
O acúmulo de CO2 na atmosfera e o decorrente efeito estufa vêm provocando

mudanças climáticas que induzem alterações profundas em diversos ecossistemas,

podendo levar a distúrbios celulares dos organismos e culminando com o desaparecimento

de populações. Entretanto, ainda é incerto como estas alterações afetarão a biota do

planeta. Portanto, o anseio dos cientistas é medir antecipadamente a velocidade e

magnitude com que estas mudanças ocorrerão, afim de elaborar ferramentas com

capacidade de mitigação ou prevenção. Por isso, investigações bioquímicas e/ou

moleculares nos organismos merecem mais destaque.

O aumento da temperatura acima de valores normais (hipertermia) induz uma

alteração na homeostasia celular denominada resposta de choque térmico. Esta resposta é

caracterizada pela ativação de genes e a subseqüente síntese e acumulação dos produtos:

as proteínas de choque térmico (Hsp). Dentre as Hsp, a Hsp70 tem sido a mais utilizada

como biomarcador devido a sua alta especificidade de resposta a variações de temperatura.

A Hsp70 é codificada por dois genes: a forma cognata (Hsc70) e a induzível (Hsp70). Em

células submetidas ao estresse, a Hsc70 permanece estável em relação aos seus níveis

basais, enquanto que a Hsp70 é significativamente induzida, com o seu controle

transcricional sendo mediado pelo Fator de Choque Térmico 1 (Hsf1).

Os peixes são organismos aquáticos ectotérmicos que enfrentam flutuações

freqüentes na temperatura da água, tornando-se modelos interessantes para o estudo das

mudanças climáticas e do aquecimento global, sobretudo em ambientes de altas latitudes

como a Antártida, onde habitam peixes da família Nototheniidae. Uma das espécies desta

família, o peixe Trematomus bernacchii, não apresenta uma resposta funcional ao choque

térmico (Hofmann et al., 2000). Entretanto, outras espécies da mesma família, porém

endêmicas da Nova Zelândia apresentam uma plasticidade na resposta ao choque térmico

(Carpenter & Hofmann, 2000). Desta forma, peixes da família Nototheniidae parecem ter

desenvolvido mecanismos diferentes de resposta ao estresse térmico. Portanto, o objetivo

deste trabalho foi elucidar como a resposta ao choque térmico se desenvolve no peixe

antártico Notothenia rossi (família Notothenidae), avaliando a expressão gênica de proteínas

(Hsc70, Hsp70 e Hsf1) relacionadas a este mecanismo.

Nos meses de dezembro/2006 e janeiro/2007 foi realizada a coleta de 15 espécimes

de N. rossi na Baía do Almirantado, Ilha Rei George, Antártida (62º 06´S e 58º 23´W). Os

exemplares obtidos foram levados ao laboratório na Estação Antártica “Comandante

Ferraz”, aclimatados a 0ºC por 5 dias e utilizados no experimento de hipertermia agudo (24

horas). Os peixes foram expostos a temperaturas de 0 (controle) e 4ºC. Ao final do período

de exposição, amostras de sangue e fígado foram coletadas para a análise de expressão

gênica. Foi realizada a extração de RNA total das amostras, utilizando o TRI Reagent

(Applied Biosystems). Do mRNA extraído foi realizada a confecção do cDNA utilizando o kit



High Capacity cDNA (Applied Biosystems). Este cDNA sintetizado atua como molde para

amplificação dos genes hsp70, hsc70 e hsf1 por PCR em tempo real. As reações ocorreram

seguindo este programa: passo inicial de 95°C por 2 min, seguido de 40 ciclos de 95°C por

15 s e 60°C por 30 s.

No experimento de hipertemia aguda (24 h) no sangue, a comparação dos resultados

do grupo controle (0°C) com os do grupo exposto a 4°C indicou uma redução de 15 vezes

na expressão do gene da hsp70 em relação ao controle. Enquanto que, no fígado foi

observado uma redução de 3 vezes para hsp70 e de 2 vezes para hsf1.

Considerando os resultados obtidos, conclui-se que o peixe antártico N. rossi

apresenta uma redução na expressão  sanguínea e hepática do gene da Hsp70 e hepática

do Hsf1 em função da hipertermia aguda. Estes dados estão de acordo com os relatados na

literatura, indicando que espécies da família Notothenidae que habitam ambientes com

pouca variação de temperatura da água, como na Antártida, não apresentam o sistema de

resposta ao choque térmico funcional, tornando-as mais vulneráveis a possíveis impactos

das mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global, caso não utilizem outras

formas de proteção que garantam a sua sobrevivência frente ao aumento de temperatura

ambiental.
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