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RESUMO. Em estudos realizados com variação no teor de proteína na ração para peixes, foi 
demonstrado o aumento das atividades de protease alcalina, protease ácida, tripsina e 
quimiotripsina do trato digestório de jundiá (Rhamdia quelen). Esses fatos sugerem que produtos 
liberados pela digestão na luz desse trato podem influenciar a síntese e a secreção de enzimas 
digestivas. A secreção destas enzimas pelo pâncreas, em vertebrados, responde à influência neural 
e humoral. No presente trabalho, foram testadas quatro concentrações (0, 3, 6 e 12%) de uma 
mistura de aminoácidos (treonina, fenilalanina, leucina, valina, arginina e triptofano em iguais 
proporções) em dietas isocalóricas contendo 3.500 kcal de energia digestível kg-1 de ração, e dietas 
isoproteicas contendo 20% de proteína, em juvenis de jundiá. Foram utilizados dez animais por 
tratamento, sendo os peixes estocados num sistema fechado com recirculação de água e 
temperatura controlada. Os peixes submetidos a estes tratamentos apresentaram atividade da 
protease alcalina na região anterior do intestino, responsiva aos diferentes níveis aminoácidos da 
alimentação. Todavia, as atividades protease alcalina do fígado e amilase do fígado e intestino 
anterior não foram detectadas. Estes resultados sugerem que a atividade protease alcalina do 
intestino anterior seja induzida por aminoácidos liberados na luz do trato digestório. 
Palavras-chave: peixe, jundiá, dieta, enzimas, bioquímica, hematologia. 

ABSTRACT. Effect of dietary essential amino acids addition on digestive enzime 

secretion in silver catfish Rhamdia quelen (Siluriformes, Pimelodidae). Studies carried 
out with variation of protein concentration in the fish feed have shown an increase in the 
activity of alkaline proteases, acid proteases, trypsin and chimotrypsin from the digestive tract 
of silver catfish (Rhamdia quelen). These facts suggest that products released by digestion in the 
lumen of this tract can influenced the synthesis and secretion of digestive enzymes. The 
secretion of these enzymes by the pancreas in vertebrate responses to neural and humoral 
influences. In the present study, four concentration (0, 3, 6 and 12%) of an amino acid mix 
(threonine, phenylalanine, leucine, valine, arginine and thryptophan, in equal amounts) were 
tested in isocaloric (3500 kcal of digestible energy kg-1 of feed) and isoproteic (20% of protein) 
diets on juveniles of silver catfish. It was used 10 specimens per treatment stocked in a water 
recirculation system, with controlled and constant temperature. The fish submitted to the 
treatments presented alkaline activity in the anterior region of the gut, responding to the 
different levels of amino acid in the feed. Although there was alkaline proteases activity in the 
liver, the amylase activity of the liver and anterior gut was not observed. 
Key words: fish, jundiá, diet, enzymes, biochemistry, hematology. 

IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

A digestão é um processo no qual ocorre a 
transformação química dos alimentos em moléculas 
menores que são absorvidas por meio da mucosa do 
trato digestório e alcançam o plasma. Durante esse 
processo, ocorrem eventos como motilidade, secreção, 
digestão e absorção. Entre esses eventos, as secreções de 

enzimas digestivas pelo pâncreas de vertebrados 
obedecem a influências neural e humoral.  

Em relação à secreção de enzimas pelo pâncreas 
estimulada via humoral, o hormônio colecistoquinina 
(CCK), produzido na mucosa do intestino, 
desempenha papel fundamental. Foi descrito por 
Meyer (1981) e Walles et al. (1985) apud Honkanen  
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et al. (1988), que a presença de ácidos graxos de cadeia 
longa, aminoácidos e, possivelmente, ácidos no 
intestino proximal estimulam a liberação da CCK pelas 
células intestinais endócrinas. Os estímulos neural e 
hormonal de CCK agem sinergisticamente para regular 
a secreção de enzimas digestivas do pâncreas 
(HARPER; MURRAY, 1994). 

Segundo Honkanen et al. (1988), a administração 
intraperitonial de peptídeos de colecistoquinina 
diferentes, em Fundulus heteroclitus in vivo, estimula a 
secreção pancreática de lipase, medida por meio da 
atividade dessa enzima. Esse fato mostra que a CCK 
participa ativamente da liberação de enzimas pelo 
pâncreas. 

Em revisão realizada por MacKenzie et al. (1998), 
foi descrito que os nutrientes regulam a função 
endócrina de peixes, e foram propostos mecanismos 
pelos quais glicose, aminoácidos e ácidos graxos 
estimulam a síntese de hormônios (secreções) por 
meio de mecanismos periféricos e centrais. Em 
vertebrados superiores, já foi relatado que a entrada de 
aminoácidos no intestino anterior promove a liberação 
da colecistoquinina, estimulando a secreção de enzimas 
pancreáticas. Foi demonstrado, experimentalmente, 
que dieta contendo mistura de aminoácidos induz 
crescimento pancreático e produção de proteases 
pancreáticas em ratos (HARA et al., 2000). A síntese 
das enzimas, no pâncreas, depende da disponibilidade 
de vários aminoácidos essenciais, o que é um reflexo da 
composição proteica da dieta oferecida ao animal. 
Nesse sentido, Hara et al. (2001) também verificaram 
que uma dieta rica em proteína induz crescimento 
pancreático e produção de proteases pancreáticas, e o 
uso de proteínas é bastante interessante por ser menos 
oneroso que a adição dos aminoácidos à ração. 

Hukin (1951; 1952; 1956) apud Brobeck (1976) 
estudou in vitro cortes de pâncreas de pombo expostos à 
solução de glicose, soro e aminoácidos em solução 
salina, mostrando que esses cortes eram capazes de 
sintetizar amilase, e a síntese mais rápida ocorreu no 
tecido exposto a aminoácidos em solução salina. 
Também foi verificado que certos aminoácidos são 
essenciais à síntese de amilase, tais como: triptofano, 
arginina, treonina, valina, tirosina, lisina, leucina, 
histidina, isoleucina e fenilalanina.  

Em estudo realizado por Guzman et al. (2001) sobre 
o efeito do conteúdo de proteína na dieta e do total de 
energia sobre as enzimas digestivas de Litopenaeus setiferus, 
foi verificado que o acréscimo de proteína em diferentes 
relações com a energia aumentou, até certo nível, a 
atividade de tripsina, quimiotripsina e amilase. Esses 
resultados sugerem que os produtos liberados pela 
digestão no trato digestório podem influenciar a síntese e 
a secreção de enzimas digestivas. 

A espécieA espécieA espécieA espécie    

A espécie utilizada neste trabalho foi o jundiá Rhamdia 
quelen. Segundo Silfvergrip (1996), o gênero Rhamdia é 
formado por apenas 11 espécies, dentre as quais R. quelen, 
que possui 49 sinonímias. A espécie pertence à Ordem 
Siluriformes, Família Pimelodidae e Gênero Rhamdia. 
Tem distribuição neotropical e é encontrada do Sudeste 
do México ao centro da Argentina.  

Com hábito alimentar onívoro, tem forte 
preferência por peixes, crustáceos e insetos. De um 
modo geral, são encontrados, no conteúdo estomacal e 
intestinal desta espécie, organismos representativos de 
diversas comunidades da fauna aquática e não apenas 
aqueles restritos à comunidade bentônica, sugerindo 
ser um organismo generalista na escolha do seu 
alimento (IHERING, 1938; GUEDES, 1980). 

Recentemente tem sido realizados estudos sobre 
a biologia de R. quelen com o intuito de fomentar a 
tecnologia de produção comercial desta espécie no 
sul do Brasil (GHIRALDELLI et al., 2007) devido às 
suas características de resistência ao manejo, 
facilidade de reprodução e larvicultura, crescimento 
acelerado, inclusive nos meses mais frios, boa 
eficiência alimentar e carne saborosa, sem espinhas 
intramusculares (CARNEIRO et al., 2002; 
FRACALOSSI et al., 2002; 2004). 

Pela escassez de informações sobre aspectos da 
digestão e do papel dos aminoácidos na regulação 
digestiva, aliada à importância econômica que essa 
espécie representa para a piscicultura, este trabalho 
teve como objetivo avaliar o efeito da adição de 
diferentes concentrações de aminoácidos essenciais 
na dieta sobre a secreção de enzimas digestivas em 
juvenis de jundiá R. quelen. 

Material e métodosMaterial e métodosMaterial e métodosMaterial e métodos    

Os alevinos de jundiá utilizados neste trabalho 
foram obtidos junto ao Laboratório de Piscicultura da 
Universidade Federal de Santa Maria, Estado do Rio 
Grande do Sul, por meio de reprodução induzida, e 
mantidos em tanques de cultivo. Os experimentos 
foram realizados no Laboratório de Bioquímica 
Adaptativa do Departamento de Genética e Evolução 
(UFSCar). Foram utilizados como unidade 
experimental dez animais por tratamento, estocados em 
quatro tanques de 250 L de cimento-amianto em um 
sistema controlado e constante de recirculação de água 
a 25ºC e 4,5 ppm de saturação de oxigênio. O período 
experimental foi de 35 dias. 

Os peixes foram alimentados duas vezes ao dia, 
sendo a primeira alimentação às 6h e a segunda às 18h. 
A quantidade de ração diária foi equivalente a 10% da 
biomassa de peixes de cada tanque dividida entre os 
dois oferecimentos. As rações experimentais foram 
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isoproteicas, com 20% de proteína (umidade 13%, 
extrato etéreo 4%, fibra 10%, cinzas 14%, cálcio 3%, 
fósforo 1%), e isoenergéticas, contendo 17% de energia. 
Foram adicionadas à ração quatro misturas de cinco 
aminoácidos essenciais (treonina, fenilalanina, leucina, 
valina, arginina e triptofano) (ARAGÃO et al., 2004) na 
proporção de 0, 3, 6 e 12% do peso total de cada ração 
(Tabela 1). Levedura de cana e farelo de soja foram 
utilizados como fontes proteicas; milho e óleo de 
canola, como fonte de energia para a formulação das 
dietas. As rações foram peletizadas e fornecidas com 
granulometrias entre 5 e 8 mm. Durante o período 
experimental, foram analisadas algumas variáveis físicas 
e químicas da água (pH, alcalinidade e salinidade) para 
evitar alterações metabólicas geradas por estresse. 

Tabela 1. Formulação das dietas práticas utilizadas no experimento 
de diferentes concentrações de aminoácidos (em percentagem). 

Ingredientes 
Ração 1 
0% 

aminoácidos 

Ração 2 
3% 

aminoácidos 

Ração 3 
6% 

aminoácidos 

Ração 4 
12% 

aminoácidos 
Farinha de peixe 14,2 14,2 14,2 14,2 
Farelo de soja 8,0 8,0 8,0 8,0 
Levedura de cana 8,0 8,0 8,0 8,0 
Milho 38,0 38,0 38,0 38,0 
Trigo 14,0 14,0 14,0 14,0 
Óleo vegetal 17,0 17,0 17,0 17,0 
Sal 0,5 0,5 0,5 0,5 
Premix vitamínico 0,2 0,2 0,2 0,2 
Premix mineral 0,1 0,1 0,1 0,1 
Vit. C (mg kg-1 de dieta) 500 500 500 500 
Treonina*   - 0,5 1 2 
Fenilalanina* - 0,5 1 2 
Leucina* - 0,5 1 2 
Valina* - 0,5 1 2 
Arginina* - 0,5 1 2 
Triptofano* - 0,5 1 2 
*Aminoácidos incluídos à ração comercial base utilizada. 

Ao final do experimento, todos os peixes (dez) foram 
amostrados para determinação de peso e tamanho e para 
as análises bioquímicas posteriores. Foram retiradas as 
amostras de sangue pela punção da veia caudal dos 
animais, e os mesmos foram sacrificados em seguida 
para retirada do intestino (anterior) e fígado. Os animais 
foram dissecados em placa de Petri contendo solução 
salina gelada, descartando-se o conteúdo digestivo e 
homogeneizando-se os respectivos tecidos com tampão 
em homogeneizador rotativo a 1000 rpm por 1 min. em 
banho de gelo. 

Ensaios das enzimasEnsaios das enzimasEnsaios das enzimasEnsaios das enzimas    

AmilaseAmilaseAmilaseAmilase    

A atividade amilolítica foi estimada de acordo com 
Bernfeld (1955) modificado. Alíquotas de 
homogeneizado celular foram incubadas com solução 
de substrato composta por amido em tampão Tris 0,1 
M pH 7,0 contendo NaCl 0,02 M. As reações foram 
incubadas a 37°C, sendo interrompidas com PCA 6% a 
intervalos de tempo apropriados. Em seguida, as 

reações foram centrifugadas a 3.000 g por 2 min. A 
concentração de glicose no sobrenadante foi estimada 
pelo método de Park e Johnson (1949). 

Protease alcalinaProtease alcalinaProtease alcalinaProtease alcalina    

A atividade proteolítica alcalina foi estimada de 
acordo com Hidalgo et al. (1999), incubando-se 
azocaseína 2% em tampão Tris - HCl 0,1 M (pH 
8,0; 8,5 e 9,0), com quantidades apropriadas de fonte 
enzimática, a 35ºC. A reação foi interrompida, em 
intervalos de tempo adequados, pela adição de TCA 
15%, sendo, então, mantida em geladeira por 1h, 
com subsequente centrifugação a 1.800 g por 10 
min. Foi calculada a atividade proteolítica, segundo 
Anson (1938) modificado. Utilizou-se solução de 
tirosina como padrão. Foi definida uma unidade de 
atividade enzimática como a quantidade de enzima 
necessária para catalisar a formação de 1 µg de 
tirosina por minuto por mg de proteína. 

Determinações hematimétricasDeterminações hematimétricasDeterminações hematimétricasDeterminações hematimétricas    

Parte do sangue coletado foi destinada para a 
determinação do hematócrito, que possibilitou avaliar o 
nível de estresse dos peixes tratados. O hematócrito das 
amostras foi determinado utilizando-se uma 
microcentrífuga (Centimicro, modelo 211, marca 
Fanem) e cartão-padrão de leitura de hematócrito. As 
amostras de sangue foram centrifugadas em tubos 
capilares durante 5 min. Após centrifugação, a altura da 
coluna de sangue no capilar foi lida com auxílio de um 
cartão de leitura de hematócrito.  

Histologia do fígadoHistologia do fígadoHistologia do fígadoHistologia do fígado    

Cortes histológicos do fígado de Rhamdia quelen 
foram realizados no Laboratório de Histologia da 
Universidade Federal de São Carlos para verificação 
da possível existência de tecido pancreático disperso 
no tecido hepático, caracterizando, assim, um 
hepatopâncreas para esta espécie. 

Análises estatísticasAnálises estatísticasAnálises estatísticasAnálises estatísticas    

Para o tratamento estatístico dos dados, foram 
utilizados os testes Anova e de Tukey para comparação 
de médias. O programa estatístico empregado foi 
‘GraphPad Instat’ para Windows (versão 2.0, Jandel 
Corporation, San Rafael, CA, EUA). 

ResultadosResultadosResultadosResultados    

AmilaseAmilaseAmilaseAmilase    

As atividades da amilase no intestino anterior e 
fígado não mostraram diferenças significativas entre 
os tratamentos testados (Figuras 1 e 2). 
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Figura 1. Atividade amilase no intestino anterior de jundiá R. 
quelen para diferentes concentrações de aminoácidos. 
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Figura 2. Atividade amilase no fígado de jundiá R. quelen para 
diferentes concentrações de aminoácidos. 

Protease alcalinaProtease alcalinaProtease alcalinaProtease alcalina    

A atividade protease alcalina no intestino anterior 
foi responsiva às concentrações dos aminoácidos 
testadas (Figura 3), e não ocorreram diferenças 
significativas entre as médias dos tratamentos. 
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Figura 3. Atividade protease alcalina no intestino anterior de 
jundiá R. quelen para diferentes concentrações de aminoácidos. 

Não houve diferença significativa na atividade 
protease alcalina no fígado nas diferentes 
concentrações de aminoácidos testados (Figura 4). 
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Figura 4. Atividade protease alcalina no fígado de jundiá R. quelen 
para diferentes concentrações de aminoácidos. 

Determinações hematimétricasDeterminações hematimétricasDeterminações hematimétricasDeterminações hematimétricas    

De acordo com a análise do hematócrito, não foi 
observado um nível perceptível de estresse nos 
animais submetidos aos tratamentos em relação ao 
grupo-controle. 

Histologia do FígadoHistologia do FígadoHistologia do FígadoHistologia do Fígado    

A análise dos cortes histológicos de fígado de 
Rhamdia quelen (Figuras 5, 6 e 7) demonstrou que 
estes eram típicos de tecido hepático, sem traços de 
tecido pancreático, seja na parte anterior, média ou 
posterior desse órgão. 

 

 
Figura 5. Parte anterior do fígado, aumento de 40x, corada com 
hematoxilina-eosina. 

 
Figura 6. Parte média do fígado, aumento de 10x, corada com 
hematoxilina-eosina. 
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Figura 7. Parte posterior do fígado, aumento de 40x, corada com 
hematoxilina-eosina. 

DiscussãoDiscussãoDiscussãoDiscussão    

Não foi detectada atividade de amilase neste 
estudo, fato que corrobora estudos recentes com o 
jundiá mostrando que este apresenta maior 
necessidade de proteínas na dieta (FRACALOSSI et 
al., 2007) e, além disso, digere melhor ingredientes 
ricos em proteína bruta do que os energéticos, de 
forma similar ao que acontece nos peixes onívoros, e 
principalmente nos carnívoros. Entretanto, a 
digestibilidade de ingredientes energéticos é 
levemente superior à dos peixes carnívoros, 
sugerindo que o jundiá é um peixe onívoro com 
tendência à carnivoria (OLIVEIRA FILHO; 
FRACALOSSI, 2006). 

É conhecido que aminoácidos livres resultantes 
da digestão apresentem função chave na regulação da 
síntese de proteínas e enzimas, mas ainda não se sabe 
ao certo como essa regulação acontece (RANKIN; 
JENSEN, 1994). Jeanningros (1982) propôs que 
existem sensores para aminoácidos no intestino 
anterior e no sistema porta-hepático. Possivelmente, 
os aminoácidos da dieta regulam o pâncreas exócrino 
por estes tipos de sensores (HARA et al., 2001).  

Hara et al. (2000), por meio de experimentações 
específicas, concluíram que uma dieta rica em 
aminoácidos induz o crescimento pancreático e a 
produção de proteases em ratos. Em outro trabalho, 
concluiu-se que os aminoácidos não-essenciais 
(alanina, aspartato, cistina, ácido glutâmico, 
glutamina, glicina, prolina, serina, tirosina e arginina 
- esta última considerada não-essencial no trabalho 
citado) induzem o crescimento pancreático e a 
produção de tripsina, ao passo que os aminoácidos 
essenciais reduzem todas as variáveis pancreáticas 
em ratos (HARA et al., 2001).  

Em mamíferos, as proteases alcalinas são 
produzidas no pâncreas, porém em peixes teleósteos, 
com poucas exceções, o pâncreas apresenta-se difuso 
(HARDER, 1975 apud KUROKAWA; SUZUKI, 
1995). No caso do jundiá, o pâncreas não é 
anatomicamente visível e os resultados histológicos 

obtidos mostraram que não existe associação do 
tecido pancreático ao fígado, além de não ter sido 
observada alteração significativa na atividade 
proteolítica nessa região. Pode-se concluir, então, 
que o pâncreas não se encontra unido ao fígado 
nessa espécie. Estes resultados corroboram os 
obtidos por Kurokawa e Suzuki (1995; 1996), nos 
quais foi demonstrado que o pâncreas primordial em 
Paralichthys olivaceus é diferenciado a partir do 
intestino anterior, sendo também histologicamente 
mostrado que o ducto pancreático abre-se no lúmen 
do intestino anterior e ao longo do ducto biliar. 
Portanto, tomando-se por base os resultados obtidos 
no presente trabalho e nos trabalhos de Kurokawa e 
Suzuki (1995; 1996), é provável que o pâncreas de 
jundiá esteja associado ao intestino. 

Assim, a atividade protease alcalina foi detectada 
no intestino anterior em todos os tratamentos, mas 
um aumento foi obtido para as concentrações de 3, 6 
e 12% de mistura de aminoácidos. Isso pode estar 
relacionado ao sistema de resposta a que essa enzima 
está associada, uma vez que esta resposta foi 
observada somente nas concentrações mais altas de 
aminoácidos utilizadas neste trabalho. Desse modo, 
pode-se inferir que um número mínimo de 
moléculas de um determinado aminoácido seja 
necessário para a ativação do sistema.  

Foi observado, ainda, decréscimo na atividade 
enzimática de protease na concentração de 12%, 
indicando que pode haver um número máximo de 
sítios de ligação que os aminoácidos podem fazer até 
a saturação enzimática.  

Quando a quantidade de proteína e de 
aminoácidos é constante, o sistema não é ativado e 
continua agindo de maneira estável; quando a 
quantidade de aminoácidos aumenta em relação à de 
proteína, o sistema é ativado e a produção de 
protease alcalina no intestino aumenta 
drasticamente. Os aminoácidos, portanto, seriam 
precursores da produção de protease, e sua presença 
na luz intestinal, em uma concentração igual ou 
maior que 3%, promoveria síntese de proteases. 

Ainda com base nos resultados obtidos, a 
resposta crescente de atividade enzimática seria 
linear provavelmente até a concentração de 6%, em 
que os sítios de ligação presentes no intestino 
anterior começariam a se saturar (JEANNINGROS, 
1982). A partir desta concentração, a resposta 
enzimática começa a diminuir. 

Outra explicação plausível para os resultados 
observados poderia ser dada pela ativação das 
proteases presentes na luz do intestino provenientes 
de zimogênios, que pode resultar de diferentes 
processos bioquímicos, como, por exemplo, a 
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alteração do pH do meio (como ocorre com tripsina 
e quimiotripsina). No caso do jundiá, a ativação dos 
zimogênios poderia ser induzida por altas 
concentrações de aminoácidos livres na luz 
intestinal. A partir disso, a produção de enzimas 
como a protease alcalina seria mantida estável em 
concentrações baixas de aminoácidos (controle) e 
somente sofreria alteração de quantidade e atividade 
enzimática no intestino anterior em altas 
concentrações (3, 6 e 12%). 

No caso da amilase, Hara et al. (2001) reportam 
aumento da atividade amilolítica com a adição de 
aminoácidos não-essenciais à dieta. No presente 
trabalho, foram usados apenas aminoácidos 
essenciais (ARAGÃO et al., 2004), o que poderia 
explicar a não-detecção de atividade amilolítica. 
Outra hipótese é que, embora a arginina seja um 
aminoácido essencial, pode não participar da 
regulação da amilase. 

Diante dos resultados observados, conclui-se que 
a única enzima a apresentar atividade nos 
tratamentos foi a protease alcalina, sendo esta 
atividade verificada no intestino anterior. 

Desse modo, pode-se inferir que ocorre 
associação do pâncreas com o intestino anterior, o 
que explicaria o aspecto responsivo da protease 
alcalina nesta região. 

Com relação à resposta da protease alcalina, não 
se observa qualquer indução quando a relação 
proteína/aminoácido é constante. Contudo, no 
presente trabalho, a atividade proteolítica alcalina foi 
detectada somente em altas concentrações de 
aminoácidos essenciais (3, 6 e 12%), o que indica 
que o mecanismo de resposta adaptativo pode estar 
ligado a um caráter de indução enzimática e a relação 
aminoácidos-proteína seria o provável fator de 
ativação. Serão necessários estudos mais detalhados 
para determinar qual ou quais aminoácidos seriam 
os responsáveis pela ativação enzimática.  
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