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PARTICIPAÇÃO DO ÓXIDO NÍTRICO NA DISPERSÃO PIGMENTAR INDUZIDA PELA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA EM MELANÓFOROS DO CARANGUEJO CHASMAGNATHUS GRANULATUS. 
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O caranguejo Chasmagnathus granulatus apresenta dispersão pigmentar dose-dependente nos melanóforos quando exposto a radiação ultravioleta (UVR), tanto UVA como UVB (Pigment Cell Res 17: 545. 2004). Esta dispersão pigmentar é independente dos neuro-hormônios do complexo órgão X– glândula do seio. Nos vertebrados vários trabalhos têm apontado o óxido nítrico (NO) como uma importante molécula sinalizadora para a resposta pigmentar induzida pela UVR. Portanto nosso trabalho visa investigar a ação do NO no processo de mudança de cor induzido pela UVR em C. granulatus.  Machos adultos serão expostos durante 30 min a diferentes doses de UVA (6,4; 1,5; 0,6; 0,2; 0,07 J/cm2) e UVB (8,1; 3,1; 1,2; 0,9; 0,6; 0,03 J/cm2). Diversos fármacos moduladores da concentração de NO serão aplicados antes da exposição destes animais a UVR. O seqüestrador (PTIO) de NO e o bloqueador (L-NAME) da óxido nítrico sintase (NOS) serão aplicados 15 minutos antes da exposição a UVR. O grau de dispersão pigmentar será verificado antes da injeção, 15 min após injeção e nos tempos 0, 15, 30, 60, 90, 120 e 150 min após exposição a UVR. O doador de NO (SIN-1) será aplicado em animais não expostos a UVR verificando assim se o aporte de NO causa por si só dispersão pigmentar. Ensaios in vitro serão realizados com o SIN-1 para a verificação da ação local do NO na mudança de cor. Como o NO liga-se facilmente ao ferro verificaremos se esta molécula está utilizando a via da guanilato ciclase/GMPc como via sinalizadora intracelular. Para isso utilizaremos o azul de metileno em ensaios in vitro. Para a identificação da localização da NOS na epiderme, serão realizados testes histoquímicos de NADPH diaforase e imunocitoquímica. Ao final pretendemos responder se a dispersão pigmentar induzida pela UVR é dependente da via do NO como fonte sinalizadora para as células pigmentares.

