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RESUMO 

SALLA, Raquel Fernanda. Estudo comparativo entre duas espécies de anuros com 

diferentes sensibilidades à infecção pelo Batrachochytrium dendrobatidis utilizando 

biomarcadores morfofisiológicos. 2014. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia e 

Monitoramento Ambiental) – Centro de Ciências e Tecnologias para Sustentabilidade, 

Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, 2014. 

 

O presente estudo buscou comparar os efeitos da infecção pelo Bd entre duas espécies 

com diferentes sensibilidades (Xenopus laevis vs Physalaemus albonotatus) à infecção, 

utilizando biomarcadores de função cardíaca mediante análises sobre a freqüência 

cardíaca in loco (fH – bpm), massa ventricular relativa (MVR - %) e manejo de Ca
2+

 no 

coração (contrações isométricas e dinâmica cardíaca in vitro). Ademais, a morfologia 

hepática foi avaliada comparativamente utilizando-se diferentes técnicas (HE como 

técnica de rotina, PAS/Azul de Bromofenol para detecção de polissacarídeos neutros e 

proteínas totais, e Sudan Black para detecção de lipídios) e análise do índice 

hepatossomático. Os resultados demonstraram que a quitridiomicose resulta em um 

efeito depressivo sobre a força de contração de P. albonotatus 78% maior que em X. 

laevis, este efeito é ainda maior (82%) quando foi avaliada a capacidade de 

bombeamento cardíaco. Em relação à dinâmica cardíaca, também pôde-se observar que 

a infecção pelo Bd exerceu um efeito pronunciado sobre P. albonotatus, sendo que o 

tempo de contração de P. albonotatus foi, em média, 125% superior ao observado para 

X. laevis e o relaxamento cardíaco foi 57% maior. Tais efeitos, relacionados ao 

prolongamento do ciclo cardíaco in vitro ainda foram corroborados pela bradicardia 

observada in loco para P. albonotatus, o que não foi observado para X. laevis. Esses 

resultados, associados aos achados morfológicos do fígado, no qual foi constatado um 

aumento das células melanomacrofágicas e de leucócitos, redução da irrigação 

sanguínea, colapso dos cordões de hepatócitos e vacuolização citoplasmática dos 

hepatócitos, somente corroboram a menor tolerância de P. albonotatus à infecção pelo 

fungo. Mediante essa análise comparativa do efeito da infecção nas diferentes espécies 

estudadas, ficou evidente quão diferenciado é o efeito da infecção pelo fungo sobre as 

espécies estudadas. Os efeitos mais pronunciados sobre a função cardíaca observados 

após a infecção pelo Bd em P. albonotatus podem ser consequência da desregulação dos 

canais de canais iônicos fruto de desequilíbrios hidroeletrolíticos ou ainda da produção 

de toxinas pelo Bd. Para X. laevis, a atuação de mecanismos imunes, além da 

capacidade de promover ajustes fisiológicos na função cardíaca, parecem constituir 

características importantes no que tange à maior tolerância à quitridiomicose por esta 

espécie. 

 

Palavras-chave: Quitridiomicose. Fisiologia cardíaca. Função hepática. Xenopus laevis. 

Physalaemus albonotatus. 



ABSTRACT 

 

This study aimed to compare the effects of Bd infection in two anuran species with 

different susceptibility to the infection (Xenopus laevis vs Physalaemus albonotatus), 

using biomarkers of cardiac function through the analysis of the in situ heart rate (ƒH - 

bpm), the relative ventricular mass (RVM - %), and the Ca
2+ 

handling in heart 

(isometric contractions and in vitro cardiac dynamics). Furthermore, the liver 

morphology was evaluated using different comparison techniques (HE as routine 

technique, PAS / Bromophenol Blue to detect neutral polysaccharides and proteins, and 

Sudan Black for detection of lipids), and the analysis of the hepatosomatic index. The 

results demonstrated that the chytridiomycosis results in 78 % higher decrecrement in 

the strength of ventricular contractions of P. albonotatus than in X. laevis, and that this 

effect was even greater (82 %) when analyzing the cardiac pumping capacity. In relation 

to the cardiac dynamics, we could also observe that Bd infection exerted a very 

pronounced effect in P. albonotatus, and the time to contraction of P. albonotatus was 

on average 125 % higher than in X. laevis, while the cardiac relaxation (time to reach 50 

% of relaxation) was 57 % longer. These results related to the prolongation of the 

cardiac cycle in vitro was further corroborated by profound bradycardia observed in situ 

for P. albonotatus, that was not observed for X. laevis. These results, combined with the 

morphological findings in the liver, in which it was observed an increase in 

melanomacrophage cells and leukocytes, a reduction of blood supply, the collapse of 

hepatocytes and their vacuolation only corroborate the lower tolerance of P. albonotatus 

to Bd infection. Through this comparative analysis of the effect of infection the species 

studied it becomes evident how different is the effect of fungus infection on these 

animals. The most pronounced effects of Bd in P. albonotatus over the cardiac function 

may be a result of either a dysregulation of ion channels (causing electrolyte 

imbalances) or the production of toxins by Bd. For X. laevis, the role of immune 

mechanisms and the ability to promote physiological adjustments in the cardiac function 

seem to be important features to promote its greater tolerance to chytridiomycosis. 

 

Keywords: Chytridiomycosis. Cardiac physiology. Hepatic function. Xenopus laevis. 

Physalaemus albonotatus. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

De ampla diversidade biológica, a classe dos anfíbios modernos conta atualmente 

com cerca de 7.198 espécies, distribuídas entre diversas regiões do planeta (FROST, 

2014). Apesar dessa ampla riqueza de espécies, a partir da década de 80 os 

pesquisadores começaram a detectar diversos casos de declínio das populações de 

anfíbios ao redor do mundo (COLLINS; STORFER, 2003; HOULAHAN et al., 2000; 

MCCALLUM, 2007; SILVANO; SEGALLA, 2005; STUART et al., 2004). Nos 

últimos anos um fator que tem se destacado entre as pesquisas é a quitridiomicose. 

Causada pelo fungo quitrídio, Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), essa doença atinge 

principalmente as regiões queratinizadas de anfíbios anuros, salamandras e cecílias 

(BERGER et al., 1998, 2000; GOWER et al., 2013; LONGCORE et al., 1999; 

PIOTROWSKI et al., 2004; TOLEDO et al., 2006; VENESKY et al., 2011). 

Apesar do Bd ser altamente virulento para muitas espécies de anfíbios, podendo 

levá-los à morte mesmo em pequenos níveis de infecção; para outros anfíbios como a 

rã-touro, Lithobates catesbeianus (SHAW, 1802) e a rã africana, Xenopus laevis 

(DAUDIN, 1802); este quitrídio, apesar de ser capaz de infectar os animais de forma 

persistente, não ocasiona sua morte (DASZAK et al., 2004; WELDON et al., 2004). 

Esses animais que apresentam maior tolerância à infecção são de extrema relevância 

para estudos fisiológicos, uma vez que o Bd, apesar de não ocasionar diretamente sua 

mortalidade, pode atuar indiretamente, ocasionando possíveis distúrbios homeostáticos 

e estimulando mecanismos compensatórios/adaptativos que, eventualmente, não 

ocorreriam em animais mais vulneráveis ao quitrídio. Além disso, de importância 

ecológica, está o fato dessas espécies atuarem como potenciais hospedeiras dispersoras 

do fungo (DASZAK et al., 2004; HERRERA et al., 2005; MAZZONI et al., 2009; 

SKERRATT et al., 2007; WELDON et al., 2004). 

Em contraste, algumas espécies nativas do Brasil parecem apresentar maior 

vulnerabilidade ao Bd (GRÜNDLER et al., 2012; KILPATRICK et al., 2009; TOLEDO 

et al., 2006). De interesse particular para esta pesquisa, destaca-se a espécie neotropical 

Physalaemus albonotatus (STEINDACHNER, 1864), que se distribui naturalmente nas 

regiões do Pantanal Sul, onde a contaminação pelo Bd ainda não foi constatada em 

animais adultos (GRÜNDLER et al., 2012). Com o objetivo de desvendar se haveria 

mecanismos correlacionados à fisiologia cardíaca que pudessem vir a estar relacionados 
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à variação interespecífica quanto à vulnerabilidade ao Bd, outra espécie de interesse 

para o presente estudo é o anuro tropical Xenopus laevis (DAUDIN, 1802), 

popularmente conhecida rã albina africana, espécie que se distribui naturalmente em 

diversos países do continente africano, mas que é amplamente utilizada como espécie 

bioindicadora em ensaios toxicológicos e também como animal ornamental 

(INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE, 2013; 

WELDON, 2004). 

Nesse momento, vale lembrar que, embora os mecanismos de ação pelos quais o 

Bd causa a infecção dos anfíbios ainda não estejam plenamente esclarecidos, nos 

animais adultos, o fungo atua histologicamente causando infecção das camadas 

superficiais de queratina da pele (BERGER et al., 1998; NEGRÃO, 2009; 

RACHOWICZ; VREDENBURG, 2004). Ademais, estudos demonstraram que o Bd 

pode atuar afetando o equilíbrio hídrico e osmótico dos animais infectados (VOYLES et 

al., 2009). Testes eletrofisiológicos constataram que o transporte de eletrólitos por 

amostras de pele dos animais infectados é reduzido, de forma que a infecção pelo Bd 

predominantemente inibe a absorção de Na
+
 (VOYLES et al., 2009). Dessa forma, a 

osmorregulação pode ser progressivamente comprometida e a concentração sanguínea 

de eletrólitos ficar reduzida. Tais danos já foram descritos em um estudo realizado com 

anfíbios adultos de Litoria caerulea (WHITE, 1790), em que os animais infectados pelo 

Bd morreram por parada cardíaca, evidenciando assim os possíveis efeitos da infecção 

pelo Bd sobre a função cardíaca dos anfíbios anuros (VOYLES et al., 2009). 

Em adição aos possíveis efeitos do Bd acima elencados, é importante lembrar que 

quaisquer fatores que prejudiquem a função cardíaca dos animais, mesmo que não 

sejam diretamente letais, acabam por desviar uma quantidade significativa de energia 

que seria utilizada para outras funções vitais, prejudicando indiretamente o 

desenvolvimento e estabelecimento das populações. Além disso, alterações fisiológicas 

resultantes da quitridiomicose podem vir a requerer mudanças comportamentais 

compensatórias que acabem por modificar as interações do indivíduo com seu ambiente 

e, assim, repercutir nas suas interações ecológicas tanto no nível de população quanto 

nas comunidades, prejudicando as populações de anfíbios e contribuindo para o declínio 

de suas populações (RAIMONDO et al., 1998). Nesse sentido, um importante órgão 

relacionado não apenas com o processo de desintoxicação do organismo, mas também 

com a ativação da resposta imune e com o estoque e posterior liberação de reservas 

energéticas em condições de estresse é o fígado, o qual pode ser considerado um bom 
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biomarcador de estresse fisiológico em condições adversas, neste caso, a 

quitridiomicose. 

Baseando-se na discussão precedente, e levando-se em consideração o déficit de 

estudos que analisem os efeitos do Bd sobre a morfofisiologia dos anfíbios, é que o 

presente estudo propõe-se a avaliar e comparar, por meio da utilização de 

biomarcadores de função cardíaca e de função hepática, os efeitos da infecção pelo Bd 

de duas espécies de anuros com diferentes sensibilidades à quitridiomicose: a espécie 

africana de modo de vida aquático Xenopus laevis e a espécie Neotropical de modo de 

vida terreste Physalaemus albonotatus. Sabe-se que a utilização de diversos 

bioindicadores é imprescindível quando se objetiva utilizar ferramentas efetivamente 

preditivas e úteis para a proteção e monitoramento dos ambientes (VENTURINO et al., 

2003). Além disso, a capacidade de prever os efeitos das alterações ambientais sobre os 

organismos e de extrapolar os efeitos detectados em laboratório para populações e 

comunidades naturais vem se tornando um fator de grande interesse e importância. 

Dessa forma, os indicadores biológicos auxiliam na identificação de problemas 

ambientais antes que a saúde dos sistemas aquáticos se torne seriamente comprometida 

(JIMENEZ; STEGEMAN, 1990). Tendo conhecimento de tais respostas e 

aprofundando-se o conhecimento acerca desta doença infecciosa poderão ser elaboradas 

propostas mais adequadas e eficazes para o monitoramento dos ambientes impactados 

pelo Bd, permitindo também identificar as possíveis estratégias adaptativas e/ou 

evolutivas determinantes para a sobrevivência dos anfíbios em hábitats impactados pela 

quitridiomicose. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. DECLÍNIO GLOBAL DOS ANFÍBIOS: CAUSAS, HIPÓTESES E A 

QUITRIDIOMICOSE EMERGENTE. 

 

De acordo com Frost (2014), a classe denominada Amphibia, que inclui todos os 

anfíbios modernos, abrange atualmente cerca de 7.198 espécies identificadas e 

classificadas. A classe dos anfíbios pode ser dividida em 3 ordens, a se discernir: 

Caudata, que compreende as salamandras e tritões (671 sp.); Gymnophiona, que inclui 

as cecílias e cobras cegas (199 sp.); e Anura, a mais numerosa, que conta com 6.328 

espécies e é representada pelos anfíbios genericamente conhecidos como sapos, rãs e 

pererecas (FROST et al., 2014). As regiões tropicais representam os locais de maior 

diversidade mundial de anfíbios, sendo o Brasil o país mais rico em número de espécies 

de anfíbios, abrigando atualmente 946 espécies reconhecidas (INTERNATIONAL 

UNION FOR CONSERVATION OF NATURE, 2014; SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE HERPETOPLOGIA, 2014). 

De grande importância ambiental e ecológica, os anuros apresentam uma enorme 

variedade de adaptações, o que lhes confere inúmeras funções ecológicas, especialmente 

no que diz respeito à transferência de energia e nutrientes entre os ecossistemas aquático 

e terrestre atuando, sobretudo, como espécies-chave de diversas comunidades 

(MURPHY et al., 2000). Apesar dessa ampla diversidade, esses animais apresentam 

uma elevada especialização a determinados microhabitats, como faixas estreitas de pH, 

concentração de oxigênio, salinidade, bem como diferentes requerimentos por substrato, 

profundidade da água, correnteza, dentre outras, o que os torna muito mais susceptíveis 

a quaisquer alterações ambientais do que os demais vertebrados (ROWE et al., 2003). 

Nesse sentido, não é surpreendente o fato de os anfíbios corresponderem ao grupo de 

vertebrados mais afetado pela pressão antrópica sobre os ambientes naturais o que, 

segundo um grande número de estudos, tem ocasionado nas últimas décadas um súbito 

declínio de suas populações (BLAUSTEIN et al., 1994, 2003; COLLINS; STORFER, 

2003; HOULAHAN et al., 2000; PARK; KIDD, 2005; RELYEA, 2003; WAKE; 

VREDENBURG, 2008). 

O declínio das populações de anfíbios foi reconhecido como um fenômeno de 

dimensões globais somente a partir da década de 1990 (WAKE; VREDENBURG, 
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2008). Uma década depois, Stuart et al. (2004) afirmaram que cerca de 32% das 

espécies de anfíbios do mundo já estariam ameaçadas de extinção e pelo menos 43% 

passariam por períodos de declínio. Mais adiante, estudos estimaram que as taxas de 

extinções já teriam atingido valores 200 vezes maior, e ainda alertavam que a situação 

só tenderia a se agravar (HAYES et al., 2010; ROELANTS et al., 2007). Em 2008, 

frente à notável redução das espécies de anfíbios em uma taxa alarmante, Wake e 

Vredenburg (2008) chegaram a levantar a possibilidade de estarmos passando pela 

“Sexta Grande Extinção em Massa da Terra”. Atualmente, segundo a Lista Vermelha de 

Espécies Ameaçadas da IUCN, 34 espécies de anfíbios estão consideradas extintas e 

1.303 espécies encontram-se ameaçadas mundialmente. Entre as espécies extintas, 14 

delas são brasileiras, além de outras 436 espécies brasileiras estarem consideradas 

ameaçadas (INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE, 

2014). 

Considerando a situação alarmante dos anfíbios anteriormente descrita, diversos 

estudos começaram a apontar os ocasionadores dos declínios, destacando entre eles a 

perda e fragmentação de habitat, o aumento da incidência da radiação UV, alterações 

climáticas, incluindo-se o aquecimento global e alterações nos índices pluviométricos, 

comércio ilegal, exposição a herbicidas, pesticidas, xenoestrógenos ambientais e, por 

fim, doenças e patógenos (ABDALLA et al., 2013; BLAUSTEIN et al., 1994, 2003; 

COLLINS; STORFER, 2003; COSTA et al., 2012; LONGCORE et al., 1999; PARK; 

KIDD, 2005; POUNDS et al., 2006; RELYEA, 2003). Todos estes fatores, atuando de 

modo isolado ou combinado, acabam afetando negativamente as populações biológicas 

e acelerando o processo de declínio das mesmas (HAYES et al., 2010). 

Embora todos esses elementos atuem significativamente no declínio dos anfíbios, 

nos últimos anos uma das doenças que tem se destacado entre as pesquisas é a 

quitridiomicose. Ocasionada por uma única espécie dentro de um clado basal de fungos 

pouco reconhecidos por sua patogenicidade, esta doença, ao longo das últimas três 

décadas, ganhou substancial notoriedade entre as pesquisas, devido ao seu impacto 

reconhecido sobre a diversidade mundial de anfíbios (FARRER et al., 2011; FISHER et 

al., 2009). Desde a sua descoberta, o Bd tem sido relatado como um dos principais 

atuantes nos casos de mortalidade em massa, em declínios populacionais e, inclusive, 

em alguns casos de extinção de anfíbios pelo mundo (LIPS et al., 2006; SKERRAT et 

al., 2007). Em algumas regiões onde o Bd já é considerado endêmico, as taxas de 

mortalidade apresentam-se cada vez mais altas nas populações de anfíbios infectadas, e 
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embora muitas espécies tenham sobrevivido aos surtos iniciais de infecção, muitas delas 

tiveram sua abundância e distribuição dramaticamente reduzidas ao longo dos últimos 

anos (CRAWFORD et al., 2010; MURRAY et al., 2009; VREDENBURG et al., 2010). 

Apesar de não haver registros numéricos sobre a extensão da doença no que diz 

respeito à sua contribuição para o declínio das populações de anfíbios, sabe-se que 

geograficamente o Bd já atingiu todos os continentes nos quais os anfíbios ocorrem 

(América do Norte, Central e do Sul; Ásia; Austrália; África e Europa), ou seja, em 

todos com exceção da Antártica (BERGER et al., 1998; FISHER et al., 2009; 

SKERRATT et al., 2007; VAN SLUYS; HERO, 2010; VENESKY et al., 2011). No 

Brasil, particularmente, espécies de anfíbios infectadas pelo Bd já foram identificadas 

nos estados de Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, São Paulo e Paraná (TOLEDO et al., 2006; VIEIRA et al., 2012). Apesar de 

sua aparente ocorrência generalizada no Brasil, existem muitas lacunas acerca do 

conhecimento da distribuição do Bd que ainda precisam ser preenchidas (VIEIRA et al., 

2012). 

 

2.2. DESVENDANDO A QUITRIDIOMICOSE: DO PATÓGENO À DOENÇA 

 

2.2.1. Batrachochytrium dendrobatidis: quem e o que são? 

 

Os quitrídios são fungos pertencentes ao filo Chytridiomycota (SPARROW, 

1960). De natureza heterotrófica e hábitos cosmopolitas, esses organismos podem ser 

encontrados em diversos habitats, principalmente em solo e água. Quanto à obtenção de 

energia, estes organismos geralmente atuam primariamente como decompositores ou 

sapróbios, utilizando como substratos essenciais quitina, queratina e materiais vegetais 

(BARR, 1990; KARLING, 1977; SPARROW, 1960). Alguns gêneros são anaeróbios 

facultativos ou obrigatórios, e muitos são parasitas obrigatórios de fungos, algas, plantas 

vasculares, rotíferos, nematóides ou insetos (KARLING, 1977). 

Embora os membros zoospóricos do reino dos fungos sejam bem conhecidos 

como parasitas de protozoários e invertebrados, a princípio não havia descrição de 

quitrídios que atuassem como parasitas ou patógenos em tecidos de vertebrados 

viventes (BARR, 1990; LONGCORE, 1999; PESSIER, 1999; POWELL, 1993; 

SPARROW, 1960). No entanto, a partir da década de 1990, estudos acerca do declínio 
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das populações de anfíbios se intensificaram e a alta ocorrência de mortalidades 

repentinas e sem qualquer evidência de impactos ambientais levou os cientistas a 

levantarem a hipótese de que alguma doença epidêmica poderia ser a provável causa 

dessa súbita mortalidade (BERGER et al., 1998; LAURANCE et al., 1996, 1997). 

Desde então, investigações diagnósticas foram realizadas a fim de detectar doenças 

infecciosas, o que resultou nos primeiros indícios de que uma doença cutânea causada 

por um quitrídio seria a causadora das mortalidades em anfíbios (BERGER et al., 1998). 

Concomitantemente, nas regiões de Queensland (Austrália) e na América Central, 

populações de anfíbios que habitavam regiões montanhosas declinavam 

acentuadamente, sem qualquer evidência de causas ambientais (LIPS, 1998; 

RICHARDS et al., 1993). Posteriormente, diagnósticos realizados por Berger et al. 

(1998) nos anfíbios mortos forneceram fortes evidências de que uma quitridiomicose 

cutânea seria, de fato, a ocasionadora dessas mortalidades. Entre 1996 e 1998, juvenis 

de sapos-flecha azuis (Dendrobates tinctorius - CUVIER, 1797), sapos-flecha verdes e 

pretos (Dendrobates auratus - GIRARD, 1855), e da rã arborícola (Litoria caerulea - 

WHITE, 1790) foram encontrados mortos com uma doença associada à presença de 

organismos eucarióticos localizados na epiderme, os quais produziam zoósporos 

característicos de um membro pertencente aos Chytridiomycota (PESSIER et al., 1999). 

Finalmente, em 1999, Longcore e seus colaboradores foram os primeiros a isolar 

o quitrídio da epiderme de um Dendrobates tinctorius e a descrever a morfologia e as 

características ultraestruturais dos zoózporos do fungo (LONGCORE et al., 1999). 

Considerando que o desenvolvimento do talo e a ultraestrutura dos zoósporos do 

patógeno encontrado no anfíbio diferiam dos até então observados para os demais 

quitridios, Longcore classificou o organismo como um novo gênero e espécie 

(LONGCORE et al., 1999). A denominação Batrachchytrium dendrobatidis (Filo 

Chytridiomycota, Classe dos Quitridiomicetos, Ordem Chytridiales) tem origem 

etimológica do Grego, onde "batracho" significa sapo/rã, e "chytr" significa pote de 

barro/terra. O nome específico foi inspirado em "Dendrobates", o gênero da rã na qual o 

fungo foi responsável por alta mortalidade da população e da qual a primeira cultura foi 

isolada em laboratório (LONGCORE et al., 1999). Popularmente conhecido como Bd, o 

quitrídio encontrado nos anfíbios passou a ser considerado o único membro do filo a ser 

reconhecido por agir de forma patogênica em vertebrados (BERGER et al., 1998, 

2005a). Recentemente foi descrita uma nova espécie de fungo quitrídio, o 

Batrachochytrium salamandrivorans, reconhecido como causador de quadros 
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patogênicos semelhantes aos apresentados nas infecções pelo Bd (MARTEL et al., 

2013). Encontrado, até o momento, somente em salamandras, a nova espécie parece ser 

a resposta de muitos casos de mortalidade até então desconhecidos. Ainda não foram 

relatados casos de infecção por Batrachochytrium salamandrivorans em anuros, 

desconhecendo-se a potencialidade da doença nos mesmos (MARTEL et al., 2013). 

O ciclo de vida do Bd (FIG. 1) se resume basicamente em dois estágios principais 

(VOYLES et al., 2011). O estágio onde ocorre a dispersão consiste no zoósporo 

infecioso, o qual se move no ambiente através de um flagelo posterior (BERGER et al., 

2005a; LONGCORE et al., 1999). O zoósporo encista, absorve o flagelo e inicia o 

desenvolvimento de rizoides, até formar um talo (BERGER et al., 2005a). Uma vez 

maduro, o talo se desenvolve em um zoosporângio (que funciona como um receptáculo 

de estoque de zoósporos) cujo citoplasma se cliva, formando os zoósporos flagelados 

(BERGER et al., 2005a). Por fim, um tubo de descarga se forma e os zoósporos são 

liberados no ambiente externo para dar continuidade ao ciclo de vida (BERGER et al., 

2005a; LONGCORE et al., 1999). 

 

 

Figura 1: Ciclo de vida do Bd. Modificado de Rosenblum et al. (2008). 
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2.2.2. Patofisiologia 

 

Escassos são os estudos que investigam as vias pelas quais a quitridomicose afeta 

as funções biológicas do organismo parasitado (GASCON et al., 2005; ROSENBLUM 

et al., 2008; VOYLES et al., 2009; WAKE; VREDENBURG, 2008). Sabe-se que, 

histologicamente, os talos esféricos do Bd infectam as camadas superficiais de 

queratina, instalando-se entre as células da epiderme e causando focos de erosão e 

hiperqueratose na área do extrato córneo (BERGER et al., 1998; 2000, 2005b; 

NEGRÃO, 2009; PESSIER, 1999; RACHOWICZ; VREDENBURG, 2004). Dessa 

forma, a epiderme sofre hiperplasia, podendo, inclusive, haver regiões com necrose das 

células epidérmicas (BERGER et al., 1998; 2005b). 

Fisiologicamente, duas hipóteses são consideradas como possíveis causas da 

mortalidade dos anfíbios atingidos pela quitridiomicose: a primeira considera a 

produção de uma toxina, a qual poderia afetar os órgãos e outras regiões do organismo 

infectado; a segunda relata que o Bd afeta a capacidade osmorregulatória da pele do 

anfíbio, comprometendo as funções biológicas dependentes de um equilíbrio 

hidroeletrolítico para o seu funcionamento em estado homeostático (BRUTYN et al., 

2012; FITES et al., 2013; VOYLES et al., 2009). A produção de uma toxina poderia 

afetar mecanismos vitais do organismo, potencialmente prejudicando órgãos e sistemas 

do organismo infectado, conduzindo-o, ou não, à morte (BRUTYN et al., 2012; FITES 

et al., 2013). Alternativamente, no caso da osmorregulação prejudicada, a hipótese 

baseia-se no papel da pele dos anfíbios como fator essencial na osmorregulação do 

organismo (ALVARADO; KIRSCHNER, 1963; BOUTILIER et al., 1992; DEYRUP, 

1964; FISCHBARG; WHITTEMBURY, 1977; JORGENSEN, 1954, 1994a, 1994b, 

1997; MOORE; LOFTS, 1964, SHOEMAKER, 1977, WORD; HILLMAN, 2005; 

WRIGHT; WHITAKER, 2001). 

Sabe-se que em animais severamente infectados, a hiperqueratose resultante da 

infecção pelo Bd pode criar uma barreira impermeável o suficiente para afetar a 

funcionalidade da pele como o principal sítio de osmorregulação dos anfíbios 

(PESSIER et al., 1999; VOYLES et al., 2009). Aires et al. (2008) destacam que diversas 

funções biológicas são dependentes de um equilíbrio eletrolítico para que seus 

mecanismos funcionem adequadamente no organismo. Nesse sentido, é relevante 

salientar a pesquisa desenvolvida por Voyles e colaboradores (2009), cujos resultados 

evidenciaram um desequilíbrio eletrolítico e seus danos subsequentes sobre uma função 
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específica dos organismos infectados: a função cardíaca (VOYLES et al., 2009). Esses 

autores relataram uma marcante inibição do transporte de eletrólitos através de amostras 

de pele isoladas de animais infectados pelo Bd (VOYLES et al., 2009). Tal 

desequilíbrio nas funções transepiteliais coincidiu com outras duas alterações 

patofisiológicas: uma redução nas concentrações plasmáticas de eletrólitos e uma 

deterioração do funcionamento elétrico do coração, levando os animais à assístole 

(VOYLES et al., 2009). Após uma série de testes bioquímicos e hematológicos, foi 

constatado que os animais infectados apresentaram concentrações plasmáticas reduzidas 

de Na
+
 e K

+
 (hiponatremia e hipocalemia, respectivamente) (VOYLES et al., 2009). 

Dessa forma, considerando-se que as concentrações de íons como o Na
+
 o K

+
 devem se 

manter relativamente constantes e equilibradas, uma vez que estes íons são responsáveis 

por modular a ocorrência e condução do potencial de ação no músculo cardíaco, é 

válido supor que a quitridiomicose pode estar diretamente relacionada aos danos sobre a 

função cardíaca dos animais infectados. 

Pouco se sabe sobre quais hipóteses acerca da patogenicidade da doença melhor 

explicam a mortalidade massiva de anfíbios que tem sido relatada em decorrência da 

infecção pelo Bd. Nesse sentido, estudos que esclareçam as vias de atuação do Bd sobre 

os organismos hospedeiros são de extrema importância para uma melhor compreensão e 

posterior atuação das comunidades científicas para contenção e/ou criação de propostas 

que busquem o controle dessa epidemia no mundo. 

  

2.3.  CONSIDERAÇÕES SOBRE A MORFOFISIOLOGIA DOS MIÓCITOS 

VENTRICULARES DE ANFÍBIOS 

 

Considerando os possíveis efeitos da quitridiomicose sobre a função cardíaca, 

neste momento, é válido ressaltar algumas peculiaridades dos miócitos ventriculares dos 

anfíbios. De um modo geral, os mecanismos envolvidos na contração cardíaca, no que 

diz respeito à interação actomiosínica e sua regulação pelos íons Ca
2+

, parecem ser 

similares nos diferentes grupos de vertebrados (BERS, 2001; DRIEDZIC; GESSER, 

1994). Não obstante, a maioria dos vertebrados basais (peixes, anfíbios e répteis) possui 

algumas peculiaridades anatômicas e estruturais em seus miócitos ventriculares, que os 

distingue dos demais grupos quanto à modulação dos íons importantes à contração 

cardíaca (FORBES; SPERELAKIS, 1971). 
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Se considerarmos o coração dos mamíferos, é possível perceber que suas 

miofibrilas são maiores e possuem estruturas especializadas na transferência dos sinais 

elétricos da superfície das células para o seu interior (túbulos transversos ou túbulos- T), 

o que permite uma contração quase que simultânea de todas as miofibrilas (FORBES; 

SPERELAKIS, 1971). Em contraste, o sistema de túbulos-T em vertebrados basais é 

rudimentar, senão ausente, sendo que diversos autores afirmam que o mesmo esteja 

presente apenas em mamíferos (DRIEDZIC; GESSER, 1994; KEEN et al., 1992; 

MØLLER-NIELSEN; GESSER, 1992; RANDALL; WARREN; KATHEEN, 2001; 

TIBBITS et al., 2002). 

Além disso, os mamíferos apresentam uma organela especializada conhecida 

como retículo sarcoplasmático (RS), em geral mais bem desenvolvida anatomicamente 

que em vertebrados basais. Essa organela é a principal responsável pela modulação do 

Ca
2+

 intracelular, liberando e estocando Ca
2+

 para ser utilizado pela célula nos 

momentos apropriados (FORBES; SPERELAKIS, 1971; RANDALL; WARREN; 

KATHEEN, 2001). No caso dos anfíbios, especificamente, alguns autores consideram o 

papel funcional do RS como rudimentar, ao passo que outros o consideram inclusive 

ausente (FORBES; SPERELAKIS, 1971; RANDALL; WARREN; KATHEEN, 2001; 

SOMMER et al., 1969). Contudo, vale salientar que os estudos existentes avaliando o 

papel funcional do RS de anfíbios existentes até o momento foram desenvolvidos 

exclusivamente com um número muito reduzido de espécies, sendo todas de ambiente 

temperado (e.g. Lithobates catesbeianus – SHAW, 1802; e Lithobates pipiens - 

Schreber, 1782) (FAN; SHUBA; MORAD, 1996; MORAD; ORKAND, 2000; PAGE; 

NIEDERGERKE, 1972; PARIKH; ZOU; TUNG, 1993; PELSTER et al., 1993; SYME; 

JOSEPHSON, 1995). No caso dos vertebrados basais, os miócitos apresentam diâmetro 

reduzido quando comparados aos dos mamíferos (FIG. 2) (BERGMAN, 1960; 

CHUGUN et al., 1996; DRIEDZIC; GESSER, 1988, 1994; FARRELL; JONES, 1992; 

FAWCETT; SELBY, 1958; FORBES; SPERELAKIS, 1971; HELLE, 1983; KEEN et 

al., 1992; LEAK, 1967; LEKNES, 1984; MAYLIE; MORAD, 1995; SOMMER et al., 

1969; TIBBITS et al., 2002; TOTA, 1989; VORNANEN, 1998). 
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3. Figura 2: Fotomicrografia eletrônica de miócito isolado de Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 
 (A) e de Lithobates pipiens (B). Aumento de 12.000 vezes. OBS: notar o pequeno diâmetro dos 

miócitos (~ 5,78 µm). (Fontes: Barr et al., 1965; Colomo et al., 1997). 

 

Essa característica é de grande importância, pois uma vez reduzida a distância de 

difusão dos íons, mais rápido se torna o influxo e efluxo iônico do meio extracelular 

para o intracelular e vice-versa (SOMMER et al., 1969). Adicionalmente, as miofibrilas 

de anfíbios, peixes e répteis parecem se concentrar nas regiões mais periféricas dos 

miócitos, justapostas à face interna da sarcolema, o que também encurta a distância de 

difusão dos íons no interior da célula (TIBBITS et al., 2002; VORNANEN, 1998). 

Mais controversa é a origem do Ca
2+

 a ser utilizado pelo aparato contrátil, tendo-

se em vista que era anteriormente consensual que, enquanto em mamíferos o Ca
2+

 

liberado do RS representa a principal fonte desse íon, o qual, uma vez ligado à 

troponina C (TnC) permitiria a contração do músculo cardíaco, no ventrículo de 

vertebrados basais, o Ca
2+

 liberado do RS não era considerado tão significativo para a 

contração, além de ter sido contestada a ocorrência de liberação de Ca
2+

 Ca
2+

-induzida 

no ventrículo destes animais (BERS et al., 1991; TIBBITS et al., 1991). Contudo, 

estudos mais recentes desenvolvidos com peixes tropicais (principalmente os 

Neotropicais), vêm contestando esta hipótese, a despeito do fato de que em algumas 

espécies de peixes a contração cardíaca ter se mostrado insensível à rianodina 
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(bloqueadora dos canais de Ca
2+

 do RS), confirmando as hipóteses de baixa 

funcionalidade do RS para os animais em questão (ANELLI JR et al., 2004; COSTA et 

al., 2004; COSTA et al., 2009; DRIEDZIC; GESSER, 1988; HOVE-MADSEN; 

GESSER, 1996; RIVAROLLI et al., 2006; ROCHA et al., 2007). Contudo, não se pode 

esquecer das ressalvas realizadas no parágrafo anterior no que tange ao papel do RS em 

anfíbios. Não obstante, considerando a existência de uma maior densidade de receptores 

de DHPR (canais L) em virtude de uma maior razão superfície/volume no coração dos 

vertebrados basais, é válido considerar que nestes animais o transporte de Ca
2+

 através 

da sarcolema mostra-se imprescindível à contração, independente do RS ser funcional 

ou não (VORNANEN, 1997). 

No que diz respeito aos mecanismos envolvidos no relaxamento cardíaco dos 

vertebrados, sabe-se que é necessária uma redução da concentração citosólica de Ca
2+

, a 

qual é promovida por sistemas específicos de transporte (MISQUITTA et al., 1999; 

TIBBITS et al., 1991). Dentre os sistema de retirada de Ca
2+

 citosólico destacam-se a 

bomba de Ca
2+

 do RS (Ca
2+

-ATPase/ SERCA); o trocador Na
+
/Ca

2+
 (NCX) e a bomba 

de Ca
2+

 da SL; além das mitocôndrias (BERS, 1991). Considerando a mesma 

argumentação utilizada para a contração cardíaca, para a maior parte dos vertebrados 

basais já estudados, pode-se sugerir que durante o relaxamento cardíaco, o Ca
2+

 é 

removido do citosol através da bomba de Ca
2+

 sarcolemal, mas principalmente pelo 

NCX (DRIEDZIC; GESSER, 1994; TIBBITS et al., 1991). Adicionalmente, as espécies 

basais que apresentem um RS funcional também dependem da Ca
2+

-ATPase do RS, o 

que garante um ciclo cardíaco mais rápido (CASTRO et al., 2013; KORAJOKI; 

VORNANEN, 2012, 2013; LUKYANETS; LUKYANETZ, 2013). No que diz respeito 

a uma das espécies aqui estudadas, já foi comprovado que o Xenopus laevis não 

expressa a isoforma cardíaca da SERCA, o que então nos permite sugerir que o RS não 

desempenha um papel funcional importante para o acoplamento excitação contração 

(acoplamento E-C) ventricular na espécie (PEGORARO et al., 2011). 

Toda a argumentação precedente ilustra a importância de que as diferentes 

concentrações dos íons essenciais ao coração (e.g., Na
+
, Ca

2+
, K

+
) não sejam alteradas, 

quer seja para garantir a manutenção do potencial de membrana nos diferentes 

momentos do ciclo cardíaco (repouso ou potencial de ação), quer seja para garantir o 

influxo de Ca
2+

 para ativar diretamente a TnC e/ou acionar liberação de Ca
2+

 Ca
2+

-

induzida do RS. Justamente, assumindo a hipótese de que em algumas espécies a 
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quitridiomicose atue diferencialmente sobre as concentrações eletrolíticas, podendo agir 

direta ou indiretamente sobre os diversos mecanismos de transporte responsáveis pelo 

acoplamento E-C e o relaxamento cardíacos anteriormente descritos, é que o presente 

estudo pretende averiguar os efeitos da quitridiomicose sobre a função cardíaca dos 

anfíbios. Tais respostas podem constituir-se em importantes biomarcadores fisiológicos 

deste estressor ambiental. 

 

3.1. A FUNÇÃO HEPÁTICA E A QUITRIDIOMICOSE 

 

O fígado desempenha um papel indispensável em muitos processos biológicos, 

atuando particularmente no metabolismo, destacando-se na síntese de proteínas, estoque 

de metabólitos, secreção de bile, desintoxicação, acúmulo de ferro devido à destruição 

das hemácias, entre outras funções. Além disso, o fígado é o órgão no qual a glicose 

absorvida no trato digestório é estocada sob a forma de glicogênio, servindo como 

reserva energética (AKIYOSHI; INOUE, 2012). 

Sua função de desintoxicação é garantida pela elevada concentração de enzimas 

metabolizadoras (ex.: sistema mono-oxigenase dependente de citocromo P450). Nesses 

sistemas acontecem as reações de biotransformação, as quais modificam a estrutura de 

compostos tóxicos em produtos a serem eliminados do corpo (HODGSON; LEVI, 

2004). Entretanto, ocasionalmente, a própria biotranformação pode se tornar fonte de 

produtos tóxicos, visto que os metabólitos secundários oriundos das reações de 

transformação também podem apresentar características ativas e tóxicas, 

desencadeando, dessa forma, possíveis lesões hepáticas (HODGSON; LEVI, 2004). 

Diversos estudos demonstram que o tecido hepático atua como alvo frequente de 

respostas histofisiológicas em função da exposição a diversos estressores, como toxinas, 

contaminantes, compostos químicos, doenças infecciosas etc (AGIUS; ROBERTS, 

2003; AKIYOSHI; INOUE; 2012; CRAWSHAW; WEINKLE, 2000; HINTON; 

LAURÉN, 1990; HODGSON; LEVI, 2004; RIBEIRO et al., 2011; RIBELIN et al., 

1975; ROBERTS, 1978;). 

Além disso, os anfíbios são particularmente susceptíveis a doenças generalizadas, 

sendo o fígado um dos órgãos geralmente mais afetados (AKIYOSHI; INOUE, 2012). 

Isso acontece em virtude da posição do fígado em relação aos pulmões, mantendo 

contato com o trato intestinal e a circulação linfática natural pela cavidade 
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pleuroperitonial (celômica), o que resulta numa rápida disseminação em casos de 

doenças infecciosas pelo corpo (AKIYOSHI; INOUE, 2012). 

Nos anfíbios, peixes e em algumas espécies de répteis, existe um tipo celular 

peculiar que os distingue entre os demais vertebrados; são as células 

melanomacrofágicas, também conhecidas como centros melanomacrofágicos (CM) 

(AGIUS; ROBERTS, 2003; CRAWSHAW; WEINKLE, 2000; RIBEIRO et al., 2011). 

Estas células são macrófagos semelhantes aos encontrados em outros vertebrados, 

porém, dotados de pigmentos em seu interior (melanina, lipofuccina, ceróides e 

hemosiderina) (AGIUS; ROBERTS, 2003; CRAWSHAW; WEINKLE, 2000). A 

quantidade dessas células no fígado, seu tamanho e distribuição dos pigmentos variam 

de acordo com a espécie, idade e o estado de estresse (FISHELSON, 2006). Essas 

células consistem em agregados de células homoplásicas aos macrófagos e de 

fragmentos derivados da degradação de células fagocitadas, notadamente os eritrócitos e 

os pigmentos melanina, hemosiderina e lipofuscina (AGIUS; ROBERTS 2003). Além 

do fígado, estas células também podem ser encontradas no tecido retículo-endotelial do 

baço e dos rins (AGIUS; AGBEDE 1984; RIBEIRO et al., 2011). As principais funções 

dos melanomacrófagos são a destruição, desintoxicação e reciclagem de hemácias 

(PASSANTINO et al., 2013; RIBEIRO et al., 2011). Estudos já relataram um aumento 

na frequência dos agregados melanomacrofágicos após a exposição a contaminantes e a 

agentes infecciosos, tais como vírus, bactérias e parasitas (AGIUS; ROBERTS, 2003; 

PASSANTINO et al., 2013; RIBELIN et al., 1975; ROBERTS, 1978). Essa resposta 

generalizada do tecido hepático às perturbações ambientais é frequentemente utilizada 

como um biomarcador de impacto ambiental (PASSANTINO et al., 2013). 

Por todas as razões acima descritas, o fígado representa uma ferramenta bastante 

apropriada para se avaliar os efeitos de doenças infeciosas sobre o organismo. Nesse 

sentido, considerando a ausência de estudos que determinem os efeitos da 

quitridiomicose sobre a função hepática dos anfíbios, o presente estudo pretendeu 

avaliar os efeitos diretos e/ou indiretos da infecção pelo Bd sobre a morfofisiologia do 

fígado das espécies P. albonotatus e X. laevis. 
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3.2. BREVES CONSIDEREÇÕES SOBRE AS ESPÉCIES DE ESTUDO 

 

3.2.1. Physalaemus albonotatus 

 

Classe: Amphibia 

Ordem: Anura 

Familia: Leptodactylidae 

Subfamilia: Leiuperinae 

Gênero: Physalaemus 

Espécies: Physalaemus albonotatus (Steindachner, 1864) 

Sinônimo: Physalaemus albonotatus — Bokermann, 1966 

 

 Os Physalaemus albonotatus (FIG. 3) são nativos das regiões pantaneiras do 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul no Brasil, das planícies do leste da Bolivia, norte da 

Argentina e Paraguai. De hábito diurno e noturno, essa espécie é terrestre e pode ser 

encontrada em áreas abertas, próximos a corpos de água semi-permanentes ou 

temporários, ou áreas gramadas inundadas, onde podem reproduzir. Os machos 

vocalizam sob vegetação em pequenas depressões alagadas, às vezes decorrentes de 

pegadas de animais, nas margens de lagoas temporárias e áreas inundadas 

(INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE, 2014; 

UETANABARO et al., 2008). O amplexo é axilar e a reprodução é prolongada (outubro 

a abril). As fêmeas depositam cerca de 1.500 ovos em ninhos de espuma na superfície 

de corpos d’água (KWET; DIBERNARDO, 1999; UETANABARO et al., 2008). 

 

http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/?action=references&cl_id=1
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/?action=references&o_id=1
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/?action=references&f_id=259
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/?action=references&sf_id=98
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/?action=references&g_id=320
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/?action=references&id=18096
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/?action=names&a_id=2494
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/?action=names&year=1864
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Figura 3: Exemplares de Physalaemus albonotatus em estágio adulto. 

 

Não há dimorfismo sexual quanto ao tamanho dos indivíduos, sendo que os 

adultos atingem cerca de 3 cm, entretanto algumas características morfológicas os 

distiguem, sendo a região gular enegrecida nos machos e branca nas fêmeas 

(RODRIGUES et al., 2004; UETANABARO et al., 2008 ). De acordo com a Lista 

Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN, o status dessa espécie é considerado como 

“menos preocupante”, e a tendência de suas populações é considerada estável 

(INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE, 2014; 

WELDON, 2004). 
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3.2.2. Xenopus laevis 

 

Classe: Amphibia 

Ordem: Anura 

Família: Pipidae 

Gênero: Xenopus 

Espécie: Xenopus laevis (Daudin, 1802) 

Sinônimo: Xenopus laevis - Steindachner, 

1867 

 

 Os Xenopus laevis (FIG. 4) são nativos do continente africano e sua distribuição 

geográfica compreende Angola, Zambia, Malawi, o sul de Moçambique, Zimbábue, 

Namíbia, Nigéria, Camarões, Congo, Gabão e África do Sul. Devido à ampla utilização 

econômica e como modelo experimental científico, essa espécie já se encontra 

disseminada em diversos outros países como os Estados Unidos, Chile, Reino Unido, 

França, Portugal, Itália, México, entre outros. 

 

 

Figura 4: Exemplares de Xenopus laevis em estágio adulto. Fonte: Fonte: http://www.fish-

species.org.uk/tropical-fish/45-albino-african-clawed-frog.htm.  

 

Seu ciclo de vida é totalmente aquático, podendo ser encontrada em uma vasta 

gama de habitats, incluindo corpos d’água, córregos e lagos e locais alagados e 

eutrofizados (INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE, 

http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/?action=references&cl_id=1
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/?action=references&o_id=1
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/?action=references&f_id=360
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/?action=references&g_id=962
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/?action=references&id=23098
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/?action=names&a_id=3143
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/?action=names&year=1802
http://www.fish-species.org.uk/tropical-fish/45-albino-african-clawed-frog.htm
http://www.fish-species.org.uk/tropical-fish/45-albino-african-clawed-frog.htm
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2014; WELDON, 2004). De alto potencial reprodutivo, os X. laevis são amplamente 

utilizados como modelo experimental em pesquisas científicas em virtude de algumas 

características que os destacam entre os demais anuros: são facilmente mantidos em 

laboratório, relativamente resistentes a doenças, apresentam ciclo de vida curto quando 

comparados às demais espécies de anuros e possuem ovos grandes e numerosos 

(GURDON; HOPWOOD, 2000). De acordo com a Lista Vermelha de Espécies 

Ameaçadas da IUCN, o status desta espécie é também considerado como “menos 

preocupante”, e a tendência de suas populações é considerada estável 

(INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE, 2014; 

WELDON, 2004). 

 

3.3. OBJETIVOS 

 

Diante dos possíveis efeitos resultantes da quitridiomicose sobre anfíbios com 

diferentes sensibilidades à infecção, o objetivo do presente estudo foi avaliar 

comparativamente o efeito da infecção pelo Batrachochytrium dendrobatidis em 

indivíduos adultos de X. laevis e de P. albonotatus, utilizando biomarcadores 

indicadores da função cardíaca e da função hepática. Para tanto, pretendeu-se 

especificamente: 

a) Avaliar os possíveis efeitos da infecção pelo Bd sobre a frequência cardíaca in 

loco, analisando comparativamente as duas espécies; 

b) Comparar a massa ventricular relativa dos animais infectados comparados aos 

não infectados (controle), para ambas as espécies; 

c) Verificar possíveis alterações no manejo de Ca
2+

 no coração dos animais após a 

exposição ao Bd por meio de registros isométricos da força de contração, 

analisando diferentes parâmetros em diferentes condições (tempos de 

estimulação e frequências de estimulação); 

d) Comparar a anatomia e a morfologia hepática dos animais infectados 

comparados aos não infectados (controle), para ambas as espécies; 

e) Comparar o índice hepatossomático dos animais infectados comparados aos não 

infectados (controle), para ambas as espécies. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. OBTENÇÃO DOS ANIMAIS E MANUTENÇÃO EM LABORATÓRIO: 

 

Os indivíduos de Xenopus laevis (n = 18) foram obtidos em um estabelecimento 

comercial de animais (Avicultura Divino, Sorocaba, SP). Os indivíduos de Physalaemus 

albonotatus (n = 13) foram coletados em seu habitat silvestre nas dependências da 

fazenda pertencente à Pousada Caminhos do Pantanal, localizada no distrito de 

Albuquerque (MS). Uma vez transportados ao Laboratório de Fisiologia da 

Conservação, do Departamento de Biologia da UFSCar, Campus Sorocaba, os animais 

foram mantidos em laboratório por 20 dias para a recuperação do estresse decorrente do 

transporte e aclimatação às condições laboratoriais. 

Os indivíduos de Xenopus laevis (hábito aquático) foram mantidos em aquários de 

10L (1 animal/L) e alimentados com ração para peixes contendo 30% de proteina bruta 

(Alcon R) (HAISLIP et al., 2011). Os indivíduos de Physalaemus albonotatus (hábito 

terrestre) foram mantidos em aquários de 10L (1 animal/ dm
3
) contendo 1 L de água 

declorinada para manter a umidade, e alimentados com larvas de “bicho furão/larva da 

laranja” (Ecdytolopha aurantiana) (UETANABARO et al., 2008). Em laboratório os 

animais foram mantidos sob circulação contínua de água declorinada, aeração constante, 

temperatura controlada (20 °C) e fotoperíodo natural (~ 12h claro: 12h escuro). A água 

foi monitorada para garantir que os parâmetros físico-químicos fossem mantidos dentro 

dos valores aceitáveis (pH 7,1 – 7,3; dureza - CaCO3 = 48 - 56 mg L-1; alcalinidade – 

CaCO3= 40 - 43; DO2 6.8 - 7.5 mg L
-1

, condutividade = 99,78 uS/cm), os quais foram 

similares àqueles observados em grande parte das águas continentais do Brasil. 

 

4.2. ANÁLISE DIAGNÓSTICA PRÉVIA 

 

Logo após a chegada dos animais no laboratório, foi realizado o diagnóstico de 

uma possível infecção prévia pelo Bd em ambas as espécies através de análises de 

swabs corridos em PCR real time (FIG. 5) (ABI 7300 -Applied Biosystems, Inc.) 

realizado no Laboratório de História Natural de Anfíbios Brasileiros (Instituto de 

Genética, Evolução e Bioagentes, Instituto de Biologia – UNICAMP, Campinas) 

seguindo os protocolos de Lambertini et al (2013). Essa análise diagnóstica visou 
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verificar se os animais já não estavam infectados pelo Bd proveniente de suas 

origens/habitats. Todos os indivíduos foram submetidos a esse teste e a partir dos 

resultados obtidos, pôde-se certificar que nenhum animal apresentou infecção prévia 

pela quitridiomicose. 

 

 

Figura 5: Equipamento de PCR em tempo Real (qPCR). 

 

4.3. INFECÇÃO DOS ANIMAIS: PADRONIZAÇÃO DO INÓCULO 

 

Para infecção dos animais do grupo Bd de ambas as espécies foi utilizada a cepa 

LFT021 fornecida pelo Laboratorio de Quitridiomicose (Instituto de Genetica, Evolução 

e Bioagentes, Instituto de Biologia –UNICAMP, Campinas), proveniente de uma 

cultura pura crescida em caldo 1 % triptona por 7 dias e 100 μL, semeada em placa de 

Petri contendo Agar 1% triptona (LONGCORE et al., 1999). Na placa, a cultura cresceu 

por mais 7 dias e posteriormente foi lavada utilizando-se 2 mL de caldo nutriente. Por 

fim, uma alíquota foi contada em câmara de Neubauer para estimar a quantidade de 

zoósporos presentes. 
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4.4. PADRONIZAÇÃO DA INFECÇÃO DOS INDIVÍDUOS 

 

Os indivíduos de X. laevis (n = 18) foram divididos em dois grupos (tratamentos): 

Bd (n = 9) e CT (n = 9). Os indivíduos de P. albonotatus (n = 13) também foram 

divididos em dois tratamentos: Bd (n = 7) e CT (n = 6). Os animais foram infectados de 

modo que a concentração final em cada aquário do grupo Bd (inoculado- sem contar o 

crescimento do Bd por si só) foi de aproximadamente 6,5 x 10
5
 zoósporos/L para ambas 

as espécies. Ao grupo controle foi adicionado caldo estéril (livre de Bd) a fim de evitar 

variações alheias entre os grupos experimentais (tratamentos). Os animais de ambas as 

espécies permaneceram sob as mesmas condições durante uma semana, não havendo 

troca de água para evitar a perda dos zoósporos. Os animais foram alimentados em dias 

intercalados a fim de manter a integridade da qualidade da água por um maior período 

de tempo. 

 

4.5. ANÁLISE DE CONFIRMAÇÃO DA INFECÇÃO 

 

Após o sétimo dia da infecção, a fim de confirmar se os animais infectados 

haviam, de fato, contraído a infecção, bem como verificar se os animais do grupo 

controle não haviam se infectado acidentalmente, seguindo os protocolos de Lambertini 

et al. (2013), foi realizado o diagnóstico de confirmação das infecções através de 

análises de swabs corridos em PCR real time (ABI 7300 -Applied Biosystems, Inc.) 

realizado no Laboratório de História Natural de Anfíbios Brasileiros (UNICAMP – 

Campinas) (APÊNDICE I). 

 

4.6. DETERMINAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA “IN LOCO” 

 

Após a infecção os animais tiveram a massa corpórea determinada (Wb - g) e 

foram sacrificados por espinhalamento a fim de se evitar efeitos indiretos de anestésicos 

sobre a função cardíaca (American Veterinary Medical Association, 2001). 

Posteriormente, foi feita uma incisão na região ventral abdominal para exposição do 

coração e do fígado. Em seguida, a frequência cardíaca in loco (fH - bpm) foi 

determinada por meio da contagem visual dos batimentos cardíacos. Tal metodologia 
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mostra-se muito mais adequada que a eletrocardiografia quando se pretende obter a 

freqüência cardíaca basal de um animal, uma vez que evita a o estresse decorrente da 

implantação de eletrodos transcutâneos (BURGGREN et al., 1983; FEDER, 1983; 

WASSERSUG et al., 1981). 

 

4.7. DETERMINAÇÃO DA MASSA VENTRICULAR RELATIVA (MVR) E DO 

ÍNDICE HEPATOSSOMÁTICO (IHS) 

 

Após a determinação da fH, o coração foi dissecado, cuidadosamente retirado e o 

ventrúculo foi separado do átrio e do seio venoso e então pesado em uma balança 

analítica. A massa ventricular relativa (MVR) foi então expressa como uma 

porcentagem da massa corpórea (MVR - % da Wb). Em seguida, o mesmo 

procedimento de pesagem foi realizado para o fígado dos animais, para posterior 

determinação do índice hepatossomático (IHS), o qual também foi expresso como uma 

porcentagem da massa corpórea (IHS - % da Wb). 

 

4.8. DETERMINAÇÃO DA FUNÇÃO CARDÍACA “IN VITRO”. 

 

4.8.1. Preparação das Tiras Ventriculares 

Os protocolos foram desenvolvidos de acordo com a metodologia desenvolvida 

por Costa et al. (2008) para tiras ventriculares de rã-touro, Lithobates catesbeianus 

(Shaw, 1802). Após o sacrifício, tiras ventriculares (diâmetro ~1 mm) foram preparadas, 

após a cuidadosa separação do ventrículos dos átrios e do seio venoso. A seguir, as tiras 

foram transferidas para cubetas termostatizadas de 20 mL já contendo solução 

fisiológica própria para anfíbios, com a seguinte composição (em mM): 115 NaCl, 5 

KCl, 30 NaHCO3, 0,94 MgSO4, 2,5 CaCl2, e 5 glicose. Esta solução foi continuamente 

borbulhada por uma solução de carbogênio (2% CO2, São Carlos Gases
®
) a fim de 

manter um pH em torno de 7,4 a 25 
°
C. 

As preparações foram suspensas utilizando linha cirúrgica de forma que uma das 

extremidades estava interligada a um transdutor de força isométrica (AVS, Solução 

Integrada Ltda.), conectado a um amplificador (AECAD 04, AVS, Solução Integrada 

Ltda., Brasil) o qual enviava o sinal a um sistema de aquisição e tratamento de dados 

(ANCAD, AVS, Solução Integrada, Ltda, Brasil), enquanto a outra extremidade da tira 
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foi fixada a um gancho construído na parte final de um eletrodo de platina. Esse 

eletrodo e um outro, posicionado no interior do banho, foram conectados a um 

estimulador (AVS 100C4, Solução Integrada Ltda., Brasil) que enviava pulsos elétricos 

quadrados com 8 ms de duração e uma voltagem 50% superior ao limiar, com o intuito 

de garantir uma estimulação máxima ao longo de todo o experimento (FIG. 6). As 

preparações foram estiradas até que se obtivesse uma relação constante entre o 

comprimento da preparação e a força de contração desenvolvida. Por fim, as 

preparações foram estabilizadas por um período de 40 minutos à frequência de 

estimulação de 0,2 Hz (12 bpm) antes que os diferentes protocolos experimentais 

fossem conduzidos. 

 

  

Figura 6: Equipamento para aquisição de dados in vitro; (a.) Esquema representando o transdutor 

de força (b.) acoplado a uma das extremidades da preparação. (c.) Outra extremidade da 

preparação presa ao gancho imerso em (d.) solução fisiológica. (e.) O eletrodo de 

platina responsável pela transmissão dos impulsos elétricos para a solução presente no 

interior da (f..) cubeta. B- de talhe da tira ventricular imersa em solução fisiológica. 

 

4.8.2. Protocolos Experimentais 

 

Protocolo 1. Após o período de estabilização, a força de contração (Fc – 

mN.mm
2
), o tempo para o pico de tensão (TPT - ms) e o tempo para 50% do 

relaxamento (THR - ms) desenvolvidos pelas tiras ventriculares de indivíduos do grupo 

Bd (infectado) e pelo grupo CT (controle) de ambas as espécies foram registrados 

ininterruptamente por um período de 40 minutos à frequência de estimulação 
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subfisiológica de 0,2 Hz. Utilizando-se tal protocolo foi possível avaliar a ocorrência de 

possíveis deteriorações tempo-dependentes na força de contração isométrica no decorrer 

do período experimental, permitindo que fossem realizadas as correções necessárias dos 

valores de força obtidos nos protocolos subsequentes; 

Protocolo 2. A frequência de estimulação foi elevada a partir de 0,2Hz até atingir 

a frequência na qual as tiras ventriculares de ambos os grupos experimentais não fossem 

mais capazes de se contrair regularmente. A frequência máxima de estimulação obtida 

para grupo experimental foi considerada aquela na qual pelo menos 80% das tiras 

ventriculares ainda eram capazes de se contrair regularmente. Em toda a faixa de 

frequências utilizadas, foram realizadas análises da Fc, TPT e THR. Ademais, a fim de 

se obter uma perspectiva mais integrativa dos efeitos da infecção pelo Bd sobre a função 

cardíaca dos girinos de rã-touro, a capacidade de bombeamento do músculo (CBC - 

mN.mm
-2

.min
-1

), que corresponde ao produto entre a frequência de estimulação e a 

força de contração foi calculada (MATIKAINEN; VORNANEN, 1992). 

 

4.9. ANÁLISE HISTOLÓGICA DE ALTA-RESOLUÇÃO 

 

Após a determinação do IHS, uma pequena secção de cada fígado (para as duas 

espécies - grupo controle: n = 6; grupo infectado: n = 6) foi aleatoriamente retirada e 

devidamente alocada em recipientes adequados para o processamento histológico. Os 

tecidos dos fígados coletados foram fixados em solução de Karnovsky por 24 horas e, 

em seguida, o material foi pós-fixado em tetróxido de ósmio 1,67% no escuro por 2 

horas. O material foi embebido duas vezes em tampão fosfato 0,1 M por 30 minutos e, 

em seguida, desidratado conforme a metodologia descrita por Silva-Zacarin et al. 

(2012). Dessa forma, o material foi desidratado em banhos de soluções alcoólicas de 

concentrações crescentes de 15%, 30%, 50%, 70%, 80%, 85%, 90%, 95% e 100% por 

40 minutos cada, sendo a última concentração realizada por duas vezes consecutivas. 

Posteriormente, o tecido foi imerso em solução de xilol+álcool (1:1) e em dois banhos 

de xilol por 40 minutos cada. Por fim, o material processado foi embebido (overnight a 

10ºC) em historesina líquida Leica® e, posteriormente, emblocado em historesina de 

inclusão (historesina de embebição acrescida de catalisador na proporção 15mL:5mL). 

Após a polimerização e confecção dos blocos de historesina, esses foram submetidos à 

microtomia (micrótomo Leica® - RM 2255) para a confecção de lâminas histológicas 
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contendo 16 secções de 1,5μm de espessura. Por fim, as lâminas contendo as secções 

histológicas foram submetidas a determinadas técnicas de coloração (descritas nos 

intens subsequentes). Após secas, as lâminas foram montadas com ERV-Mount, 

analisadas e fotodocumentadas ao microscópio de luz (Microscópio Leica - DM1000). 

Para as análises, foram utilizados 6 indivíduos por grupo (CT e Bd), sendo 

avaliadas 2 lâminas histológicas por indivíduo, as quais continham aproximadamente 16 

secções dos fragmentos do fígado, obtidas por meio do seccionamento do tecido 

hepático em profundidades diferentes, e distribuídos na superfície laminar. A partir da 

análise desse material foram definidos padrões morfológicos qualitativos e quantitativos 

para cada grupo. 

 

4.9.3. Análise Morfológica 

 

 Após a microtomia, secções histológicas foram submetidas à coloração de 

Hematoxilina e Eosina (HE) para análise morfológica. Após secas, as lâminas foram 

montadas com ERV-Mount, analisadas e fotodocumentadas ao microscópio de luz 

(Microscópio Leica - DM1000). 

 

4.9.4. Análises Histoquímicas 

 

As secções histológicas foram submetidas às seguintes técnicas histoquímicas: 

I) Azul de Bromofenol; para detecção de proteínas totais (PEARSE, 1960);  

II) PAS (Ácido Periódico de Schiff); para detecção de glicoconjugados 

neutros e glicogênio (MCMANUS, 1946);  

III) Sudam Black para detecção de lipídios totais (PEARSE, 1960). 

Após secas, as lâminas foram montadas com ERV-Mount, analisadas e 

fotodocumentadas ao microscópio de luz (Microscópio Leica - DM1000). 

 

4.9.5. Morfometria  

 
Após a análise e fotodocumentação das lâminas coradas em HE, com a finalidade de 

verificar a frequência de células melanomacrofágicas nos grupos CT e Bd de ambas as 
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espécies, contagens foram realizadas nas lâminas histológicas mediante parâmetros 

preestabelecidos (TABELA 1). 

 

Tabela 1: Parâmetros preestabelecidos para a realização das análises morfométricas. 

 

 Padronização para contagem das 

células melanomacrofágicas 

Nº de Indivíduos 5 

Nº de Lâminas 2 

Nº de Secções por lâmina 10 

Objetiva Óptica 4x 

Campo de visão maior área tecidual 

 

4.10. PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS 

 

Os resultados foram apresentados como valores médios ± 1 E.P.M. A análise da 

homogeneiadade da variância dos dados foi realizada pelo teste de Bartlett. O ANOVA 

de 2-fatores (Two-Way ANOVA) foi empregado para identificar se havia alguma 

interação entre a infecção pelo Bd e a espécie analisada, enquanto o teste de Tukey-

Kramer de comparações múltiplas com um limite de confiança de 95% foi aplicadp para 

comparar os resultados, sempre que os mesmo foram significativos. Todas as análises 

estatísticas foram realizadas utilizando o software SigmaPlot® software (versão 11.0; 

2008). 
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5. RESULTADOS  

 

5.1. ANÁLISES IN LOCO 

 

Analisando os primeiros sintomas apresentados pelos animais do grupo infectado de 

P. albonotatus, foi possível verificar, após o segundo dia de infecção, que os animais 

rejeitavam a alimentação. Além disso, a atividade dos mesmos também foi afetada, de 

modo que os indivíduos tornaram-se letárgicos e progressivamente incapacitados de se 

movimentar normalmente. 

Sobre os resultados observados in loco, analisando-se os indivíduos de P. 

albonotatus, foi observada uma bradicardia (P < 0,05) nos animais do grupo Bd (116 ± 

2 bpm) quando comparados aos animais do grupo controle (136 ± 3) (TABELA 2). 

Adicionalmente, no que se refere à massa ventricular relativa (MVR - % massa 

corpórea), observou-se uma atrofia (P < 0,05) do músculo cardíaco nos indivíduos de P. 

albonotatus infectados pelo Bd (0,188 ± 0,004) com relação aos seus controles (0,263 ± 

0,005) (TABELA 2). No entanto, para os indivíduos de X. laevis., embora não houve 

alterações significativas para a frequência cardíaca in loco (fH, TABELA 2) entre o 

grupo dos animais infectados (84 ± 6 bpm) e o grupo controle (84 ± 6 %), os valores de 

massa ventricular relativa das tiras ventriculares dos animais infectados apresentam-se 

elevados (Bd: 0,19 ± 0,02%) quando comparados aos valores obtidos para o grupo 

controle (CT: 0,10 ± 0,01 %) (TABELA 2). 

 

Tabela 2: Valores médios de Massa Ventricular Relativa (MVR – % da massa 

corpórea) e Frequência Cardíaca (ƒH – bpm) obtidos para os indivíduos de 

Physalaemus albonotatus e de Xenopus laevis em resposta à infecção pelo Bd e 

seus respectivos controles (CT). Média ± 1 E.P.M. NS – sem diferença 

estatística entre os diferentes tratamentos (P > 0,05). 

 

 

 

 

 

GRUPO 

fH (bpm) MVR (%) 

ESPÉCIE MÉDIA E.P.M. MÉDIA E.P.M. 

P. albonotatus CT 136 3 0,28 0,01 

P. albonotatus Bd 116* 2 0,15* 0,01 

 Estatística (P) P < 0,0001 

Significativo 

P < 0,0001 

Significativo 
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X. laevis CT 84 6 0,10 0,01 

X. laevis Bd 84 6 0,19* 0,02 

 
Estatística (P) 

P < 0,05 

NS 

P < 0,0001 

Significativo 

 

 

5.2.  ANÁLISES IN VITRO 

 

A FIG. 7 apresenta graficamente os valores médios da força de contração (Fc – mN . 

mm
-2

) das tiras ventriculares dos indivíduos de P. albonotatus (FIG. 7A) e X. laevis 

(FIG. 7B), contemplando os seus respectivos grupos controle (CT - valores médios ± 1 

E.P.M.) e infectado (Bd -valores médios ± 1 E.P.M.), durante 40 minutos de 

estimulação ininterrupta à frequência subfisiológica de 0,2 Hz na temperatura de 25 
°
C. 

A análise estatística dos resultados, bem como os valores médios e seus respectivos 

erros padrão estão elencados na Tabela 3.  

A análise estatística dos resultados da Tabela 3 indica que não houve uma 

deterioração da força ao longo de todo o período experimental (40 min) para nenhum 

dos dois tratamentos (CT ou Bd) em nenhuma das espécies analisadas. Dessa forma não 

foram necessárias correções deste parâmetro em função da duração do período 

experimental. Não obstante, a comparação estatística entre Bd e CT para os indivíduos 

de P. albonotatus indicou que a Fc apresentada pelas tiras ventriculares do grupo Bd 

foram alteradas (P < 0,05), apresentando uma marcante redução nos valores (~ 40%) 

desenvolvidos pelo músculo cardíaco dos animais infectados quando comparados aos 

seus controles (FIG. 7A). Diferentemente dos animais nativos, para os indivíduos de X. 

laevis a comparação estatística entre os tratamentos indicou que não houve diferenças (P 

> 0,05) entre a Fc desenvolvida pelas tiras ventriculares dos grupos Bd e CT (FIG. 7B).  

 

Tabela 3: Valores da força de contração das tiras ventriculares de Physalaemus 

albonotatus e Xenopus laevis obtidos para seus respectivos grupos controle 

(CT) e infectado (Bd) na temperatura de 25 °C durante 40 minutos de 

estimulação ininterrupta a 0,2 Hz. Valores médios ± 1 E.P.M. Para 

comparações estatísticas entre os valores obtidos, o símbolo “*” representa 

diferenças significativas entre os grupos experimentais (Bd e CT) para uma 

mesma espécie. Não foram observadas alterações da força de contração 

desenvolvida entre os tempos de estimulação e o tempo inicial – para um 

mesmo tratamento – (CT ou Bd) em uma mesma espécie (P > 0,05). 
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 Fc – mN . mm
-2

  

Tempo de 

Estimulação 

(min) 

Physalaemus albonotatus Xenopus laevis 

CT Bd CT Bd 

0 4,0 ± 0,3 0,7 ± 0,1* 3,2 ± 0,4  2,6 ± 0,2  

10 3,8 ± 0,3 0,6 ± 0,1* 3,3 ± 0,4  2,7 ± 0,3  

20 3,9 ± 0,4 0,6 ± 0,1* 3,2 ± 0,4  2,6 ± 0,4  

30 3,5 ± 0,3 0,6 ± 0,1* 3,2 ± 0,3  2,5 ± 0,3  

40 3,8 ± 0,3 0,5 ± 0,1* 3,1 ± 0,3  2,3 ± 0,3  

 

 

 

A 

 

B 
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Figura 7: Efeito do tempo de exposição (40 minutos) sobre a força de contração 

(Fc – mN . mm
-2

) das tiras ventriculares de Physalaemus albonotatus e 

Xenopus laevis, de seus respectivos grupos controle (CT) e infectado 

(Bd), na temperatura de 25 
°
C à frequência de 0,2 Hz. As barras verticais 

representam os valores médios ± E.P.M. Não houve diferenças 

significativas (P > 0,05) entre a Fc desenvolvida no tempo de 

estimulação inicial (0 min) e os demais tempos de estimulação para um 

mesmo tratamento (CT ou Bd) para nenhuma das espécies. As diferenças 

significativas (P < 0,05) entre os diferentes tratamentos (CT e Bd) estão 

representadas por um asterisco “*” acima dos valores médios do grupo 

Bd. 
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Adicionalmente, analisando-se os parâmetros tempo-dependentes foi possível 

observar que a dinâmica cardíaca dos P. albonotatus foi profundamente prolongada, 

com os valores de TPT do grupo Bd atingindo valores ~ 32% superiores aos observados 

para o grupo controle e os valores de THR sendo ~ 51% superiores aos observados para 

o grupo não infectado, o que leva a uma grave limitação temporal no ciclo cardíaco 

batida-a-batida (TABELA 4). 

Tabela 4: Valores do tempo para atingir o pico de tensão (TPT – ms) e do tempo para 

que 50% do relaxamento das tiras ventriculares dos indivíduos fossem 

completados (THR – ms) para Physalaemus albonotatus dos grupos controle 

(CT - valores médios ± 1 E.P.M.) e infectado (Bd -valores médios ± 1 E.P.M.), 

durante 40 minutos de estimulação ininterrupta à frequência subfisiológica de 

0,2 Hz na temperatura de 25 
°
C. Para comparações estatísticas entre os valores 

obtidos, o símbolo “*” representa diferenças significativas (P < 0,05) entre os 

tratamentos distintos (Bd e CT) e o símbolo “#” representa diferenças 

significativas entre os tempos de estimulação e o tempo inicial - para um mesmo 

tratamento – CT ou Bd). Não foram observadas alterações dos valores de TPT 

ou de THR entre os tempos de estimulação e o tempo inicial para um mesmo 

tratamento (CT ou Bd) e uma mesma espécie (P > 0,05). 

 

  P. albonotatus  

 

Tratamento 

Tempo 

(min) 

TPT (ms) THR (ms) 

Média E.P.M. Média E.P.M. 

CT 0 115 4 110 1 

CT 10 115 3 116 2 

CT 20 114 4 116 3 

CT 30 111 2 116 2 

CT 40 110 2 115 3 

Bd 0 159* 7 186* 9 

Bd 10 143* 7 170* 6 

Bd 20 152* 5 167* 7 

Bd 30 144* 10 175* 11 

Bd 40 148* 9 166* 7 

A 
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B  

 

 

Figura 8: Efeito do tempo de estimulação (40 minutos) sobre o tempo para atingir 

o pico de tensão (TPT – ms – A) e sobre o tempo para que 50% do 

relaxamento das tiras ventriculares dos indivíduos fossem completados 

(THR – ms – B) de P. albonotatus para os grupos controle (CT) e 

infectado (Bd), na temperatura de 25 °C à frequência de estimulação de 

0,2 Hz. Os pontos representam os valores médios e as barras verticais 

representam os valores ± E.P.M. Não houve diferenças significativas (P > 

0,05) entre o tempo de estimulação inicial (0 min) e os demais tempos de 

estimulação para um mesmo tratamento (CT ou Bd). As diferenças 

significativas (P < 0,05) entre os diferentes tratamentos (CT e Bd) estão 

representadas por um asterisco “*” acima dos valores médios do grupo 

Bd. 

 

Ainda no que se refere ao efeito do tempo a uma frequência de estimulação 

subfisiológica, para Xenopus laevis, os parâmetros tempo-dependentes (TPT e THR) 
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permaneceram praticamente invariáveis entre os dois tratamentos (Bd e CT) (TABELA 

5, FIG. 9). 

Tabela 5: Valores do tempo para atingir o pico de tensão (TPT – ms) e do tempo para 

que 50% do relaxamento das tiras ventriculares fossem completados (THR – 

ms) para as tiras ventriculares de Xenopus laevis dos grupos controle (CT - 

valores médios ± 1 E.P.M.) e infectado (Bd -valores médios ± 1 E.P.M.) 

durante 40 minutos de estimulação ininterrupta à frequência subfisiológica de 

0,2 Hz na temperatura de 25 
°
C. Não houve diferenças estatisticamente 

significantes (P > 0,05) entre os diferentes tratamentos (Bd e CT), tampouco 

entre os valores de TPT ou de THR observados entre o tempo inicial (tempo 0) 

e os demais tempos de estimulação para um mesmo tratamento. 

 

  P. albonotatus  

X. laevis 

Tratamento  

Tempo 

(min) 

TPT (ms) THR (ms) 

Média E.P.M. Média E.P.M. 

CT 0 399 1 244 6 

CT 10 398 3 220 4 

CT 20 395 5 244 12 

CT 30 396 4 233 12 

CT 40 396 4 201 4 

Bd 0 404 3 240 13 

Bd 10 401 4 228 6 

Bd 20 399 5 248 5 

Bd 30 399 5 249 7 

Bd 40 397 5 209 9 

 

A 
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B 

 

Figura 9: Efeito do tempo de estimulação à frequência de 0,2 Hz (40 minutos) 

sobre o tempo para atingir o pico de tensão (TPT – ms – A) e sobre o 

tempo para que 50% do relaxamento das tiras ventriculares  fosse 

completado (THR – ms – B) para as tiras ventriculares de Xenopus laevis 

dos  grupos controle (CT) e infectado (Bd) na temperatura de 25 
°
C. Os 

pontos representam os valores médios e as barras verticais ± E.P.M. Não 

houve diferenças significativas (P > 0,05) entre os valores de TPT ou de 

THR entre o tempo de estimulação inicial (0 min) e os demais tempos de 

estimulação para um mesmo tratamento (CT ou Bd), tampouco entre os 

diferentes tratamentos para o mesmo tempo experimental (CT vs Bd). 

Notar diferentes escalas das figuras. 

 

A comparação entre os valores de Fc obtidos para os grupos CT e Bd durante 

aumentos sucessivos da frequência de estimulação das tiras ventriculares de 
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Physalaemus albonotatus e Xenopus laevis podem ser obsevados na FIG. 10. A análise 

estatística dos resultados, bem como os valores médios da força de contração (Fc – mN . 

mm
-2

) desenvolvida pelas tiras ventriculares dos diferentes grupos experimentais (CT e 

Bd - valores médios ± 1 E.P.M), para ambas as espécies, podem ser observados na 

Tabela 6. O gráfico de Fc para P. albonotatus demonstra claramente que o efeito 

inotrópico negativo ocasionado pela infecção pelo quitrídio é mantido mesmo a 

frequências de estimulação mais elevadas (de 0,2 a 1,4 HZ - FIG. 10A).  

Além disso, os resultados elencados na Tabela 6 indicam que para o grupo CT 

houve um aumento da FC nas frequências de 0,8; 1,0 e 1,4 Hz em relação à frequência 

de estimulação inicial (0,2 Hz). Quanto à frequência máxima suportada pelas tiras 

ventriculares de P. albonotatus, o grupo CT atingiu a frequência de 1,6 Hz, porém no 

grupo Bd a frequência máxima de estimulação na qual as tiras ventriculares se 

contraiam regularmente foi 1,4Hz. 

Para X. laevis, o mesmo padrão de resultados observados para os protocolos de 

análise de efeito do tempo (FIG. 10B) foram observados nas análises de aumento 

sucessivo das frequências de estimulação, de modo que a força de contração 

desenvolvida pelas tiras ventriculares permaneceu semelhante quando comparada à 

frequência de estimulação inicial. Ademais, não houve diferenças (P < 0,05) entre os 

grupos Bd e CT para X. laevis (TABELA 6), inclusive na frequência cardíaca observada 

in loco (aproximadamente 1,4 Hz). 

 

Tabela 6: Valores da força de contração das tiras ventriculares de Physalaemus 

albonotatus e Xenopus laevis obtidos para seus respectivos grupos controle 

(CT) e infectado (Bd) na temperatura de 25 °C durante aumentos da frequência 

de estimulação. Valores médios ± 1 E.P.M. Para comparações estatísticas entre 

os valores obtidos, o símbolo “*” representa diferenças significativas entre os 

grupos experimentais (Bd e CT) e o símbolo “#” representa diferenças 

significativas entre a frequência de estimulação inicial (0,2 Hz) e as 

frequências restantes - para um mesmo tratamento – CT ou Bd. A frequência de 

estimulação máxima para a espécie representa aquela em que pelo menos 80% 

das tiras ventriculares ainda foram capazes de se contrair regularmente. 

 

 Fc – mN . mm
-2

 

Frequência de 

Estimulação 

(Hz) 

Physalaemus albonotatus Xenopus laevis 

CT Bd CT Bd 

0,2 3,8 ± 0,3 0,6 ± 0,1 * 3,3 ± 0,4  2,3 ± 0,2  
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0,4 3,5 ± 0,3 0,5 ± 0,1 * 3,4 ± 0,5  2,4 ± 0,3  

0,6 3,8 ± 0,3 0,6 ± 0,1 * 3,5 ± 0,5  2,4 ± 0,3  

0,8 4,1 ± 0,3 # 0,6 ± 0,1 * 3,5 ± 0,5  2,7 ± 0,5  

1,0 3,7 ± 0,3 # 0,5 ± 0,1 * 3,3 ± 0,4  2,6 ± 0,4  

1,2 3,9 ± 0,3 0,5 ± 0,1 * 3,1 ± 0,4 2,4 ± 0,4 

1,4 4,1 ± 0,4 # 0,4 ± 0,1 #* 2,9 ± 0,5 2,3 ± 0,4 

1,6 X X 2,9 ± 0,5 2,6 ± 0,3 

 

A 

 

B 

 

Figura 10: Diagramas comparativos entre o efeito do aumento da frequência de 

estimulação sobre a força de contração (Fc – mN . mm
-2

) desenvolvida 

pelas tiras ventriculares dos diferentes tratamentos (CT e Bd) para 

Physalaemus albonotatus (A) e Xenoups laevis (B). Os pontos 
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representam os valores médios de Fc ± 1 E.P.M. Os valores médios em 

branco denotam diferenças significativas (P < 0,05) entre os valores de 

Fc obtidos na respectiva frequência com relação à frequência inicial (0,2 

Hz). As diferenças significativas (P < 0,05) entre os diferentes 

tratamentos (CT e Bd) estão representadas por um asterisco “*” acima 

dos valores médios de Bd. Notar diferentes escalas das figuras. 

 

Correlação Fc vs carga zoospórica 

Ademais, embora os grupos experimentais de ambas as espécies tenham sido 

inoculadas com a mesma quantidade aproximada de zoósporos, a carga de Bd adquirida 

na infecção dos P. albonotatus apresentou-se extremamente menor do que a carga de Bd 

apresentada na infecção dos X. laevis (Apêndice 1). Mesmo assim, embora a carga de 

infecção pelo Bd em P. albonotatus tenha sido muito menor, os efeitos da infecção 

foram mais pronunciados do que em X. laevis, conforme pode ser demonstrado pela 

análise da FIG. 11, onde fica evidente a elevada correlação entre o número de zoósporos 

e a redução da Fc a 0.2 Hz em P. albonotatus (FIG. 11A), enquanto para X. laevis não 

se observou esta correlação (FIG. 11B). 

 

Tabela 7: Análise diagnóstica de quitridiomicose através de qPCR para 

quantificação dos zoósporos em P. albonotatus e X. laevis. 

Análise em qPCR para diagnóstico de infecção pelo Bd em P. albonotatus 

Grupo Indivíduo/Tombo Resultado Número de Zoósporos 

Bd SLFT1134 Positivo 116 

Bd SLFT1135 Positivo 946 

Bd SLFT1136 Positivo 1403 

Bd SLFT1137 Positivo 989 

Bd SLFT1138 Positivo 381 

Bd SLFT1139 Positivo 224 

CT SLFT1140 Negativo X 

CT SLFT1141 Negativo X 

CT SLFT1142 Negativo X 

CT SLFT1143 Negativo X 

CT SLFT1144 Negativo X 

CT SLFT1145 Negativo X 

Análise em qPCR para diagnóstico de infecção pelo Bd em X. laevis 

Grupo Indivíduo/Tombo Resultado Número de Zoósporos 

Bd SLFT 1623 Positivo 339928 
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Bd SLFT 1624 Positivo 256466 

Bd SLFT 1625 Positivo 136492 

Bd SLFT 1626 Positivo 226856 

Bd SLFT 1627 Positivo 317924 

Bd SLFT 1628 Positivo 128004 

Bd SLFT 1629 Positivo 220239 

Bd SLFT 1631 Positivo 242359 

CT SLFT 1615 Negativo X 

CT SLFT 1616 Negativo X 

CT SLFT 1617 Negativo X 

CT SLFT 1618 Negativo X 

CT SLFT 1619 Negativo X 
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Figura 11: Diagramas comparativos entre o efeito do número de zoósporos 

(“carga de Bd”).e a força de contração (Fc – mN . mm
-2

) desenvolvida 

pelas tiras ventriculares à freqüência de 0.2 Hz para Physalaemus 

albonotatus (A) e Xenoups laevis (B). 

 

Os valores obtidos para a capacidade de bombeamento cardíaco (CBC) 

desempenhados pelas tiras ventriculares de P. albonotatus e X. laevis (FIG. 12), bem 

como os resultados estatísticos para os diferentes tratamentos (Bd e CT), podem ser 

observados na Tabela 8. A despeito de terem tido seus valores aumentados para ambos 

os grupos experimentais (Bd e CT) à medida que a frequência foi elevada, foi marcante 

observar que os valores de CBC do grupo infectado foram muito inferiores àqueles 

obtidos para o grupo controle (FIG. 12A) e que muito dificilmente, mesmo mediante 

uma estimulação adrenérgica, os mesmos atingiriam os valores ou as frequências 

obtidas para o grupo controle.  
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Para Xenopus laevis, devido ao fato da Fc desenvolvida em ambos os tratamentos 

(Bd e CT) ter sido semelhante, mantendo-se inalterada mediante incrementos da 

frequência de estimulação, os valores de CBC dos dois grupos permaneceram 

semelhantes (FIG. 12B). Consequentemente, à medida que a frequência de estimulação 

foi aumentada, a CBC foi progressivamente aumentando com relação à frequência 

inicial atingindo um pico na frequência de 1,6 Hz (96 bpm) em ambos os grupos 

experimentais, frequência acima daquela observada in loco. Outro fator importante a 

destacar é que a infecção pelo Bd não diminuiu a frequência máxima na qual as tiras 

ventriculares eram capazes de se contrair regularmente (96 bpm).  

Tabela 8: Valores da capacidade de bombeamento cardíaco (CBC - mN . mm
-2

 . min
-1

) 

desenvolvidos pelas tiras ventriculares de Physalaemus albonotatus e de 

Xenopus laevis dos grupos infectado pelo Bd e controle (CT) frente a aumentos 

sucessivos na frequência de estimulação . Valores médios  1 E.P.M. Para 

comparações estatísticas entre os valores obtidos (P < 0,05), o símbolo “*” 

representa diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

experimentais (Bd e CT) para uma mesma espécie e o símbolo “#” representa 

diferenças significativas entre as frequências de estimulação e a frequência 

inicial (0,2 Hz) para um mesmo grupo experimental e uma mesma espécie.
 

 

 CBC ( mN . mm
-2

 . min
-1

) 

Frequência de 

Estimulação 

(Hz) 

Physalaemus albonotatus Xenopus laevis 

CT Bd CT Bd 

0,2 0,8 ± 0,1  0,1 ± 0,0 * 0,7 ± 0,1  0,5 ± 0,04  

0,4 1,4 ± 0,1 # 0,2 ± 0,0 #* 1,3 ± 0,2 # 1,0 ± 0,1 # 

0,6 2,3 ± 0,2 # 0,3 ± 0,1 #* 2,1 ± 0,3 # 1,5 ± 0,2 # 

0,8 3,2 ± 0,3 # 0,5 ± 0,1 #* 2,8 ± 0,4 # 2,2 ± 0,4 # 

1,0 3,7 ± 0,3 # 0,5 ± 0,1 #* 3,3 ± 0,4 # 2,6 ± 0,4 # 

1,2 4,7 ± 0,3 # 0,6 ± 0,1 #* 3,8 ± 0,5 # 2,9 ± 0,5 # 

1,4 5,7 ± 0,5 # 0,6 ± 0,1 #* 4,1 ± 0,6 # 3,3 ± 0,5 # 

1,6 - - 4,6 ± 0,8 # 4,1 ± 0,6 # 
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A 

 

 

 

B 

 

Figura 12: Efeito do aumento sucessivo da frequência de estimulação sobre a 

capacidade de bombeamento cardíaco (CBC - mN . mm
-2

 . min
-1

) 

desenvolvida pelas tiras ventriculares dos diferentes grupos 

experimentais (CT e Bd) de Physalaemus albonotatus (A) e de Xenopus 

laevis (B) . Os pontos representam os valores médios de CBC ± 1 E.P.M. 

Os asteriscos acima dos valores médios de Bd representam as diferenças 

significativas entre os grupos CT e Bd. Os valores médios preenchidos 

em branco representam diferenças (P < 0,05) em relação aos valores 
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observados à frequência de estimulação inicial (0,2 Hz). Notar diferentes 

escalas nas figuras. 

 

Adicionalmente, ao promover incrementos nas frequências de estimulação, ao 

analisar-se os parâmetros tempo-dependentes (TPT e THR), pôde-se novamente 

observar os animais do grupo Bd da espécie P. albonotatus apresentaram uma elevação 

nos valores obtidos para ambos os parâmetros (FIG. 13), conforme já observado a 

frequências subfisiológicas. Para X. laevis os resultados também repetem a tendência 

observada a frequências subfisiológicas, não havendo diferenças significativas entre os 

grupos CT e Bd em nenhum dos parâmetros tempo dependentes, independentemente da 

frequência de estimulação (FIG. 14). Os valores correspondentes da dinâmica cardíaca 

(TPT e THR – ms) e as estatísticas dos mesmos, para ambas as espécies, podem ser 

observados na Tabela 9. 

Tabela 9: Valores efeito do aumento da frequência de estimulação sobre o tempo para 

atingir o pico de tensão (TPT – ms) e sobre o tempo para que 50% do 

relaxamento fossem completados (THR – ms) das tiras ventriculares 

Physalaemus albonotatus e de Xenopus laevis quando em resposta à infecção 

pelo Bd e no grupo controle (CT). Valores médios  1 E.P.M. Para 

comparações estatísticas entre os valores obtidos (P < 0,05), o símbolo “*” 

representa diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

experimentais (Bd e CT) e o símbolo “#” representa diferenças significativas 

entre as frequências de estimulação e a frequência inicial (0,2 Hz) para um 

mesmo animal e grupo experimental. 

 

 TPT ( ms) 

Frequência de 

Estimulação 

(Hz) 

Physalaemus albonotatus Xenopus laevis 

CT Bd CT Bd 

0,2 146 ± 12 335 ± 11 381 ± 30  389 ± 10  

0,4 140 ± 8 332 ± 12 * 383 ± 3  397 ± 10  

0,6 136 ± 8 342 ± 12 * 394 ± 23  411 ± 12  

0,8 159 ± 5 347 ± 10 * 397 ± 5  400 ± 5  

1,0 137 ± 8 319 ± 18 * 370 ± 12  370 ± 12  

1,2 159 ± 9 325 ± 21 * 337 ± 17  341 ± 11  

1,4 159 ± 8 299 ± 21 * 315 ± 21  327 ± 13  

1,6 X X 293 ± 24 # 283 ± 12 # 

 THR 

Frequencia de Physalaemus albonotatus Xenopus laevis 
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Estimulação 

(Hz) 

CT Bd CT Bd 

0,2 115 ± 2  188 ± 7 * 214 ± 3  223 ± 13  

0,4 116 ± 2 170 ± 3 * 249 ± 9  244 ± 22  

0,6 115 ± 2  170 ± 4 * 269 ± 9  247 ± 15  

0,8 115 ± 2 187 ± 7 * 248 ± 7  267 ± 31  

1,0 113 ± 3 173 ± 5 * 187 ± 7  204 ± 27  

1,2 109 ± 3 187 ± 5 * 180 ± 5  182 ± 15  

1,4 105 ± 5 174 ± 4 * 139 ± 8  163 ± 13  

1,6 X X 142 ± 15  158 ± 11  
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A 

 

B 

 

Figura 13: Efeito do aumento da frequência de estimulação sobre o tempo para 

atingir o pico de tensão (TPT – ms; A) e sobre o tempo para que 50% do 

relaxamento fosse completado (THR – ms; B) das tiras ventriculares de 

P. albonotatus dos diferentes grupos experimentais. (CT e Bd). Os pontos 

representam os valores médios de TPT ± 1 E.P.M. Os asteriscos 

representam as diferenças significativas (P < 0,05) entre os grupos CT e 

Bd. Não houve diferenças significativas (P > 0,05) em relação aos 

valores observados à frequência de estimulação inicial (0,2 Hz). Notar 

diferentes escalas nas figuras. 
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A 

 

B 

 

Figura 14: – Efeito do aumento da frequência de estimulação sobre o tempo para 

atingir o pico de tensão (TPT – ms; A) e sobre o tempo para que 50% do 

relaxamento fosse completado (THR – ms; B) das tiras ventriculares de 

X. laevis dos diferentes grupos experimentais (CT e Bd). Os pontos 

representam os valores médios de TPT ± 1 E.P.M. Os asteriscos 

representam as diferenças significativas (P < 0,05) entre os grupos CT e 

Bd. Os marcadorem preenchidos em branco representam as diferenças 

em relação aos valores observados à frequência de estimulação inicial 

(0,2 Hz). Notar as diferentes escalas nas figuras. 

 

Por fim, os valores encontrados para o grupo infectado em cada parâmetro estão 

representados como uma porcentagem de seus respectivos controles, à frequência de 0,2 

Hz para ambas as espécies na FIG. 15. Comparando os resultados obtidos para ambas as 
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espécies, foi possível verificar que a quitridiomicose resulta em um efeito depressivo 

sobre a Fc de Physalaemus albonotatus 78% maior que em Xenopus laevis, enquanto 

este efeito é ainda maior (82%) quando se analisa a capacidade de bombeamento 

cardíaco. Em relação aos parâmetros tempo-dependentes, também pôde-se observar que 

a infecção pelo Bd exerceu um efeito extremamente pronunciado sobre os mesmos em 

P. albonotatus, sendo que os valores de TPT de P. albonotatus foram 125% superiores 

aos observados para X. laevis e os de THR 57% maiores. 

 

 

Figura 15: Diagrama comparativo entre o efeito da infecção pelo Bd (% do CT a 

0,2 Hz) de Physalaemus albonotatus e Xenopus laevis sobre os diferentes 

parâmetros analisados in vitro (Fc, CBC, TPT e THR). As barras 

representam os valores médios, sendo que os valores em vermelho 

exteriores às barras representam a diferença percentual do efeito do Bd 

entre as diferentes espécies e os valores apresentados no interior das 

barras representam as diferenças percentuais para cada animal infectado 

em relação ao seu respectivo controle, sendo todas estas significativas (P 

< 0,05). 

 

6.3. ANÁLISES HEPATOLÓGICAS 

 

6.3.1. Anatomia 

 

Considerando a localização e os aspectos morfológicos do fígado de P. 

albonotatus e X. laevis, ambas as espécies apresentaram em seus grupos controle as 
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características comumente observadas nos anuros em geral. O fígado das espécies 

estudadas apresenta três lóbulos parcialmente separados (lóbulos esquerdo, central e 

direito), localizados na cavidade celômica cranioventral (FIG. 16). Sua face parietal 

situa-se logo abaixo da parede abdominal ventral. Uma fenda no canto craniomedial de 

cada lóbulo envolve o pericárdio ao centro. 

 

 

Figura 16: Rã africana (Xenopus laevis) com a parede ventral abdominal do 

tegumento removida, mostrando a localização e aparência do fígado e seus lobulos (ld = 

lóbulo direito; le = lóbulo esquerdo). O lóbulo central encontra-se abaixo dos lóbulos 

direito e esquerdo, não sendo possível observá-lo (p = pericárdio; g = gordura corporal). 

 

A aparência e coloração dos fígados de ambas as espécies variou entre os 

indivíduos, divergindo entre tons avermelhados e escuros, atingindo tons entre o 

marrom até o preto. Não houve diferenças anatômicas aparentes entre os grupos 

controle e infectado para as duas espécies aqui estudadas. 

 

6.3.2. Morfologia & Histoquímica 

 

a) Physalaemus albonotatus; 

 

A técnica do PAS (Ácido Periódico de Schiff) evidenciou os estoques de 

polissacarídeos neutros nos hepatócitos de ambos os grupos experimentais (CT e Bd), 
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revelando uma menor quantidade de glicogênio nos hepatócitos dos animais do grupo 

infectado (FIG. 17D-F) quando comparado ao grupo controle (FIG. 17A-C). 

 

Figura 17: Secção de fígado de P. albonotatus submetidas a PAS-Azul de 

Bromofenol. A-C) Grupo controle: A) Características típicas do tecido 

hepático de um indivíduo sadio: presença de estoques de glicogênio nos 

hepatócitos (setas com preenchimento verde); sinusóides com eritrócitos 

corados pelo azul de bromofenol indicando a presença de proteínas (s). 

B) estoques de glicogênio nos hepatócitos (setas com preenchimento 

verde); sinusóides com eritrócitos (s). C) Presença natural de células do 

sistema imunitário (seta de preenchimento laranja). D-E) Grupo infectado 

pelo Bd: D) Morfologia atípica do fígado, com redução dos estoques de 

glicogênio no interior dos hepatócitos (seta com preenchimento verde); 
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redução dos sinusóides (s). E) redução dos estoques de glicogênio no 

interior dos hepatócitos (seta com preenchimento verde); vacúolos 

citoplasmáticos não corados pela técnica em questão, indicando 

composição distinta (seta com preenchimento branco). F) Aumento na 

incidência de células do sistema imunitário (setas com preenchimento 

laranja); presença de células melanomacrofágicas em maior quantidade 

(seta em preenchimento amarelo); vacuolização do citoplasma dos 

hepatócitos não corados pela técnica em questão indicando uma 

composição distinta. 
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Analizando-se as lâminas submetidas à técnica de hematoxilina-eosina (HE), foi 

possível observar que a estrutura histológica do fígado dos indivíduos de P. albonotatus 

pertencentes ao grupo controle (FIG. 18A-C) mostrou-se semelhante àquela observada 

em outros anfíbios, com o parênquima hepático composto de hepatócitos arranjados em 

cordões, permeados por capilares sinusóides, vasos sanguíneos, eritrócitos e células do 

sistema imunitário. Os hepatócitos adquiriram considerável acidofilia em virtude do 

caráter básico do conteúdo citoplasmático, no entanto, também ocorrem microrregiões 

basófilas, indicando presença de elementos ácidos no citoplasma. De localização 

variada no citoplasma, os núcleos foram observados centralizados ou, mais comumente, 

nas regiões periféricas da célula. 

Adicionalmente, foram observados hepatócitos contendo acúmulos de vacúolos 

(estruturas não coradas por esta técnica), notadamente concentrados nas regiões 

próximas aos vasos sanguíneos (FIG. 18B). No entanto, as técnicas de PAS (FIG. 17) e 

de Sudan Black (FIG. 19) não evidenciaram glicoconjugados neutros e lipídios como 

componentes desses vacúolos, respectivamente. 

Entre os cordões hepáticos, as células melanomacrofágicas (FIG. 18A) 

apresentaram-se distribuídas por toda a extensão do tecido, ocorrendo de forma difusa 

ou como aglomerados (centros melanomacrofágicos). Fortemente pigmentados, os 

grânulos das células melanomacrofágicas apresentaram uma coloração marrom, de 

modo que os pigmentos preenchem quase totalmente a sua superfície, muitas vezes 

dificultando a visualização do citoplasma e do núcleo celular. 

Com relação aos fígados dos indivíduos de P. albonotatus infectados pelo Bd 

(FIG. 18D-F), a análise das lâminas submetidas à técnica de HE revelou uma 

morfologia hepática atípica, ocorrendo um aumento na frequência de células 

melanomacrofágicas (P < 0,05) no grupo infectado (255 ± 1) quando comparado ao 

grupo controle (143 ± 1). Ainda considerando as respostas imunitárias, houve também 

um aumento na incidência dos leucócitos para o grupo infectado de P. albonotatus 

(FIG. 18 F) quando comparado ao grupo controle (FIG. 18C). 

Outro efeito aparente observado pela infecção pelo Bd em P. albonotatus foi um 

aumento da vacuolização do citoplasma dos hepatócitos, ocorrendo em toda extensão do 

tecido hepático (FIG. 17D-F e 18D-F). Ademais, houve uma diminuição da 

vascularização intra-tecidual, além de um colapso dos cordões de hepatócitos, 

acompanhado por uma patente diminuição do volume citoplasmático dessas células no 
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grupo infectado (FIG. 18E). Essa redução no volume dos hepatócitos está em 

concordância com o observado pela técnica de PAS-AB, que demonstraram diminuição 

do conteúdo de glicoconjugados neutros no grupo experimental (FIG. 17E).  

 

Figura. 18: Secções histológicas dos fígados de Physalaemus albonotatus 

corados com Hematoxilina-Eosina. A-C) Grupo controle. A) 

Características típicas do tecido hepático de um indivíduo sadio: presença 

de sinusóides permeando os hepatócitos (s), células ou centros 

melanomacrofágicos distribuídos no parênquima hepático (seta com 

preenchimento amarelo). B) Presença natural de leucócitos (lc), vacúolos 

citoplasmático (seta com preenchimento em branco), células 

melanomacrofágicas (setas com preenchimento em amarelo). C) 

Hepatócitos pouco vacuolizados (h), células melanomacrofágicas pouco 
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numerosas (seta com preenchimento em amarelo), sinusóides permeando 

o tecido hepático (s); núcleo do hepatócito (seta com preenchimento 

azul). D-E) Grupo infectado pelo Bd: D) Morfologia atípica do fígado, 

com aumento na frequência de células melanomacrofágicas (setas com 

preenchimento amarelo), presença natural de sinusóides (s). E) Elevada 

frequência de células melanomacrofágicas (setas com preenchimento 

amarelo), elevado grau de vacuolização evidente em todo o tecido (seta 

com preenchimento em branco), leucócitos (lc). F) Vacuolização 

evidente em todo o tecido (seta branca), células melanomacrofágicas 

(seta com preenchimento amarelo), núcleo dos hepatócitos (seta com 

preenchimento azul). 

 

 

Figura 19: Secções histológicas dos fígados de Physalaemus albonotatus 

submetidas à Técnica de Sudan Black. A) Grupo controle: vacúolos 

citoplasmáticos dos hepatócitos não corados pela técnica (seta com 

preenchimento branco). B) Grupo infectado pelo Bd: vacúolos 

citoplasmáticos dos hepatócitos não corados pela técnica (seta com 

preenchimento branco). 

 

 

b) Xenopus laevis 

Com relação à estrutura histológica do fígado dos indivíduos de X. laevis 

pertencentes ao grupo controle (FIG. 21A-C) submetidos à técnica de HE, os 

hepatócitos, assim como em P. albonotatus, também são organizados em cordões, e 

permeados por numerosos sinusóides. No interior dos sinusóides podem ser observadas 

células sanguíneas (eritrócitos e leucócitos). 

O citoplasma dos hepatócitos de ambos os grupos (CT e Bd) encontram-se pouco 

corados pela hematoxilina (FIG. 21B e 21E), apresentando-se bastante claros em virtude 

da grande quantidade de estoques de glicogênio no citoplasma desta espécie. Os 

mesmos espaços claros observados pela técnica de rotina são intensamente corados pelo 



54 

 

PAS e azul de bromofenol (FIG. 20A-C e 20D-F), portanto não se tratam de vacúolos 

com as mesmas características descritas para a outra espécie. 

Devido à grande quantidade de glicogênio, os núcleos dos hepatócitos em X. 

laevis também apresentaram localização deslocada para a periferia do citoplasma na 

maioria dos hepatócitos, assim como já observado em P. albonotatus. Com relação às 

quantidades de glicogênio e proteínas, não há diferenças aparentes entre os grupos CT e 

Bd de X. laevis, como demonstrados pelas tecnicas de PAS conjugada ao Azul de 

Bromofenol (FIG. 20).  

Assim como já observado em P. albonotatus, no parênquima hepático dos X. 

laevis, as células melanomacrofágicas (FIG. 21A-C) também ocorrem naturalmente, 

aparecendo distribuídas por toda a extensão do tecido, tanto de forma difusa como em 

aglomerados. A pigmentação das células melanomacrofágicas hepáticas de X. laevis não 

contêm tantos pigmentos como os observados para a outra espécie estudada (FIG. 21B). 

Considerando a histologia do fígado dos indivíduos de X. laevis pertencentes ao 

grupo infectado (FIG. 21D-F), foi possível observar um aumento na frequência de 

células melanomacrofágicas (P < 0,05) no grupo infectado (80 ± 1) quando comparado 

ao grupo controle (54 ± 1). Além disso, houve um aumento na incidência dos leucócitos 

para o grupo infectado de X. laevis (FIG. 21D-F) quando comparado ao grupo controle 

(FIG. 21A-C). 

Contudo, diferentemente do descrito para P. albonotatus, não foram observadas 

alterações significativas na morfologia dos hepatócitos dos X. laevis do grupo infectado 

quando comparado ao grupo controle, tampouco em sua composição citoplasmática. 

Além disso, não houve alterações nas características sinusoidais entre os grupos 

controle e infectado, o que também corrobora a constatação de que não houve 

diferenças entre os IHS dos grupos. 
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Figura 20: Secções histológicas dos fígados de Xenopus laevis submetidas à 

Técnica de PAS conjugado a Azul de Bromofenol (PAS-AB). A-C) 

Grupo controle: A) Presença de sinusóides (s). B) estoques de 

glicogênio nos hepatócitos (setas com preenchimento branco); sinusóides 

com eritrócitos (s). C) estoques de glicogênio nos hepatócitos (setas com 

preenchimento branco. D-E) Grupo infectado pelo Bd: D) Presença de 

sinusóides inalterados (s). E) estoques de glicogênio nos hepatócitos sem 

alteração na quantidade (setas com preenchimento branco); sinusóides 

com eritrócitos (s). F) Estoques de glicogênio nos hepatócitos (setas com 

preenchimento branco) sem alterações aparentes. 
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Figura 21: Secções histológicas dos fígados de Xenopus laevis corados com 

Hematoxilina-Eosina. A-C) Grupo controle: A) Presença natural de 

células melanomacrofágicas (setas em preenchimento amarelo) (s). B) 

Frequência natural de células melanomacrofágicas (setas em 

preenchimento amarelo); incidência natural de células do sistema 

imunitário (setas em preenchimento branco). C) Frequência natural de 

células melanomacrofágicas (setas em preenchimento amarelo); 

incidência natural de células do sistema imunitário (setas em 

preenchimento branco). D-E) Grupo infectado pelo Bd: D) Frequência 

elevada de células melanomacrofágicas (setas em preenchimento 

amarelo); incidência elevada de células do sistema imunitário (setas em 



57 

 

preenchimento branco). E) Frequência elevada de células 

melanomacrofágicas (setas amarelas); incidência elevada de células do 

sistema imunitário (setas brancas). F) Incidência elevada de células do 

sistema imunitário (setas em preenchimento branco). 

 

Além do glicogênio, o citoplasma dos hepatócitos de X. laevis também estocam 

gorduras, porém em baixas quantidades, de modo que somente pequenas regiões 

citoplasmáticas e os limites intercelulares aparecem marcados pelo Sudam Black, como 

pode ser visualizado em ambos os grupos experimentais (CT e Bd) (FIG. 22A e 22B). 

 

Figura 22: Secções histológicas dos fígados de Xenopus laevis submetidos à 

técnica de Sudam Black. A) Grupo Controle: núcleo do hepatócito (n). 

B) Grupo Infectado pelo Bd: núcleo do hepatócito (n); célula 

melanomacrofágica (seta com preenchimento amarelo). Não houve 

diferenças entre as quantidades de lipídios entre os grupos CT e Bd como 

pode ser observado pela semelhança na intensidade das colorações. 

 

6.3.3. Índice Hepatossomático 

 

No que se refere ao índice hepatossomático (IHS - % massa corpórea), 

observou-se uma atrofia (P < 0,05) do fígado dos indivíduos de P. albonotatus 

infectados pelo Bd (2,32 ± 0,14 %) com relação aos seus controles (3,98 ± 0,12 %). Por 

outro lado, para X. laevis não houve diferenças significativas entre os valores de IHS 

determinados para os grupos CT (3,56 ± 0,22 %) e Bd (3,59 ± 0,20 %). 
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5.2. ANÁLISES IN LOCO 

Analisando os primeiros sintomas apresentados pelos animais do grupo infectado de 

P. albonotatus, foi possível verificar, após o segundo dia de infecção, que os animais 

rejeitavam a alimentação. Além disso, a atividade dos mesmos também foi afetada, de 

modo que os indivíduos tornaram-se letárgicos e progressivamente incapacitados de se 

movimentar normalmente. 

Sobre os resultados observados in loco, analisando-se os indivíduos de P. 

albonotatus, foi observada uma bradicardia (P < 0,05) nos animais do grupo Bd (116 ± 

2 bpm) quando comparados aos animais do grupo controle (136 ± 3) (TABELA 2). 

 

6. DISCUSSÃO 

 

Sabe-se que o balanço osmótico nos anfíbios é demasiadamente complexo, uma 

vez que possui múltiplos pontos de regulação (DEYRUP, 1964; HEATWOLE; 

BARTHALMUS, 1994; JORGENSEN, 1997). A pele dos anfíbios é um desses locais 

de regulação, sendo crucial para a homeostase da água e de eletrólitos (DEYRUP, 1964, 

HEATWOLE; BARTHALMUS, 1994; JORGENSEN, 1997). Esse transporte realizado 

através do tegumento é fortemente regulado e pode ser influenciado não somente pela 

salinidade do meio aquático externo, mas também pela circulação cutânea e pela 

osmolaridade do plasma (PARSONS et al., 1990). Dessa forma, a osmorregulação 

realizada pela pele e a osmolaridade do plasma estão intrinsecamente ligadas. 

Consequentemente, quaisquer danos e/ou perturbações na pele dos anfíbios podem vir a 

gerar graves desequilíbrios hidroeletrolíticos, de consequências inclusive fatais 

(WRIGHT; WHITAKER, 2001). Baseando-se na discussão precedente e levando em 

consideração que a instabilidade eletrolítica pode prejudicar os mecanismos contráteis 

cardíacos, o presente estudo apresenta primeiramente os efeitos da quitridomicose sobre 

função cardíaca das espécies Physalaemus albonotatus e Xenopus laevis. 

 Considerando os primeiros sintomas apresentados pelos Physalaemus 

albonotatus infectados pelo quitridio, sabe-se que a anorexia e a letargia já foram 

descritos como os primeiros sinais apresentados em casos de infecção pelo Bd em outras 

espécies de anuros (BERGER et al., 2004, 2005a; VOYLES et al., 2007). A ausencia de 

tais sintomas em X. laevis revela uma maior tolerância da espécie à infecção pelo 

quitridio. 
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O efeito cronotrópico negativo observado in loco para os P. albonotatus 

infectados pode ser resultado de um possível efeito direto da desregulação osmótica 

sobre a modulação da frequência cardíaca no tecido marcapasso. Sabe-se que a 

inervação parassimpática do coração de anfíbios se dá pelo nervo vago, enquanto a 

inervação simpática é composta por nervos que se juntam ao vago em um gânglio vagal 

à margem do crânio (BURNSTOCK, 1969). A acetilcolina e/ou a estimulação vagal são 

os responsáveis por exercer um efeito cronotrópico negativo, diminuindo a taxa de auto-

despolarização das células marca-passo e reduzindo a frequência dos batimentos 

cardíacos (PELSTER et al., 1993). De modo semelhante, a deficiência nas 

concentrações de íons Na
+
, importantes para a despolarização das células do 

marcapasso, pode estar resultando em uma menor inclinação da curva de auto-

despolarização do tecido do marcapasso, assim diminuindo os batimentos cardíacos dos 

animais infectados, como demonstrado pelos estudos de Voyles et al. (2009), no qual 

foi demonstrado que os animais infectados apresentavam hiponatremia. 

Adicionalmente, no que se refere à atrofia do músculo cardíaco observada nos 

indivíduos de P. albonotatus infectados pelo Bd, bem como a redução de atividade dos 

mesmos, é válido supor que tais sintomas gerariam uma redução metabólica, o que 

contribuiu para uma redução na demanda cardíaca, resultando numa atrofia do 

miocárdio (BERGER et al., 2005a). É sabido que a interrupção da alimentação 

associada à inatividade física e à acentuada redução da força de contração cardíaca, 

características da depressão metabólica, contribuem para uma redução pronunciada da 

demanda cardíaca. Essa redução da demanda cardíaca pode, por sua vez, resultar em 

atrofia do coração (PERHONEN et al., 2001; SAMAREL et al., 1987; WATERLOW; 

STEPHEN, 1968). Em adição ao efeito da inatividade, quando submetidos ao jejum 

prolongado, os animais frequentemente mobilizam aminoácidos de órgãos musculares, 

podendo resultar em atrofia cardíaca (CASTELINI; REA, 1992; SAMAREL et al., 

1987; WATERLOW; STEPHEN, 1968). Tais pesquisas corroboram os resultados acima 

descritos para P. albonotatus obtidos no presente estudo. 

Por outro lado, considerando-se, conforme anteriormente apontado, que a espécie 

X. laevis é relativamente tolerante ao Bd, e que a quitridiomicose, de forma direta e/ou 

indireta, atua sobre a função cardíaca dos anfíbios, era de se esperar que ajustes 

fisiológicos sobre a contratilidade cardíaca fossem efetuados nesta espécie a fim de 

viabilizar a sobrevivência do indivíduo frente os danos resultantes da infecção 

(ROLLINS–SMITH et al., 2009; VOYLES et al., 2009). A capacidade do músculo 
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cardíaco de manter a performance em condições fisiológicas adversas é umas das mais 

importantes características desenvolvidas pelos vertebrados para a sobrevivência 

quando submetidos a estressores ambientais (DRIEDZIC; GESSER, 1994). Tais ajustes 

eficientes da produção cardíaca em resposta a desequilíbrios homeostáticos podem ser 

alcançados por meio de mudanças no volume da contração e/ou no ritmo cardíaco 

(WITHERS; HILLMAN, 2001). Entretanto, para X. laevis, embora não houve 

alterações para a frequência cardíaca in loco entre os tratamentos (CT e Bd), uma outra 

estratégia homeostática que poderia permitir um aumento da performance cardíaca em 

resposta à infecção pelo quitrídio seria uma hipertrofia cardíaca, a qual foi, de fato, 

constatada nos animais infectados. Tais resultados corroboram os estudos que afirmam 

que quando são necessários aumentos da performance cardíaca em função da exposição 

a poluentes e compostos estranhos ao organismo, muitas vezes se observa uma 

hipertrofia cardíaca, particularmente evidente após a exposição crônica a determinados 

compostos (CALORE et al., 2007). 

Com relação às análises in vitro, a redução apresentada na força de contração 

das tiras ventriculares dos animais infectados de P. albonotatus sugere que, mesmo a 

frequências de estimulação subfisiológicas, o Bd deve atuar sobre os miócitos de 

maneira direta e/ou indireta, reduzindo o número de pontes cruzadas formadas. 

Considerando os trabalhos de Brutyn et al. (2012) e Fites et al. (2013) nos quais 

observou-se a secreção de toxinas nocivas aos hospedeiros anfíbios, vale considerar 

que, uma vez dentro do corpo (via circulação sanguínea), tais substâncias poderiam 

atingir o coração e atuar diretamente sobre algum mecanismo transportador de Ca
2+

 da 

SL (canal L e/ou NCX funcionando no seu modo reverso), prejudicando o influxo de 

Ca
2+

 nas células e resultando, portanto, em um efeito inotrópico negativo nos animais 

infectados. Alternativamente, o desequilíbrio osmoeletrolítico dos animais infectados 

também representa uma explicação plausível para os efeitos negativos sobre a força de 

contração, uma vez que a redução e/ou ausência de determinados íons (Na
+
, Ca

2+
), que 

desempenham um papel crítico na regulação da contratilidade cardíaca, poderia reduzir 

significativamente o inotropismo dos animais infectados. 

Para X. laevis a ausência de diferenças entre os valores de Fc dos grupos CT e Bd 

indica que a frequências de estimulação subfisiológicas o Bd não atua sobre o 

inotropismo cardíaco dessa espécie. Algum mecanismo e/ou característica adaptativos 

dessa espécie acabam interferindo sobre as vias de infecção da quitridiomicose, 

reduzindo os efeitos da doença nos animais infectados. Logo, é válido pressupor que 
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alguma ação protetiva do organismo impeça ou inative a ação das toxinas; ou ainda que 

a quitridiomicose seja suprimida, evitando a hiperqueratose e consequentemente 

mantendo a estabilidade eletrolítica nos animais. 

Considerando os parâmetros tempo-dependentes, os valores elevados de TPT e de 

THR observados para o grupo infectado dos P. albonotatus indicam que a uma mesma 

frequência de estimulação, os animais infectados necessitam de um tempo maior para 

atingir o pico de tensão (FIG. 8A), bem como para que as tiras ventriculares atinjam 

50% do relaxamento (FIG. 8B), o que corrobora a hipótese de que os mecanismos 

contráteis de influxo e efluxo iônico dos miócitos apresentam-se prejudicados em 

virtude de infecção pelo Bd. Tais resultados são compatíveis com a bradicardia 

observada in loco nos animais do grupo infectado (TABELA 2). 

Como se sabe, nos vertebrados basais, durante o relaxamento cardíaco, o Ca
2+

 é 

removido do citosol basicamente através do NCX e das bombas de Ca
2+

 sarcolemais, 

sendo o primeiro o principal mecanismo (DRIEDZIC; GESSER, 1994; THOMAS et al., 

1996; TIBBITS et al., 1991; XUE et al., 1999). Tais transportadores e/ou suas 

funcionalidades podem vir a estar comprometidas pelas mesmas hipóteses acima 

apresentadas, ou seja, tanto a ação de toxinas quanto as reduzidas concentrações dos 

eletrólitos estariam prejudicando os mecanismos responsáveis pelo transporte de Ca
2+

 

nos miócitos (influxo e efluxo), retardando os parâmetros tempo-dependentes. Contudo, 

afirmações acerca dos mecanismos responsáveis pelo acoplamento E-C de P. 

albonotatus vão além do escopo deste estudo, pois não existe nenhum trabalho até o 

momento que tenha estudado a existência e/ou a funcionalidade do retículo 

sarcoplasmático desta espécie. 
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 Para X. laevis, considerando que os parâmetros tempo-dependentes (TPT e THR) 

permaneceram praticamente invariáveis entre os dois tratamentos (Bd e CT), vale 

considerar que, novamente, a tolerância dos X. laevis à quitridomicose parece permitir 

que os animais, mesmo infectados, desenvolvam uma performance cardíaca adequada 

frente à infecção, o que representa um fenômeno altamente adaptativo. 

Ao realizar aumentos sucessivos nas frequuencias de estimulação foi possível 

verificar que a força de contração do grupo Bd de P. albonotatus permaneceu 

prejudicada, o que indica que mesmo a frequências de estimulação mais altas a infecção 

continua prejudicando o inotropismo dos animais infectados. A reduzida frequência 

máxima na qual as tiras ventriculares dos animais infectados de P. albonotatus ainda 

foram capazes de se contrair regularmente demonstra que capacidade de ciclagem de 

Ca
2+

 nos animais infectados apresentou-se prejudicada. Além disso, a faixa em 1,4 Hz 

encontra-se muito abaixo da frequência cardíaca observada in loco (~ 116 bpm ou 1,9 

Hz), o que indica que nas condições in vivo estes animais já não apresentariam mais 

uma regularidade da performance cardíaca. Contudo, há de se ressaltar que a frequência 

cardíaca mensurada nos animais no presente estudo foi a frequência cardíaca in loco, 

quando os animais já estavam eutanaziados e não mais sofriam a influência do sistema 

nervoso autônomo e, portanto, os dados obtidos correspondiam à frequência cardíaca 

basal da espécie. Assim, in vivo, seria bastante provável que houvesse uma resposta 

adrenérgica estresse-dependente que resultasse em um incremento tanto da frequência 

quanto da força de contração. Não obstante, dada a magnitude do impacto negativo da 

infecção pelo Bd nos animais, pode-se inferir que o gasto energético para garantir um 

incremento da performance cardíaca que garantisse a sobrevivência da espécie e seu 

sucesso reprodutivo, seria bastante improvável. Ao realizar aumentos sucessivos nas 

frequências de estimulação, as tiras ventriculares dos X. laevis de ambos os tratamentos 

(CT e Bd) apresentaram valores de força de contração semelhantes, corroborando as 

suposições anteriores de que o Bd parece não afetar o inotropismo da espécie em 

questão. 

Analizando-se a correlação entre a carga de Bd adquirida pelos animais infectados 

e a força de contração desempenhada pelas tiras ventriculares dos P. albonotatus 

(Apêndice 1) verificou-se que mesmo a baixos níveis de infecção, o Bd é capaz de 

prejudicar a função cardíaca de P. albonotatus, o que indica uma maior sensibilidade 

dessa espécie ao quitridio. Dessa forma, observando o gráfico de correlação (FIG. 11A), 

fica evidente a relação negativa entre a Fc e a Carga de Bd de cada indivíduo, o que 
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demonstra que, quanto maior a “carga” da infecção nesta espécie, maiores serão os 

efeitos da quitridiomicose sobre a força de contração, cujos valores se reduziram 

drasticamente. Em outras palavras, existe uma relação direta entre carga de Bd e Fc para 

P. albonotatus. No caso dos X. laevis, não há uma relação aparente entre carga de Bd e 

Fc (FIG 11B), o que indica uma maior tolerância da espécie à infecção. Nesse caso, a 

espécie se infecta e inclusive convive bem com a infecção, mesmo em grandes cargas 

zoospóricas. 

Sabe-se que o débito cardíaco deve ser bem regulado a fim de manter um fluxo 

sangüíneo adequado, garantindo a distribuição de nutrientes essenciais, metabólitos, 

gases e outras substâncias de e para os diversos tecidos corporais como o músculo em 

exercício, cérebro e outros tecidos sob uma variedade de condições (LILLYWHITE et 

al., 1999; WITHERS; HILLMAN, 2001). Independentemente do fator determinante 

para a obtenção do débito cardíaco final, são necessários ajustes eficientes entre o 

volume sistólico e a frequência cardíaca a fim de que um animal poiquilotérmico possa 

apresentar uma resposta cardíaca adequada à sua sobrevivência no ambiente em 

questão. No entanto, frente à infecção pela quitridiomicose os P. albonotatus infectados 

não conseguiram realizar tais ajustes fisiológicos a fim de manter a performance 

cardíaca, o que provavelmente resultaria, em condições naturais, na morte dos mesmos 

em um breve período de tempo. 

Para X. laevis, a ausência de diferenças entre a CBC observada para os grupos CT 

e Bd revelam que os animais de ambos os grupos experimentais apresentam um débito 

cardíaco adequado, sendo que ambos os tratamentos ainda contam com uma possível 

margem de acréscimo da frequência cardíaca, caso sejam necessários incrementos da 

função cardíaca frente às alterações das demandas ambientais. 

Ao realizar aumentos sucessivos nas frequências de estimulação das tiras 

ventriculares de P. albonotatus os parâmetros tempo dependentes se mantiveram 

elevados quando comparados ao grupo controle, o que indica que mesmo a frequências 

mais elevadas o quitridio atua sobre a dinâmica cardíaca da espécie. Por outro lado, a 

ausência de alterações nos parâmetros tempo-dependentes após os aumentos sucessivos 

nas frequências de estimulação sobre a s tiras ventriculares de X. laevis indicam que 

mesmo a frequências de estimulação superiores a dinâmica cardíaca dos animais 

infectados  de X. laevis não é afetada pela quitridiomicose. Por fim, a análise 

comparativa do efeito da infecção nas diferentes espécies estudadas deixa evidente quão 
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diferenciado é o efeito da infecção pelo fungo sobre a função cardíaca das espécies 

estudadas.  

Por outro lado, ao analisar comparativamente apenas a função cardíaca das duas 

espécies estudadas sem estarem infectadas pelo Bd, ou seja, dos animais do grupo controle, 

interessante notar é que ambas as espécies, apesar de terem apresentado valores muito 

semelhantes de força de contração ventricular in vitro (P. albonotatus = 3,8 mN.mm-2 vs X. 

laevis = 3,3 mN.mm-2), a frequência cardíaca in loco de P. albonotatus (136 bpm) foi muito 

superior (P < 0,05) àquela observada para X. laevis (84 bpm). Esse cronotropismo cardíaco 

aumentado ainda pôde ser corroborado pelos resultados obtidos in vitro para a dinâmica 

cardíaca, uma vez que os valores tanto de TPT quanto de THR foram inferiores para P. 

albonotatus (115 e 110 ms, respectivamente) que para X. laevis (330 e 244 ms, 

respectivamente), acelerando o ciclo cardíaco batida-a-batida. Isso nos leva a retomar uma 

discussão precedente quanto ao papel do RS no acoplamento E-C, uma vez que, conforme 

anteriormente assinalado, o mesmo parece não desempenhar um papel funcional em X. 

laevis, enquanto não existe nenhum estudo analisando um possível papel desta organela no 

coração de P. albonotatus (PEGORARO et al., 2011). Contudo, para que um animal 

consiga realizar uma ciclagem de Ca2+ tão rápida quando comparada a outras espécies de 

anfíbios, como o X. laevis (presente estudo) e o Lithobates catesbeianus (COSTA et al., 

2008; SALLA et al., submetido), há de se sugerir que P. albonotatus apresente ou 

mecanismos de transporte sarcolemais de Ca2+ extremamente eficientes (NCX ou Ca2+-

ATPase da SL) ou que apresente um RS funcional, o que ainda está para ser elucidado. 

Não obstante a partir das observações precedentes, pode-se sugerir que o débito 

cardíaco de P. albonotatus deve ser superior àquele apresentado por X. laevis. Não só, o 

gasto energético da espécie nativa com o bombeamento cardíaco é também aumentado, 

tendo-se em vista que o custo energético da frequência cardíaca é maior que proporcionado 

por ajustes do volume sistólico. Consequentemente, para a espécie nativa, a demanda 

energética para manter uma performance cardíaca adequada já é naturalmente mais elevada 

que aquela para a espécie africana. 
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6.1. ANÁLISES HEPATOLÓGICAS 

 

6.1.1. Anatomia 

 

Com relação às características anatômicas observadas, é sabido que a forma e a 

localização do fígado nos anfíbios reflete a diversidade da morfologia dessa classe 

dentre os tetrápodes, no entanto, algumas características são compartilhadas entre os 

anuros (CRAWSHAW; WEINKLE, 2000). Assim, a variabilidade encontrada nas 

tonalidades do fígado dos P. albonotatus refrete uma variabilidade intra-específica na 

coloração do órgão, o que é também comum aos peixes, e a alguns répteis, sendo 

explicada pela existência de macrófagos pigmentados (células melanomacrofágicas), os 

quais conferem ao órgão a aparência mais escura, além da própria variação do fluxo 

sanguíneo no órgão (CRAWSHAW; WEINKLE, 2000).  

 

6.1.2. Morfologia & Histoquímica 

 

c) Physalaemus albonotatus; 

 

Sabe-se que o fígado de algumas espécies de anfíbios estoca naturalmente grandes 

quantidades de glicogênio no interior dos hepatócitos, como forma de reserva energética 

(FENOGLIO et al., 1992; SPORNITZ et al, 1975a) . A mobilização do glicogênio 

hepático é uma resposta bastante frequente em casos de exposição do organismo a 

situações de estresse homeostático (FENOGLIO et al., 1992). Nesse sentido, vale 

considerar que a redução dos estoques de glicogênio nos fígados dos P. albonotatus 

infectados possa ser resultado da maior mobilização do glicogênio hepático em resposta 

à anorexia e à função cardíaca prejudicada pela quitridiomicose. A fim de suprir as 

demandas energéticas requeridas pelas funções afetadas pela infecção (notadamente a 

função cardíaca e possivelmente de outros sistemas orgânicos que não foram objeto do 

presente estudo) e também em virtude da privação alimentar, o organismo passaria a 

recrutar fontes energéticas de outros órgãos, passando a utilizar as reservas de 

glicogênio do fígado e até mesmo proteínas (como já apontado anteriormente com a 

redução da MVR da espécie em questão – TABELA 2). Segundo Fenoglio et al. (1992), 

essas reservas hepáticas de glicogênio no fígado dos anfíbios representam uma 
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adaptação importante, principalmente no que diz respeito à sobrevivência em 

circunstâncias desfavoráveis como, por exemplo, a privação alimentar. No entanto, para 

P. albonotatus a mobilização do glicogênio hepático não foi suficiente para manter suas 

funções vitais em equilíbrio, principalmente no que diz respeito à função cardíaca, como 

descrito nas análises in vitro. 

Alternativamente, outro recurso que poderia estar contribuindo no consumo do 

glicogênio dos hepatócitos seria a própria atividade de desintoxicação realizada pelo 

fígado em resposta às toxinas produzidas pelo fungo quitrídio. Sabe-se que nos peixes, 

quando há exposição do organismo a toxicantes, ocorre um aumento da atividade da 

enzima GST (glutationa-S-transferase) no fígado, o que intensifica a atividade de 

biotranformação hepática, induzindo o processo de desintoxicação e metabolização do 

toxicante no organismo (PEREIRA et al., 2013) Esse processo requer alta demanda 

energética colaborando, dessa forma, para a diminuição dos estoques de glicogênio dos 

hepatócitos. Por fim, não houve diferenças significativas entre as quantidades de 

proteínas totais entre os fígados dos indivíduos dos grupos infectado e controle, como 

demonstrado pela intensidade de coloração do Azul de bromofenol (FIG. 17A-F). 

A localização nuclear deslocada observada nos hepatócitos dos P. albonotatus 

ocorre devido ao acúmulo lipídios e principalmente de glicogênio, os quais promovem a 

migração do núcleo para as regiões mais periféricas do citoplasma (AKIYOSHI; 

INOUE, 2012). Tais características dos hepatócitos são comumente compartilhadas com 

outras espécies de anfíbios e peixes (AKIYOSHI; INOUE, 2012; BRUSLÉ; ANADON, 

1996). 

Considerando-se os acúmulos de vacúolos notadamente concentrados nas regiões 

próximas aos vasos sanguíneos, sabe-se que nos anfíbios anuros é comum o acúmulo de 

glicogênio e lipídios em vacúolos no citoplasma dos hepatócitos, no entanto as técnicas 

utilizadas não evidenciaram glicoconjugados neutros e lipídios como componentes dos 

vacúolos observados no citoplasma dos hepatócitos dos animais infectados 

(SPORNITZ, 1978). Sabe-se que as células têm a capacidade de responder a mudanças 

em seu ambiente através de alguns sinais morfológicos facilmente reconhecíveis, como 

um encolhimento, desorganização do tecido, ou ainda, a aparição de processos 

citoplasmáticos, dentre os quais se destaca a vacuolização do citoplasma (GILLMAN; 

GILLMAN, 1948). Trowell (1946) também constatou vacuolização de natureza 

indeterminada no citoplasma de hepatócitos de ratos. Segundo o autor, tais hepatócitos, 
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como no presente trabalho, também se encontravam próximos a sinusóides. A existência 

de uma alta pressão interna nos sinusóides induziria a formação de vacúolos que, 

segundo o ator, seriam preenchidos por água. Trowell (1946) justifica a captação do 

plasma sanguíneo pelos hepatócitos como uma estratégia para a diminuição da pressão 

intrasinusoidal, mecanismo fisiológico já conhecido para evitar edemas ou injúrias nos 

tecidos. Sabe-se que quando a vacuolização encontra-se por todo o tecido hepático, este 

fenômeno relaciona-se a causas patológicas (GILLMAN; GILLMAN, 1948). 

Diversas pesquisas relatam a ocorrência de vacúolos citoplasmáticos de 

composição incomum em hepatócitos. No entanto, pouco se sabe a cerca de sua origem 

e funcionalidade, tampouco sobre sua natureza química (ATERMANN, 1955; 

GILLMAN; GILLMAN, 1948; SYKES et al., 1976). Gillman e Gillman (1948) 

consideram os vacúolos como sendo derivados do metabolismo intracelular; enquanto 

Hanzon (1952) sugere que os vacúolos podem conter água e constituintes biliares. 

Entretanto, outros estudos consideram que tais vacúolos são preenchidos por 

constituintes derivados do sangue (ATERMANN, 1955; SYKES et al., 1976; 

TROWELL, 1946). Assim, investigações aprofundadas acerca da origem, ocorrência e 

composição química desses vacúolos são necessárias para solucionar tais controvérsias. 

Ademais, pesquisas demonstram que tal ocorrencia de vacúolos em forma de balão no 

citoplasma dos hepatócitos (degeneração balonosa) representa uma forma de injúria na 

célula do fígado que pode resultar da acumulação de fluido intracelular e outras injúrias 

celulares toxicas, o que torna o citoplasma das células rarefeito (HÜBSCHER, 2006; 

YEH & BRUNT, 2007). Segundo Hübscher (2006), esses hepatócitos balonosos 

tipicamente encontram-se próximos a veias e vasos sanguíneos, o que concorda com as 

características observadas neste estudo. 

Respostas hepáticas semelhantes já foram relatadas em anfíbios submetidos a 

infecções viróticas e bacterianas (FREMONT-RAHJ et al., 2011; MAZZONI et al., 

2009). A exposição a contaminantes, toxinas e a ocorrência de injúrias no fígado 

também elevaram a incidência de vacúolos citoplasmáticos de composição 

indeterminada nos hepatócitos de anfíbios e em outros vertebrados (BANDARA et al., 

2012; STENTIFORD et al., 2003; TRACHANTONG et al., 2012). 

Ademais, diversas pesquisas relatam a ocorrência de vacúolos citoplasmáticos 

de composição variada, porém não glicolipídica, nos hepatócitos de animais submetidos 

a condições de estresse hipóxico (GILLMAN; GILLMAN, 1948; HANZON, 1952; 
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SYKES et al., 1976; TROWEL, 1946). Nesse sentido, considerando a bradicardia 

(TABELA 2) e os demais danos relatados neste estudo sobre a função cardíaca frente à 

infecção pelo Bd sobre P. albonotatus é válido considerar que, como consequência, a 

distribuição e aporte de oxigênio para os demais sistemas corporais também possam 

estar prejudicados, potencialmente submetendo órgãos de grande demanda sanguínea, 

como o fígado, à condição de hipemia. Nesse momento, é importante destacar o 

estreitamento dos capilares sinusóides observados nos animais infectados pelo Bd (FIG 

17E e 18E), o que corrobora os achados fisiológicos de redução da função cardíaca e os 

consequentes danos sobre a circulação e oxigenação dos diversos órgãos e sistemas 

corporais, contribuindo na redução da oxigenação do tecido hepático e estimulando, 

portanto, a vacuolização das células. 

Alternativamente, vale considerar algumas pesquisas nas quais um aumento na 

vacuolização citoplasmática nos hepatócitos de anfíbios e de peixes foi observado como 

resultado de uma degeneração das membranas celulares em virtude da exposição dos 

animais a toxinas e a agroquímicos (BANDARA et al., 2012; DESAI et al., 1984; 

KENT et al.,1988; OLURIN et al., 2006). De modo semelhante, em resposta às toxinas 

potencialmente produzidas pelo Bd, os hepatócitos poderiam estar entrando em processo 

de degeneração celular, resultando no aumento da incidência de vacúolos de 

composição distinta em seu citoplasma, porém nenhum outro indício de início de 

processo de morte celular, seja por injúria ou morte celular programada, além da 

vacuolização citoplasmática foi verificado. 

Considerando-se a ocorrência de células melanomacrofágicas nos animais do 

grupo CT, sabe-se que nos anfíbios, assim como nos peixes e em alguns répteis, as 

células melanomacrofágicas ocorrem naturalmente no fígado, permeando o tecido 

hepático e atuando na degradação de corpos estranhos e/ou patogênicos, toxinas e 

produtos celulares, podendo ser comparadas às células de Küpfer dos vertebrados 

derivados (AGIUS; ROBERTS, 2003; CRAWSHAW; WEINKLE, 2000; RIBEIRO et 

al., 2011). Dentre as funções desempenhadas por essas células destacam-se o 

envolvimento com processos inflamatórios, fagocitose de eritrócitos e consequente 

depósitos de ferro em forma de hemosiderina, captura e degradação de patógenos, 

degradação e acúmulo de produtos tóxicos, atuando também como células 

apresentadoras de antígenos (AGIUS 1979b, 1981a; AGIUS; AGBEDE, 1984; AGIUS; 

RIBEIRO et al., 2011; PASSANTINO et al., 2013; ROBERTS, 1975). 
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Nesse momento, é importante salientar algumas pesquisas recentes nas quais 

constatou-se a capacidade do fungo quitrídio de secretar produtos tóxicos, embora 

pouco se saiba acerca da ação e alcance dessas toxinas (BRUTYN et al., 2012; FITES et 

al., 2013). Brutyn et al. (2012) demonstraram como as toxinas podem prejudicar as 

junções intercelulares na pele de animais infectados pelo Bd, causando um desarranjo 

no tecido e desregulando as funções osmóticas e eletrolíticas dos animais. Fites et al. 

(2013) observaram que os produtos tóxicos secretados pelo fungo são capazes de 

prejudicar respostas linfocitárias, reduzindo a capacidade de proliferação dos linfócitos, 

induzindo-os à morte celular por apoptose. 

Ainda não se conhecem os efeitos dessas toxinas sobre outros órgãos, no 

entanto, considerando a possibilidade de que essas toxinas alcancem a corrente 

sanguínea, pode-se pressupor que as mesmas seriam capazes de atingir diversos 

sistemas orgânicos, dentre eles o fígado. Nesse caso, como frequente alvo de produtos 

tóxicos, seriam geradas nesse órgão respostas homeostáticas na tentativa de evitar um 

processo inflamatório, buscando a desintoxicação do organismo, via aumento da 

incidência de células melanomacrofágicas. Ademais, diversos estudos realizados em 

peixes já demonstraram um aumento na incidência de células melanomacrofágicas em 

casos de processos inflamatórios crônicos e em resposta a infecções bacterianas, 

viróticas, parasitárias e, inclusive, fúngicas (AGIUS; ROBERTS, 2003; RIBELIN et al., 

1975; ROBERTS, 1978). 

Considerando o aumento de leucócitos evidenciado nos animais infectados de P. 

albonotatus, vale considerar o estudo desenvolvido por Woodhams et al., 2007, o qual 

destaca que a quitridiomicose provocou um aumento na incidência de leucócitos 

sanguíneos em Litoria chloris. Além disso, o recrutamento e consequente aumento na 

incidência de células do sistema imune no tecido hepático representa uma resposta 

bastante comum em animais expostos a compostos químicos e/ou a situações de estresse 

fisiológico (CHRISTIN et al., 2004; REYNAUD; DESCHAUX, 2006; RIBEIRO et al., 

2006). Dessa forma, fica evidente que a estimulação do sistema imunitário dos P. 

albonotatus tenha ocorrido numa tentativa de reduzir e combater os efeitos deletérios da 

infecção pelo Bd no fígado destes animais. Adicionalmente, a diminuição do fluxo 

sanguíneo intra-tecidual, o colapso dos cordões hepáticos e a diminuição do volume 

citoplasmático observados nos animais infectados corroboram a atrofia observada no 

fígado dos animais infectados, através do índice hepatossomático. 
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d) Xenopus laevis 

Estudos ultraestruturais do fígado de X. laevis demonstraram a existência natural 

de amplos estoques energéticos, notadamente o glicogênio, sendo esta a característica 

morfológica mais marcante em adultos dessa espécie (SPORNITZ, 1978). Sabe-se que, 

para algumas espécies de anuros, as variações sazonais promovem mudanças 

consideráveis na distribuição e organização do glicogênio hepático, principalmente nos 

períodos de estiagem, onde a demanda energética exige a existência de grandes estoques 

intracelulares de glicogênio (FENOGLIO et al., 1992). No entanto, quando comparado a 

outros anfíbios e inclusive a outros vertebrados, a quantidade de glicogênio do fígado de 

um adulto de X. laevis pode ser considerada não somente elevada mas também 

relativamente estável durante todo o ciclo de vida (aquático, no caso dessa espécie) 

(CARDELL et al., 1973; KRAUSE et al., 1975; SPORTIZ, 1975a; WEIS, 1972). A 

extensão atingida pelo preenchimento do glicogênio é tão ampla que as poucas 

organelas geralmente presentes nas células aparecem pressionadas conjuntamente em 

pequenas áreas, sendo o núcleo geralmente cercado pelos grânulos de glicogênio, como 

descrito por Spornitz (1975a). Importante salientar que não houve diferenças 

significativas na intensidade de coloração entre os grupos controle e infectado.  

Novamente, como já descrito anteriormente para P. albonotatus, o aumento no 

número das células melanomacrofágicas e X. laveis representa uma resposta do fígado 

em função da ação direta e/ou indireta da quitridiomicose (via toxinas) sobre a função 

hepática da espécie. Embora se saiba que X. laevis seja capaz de reduzir os efeitos da 

infecção pelo Bd através de secreções imunoprotetoras pela pele, respostas imunes 

podem também ocorrer em outros órgãos (ROLLINS-SMITH et al., 2009; 

WOODHAMS et al., 2006). Nesse sentido, o presente trabalho aparece como pioneiro 

no que diz respeito aos efeitos da quitridiomicose sobre a função hepática de anfíbios. 

Ademais, pelas mesmas razões já descritas para P. albonotatus, houve uma estimulação 

do sistema imunitário dos X. laevis na tentativa de reduzir e combater possíveis efeitos 

deletérios da infecção pelo Bd no fígado destes animais. Considerando-se as lâminas de 

Sudan Black, foi possível verificar que o acúmulo de lipídios dentro dos hepatócitos em 

X. laevis é relativamente baixo quando comparado aos estoques de glicogênio, no 

entanto, vale salientar que essa é uma característica bastante comum aos membros do 

gênero Xenopus (SPORNITZ, 1975a). 
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6.1.3. Índice Hepatossomático 

 

A atrofia observada nos P. albonotatus infectados pode ser resultante da 

diminuição do volume das células hepáticas em virtude da redução dos estoques de 

glicogênio. Direta e/ou indiretamente, seja em resposta às toxinas ou em decorrência da 

anorexia, como já considerado anteriormente nas análises morfológicas, a 

quitridiomicose parece afetar o metabolismo das reservas energéticas glicídicas, 

reduzindo a massa relativa do fígado dos P. albonotatus. De fato, pesquisas realizadas 

com peixes já apontaram casos de redução de estoques de glicogênio no fígado como 

uma característica bastante frequente em casos de privação alimentar (LANGER, 1978; 

LOVE, 1980; SEGNER, 1984; STORCH; JUARIO, 1983). 

A ausência de diferenças entre os valores de IHS para os grupos CT e Bd de X. 

laevis indica que a infecção pelo Bd parece não afetar o metabolismo de lipídios no 

fígado dos animais dessa espécie. É importante lembrar que os indivíduos de X. laevis 

infectados não sofreram alteração na atividade, tampouco na alimentaçã. Dessa forma, 

pode-se pressupor que para os animais infectados não haveria necessidade de 

metabolizar as reservas energéticas hepáticas, mantendo a vacuolização das células 

hepáticas e o IHS semelhantes aos observados para o grupo controle. 

 

6.2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando o conjunto de resultados apresentados neste trabalho e salientado-se 

os visíveis efeitos da quitridiomicose sobre as funções cardíaca e hepática dos animais 

nativos infectados, é relevante considerar que ambas as hipóteses, da toxina produzida 

pelo Bd e do desequilíbrio osmoeletrolítico, são igualmente passíveis de consideração, 

uma vez que não há estudos suficientes que determinem se as mesmas atuam de modo 

exclusivo ou mutuamente sobre os organismos infectados (BRITYN et al., 2012; FITES 

et al., 2013; VOYLES et al., 2009, 2011). É sabido que alguns patógenos são 

conhecidos por comprometer a função epitelial de outros grupos de vertebrados, como 

nos mamíferos, atingindo regiões como a traquéia e o intestino (BERKES et al., 2003; 

KUNZELMANN et al., 2000). Nestes casos, o transporte de eletrólitos é desregulado 

pela adesão do patógeno propriamente dito aos receptores proteicos, ou ainda pela 
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secreção de toxinas pelo patógeno, as quais alteram as funções celulares, 

desequilibrando o transporte dos íons pelo tecido atingido (BERKES et al., 2003; 

CAMERON; DOUGLAS, 1996; KUNZELMANN et al., 2000). Um exemplo desse tipo 

de atuação patogênica consiste no desequilíbrio do transporte de Na
+
 e fluidos 

provocado por um patógeno viral introduzido no epitélio da traqueia de ratos 

(KUNZELMANN et al., 2000). Isso resulta em uma down-regulation dos canais de Na
+
 

nas membranas apicais do epitélio (KUNZELMANN et al., 2000). De maneira 

semelhante, é possível que o Bd cause a desregulação dos canais de Na
+
 por um 

mecanismo análogo, seja pela ação direta sobre os canais ou pela produção de toxinas. 

Alternativamente, a hipótese das severas reduções nas concentrações plasmáticas 

dos eletrólitos é igualmente plausível no que diz respeito a alterações sobre a função 

cardíaca apontadas nos resultados. Os estudos de Voyles et al. (2009) apontaram 

particularmente a hiponatremia e a hipocalemia como as potencias condições de risco de 

vida uma vez que estes eletrólitos são cruciais ao funcionamento adequado das 

membranas celulares. Ademais, o Na
+
 e o K

+
 viabilizam a condução do potencial de 

ação no músculo cardíaco, além de sua importância em muitos outros processos 

fisiológicos. 

Com relação às análises hepatológicas, ambas as espécies apresentaram respostas 

imunitárias semelhantes, com um aumento na frequência de células 

melanomacrofágicas e de leucócitos. No entanto, a infecção pelo Bd resultou em efeitos 

mais deletérios sobre a função hepática dos P. albonotaus, como demonstrado pelo 

colapso dos cordões de hepatócitos, redução do aporte sanguíneo via diminuição dos 

sinusóides no parênquima hepático, redução nos estoques de glicogênio do fígado, e 

consequente atrofia do órgão. Embora se conheçam as funções hepáticas de 

desintoxicação do fígado, fica evidente a insuficiência das reações biotransformadoras 

hepáticas de P. albonotatus frente à quitridiomicose e sua potencial ação via toxinas. 

Embora X. laevis apresente considerável tolerância à infecção pelo Bd, as análises 

hepatológicas demonstraram uma elevada atividade imunitária, o que indica que, 

embora os efeitos da infecção sobre a função cardíaca possam parecer atenuados, sua 

função hepática apresenta respostas acentuadas na tentativa de combater a infecção, 

bem como outros funções também podem estar apresentando respostas homeostáticas à 

quitridiomicose (WOODHAMS et al., 2006). Tais respostas podem ser determinantes 

para promover a tolerância dessa espécie à quitridiomicose, distinguindo-a da maioria 

das espécies de anuros, que apresentam maior sensibilidade à infecção. 
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A capacidade do músculo cardíaco de manter sua performance, mesmo sob 

condições fisiológicas adversas, é uma característica de grande relevância adaptativa 

aos animais que se encontram expostos a contaminantes e a estresses do ambiente 

(DRIEDZIC; GESSER, 1994). Além disso, a variação na anatomia e na histologia do 

fígado de diferentes espécies representa uma estratégia evolutiva de extrema relevância 

entre as espécies, uma vez que esse órgão apresenta relação com os mecanismos 

imunológicos, além de participar da desintoxicação do organismo (AKIYOSH; INOUE, 

2012; GEBHARDT, 1992). Assim, a capacidade de combater efeitos deletérios no 

organismo a través de respostas hepatológicas também representa uma característica 

determinante para a tolerância e ou susceptibilidade à infecção pelo Bd. 

 Entretanto, nem todas as espécies conseguem se adaptar com a mesma eficiência 

sem que outras funções biológicas sejam comprometidas. No caso da quitridiomicose, o 

Bd pode ser altamente virulento e causar a mortalidade em muitas espécies de anfíbios; 

porém, para outras espécies o fungo, apesar de conseguir infectar os animais, não 

ocasiona sua morte (BERGER et al. 2005b; BLAUSTEIN et al. 2005; DASZAK et al., 

2004; NICHOLS et al., 2001; ROSEMBLUM et al., 2013; WELDON et al., 2004; 

WOODHAMS et al., 2006). O que, de fato, determina a tolerância ou a susceptibilidade 

de uma espécie ao Bd ainda não é consensual, devido à carência de estudos que se 

dediquem especificamente a avaliar os efeitos morfofisiológicos da infecção 

(WOODHAMS et al., 2006). No entanto, alguns estudos apontam fatores que poder ser 

determinantes nesse sentido, como características ecológicas da espécie, defesas imunes 

e peptídeos antimicrobianos (LIPS et al., 2003; ROLLINS-SMITH et al., 2009; 

WOODHAMS et al., 2006). 

No caso da espécie Xenopus laevis utilizada como objeto de estudo na presente 

pesquisa, é sabido que a mesma possui uma tolerância relativamente forte a moderada 

ao quitrídio, atuando inclusive como potencial dispersora da doença (ROLLINS-

SMITH et al., 2009; WELDOM et al., 2004; WOODHAMS, 2006). Nativa das regiões 

da África, em natureza, indivíduos da espécie X. laevis não apresentaram sinais clínicos 

da doença, tampouco foram descritos quaisquer casos de mortalidade súbita em suas 

populações, o que reforça os estudos que afirmam sua tolerância à quitridiomicose. Tais 

características tornam a espécie um hospedeiro ideal para a transmissão da doença 

através do transporte e comércio internacional, uma vez que embora infectada pelo 

patógeno, esta espécie não morre pela infecção, atuando como portador singular do 

quitrídio (WELDOM et al., 2004). Com base em tais características e levando em 
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consideração que os primeiros casos documentados da doença foram localizados no 

continente africano, acredita-se que a espécie Xenopus laevis, tenha sido o “berço de 

origem” do quitrídico patogênico, e que o comércio internacional dessas espécies tenha 

desempenhado um papel fundamental na disseminação global do patógeno para as 

espécies nativas dos outros continentes (WOODHAMS et al., 2004). 

Pouco se sabe sobre os mecanismos que proporcionam a tolerância dos X. laevis 

ao Bd. No entanto, devido ao fato dessa espécie ser amplamente utilizada como um 

modelo biológico em diversas pesquisas, um vasto conhecimento acerca de suas defesas 

imunes pode ser encontrado na literatura atual (ROLLINS-SMITH et al., 2009). No que 

diz respeito às defesas imunes contra o Bd especificamente, sabe-se que peptídios 

produzidos na pele dos X. laevis foram apontados por apresentar atividade 

antimicrobiana, inibindo o crescimento do Bd (ROLLINS-SMITH et al., 2009; 

WOODHAMS et al., 2006). 

Extrapolando essas constatações aos resultados obtidos no presente estudo, é 

válido supor que tais mecanismos imunes, aliados às respostas imunitárias internas 

(como demonstrado pelas análises hepatológicas), possam atuar reduzindo os efeitos da 

quitridiomicose sobre os animais Xenopus laevis infectados, amenizando de forma 

indireta os efeitos da doença sobre a função cardíaca dos animais infectados. Uma vez 

restringindo o crescimento do quitrídio na pele e/ou combatendo a atuação das 

potenciais toxinas via elevação de células melanomacrofágicas e de leucócitos, tais 

mecanismos imunes podem estar reduzindo a atuação dos quitridio sobre o hospedeiro.  

Todas essas respostas protetivas, sejam minimizando a produção de toxinas ou 

impedindo que ocorra um extenso desequilíbrio eletrolítico, acabam por não resultar em 

efeitos deletérios sobre a função cardíaca dos animais, conforme aqui constatado pelas 

tênues alterações oriundas da infecção pelo Bd sobre a função cardíaca de Xenopus 

laevis. Nesse sentido, vale considerar que a hipertrofia cardíaca apresentada por X. 

laevis quando infectada pelo Bd, pode representar uma estratégia homeostática 

desenvolvida pela espécie na tentativa de manter a performance cardíaca frente a 

infecção pelo Bd. Consequentemente, pode-se pressupor que a infecção, embora 

possivelmente atenuada pelos mecanismos imunes acima descritos, ainda atue, mesmo 

que de forma mais amena, sobre a função cardíaca dos animais dessa espécie, 

desencadeando possíveis estratégias adaptativas e/ou inclusive evolutivas, 

determinantes para a sobrevivência da mesma em hábitats impactados pela 

quitridiomicose. O simples fato de não haver alterações significativas entre diversos 
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parâmetros analisados para os grupos CT e Bd para Xenopus laevis pode significar uma 

estratégia adaptativa a fim de manter a homeostase, embora a espécie esteja sob 

condições patogênicas do quitridio, mesmo que amenas. 

Vale salientar que o simples fato de que esta espécie possui um ciclo de vida 

inteiramente aquático já contribua, por si só, como um fator que favoreça a infecção, 

uma vez que adaptações imunológicas únicas, que não são compartilhadas com outras 

espécies de anfíbios terrestres, acabam contribuindo de forma crucial nas adaptações 

dos Xenopus laevis às alterações ambientais que ocasionalmente possam lhes ocorrer 

(HAISLIP et al., 2011). Em contraste, embora até momento não haja estudos que 

contemplem quaisquer hipóteses de mecanismos de defesa e tolerância para 

Physalaemus albonotatus à quitridiomicose, fica evidente a maior susceptibilidade da 

espécie nativa frente à infecção pelo Bd visto que todos os parâmetros analisados neste 

estudo apresentaram-se prejudicados em virtude da infecção. 
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7.  CONCLUSÕES  

 

Os resultados aqui apresentados e discutidos quanto à comparação dos efeitos da 

quitridiomicose sobre as funções cardíaca e hepática de Physalaemus albonotatus e 

Xenopus laevis permitem as seguintes conclusões: 

 

a) A quitridiomicose resulta em um efeito cronotrópico negativo nos P. 

albonotatus infectados, o que parece ser um efeito direto da desregulação 

osmótica resultante da infecção sobre a modulação da frequência cardíaca 

no tecido marcapasso. Tal desregulação parece não ocorrer em  X. laevis, 

ou a espécie desenvolve ajustes homesostáticos que a contraponham, uma 

vez que para esta espécie não foram observadas alterações na frequência 

cardíaca in loco; 

b) Os P. albonotatus infectados apresentaram uma atrofia do músculo 

cardíaco, o que pode estar relacionado à inatividade física e à acentuada 

redução da força de contração cardíaca decorrentes da infecção, 

contribuindo para uma redução pronunciada da demanda cardíaca. De 

forma oposta, os X. laevis parecem respondem distintamente frente à 

infecção, apresentando uma hipertrofia do músculo cardíaco como 

estratégia homeostática a fim de permitir um aumento da performance 

cardíaca em resposta à infecção pelo quitrídio; 

c) Considerando-se a marcante redução da Fc observada para os P. 

albonotatus infectados pelo Bd é válido apontar que ambas as hipóteses 

de atuação do fungo (produção de toxinas/desequilíbrio hidroeletrolítico) 

podem estar prejudicando o inotropismo dos animais infectados desta 

espécie. Para X. laevis o Bd parece não prejudicar o inotropismo dos 

indivíduos infectados, talvez devido a mecanismos imunes que amenizem 

os efeitos da doença sobre os animais; 

d) Os parâmetros tempo-dependentes observados para P. albonotatus foram 

profundamente prolongados, corroborando a hipótese de que os 

mecanismos contráteis de influxo e efluxo iônico através dos miócitos 

poderiam apresentam-se prejudicados em virtude de infecção pelo Bd. 
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Novamente, os X. laevis parecem não sofrer alterações em sua dinâmica 

cardíaca frente a infecção pelo Bd, visto que sua dinâmica cardíaca 

permaneceu inalterada após infecção pelo Bd; 

e) A análise morfológica do fígado dos animais demonstrou que os mesmos 

apresentaram respostas imunes semelhantes, com elevação na incidência 

de células melanomacrofágicas e de leucócitos; 

f) Com relação às reservas energéticas hepáticas, a maior mobilização de 

glicogênio dos hepatócitos em P. albonotatus aparece como 

conseqüência direta da maior demanda energética em virtude da anorexia 

e da função cardíaca prejudicada, sendo que todas essas características 

representam indícios da maior sensibilidade desta espécia ao Bd. Em 

contraste, em X. laevis, a ausência de diferenças significativas entre os 

grupos CT e Bd quanto às reservas energéticas de glicogênio hepático 

representam um indício de maior tolerância à infecção; 

g) A análise da morfologia hepática de P. albonotatus também evidenciou 

alterações nos hepatócitos e na sua irrigação sanguínea, como 

demonstrado pelo colapso dos cordões hepáticos, redução do volume 

celular dos hepatócitos, e redução dos sinusóides permeando o 

parênquima hepático. Tais alterações não ocorreram em X. laevis , o que 

também corrobora a maior tolerância dessa espécie à infecção; 

h) A análise comparativa entre as espécies deixa evidente quão diferenciado é o 

efeito da infecção pelo fungo sobre a função cardíaca, a morfologia hepática 

e a utilização das reservas energéticas das espécies estudadas, deixando claro 

que diversos fatores podem estar relacionados à tolerância/susceptibilidade 

de uma espécie ao patógeno. 
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9. Apêndice I: 

 

Análise em qPCR para diagnóstico de infecção pelo Bd em P. albonotatus 

Grupo Indivíduo/Tombo Resultado Número de Zoósporos 

Bd SLFT1134 Positivo 116 

Bd SLFT1135 Positivo 946 

Bd SLFT1136 Positivo 1403 

Bd SLFT1137 Positivo 989 

Bd SLFT1138 Positivo 381 

Bd SLFT1139 Positivo 224 

CT SLFT1140 Negativo X 

CT SLFT1141 Negativo X 

CT SLFT1142 Negativo X 

CT SLFT1143 Negativo X 

CT SLFT1144 Negativo X 

CT SLFT1145 Negativo X 

 

Análise em qPCR para diagnóstico de infecção pelo Bd em X. laevis 

Grupo Indivíduo/Tombo Resultado Número de Zoósporos 

Bd SLFT 1623 Positivo 339928 

Bd SLFT 1624 Positivo 256466 

Bd SLFT 1625 Positivo 136492 

Bd SLFT 1626 Positivo 226856 

Bd SLFT 1627 Positivo 317924 

Bd SLFT 1628 Positivo 128004 

Bd SLFT 1629 Positivo 220239 

Bd SLFT 1631 Positivo 242359 

CT SLFT 1615 Negativo X 

CT SLFT 1616 Negativo X 

CT SLFT 1617 Negativo X 

CT SLFT 1618 Negativo X 

CT SLFT 1619 Negativo X 
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