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Nativo do sul da Àsia, é originário  
dos principais rios da índia,  
Bangladesh e Nepal.

Encontrados em rios calmos e  
rasos e nas plantações alagadas  
de arroz e juta.



Em 1981 - George  Streisinger, biologo,  

professor da universidade  de Oregon

Considerado  o introdutor do zebrafish  
como modelo na pesquisa  científica.

Mostrou vantagens na  utilização do 
peixe para  estudos genéticos

publicou na Nature, artigo  considerado 
um marco na  medicina translacional.

Modelo experimental para pesquisa cientifica



Zebrafish – Paulistinha



zebrafish

˃ 35.000 artigos









Zebrafish
e Toxicidade



Zebrafish

4900 artigos



Revisões

˃ 200 artigos



Vantagens como modelo 
experimental



Rápido  desenvolvimento
Transparência

48 a 72 horas

do ovo a larva

adulto 90 dias
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É preciso conhecer.....



Alta taxa
reprodutiva

100 a 200
embriões por dia
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90 dias

Podemos trabalhar  com todos os  estágios da 
vida
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Danio rerio



4

Pequeno
Porte

3 a 5 cm
quando adulto

Pequeno
Porte

3 a 5 cm
quando adulto
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Plataforma Zebrafish
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Fácil manipulação  em laboratório



Imersão do animal em uma solução 

com o agente a ser investigado 

Administração de substâncias pode ser feita 

por via oral, intramuscular, intravenosa e 

intraperitoneal



Genoma sequenciado

70% de seus 26 mil genes são  

semelhantes aos genes  humanos 

quando adulto

e quando avaliados somente 

genes envolvidos com doenças 

esta homologia sobre para  

84%
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1 substituição
2 aperfeiçoamento
3 redução

A utilização de  zebrafish na triagem reduz  a 
utilização de animais
de maiores dimensões,  

bem como a quantidade  de compostos necessários  
para ensaios.

Recursos para cumprir  3 critérios RS
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Desenvolvimento de drogas

O zebrafish é uma  ferramenta bastante  
promissora para análise  e seleção de 
compostos
candidatos a medicamento.

Acelerar  e barateia o processo.

E possível testar em meses  o que levaria 
anos e a
ao custo de milhões com  roedores.



O modelo do peixe permite a realização,
em larga escala, de “screening” em ensaios
pré-clínicos de medicamentos e na
identificação de tecidos-alvo através de
ensaios-teste com substâncias/compostos ou
medicamentos. 

Outra vantagem é que o zebrafish forma a maior
parte dos órgãos nas primeiras 24 hpf o que
Permite  observar a BIODISTRIBUIÇÃO e BIOTOXICIDADE,
precocemente, durante o desenvolvimento
embrionário. 



Toxicidade

Teste Toxicidade em embriões de peixes 

“Zebrafish Embryotoxicity Test” - ZET

Danio rerio

OECD 236



Características  Importantes para o Teste ZET (Danio rerio)

* Fertilização externa
* Baixo custo
* Necessidade de pequenas quantidades de moléculas
* Tempo de exposição reduzido
* Embriões e larvas transparentes, o que facilita a visualização de seu desenvolvimento
* Ciclo de vida curto
* Rápido desenvolvimento embrionário rápido
* Descoberta rápida de fenótipo
* Rastreabilidade genética
* Eticamente aceitável
*Grande sensibilidade quando exposto a produtos químicos por

ser capaz de absorver de forma rápida os compostos que são diretamente adicionados na 
água e acumulá-los em diferentes tecidos (principalmente no Sistema Nervoso Central)

* Permite a avaliação de respostas crônicas, teratogenicidade, cardiotoxicidade, genotoxicidade, 
distúrbios musculares e ósseos

* Toxicidade neurocomportamental, toxicidade específica de órgãos (ex. hepatotoxicidade e 
nefrotoxicidade), toxicidade reprodutiva, ruptura endócrina, estresse oxidativo e avaliação de 
risco ambiental



Embriões de zebrafish recém-fertilizados (no estágio da blástula ≤3 hpf) são 

expostos a produtos químicos em teste por um período de 96 horas. 

A cada 24 horas, até quatro observações são registradas como indicadores de 

letalidade: (1) coagulação de ovos fertilizados, (2) falta de formação de somito, (3) 

falta de descolamento da cauda e (4) ausência de batimento cardíaco. 



Analises- de 24, 48, 72 e 96h 

Mortalidade e Teratogenicidade 



Determinação de importantes parâmetros:

* Concentração de Letalidade (LC50)

* Concentração de Toxicidade

* Quantificação da toxicidade do desenvolvimento

* Determinação da Teratogenicidade e Cálculo do Índice Teratogênico (TI)

TI = LC50/EC50
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Exemplos – como representar resultados
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Exemplos – como representar resultados: coração



Exemplos – como representar resultados
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Toxicidade

“Zebrafish Embryotoxicity Test” - ZET

Danio rerio

OECD 236





Laboratório Especial de Toxinologia Aplicada - LETA



monica.lopesferreira@butantan.gov.br

Muito obrigada!!


