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INTRODUÇÃO 

 

Na literatura recente tem se proposto um duplo papel da serotonina em comportamento 

defensivo, tipo medo e tipo ansiedade. A analgesia induzida pelo medo apresenta dois 

componentes, um opióide e um não-opióide. Existem evidências da participação da serotonina (5-

HT) no componente não-opióide. 

 

OBJETIVOS 

 

Elucidar o papel do receptor 5-HT1A e do transportador de serotonina na mediação da 

analgesia induzida pelo medo em paulistinhas (Danio rerio) adultos. 

 

MÉTODOS 

 

Usaram-se 140 paulistinhas adultos do tipo selvagem long fin que foram mantidos em 

aquário de 40L por duas semanas em condições-padrão antes dos experimentos. O 

comportamento locomotor dos animais foi observado individualmente por 10 min em um aquário 

de 10 cm x 10 cm x 20 cm para registro da linha de base. Os animais foram anestesiados com 

gelo para injeção intraperitoneal de veículo (solução salina de Cortland), fluoxetina (2,5 mg/kg) 

ou WAY100,635 (0,003 mg/kg), após a qual foram transferidos para um béquer de 2L e expostos 

a substância extraída do tecido subcutâneo (substância de alarme [SA]) por 5 min. Imediatamente 

após exposição á SA, injetou-se ácido acético (1%) na região adiposa da nadadeira caudal, e o 

comportamento dos animais (número de batimentos de cauda e número de quadrantes cruzados) foi 
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registrado por 10 min. Brevemente, os animais foram transferidos para o compartimento central de 

um aquário preto e branco (15 cm x 10 cm x 45 cm x d x l) por um período de 3 min. para a 

aclimatação, depois as portas que demilitavam esse compartimento foram retiradas permitindo 

o animal explorar livremente o aparato por 15 min. Após a análise comportamental, os animais 

foram sacrificados e decapitados, e tiveram seus cérebros rapidamente dissecados e incubados em 

2ml de TBS 50mM (pH 7,4) contendo NaCl 90mM, CaCl2 2,5mM, glutationa 1mM por 30 min a 

4ºC. Esse fluido foi misturado com 0,5ml de solução de eluição, filtrado através de membrana de 

0,22μm e então injetado em sistema de HPLC-ECD para determinação de serotonina. O corpo 

foi centrifugado em microtubos perfurados inclusos dentro de microtubos de 2 ml heparinizados 

(500 UI/ml) para obtenção de amostras de sangue, que foram utilizadas para quantificação de 

glicose plasmática (método de glicoso-colorante-oxidorredutase), hemoglobina (método de 

cianohemoglobina), e noradrenalina e adrenalina plasmáticas (cromatografia líquida de alta 

eficácia). Os dados foram analisados por ANOVAs de uma via seguidas de pós-teste de Tukey (α = 

0,05). Os experimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética  em Pesquisa e Experimentação 

Animal da UFPA (protocolo BIO018/10). 

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

No presente trabalho, foi demonstrado que a substância de alarme aumenta scototaxis em 

zebrafish adultos, também aumentando a latência para entrar no compartimento branco, 

congelamento e nado errático, mas não avaliação de risco ou tigmotaxia. 

O pré-tratamento com WAY 100,635 reduziu o efeito inibitório da SA sobre o batimento 

de cauda induzido pelo ácido acético nos blocos de 4-6 e 6-8 min (F12, 170 = 2,586, p = 0,0035) e 

bloqueou completamente o efeito sobre a atividade locomotora nos blocos de 2-4 e 8-10 min (F12, 

179 = 1,108, p = 0,03565). 

O pré-tratamento com fluoxetina não produziu o mesmo efeito. O pré-tratamento com 

fluoxetina reduziu o aumento de glicose plasmática (F3, 15 = 9,052, p = 0,0021) e hemoglobina 

(F3, 15 = 29,14, p < 0,0001) induzidas pela SA, bloqueou o aumento de noradrenalina (F3, 15 

= 11,83, p = 0,0007) e adrenalina (F3, 15 = 29,52, p < 0,0001) plasmáticas, assim como 

bloqueou o aumento nos níveis extracelulares de 5-HT (F3,31 = 7,789, p = 0,0006) e 5-HIAA (F3, 

31 = 5,219, p = 0,0055) no cérebro. 

O pré-tratamento com WAY100,635 não alterou nenhuma dessas variáveis. A SA induz 
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aumento da neurotransmissão 5-HTérgica central, ativação simpática e analgesia; os dois 

primeiros efeitos são mediados pelo transportador de serotonina, enquanto o último efeito é 

mediado pelo receptor 5-HT1A. 

Agência de Fomento: CAPES. 
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