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Resumo 

 Microcistinas (MC) são toxinas produzidas por cianobactérias, entre as quais MC-LR é uma das 

mais comuns, conhecidas por induzir principalmente hepatotoxicidade através da inibição das 

proteínas fosfatases PP1 e PP2A e geração de estresse oxidativo.  Estudos têm mostrado que MCs 

acumulam em diferentes tecidos de peixes e ocasionam mudanças no comportamento locomotor de 

peixe-zebra indicando efeitos neurotóxicos. Recentemente a AChE foi redefinida como um 

regulador de apoptose, pois pode ser induzida por uma variedade de estímulos apoptóticos. Assim, 

foi demonstrado que a alta expressão da AChE é capaz de inibir a proliferação celular e promover a 

apoptose. 

 Neste trabalho testamos os efeitos de diferentes concentrações de MC-LR sobre a atividade da 

AChE em cérebro de zebrafish. Nos ensaios in vitro foi adicionado MC-LR em uma concentração 

de 10, 25, 50, 100, 500, 1000 e 5000mg/L, onde não obtivemos alteração na atividade da AChE 

sugerindo que a MC-LR não age diretamente sobre a enzima. Nos ensaios in vivo quando MC-LR 

foi injetada via intraperitoneal não alterou a atividade da AChE sugerindo que a mudança na 

atividade da AChE cerebral dependem da absorção branquial ou ingestão. Já nos ensaios in vivo 

onde animais foram expostos a MC-LR (50 e 100 mg/L) dissolvidas em água e foram sacrificados 

após 24 horas, obtivemos como resultado um aumento de 27% na atividade da AChE na 

concentração de 100mg/L. A partir destes experimentos análises de RT-PCR semi-quantitativa, 

demonstraram um aumento nos níveis de mRNA de ache (17%)  sugerindo que MC-LR também 

pode modular a expressão do gene ache.  

 Os resultados apresentados fornecem evidências de que AChE cerebral é um alvo potencial de 

MCs, e que os aumentos na atividade da AChE, juntamente com os altos níveis de transcrição do 

gene ache dependem da absorção branquial ou ingestão. Também pode ser especulado que a 

neurotoxicidade resultante da exposição de MC-LR é mediada por apoptose. Mais estudos devem 

ser realizados a fim de reforçar essas constatações. 
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