
 

XII Salão de Inicia

 
XII Salão de 

Iniciação 
Científica 
PUCRS 

Efeito agudo da exposição à arginina sobre a atividade das 
ectonucleotidases em membranas cerebrais de 

 

Fazenda, L.1, Capiotti, K. M.

 
1 Laboratório de Neuroquímica e Psicofarmacologia, F

 

 

O zebrafish é um teleósteo utilizado para estudos toxicológicos, n

comportamentai (Amsterdan & Hopkins, 2006)

zebrafish (Kucenas et al., 2003)

ADP, AMP e adenosina), os quais

extracelular. O controle das concentrações extracelulares desses nucleotídeos pode ser 

realizado pela ação de enzimas que estão localizadas na superfície celular de vários tecidos. 

hiperargininemia é um erro inato do metabolismo (EIM) 

da enzima arginase que é responsável pela conversão da

de uma doença autossômica recessiva, que resulta no acúmulo tecidual e plasmático 

arginina e seus metabólitos. 

progressivamente e são caracterizados por demência progressiva, retardo mental e 

psicomotor, estatura baixa, irritabilidade, hiperatividade e epilepsia 

Esta patologia tipicamente se apresenta na primeira infância (entre 2

caracteriza-se por um atraso no desenvolvimento (Brusilow & Horwich, 2001)

que o zebrafish é um importante modelo para o estudo da biologia do desenvolvimento e que 

o sistema purinérgico está envolvido com esta fase e já

hiperargininemia com esse sistema

atividades ectonucleotidásicas em um modelo de hiperargininemia em adultos e larvas de 

zebrafish.  

 

Salão de Iniciação Científica – PUCRS, 03 a 07 de outubro de 201

  
 
 

Efeito agudo da exposição à arginina sobre a atividade das 
ectonucleotidases em membranas cerebrais de 

larvas de zebrafish (Danio rerio

, Capiotti, K. M.1,  Nazario, L. R. 1, Da Silva, R. S1.,  Bonan, C. D.

Laboratório de Neuroquímica e Psicofarmacologia, Faculdade de Biociências, PUCRS

Introdução 

 

O zebrafish é um teleósteo utilizado para estudos toxicológicos, n

comportamentai (Amsterdan & Hopkins, 2006). O sistema purinérgico

(Kucenas et al., 2003), inclui os nucleotídeos e nucleosídeos da adenina (ATP, 

os quais são importantes moléculas efetoras com ação intra e 

O controle das concentrações extracelulares desses nucleotídeos pode ser 

realizado pela ação de enzimas que estão localizadas na superfície celular de vários tecidos. 

hiperargininemia é um erro inato do metabolismo (EIM) causado pela ausência 

responsável pela conversão da arginina em ornitina e uréia. Trata

de uma doença autossômica recessiva, que resulta no acúmulo tecidual e plasmático 

arginina e seus metabólitos. Os principais sintomas desta deficiência se 

progressivamente e são caracterizados por demência progressiva, retardo mental e 

psicomotor, estatura baixa, irritabilidade, hiperatividade e epilepsia (Crombez et al., 2005)

Esta patologia tipicamente se apresenta na primeira infância (entre 2 e 4 anos de idade)

um atraso no desenvolvimento (Brusilow & Horwich, 2001)

que o zebrafish é um importante modelo para o estudo da biologia do desenvolvimento e que 

o sistema purinérgico está envolvido com esta fase e já foi descrit

hiperargininemia com esse sistema de sinalização, o objetivo deste estudo foi avaliar as 

atividades ectonucleotidásicas em um modelo de hiperargininemia em adultos e larvas de 

de 2011 

Efeito agudo da exposição à arginina sobre a atividade das 
ectonucleotidases em membranas cerebrais de peixes adultos e 

Danio rerio) 

Bonan, C. D. 1(orientador) 

Biociências, PUCRS 

O zebrafish é um teleósteo utilizado para estudos toxicológicos, neuroquímicos e 

sistema purinérgico, já descrito em 

inclui os nucleotídeos e nucleosídeos da adenina (ATP, 

são importantes moléculas efetoras com ação intra e 

O controle das concentrações extracelulares desses nucleotídeos pode ser 

realizado pela ação de enzimas que estão localizadas na superfície celular de vários tecidos. A 

causado pela ausência ou deficiência 

arginina em ornitina e uréia. Trata-se 

de uma doença autossômica recessiva, que resulta no acúmulo tecidual e plasmático de 

Os principais sintomas desta deficiência se manifestam 

progressivamente e são caracterizados por demência progressiva, retardo mental e 

(Crombez et al., 2005). 

e 4 anos de idade) e 

um atraso no desenvolvimento (Brusilow & Horwich, 2001). Considerando 

que o zebrafish é um importante modelo para o estudo da biologia do desenvolvimento e que 

foi descrita a relação da 

, o objetivo deste estudo foi avaliar as 

atividades ectonucleotidásicas em um modelo de hiperargininemia em adultos e larvas de 
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Metodologia 

Os animais adultos foram mantidos durante 1h de tratamento em um aquário de 5L nas 

concentrações de 0,1, 1 e 1,5 mM e controle. Após o tratamento, os animais foram 

crioanestesiados e seus cérebros foram removidos para os ensaios bioquímicos. Para os 

experimentos com as larvas de zebrafish, os ovos fertilizados foram coletados e tratados com 

arginina (0,1 Mm) ou controle (água) após o 3º dia pós-fertilização (dpf) e mantidos no 

tratamento até o 7º dpf. Para a análise das ectonucleotidases, removemos os olhos e a cauda 

das larvas, para evitar a influência das NTPDases presentes em retina (Ricatti et al, 2009) e 

foram realizados os ensaios enzimáticos e análise da expressão gênica por RT-PCR semi-

quantitativo. 

 

 Resultados e Discussão:  

Nossos resultados demonstraram que o tratamento com arginina em zebrafish adultos 

não foi capaz de alterar a atividade das NTPDases e da ecto-5’-nucleotidase em relação ao 

grupo controle nas concentrações de 0,1, 1 e 1,5mM. O tratamento com arginina 0,1mM em 

larvas de zebrafish demonstrou um aumento significativo de 25% da hidrólise de ATP (p 

<0.05), 32% na hidrólise de ADP (p<0.05) e de 29% na hidrólise de AMP (P<0.05). As 

análises moleculares demonstraram um aumento de 17% nos níveis de transcritos de mRNA 

para a NTPDase1 em relação ao grupo controle. Esses resultados indicam que o tratamento 

com arginina em peixes adultos não altera a atividade das ectonucleotidases, conforme já 

observado na literatura em roedores (Delwing et al., 2007). Entretanto, no tratamento em 

larvas de zebrafish, ocorreu um aumento da atividade e da expressão dessas enzimas, 

sugerindo que possuem um importante papel na modulação dos nucleotídeos quando as larvas 

são expostas a altos níveis de arginina.  
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