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Resumo 

 

O zebrafish tem sido adotado como modelo em estudos comportamentais, 

imunológicos e toxicológicos. Os receptores purinérgicos são constituídos por receptores P1 e 

P2. Os P2 se dividem nas famílias de receptores: P2X e P2Y. Já foram identificados sete 

subtipos de P2XR (P2X1 à P2X7). Tem sido proposto que a exposição prolongada a agonistas 

de receptores P2X7 leva à formação de um poro citolítico na membrana celular, permitindo a 

entrada de partículas maiores, e consequente morte celular. O mercúrio é um dos metais 

pesados mais tóxicos liberados no meio ambiente e, os peixes contaminados sofrem alterações 

patológicas, inibição de processos metabólicos, alterações sanguíneas e diminuição da 

fertilidade e sobrevivência. Existem evidências de que metais pesados podem atuar como 

moduladores dos receptores ionotrópicos, dentre estes o P2X7. Portanto, o objetivo do estudo 

foi padronizar um modelo para a avaliação da toxicidade induzida pelo mercúrio nas larvas de 

zebrafish e a caracterização do sistema purinérgico neste processo. Foi avaliada a sobrevida 

após o tratamento com agonista e antagonista de P2X7R. Para a avaliação do estresse 

oxidativo foi realizada a determinação de malondialdeído (MDA) e catalase (CAT). As larvas 

com 7 dias de vida foram expostas ao HgCl2 por 4 horas. Foi realizada a análise de variância 

de uma via (ANOVA), seguida pelo teste complementar de Tukey, considerando P<0,05 

como diferença estatística para a análise dos resultados. A sobrevida foi analisada pelo 

método de Kaplan-Meier. Os nossos resultados mostraram que houve diminuição da atividade 

da CAT (29±6% e 38±2%) e aumento do MDA (101±4% e 205±9%) nas concentrações de 

20µg/L e 30µg/L, respectivamente. O ATP (agonista P2X7R) na concentração de 3mM, 

adicionado 30 minutos antes da exposição ao HgCl2 20µg/L, induziu a redução da atividade 

da CAT (38±6%) e o aumento do MDA (60±6%) e, quando associado ao HgCl2, apresentou 
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efeito aditivo (CAT 53±5% e MDA 185±8%). Em relação a sobrevida das larvas durante 24 

horas, observou-se que o ATP 3mM causou uma mortalidade elevada e rápida (100%), já a 

associação de ATP 1mM e HgCl2 diminuiu a sobrevida em 63%. O antagonista do P2X7R, 

A740003, na concentração de 300nM, aumentou o tempo de sobrevida. Nossos resultados 

demonstraram que o mercúrio pode estar modulando a ação do receptor P2X7. Outros 

experimentos estão sendo conduzidos para avaliar a ação do receptor P2X7 em relação à 

toxicidade induzida pelo mercúrio. 
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