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INTRODUÇÃO
Ações antropogênicas têm acarretado na liberação de diversas substâncias

nocivas no meio ambiente. A destruição da camada de ozônio resulta em um aumento
na quantidade de radiação ultravioleta (UV) que chega à atmosfera, causando diversos
efeitos nocivos na biota. Neste mesmo sentido, a atividade humana também tem
produzido sérios danos aos ecossistemas aquáticos, especialmente aqueles relacionados
com a contaminação por metais pesados e pesticidas. Desta forma, torna-se fundamental
o desenvolvimento de metodologias adicionais àquelas comumente utilizadas para a
avaliação da qualidade ambiental.

Dentro deste contexto é necessário identificar biomarcadores que auxiliem na
compreensão dos efeitos sub-letais de alguns contaminantes que estão causando
impactos nos ecossistemas. O conhecimento da seqüência de incorporação dos
poluentes no interior das células, dos processos de detoxificação celular (fases I, II e
III), do sistema de defesa antioxidante e da via de sinalização que regula a expressão de
genes envolvidos nestes processos é importante para o estabelecimento de
biomarcadores adequados, os quais são vitais na manutenção da homeostasia celular
(Keppler, 1999).

A síntese de enzimas envolvidas nos processos de detoxificação celular de fase
II e III é medida pela presença do elemento de resposta eletrofílico (EpRE) localizado
na região promotora dos genes que codificam para estas proteínas (Jeong et al., 2006,
Wenge Li et  al.,2008). O regulador chave da expressão mediada por EpRE é o fator de
transcrição NRF2 (Fator nuclear eritróide 2 - relativo ao fator 2), o qual esta retido no
citoplasma pela proteína KEAP1 (proteína derivada de células eritróides tipo Kelch com
homologia CNC- associadas à proteína 1),e é liberado quando a célula esta em um
estado de estresse.

Os processos de detoxificação celular também envolvem enzimas que são
induzidas pelo estresse, como a NAD(P)H:quinona oxidoredutase-1 (NQO-1), a qual
representa uma flavoproteína multifuncional que detoxifica quinonas por redução de
dois elétrons para quinols (sem gerar semiquinonas reativas). A atividade da NQO-1
está presente em todos os tecidos, mas em diferentes níveis (Gaikwad et al., 2001).

OBJETIVO
O presente projeto visa o desenvolvimento de uma ferramenta inovadora

baseada na manipulação genética, que envolve a produção de novos modelos biológicos
como biomarcadores de qualidade ambiental.

METODOLOGIA
Serão produzidas linhagens de zebrafish (Danio rerio) transgênicos, por

microinjeção em ovos recém fertilizados, que contenham transgenes constituídos de
promotores dos genes nrf2, keap-1 e nqo-1, direcionando a expressão do gene repórter
da proteína verde fluorescente (GFP).

As linhagens transgênicas selecionadas serão expostas a radiação UV-B como
agente físico, o CuCl2 como representante dos metais pesados e o metil paration como
representante dos pesticidas organofosforados. Previamente, será realizada uma curva



dose-resposta para ambos os contaminantes. A exposição será feita em diferentes
concentrações e tempos, de acordo com os resultados obtidos da curva dose-resposta.

Após a exposição aos poluentes, os peixes serão monitorados vivos por
microscopia de fluorescência e através de fluorímetro, para a detecção da GFP ao longo
do tempo. Isto permite a observação dos tempos de latência para que um determinado
agente seja capaz de desencadear uma resposta gênica frente ao agente genotóxico, bem
como os tecidos preferenciais onde este processo é induzido.

A análise de expressão de genes relacionados aos sistemas de defesa
antioxidante e de detoxificação em zebrafish, expostos aos diferentes poluentes, será
realizada pela técnica de RT-PCR em tempo real. Os tecidos de interesse serão
coletados, seus RNAs extraídos, quantificados e suas integridades confirmadas para
posterior confecção dos cDNAs.
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