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RESUMO
Neste estudo, a hipótese é de que a ingestão de dieta contendo fumonisina afeta a expressão de esfingosina fosfato
liase (SPL) em células hepáticas. Desta forma, foi realizado um ensaio mantendo alevinos de tilápia-do-Nilo (2,64 ±
0,06g) alimentados com dietas contendo níveis crescentes de fumonisina (0 mg/kg – dieta controle, 20mg/kg, 40mg/kg e
60mg/kg) e avaliadas a expressão SPL em tecido hepático, aos 15 dias de consumo da ração. Houve redução dos níveis
relativos de mRNA de SPL para tilápias tratadas com 60mg FB/kg de ração aos 15 dias (P <0,0001).

PALAVRAS-CHAVE: Expressão gênica; Desempenho, Fusarium, Oreochromis niloticus

1 INTRODUÇÃO

As fumonisinas são micotoxinas produzidas durante  o metabolismo secundário  dos fungos
Fusarium verticillioides  e  F.  Proliferatum (TURNER et  al.,1999).  A  presença  de  fumonisina  nas
rações é relativamente comum, dado que o milho, fonte natural de contaminação por fumonisina, é
comumente utilizado como fonte energética (GRIESSLER; ENCARNAÇÃO, 2009). Em peixes, sabe-
se que diferentes níveis de fumonisina podem reduzir  o ganho em peso (GBORE et al.,  2010),
causar alterações hematológicas (PEPELJNJAK et al., 2002; GBORE et al., 2010), neurotoxicidade
(KOVAČIĆ et al., 2009) e aumentar relação entre esfinganina (Sa)/esfingosina (So) (GOEL et al.,
1994). 

O mecanismo exato de ação das fumonisinas ainda não é totalmente conhecido, entretanto,
existem evidências que apontam a perturbação do equilíbrio das concentrações de esfingolipídios
como responsável por grande parte dos danos. A teoria mais aceita de ação das fumonisinas é que
esta micotoxina compete com as bases esfingóides, esfinganina e esfingosina pelo sítio de ligação
na  enzima  ceramida  sintase  promovendo  redução  nas  concentrações  relativas  de  ceramida,
aumento das bases esfingóides livres (Sa e So) e, posteriormente, de esfingosina 1- fosfato (S1P)
(WANG et al., 1992).

A super expressão de genes pró apoptóticos e o silenciamento de genes anti apoptóticos estão
sob investigação para o tratamento de câncer a fim de induzir células tumorais à apoptose (PAVAN
et al.,  2013).  Estudos sugerem que maior  expressão da enzima esfingosina fosfato  liase (SPL)
(BRIZUELA et al., 2012), bem como terapia com ceramida, pode auxiliar na indução de apoptose em
linhagens de células tumorais por meio da ruptura da sinalização de S1P e ativação de caspases
ceramida dependente (AURELI et al., 2014). 

A  resposta  fisiológica  à  fumonisinas  envolve  metabólitos  intermediários  de  esfingolipídios
diretamente relacionados ao equilíbrio apoptótico e parecem ser dependentes do nível e do tempo
de exposição à micotoxina (YOO et al., 1992). É possível que diferentes níveis de fumonisina afetem
distintamente a expressão de caspases, por meio da redução da concentração de ceramidas, e
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aumento da expressão gênica da enzima SPL, devido a maiores concentrações de S1P decorrente
do acúmulo de esfingosina.

Em peixes, entretanto, não há relatos na literatura da ação de fumonisina sobre a expressão de
genes relacionados ao equilibrio  apoptótico,  como caspase e  SPL.  Neste  estudo,  foi  testada  a
hipótese de que a ingestão de dieta contendo níveis crescentes da micotoxina fumonisina afeta a
expressão de genes relacionados ao equilíbrio apoptótico em função do tempo de consumo. Desta
forma,  foi  realizado  um  ensaio  mantendo  alevinos  de  tilápia-do-Nilo  alimentados  com  dietas
contendo diferentes níveis de fumonisina e avaliadas a expressão dos genes caspase 7 (CASP 7) e
esfingosina fosfato liase (SPL) em tecido hepático, aos 15 e 30 dias de consumo da ração.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Os  procedimentos  neste  experimento  foram  realizados  de  acordo  com  regulamento  da
comissão de ética no uso de animais (CEUA - UniCesumar).

O  experimento  foi  realizado  no  Laboratório  de  Aquicultura  da  Universidade  Estadual  de
Maringá - UEM, durante o mês de outubro de 2014. Foram utilizados 180 alevinos de tilápia-do-Nilo,
revertidos sexualmente para macho, pertencentes ao grupo genético GIFT x Tailandesa, com peso
inicial de 2,64 ± 0,06g. Foram utilizadas três caixas de fibrocimento com volume útil de 870L cada,
com sistema individual de renovação da água (15%/dia) e aeração constante por meio de pedra
porosa acoplada a um soprador central.

Foram elaboradas quatro dietas isocalóricas (aproximadamente 3000 kcal de energia digestível
ED/kg de dieta) e isoprotéicas (aproximadamente 33% de proteína bruta), variando apenas quanto à
inclusão  de diferentes  níveis  de  fumonisina,  divididos  nos  seguintes  grupos:  GRUPO 1 –  dieta
controle com 0,0 mg de inclusão de FB/kg de ração, GRUPO 2 - 20 mg de inclusão de FB/kg,
GRUPO 3 - 40 mg de FB/kg e GRUPO 4 - 60 mg de inclusão de FB/kg. 

Para análise de expressão gênica, o fígado de seis animais de cada tratamento, previamente
anestesiados com 90 mg/L de óleo de cravo, foram coletados aos 15 e 30 dias de experimento em
RNA Holder (BioAgency Biotecnologia, São Paulo, Brasil) e armazenados a -80ºC até a extração de
RNA total.

O RNA total  foi  extraído usando Trizol® (Invitrogen, Carlsbad CA, EUA) de acordo com as
instruções do fabricante.  Para a síntese de cDNA foi  utilizado kit  SuperScriptTM III  First-Strand
Synthesis Super Mix (Invitrogen Corporation, Brasil) de acordo com as instruções do fabricante. Os
primers utilizados para avaliação do gene esfingosina fosfato liase (SPL) foram desenhados com
base  nas  sequências  de  genes  depositados  em  www.ncbi.nlm.nih.gov  (números  de  acesso:
XM_005471473 e XM_003441226.2 respectivamente) utilizando-se o site www.idtdna.com. 

Para avaliar a expressão relativa, os dados provenientes da análise de PCR em tempo real
foram transformados utilizando 2-ΔCT, como demonstrado por Livak e Schmittgen, (2001). Os dados
de expressão gênica foram analisados usando o procedimento GLM e as médias foram comparadas
pelo teste de Tukey (P <0,05) (SAS Inst. Inc., Cary, NC, EUA). Os resultados são expressos como
médias e desvios-padrão. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A expressão gênica da enzima SPL foi significativamente alterada pelas dietas. Redução dos
níveis relativos de mRNA de SPL foi observada para tilápias tratadas com 60mg FB/kg de ração aos
15 dias (P <0,0001).
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Figura 1: Efeito dos níveis de inclusão de fumonisinas nas dietas sobre a expressão gênica de SPL. Valores
expressos em unidades arbitrárias (UA). Letras minúsculas sobre as barras comparam as médias entre os

períodos dentro do mesmo tratamento. Teste de Tukey para 5% de probabilidade.

A apoptose é fundamental  para que células danificadas sejam eliminadas.  Neste contexto,
existe uma questão fundamental envolvendo o metabolismo dos esfingolipídios onde o desequilíbrio
entre os metabólitos desta rota podem mudar o destino de uma célula e levar a respostas negativas
significativas como, por exemplo, a carcinogênese (DESAI et al., 2002).

A  estabilidade  entre  os  níveis  de  ceramida,  bases  esfingóides  e  S1P  está  diretamente
associada ao equilíbrio apoptótico celular. Fumonisinas causam acúmulo de esfinganina na célula,
pois inibe a ceramida sintase, única enzima capaz de catalisar esfinganina à ceramida. Excesso de
esfinganina e esfingosina pode ser minimizado por meio de sua bioconversão para S1P (RILEY;
VOSS, 2006).  Esta bioconversão,  entretanto,  pode causar  a quebra do equilíbrio apoptótico por
gerar  grandes  concentrações  de  S1P,  capaz  de  promover  proliferação  e  sobrevivência  celular
através da inibição da apoptose (TAHA et  al.,  2006).  Desta  forma,  é  provável  que fumonisinas
causem redução de ceramida,  acúmulo de esfinganina e elevada produção de S1P alterando o
equilíbrio apoptótico.

Em condições normais, a homeostase entre esfingosina, esfinganina e S1P é estreitamente
regulado pela atividade de diversas enzimas-chave, como esfingosina quinase (SPK), esfingosina 1
fosfato fosfatase (S1PP) e esfingosina fosfato liase (SPL). A esfingosina é fosforilada pela SPK para
formar  S1P.  Nesta  etapa,  S1P  pode  ser  revertida  à  esfingosina  pela  S1PP,  ou  ainda  gerar
irreversivelmente  fosfoetanolamina  e  hexadecenal  por  meio  da  ação  da  SPL.   A  função  da
fosfoetanolamina ainda não é bem conhecida, entretanto acredita-se que os produtos gerados pela
SPL podem estar relacionados ao aumento de apoptose por uma via de sinalização independente da
caspase-3 (FERREIRA et al., 2013).

Neste trabalho, a expressão gênica da enzima SPL foi avaliada. Aos 15 dias, os diferentes
níveis de fumonisina afetaram a expressão do mRNA da SPL (P =0,0002) com leve redução de
expressão para os animais que consumiram o maior nível de inclusão. Os níveis de S1P nas células
são  fortemente  regulados  pelo  balanço  entre  sua  síntese  e  degradação.  É  possível  que  o
comportamento da expressão gênica da enzima SPL aos 15 dias seja decorrente da ativação de
mecanismo de compensação, onde a enzima Sa/So 1 fosfato fosfatase (S1PP), que catalisa a volta
da esfingosina 1-fosfato para esfingosina, tenha evitado o acúmulo de S1P, principalmente para o
maior nível de inclusão de fumonisina, numa tentativa sem sucesso de formar ceramida via ceramida
sintase. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  ingestão  de  dietas  contendo  níveis  crescentes  de  fumonisinas  B1  +  B2  reduzem  a
expressão de SPL função dos tempos de consumo avaliado.
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