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

deficiência da enzima arginase responsável pela conversão da arginina em ornitina e uréia. 

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

de arginina e seus metabólitos. O peixe-zebra teleósteo utilizado para estudos de 

neurotoxicologia, considerando que é um animal ureotélico e que o sistema purinérgico e 

colinérgico estão alterados em animais modelos de EIM, o objetivo do estudo foi avaliar as 

atividades ectonucleotidásicas e acetilcolinesterásica em um modelo agudo de 

hiperargininemia em adultos e larvas de peixe-zebra. Para o tratamento in vitro, a arginina 

(Arg) foi testada em diferentes concentrações (0.1-1.5 mM), adicionada ao meio de reação e 

mantidas durante o ensaio enzimático. Para o tratamento in vivo, os animais adultos foram 

mantidos durante 1h nas concentrações de 0,1, 1 e 1,5 mM Arg. Após o tratamento, foram 

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

experimentos com as larvas, os ovos fertilizados foram tratados com Arg (0.1 mM) ou 

controle após o 3º dia pós-fertilização (dpf) e mantidos no tratamento até o 7º dpf. Foram 

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

quantitativo. Os resultados demonstraram que a Arg não alterou a atividade da AChE nos 

homogenatos cerebrais de peixe-zebra adultos. O tratamento in vitro da arginina não 

demonstrou alteração significativa na hidrólise de ATP, ADP e AMP. O efeito do tratamento 

in vivo da arginina não foi capaz de causar alteração significativa na atividade das NTPDases 
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e da ecto-5’nucleotidase em membranas cerebrais de peixe-zebra adultos. Entretanto, a 

exposição à Arg 0.1 mM em larvas de peixe-zebra do 3º ao 7º dpf foi capaz de promover um 

aumento na hidrólise de ATP, ADP e AMP. Os resultados demonstraram um aumento nos 

níveis de transcritos de entpd1 após administração de Arg 0.1 mM quando comparado com o 

controle, enquanto os níveis de mRNA para entpd2_mg, entpd2_mq, entpd2_mv, entpd3 e 

ecto-5’-nucleotidase não foram alterados. Uma redução no tamanho corporal foi observada 

em larvas tratadas com Arg em comparação com o grupo controle. Esses resultados 

demonstram que a arginina pode afetar a atividade das ectonucleotidases e parâmetros 

morfológicos em larvas, sugerindo que o sistema purinérgico é um alvo para os efeitos 

neurotóxicos induzidos pela arginina nas fases iniciais do desenvolvimento.  

 

 

 


