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Introdução Resultados e Discussão

Objetivo

Metodologia

Conclusão

Referências

Observar os efeitos toxicológicos do acetato de tálio no modelo

Caenorhabditis elegans (C elegans)2.

.C elegans

Transparência1
Ciclo de vida 

rápido

60% de genes

homólogos com os

dos humanos

Os vermes no estágio larval L1 da TJ356 que haviam sido expostos ao

acetato de tálio apresentaram uma localização significativa no núcleo

(49%, p<0,0001) se comparados ao controle (0,8%).Tanto os vermes

expostos ao tálio quanto os controle apresentaram apenas DAF-16 no

citosol, quando em L4. Portanto, a exposição ao acetato de tálio induziu a

translocação da DAF-16 ao núcleo, no qual atua como ativador da

expressão de enzimas antioxidantes4 (Fig 1A e B). A expressão da SOD-3

foi avaliada em ambos estágios larvais, porém só observamos um aumento

significativo nos vermes expostos no estágio larval L4 (177%, p<0,001,

comparado ao grupo controle). Tal fato relaciona-se com o tempo entre a

transcrição até tradução enzimática, fazendo com que sua presença só

pudesse ser observada nos estágios larvais posteriores (Fig 1C e D)

Observou-se uma ativação da resposta antioxidante do C. elegans em

decorrência da toxicidade gerada pelo acetato de tálio, corroborando

com resultados prévios já observados em estudos prévios que utilizaram

a mesma concentração usada no presente estudo. Por fim, o atraso na

ativação de uma resposta antioxidante eficiente pode justificar os efeitos

tóxicos causados pelo acetato de tálio no C. elegans.
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Figura 1 - Resposta antioxidante em C. elegans após exposição a acetato de

tálio: Os vermes L1 foram tratados com acetato de tálio 220 µM, e observados

em um microscópio de fluorescência após 1 h (A e C), e no estágio L4 após 48

h (B e D). Nos experimentos SOD-3 (C, D) todas as imagens foram analisadas

por ImageJ. ** (p <0,001) e **** (p <0,0001) (Fig A) indicam significância

estatística comparando cada local entre os grupos tratados e não tratados

usando o teste t. Nas figuras C e D foi realizado o mesmo procedimento de

comparação entre os grupos (NS e p<0,001 respectivamente).
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Os vermes das cepas DAF-16 zIs356 [daf-16p::daf-16a/b::GFP + rol-6

(su1006)] e SOD-3 (CF1553, muIs84 [(pAD76) sod-3p::GFP + rol-6

(su1006)]) foram sincronizados para obtenção de animais no mesmo

estágio larval (L1) e expostos a 220 µM de acetato de tálio por 1 h. Após o

tratamento, parte dos animais foram observados ao microscópio de

fluorescência e outra parte, deixados crescer até o estágio larval L4 (44 h

após o tratamento). Cortes ópticos da cepa CF1553, que expressavam a

enzima superóxido dismutase 3 (SOD-3) foram processados e suas áreas

de expressão quantificadas 2. Já os vermes da cepa TJ356, expressando o

fator de transcrição DAF-16, foram classificados quanto a sua localização:

citosólico, intermediário e nuclear3.


