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Resumo

Objetivo: zebrafish (Danio rerio), conhecido no Brasil como paulistinha, tem sido utilizado 

em vários  estágios  do  processo  de  descoberta  de  medicamentos.  A  padronização  de  um 

modelo  de  inflamação  em  larvas  deste  peixe,  bem  como  a  caracterização  dos  sistemas 

envolvidos neste processo, contribui para a validade e segurança do seu uso como um modelo 

para a triagem de novas drogas. O objetivo deste estudo foi caracterizar a inflamação em 

larvas  de  zebrafish  expostas  ao  lipopolissacarídeo  (LPS)  de  Escherichia  coli.  Métodos  e 

resultados: A sobrevida foi avaliada durante 72 horas e, o estresse oxidativo em 4 e 24 horas 

após  a  exposição,  sendo  avaliado  pela  determinação  da  superóxido  dismutase  (SOD), 

glutationa (GSH) e catalase (CAT). A migração dos neutrófilos para os tecidos inflamados foi 

determinada pela atividade da mieloperoxidase (MPO). As larvas foram expostas ao LPS nas 

concentrações  de  50,  100,  150,  200 e  300μg/ml.  O grupo controle  e  os  expostos  a  50 e 

100μg/ml apresentaram  maiores  taxas  de  sobrevida  (acima  de  95%).  Os  grupos  que 

receberam 150,  200 e  300μg/ml mostraram taxas  de sobrevida  de 88±5%, 57±5% e 0%, 

respectivamente.  Quanto  aos  experimentos  para  avaliar  o  estresse  oxidativo,  observou-se 

diminuição da CAT (24±9%) e aumento da SOD (15±3%). A GSH não apresentou alteração. 

Posteriormente, realizaram-se experimentos com o uso do cobre como agente inflamatório. 

As larvas foram expostas a concentrações de 1, 10, 25, 50 e 100uM e a sobrevida foi avaliada 

durante  48  horas.  O  estresse  oxidativo  foi  avaliado  em  4  e  24  horas,  utilizando  as 

concentrações  1uM,  10uM e  25uM.  Os grupos  tratados  com 10 e  25uM mostraram uma 

diminuição da atividade da SOD (49±7% e 21±9%), da CAT (53±4% e 57±5%) e da GSH 

(48±6% e 45±6%) com maior significância no tempo de 24 horas. Deste modo, devido à dose 

de 10uM ter apresentado resultados significativos e ter uma lesão mais fácil de ser revertida, 
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esta foi utilizada para a análise da MPO, a qual demonstrou elevação de 63±13% no tempo de 

4 horas.  Conclusão: ao compararmos o LPS e o cobre, este último induziu uma inflamação 

mais reprodutível. Estudos adicionais estão sendo conduzidos para esclarecer os mecanismos 

que levam a estas diferenças nos modelos inflamatórios e para determinar os mecanismos 

relacionados ao estresse oxidativo e a migração dos neutrófilos para os focos inflamatórios. 
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