, entretanto ao analisar o número de pares de base (pb) 

na eletroforese em gel de agarose, verificamos que o fragmento detectado apresentava menos 

de 100pb, enquanto que o esperado deveria ser de 157pb.  Desta forma, sugerimos que o 

fragmento encontrado possa ser proveniente da dimerização de oligonucleotídeos, ou seja, 

anelamentos inespecíficos existentes entre um oligonucleotídeo forward e outro reverse 

(Rychlik, 1995), impedindo a amplificação específica das fitas de cDNA alvo.  

Em relação ao GAPDH, o mesmo foi detectado em todos os tecidos, e apresentou além 

de pouca variação, valores mais baixos de CTs nos testes com algumas amostras. Entretanto, 

ao realizarmos teste com todo banco de amostras, constatamos que GAPDH não é um 

normalizador apropriado, pois assim como observado com o endógeno β-actina, houve grande 

variação entre os CTs. 

A grande variabilidade dos genes endógenos, a média elevada do número de CTs 

apresentados por eles excluem a possibilidade de utilização de qualquer um como 

normalizador da expressão dos genes alvos. Logo, a falta de estudos sobre genes endógenos 

em sapos e anuros em geral dificulta a escolha e o acerto destes.  

A dificuldade na padronização desses estudos talvez seja, em parte, devida ao 

tratamento (submissão à desidratação correspondente a 70% da massa corpórea padrão), que 

poderia estar comprometendo o funcionamento de seus organismos em nível molecular, 

afetando a expressão de RNAm e tradução de proteínas. 

Os mesmos testes foram realizados com amostras de tecido referentes à mancha 

pélvica e pele dorsal dos indivíduos do grupo controle de R. schneideri. Ao analisarmos os 

resultados dos testes de R. schneider verificamos que não foi detectada expressão de  nenhum 

dos endógenos (β actina ou GAPDH) nas amostras referentes à mancha pélvica de nenhum 

animal do grupo controle. Nas amostras de pele dorsal verificamos a expressão de ambos com 

padrões semelhantes ao observado em R. ornata (Tabela 2). 

 

Tecidos R. schneideri R. ornata  
  GAPDH β-actina GAPDH β-actina 
Pele Dorsal 34,9244 37,4799 34,6674 35,3552 

dp 3,7109 1,9700 5,1637 2,784 
Mancha Pélvica Indeterminado Indeterminado 35,1734 32,1838 

dp     2,0398 2,9615 
Tabela 2: Médias (n=4) de CTs para os endógenos GAPDH e β actina das amostras de 
mancha pélvica e pele dorsal em R. ornata e R. schneideri. Indeterminado, são amostras que 
não amplificaram a β-actina até 40 ciclos na PCR em tempo real.  Desvio padrão das médias é 
indicado por dp. 



De maneira geral, mesmo que a β-actina não tenha se mostrado um bom gene 

endógeno, vale ressaltar que o mesmo apresenta o melhor padrão de expressão até o presente 

momento. Além disso, a maioria dos artigos envolvidos com expressão gênica em anuros 

geralmente faz uso deste gene endógeno. 

O delineamento do oligonucleotídeo para β-actina utilizado no presente trabalho foi 

baseado primeiramente na sequência descrita para Bufo gargarizans, que pertence à mesma 

família das espécies de Rhinella incluídas no presente estudo (Bufonidae) e, posteriormente, 

na sequência descrita para Rhinella marina, pertencente ao mesmo gênero dos espécimes em 

estudo, depositada por Halliday, D.C.T (Invasive Animals Team Laboratory, Instituição £o: 

CSIRO Entomology, Canberra, Austrália) no GenBank ( nº de acesso: EL595572.1). A 

sequência em questão foi obtida a partir do clone BMBA-5 e foi descrita como similar à β-

actina. No entanto, mesmo com essa proximidade filogenética, ambas as sequências dos 

oligonucleotídeos não funcionaram bem para R. ornata e R. schneideri, e em nenhum dos 

tecidos. 

Como as tentativas de quantificação foram mal sucedidas, optou-se pela análise da 

expressão qualitativa das aquaporinas (AQP-t1, AQP-t2 e AQP-t3) na pela dorsal e mancha 

pélvica dos espécimes de R. ornata através de RT-PCR seguida de eletroforese em gel de 

agarose. 

A expressão do gene constitutivo β-actina foi utilizado como controle interno das 

reações. Os produtos amplificados pela PCR foram confirmados por eletroforese em gel de 

agarose (1,5%) – Figura 1. 

 A análise da expressão gênica, demonstrou que o RNAm das aquaporinas 1, 2 e 3 foi 

expresso tanto na mancha pélvica quanto na pele dorsal em todas amostras utilizadas. Nos 

anfíbios, a pele ventral e dorsal desempenham um importante papel na osmorregulação 

(Uchiyama & Konno, 2006). A permeabilidade osmótica na presença e/ou ausência de AVT 

pode variar em diferentes regiões da pele de anuros de diversas espécies (Bentley & Main 

1972). Bentley & Main, 1972, observaram esta variação nas regiões correspondente à pele 

dorsal, mancha e região peitoral em espécimes de Rinella marina, Hyla moorei e Rana 

pipiens. A mancha pélvica em R. marina é a região da cobertura corpórea com maior 

permeabilidade, tanto na presença quanto na ausência de AVT, entretanto as outras áreas 

cutâneas parecem responder ao neuropeptídeo, porém a um grau muito menor (Bentley & 

Main 1972). A região dorsal dos anfíbios apresenta maior concentração de lipídeos, esta 

maior concentração na pele dorsal provavelmente está relacionada à sua permeabilidade 

reduzida (Yorio & Bentley, 1977). 



 

Fig 1. Géis de agarose ilustrativos para β-actina e AQPs 1,2 e 3 na mancha pélvica e 
pele dorsal de sapos machos de Rinella ornata. 

 

Em conclusão, a presença do RNAm das AQPs 1, 2 e 3 na mancha pélvica e pele 

dorsal em machos de Rhinella ornata indica o possível envolvimento destas proteínas em 

processos osmoregulatórios, conforme demonstrado para outras espécies de anuros. Além 

disso, também instiga a persistência em estudos que objetivem a quantificação, entendimento 

da regulação do RNAm destas AQPs e envolvimento desse sistema em tecidos relacionados 

com a osmoregulação em animais submetidos a estresse hídrico. 
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