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INSULINA E DEXAMETASONA NA AEROCISTITE AGUDA INDUZIDA POR 

Aeromonas hydrophila EM TILÁPIAS DO NILO, Oreochromis niloticus, 

ALOXANO-DIABÉTICAS 

 

RESUMO - Na avaliação da participação da insulina e dos efeitos da dexametasona 

sobre a resposta de tilápias do Nilo, Oreochromis niloticus, durante aerocistite 

induzida por Aeromonas hydrophila, foram utilizadas 189 tilápias com peso médio 

532g (± 74g), constituindo nove tratamentos: Não tratado e Não inoculado (controle); 

Não tratado e inoculado; Tratado com insulina (INS) e inoculado; Tratado com INS + 

Aloxano (ALOX) e inoculado; Tratado com insulina (INS)+ dexametasona (DEXA) e 

inoculado; Tratado com ALOX e inoculado; Tratado com ALOX + DEXA e inoculado; 

Tratado DEXA e inoculado; Tratados com INS + ALOX + DEXA e inoculado. Após, 

seis, 24 e 48 horas após inóculo (HPI), as tilápias foram submetidas à anestesia 

profunda para colheita de sangue para determinação do hemograma completo e 

bioquímico sérico, assim como, obtenção de exsudato. Da mesma forma, foram 

realizados estudos dos índices somáticos hepáticos, esplênicos e renais, além do 

histopatológico destes mesmos órgãos. Contudo, as avaliações na aerocistite 

infecciosa revelaram o predomínio de neutrófilos no local inflamado, sendo esta 

alteração mais significativa 24 HPI, apresentando um padrão de inflamação aguda 

fibrinossupurativa na histopatologia. A neutrofilia apresentou correspondência com 

as alterações renais na porção cranial, sendo este resultado fortemente influenciado 

pela tratamento com insulina. O tratamento com dexametasona suprimiu a resposta 

imune inata das tilápias, resultando em linfopenia e monocitopenia, seguida pela 

ausência de macrófagos no exsudato durante a evolução da reação inflamatória 

infecciosa. Hiperglicemia e hipercolesterolemia em tilápias tratadas com 

dexametasona confirmaram o efeito glicocorticoide sobre o metabolismo 

intermediário dos peixes. A administração de aloxano resultou em alterações clínico-

patológicos no globo ocular, tecido hepático e tecido muscular esquelético, 

acompanhado de aumento dos valores de glicose, triglicerídeos, colesterol e 

fosfatase alcalina sérica. A histopatologia do tecido tegumentar e da musculatura 

esquelética de tilápias aloxano-diabéticas revelou aumento da deposição de tecido 

adiposo no subcutâneo e entre as miofibras, caracterizando também um quadro de 

rabdomiólise. Na avaliação da reação inflamatória aguda em tilápias diabéticas, de 

um modo geral, observou-se comprometimento no controle do sistema imune inato, 

particularmente na migração de fagócitos para o foco inflamado, evoluindo para 

uma intensa resposta sistêmica com múltiplas anormalidades nos tecidos branquial, 

hepático, esplênico, renal (porção cranial), muscular e ocular. 

 

Palavras-chave: Inflamação, aeromonose, glicocorticóide, diabete, peixe 

teleósteo. 
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INSULIN AND DEXAMETHASONE ON ACUTE AEROCISTITE INDUCED BY 

Aeromonas hydrophila IN NILE TILAPIA, Oreochromis niloticus, ALLOXAN – 

DIABETIC 

 

ABSTRACT – For assessing the contribution of insulin and the dexamethasone 
effects on the response of Nile tilapia, Oreochromis niloticus, during Aeromonas 
hydrophila induced aerocistite, were used 189 tilapia mean weight 532g (± 74g) 
distributed in nine treatments: Untreated and not inoculated (control); Untreated and 
inoculated; Treated with insulin (INS) and inoculated; Treated with INS + alloxan 
(ALOX) and inoculated; Treated with insulin (INS) + dexamethasone (DEXA) and 
inoculated; Inoculated and treated with ALOX; Treated with ALOX + DEXA and 
inoculated; DEXA Treated and inoculated; Treated with INS + ALOX + DEXA and 
inoculated. After six, 24 and 48 hours post inoculation (HPI), tilapia were subjected to 
deep anesthesia for blood samples collection to determinate of complete blood count 
and serum biochemistry, as well as for obtaining exudate. Studies of liver, spleen and 
kidney somatic index were performed, and histopathology study was realized with the 
same organs. However, the infectious aerocistite revealed a predominance of 
neutrophils in the inflamed site, which was most significant at 24 HPI, with a pattern 
of fibrinossuppurative exudate, showing correspondence with renal changes in the 
cranial portion, principally in fish treated with insulin. The immunosuppressive effect 
of dexamethasone resulted in lymphopenia and monocytopenia, followed by the 
absence of macrophages in the exudate during the evolution of infectious 
inflammatory reaction. Hyperglycemia and hypercholesterolemia in dexamethasone 
treated tilapia confirmed the glucocorticoid effect on the intermediary metabolism. 
The administration of alloxan resulted in clinical and pathological changes in eyeball, 
liver tissue, skeletal muscle tissue, accompanied by increase in the amounts of 
glucose, triglycerides, cholesterol and serum alkaline phosphatase. The 
histopathology of cutaneous tissue and skeletal muscle in alloxan-diabetic tilapia 
revealed increased deposition of adipose tissue in the subcutaneous and between 
myofibers, resulting in rhabdomyolysis. In the acute inflammatory reaction of diabetic 
tilapia, generally, was observed impairment in the control of the innate immune 
system, particularly the migration of phagocytes in the inflamed focus, thus able to 
evolve a strong systemic response with multiple abnormalities in gill tissue, liver, 
spleen, kidney (cranial portion), skeletal muscle and eye. 
 
 
 
Keywords: inflammation, infectious disease, glucocorticoid, diabetes, teleost 
fish.
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1. INTRODUÇÃO 

O primeiro estudo sobre a reação inflamatória em peixe descreveu a 

atividade fagocítica de células mononucleares (METCHNIKOFF, 1893; 1905). Desde 

então, vários autores tentam determinar tipos celulares presentes na reação 

inflamatória induzida por vários tipos de flogógenos, em diversas espécies de peixes 

e tempos de observação, mostrando que durante a reação inflamatória, o agente 

fagocítico pode apresentar variações morfológicas, ontogenéticas e em sua cinética 

(WEINREB, 1958; JANSSON e WAALER, 1967; GRIFFIN et al., 1953; MATUSHIMA 

e MARIANO, 1996; ENDO et al., 1997; BOZZO et al., 2007; MORAES et al., 2013; 

CLAUDIANO et al., 2013). A cinética da reação inflamatória é bastante variável entre 

os diferentes modelos de estudo em animais, assim como há variação em uma 

mesma espécie quando se altera o estímulo inflamatório (ENDO et al., 1997; SILVA 

et al., 2007). 

A inflamação é a reação do tecido vivo à agressão local, ocorrendo como 

resposta inespecífica, caracterizada por alterações que tendem a limitar os efeitos 

lesivos ao organismo, tornando-se um processo modulado no sentido de que sua 

amplitude varie em função da intensidade do estímulo. Este fenômeno é parte 

essencial das defesas naturais do indivíduo, além de apresentar participação efetiva 

no processo de reparação tecidual. Todavia, a inflamação pode ser potencialmente 

nociva ao organismo como por exemplo no caso de doenças autoimunes (GARCIA 

LEME, 1989). 

Entretanto, pouco se sabe sobre os mecanismos que antecedem a 

inflamação, envolvendo mediadores químicos autacóides e moduladores diversos de 

ação autócrina, parácrina e endócrina e também sobre a mediação da resposta 

imune não-específica e, tal pouco sobre as interações entre agente infeccioso e a 

reação inflamatória na patogenia de doença infecciosa nesta classe animal. 

Partindo-se da necessidade de compreensão e caracterização de eventos 

na fisiopatologia da reação inflamatória de tilápias do Nilo, o presente estudo teve 

por objetivos avaliar a participação da insulina e o efeito da dexametasona sobre a 

resposta celular na inflamação aguda induzida na bexiga natatória de tilápias do Nilo 

(Oreochromis niloticus), induzidas por Aeromonas hydrophila. 
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2. OBJETIVOS 

2.1Gerais 

O presente estudo teve por objetivos avaliar a participação da insulina e da 

dexametasona sobre aerocistite aguda induzida por Aeromonas hydrophila em 

tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus), aloxano-diabéticas. 

 

2.2 Especificos 

Avaliar a influência da insulina e da dexametasona em tilápias do Nilo com 

aerocistite induzida por Aeromonas hydrophila, sobre: 

 O acúmulo celular no foco inflamado; 

 A resposta hematológica;  

 A resposta bioquímica sérica; 

 Achados encontrados no estudo histopatológico. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Inflamação em Teleósteos 

 

Os peixes possuem uma variedade de mecanismos de defesa específicos e 

não-específicos contra organismos invasores. Com a penetração do agente pelas 

barreiras físicas do animal, a primeira linha de defesa é o sistema imune não-

específico (SARDER et al., 2001). Este mecanismo de proteção é fundamental para 

os peixes, e constitui-se processo controlado e coordenado, buscando minimizar os 

danos teciduais e restabelecer condições fisiológicas normais (KIM et al., 2007).  

Neste contexto, a reação inflamatória em peixes teleósteos, assim como em 

mamíferos, desenvolve papel importante na defesa do organismo, resultando no 

recrutamento e acúmulo de leucócitos no sítio lesado.  

Matushima e Mariano (1996), ao injetarem carragenina na bexiga natatória 

de tilápias do Nilo (Orechromis niloticus), caracterizaram pelo exame de extensões 

do exsudato e microscopia eletrônica, 71 % de trombócitos e 17% de macrófagos, 

seis horas após a injeção. Utilizando o mesmo modelo de estudo de inflamação em 

pacus (Piaractus mesopotamicus), Martins et al. (2006) encontraram seis horas após 

a injeção de carragenina, 79% de trombócitos e 31% de macrófagos acompanhados 

por número pouco expressivo de granulócitos e de linfócitos. 

Bozzo et al. (2007) estudaram a composição celular do exsudato inflamatório 

induzido na bexiga natatória por tioglicolato, Aeromonas hydrophila e endotoxina 

(LPS) de Escherichia coli, 6, 24 e 48 horas após os estímulos. Os resultados 

demonstraram que as células predominantes no foco inflamado foram os 

trombócitos, acompanhados em menor quantidade de linfócitos, enquanto que 

macrófagos e granulócitos apresentaram quantidades baixas desde as avaliações 

iniciais, independentemente do estímulo considerado. O mesmo perfil de acúmulo 

celular no exsudato inflamatório agudo de tilápia foi observado por Claudiano et al. 

(2013). 

A injeção de LPS na bexiga natatória de tilápias do Nilo causou a formação 

de exsudato constituído principalmente por neutrófilos (96%) vinte e quatro horas 

depois da aplicação (ENDO et al., 1997). O acúmulo de granulócitos no exsudato foi 
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relatado por Moraes et al. (2013) em estímulo por Aeromonas hydrophila na mesma 

espécie de teleósteo.  

 

3.2 Insulina em peixes teleósteos 

 

De acordo com Caruso e Sheridan (2011), os peixes representaram um 

modelo experimental importante para o estudo das funções pancreáticas. Segundo 

estes autores, efeitos de extrato de tecidos pancreáticos de peixes sobre o 

metabolismo de carboidratos vêm sendo estudados desde 1904. Da mesma forma, a 

insulina de peixes foi uma das primeiras entre os vertebrados a serem isoladas 

(MCCORNICK; NOBEL, 1924). A insulina (INS) é um hormônio peptídico que 

apresenta papel biológico fundamental na regulação do crescimento somático, na 

diferenciação celular e no metabolismo de todos os vertebrados (HERNADEZ-

SANCHES et al., 2006). Em peixes este peptídeo participou também de estímulos 

relacionados à alimentação e saciedade, crescimento, desenvolvimento e 

metabolismo intermediário, incluindo ações glicoregulatórias no cérebro (CARUSO e 

SHERIDAN, 2011).  

A INS pertence à família de peptídeos que incluem também o IGF-1 e IGF-2 

(Fatores de crescimento semelhantes à insulina), ILPs (Peptídeos semelhantes à 

insulina) e relaxinas (CHAN e STEINER, 2000; WILKINSON et al., 2005). Para estes 

autores, estes peptídeos são altamente homólogos entre os peixes. A habilidade da 

INS em regular aspecto anabólicos do metabolismo intermediário é bem conhecida, 

assim como, sua deficiência representa desordem patológica importante como o 

diabetes mellitus.  

O pâncreas é descrito como a fonte principal de INS em vertebrados, 

entretanto, evidências sugerem que outros tecidos extrapancreáticos também 

produzem INS (CARUSO e SHERIDAN, 2011). Thorndyke et al. (1989) e Plisetskaya 

e Mommsen (1996) detectaram por radioimunoensaio elevadas concentrações de 

INS no cérebro de salmão (Salmo salar) e Mixina (Myxine glutinosa). A INS foi 

também determinada no cerebelo, hipotálamo, tálamo e no córtex de tilápias 

(HRYTSENKO et al., 2007) e RNAm de INS foi detectado no tecido adiposo 

mesentérico de carpas (ROY et al., 2003) e trutas arco-íris (CARUSO et al., 2008). 
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Por outro lado, níveis de INS foram substancialmente maiores em veias do sistema 

porta hepático quando comparados ao sangue da circulação sistêmica  e a secreção 

deste hormônio em peixes é influenciada por fatores nutricionais, hormonais, neurais 

e ambientais (PLISETSKAYA et al., 1989; MOMMSEN e PLISETSKAYA, 1991). 

 A estimulação nervosa sobre a secreção pancreática da insulina por meio 

da administração da metacolina no peixe diabo negro (Melanocentus johnsonii) 

ocorreu pela interação com receptores muscarínicos (MILGRAM et al., 1991). De 

outro modo, a atividade adrenérgica de catecolaminas exógenas em baixas doses 

inibiu a liberação de INS no pâncreas de trutas (TAYLOR et al., 2003) e de enguias 

(INCE e THROPE, 1997). Hormônios como o glucagon, paratormônio, GH 

(crescimento) e os corticosteróides podem inibir a liberação da insulina reduzindo 

seus efeitos (TONSHOFF et al., 2005; SIT et al., 2005). Os elevados níveis de 

glicocorticóides em teleósteos foram associados com a redução sérica de peptídeos 

desta família, as IGFs, em uma variedade de circunstâncias estressantes como 

manejo de captura, confinamento, alterações osmóticas, entre outros em espécies 

como o salmão (Thunnus maccoyii), “silver perch” (Bidyanus biadyanus) e “southern 

black bream” (Acanthopagrus butcheri) (DYER et al., 2004).  A administração na 

cavidade celomática de cortisol suprimiu a concentração sérica de IGF-1 e a 

expressão hepática de RNAm para IGF-1 em tilápias (KAJIMURA et al., 2003). 

Inúmeros trabalhos realizados em mamíferos têm demonstrado o efeito 

vasodilatador da insulina, aumentando o fluxo sanguíneo arterial, venoso e na 

microcirculação (STEINBERG et al., 1994; GROVER et al., 1995). O efeito 

vasodilatador atribuído a este peptídeo foi associado à rápida liberação de óxido 

nítrico (NO) que, entre outros, atua inibindo a atividade de agregação plaquetária 

(TROVATI et al., 1997) e reduzindo a adesão de leucócitos no endotélio vascular, 

sugerindo a hipótese de atividade anti-inflamatória da INS (DANDONA et al., 2000). 

Porém, pouco se conhece sobre a participação da INS sobre a resposta inflamatória 

de peixes teleósteos.  

Em mamíferos, com a ação dos mediadores químicos da inflamação como 

histamina, serotonina e bradicinina há uma abertura nas junções endoteliais 

ocorrendo a formação de fenestrações facilitadora de extravasamento de grandes 

partículas para o interstício. Em animais diabéticos raramente são observadas estas 
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fenestrações, no entanto com administração da insulina exógena há correção desta 

condição permitindo o extravasamento de partículas como carvão coloidal (GARCIA 

LEME et al, 1973). As células endoteliais atuam como estruturas alvo para ação da 

insulina, promovendo aumento da permeabilidade vascular na fase inicial da 

inflamação como observado por Moraes (1982), que por indução de inflamação por 

carreginina em pé de rato observou maior taxa de extravasamento de exsudato na 

fase inicial da indução inflamatória em animais tratados com insulina. 

 

3.3 Aloxano em peixes teleósteos 

 

O aloxano é um análogo tóxico da glucose que destrói seletivamente células 

produtoras de insulina no pâncreas após administração em roedores e outras 

espécies animais, causando diabetes mellitus insulina-dependente, chamada 

diabetes por aloxano, com características similares ao diabetes tipo 1 de seres 

humanos (TYRBERG et al., 2001).  

O aloxano é seletivamente tóxico às células betas pancreáticas, 

responsáveis pela produção de insulina, por se acumularem no transportador de 

glicose denominado GLUT-2 (XU et al., 2004). Na presença de tióis intracelulares, o 

aloxano gera radicais livres (ROS) em uma reação cíclica com sua redução a ácido 

dialúrico. A ação tóxica do aloxano na célula beta inicia-se com a formação de 

radicais no ciclo de redox com a produção de radicais de O2 que são convertidos em 

radicais altamente reativos e citotóxicos via reação de Fenton (LENZEN, 2008). 

Estes radicais resultam em necrose e apoptose das células beta (SZKUDELSKI, 

2001). 

Ince e Thrope (1975) constataram efeito diabetogênico do aloxano nas 

doses de 50 e 100 mg-kg-1 em lúcio (Esox lucius), causando hiperglicemia nas 

primeiras 24 horas após administração via endovenosa. Em estudo de dose-

resposta do aloxano em tilápias, Xu et al. (2004) verificaram que doses de 150 e 300 

mg-kg-1 de peso vivo, administrada via endovenosa, resultaram em necrose e 

diabetes nos peixes, porém segundo estes autores, doses menores de 75 mg-kg-1 

empregadas em roedores não induziram o diabetes em tilápias, demonstrando uma 

maior resistência dos peixes ao aloxano. Khanna e Rekhari (1972) observaram a 
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formação de focos necróticos em tecidos pancreáticos de “fóssil cat” 

(Heteropneustes fossilis) somente com elevadas doses de aloxano  400 e 600 mg-

kg-1, mas para tais achados refere-se ao fato destes autores terem utilizado a via 

intramuscular para administração do aloxano, o que poderia resultar em perdas no 

processo de absorção do aloxano. 

 

3.4 Anti-inflamatório esteroidal em peixes teleósteos  

 

A dexametasona faz parte do grupo das drogas esteroidais, tipo 

glicocorticóide com potente ação anti-inflamatória, acreditando-se que seu modo de 

ação esteja relacionado à inibição da fosfolipase A2, responsável pela conversão 

enzimática de fosfolipídeos de membrana em ácido aracdônico (BOOTH e 

McDONALD, 2003), impedindo assim a formação de eicoisanóides. 

Por outro lado, o cortisol apresenta amplo espectro de atividade em peixes 

teleósteos, combinando funções mineralocorticóides, comparáveis à apresentada 

pela aldosterona em vertebrados terrestres, e glicocorticóide. Neste contexto, este 

corticosteróide participa na regulação do equilíbrio hidromineral, no metabolismo 

energético, além de suprimir o sistema imune e a capacidade reprodutiva dos 

animais (WENDELAAR BONGA, 1997).  

Em geral, os teleósteos submetidos ao estresse agudo ou crônico 

apresentam rápido aumento da concentração plasmática de cortisol, seguido de 

redução no número de linfócitos circulantes. Tal fato está frequentemente associado 

com a diminuição da resistência a patógenos oportunistas (WENDELAAR BONGA, 

1997).    

As elevadas concentrações de cortisol plasmático estavam associadas ao 

aumento de susceptibilidade às infecções, resultante da redução do número 

circulante de leucócitos e da produção de anticorpos, além da diminuição da 

atividade fagocítica de leucócitos (MONTERO et al., 1999). Após a administração 

exógena de cortisol, ocorreu aumento relativo do número circulante de neutrófilos, 

no entanto, verificou-se inibição da migração destas células para as lesões 

inflamatórias (BARTON e IWAMA, 1991; BELO et al., 2011). A migração, atividade 

fagocítica e capacidade respiratória de macrófagos foram diminuídas em peixes com 
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elevados níveis de cortisol circulante (MONTERO et al., 1999; ORTUÑO et al., 

2001). Belo et al. (2005) verificaram efeito depressor sobre o recrutamento e 

acúmulo de macrófagos e na formação de gigantócitos em resposta inflamatória 

induzida por corpo estranho em pacu mantido em alta densidade de estocagem.

 Em tilápias do Nilo tratadas com dexametasona, vacinadas e desafiadas com 

Aeromonas hydrophila observou-se diminuição da contagem celular no exsudato 

após 6 horas de evolução da resposta inflamatória, sendo este efeito supressor 

observado principalmente no número de granulócitos, caracterizando a ação anti-

inflamatória do glicocorticóide na fase aguda da formação dos eicosanóides e 

liberação de enzimas pro-inflamatórias, diminuindo a permeabilidade vascular e 

migração de leucócitos para o foco lesado (MORAES et al., 2013, CLAUDIANO et 

al., 2013).   

 

3.5 Aeromonas hydrophila 

 

A Aeromonas hydrophila é um bacilo gram-negativo aeróbico que possui 

flagelo móvel, apresentando crescimento em meios simples. As colônias crescem de 

1 a 3 mm de diâmetro a 25ºC, durante 48 horas, sendo arredondadas, brilhantes e 

de coloração creme (ALEXANDRINO et al., 2000). 

Consideradas oportunistas, se manifestam em hospedeiros debilitados ou 

infectados por outros patógenos (DOOLEY e TRUST,1988; MERINO et al.,1995). 

Neste caso, o estresse, principalmente provocado por condições ambientais e 

fisiológicas adversas, é considerado um fator predisponente ao aparecimento da 

doença causada por esta bactéria (MERINO et al.,1995). 

Os fatores de risco predisponentes incluem alterações bruscas de 

temperatura, elevadas densidades de estocagem, poluição orgânica, hipóxia, entre 

outros. A bactéria Aeromonas hydrophila geralmente invade lesões de 

descontinuidades na pele do peixe provenientes de infecções por fungos ou 

ectoparasitas (NOGA,1986). Fatores produzidos pela bactéria, que podem facilitar o 

contágio, são importantes elementos de virulência bacteriana. Dentre estes se 

destacam as fimbrias, que facilitam sua adesão às células  do hospedeiro 

(CIPRIANO, 2001). 
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Os sinais clínicos característicos da aeromonose em peixes são a 

septicemia hemorrágica, petéquias distribuídas por toda a superfície corporal do 

animal, anemia, corrosão de nadadeira, ulcerações oculares, escamas protusas, 

exoftalmia e distensão abdominal por ascite (AUSTIN e AUSTIN,1999; KIROV et 

al.,2002). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a aeromonose é considerada 

uma doença de veiculação hídrica para os seres humanos, apresentando grande 

importância para a saúde pública (MERINO et al., 1995). Em seres humanos, está 

bactéria pode causar febre, dor abdominal, vômito, diarréia, meningite, endocardite, 

septicemia e inflamação do tecido conjuntivo, além de infecções respiratórias e 

intestinais, especialmente em indivíduos imunossuprimidos (JANDA e ABBOTT, 

1998). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Animais e acondicionamento  

 

Foram utilizadas 189 tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus), 

linhagem ¨GIFT¨, com peso médio 532 g (± 74 g), masculinizadas, oriundas da 

mesma desova, acondicionadas em 27 caixas d’agua, com capacidade de 2500 L de 

água cada, abastecidas com água corrente desprovida de cloro, com vazão de 10 

L/min por caixa d’agua, proveniente de nascente, pertencentes a piscicultura 

¨PIRAJUBA¨ localizada em Porto Ferreira – SP (Figura 1).  

 

 

Figura1- Caixas d’agua para acondicionamento dos peixes. 

 

Após o transporte para as caixas d’agua, os peixes foram aclimatados 

durante 30 dias para a concentração plasmática de cortisol e a osmolaridade 

retornassem aos níveis normais. Nos primeiros três dias de aclimatação, os animais 

foram submetidos a banhos em solução de NaCl na concentração de 6,0 g-L-1 

(CARNEIRO e URBINATI, 2001).  

Os peixes receberam ração comercial peletizada (28% de proteína bruta), 

LAGUNA-Socil®. O arraçoamento dos animais foi feito duas vezes ao dia, 

alimentados pela manhã e tarde, correspondendo a 3% da biomassa dos tanques.  

Na análise da qualidade da água foi avaliada a temperatura e concentração 

de oxigênio dissolvido pelo aparelho YSI, modelo 55, e o potencial hidrogeniônico e 

a condutividade elétrica pelo aparelho YSI, modelo 63. Os resultados obtidos sobre 

os parâmetros físico e químico da água estão expressos na Tabela 1. Contudo, 
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demonstraram condições ambientais satisfatórias para a criação de tilápias, durante 

o período experimental de acordo com (SIPÚBA – TAVARES, 1995; BOYD, 1990).  

 

Tabela 1- Valores médios e os respectivos desvios-padrão observados para a avaliação do pH, 

condutividade elétrica, temperatura e oxigênio dissolvido na água dos tanques durante o período 

experimental. 

 

 

4.2 Delineamento experimental 

 

Os peixes foram distribuídos em nove grupos de acordo com a Tabela 2. 

Foram avaliados sete animais por grupo em três períodos, a saber: 6, 24 e 48 horas 

após a administração do inóculo de A. hydrophila na bexiga natatória. 

 

Tabela 2 – Distribuição de animais nos diferentes tratamentos para estudo da inflamação aguda. 

Grupos Tratamentos 
Horas após inóculo (HPI)

1
 

6 24 48 

C. N
2
 Não inoculado + não tratado (controle negativo) N= 7 N= 7 N= 7 

C. P Inoculado + não tratado (controle positivo) N= 7 N= 7 N= 7 

I Inoculado + insulina N= 7 N= 7 N= 7 

D Inoculado + dexametasona N= 7 N= 7 N= 7 

I + D Inoculado + insulina + dexametasona N= 7 N= 7 N= 7 

A Inoculado + aloxano N= 7 N= 7 N= 7 

A + I Inoculado + aloxano + insulina N= 7 N= 7 N= 7 

A + D Inoculado + aloxano + dexametasona N= 7 N= 7 N= 7 

A + D + I Inoculado + aloxano + dexametasona + insulina N= 7 N= 7 N= 7 

1
 Estímulo inflamatório na bexiga natatória por A. hydrophila. 

2
 Inoculado com solução salina a 0,65%. 

 

 

 

Média D. P Média D. P Média D. P Média D. P Des. 
Pad

ão
Parâmetros                       Grupos

Período

M
éd

ia
0HPI (6 horas) 12HPI (18 horas) 48HPI (6 horas)24HPI (6 horas)

Potencial hidrogeniônico (pH) 6,6 ± 0,07 6,5 ± 0,07 6,5 ± 0,07 6,4 ± 0,00 6,5 ± 0,21

Condutividade elétrica (µS/cm) 89,6 ± 0,57 94,6 ± 0,78 89,8 ± 2,12 89,1 ± 1,34 90,8 ± 4,81

Temperatura (Co) 26,5 ± 0,07 28,8 ± 0,21 26,0 ± 0,71 25,8 ± 0,35 26,7 ± 1,34

Oxigênio dissolvido (mg/L) 5,1 ± 0,21 6,4 ± 0,14 5,4 ± 0,99 4,9 ± 0,07 5,4 ± 1,41

* Horas após inoculação (HPI)
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4.3 Anestesia dos peixes 

 

Os peixes foram anestesiados por imersão em solução aquosa de 

benzocaína na proporção de 1:10.000 v:v (para tratamento e estimulo inflamatório.) 

e 1:500 v:v (para eutanásia). Inicialmente, a benzocaína foi diluída em álcool 98o (0,1 

g/mL), completando-se o volume para 1litro de água (WEDEMEYER, 1970). Após o 

manuseio experimental, os animais foram novamente colocados nos aquários com 

fluxo de água contínuo. 

 
4.4 Metodologia empregada no isolamento de Aeromonas hydrophila 

 

A cepa de Aeromonas hydrophila utilizada neste trabalho foi isolada de 

peixes infectados naturalmente, apresentando lesões características de aeromonose 

(POPOFF, 1984). Fornecidas pelo NEPEAM (Núcleo de Estudo e Pesquisas 

Ambientais em Matologia – FCAV- UNESP/Campus de Jaboticabal). 

 

4.4.1 Isolamento das colônias do gênero Aeromonas 

 

Após coleta, com “swab” estéril, das lesões características de aeromonose, 

foi inserido em tubo estéril contendo meio de caldo tripticase-soja-TSB (Tryptic Soy 

Broth – Biolife), adicionado de ampicilina para enriquecimento seletivo e 

permanecendo incubado por 24 horas a 28 oC para multiplicação bacteriana. 

A partir das culturas de enriquecimento seletivo foram semeadas, com 

auxílio de alça de níquel-cromo, placas contendo ágar vermelho de 

fenol-amido-ampicilina (BUCHANAN e PALUMBO, 1985; MAJEED et al., 1990) e ágar 

dextrina-ampicilina, segundo Havelaar e Vonk (1988).  Nos dois casos a ampicilina 

foi adicionada após a esterilização, na concentração de 10 mg/L.  A incubação foi 

realizada em incubadora para demanda bioquímica de oxigênio, a 28 oC por 24 

horas. 

Das culturas obtidas no plaqueamento seletivo foram colhidas, para cada um 

dos meios utilizados, até cinco colônias com características sugestivas do gênero 

Aeromonas, que são: Ágar vermelho de fenol-amido-ampicilina: colônias 

amareladas, com halo transparente devido à hidrólise do amido; Ágar 
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dextrina-ampicilina: colônias amareladas, circundadas por halo decorrente da 

hidrólise da dextrina. 

As colônias com as características acima descritas foram semeadas em 

tubos com ágar tripticase-soja (TSA) inclinado e incubadas a 28 oC, por 24 horas.  

Após o período de incubação foram realizados esfregaços corados pelo método de 

Gram e as culturas que se apresentaram na forma de bastonetes retos e curtos, aos 

pares, isolados ou em cadeias curtas e Gram negativas, foram repicadas em ágar 

tríplice-açúcar-ferro (TSI) (SAAD et al., 1995).  Após incubação a 28 oC por 24 horas, 

as culturas que apresentaram reação ácida, tanto na base como no bisel, com ou 

sem formação de gás, foram novamente repicadas em ágar tripticase-soja e, em 

seguida, submetidas às provas da motilidade, oxidase, catalase e resistência ao 

agente vibriostático O/129 (fosfato de 2,4-diamino-6,7-diisopropylpteridine), seguindo 

esquema de caracterização adotado por Popoff (1984). 

Os cultivos que apresentaram as características de motilidade, resistência ao 

agente vibriostático e oxidase e catalase positivas, foram considerados como de 

Aeromonas sp. 

 

4.4.2 Identificação da espécie Aeromonas hydrophila 

 

Para confirmação da espécie, foi feita extração e quantificação do DNA, 

reação em cadeia da polimerase (PCR) para amplificação do gene 16S rDNA e 

sequenciamento deste produto de PCR. A metodologia utilizada foi a recomendada 

pelo do kit Axyprep® miniprep para DNA genômico bacteriano (AXIGEN). 

A quantificação das amostras extraídas (ng-µL-1) e a contaminação por 

proteínas foi mensurada espectrofotometricamente através do aparelho NanoDrop® 

(Thermo Fisher Scientific).  

Para a confirmação da cobertura e fidelidade dos primers utilizados, as 

amostras de DNA genômico foram amplificadas pela PCR. A reação consistiu de: 2,5 

µL de tampão 10X (10 mM Tris-HCl, 50 mM KCl); 0,2 µL de 25 mM dntp; 1,0 µL 50 

mM MgSO4; 0,2 µL de Platinum Taq High Fidelity (Invitrogen); 2,0 µL de cada primer; 

DNA template 25 ng; água ultra-pura q.s.p. 25 µL de reação. A reação de PCR 

utilizada foi: 94 ºC por 2 minutos, 35 ciclos a 94 ºC por 30 segundos, 55 °C  
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específica para anelamento de cada primer por 30 segundos, 68 ºC por 1 minuto e 

meio e 68 ºC por 10 minutos para extensão final. 

A reação de PCR foi realizada utilizando a seguinte sequência de termo-

ciclos: 94 ºC por 5 minutos, 35 ciclos a 94 ºC por 30 segundos, 50 °C específica para 

anelamento de cada primer por 40 segundos, 72 ºC por 1 minuto e meio e 72 ºC por 

7 minutos para extensão final. Os primers usados foram rD1e fD1(16S rDNA 

degenerado). 

Os amplicons gerados foram confirmados por eletroforese em gel de 

agarose a 1,5%, diluído em tampão TAE 1X (Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 mM; pH 

8,0). Foram aplicados a cada poço do gel, 5 µL de produto de PCR, 1 µL de tampão 

de corrida (10 mM Tris-HCl, 60 mM EDTA, 0,03% bromophenol blue, 0,03% xylene 

cyanol, 60% glicerol) e 0,5 µL de GelRedTM (Biotium) 20X. A corrida foi realizada 

seguindo as recomendações de Sambrook et al., (2001). 

Os produtos de PCR foram purificados pelo Kit MinElute (Qiagen) de acordo 

com instruções do fabricante. 

Em seguida, fez-se a quantificação dos produtos de PCR purificados em 

NanoDrop® (Thermo Fisher Scientific). 

Os produtos de PCR das amostras foram amplificados com a enzima 

AmpliTaq polimerase e “BigDye Terminator” (Applied Biosystems) conforme as 

recomendações do fabricante, utilizando o conjunto de oligonucleotídeos iniciadores 

(rD1 e fD1). O sequenciamento foi realizado em aparelho ABI PRISM 3730 (Applied 

Biosystems). 

As sequências obtidas foram visualizadas e manipuladas no programa 

Sequencer 5.0 (Gene Codes Corporation), no Centro de Recursos Biológicos e 

Biologia Genômica (Crebio - UNESP Jaboticabal, SP) Primeiramente, as porções 

iniciais e finais das sequências foram trimadas, mantendo apenas a porção de alta 

qualidade. Após limpeza das sequências, foi realizado alinhamento das fitas 

“forward” e “reverse” de cada conjunto de “primers”, respeitando um mínimo de 85% 

de correspondência entre as sequências e sobreposição mínima de 20%. A posição 

do alinhamento foi guardada e as sequências visualizadas no programa Chromas 

1.45 (Griffith University, Australia). 
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A localização exata dos primers foi encontrada, uma sequência no formato 

fasta exportada e o inserto do produto de PCR selecionado. Utilizando a ferramenta 

BLASTn (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), o fragmento foi comparado com as 

sequências depositadas no GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/), 

admitindo-se concordância de no mínimo 95% para confirmação da especificidade 

da sequência (Figura 2). Contudo, os resultados observados no estudo genético da 

cepa bacteriana utilizada no experimento, confirmam a homologia com Aeromonas 

hydrophila, subespécie dhakensis. 

 

Figura 2 - Comparação genética da cepa do gênero Aeromonas no GenBank. 

 

4.5 Preparação do inóculo bacteriano 

 

Após a obtenção de colônias puras, estas foram semeadas em meio líquido 

TSB. Após 24 horas de incubação a 28 ºC, o material foi centrifugado a 3.000 rpm/5 

minutos, em centrifuga clínica, desprezando-se o sobrenadante e a massa 

bacteriana (Aeromonas hydrophila) precipitada  foi diluída em solução salina estéril 

(NaCl 0,65%), até a obtenção da concentração 7,5 x 106 unidades formadoras de 

colônia (UFC) por mL, utilizando-se contagem em placa, modificado de (BOZZO et 

al., 2007). 
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4.6 Indução do processo inflamatório 

 

Para verificação da eficácia de indução do processo inflamatório na bexiga 

natatória, foi realizado um pré-ensaio inoculando 1 mL do inóculo de Aeromonas 

hydrophila. Em 48 horas após o inóculação coletou-se o conteúdo formado na 

bexiga natatória para análise em microscopia, confirmando-se a dose de 1 mL como 

efetiva para indução de aerocistite sem comprometimento vital  pelo período de 

48horas. Período este necessário para estudo proposto. 

Neste sentido, foi injetado 1 mL do inóculo de Aeromonas hydrophila à 

esquerda do final do opérculo, à altura da linha lateral, com auxílio de agulha e 

seringa estéreis de 1 mL, para atingir a bexiga natatória anterior (Figura 3). Após o 

manuseio experimental, indução do processo inflamatório, os animais foram 

novamente colocados em aquário com fluxo de água contínuo e banhados em 

solução de cloreto de sódio, como anteriormente descrito. 

 

 

Figura 3 - Inoculação de Aeromonas hydrophila na 

região dorso lateral esquerdo, ao final do opérculo. 

 

4.7 Administração do Aloxano 

 

O uso do aloxano (Sigma®) foi por via endovenosa aplicado em vaso caudal 

(Figura 4), na dose de 100 mg-Kg-1 de peso vivo utilizando como solvente solução 

salina estéril (NaCl 0,65%). A administração de aloxano foi feita duas semanas antes 

da realização da indução da reação inflamatória. Animais não pertencentes aos 

grupos tratados com aloxano foram injetados pela mesma via em igual volume 

solução salina estéril (NaCl 0,65%). Após o manuseio experimental, os animais 
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foram novamente colocados em aquário com fluxo de água contínuo e banhados em 

solução de cloreto de sódio. 

 

 

Figura 4 – Aplicação de aloxano via endovenosa em vaso 

caudal. 

 

4.8 Administração de dexametasona e insulina 

 

A aplicação dos diferentes compostos foi realizada imediatamente após a 

inoculação de A. hydrophila nos grupos correspondentes, com administração de 

dexametasona (Cortvet®), via intramuscular na região dorso-lateral esquerdo (Figura 

5), na dose única de 2 mg-kg-1 conforme Belo et al. (2011) e administração de 

insulina (Lantus®) via subcutânea na região caudal-ventral da nadadeira peitoral 

esquerda (Figura 6), na dose única de 10 UI-kg-1 de peso vivo  de acordo com 

padronização em ensaio piloto. Após o manuseio experimental, indução do processo 

inflamatório, os animais foram novamente colocados em aquário com fluxo de água 

contínuo e banhados em solução de cloreto de sódio. 

 

 

Figura 5 – Administração de dexametasona via 

intramuscular na região dorso lateral esquerda. 



18 

 

 

 

Figura 6 - Administração de insulina via subcutânea na região 

caudal-ventral da nadadeira peitoral esquerda. 

 

4.9 Obtenção e avaliação do exsudato da bexiga natatória  

 

Para a avaliação do acúmulo de células totais, nos tempos pré-estabelecidos 

de 6, 24 e 48 horas após o estímulo inflamatório, os animais foram submetidos à 

eutanásia, por aprofundamento do plano anestésico com benzocaína como descrito 

anteriormente. A seguir, injetado 1 mL de solução tampão fosfato (gelada) à 0,1 

molar com pH 7,2 (PBS), contendo EDTA a 0,09%, à esquerda do final do opérculo, 

à altura da linha lateral, com auxílio de agulha e seringa estéril de 1mL, para atingir a 

bexiga natatória anterior. Após aplicação do PBS, movimentou-se cuidadosamente o 

peixe para suspender o conteúdo exsudativo. Em seguida, os peixes foram 

dissecados por um corte longitudinal ventral, do ânus ao opérculo; outro corte 

longitudinal ventro-latero-dorsal, do ânus até a cabeça acima da linha lateral. Esta 

dissecação permite ampla visão de todos os órgãos, permitindo visualização da 

bexiga natatória (Figura 7).  

Logo após dissecação, com auxílio de instrumentos cirúrgicos, o volume 

total do exsudato foi recolhido com pipeta de Pasteur estéril e descartável, o volume 

recolhido foi transferido para tubo falcon e mantidos posteriormente sob-refrigeração. 

A solução PBS-EDTA-exsudato foi centrifugada a 1000 rpm por cinco minutos em 

centrífuga clínica. O sobrenadante foi desprezado, o sedimento total ressuspendido 

com a adição de volume conhecido (PBS) e uma alíquota desse volume transferida 

para câmara de Neubauer para contagem das células inflamatórias totais em 
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microscopia de luz (Figura 8). Em seguida, multiplicou-se o valor de células 

encontrado na câmara de Neubauer pelo fator de diluição. 

Para a contagem diferencial de trombócitos, linfócitos, macrófagos e 

neutrófilos foi colocada uma alíquota do sedimento total ressuspendido sobre lâmina 

histológica para extensão da mesma. Está lâmina foi recoberta previamente com um 

filme de soro de tilápias. Após extensão do exsudato, a lâmina foi deixada secar em 

temperatura ambiente com posterior fixação em álcool metílico, por um minuto. 

Depois de secas, foram coradas com corante “May-Grunwald-Giemsa-Wrigth” 

(TAVARES-DIAS e MORAES, 2003) para posterior contagem em microscopia de luz 

de até 200 células dentre os diferentes tipos de células acumuladas no foco 

inflamatório (Figura 9).  

 

  

Figura 7 - Exposição da bexiga natatória. Figura 8 - Avaliação do acúmulo de células 

totais em câmera de Neubauer. 

 

   

Figura 9 - Contagem dos diferentes tipos celulares em exsudato obtidos da aerocistite induzido em 

tilápias. Extensão do exsudato, macrófago (A, seta preta), neutrófilos (A,B, setas vermelhas), 

trombócitos (B, seta preta) e linfócito (C). Células foram coradas com corante “May-Grunwald-

Giemsa-Wrigth”. Barra= 5µm. 

 
 
 

A B C 
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4.10 Avaliação do hemograma 

 

Para avaliação do hemograma foram colhidas amostras de sangue dos 

peixes por punção de vaso caudal (Figura 10), com auxílio de seringas descartáveis 

previamente heparinizadas, às 6, 24 e 48 horas após estímulo bacteriano. A partir 

das amostras de sangue total foi feita a contagem direta de eritrócitos, leucócitos e 

trombócitos em câmara de Neubauer (Figura 11), utilizando-se a solução de Natt e 

Herrick (1952) como diluente na proporção de 1:100 v:v. Os eritrócitos foram 

quantificados nos cincos quadrantes secundários em diagonal do quadrado central, 

sendo este valor multiplicado por 5000 mil. Em relação à determinação total de 

leucócitos e trombócitos foram quantificados todos juntos nos 25 quadrantes 

secundários do quadrado central, sendo este valor multiplicado por 1000. 

Para determinação da proporção de trombócitos e leucócitos no sangue 

foram realizadas extensões sanguíneas em lâmina. Depois de secas, foram coradas 

com corante “May-Grunwald-Giemsa-Wrigth” segundo Tavares-dias e Moraes 

(2003). Assim, estabelecendo o percentual de cada tipo celular de interesse (Figura 

12).  

 

  

Figura 10 - Punção de vaso caudal. Figura 11 - Contagem direta de eritrócitos, 

leucócitos e trombócitos em câmera de 

Neubauer. 
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Figura 12 - Contagem de trombócitos e diferencial leucocitário no sangue de tilápias. Neutrófilo 

próximo ao centro (A). Monócito próximo ao centro (B). Seta preta mostra trombócito e seta vermelha 

mostra linfócito (C). Células foram coradas com corante “May-Grunwald-Giemsa-Wrigth”. Barra= 5µm. 

 

4.11 Avaliação do bioquímico sérico  

 

A glicemia dos animais foi determinada utilizando o aparelho Accu-Chek 

Performa, e alíquotas de soro foram destinadas a avaliação da atividade hepática de 

fosfatase alcalina, glicose, colesterol, triglicerídeos, proteínas totais e albumina 

através da determinação enzimática e colorimétrica em analisador bioquímico semi-

automático (Modelo LabQuest – Bioplus®). 

 

4.12 Avaliação morfométrica e histopatológica dos órgãos 

 

Após a necropsia alguns órgãos foram coletados para histopatologia (Figura 

13). O tecido hepático, renal (porção cranial e caudal) e esplênico foi coletado para 

avaliação morfométrica conforme Weibel et al. (1969), por meio da proporção entre 

peso do órgão (PO) e peso corporal (PC) expressos como índice somático hepático, 

renal e esplênico, calculado pela fórmula: Índice somático (IS) = PO X 100/PC.  

Imediatamente após a coleta, um fragmento de cada órgão foi fixado em 

paraformoldeído a 4 % preparado em solução tampão fosfato, a uma concentração 

molar de 0,1M e pH 7,2. Após 24 horas, o mesmo foi transferido para o álcool a 

70%. Após os procedimentos de fixação, desidratação, diafanização e inclusão dos 

tecidos em parafina, foram feitos corte em espessura de 5 µm e as lâminas coradas 

em hematoxilina e eosina (HE).  

A B C 
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Figura 13 – Órgãos coletados: fígado (A); rim, porção cranial 

(B); baço (C); rim, porção caudal (D); músculo esquelético (E); 

globo ocular (F); brânquia (G). 

 

4.13 Estatística utilizada para avaliação dos resultados  

 

Os resultados foram analisados estatisticamente por um delineamento 

inteiramente casualizado em um esquema fatorial ¨split-plot-design¨ (com 9 

tratamento x 3 tempos).  

A comparação entre os diferentes tratamentos foi determinada usando 

procedimento GLM - General Linear Model (SAS, 2001). Diferença significativa 

(P<0,05) foi estimada com base no Teste-T de acorde com (SNEDECOR e 

COCHRAN, 1974). 

Análise de variância esta representada por letras maiúsculas para 

comparação entre os tratamentos dentro de cada tempo estudado e letras 

minúsculas para comparação entre os diferentes tempos estudados. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Avaliação do acúmulo celular na aerocistite  

 

De um modo geral, em relação ao estimulo da reação inflamatória 

(aerocistite) induzida por A. hydrophila, (Figura 14), observou-se maior acúmulo de 

neutrófilos no exsudato em comparação com outros tipos celulares que participam 

na inflamação, com pico de acúmulo 24 horas após inóculo (HPI). No entanto, os 

peixes dos grupos (C.P) apresentaram maior acúmulo de neutrófilo no tempo de 48 

HPI. Por outro lado, em comparação aos tratamentos, o grupo controle negativo 

(solução salina) apresentou menor acúmulo de neutrófilo 48 HPI em relação ao 

grupo (C.P).  

O grupo (I) 6 HPI apresentou maior acúmulo de neutrófilos em comparação 

aos demais grupos, observou-se este efeito também 24 HPI em grupo com (I) e 

(I+D) no entanto, apresentou-se o mesmo menor acúmulo no tempo 48 HPI em 

relação a 24 HPI.  

No grupo (D) e (A+D), observou-se 24 HPI maior acúmulo de neutrófilo 

comparado ao controle positivo, no entanto não havendo diferença entre os mesmos 

grupos no tempo 48 HPI.  

Em tilápias aloxano-diabéticas 24 HPI apresentaram maior acúmulo de 

neutrófilos em relação aos peixes do grupo (C.P), independente das associações 

farmacológicas. 
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Figura 14 - Valores médios (n=6) e erro padrão médio da contagem de neutrófilo em exsudato 
proveniente do estimulo inflamatório por Aeromonas hydrophila na bexiga natatória de Orechromis 
niloticus em diferentes tempos e tratamentos. {controle negativo, animais que receberam solução 
salina (C.N); controle positivo (C.P); insulina (I); dexametasona (D); insulina e dexametasona (I+D); 
aloxano (A); aloxano e insulina (A+I); aloxano e dexametasona (A+D); aloxano, dexametasona e 
insulina (A+D+I)}. Pr>F <.0001. 

 

Na avaliação de linfócitos presente na aerocistite, (Figura 15), observou-se 

tanto no grupo controle negativo e/ou positivo maior acúmulo ao longo do tempo. No 

entanto, comparando-os no tempo de 48 HPI observou-se menor acúmulo no grupo 

controle negativo. Em relação à análise dos diferentes grupos, observa-se maior 

acúmulo em grupo (I) às 6 HPI e grupo (D) 48 HPI. Entretanto, tilápias aloxano-

diabéticas apresentaram menor acúmulo de linfócitos no exsudato 48 HPI em 

relação aos peixes que foram inoculados com A. hydrophila. 

O acúmulo de trombócitos no foco inflamatório, em animais controle com 

aerocistite por A. hydrophila (C.P) apresentou-se maior em comparação às tilápias 

inoculadas com salina (C.N) nos diferentes tempos (Figura 16). Na comparação 

entre os grupos inoculados com A. hydrophila, observou-se 6 HPI menor acúmulo 

em grupos tendo associações de aloxano e dexametasona em seus tratamentos. No 

tempo de 24 HPI, peixes tratados com insulina (I) apresentaram maior acúmulo de 

trombócitos comparadas aos demais grupos, no entanto, não apresentando acúmulo 

48 HPI. Da mesma forma, tilápias tratadas com aloxano não apresentaram acúmulo 

de trombócitos 48 HPI. Peixes dos grupos (C.P), (D) e (I+D), apresentam contagem 

de trombócitos ao longo de estudo. 
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Figura 15 - Valores médios (n=6) e erro padrão médio da contagem de linfócitos em exsudato 
proveniente do estimulo inflamatório por Aeromonas hydrophila na bexiga natatória de Orechromis 
niloticus em diferentes tempos e tratamentos. {controle negativo, animais que receberam solução 
salina (C.N); controle positivo (C.P); insulina (I); dexametasona (D); insulina e dexametasona (I+D); 
aloxano (A); aloxano e insulina (A+I); aloxano e dexametasona (A+D); aloxano, dexametasona e 
insulina (A+D+I)}. Pr>F <.0001. 

 

 

 

Figura 16 - Valores médios (n=6) e erro padrão médio da contagem de trombócitos em exsudato 
proveniente do estimulo inflamatório por Aeromonas hydrophila na bexiga natatória de Orechromis 
niloticus em diferentes tempos e tratamentos. {controle negativo, animais que receberam solução 
salina (C.N); controle positivo (C.P); insulina (I); dexametasona (D); insulina e dexametasona (I+D); 
aloxano (A); aloxano e insulina (A+I); aloxano e dexametasona (A+D); aloxano, dexametasona e 
insulina (A+D+I)}. Pr>F <.0001. 
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Analisando a evolução da reação inflamatória em relação a macrófagos, de 

um modo geral, o acúmulo ocorreu tardiamente no tempo de 48 HPI na maioria dos 

grupos, no entanto, não apresentando acúmulo em tilápias tratadas com 

dexametasona (D) nos diferentes tempos. Diferentemente, tilápias tratadas com 

insulina (I) apresentaram acúmulo de macrófagos desde 6 HPI, tendo maior acúmulo 

as 48 HPI em comparação aos demais grupos (Figura 17). 

 

 

Figura 17 - Valores médios (n=6) e erro padrão médio da contagem de macrófagos em exsudato 
proveniente do estimulo inflamatório por Aeromonas hydrophila na bexiga natatória de Orechromis 
niloticus em diferentes tempos e tratamentos. {controle negativo, animais que receberam solução 
salina (C.N); controle positivo (C.P); insulina (I); dexametasona (D); insulina e dexametasona (I+D); 
aloxano (A); aloxano e insulina (A+I); aloxano e dexametasona (A+D); aloxano, dexametasona e 
insulina (A+D+I)}. Pr>F <.0001. 

 

5.2 Avaliação do hemograma na aerocistite 

5.2.1 Leucograma  

 

No estudo do número de neutrófilo no sangue, observou-se neutrofilia em 

animais controle com aerocistite por A. hydrophila (C.P) quando comparado a 

tilápias inoculadas com salina (C.N) 6 HPI. Por sua vez, analisando grupos que 

receberam estimulo inflamatório, induzido por A. hydrophila, notou-se neutropenia 

em peixes dos grupos (I), (D) e (A) 6 HPI, sendo que peixes tratados com 

dexametasona (D) 48 HPI apresentaram neutrofilia quando comparado aos demais 

grupos. Observou-se também que peixes aloxano-diabéticos tratados com insulina, 
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apresentam neutrofilia 6 e 24 HPI, independente da associação com dexametasona 

(Figura 18). 

 

 

Figura 18 - Valores médios (n=6) e erro padrão médio da contagem de neutrófilo no sangue de 
tilápias, O. niloticus, após estimulo inflamatório por Aeromonas hydrophila na bexiga natatória em 
diferentes tempos e tratamentos. {controle negativo, animais que receberam solução salina (C.N); 
controle positivo (C.P); insulina (I); dexametasona (D); insulina e dexametasona (I+D); aloxano (A); 
aloxano e insulina (A+I); aloxano e dexametasona (A+D); aloxano, dexametasona e insulina (A+D+I)}. 
Pr>F <.0001. 

 

Resultados observados na contagem de linfócitos no sangue, revelaram 

linfocitose em tilápias controle inoculadas com A. hydrophila (C.P) comparadas aos 

peixes do grupo inoculados solução salina (C.N) 6 HPI. No entanto, observou-se em 

24 e 48 HPI a inversão desse quadro. Quando se compara as contagens de 

linfócitos entre os diferentes grupos inoculados com A. hydrophila observou-se que 

os peixes tratados com dexametasona e suas associações apresentaram 

linfocitopenia 6 e 24 HPI. Porém tilápias tratadas com associações (A+D) 48 HPI 

apresentaram linfocitose em comparação aos peixes controle inoculados com A. 

hydrophila (C.P) 48 HPI. Em peixes dos grupos (A) e (A+I), apresentaram linfocitose 

no tempo de 6 e 48 HPI em relação aos demais grupos (Figura 19). 
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Figura 19 - Valores médios (n=6) e erro padrão médio da contagem de linfócitos no sangue de 
tilápias, O. niloticus, após estimulo inflamatório por Aeromonas hydrophila na bexiga natatória em 
diferentes tempos e tratamentos. {controle negativo, animais que receberam solução salina (C.N); 
controle positivo (C.P); insulina (I); dexametasona (D); insulina e dexametasona (I+D); aloxano (A); 
aloxano e insulina (A+I); aloxano e dexametasona (A+D); aloxano, dexametasona e insulina (A+D+I)}. 
Pr>F <.0001. 

 

O estudo de monócitos no sangue em tilápias induzida aerocistite (Figura 

20) de um modo geral, não apresentaram diferença nos valores entre os 9 grupos 6 

HPI. Mas quando comparamos os diferentes tipos de estimulo inflamatório no tempo, 

observou-se monocitose nas 24 e 48 HPI em grupo (C.P) em relação ao grupo 

(C.N). Sendo observado em grupo (C.P) expressiva monocitose nas 48 HPI. 

Resultados obtidos 24 HPI em grupos induzido aerocistite por A. hydrophila, notou-

se monocitopenia nos grupos (D), (I+D), (A) e (A+D+I), observando o contrário em 

grupo (A+I). No entanto, avaliação 48 HPI, em relação aos peixes aloxano-

diabéticos, observou-se monocitose. 
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Figura 20 - Valores médios (n=6) e erro padrão médio da contagem de monócitos no sangue de 

tilápias, O. niloticus, após estimulo inflamatório por Aeromonas hydrophila na bexiga natatória em 

diferentes tempos e tratamentos. {controle negativo, animais que receberam solução salina (C. N); 

controle positivo (C.P); insulina (I); dexametasona (D); insulina e dexametasona (I+D); aloxano (A); 

aloxano e insulina (A+I); aloxano e dexametasona (A+D); aloxano, dexametasona e insulina (A+D+I)}. 

Pr>F <.0001. 

 

5.2.2 Trombograma 

 

Em peixes dos grupos (C.N) e (C.P), os valores de trombócitos não diferiram  

6 HPI, no entanto, na avaliação dos mesmos ao longo do tempo, o grupo (C.P) 

apresentou trombocitose 24 HPI e trombocitopenia 48 HPI (Figura 21). Na 

Comparação de peixes inoculados com A. hydrophila, observou-se trombocitose nos 

grupos, tendo em seu tratamento associações de aloxano juntamente com insulina 

no tempo de 6 HPI, em grupos (D), (I+D) e (A+I) apresentaram trombopenia 24 HPI 

e em grupos (I), (I+D), (A), (A+I) e (A+D) trombocitose 48 HPI. 
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Figura 21 - Valores médios (n=6) e erro padrão médio da contagem de trombócitos no sangue de 
tilápias, O. niloticus, após estimulo inflamatório por Aeromonas hydrophila na bexiga natatória em 
diferentes tempos e tratamentos. {controle negativo, animais que receberam solução salina (C.N); 
controle positivo (C.P); insulina (I); dexametasona (D); insulina e dexametasona (I+D); aloxano (A); 
aloxano e insulina (A+I); aloxano e dexametasona (A+D); aloxano, dexametasona e insulina (A+D+I)}. 
Pr>F <.0001. 

 

5.2.3 Estudo eritrocitário 

 

Resultados ao longo do tempo demonstraram que peixes injetados com 

solução salina na bexiga natatória (C.N) tiveram aumento de hemoglobina, 

diminuição de volume corpuscular média e aumento na concentração de 

hemoglobina corpuscular média. Observou-se que os animais controles com salina 

(C.N) apresentaram maiores valores de eritrócitos circulantes 24 HPI. Entretanto, 

tilápias inoculadas com A. hydrophila (C.P) quando comparadas aos peixes do grupo 

com salina (C.N), observou-se em 6 HPI maiores valores de hemoglobina e 

concentração de hemoglobina corpuscular média. Por sua vez, tilápias com 

aerocistite por A. hydrophila avaliadas 48 HPI apresentaram maiores valores 

percentuais de hematócrito, volume corpuscular médio e menor concentração de 

hemoglobina corpuscular média em relação a tilápias injetado solução salina na 

bexiga natatória (Tabela 3).  
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Tabela 3 - Valores médios (n=7) e erro padrão médio de eritrócitos, percentual de hematócrito, 

hemoglobina, volume corpuscular médio e concentração de hemoglobina corpuscular média de 

tilápias, O. niloticus, após estimulo inflamatório por A. hydrophila na bexiga natatória. {Controle 

negativo, animais que receberam solução salina (C.N); Controle positivo (C.P); Insulina (I); 

Dexametasona (D); Insulina e dexametasona (I+D); Aloxano (A); Aloxano e insulina (A+I); Aloxano e 

dexametasona (A+D); Aloxano, dexametasona e insulina (A+D+I)}. 

 

 

Por outro lado, analisando os diferentes tratamentos 6 HPI, tilápias dos 

grupos (I), (D), (I+D), (A+I), (A+D) e (A+D+I) quando comparados aos peixes do 

grupo controle positivo (C.P) apresentaram maiores valores de eritrócito e menores 

valores de hemoglobina, seguido pela diminuição CHCM.  

Animais que foram administrados aloxano associado à insulina 24 HPI em 

relação ao (C.P), tiveram menores valores no hematócrito, maiores contagens de 

eritrócitos e de hemoglobina, seguida por diminuição do volume corpuscular médio e 

aumento do CHCM. 

 

C. N. 34,4 ± 1,1
A a 1,551 ± 0,03

BC b 7,2 ± 0,1
B b 221,3 ± 5,3

A a 21,4 ± 0,6
B b

C. P. 31,0 ± 1,1
A b 1,371 ± 0,04

C b 8,3 ± 0,3
A a 221,6 ± 6,0

A a 24,9 ± 1,0
A a

I 34,4 ± 0,9
A a 1,725 ± 0,04

AB b 7,3 ± 0,1
B ab 204,8 ± 7,7

A a 21,6 ± 0,3
B a

D 35,3 ± 1,0
A a 1,763 ± 0,02

A a 7,0 ± 0,1
BC b 229,3 ± 10,6

A a 20,4 ± 0,6
B b

I + D 33,8 ± 1,6
A a 1,929 ± 0,03

A a 6,2 ± 0,2
D c 170,3 ± 9,8

B b 20,0 ± 1,3
B a

A 30,8 ± 2,1
A b 1,475 ± 0,11

C b 6,8 ± 0,6
BCD c 211,7 ± 10,2

A a 20,5 ± 1,4
B a

A + I 34,8 ± 1,6
A b 1,727 ± 0,05

AB c 6,8 ± 0,3
BC b 212,7 ± 15,0

A a 19,7 ± 0,8
B b

A + D 34,7 ± 1,2
A b 1,849 ± 0,04

A b 6,4 ± 0,2
CD b 200,9 ± 7,5

AB a 16,6 ± 0,9
C b

A + I + D 33,8 ± 0,7
A a 1,739 ± 0,08

AB a 6,6 ± 0,3
BCD b 199,8 ± 12,8

AB a 19,3 ± 0,8
BC a

C. N. 34,5 ± 0,7
BC a 1,978 ± 0,11

ABC a 8,1 ± 0,3
CD ab 200,5 ± 10,5

A ab 23,5 ± 0,8
BC a

C. P. 32,8 ± 0,5
BC b 1,920 ± 0,08

BC a 6,8 ± 0,2
E b 174,1 ± 3,8

AB b 21,9 ± 0,9
BCD b

I 31,5 ± 0,7
C a 2,091 ± 0,04

ABC a 6,9 ± 0,2
E b 146,8 ± 3,8

BC b 22,7 ± 0,7
BCD a

D 37,1 ± 0,8
B a 1,925 ± 0,08

C a 8,8 ± 0,2
AB a 196,4 ± 5,2

A a 24,1 ± 0,2
B a

I + D 36,4 ± 0,8
BC a 1,904 ± 0,07

C a 8,0 ± 0,1
CD a 192,2 ± 7,0

A b 22,0 ± 0,3
BCD a

A 37,4 ± 1,3
B a 1,788 ± 0,06

C a 7,7 ± 0,2
CD b 180,7 ± 3,2

AB a 22,6 ± 0,9
BCD a

A + I 21,4 ± 1,2
D c 2,162 ± 0,06

A a 8,2 ± 0,3
BC a 118,4 ± 7,8

C b 35,2 ± 2,8
A a

A + D 43,6 ± 1,4
A a 2,118 ± 0,13

AB a 9,0 ± 0,3
A a 202,7 ± 7,5

A a 20,6 ± 0,4
CD a

A + I + D 36,8 ± 1,4
B a 1,911 ± 0,05

C a 7,4 ± 0,2
DE a 201,0 ± 6,2

A a 20,2 ± 0,7
D a

C. N. 31,6 ± 0,5
E a 1,733 ± 0,08

B b 8,3 ± 0,1
AB a 172,6 ± 7,6

D b 25,4 ± 0,5
A ab

C. P. 40,0 ± 1,0
B a 1,808 ± 0,04

AB a 8,5 ± 0,2
A a 219,5 ± 3,8

AB a 20,5 ± 0,2
B b

I 35,4 ± 0,9
BCDE a 1,877 ± 0,09

AB a 7,7 ± 0,3
BC a 192,0 ± 12,8

BCD a 21,9 ± 0,8
B a

D 37,3 ± 0,9
BCD a 1,756 ± 0,02

B a 8,2 ± 0,1
AB a 214,8 ± 3,0

B a 21,6 ± 0,5
B ab

I + D 34,3 ± 0,6
CDE a 1,539 ± 0,03

C b 7,3 ± 0,2
C b 222,7 ± 6,3

A a 21,7 ± 0,7
B a

A 40,6 ± 1,1
B a 1,884 ± 0,06

AB a 8,5 ± 0,1
A a 207,7 ± 9,0

BC a 22,9 ± 0,7
AB a

A + I 49,5 ± 7,7
A a 1,961 ± 0,04

A b 8,2 ± 0,1
AB a 243,4 ± 39,5

A a 17,3 ± 2,6
C b

A + D 39,0 ± 1,0
BC ab 2,001 ± 0,07

A ab 8,3 ± 0,3
AB a 181,6 ± 7,3

CD a 21,4 ± 0,5
B a

A + I + D 32,6 ± 1,0
DE a 1,801 ± 0,06

AB a 7,2 ± 0,2
C ab 181,3 ± 4,0

CD a 20,9 ± 0,6
B a

Hematócrito (%) Eritrócito (x 10
6
/µ) Hemoglobina (g/dL) VCM CHCM

6H

24H

48H

Valor de F 5.69   6.33 8.66 4.16

GRUPOS*

8.09

Pr > F <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

11.97C.V 13.69 9.52 8.13 15.00
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5.3 Avaliação bioquímica  

 

Estudos glicêmicos realizados revelaram que administração de aloxano 

resultou em maiores valores de glicose no sangue das tilápias, concentrações 

sanguíneas cerca de 10 vezes maiores 6 HPI em relação à maioria dos tratamentos 

(Figura 22). No estudo de glicemia 24 e 48 HPI, observou-se o efeito glicocorticoide 

da dexametasona, resultando em maior valor glicêmico dos peixes. Entretanto, estes 

efeitos foram menores em animais tratados conjuntamente com insulina e/ou 

aloxano. 

 

 

Figura 22 - Valores médios (n=7) e erro padrão médio da glicemia de tilápias, O. niloticus, após 
estimulo inflamatório por A. hydrophila na bexiga natatória. {Controle negativo, animais que 
receberam solução salina como desafio (C.N); Controle positivo (C.P); Insulina (I); Dexametasona (D); 
Insulina e dexametasona (I+D); Aloxano (A); Aloxano e insulina (A+I); Aloxano e dexametasona 
(A+D); Aloxano, dexametasona e insulina (A+D+I)}. Pr>F <.0001. 

 

Em relação aos valores de triglicerídeos no sangue (Figura 23), observou-se 

que peixes de grupos inoculados com salina (C.N) apresentaram maiores valores 

comparados as tilápias inoculadas com A. hydrophila (C.P) 48 HPI. Por outro lado, 

na comparação entre grupos submetidos a aerocistite por A. hydrophila, peixes 

tratados com aloxano (A) 6 HPI apresentaram maiores níveis circulantes de 

triglicerídeos em relação aos demais grupos, observado também o mesmo efeito em 

peixes tratados com dexametasona (D) 24 HPI. Entretanto, os peixes dos grupos 
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(I+D), (A) e (A+D+I) apresentaram menores níveis de triglicerídeos em comparação 

aos demais grupos 48 HPI. 

 

 

Figura 23 - Valores médios (n=7) e erro padrão médio de triglicerídeos em tilápias, O. niloticus, após 
estimulo inflamatório por A. hydrophila na bexiga natatória. {Controle negativo, animais que 
receberam solução salina como desafio (C.N); Controle positivo (C.P); Insulina (I); Dexametasona (D); 
Insulina e dexametasona (I+D); Aloxano (A); Aloxano e insulina (A+I); Aloxano e dexametasona 
(A+D); Aloxano, dexametasona e insulina (A+D+I)}. Pr>F <.0001. 

 

Na comparação os valores de colesterol (Figura 24), observou-se que após 

estimulo inflamatório, tanto por solução salina e/ou por A. hydrophila os níveis de 

colesterol aumentaram no tempo, sendo este efeito mais expressivo em peixes 

controle inoculados A. hydrophila (C.P) quando comparado as tilápias inoculadas 

salina (C.N), mantendo perfil de resposta semelhantes 24 e 48 HPI. Da mesma 

forma, observou-se maiores valores ao longo do tempo nos peixes dos grupos (I), 

(D), (I+D), (A+D) e (A+D+I), apresentando valores mais elevados em peixes tratados 

com dexametasona (D). Porem, notou-se que animais (A) e (A+I) obtiveram maiores 

valores de colesterol 6 HPI, havendo diminuição ao longo de tempo. 
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Figura 24 - Valores médios (n=7) e erro padrão médio de colesterol em tilápias, O. niloticus, após 
estimulo inflamatório por A. hydrophila na bexiga natatória. {Controle negativo, animais que 
receberam solução salina como desafio (C.N); Controle positivo (C.P); Insulina (I); Dexametasona (D); 
Insulina e dexametasona (I+D); Aloxano (A); Aloxano e insulina (A+I); Aloxano e dexametasona 
(A+D); Aloxano, dexametasona e insulina (A+D+I)}. Pr>F <.0001. 

 

Valores de fosfatase alcalina revelaram, de modo geral, aumento de 

atividade enzimática sérica em peixes tratados com aloxano 6, 24 e 48 HPI (Figura 

25). 

 

 

Figura 25 - Valores médios (n=7) e erro padrão médio de fosfatase alcalina em tilápias, O. niloticus, 
após estimulo inflamatório por A. hydrophila na bexiga natatória. {Controle negativo, animais que 
receberam solução salina como desafio (C.N); Controle positivo (C.P); Insulina (I); Dexametasona (D); 
Insulina e dexametasona (I+D); Aloxano (A); Aloxano e insulina (A+I); Aloxano e dexametasona 
(A+D); Aloxano, dexametasona e insulina (A+D+I)}. Pr>F <.0001. 
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Notou-se aumento de proteína total após estimulo inflamatório, tanto por 

solução salina e/ou por A. hydrophila ao longo do tempo (Figura 26). Do mesmo 

modo este efeito foi observado nos peixes de grupos (D) e (I+D). Nas tilápias dos 

tratamentos (A+I), (A+D) e (A+D+I) observou-se manutenção de valores elevados 

durante todo tempo. Porém nas tilápias tratadas com insulina (I) observou-se 

diminuição de valores ao longo do tempo. 

 

 

Figura 26 - Valores médios (n=7) e erro padrão médio de proteína total em tilápias, O. niloticus, após 
estimulo inflamatório por A. hydrophila na bexiga natatória. {Controle negativo, animais que 
receberam solução salina como desafio (C.N); Controle positivo (C.P); Insulina (I); Dexametasona (D); 
Insulina e dexametasona (I+D); Aloxano (A); Aloxano e insulina (A+I); Aloxano e dexametasona 
(A+D); Aloxano, dexametasona e insulina (A+D+I)}. Pr>F <.0001. 

 

Em relação a análise de albumina (Figura 27), observou-se que animais  

tratados com aloxano e insulina (A+I) aumentaram os valores circulantes desta 

proteína quando comparados aos peixes controles (C.P) 24 HPI. Entretanto, não se 

observa alterações significativas (P>0,05) nos demais grupos. 
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Figura 27 - Valores médios (n=7) e erro padrão médio de albumina em tilápias, O. niloticus, após 

estimulo inflamatório por A. hydrophila na bexiga natatória. {Controle negativo, animais que 

receberam solução salina como desafio (C.N); Controle positivo (C.P); Insulina (I); Dexametasona (D); 

Insulina e dexametasona (I+D); Aloxano (A); Aloxano e insulina (A+I); Aloxano e dexametasona 

(A+D); Aloxano, dexametasona e insulina (A+D+I)}. Pr>F <.0012. 

 

5.4 Estudo do índice hepático, esplênico e renal somático 

 

Resultados observados no estudo hepatossomático em tilápias submetidas 

aos diferentes tratamentos e induzida inflamação por A. hydrophila (Figura 28). Na 

fase aguda da reação inflamatória 6 HPI, notou-se menor valor somático no fígado 

de tilápias tratadas com aloxano quando comparadas aos peixes dos demais 

tratamentos. No entanto, os peixes que tiveram a associação do aloxano à insulina 

e/ou dexametasona não apresentaram tais efeitos. 24 HPI e 48 HPI, peixes 

submetidos à injeção de solução salina (C.N) resultou em aumento gradativo nos 

valores somáticos hepáticos. Diferentemente de peixes aloxano-diabéticos 

submetidos aerocistite bacteriana, tratados com aloxano (A) 6 e 48 HPI e das 

associações A+I e A+D+I 24 e 48 HPI, que apresentaram diminuições expressivas 

nos valores somáticos dos tecidos hepáticos em relação aos peixes controles 

inoculados  A. hydrophila (C.P). 
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Figura 28 - Valores médios (n=7) e erro padrão médio da relação hepato-somático de tilápias, O. 
niloticus, após estimulo inflamatório por A. hydrophila na bexiga natatória. {Controle negativo, animais 
que receberam solução salina (C.N); Controle positivo (C.P); Insulina (I); Dexametasona (D); Insulina 
e dexametasona (I+D); Aloxano (A); Aloxano e insulina (A+I); Aloxano e dexametasona (A+D); 
Aloxano, dexametasona e insulina (A+D+I)}. Pr>F <.0001. 

 

Os resultados do estudo esplenossomático de tilápias submetidas aos 

diferentes tratamentos estão expressos na Figura 29. Na fase aguda da reação 

inflamatória 6 HPI, observou-se menores valores somáticos esplênicos em tilápias 

do grupo (C.P) quando comparadas aos peixes do grupo (C.N), no entanto, 

observando o inverso 24 HPI. Destacam-se também em grupos tratados com 

dexametasona, menores índices esplênicos, sendo este efeito mais expressivo 48 

HPI. No entanto, tilápias tratadas com aloxano (A) apresentaram aumento no 

tamanho esplênico durante todo o período experimental, sendo evidenciado efeito 

contrário pelo grupo (A+D).   
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Figura 29 - Valores médios (n=7) e erro padrão médio da relação espleno-somático de tilápias, O. 
niloticus, após estimulo inflamatório por A. hydrophila na bexiga natatória. {Controle negativo, animais 
que receberam solução salina (C.N); Controle positivo (C.P); Insulina (I); Dexametasona (D); Insulina 
e dexametasona (I+D); Aloxano (A); Aloxano e insulina (A+I); Aloxano e dexametasona (A+D); 
Aloxano, dexametasona e insulina (A+D+I)}. Pr>F <.0001. 

 

Os resultados da porção cranial do rim, denominada de rim cefálico, das 

tilápias submetidas aos diferentes tratamentos e a aerocistite por A. hydrophila estão 

expressos na Figura 30. Observou-se maiores valores em tilápias desafiadas com A. 

hydrophila e não tratadas (C.P) quando comparados aos peixes que obtiveram 

estímulos inflamatórios com solução salina, sendo este efeito mais proeminente com 

24 e 48 HPI. Entretanto, tais efeitos não foram observados nos demais tratamentos, 

apesar de tilápias tratadas com insulina (I) apresentarem valores elevados no tempo 

de 48 HPI. Contudo, ao se relacionar animais dos grupos tratados com insulina (I), 

(I+D), (A+I) e (A+D+I) constatou-se menores valores somáticos na porção renal do 

rim quando comparado aos peixes somente inoculados com A. hydrophila 6 e 24 

HPI. 
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Figura 30 - Valores médios (n=7) e erro padrão médio da relação renal da porção cranial-somático de 
tilápias, O. niloticus, após estimulo inflamatório por A. hydrophila na bexiga natatória. {Controle 
negativo, animais que receberam solução salina (C.N); Controle positivo (C.P); Insulina (I); 
Dexametasona (D); Insulina e dexametasona (I+D); Aloxano (A); Aloxano e insulina (A+I); Aloxano e 
dexametasona (A+D); Aloxano, dexametasona e insulina (A+D+I)}. Pr>F <.0001. 

  

5.5 Avaliação do histopatológico 

 

No estudo histopatológico da bexiga natatória resultante do estimulo 

inflamatório agudo (aerocistite) 6 HPI (Figura 31). Observou-se que tilápias 

inoculadas com salina apresentaram microscopicamente concentrações extensas de 

tecido fibroso no interior da bexiga natatória (serosa), tendo também a presença de 

poucos vasos com hiperemia ativa. Por outro lado, tilápias com inflamações induzida 

por A. hydrophila, apresentaram microscopicamente concentração de fibrina próxima 

ao lumem (conteúdo vividamente rosa homogêneo), infiltrado de células 

inflamatórias, vasos com hiperemia ativa e espessamento da serosa. Assim 

descrevendo um padrão de inflamação aguda fibrinossupurativa. Contudo, em 

tilápias tratadas com dexametasona não se observou infiltrado inflamatório do lado 

interno da serosa, e sim intensa proliferação de tecido fibroso. 
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Figura 31 - Fotomicrografia da bexiga natatória em tilápias induzida aerocistite por solução salina 6 
horas após inóculo (A – Barra= 100µm e B – Barra= 10µm); tilápias induzida aerocistite por A. 
hydrophila 6 horas após inóculo (C - Barra= 100µm e D – Barra= 10µm) e tilápias induzida aerocistite 
por A. hydrophila e tratados com dexametasona 6 horas após inóculo (E - Barra= 100µm e F – Barra= 
10µm). Membrana serosa (seta) e lado interno (asterisco). Coloração HE. 

 

 

 

 

A B 

C D 

E F 

* 

* 

* * 

* 

* 



41 

 

Na avaliação histopatológica 48 HPI da bexiga natatória de tilápias com 

aerocistite (Figura 32), constatou-se que tilápias inoculadas com solução salina 

ocorreram concentrações de tecido fibroso do lado interno da serosa, mas em pouca 

quantidade quando comparado o mesmo tratamento com 6 HPI, sendo observado 

também a presença de poucos vasos. Entretanto, tilápias inoculadas com A. 

hydrophila, revelaram microscopicamente alta concentração de infiltrados celulares 

inflamatórios do lado interno da serosa, com muitos fragmentos celulares necróticos 

próximos ao lumem, grande número de vasos com hiperemia ativa do lado parietal 

da serosa e espessamento da mesma. Assim descrevendo um padrão de inflamação 

aguda supurativa. Por outro lado, em tilápias com inflamações por A. hydrophila e 

tratadas com dexametasona observou-se baixas concentrações de infiltrados 

celulares inflamatórios do lado interno da serosa, não apresentando aumento da 

espessura da membrana serosa e também não evidenciando a formação de 

neovascularização. 
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Figura 32 - Fotomicrografia da bexiga natatória em tilápias induzida aerocistite por solução salina 48 
horas após inóculo (A - Barra= 100µm e B – Barra= 10µm); tilápias induzida aerocistite por A. 
hydrophila 48 horas após inóculo (C - Barra= 100µm e D – Barra= 10µm) e tilápias induzida 
aerocistite por A. hydrophila e tratados com dexametasona 48 horas após inóculo (E - Barra= 100µm 
e F – Barra= 10µm). Membrana serosa (seta) e lado interno (asterisco). Coloração HE. 
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Na avaliação histopatológica 6 HPI da bexiga natatória de tilápias aloxano-

diabéticas (Figura 33). Verificou-se que tilápias com e sem insulina, ocorreu 

concentrações de tecido fibroso do lado interno da serosa, no entanto tilápias 

aloxano-diabéticas que receberam tratamento com insulina observou-se grande 

número de neovasos com hiperemia ativa e espessamento da serosa. 

 

  

  

Figura 33 - Fotomicrografia da bexiga natatória em tilápias aloxano-diabéticas induzida aerocistite por 
A. hydrophila 6 horas após inóculo (A - Barra= 100µm e B – Barra= 10µm); tilápias aloxano-diabéticas 
induzida aerocistite por A. hydrophila e tratados com insulina 6 horas após inóculo (C - Barra= 100µm 
e D – Barra= 10µm). Membrana serosa (seta) e lado interno (asterisco). Coloração HE. 
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Na avaliação microscópicas da porção cranial renal das tilápias induzida 

aerocistite por A. hydrophila e tratados com insulina (Figura 34), observou-se 

aumento dos centros germinativos de células mononucleares (região cortical) e 

severa diminuição da região medular onde se encontra a proliferação de células 

granulocíticas e de eritrócitos. 

 

  

  

Figura 34 - Fotomicrografia da porção cranial renal em tilápias induzida aerocistite por A. hydrophila 6 
horas após inóculo (A - Barra= 50µm e B – Barra= 10µm); tilápias induzida aerocistite por A. 
hydrophila e tratados com insulina 6 horas após inóculo (C - Barra= 50µm e D – Barra= 10µm). 
Coloração HE. 
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A histopatologia hepática de tilápias aloxano-diabéticas comparadas com 

tilápias normais 6HPI revelou perda de glicogênio e evidente acúmulo citoplasmático 

difuso de lipídios nos hepatócitos (Figura 35). 

 

  

  

Figura 35 - Fotomicrografia hepática em tilápias aloxano-diabéticas induzida aerocistite por A. 
hydrophila 6 horas após inóculo (A - Barra= 50µm e B – Barra= 10µm) e tilápias induzida aerocistite 
por A. hydrophila 6 horas após inóculo (C - Barra= 50µm e D – Barra= 10µm). Coloração HE. 

 

 
No estudo histopatológico hepático (Figura 36), observou-se 48 HPI que 

tilápias com aerocistite por A. hydrophila, sem influência de qualquer tratamento 

farmacológico, a presença de pequeno número de células inflamatórias próximas à 

região centrolobular em comparação a tilápias inoculadas com solução salina. Do 

mesmo modo, tilápias inoculadas com A. hydrophila e tratadas com insulina 

apresentaram lesões inflamatórias intensas próximas à região centrolobular com 

evidente necrose e acúmulo proteico homogêneo vividamente rosa (eosinofílica). 

Caracterizando uma degeneração e necrose centrolobular inflamatória.  

A B 

C D 



46 

 

  

  

  

Figura 36 - Fotomicrografia hepática em tilápias induzida aerocistite 48 HPI. Tilápias induzida 
aerocistite por solução salina (A - Barra= 50µm e B – Barra= 10µm), tilápias induzida aerocistite por 
A. hydrophila (C - Barra= 50µm e D – Barra= 10µm) e tilápias induzida aerocistite por A. hydrophila e 
tratadas com insulina (E - Barra= 50µm e F – Barra= 10µm). Coloração HE. 
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No estudo histopatológico brânquial, observou-se 24 HPI que tilápias com 

aerocistite induzida por A. hydrophila, sem influência de tratamentos farmacológicos, 

a presença de grandes números de células inflamatórias na região do filamento 

entre as lamelas branquiais em comparação as tilápias inoculadas com solução 

salina (Figura 37). Do mesmo modo, tilápias tratadas com insulina apresentaram 

lesões inflamatórias intensas, obtendo grande acúmulo de células inflamatórias na 

região do filamento entre as lamelas branquiais observando também evidentes 

alterações patológicas da arquitetura nas lamelas e na fina camada óssea dos 

filamentos branquiais. Portanto revelando a diminuição da área respiratória lamelar 

em tilápias que foram induzidas aerocistite infecciosa por A. hydrophila. 
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Figura 37 - Fotomicrografia de brânquias em tilápias induzida aerocistite 24 HPI. Tilápias induzida 
aerocistite por solução salina (A - Barra= 50µm e B – Barra= 10µm), tilápias induzida aerocistite por 
A. hydrophila (C - Barra= 50µm e D – Barra= 10µm) e tilápias induzida aerocistite por A. hydrophila e 
tratadas com insulina (E - Barra= 50µm e F – Barra= 10µm). Coloração HE. 
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A histopatologia da musculatura esquelética de tilápias aloxano-diabéticas 

comparadas com tilápias normais (Figura 38) revelaram perda severa de tecido 

muscular esquelético, tendo aumento dos números de adipócitos e grande 

quantidade de tecido fibroso entre as miofibras. Da mesma forma, tilápias aloxano-

diabéticas e tratadas com dexametasona apresentaram necrose das miofibras difusa 

por todo tecido muscular esquelético com caracterizando rabdomiólise aguda 

severa.  

  

   

  

Figura 38. Fotomicrografia do músculo esquelético (ME) de tilápia normal (A - Barra= 100µm e B – 
Barra= 5µm); tilápia aloxano-diabética (C - Barra= 100µm, D – Barra= 50µm, E– Barra= 10µm) e 
tilápia aloxano-diabética tratado com dexametasona (F - Barra= 100µm e G – Barra= 10µm). 
Tegumento (seta preta) e subcutâneo (seta vermelha). Coloração HE. 
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5.6 Estudo clínico e patológico em tilápias aloxano-diabéticas 

 

No aspecto clínico-patológico de tilápias que receberam aplicações via 

endovenosa de aloxano, observou-se na necropsia 24 horas após administração, 

formações císticas no tecido hepático, com conteúdo interno de coloração vermelho-

enegrecido, estes localizados nas regiões cranial, médio e caudal do fígado (Figura 

39). Do mesmo modo, tilápias aloxano-diabéticas apresentaram em relação ao globo 

ocular: exoftalmia e opacidade difusa na córnea após 3 dias da administração 

endovenosa de aloxano (Figura 40). Observou-se também que em algumas tilápias 

aloxano-diabéticas houve severa diminuição da musculatura esquelética duas 

semanas após administração endovenosa de aloxano (Figura 41).  

 

  

Figura 39 - Alteração hepática em tilápias 

aloxano-diabéticas 24 horas após indução. 

 

Figura 40 - Alterações do globo ocular em 

tilápias aloxano-diabéticas 3 dias após 

indução. 

 

 

 

 

Figura 41 - Perda da musculatura esquelética em 

indução (A e B). 

 

 

 

tilápias aloxano-diabéticas 2 semanas após 
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6. DISCUSSÃO 

 

A avaliação do acúmulo celular na aerocistite revelou-se predomínio de 

neutrófilos no local inflamado em todos os tempos estudados, sendo estas 

alterações mais significativas 24 HPI, demonstrando assim em teleósteos o 

importante papel de neutrófilos na reação inflamatória aguda conforme já descrito 

em mamíferos, (KATZENBACK e BELOSEVIC, 2009). A maior presença de 

neutrófilos no exsudato corrobora com achados histopatológicos em que 

microscopicamente notou-se um padrão de inflamação aguda fibrinossupurativa em 

relação aos animais inoculados com solução salina. Da mesma forma, estudo de 

Endo et al. (1997) demonstrou a predominância de neutrófilos na aerocistite 

bacteriana. Fenômeno decorre da presença de lipopolissacarídeos (LPS) na 

membrana externa da bactéria aeromonas, descrito como potente quimiotáxico para 

neutrófilos (FREUNDENBERG et al., 1984). Segundo Swain et al. (2008), à injeção 

de LPS em peixes atribui habilidade aos macrófagos para  produzirem interleucina1 

(IL-1) e fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), estes são responsáveis por 

quimiotaxia, ativação de leucócitos e expressão de moléculas de adesão endotelial. 

Os LPS de bactérias gram-negativas exerce um papel preponderante na 

ativação e amplificação da resposta inflamatória (MUNFORD, 2006), ao se ligar à 

glicoproteína de membrana CD14 e iniciar a ativação de uma cascata de 

sinalização celular pela fosforilação de diversos elementos (COHEN, 2002; 

BAPTISTE, 2007). Resumidamente, o LPS liga-se a uma proteína de fase aguda, 

denominada proteína de ligação ao lipopolissacarídeos formando um complexo 

1.000 vezes mais ativo que o LPS livre (MATHISON et al., 1992). Este complexo, 

por sua vez, liga-se ao CD14, expressa por macrófagos e outras células monocíticas 

(WRIGHT et al., 1990; ROITT et al., 2003). A ativação da célula é resultado da 

transferência do sinal do LPS dos receptores CD14 para estruturas denominadas 

Toll-like Receptors (TLR), receptores de reconhecimento de padrão (PRR) que 

identificam padrões moleculares associados aos patógenos (PAMPs) (COHEN, 

2002; ZANONI et al., 2011). 

Existem dois fatores que explicam a rapidez com a qual o sistema imune 

inato responde à invasão de um patógeno. A presença de receptores, como os 
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TLR, que reconhecem alguns marcadores de microorganismos (LPS, por exemplo) 

e a vasta distribuição desses receptores no corpo. Além das células imunológicas 

(macrófagos, neutrófilos, células dendríticas e linfócitos), existe também a presença 

em células epiteliais, endoteliais e miócitos (LEWIS et al., 2012). Os principais alvos 

desses PRRs são os PAMPs como o LPS e o ácido lipoteicóico (LEWIS et al., 2012; 

TSUJIMOTO et al., 2008). O primeiro PRR ativado durante qualquer interação 

patógeno-hospedeiro são os membros da família dos TLR que são responsáveis 

pelo reconhecimento de produtos microbianos e a indução da resposta inata e 

adaptativa (ZANONI et al., 2011). O complexo formado pelo LPS, CD14 e o TLR 

inicia uma série de eventos intracelulares envolvendo proteínas e fatores de 

transcrição que serão responsáveis em transcrever diversos genes que codificam 

citocinas, quimiocinas, moléculas de adesão, enzimas como a cicloxigenase 2 (COX-

2) e a óxido nítrico sintase induzível (iNOS) (AKIRA,TAKEDA, KAISHO, 2001; 

TAKEDA, KAISHO, AKIRA, 2003). 

Do mesmo modo em que foi crescente o acúmulo de neutrófilos no exsudato 

causado por A. hydrophila ao longo do tempo em animais controles não tratados, 

ficou evidente a diminuição de neutrófilos (neutropenia) no leucograma, 

corroborando estes achados de Reque  et al, (2010) e Moraes et al, (2013). 

Atentando-se as alterações de neutrófilos tanto no acúmulo exsudativo e/ou no 

leucograma e correlacionando aos tratamentos com ou sem insulina, observou-se 

uma correspondência com alterações renais na porção cranial, demonstrando que o 

tratamento com insulina resultou em menor índice somático renal na porção cranial, 

com perda severa do tecido na região medular, acompanhado de maior acúmulo de 

neutrófilo no exsudato e maior números de neutrófilos no sangue 6 e 24 HPI. Esta 

correlação também foi relatada por Suzuki e Hibiya (1988) que observaram rápida 

infiltração de neutrófilos no sítio lesado, neutrofilia no sangue e diminuição do 

número de neutrófilos no tecido linfoide renal (região medular). Da mesma forma, 

animais tratados unicamente com insulina apresentaram no foco inflamatório maior 

acúmulo de neutrófilos (6 e 24 HPI), linfócitos (6 HPI), macrófagos (6 e 48 HPI) e 

microscopicamente aumento significativo dos centros germinativos de células 

mononucleares (região cortical) dentre 6 HPI. Assim reforçando a posição de que a 

insulina desempenhe importante papel na resposta imune inata durante reação 
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inflamatória aguda, sendo um importante hormônio pró-inflamatório, segundo 

descrito por Garcia Leme (1982,1989) e Moraes et al, (1987). Segundo Costa Rosa 

et al., (1996), a adição de insulina a fagócitos de animais não-diabéticos in vitro foi 

capaz de aumentar a fagocitose de zymosan por macrófagos peritoneais (COSTA 

ROSA et al., 1996). Neutrófilos e monócitos de indivíduos não-diabéticos, mas com 

hiperinsulinemia, apresentaram aumento na quimiotaxia, fagocitose e produção de 

espécies reativas de oxigênio após estímulo com "phorbol-12-myristate-13-acetate" 

(WALRAND et al., 2006). 

O efeito imunossupressor da dexametasona evidenciou-se neste 

experimento, revelando linfopenia (6 e 24 HPI) e monocitopenia (24 e 48 HPI), 

seguido pela ausência de macrófagos no exsudato durante a evolução da reação 

inflamatória infecciosa em relação a peixes apenas submetidos a estímulo 

inflamatório por A. hydrophila. Efeito semelhantes foram descrito em estudos de 

Robertson et al. (1963), Mcleay (1973), Nguyen e Lim (1998), Belo et al. (2005), Belo 

et al. (2011), Moraes et al. (2013) e Claudiano et al. (2013).  

A ação anti-inflamatória da dexametasona também foi observado na 

avaliação microscópica da bexiga natatória 6 HPI, apresentado por formação 

somente de tecido fibroso e sem presença de leucócitos no foco inflamado corrobora 

aos achados de Claudiano et al. (2013), que descreveram na fase inicial da 

inflamação, o bloqueios na formação de edema, vasodilatação, quimiotaxia 

leucocitária e impedindo também a neovascularização. Segundo Tenius et al. 

(2007), o uso dexametasona reduz o número de células inflamatórias em feridas 

cutâneas nos tempos iniciais em estudo do processo cicatricial. 

É carente de informações sobre a ação de mediadores químicos envolvidos 

nos elementos celulares da reação inflamatória em teleósteos. Entretanto, já foi 

descrita em peixes a presença de mediadores derivados do ácido araquidônico, tais 

como prostagladinas e leucotrienos (PETTITT e ROWLEY, 1991), prostaciclinas e 

tromboxanos (THOMSON et al., 1998; SECOMBES et al., 2001; FUJIMORIA, 2011). 

Estes são responsáveis em sinalizar e modular a reação inflamatória tecidual e 

celular nos mamíferos (LEES et al., 2004). Diante destes fatos e visto que a 

dexametasona é um glicocorticóide esteroidal com potente ação anti-inflamatória, 

acreditando-se que seu modo de ação esteja relacionado à indução da síntese de 
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lipocortina, capaz de inibir a síntese de fosfolipase A2 e, consequentemente, 

bloqueando a conversão enzimática de fosfolipídeos da membrana celular em ácido 

araquidônico, impedindo a formação de eicoisanóides (BOOTH, 2003; GILMAN, 

2010). Estes estudos auxiliam no entendimento do efeito glicocorticóide da 

dexametasona observado em tilápias com a inibição da formação dos eicosanóides 

e liberação de enzimas pro-inflamatórias, consequentemente diminuindo a migração 

de leucócitos para o foco lesado. 

No entanto, há diminuição do efeito imunossupressor da dexametasona na 

avaliação 48 HPI, por apresentar maior acúmulo de linfócitos na bexiga natatória e 

acompanhado microscopicamente por concentrações de infiltrados celulares 

inflamatórios na mesma. Segundo Pickering, (1984, 1981), agentes estressores 

causam aumento dos níveis de corticosteroide em peixes, com significativa 

linfocitopenia 8 horas após, no entanto, este efeito imunossupressor não é observado 72 

horas após estresse. Segundo Rang et al., (2001), a dexametasona dentre os 

corticosteróides apresenta maior potência anti-inflamatória, sendo assim, com maior 

afinidade pelo receptores de glicocorticoides. Este fármaco é metabolizado pelo fígado, 

sendo mais de 50% desta droga excretado pela urina dentre 24 horas, obtendo sua 

meia-vida tecidual de aproximadamente dois dias em mamíferos (BRUNTON; LAZO; 

PARKER, 2007). Neste contexto, podemos concluir que o aumento de linfócitos nas 48 

HPI no foco inflamado deve-se a perda do efeito imunossupressor da dexametasona. 

O efeito glicocorticóide da dexametasona sobre o metabolismo intermediário 

das tilápias resultou em aumento de glicose e colesterol no sangue, seguida de 

diminuição do tecido hepático quando comparado a animais submetidos a apenas 

estímulo inflamatório por A. hydrophila,  corroborando os resultados descritos por 

Belo et al, (2011) para este mesmo teleósteo. Durante o estresse em peixes,  

igualmente a mamíferos, estimulos de liberação de catecolaminas na corrente 

sanguínea ocorrem conjuntamente a ação dos glicocorticóides, promovendo maior 

disponibilização de glicose para o organismo (hiperglicemia), através da 

glicogenólise hepática, degradação de proteínas musculares para formação de 

aminoácidos que por sua vez são convertidas em glicose no fígado (gliconeogênese) 

e mobilização de gordura corporal (lipólise), preparando o organismo para situações 

de estresse (MAZEAUD et al, 1977; HIGUERA e CARDENAS, 1986; ROBERTSON 

et al, 1987; BARTON e IWAMA, 1991; VIJAYAN E MOON, 1994; WENDEELAR 
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BONGA, 1997; MOMMSEN et al., 1999). Dessa forma, a patogênese dessa 

hiperglicemia é multifatorial, pois em situações de estresse induzido, a elevação dos 

níveis de hormônios contrarregulatórios é bem comum, representado pelas 

elevações na concentração de catecolaminas, glucagon, cortisol, hormônio de 

crescimento (GH) condições que resulta glicogenólise hepática e aumento da 

gliconeogênese (BRIERRE et. al., 2004). 

Em relação à utilização de aloxano para tornar as tilápias-diabéticas, notou-

se inicialmente, alterações clínico-patológicos após administração de aloxano via 

endovenoso, sendo assim observado exoftalmia, opacidade difusa na córnea e 

formações císticas no tecido hepático. Segundo Xu et al., (2004), a administração de 

aloxano via endovenosa acarreta a indução de diabetes em tilápias com formações 

de focos necróticos em tecidos hepáticos. O aloxano por injeção intravenosa destrói 

seletivamente as células β pancreáticas, sendo captadas rapidamente pelos 

transportadores de glicose (GLUT2) e causando formação de radicais livres após 

uma série de reações que culminam com a lesão celular (JÖRNS et al., 1997 

SZKUDELSKI, 2001; LENZEN, 2008). Tilápias apresentam hepato-pâncreas, fato 

confirmado pela marcação de ilhotas pancreáticas produtoras de insulina pelo 

método imunohistoquímico (MORRISON et al., 2007). Neste sentido, a 

administração de aloxano via endoflébica causa lesões no tecido hepático de 

tilápias. Em relação às alterações do globo ocular, estudos em ratos diabéticos 

demonstraram processos degenerativos, alterações hemodinâmicas e alterações na 

barreira na microcirculação (PUGLIESE et al., 1989; CALDWELL E FITZGERALD, 

1991; RODRIGUES et al., 2004). Acredita-se que estas alterações estejam 

relacionadas à mudança do nível glicêmico, acarretando aumento de depósito de 

glicogênio nas organelas citoplasmática das células endoteliais do globo ocular, 

levando a quadro de degeneração e refletindo na ocorrência da disfunção no 

transporte de substâncias do interstício para o lúmen vascular. 

Em linhas gerais, a avaliação hepática duas semanas após administração de 

aloxano em tilápias resultou em diminuição no índice somático hepático com perda 

de glicogênio e com sugestivo acúmulo difuso de lipídios nos citoplasma dos 

hepatócitos, acompanhado pelo aumento dos valores de glicose, triglicerídeos e 

colesterol no sangue 6 HPI. Sabe-se que a análise da glicemia é a forma mais 
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clássica de controle da eficiência aloxânica na destruição das células β, com 

evidência permanente e completa da lise celular e redução da massa de células β, 

consequentemente hipoinsulinemia e hiperglicemia (SZKUDELSKI, 2001; LENZEN, 

2008).  

A insulina estabelece um importante regulador da homeostase de glicose no 

organismo, por reduzir a produção hepática de glicose (via diminuição da 

glicogenólise e gliconeogênese), bem como promove o estoque de glicogênio e 

aumenta a captação deste monossacarídeo nos tecidos muscular e adiposo, 

estimulando a lipogênese no fígado, e nos adipócitos reduz a lipólise, inibindo a 

liberação de ácidos graxos livres (HAVEL, 1996; CARVALHIERA, ZECCHIN, SAAD, 

2002; GUYTON e HALL, 2011). No entanto, a deficiência insulínica, como no quadro 

de diabetes, causa alterações metabólicas severas, como a perda do transporte de 

glicose para dentro da célula e taxas aumentadas de glicogenólise no fígado, 

ocorrendo hiperglicemia, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia (YOXALL e HIRD, 

1996; GARG,1998; O'BRIEN et al., 1998; SIRAJ et al., 2006; LEME et al., 2007). 

Segundo estudo de Garg (1994), as alterações lipídicas mais comuns em diabéticos 

são a hipertrigliceridemia. A diminuição da atividade catalítica da enzima lípase 

lipoprotéica no tecido adiposo é apontada como principal responsável por este 

aumento de triglicerídeos séricos (SIMSOLO et al., 1992). Sendo citado por Adma, 

(2001), que o hepatócito é responsável por remoção de triglicerídeos séricos, 

usando-os como fonte de energia e também para formação de colesterol. 

Tilapias aloxano-diabéticas apresentaram aumento de fosfatase alcalina 

sérica, corroborando os achados de Houssay et al., (1946), que observaram 

aumento de fosfatase concomitantemente com lesões hepáticas  em cães diabéticos 

por 2 semanas. A presença da fosfatase alcalina elevada no animal diabético é um 

indicador da disfunção hepática inicial (REGNELL e LERNMARCK, 2011). De 

acordo com Halliwel (1997) e Datta et al. (1998), a peroxidação lipídica é um passo 

crucial na patogênese de doenças de radicais livres, acarretando lesão e disfunções 

hepáticas. Considerando a analise bioquímica da atividade enzimática de fosfatase 

alcalina indicadora de lesão hepática, enquanto a funcionalidade dos tecidos 

hepáticos pode ser determinada pela concentração de substâncias sintetizadas no 
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fígado ou pertencentes a processos metabólicos específicos como o colesterol e os 

triglicéridos. (SUJA et al., 2004; SHIH et al., 2005). 

Em relação às alterações no escore corporal de algumas tilápias aloxano-

diabéticas, notou-se severa diminuição da musculatura esquelética, revelando na 

histopatologia aumento da deposição de tecido adiposo no subcutâneo, entre as 

miofibras e grande quantidade de tecido fibroso entre as mesmas. Tilápias aloxano-

diabéticas e tratadas com dexametasona apresentaram necrose difusa nas miofibras 

por todo tecido muscular esquelético, caracterizando um quadro de rabdomiólise 

aguda severa. No diabetes, observa-se alterações no metabolismo proteico em 

função do hipoinsulinismo acarretando um quadro catabólico. A insulina é um 

importante regulador da síntese proteica e da proteólise no músculo esquelético. O 

balanço entre estes dois processos fisiológicos determinam a massa muscular. 

Alguns estudos têm mostrados um comprometimento da evolução da massa 

corporal, além de retardo da estrutura e do processo de maturação pela privação de 

insulina (ROGATTO e LUCIANO, 2001; RIBEIRO et al., 2007).  

A diabetes em tilápias diminuiu a infiltração de células inflamatórias e a 

neovascularização no foco inflamado 6 HPI, corroborando os achados de Pereira et 

al, (1987) que demonstraram diminuição do infiltrado de neutrófilos na cavidade 

pleural em ratos diabéticos comparado com animais sadios. Em estudos, observou-

se que ratos diabéticos induzidos por aloxana possuíam menor migração de 

neutrófilos e baixos níveis de RNAm para TNF-, interleucina (IL)-1, IL-6 e IL-10 

quando comparados com animais controle, 6 horas após a instilação de LPS 

(MARTINS et al.,  2006; MARTINS et al., 2009). 

Em seres humanos, o diabetes mellitus provoca disfunção imune, baixa 

secreção de citocinas pro-inflamatórias, aumentando a susceptibilidade às infecções 

(GEERLINGS e HOEPELMAN, 1999; GEERLINGS et al., 2000). Por outro lado, 

pacientes diabéticos apresentam concentrações plasmáticas elevadas de IL-6 

(FERNÁNDEZ-REAL e RICART, 2003). Existem evidências que a insulina, IL-6 e 

outros citocinas participam na regulação da função endotelial, visto que quando há 

uma diminuição de IL-6 e outros citocinas melhora a função endotelial (ALDHAHI e 

HAMDY, 2003). 
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No entanto, segundos estudos a insulina controla vários processos celulares 

por transcrições gênicas (ISH-SHALOM et al., 1997; KEETON et al., 2002; 

MOUNIER e POSNER, 2006), tais como, a importante ação proliferativa da célula 

(ISH-SHALOM et al., 1997). Este efeito mitogênico da insulina influência a resposta 

vascular frente à reação pró-inflamatória, dessa forma favorecendo o crescimento 

celular, e a capacidade migratória das células endoteliais, do músculo liso vascular, 

dos monócitos e  mediando a expressão de um fator pró-trombótico e pró-fibrótico 

(HSUEH e QUIÑONES, 2003; DANDONA et al., 2009). Segundo Dandona et al. 

(2000), a insulina também apresenta ação vasodilatadora, com relação à produção 

endotelial de óxido nítrico (NO), estudos demonstraram que a vasodilatação 

mediada pelo NO está diminuída em pacientes diabéticos (STEHOUWER et al., 

1997; DANDONA et al., 2007). 

Desta forma, de um modo geral, peixes diabéticos podem apresentar 

deficiência na resposta inflamatória seis horas após indução inflamatória, 

particularmente na diapedese de fagócitos através de falhas na capacidade 

migratória das células endoteliais e da produção diminuída de mediadores químicos 

pro-inflamatórios, aumentando a susceptibilidade às infecções, fatos que poderiam 

explicar o aumento do acúmulo de neutrófilo na inflamação em tilápias aloxano-

diabéticas 24 HPI em comparação com tilápias normais induzidas aerocistite por A. 

hydrophila. Um aspecto importante para o controle de infecções é a 

transmigração de células polimorfonucleares (PMN) e eliminação do patógeno no 

sítio da inflamação (LUSTER et al., 2005). No entanto, em diabéticos ocorre uma 

disfunção dos PMN e concomitantes alterações nas concentrações de citocinas, 

podendo influenciar a resposta imunológica do paciente diabético durante uma 

infecção local ou sistêmica (STEGENGA et al., 2010). Peleg et al., (2007) 

demonstraram que substâncias microbicidas produzidas por PMN estão reduzidas 

no diabetes, como exemplo, o superóxido. Estudos também apresentam aumento 

na adesão dos PMN ao endotélio em pacientes diabéticos (STEGENGA et al., 2010; 

KOH et al., 2012).  

Porém, o aumento exacerbado da resposta a neutrófilos que aderem ao 

endotélio durante a inflamação podem causar dano às células endoteliais e, então, 

amplificar a reação inflamatória (LENTSCH e WARD, 2000; VALBUENA e 
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WALKER, 2006). Motivo este que poderia explicar as severas lesões inflamatórias 

branquiais em tilápias normais tratadas com insulina 24 HPI. Sendo que os pulmões 

são particularmente suscetíveis à lesão por neutrófilos (ABBAS e LICHTMAN, 

2008). Visto que neutrófilos e monócitos de indivíduos não diabéticos, mas com 

hiperinsulinemia, apresentam aumento na quimiotaxia, fagocitose e produção de 

espécies reativas de oxigênio após estímulo (WALRAND et al., 2006). A elevada 

liberação de mediadores pro-inflamatórios pode culminar em uma incontrolável 

resposta anti-inflamatória compensatória que resultaria na disfunção de órgãos e 

comprometimento do sistema imune (MOHR et al., 2012; LEWIS et al., 2012).  A 

lesão aguda pulmonar é caracterizada por edema pulmonar e infiltração de células 

inflamatórias como os neutrófilos que, consequentemente, levam a uma redução 

das trocas gasosas. Na forma severa, o agravamento da hipóxia pode levar à 

falência múltipla de órgãos (HOTCHKISS e KARL, 2003; FILGUEIRAS et al, 2012). 

Além disso, existe a hipótese de que macrófagos alveolares possam contribuir para a 

progressão da inflamação sistêmica decorrente da sepse com cometimento pulmonar, 

liberando uma segunda onda de mediadores inflamatórios, que amplificaria essa 

resposta. (MARTINS et al., 2008a, 2008b; SUNAHARA e MARTINS, 2012). 

A identificação de mediadores e dos mecanismos envolvidos nas alterações 

fisiológicas, metabólicas e celulares, bem como o papel das células endoteliais e 

das moléculas de interação célula-endotélio são de grande interesse, porque estão 

envolvidos nas ações deletérias ao próprio organismo (DARVILLE et al., 1993; 

WANG et al., 1995). Acredita-se que doenças resultantes de lesão endotelial difusa 

causadas por persistente estímulo inflamatório, são responsáveis pelo 

comprometimento de múltiplos órgãos e sistemas (DINARELLO et al., 1993). 

Contudo, através de diferentes estímulos os leucócitos e células endoteliais liberam 

mediadores, por exemplo, TNF-α, fator ativador de plaquetas (PAF), IL-1 e IL-6, óxido 

nítrico e metabólitos do ácido araquidônico que são os elementos responsáveis pelos 

efeitos observados em pacientes com sepse, como febre, coagulação intravascular, 

depressão miocárdica e hipotensão (BEUTLER, 2002; HOTCHKISS e KARL, 2003). 

Neste contexto, tilápias tratadas com insulina durante aerocistite infecciosa 

apresentaram diminuição da área respiratória lamelar 24 HPI. Sendo provavelmente 

o motivo para explicar as alterações hepáticas, observada 48 HPI, caracterizada por 
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degeneração e necrose centrolobular inflamatória. Em vista que lesões pulmonares 

levam diminuição do nível de oxigênio sanguíneo e consequentemente hipóxia 

tecidual hepática, produzindo atrofia, degenerações e até necrose centrolobulares 

(RODRIGUES-ROISIN, MICHEL, KRONKA, 2008; MCGAVIN e ZACHARY, 2009). 

Por outro lado, as degenerações hepáticas por hipóxia podem causar congestão, 

reduzindo o fluxo sanguíneo e tornando o tecido hepático susceptível à lesão por 

neutrófilo (RODRIGUES-ROISIN, MICHEL, KRONKA, 2008; ABBAS e LICHTMAN, 

2008). 

No entanto, o pulmão é frequentemente afetado na sepse podendo 

desenvolver a síndrome do desconforto respiratório agudo devido alterações 

patológicas (BHARGAVA e WENDT, 2012; SURATT e PARSONS, 2006). As lesões 

pulmonares por sepse são caracterizadas por edema pulmonar e infiltração de células 

inflamatórias como os neutrófilos que, consequentemente, levam a uma redução das 

trocas gasosas e na forma mais severa podem levar a hipóxia e falência múltipla de 

órgãos (HOTCHKISS e KARL, 2003; FILGUEIRAS et al., 2012). 

Entretanto, tilápias diabéticas e/ou normais tratadas com insulina 

apresentaram diminuição de linfócitos e ausência de trombócitos no local inflamado 

com evidente linfocitose e trombocitose 48 HPI, sugerindo a hipótese de evolução 

para uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, visto que a lesão tecidual em 

resposta a agressão bacteriana podem culminar em comprometimento do sistema 

imunológico (HOTCHKISS e KARL, 2003; MUNFORD, 2006; MOHR et al., 2012; 

LEWIS et al., 2012). Estudos têm descrito que a maciça liberação de mediadores 

inflamatórios na circulação em resposta a lesão tecidual ao LPS pode resultar na 

ativação do sistema de coagulação e leucócitos antes que eles deixem a 

vasculatura, causando alterações na homeostasia (HOTCHKISS e KARL, 2003; 

ABBAS e LICHTMAN, 2008).  

  Contudo, desconhecendo a causa que desencadeou a síndrome de 

resposta inflamatória sistêmica neste estudo, acretida-se na hipótese de que a 

agressão bacteriana e/ou de seus subprodutos (endotoxinas, LPS), não seriam os 

únicos responsáveis pelas alterações patológicas encontradas nos pacientes em 

choque, visto que a resposta de defesa do hospedeiro frente aos diferentes tipos de 

agressões pode desempenhar papel importante no desenvolvimento de ações 
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deletérias ao próprio organismo do hospedeiro (DARVILLE et al., 1993; MUNFORD, 

2006; BAPTISTE, 2007).  

BAMBERGER e GURLEY (1994) demonstraram que pacientes com 

diagnóstico clínico de choque séptico não apresentavam na realidade diagnóstico 

positivo para infecção microbiológica. Segundo Goris (1996), a síndrome de 

resposta inflamatória sistêmica e a sepse são resultantes da ocorrência do estímulo 

excessivo de mediadores pró-inflamatórios ou da reação à resposta sistêmica 

inflamatória a uma variedade de estímulos infecciosos e não infecciosos. Salomão et 

al. (2008) demonstraram que a resposta celular no decorrer da sepse é 

dinamicamente regulada. Uma resposta diminuída ou aumentada pode ser 

encontrada dependendo da função, do tipo celular avaliado e o do percurso da sepse, 

sendo que essa variação parece ser mais dinâmica em neutrófilos. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Com os resultados deste trabalho permiti extrair as seguintes inferências: 

 Tilápias do Nilo com indução de aerocistite aguda por Aeromonas 

hydrophila apresentaram predomínio de neutrófilos no foco inflamatório, 

descrevendo um padrão fibrinossupurativo no estudo histopatológico. 

 O tratamento com insulina em tilápias do Nilo favoreceu o acúmulo 

celular inflamatório na aerocistite aguda. 

 O tratamento com dexametasona retardou a resposta celular na reação 

inflamatória, suprimindo a resposta imune inata. 

 A dose de 100mg de aloxano por quilograma de peso vivo tornou as 

tilápias do Nilo aloxano-diabéticas. 

 As administrações de aloxano e/ou dexametasona alteraram o 

metabolismo energético de tilápias do Nilo, aumentando principalmente os 

níveis de glicose e triglicerídeos no sangue. 

 Tilápias diabéticas, de um modo geral, apresentaram comprometimento 

no controle do sistema imune inato, particularmente na migração de 

fagócitos, assim evoluindo para uma intensa resposta sistêmica com 

múltiplas anormalidades fisiológicas e imunológicas em diferentes tecidos, 

tais como: renal (porção cranial), branquial, hepático e esplênico.  
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