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RESUMO
A contaminação de ambientes aquáticos torna-se
um problema cada vez maior à medida que o crescimento populacional, e industrialização, ampliam-se.
Biomarcadores em peixes têm sido utilizados em programas de monitoramento ambiental para estimar a
degradação dos ecossistemas aquáticos. Mudanças
hematológicas nos peixes podem ser usadas para
avaliar os efeitos de contaminantes, pois parâmetros
sanguíneos responder a doses baixas de poluentes.
Neste sentido, presente trabalho vem apresentar um
levantamento bibliográfico de pesquisas que utilizam
a hematologia como bioindicador de contaminação
aquática em peixes.
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HEMATOLOGY AS A BIOMARKER OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION IN FISH
ABSTRACT
The contamination of aquatic environments becomes
an increasing problem as the population growth and industrialization are expanded. Biomarkers in fish have
been used in environmental monitoring programs to
estimate the degradation of aquatic ecosystems. Hematologic changes in fish can be used to evaluate the
effects of contaminants such as blood parameters respond to low doses of pollutants. In this sense, this paper is presenting a literature research using hematology as a bioindicator of aquatic contamination in fish.
Keywords: Blood, pollutants, heavy metals.

Hematologia como biomarcador de contaminação ambiental em peixes

INTRODUÇÃO
As poluições de ambientes aquáticos são de diversas
origens, como erosão do solo e escoamento de áreas agrícolas adjacentes que podem transportar agentes químicos nocivos para os ecossistemas aquáticos
(SÖRME & LAGERKVIST, 2002; MENDIGUCHÍA et al.,
2007). O despejo de esgoto que não foram tratados adequadamente, próximos ao leito dos rios pode contaminá
-los, visto que, o esgoto urbano e industrial contém uma
mistura de poluentes, como organoclorados, drogas,
metais pesados, cujas estações de tratamentos de esgoto atuais não conseguem remover (DYER & WANG,
2002; FALLER et al., 2003; DAMÁSIO et al., 2011).
Entre esses contaminantes, a poluição por metais é
a mais preocupante, principalmente nos países altamente industrializados, devido à sua toxicidade, persistência e sua possível bioacumulação (ALTINDAĞ
& YIĞIT, 2005; CROTEAU et al., 2005; DEMIRAK et
al., 2006; CAMPBELL et al., 2008). Grande parte dos
metais pesados exercem seus efeitos tóxicos, gerando espécies reativas de oxigênio (ROS), causando
estresse oxidativo, sendo que a maior parte dos íons
metálicos é tóxica ou cancerígena, quando presentes
na natureza representam uma ameaça para a saúde
humana e para meio ambiente (DAMIEN et al., 2004;
VALAVANIDIS et al., 2006; FAROMBI et al., 2007).
Estes poluentes têm contribuído fortemente para a morte de indivíduos dos ecossistemas aquáticos. Estes tóxicos mudam a qualidade da água que afetam os peixes
e outros organismos aquáticos. Portanto, a conservação
destes ecossistemas requer o desenvolvimento de ferramentas de diagnóstico eficiente capazes de detectar
sinais precoces da doença em comunidades aquáticas
antes que essas disfunções tenham consequências letais (CAZENAVE et al., 2009; RICART et al., 2010).
Diante disto, a hematologia em peixes se caracteriza por ser um método não letal para aferir alterações
ao meio (SINGH & SRIVASTAVA, 2010; VAN RIJN
& REINA, 2010), logo esta revisão tem por objetivo,
apontar a hematologia como importante bioindicador
de contaminação ambiental em peixes.
HEMATOLOGIA COMO BIOINDICADOR
Tem-se por bioindicador qualquer resposta a um contaminante ambiental, medidos em nível de organis-

mo ou matriz biológica que represente um desvio da
condição fisiológica normal, são medidas de fluidos
corporais, células, tecidos, e através desta se detectam alterações no organismo intacto. Os componentes biológicos dos peixes são utilizados como bioindicador de qualidade ambiental, visto que substâncias
tóxicas são lançadas ao meio e interagem com os
organismos vivos, provocando diversas reações fisiológicas em resposta à substância (ARIAS et al, 2007).
A hematologia, estudo das células sanguíneas, é um
importante bioindicador de qualidade ambiental, por
refletir o estado de saúde dos peixes, auxiliar no diagnóstico e prognóstico de condições de morbidade em
populações de peixes sendo que quando os animais
são expostos à substâncias tóxicas, alguns parâmetros podem ser alterados (ADHIKARI et al. de 2004;
FRANÇA et al. de 2007; BARKHORDAR, et al, 2013).
Com o crescimento de grandes centros metropolitanos, desenvolvimento de indústrias os problemas de
ordem de poluição aquática se tornam mais frequentes, sendo necessária a utilização de bioindicadores
para avaliar o impacto destas atividades sobre o meio
aquático. Neste contexto, a hematologia desempenha
grande importância, por ser ferramenta que permite
avaliar as condições de defesa orgânica, permitindo
identificar as respostas dos peixes frente aos desafios
ambientais (RANZANI-PAIVA et al.2013).
Os peixes estão expostos a desafios como as alterações na qualidade físico-química da água, presença de substâncias tóxicas por conta de despejos de
efluentes, que culminam em alterações de qualidade
ambiental. Todas estas condições ocasionam uma
serie de alterações dos constituintes sanguíneos, porém as respostas hematológicas são diferenciadas,
de acordo com o estímulo aos quais os peixes são
submetidos, assim como diferenças relacionadas à
espécie, biologia e ecologia da mesma (SERIANI &
RANZANI-PAIVA, 2012).
A hematopoese nos peixes é facilmente influenciada
por diversos fatores biológicos e ambientais, visto que
são desprovidos de medula óssea e de linfonodos,
sendo assim os tecidos mieloides e linfoides, estão
quase sempre associados no mesmo órgão, podendo ser maior ou menor complexidade (SHERIDAN &
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MOMMSEN 1991). Os peixes possuem uma grande
variação morfológica, qualitativa e quantitativa, nos
elementos sanguíneos dos peixes, frente a condições
endógenas como, sexo, estágio reprodutivo, estado
nutricional, peso, (GABRIEL et al. 2004; RANZANI
-PAIVA et al. 2005; TAVARES DIAS et al. 2007; BARROS et al. 2009; SERIANE et al. 2010) ou exógenas
como, temperatura, ciclo sazonal, poluentes, estresse
(SANTOS et al.2009; STOSKOPF, 2010; JERÔNIMO
et al.2011; SERIANE et al.2011).
Alterações na qualidade ambiental podem produzir
estresse, que interferem na atividade hematopoiética,
alterações morfológicas de constituintes sanguíneos,
como surgimento de micronúcleos. Neste contexto,
análises hematológicas em peixes expostos a contaminantes podem ser consideradas emergentes no
sentido de monitoramento dos ecossistemas aquáticos, além de contribuir para compreensão dos efeitos tóxicos dos contaminantes lançados nos corpos
hídricos (KIRSCHBAUM et al., 2009; SERIANE et al.,
2010, 2011, 2012; MONTENEGRO & GONZALEZ,
2012; AZEVEDO et al.,2012).
METAIS PESADOS
Bioacumulação de metais pesados em peixes que vivem em águas poluídas podem trazer diversos danos
aos animais, vistos como indivíduos e também danos
a saúde pública, já que muitas espécies são utilizadas
para alimentação humana através da pesca. Embora
muitos metais sejam essenciais para a manutenção da
vida, todos os metais são tóxicos em concentrações
elevadas, podendo causar estresse em meio aquático
e quando decorrentes de contaminação por efluentes,
podem ser facilmente bioacumulados por organismos
que vivem neste meio (VAN DYK et al., 2007). Estudos
mostraram que quantidades consideráveis podem ser
depositadas nos tecidos dos peixes sem causar mortalidade (JEZIERKA & WITESKA, 2006).
Sabe-se que alguns metais como o cobre acumulase principalmente no fígado dos peixes, em que os
seus efeitos biológicos são significativos, mesmo em
baixas concentrações, causando diversos distúrbios
hepáticos. A principal influência tóxica do cobre está
ligada à sua valência para catalisar respostas oxidantes, conduzindo à produção de espécies reativas de
oxigênio (ROS). Estes compostos reativos podem
4502

também causar alterações nos tecidos e alterações
de alguns parâmetros fisiológicos, levando ao estresse oxidativo (HEDAYATI & GHAFFARI, 2013).
A quantidade de metais pesados bioacumulados em
peixes está dependente de muitos fatores incluindo o
tamanho, idade do peixe, sua posição trófica em cadeia alimentar, bem como o teor de metais presentes
na água, do sedimento, temperatura e pH da água
(BARKHORDAR et al., 2013). A hematotoxicidade
acontece quando alguns dos diferentes componentes
do sangue alteram as características quantitativas e
qualitativas das células para produzir sintomas tóxicos e ou sofrem anomalias estruturais e interfere com
o funcionamento normal, caso o peixe não possa tolerar e aclimatizar as situações adversas a que está
exposto, pode levar à toxicidade (BEGUN, 2004).
Diversos são os estudos que utilizam parâmetros hematológicos e imunológicos como bioindicadores de
contaminação por metais pesados em peixes. Hedayati & Ghaffari, (2013) encontraram que diferentes
concentrações de cobre podem causar alterações
hematológicas, bioquímicas e imunológicas em carpa
prateada (Hypophthalmichthys molitrix, Valenciennes,
1844), sendo o CHCM o biomarcador mais adequado. Hedayati (2012) estudando Acanthopagrus latus
(HOUTTUYN, 1782), concluiu que mercúrio causa
severas alterações nos parâmetros sanguíneos e
metabólicos, sendo que CHCM, contagem de leucócitos e proteína total podem ser considerados como
biomarcadores de poluição por mercúrio na espécie
estudada. Vinodhini & Narayanan (2009) estudando o
impacto de metais pesados sobre parâmetros hematológico em carpa comum (Cyprinus carpio Linnaeus,
1758) observaram que as concentrações de células
vermelhas do sangue, glicemia e colesterol total foram significativamente elevadas.
Estudos têm demonstrado uma relação positiva entre
a presença de chumbo em água doce, sedimentos ou
organismos alimentares e o aparecimento de efeitos
subletais, caracterizado por disfunções neurológicas,
renais e endócrinas além de alterações de ordem
reprodutiva, desenvolvimento e anormalidades de
comportamento (ADEYEMO, et al., 2010). Segundo
ATSDR (2005), o chumbo pode alterar o sistema hematológico por inibição da atividade de diversas enzi-
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mas envolvidas na biossíntese do sistema heme, uma
vez absorvido, é distribuído para o fígado, rim, coração e gônadas masculinas, afetando também o sistema imune. O níquel pode provocar algumas transformações morfológicas várias sistemas celulares e
aberrações cromossômicas (COEN et al., 2001).
Os parâmetros hematológicos e perfil bioquímico
em peixes provaram serem índices sensíveis para a
avaliação de metabolismo dos peixes sob estresse
metálico. Sendo que as reações de sobrevivência de
animais aquáticos dependem não apenas do estado
biológico dos animais, mas também da toxicidade, e
do tipo e tempo de exposição ao agente tóxico.
OUTROS POLUENTES
Entre os diferentes tipos de poluentes, os produtos
derivados do petróleo, hidrocarbonetos aromáticos
policíclicos (HAPs), bifenilospoliclorados (PCBs), detergentes e outras substâncias, oferecem riscos aos
ecossistemas e biotas locais (HORTELLANI et al,
2005; SOUSA et al, 2007; ABESSA et al, 2008; OBEMEATA et al., 2012).
Os poluentes derivados do petróleo estão entre os
que mais causam danos a ecotoxicologia aquática,
acredita-se que a principal fonte de contaminação das
águas interiores por derivados de petróleo sejam devido a pequenos e contínuos vazamentos em tanques
de armazenamento subterrâneos, atingindo assim,
águas subterrâneas e rios posteriores (TIBURTIUS et
al., 2005; SIMONATO et al., 2008).
Segundo Achuba & Osakwe (2003), a exposição de
peixes a petróleo e seus derivados, pode mediar a
geração de radicais livres, Zang et al., (2003, 2004)
observaram que houve aumento das defesas antioxidantes em animais expostos a diferentes concentrações de óleo diesel em água, Alkindi et al.,(1996)
Pacheco & Santos, (2001), encontraram diferentes
efeitos nas concentrações plasmáticas de cortisol de
peixes expostos a uma fração solúvel em água de
derivados de petróleo, sugerindo que estes contaminantes podem interferir na resposta ao estresse dos
peixes (AKAISHI et al., 2004).
Resultados obtidos por Simonato et al., (2008) mostram que derivados de petróleo podem causar impor-

tantes alterações hematológicas, como diminuição do
hematócrito e teor de hemoglobina, isso devido à hemólise, além do aumento dos níveis de glicose após
exposição aguda. Hedayati & Jahanbakhshi (2012)
ao estudarem Huso huso (Linnaeus, 1758), em condições experimentais concluíram que óleo diesel em
exposição aguda pode causar várias mudanças hematológicas e imunológicas dos peixes avaliados,
sendo a contagem de eritrócitos o biomarcador mais
adequado. Assim avaliação dos parâmetros hematológicos, pode fornecer um indicador útil da poluição
por hidrocarbonetos de corpos de água.
Em áreas urbanas, onde os corpos de águas constantemente sofrem descargas de efluentes de águas
fluviais, esgotos industriais e domésticos, os peixes
podem ser submetidos a águas tão poluídas, que podem levar a diferentes mudanças (PAUL & MEYER,
2001). Estudos indicam que a má qualidade da água
devido à poluição por resíduos agrícolas, industriais e
domésticos, altera parâmetros sanguíneos em peixes
(AKINROTIMI et al., 2007;SERIANI et al., 2009;GABRIEL et al, 2010; SERIANI et al., 2010; NTE,et al.,
2011;SERIANI et al., 2011; GABER et al., 2013).
A poluição dos recursos naturais de corpos de água
como rios, lagoas, lagos e mares com uma variedade de resíduos sólidos e líquidos (GARG et al., 2009)
oriundos de lixo doméstico e indústrias, faz com que
estes se tornem desfavoráveis para vida aquática
(CHINDAH et al., 2008), comprometendo a saúde dos
peixes, dado que estes estão intimamente associados com o ambiente.
Ao estudar toxicidade da água e relações hematológicas em Oreochromis niloticus (LINNAEUS, 1758),
Seriani et al., (2011) encontraram que os peixes coletados em lagoa poluída exibiram aumento eritrócitos
imaturos e diminuição de linfócitos, leucócitos totais,
neutrófilos e trombócitos, Akinrotimi et al. (2013) observou que uma breve exposição de Tilápia guinensis (GÜNTHER, 1862) em efluentes industriais pode
causar algum nível de estresse que se manifesta por
alterações nos parâmetros hematológicos dos peixes,
Ogundiran et al., (2010) ao avaliar a toxicidade de
efluentes de detergente, constatou que este resíduo
é altamente tóxico para juvenis de Clarias gariepinus
(BURCHELL, 1822).
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Diante do exposto podemos considerar os parâmetros
sanguíneos de peixes como promissor biomarcador
para monitoramento ambiental, uma vez que constituem um método não destrutivo e simples (FRANÇA
et al, 2007.; SERIANI & RANZANI-PAIVA, 2012).

As amostras de sangue podem ser obtidas periodicamente a partir de organismos teste, visto que as
respostas hematológicas têm sido consideradas um
descritor confiável do estado de saúde de organismos
aquáticos.

to water based and water soluble fraction ( WSF )
of crude oil. Arch. Environ. Contam. Toxicol. Vol.
46, p. 244-253, 2004.
AKINROTIMI, O.A.; ORLU, E.E.; GABRIEL, U.U. Hematological responses of Tilapia guineensis Treated Industrial Effluent. Applied Ecology and Environmental Sciences Vol. 1. p. 10-13, 2013.
AKINROTIMI, O.A.; GABRIEL, U.U.; ANYANWU, P.
E.; ANYANWU, A.O. Influence of sex, acclimation
methods and period on haematology of Sarotherodon melanotheron. Research Journal of Biological Sciences.Vol.2: p.248-352, 2007.
ALKINDI, A.Y.A.; BROWN J.A.; WARING, C.P.;
COLLINS, J.E. Endocrine, osmoregulatory , respiratory and haematological parameters in flounder
exposed to the water soluble fraction of crude oil
. Journal of Fish Biology. Vol. 49, p. 1291-1305,

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABESSE, D.M.S.; CARR, R.S.; SOUSA, E.C.P.M.;
RACHID, B.R.F.; ZARONI, L.P.; PINTO, Y.A.;
GASPARRO, M.R.; BICEGO, M.C.; HORTELLANI, M.A.; SARKIS, J.E.; MACIEL, A.M. Integrative
ecotoxicological assessment hum System Tropical
Estuarine Complex. In: HOFFER, TN (Eds.). Marine Pollution: New Research. New York: Nova
Science Publishers, p. 1-36, 2008.
ACHUBA, F.I & OSAKWE, S.A. Toxicity of Petroleum
induced free radicals in african catfish (Clarias gariepinus). Fish Physiol. Biochem.Vol 29, p. 97103, 2003.
ADEYEMO, O. K.; ADEDEJI, O. B.; OFFOR, C. C.
Blood lead level as biomarker of environmental lead pollution in feral and cultured african
catfish (Clarias gariepinus). Nigerian Veterinary
Journal. Vol 31, p. 139-147, 2010.
ADHIKARI, S.; SARKAR, B.; CHATTERJEE, A.;
MAHAPATRA, C.T; AYYAPPAN, S. Effects of
cypermethrin and carbofuran on certain hematological parameters and prediction of their recovery in
a freshwater teleost; Labeo rohita (Hamilton). Ecotoxicol. Environ. Saf. Vol.58, p.220 -226, 2004.
AKAISHI, F.M.; SILVA DE ASSIS, H.C.; JAKOBI C.G.;
EIRAS-STOFFELA, D.R.; ST-JEAN, S.D.; COURTENAY, S.C.; LIMA, E.F.; WAGENER, A.L.R; SCOFIELD, A.L; OLIVEIRA RIBEIRO, C.A. Neurotoxicological and morphological findings in tropical
freshwater fish (Astyanax sp.) after acute exposure

1996.
ALTINDAĞ, A.; YIĞIT, S. Assessment of heavy metal
concentrations in the food web of lake Beyşehir,
Turkey. Chemosphere. Vol.60, p.552–556, 2005.
ARIAS, R. L. A.; BUSS, D. F.; ALBUQUERQUE, C.;
INÁCIO, A. F.; FREIRE, M. M.; EGLER, M.; MUGNAI, R.; BAPTISTA, D. F. Utilização de bioindicadores na avaliação de impacto e no monitoramento da contaminação de rios e córregos por
agrotóxicos. Ciência saúde coletiva. vol.12, p.
61-72, 2007.
ATSDR. Draft toxicological profile for lead, U.S.
Department of Health and Human Services . Atlanta, Georgia , USA . p.102-225, 2005.
AZEVEDO, J. DE S.; BRAGA, E. DE S.; RIBEIRO,
C. A. O. Nuclear abnormalities in erythrocytes and
morphometric indices of catfish Cathorops spixii
(Ariidae) of different sites on the southeast coast of
Brazil. Braz. j . Oceanography. Vol.60, 2012.
BARROS, M.M.; RANZANI-PAIVA, M.J.T; PEZZATO,
L.E.; FALCON. D. R.; GUIMARÃES, I. G. Hematological response and growth performance of Nile
tilapia fed diets containing folic acid. Aquaculture
Research, Vol.40, p. 895-903, 2009.
BARKHORDAR, M.; VALIZADEH, R.; BAGHERI, T.;
TAHERIMIRGHAED, A.; HEDAYATI, A. Detection
of heavy metal biomarkers for study of fishes.
Journal of Novel Applied Sciences. Vol. 2, p.
180-187, 2013.
BEGUN, G. Carbofuran insecticide induced biochemical alterbation in liver and muscles tissues of fish

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os biomarcadores hematológicos em peixes nos permitem a detecção precoce de alterações biológicas,
devido à exposição a poluentes químicos, que podem
resultar em distúrbios fisiológicos de longo prazo.

4504

Nutritime Revista Eletrônica, on-line, Viçosa, v.12, n.6, p.4500-4507, nov/dez, 2015. ISSN: 1983-9006

Hematologia como biomarcador de contaminação ambiental em peixes

Clarias batrachus (Linn) and recovery response.
Aquatic toxicology, Vol.66, p.83-92, 2004.
CAMPBELL, L.; VERBURG, P.; DIXON, D.G.; HECKY, R.E. Mercury biomagnification in the food
web of lake Tanganyika (Tanzania, East Africa).
Science of the Total Environment Journal.; Vol.
402, p.184–91.2008.
CAZENAVE, J.; BACCHETTA, C.; PARMA, M.J.; SCARABOTTI, P.A.; WUNDERLIN, D.A. Multiple biomarkers responses in Prochilodus lineatus allowed
assessing changes in the water quality of Salado
River basin (Santa Fe, Argentina). Environmental
Pollution Journal. Vol.157, p.3025–3033, 2009.
CHINDAH, A.C; BRAIDE, A,S.; ORAYE, O. Response Sarotherodon melanotheron in Niger Delta
Wetland, Nigeria to changes in pH. Agricultural
Scientific Journal UDO. Vol. 8, p. 143 -153, 2008.
COEN, N.; MOTHERSILL, C.; KADHIM, M.; WRIGHT,
E.G. Heavy metals of relevance to human health
induce genomic instability. Pathology, Vol.195, p.
293-299, 2001.
CROTEAU, M.N.; LUOMA, S.N.; STEWART, A.R.
Trophic transfer of metals along freshwater food
webs: evidence of cadmium biomagnification in
nature. Limnology and Oceanography. Vol. 50,
p.1511–1519, 2005.
DAMÁSIO, J.B.; FERNÁNDEZ-SANJUAN, M.; SÁNCHEZ-ÁVILA, J.; LACORTE, S.; PRAT, N.; RIERADEVALL, M, L. Multi-chemical responses of
benthic macroinvertebrate species as a complementary tool to diagnose the cause of community impairment in polluted rivers. Water Research
Journal. Vol. 45, p.3599-3613, 2011.
DAMIEN, C.; CHANTAL, V. H.; PIROUZ, S.; ZERIMECH, F. H.; LAURENCE, J.; JEAN, M. H.
Cellular impact of metal trace elements in terricolous lichen Diploschistes muscorum (Scop.)
R. Sant. identification of oxidative stress biomarkers. Water Air Soil Pollut. Vol. 152, p.55–
69, 2004.
DEMIRAK. A.; YILMAZ, F.; LEVENT TUNA, A.; OZDEMIR, N. Heavy metals in water, sediment and
tissues of Leuciscus cephalus from a stream in
southwestern Turkey. Chemosphere, Vol.63,
p.1451- 1458, 2006.
DYER, S.D.; WANG, X. A comparison of stream biological responses to discharge from waste water
treatment plants in high and low population density

areas. Environmental Toxicology and Chemistry. Vol.21, p.1065–75, 2002.
FALLER P, KOBLER B, PETER A, SUMPTER JP,
BURKHARDT-HOLM P. Stress status of gudgeon
(Gobio gobio) from rivers in Switzerland with and
without input of sewage treatment plant effluent.
Environmental Toxicology and Chemistry,
Vol.22, p.2063–2072, 2003.
FAROMBI, E. O.; ADELOWO, O. A.; AJIMOKO, Y. R.
Biomarkers of oxidative stress and heavy metal
levels as indicators of environmental pollution in
african cat fish (Clarias gariepinus) from Nigerian
Ogun River. Int. J. Environ. Res. Public Health.
Vol.4, p. 158 – 165, 2007.
FRANÇA, J. G.; RANZANI-PAIVA, M. J. T.; LOMBARDI, J. V.; CARVALHO, S.; SERIANI, R. Toxicidade
crônica do cloreto de mercúrio (HgCl2) associado

ao selênio, através do estudo hematológico em
tilápia Oreochromis niloticus. Bioikos, Vol. 21, p.
11-19, 2007.
GABER, H. S.; EL-KASHEIF, M. A.;IBRAHIM, S. A.;
AUTHMAN, M.M.N. Effect of water pollution in El Rahawy drainage canal in hematology and bodies
of freshwater fish. World Applied Sciences Journal. Vol.21, p. 329-341, 2013.
GABRIEL, U.U.; EZERI, G.N.O.; OPABUNMI, O.O.
Influence of sex, source, health status and acclimation on the haematology of Clarias gariepinus
(Burch, 1822). African Journal of Biotechnolog.
Vol.3, p.463-467, 2004.
GABRIEL, U.U.; OBOMANU, F.G. & EDORI, O. S..
Biochemical changes in hybrid cat fish (bidorsalis
Heterobranchus, Clarias gariepinus). Treated with
Nuracron. Chinese J . Appl Environ. Biol. Vol.16,
p. 353-357, 2010.
GARG, S. R.; GUPTA, K. ; JAM, K. L. Sublethal effects
of heavy in biochemical composition and recovery
in major Indian carps metals. Journal of Hazardous Materials. Vol. 163, p.1369-1384, 2009.
HEDAYATI, A. Effect of Marine Mercury Toxicity on
Immunological Responses of Seabream. Asian
Journal of Animal Sciences. Vol.6, p.1-12,
2012.
HEDAYATI, A. & JAHANBAKHSHI, A. Hematotoxic
effects of direct infusion of crude diesel oil on
juvenile great sturgeon Huso huso. Comparative Clinical Pathology. Disponível em: http://scientificfinding.gau.ac.ir/uploading/scientificfinding.gau.

Nutritime Revista Eletrônica, on-line, Viçosa, v.12, n.6, p.4500-4507, nov/dez, 2015. ISSN: 1983-9006

4505

Hematologia como biomarcador de contaminação ambiental em peixes

ac.ir/images/hedayati/hematotoxic__comparative.
pdf. 2012.
HEDAYATI, A. & GHAFFARI, Z. Evaluation of the
Effects of Exposure to Copper Sulfate on some
Eco-physiological Parameters in Silver Carp
(Hypophthalmichthys molitrix). Iranian Journal of
Toxicology. Vol. 7, 2013.
HORTELLANI, M.A.; SARKIS, J.E.S. ; BONETTI, J. ;
BONETTI, C. Evaluation of mercury contamination
in sediments of Santos - São Vicente Estuarine
System, São Paulo, Brazil. Journal of the Brazilian Chemical Society, V 16, p.1140 - 1149, 2005.
JERONIMO, G.T.; LAFFITTE, L.V.; SPECK, G.M.;
MARTINS, M.L. Seazonal influence on the hematological parameters in cultured Nile tilapia from
southern Brazil. Brazilian Journal of Biology.
Vol.71. p.719-725, 2011.

Journal of Toxicology and Environmental Health Sciences.Vol. 4, p. 151-155, 2012.
OGUNDIRAN, M.A.; FAWOLE, O.O.; ADEWOYE,
S.O.; AYANDIRAN, T.A.Toxicological impact of detergent effluent Juvenile African Catfish (Clarias
gariepinus) (Buchell 1822) Agriculture and Biology Journal of North America.Vol.1 p. 330-342,
2010.
PACHECO, M. SANTOS, M.A. Biotransformation, endocrine, and genetic responses of Anguilla anguilla
L. to petroleum distillate products and environmentally contaminated waters. Ecotoxicology and
Environmental Safety Journal. Vol.49, p.64-75,
2001.
PAUL, M. J. & MEYER, J. L. Streams in the Urban
Landscape. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematicst. Vol. 32, p.335-365, 2001.

JEZIERKA, B. & WITESKA, M. The metal uptake and
accumulation in fish living in polluted waters. In:
TWARDOWSKA, I.; ALLEN, H. E., et al (Ed.). Soil
and Water monitoring, protection and remediation: Springer, v.69, p.107-113, 2006.
KIRSCHBAUM, A. A.; SERIANI, R.; PEREIRA, C.
D.S.; ASSUNÇÃO, A.; ABESSA, D. M. de S.; ROTUNDO, M. M.; RANZANI-PAIVA M. J.T. Cytogenotoxicity biomarkers in fat snook Centropomus
parallelus from Cananéia and São Vicente estuaries, SP, Brazil. Genetics and Molecular Biology.
Vol. 32, p. 151-154, 2009.
MENDIGUCHÍA, C.; MORENO, C.; GARCÍA-VARGAS, M.; Evaluation of natural and anthropogenic
influences on the Guadalquivir River (Spain) by
dissolved heavy metals and nutrients. Chemosphere, Vol.69, p.1509–1517, 2007.
MONTENEGRO D. & GONZÁLEZ M. T. Evaluation of
somatic indices, histopathology, hematology and
liver of the fish Philippiila brisomus San Jorge Bay,
northern Chile as associated with environmental
stress. Revista de Biología Marina y Oceanography. Vol. 47, p. 99-107, 2012 .
NTE, M. E.; HART, A. E.;EDUN, O. M.; AKINROTIMI,
A, O. Effects of industrial effluents on the hematology of the maxilla black tilapia Sarothedon melanotheron (Rupell, 1852). Continental J. Environmental Sciences. Vol. 5, p. 29-37, 2011.
OBEMEATA, O.; ADUABOBO, H. E.; WOKOMA, E.
Acute hematologic response of a cichlid fish exposed to crude oil Sarotherodon melanotheron.

RANZANI-PAIVA, M. J. T; FELIZARDO, N. N.; LUQUE,
J. L. Parasitological and hematological analysis of
nile tilapia, Oreochromis niloticus Linnaeus, 1757,
from Guarapiranga Reservoir, São Paulo State,
Brazil. Acta Scientiarium, Biological Science,
Vol. 27, p. 231-237, 2005.
RANZANI-PAIVA, M. J. T., S. B. PÁDUA, M. TAVARES-DIAS, M. I. EGAMI: Métodos para análise
hematológica em peixes. EDUEM, Brazil, 135pp.
2013.
RICART, M.; GUASCH, H.; BARCELÓ, D.; BRIX, R.;
CONCEIÇÃO, M.H.; GEISZINGER, A. Primary
and complex stressors in polluted Mediterranean
rivers: pesticide effects on biological communities.
Journal of Hydrology. Vol.383, p.52–61, 2010.
SANTOS, A. A.; EGAMI, M. I.; RANZANI-PAIVA, M.
J. T.; JULIANO, Y. Hematological parameters and
phagocytic activity in fat snook (Centropomus parallelus): seasonal variation, sex na gonadal maturation. Aquaculture. Vol.292, p. 359-366, 2009.
SHERIDAN, M. A.; MOMMSEN, T. P. Effects of nutritional state on in vivo lipid and carbohydrate metabolism of coho salmon, Oncorhynchus kisutch. General and Comparative Endocrinology Journal.
Vol. 81, p. 473-483, 1991.
SERIANI, R.; DIAS, D.C.; SILVA, M.R.R.; VILLARES,
E.O.; ABESSA, D.M.S; MOREIRA, L.B; RANZANI
-PAIVA, M.J.T.; RIVERO, D.H.R.F. 2009. Hematological parameters of Oreochromis niloticus from a
polluted site. Anals of World Aquaculture Society. Vera Cruz, México. Disponível em:https://www.

4506

Nutritime Revista Eletrônica, on-line, Viçosa, v.12, n.6, p.4500-4507, nov/dez, 2015. ISSN: 1983-9006

Hematologia como biomarcador de contaminação ambiental em peixes

was.org/WASMeetings/meetings/ShowAbstract.
aspx?Id=17603:acesso em 03/06/2014.
SERIANI, R.; MOREIRA, L. B.; ABESSA, D. M. S.;
MARANHO, L. A.; ABUJAMARA, L. D.; CARVALHO, N. S. B.; KIRSCHBAUM, A. A.; RANZANI-PAIVA, M. J. T. Hematological analysis in Micropogonias furnieri Desmarest, 1823, Scianidae,
from two estuaries of Baixada Santista, São Paulo,
Brazil. Brazilian Journal of Oceanography. Vol.
58, p. 87-92, 2010.
SERIANI, R.; ABESSA, D. M. S.; KIRSCHBAUM, A.
A.; PEREIRA, C. D. S.; ROMANO, P.;RANZANI
-PAIVA, M. J. T. Relationship between toxicity and
hematological water changes in Oreochromis niloticus. Brazilian Journal of Aquatic Science and
Technology. Vol. 15 p.47-53, 2011.
SERIANI, R. & RANZANI-PAIVA, M.J.T. Alterações

STOSKOPF, M. K. Hematological of elasmobranchs.
In: WEISS, D. J.; WARDROP, K. J.E Schalm’s Veterinary Hematological. 6ª Ed. Ames: Wiley-Blackwell, p. 1013-1017. 2010.
TAVARES-DIAS, M.; ONO, E. A.; PILARSKI, F.; MORAES, F. R. Can thrombocytes participate in the
removal of cellular debris in the blood circulation
of teleost fish acytochemical study and ultrastructural analysis. Journal of Applied Ichthyology.
Vol..23, p.709-712, 2007.
TIBURTIUS, E.R.L.; PERALTA-ZAMORA, P.; EMMET,
A.; LEAL, E.S. The degradation processes via oxidative BTXs advanced. Quimica Nova. Vol.28, p.
61-64, 2005.
VALAVANIDIS, A.; VLAHOGIANNI,T.; DASSENAKIS,
M.; SCOULLOS, M. Molecular biomarkers of oxidative stress in aquatic organisms in relation to to-

hematológicas em peixes: Aspectos fisiopatológicos e aplicações em ecotoxicologia aquática
In: SILVA-SOUZA, A.T.; PEREZ LIZAMA, M. A.;
TAKEMTO, R.M. (Org). Patologia e sanidade
de organismos aquáticos. Maringá: ABRAPOA,
p.221-242, 2012.
SERIANI, R.; ABESSA, D.M.S.; KIRSCHBAUM,
A.A.; PEREIRA, C.D.S.; RANZANI-PAIVA, M.J.T.;
ASSUNÇÃO, A.; SILVEIRA, F.L.; ROMANO, P.;
MUCCI, J.L.N. Water toxicity and cyto-genotoxicity biomarkers in the fish Oreochromis niloticus
(Cichlidae). Journal of the Brazilian Society of
Ecotoxicology. Vol.7, p. 67-72, 2012.
SIMONATO, J. D.; GUEDES, C. L. B; MARTINEZ C.
B.R. Biochemical, physiological and histological
changes in the neotropical fish Prochilodus lineatus exposed to diesel oil. Ecotoxicology and Environmental Safety. Vol. 69, p. 112-120, 2008.
SINGH, N.; & SRIVASTAVA, A. Haematological parameters as bioindicators of insecticide exposure in
teleosts. Ecotoxicology. Vol.19, p.838-54, 2010.
SÖRME, L. & LAGERKVIST, R. Sources of heavy metals in urban wastewater in Stockholm. Science of
the Total Environment Journal. Vol.298, p.131145, 2002.
SOUSA, E.C.P.M.; ABESSA, D.M.S.; GASPARRO,
M.R.; ZARONI, L.P.; RACHID, B.R.F. Ecotoxicological assessment of sediment from the port of
Santos and places of deposit of dredged material.
Brazilian Journal of Oceanography. Vol. 55,
p.75-81, 2007.

xic environmental pollutants. Ecotoxicology and
Environmental Safety. Vol. 64, p.178–189, 2006.
VAN DYK, J.C.; PIETERSE, G.M.; VAN VUREN,
J.H.J. Histological changes in the liver of Oreochromis mossambicus (Cichlidae) after exposure
to cadmium and zinc. Ecotoxicology and Environmental Safety. Vol. 66, p.432–440, 2007.
VAN RIJN, J.A. & REINA, R.D. Distribution of leukocytes as indicators of stress in the Australians well
shark Cephaloscyllium laticeps. Fish and Shellfish Immunology. Vol. 29, p.534-538, 2010.
VINODHINI, R. & NARAYANAN, M. The Impact of
Toxic Heavy Metals On The Hematological Parameters In Common Carp (Cyprinus Carpio L.).
Journal of Environmental Health Science and
Engineering. Vol. 6,p. 23-28, 2009.
ZANG, J.F.;SHEN, H.; XU, T.L.;WANG, X.R.;LI,
W.M.;GU, Y.F. The effects of long-term exposure to
diesel oil low in the antioxidant defense system of
fish the B. Archives of Environmental Contamination and Toxicology. Vol.71, p.234-239, 2003.
ZANG, J. F.;WANG, X. R.;GUO, H. I.;WU, J. C.;XUE,
Y.Q. Effects of the water-soluble fraction of diesel
oil on the antioxidant defense of the goldfish, Carassius auratus the. Ecotoxicology and Environmental Safety. Vol.58, p. 110-116, 2004.

Nutritime Revista Eletrônica, on-line, Viçosa, v.12, n.6, p.4500-4507, nov/dez, 2015. ISSN: 1983-9006

4507

