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INTRODUÇÃO  

 

Importantes variações neuroquímicas parecem correlacionar-se com diferenças 

comportamentais entre linhagens em diversas espécies (Van der Staay, Arndt e Nordquist, 

2009) sugerindo bases neurais e genéticas para a variação comportamental. Em especial, a 

relação entre monoaminas e comportamento tipo-ansiedade apresenta potencial para a pesquisa 

traducional de modo que a utilização de distintas linhagens comportamentais pode representar um 

importante modelo para o entendimento dos transtornos comportamentais humanos. No presente 

trabalho analisamos as variáveis comportamentais relacionadas ao comportamento tipo-ansiedade 

em quatro linhagens selvagens de zebrafish, através da exposição dos animais ao teste 

claro/escuro (Maximino et al., 2010) e quantificamos as monoaminas cerebrais dos peixes após 

a sessão teste utilizando a técnica de Cromatografia líquida de alta eficácia (CLAE) (Maximino et 

al., 2013). 

 

OBJETIVO 

 

Comparar o comportamento tipo-ansiedade e níveis cerebrais de monoaminas em quatro 

linhagens de zebrafish do tipo selvagem. 

 

MÉTODOS  

 

160 zebrafishes adultos das linhagens blue shortfin (bsf), longfin stripped (lof), albino 

(nacre) e leopard (leo) foram utilizados. Os animais foram alojados em grupos de fenótipos 
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mistos em tanques de 40 l com densidade máxima de 25 peixes por tanque mantidos em condições 

padrão por duas semanas antes dos experimentos e foram testados individualmente em um aquário 

branco e preto (15 cm X 10 cm X 45 cm) com compartimento central delimitado por portas 

corrediças, no qual cada animal foi colocado por um período de 3 min para aclimatação. Em 

seguida, as portas foram removidas e o animal pode explorar livremente o aparato por 15 min. 

As variáveis registradas foram: tempo no compartimento claro, quadrantes cruzados, latência para 

o claro, entradas no compartimento claro, nado errático, congelamento, tigmotaxia e avaliação de 

risco. Imediatamente após o ensaio os animais foram sacrificados e seus cérebros dissecados em 

gelo, homogeneizados em solução de eluição (HClO4 0,2 N 70%, EDTA 0,3 mM, metabissulfito 

de sódio 0,5 mM) e filtrados em membrana de 0,22 μm, para em seguida serem adicionadas ao 

padrão interno (DHBA); essas amostras foram injetadas em um sistema de cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE) com detector eletroquímico (Maximino et al., 2010). Os 

dados comportamentais foram  analisados  por  ANOVAs  de  uma  via  seguidas  de  pós-teste  de  

Tukey  e  testes de Kruskal-Wallis para os dados categóricos; em todos os casos, p < 0,05 foi 

considerado estatisticamente significativo. 

 

RESULTADOS  

 

O tempo no compartimento claro foi menor em leo que em bsf e lof (F3, 39 = 12,66, p 

< 0,0001). nacre e leo apresentaram maior avaliação de risco (Hgl = 4 = 16,92, p = 0,0007), 

enquanto leo apresentou mais nado errático que lof (Hgl = 4 = 9,561, p = 0,0227) e nacre 

apresentou mais congelamento que as outras linhagens (F3, 39 = 16,2, p < 0,0001). Os níveis de 

dopamina em nacre foram maiores que em bsf (F3, 11 = 6,953, p = 0,0128), sem diferenças 

entre linhagens nos níveis de DOPAC ou no turnover de dopamina. Os níveis de serotonina 

foram maiores em lof, enquanto leo apresentou níveis menores (F3, 11 = 21,94, p = 0,0003) e 

maior turnover de serotonina que as outras linhagens (F3, 11 = 12,16, p = 0,0024). Os níveis de 

noradrenalina foram menores em bsf que em lof e leo (F3, 11 = 8,198, p = 0,008), enquanto leo 

apresentou maiores níveis de MHPG do que outras linhagens (F3, 11 = 12,06, p = 0,0024). A taxa 

de turnover de noradrenalina foi maior em bsf que em lof (F3, 11 = 4,251, p = 0,0451). 
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Conclusões 

 

leo e nacre parecem apresentar mais comportamento tipo-ansiedade no teste de preferência 

claro/escuro, associadas a níveis cerebrais elevados de serotonina, noradrenalina (leo) e dopamina 

(nacre). Algumas dessas linhagens de fenótipo de pele mutante têm sido submetidas a outros 

testes comportamentais, tal como o teste do novo aquário, mostrando diferir em termos de 

comportamento de ansiedade. Por exemplo, Egan et al. (2009) demonstraram que, em relação ao 

tipo selvagem shortfin, albino e leopard exibiram preferência pelo fundo do aquário (geotaxia) 

aumentada. A dissociabilidade das variáveis comportamentais entre linhagens sugere que essas 

sejam controladas por diferentes sistemas monoaminérgicos. 
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