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RESUMO

EFEITOS DO ÁLCOOL, PERCEPÇÃO E COMUNICAÇÃO DE RISCO PREDATÓRIO EM PEIXES ZEBRA

Autor: Thiago Acosta Oliveira
Orientador: Leonardo José Gil Barcellos
Coorientador: Denis Broock Rosemberg

Nas interações presa-predador podem ocorrer alterações comportamentais, hormonais,
e a ainda comunicação do risco. Sendo esta, já demonstrada em peixes zebra involucrando
fatores químicos. Além disso, em diversas espécies animais é verificado que, a presença de
coespecifico morto induz comportamento antipredatório. Estes eventos envolvidos na resposta
antipredatória, podem ser uteis para avaliação dos efeitos do álcool em peixes zebra. O objetivo do estudo foi avaliar a reação comportamental e neuroendócrina em peixes zebra frente à
morte, sinais visuais de coespecificos em situação de risco, e retirada do álcool. Para tanto,
procedemos a exposição de peixes zebra a coespecifico morto ou somente a agua oriunda deste coespecifico morto (artigo 1). Contato unicamente visual, com grupo de coespecificos de
peixes zebra expostos ao predador (artigo 2). Exposição ao álcool durante 8 dias, por 20 minutos diários, na dose de 1%, realizando-se análise em grupos distintos, em um e sete dias do
término da exposição (artigo 3). Verificamos comportamento antipredatório com elevação de
cortisol, quando em contanto direto com coespecifico morto, somente com a água oriunda de
peixes mortos, ou visualizando coespecificos expostos ao predador. Um dia de retirada do
álcool aumentou o nível de cortisol e ocasionou comportamento ansiolítico. O álcool ocasionou um bloqueio da resposta ao estresse em um e sete dias após a retirada. Possibilitou-se
melhor compreensão de percepção de risco e comunicação deste, assim como de efeitos do
álcool.

Palavras chave: presa-predador, comunicação, sinais visuais, coespecifico morto, álcool.

ABSTRACT

EFEITOS DO ÁLCOOL, PERCEPÇÃO E COMUNICAÇÃO DE RISCO PREDATÓRIO EM PEIXES ZEBRA

Author: Thiago Acosta Oliveira
Advisor: Leonardo José Gil Barcellos
Co-supervisor: Denis Broock Rosemberg

In prey-predator interactions, behavioral and hormonal changes can occur, besides as
risk communication, already demonstrated in zebrafish through chemical cues. In addition, in
several animal species, it is verified that the presence of dead conspecific induces antipredatory behavior. These events involved in the antipredator response can be useful for assessing the
effects of alcohol on zebrafish. The goals of the present study were to evaluate the behavioral
and neuroendocrine reaction of zebrafish in face of death, visual signals of conspecific at risk,
and alcohol withdrawal. For this reason, we proceeded the exposure of zebrafish to dead conspecific, or only the water originated from dead conspecific (article 1). Visual contact with a
group of zebrafish species exposed to the predator (article 2). Exposure to alcohol for 8 days,
for 20 minutes per day, at a dose of 1%, analyzing distinct groups at day one and seven withdrawal (article 3). We verified antipredatory behavior and cortisol elevation, for fish in direct
contact with dead conspecific, only with water from dead conspecific, or visualizing conspecific exposed to the predator. One day of alcohol withdrawal increased cortisol levels and
caused anxiolytic-like behavior. Alcohol blunted the stress response at one and seven days
after withdrawal. In this work was possible to better understand the risk perception and communication of this, as well as the effects of alcohol.

Keywords: prey-predator, communication, visual signals, dead conspecifics, alcohol.
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1. APRESENTAÇÃO

Em um contexto predatório ocorre uma diversidade de eventos, que envolvem a busca,
a detecção, ataque e captura da presa pelo predador. No decorrer destes eventos a presa ao
detectar o risco altera seu comportamento no intuito de se preservar. Os animais utilizam diversas formas de avaliação direta ou indireta de um risco. Animais vivos podem explorar informações oriundas de animais mortos, e consequentemente adotar respostas biológicas adaptativas. Em peixes é descrito a capacidade de detectar um risco visualmente, assim como através de sinais químicos, físicos e acústicos dispersos na água. Ao constatar uma ameaça, peixes zebra tendem tipicamente a mergulhar para o fundo da coluna de água e permanecer mais
tempo neste local. Além disso, peixes zebra manifestam comportamento de “congelamento”,
onde o peixe permanece totalmente imóvel, mantendo somente movimentos operculares e
alguns poucos movimentos da nadadeira caudal. Estes animais são originários do leste asiático, habitando principalmente águas com pouca profundidade, e se caracterizam também por
manifestar um comportamento altamente social. Entre seus predadores naturais encontram-se
os peixes das espécies Nandus nandus, Channa spp. e Xenentodon cancila assim como algumas aves da espécie Ardeola grayii, entre outros. Inclusive o próprio peixe zebra adulto pode
tornar-se predador de seus ovos e larvas.
Comportamentos inatos (antipredatórios, por exemplo) de peixes zebra podem ser utilizados como parâmetros para estudos de cunho translacional na análise dos efeitos de drogas
e fármacos, assim como em contexto de contaminação ambiental, entre outros. Características
inatas dos peixes zebra permitem uma melhor compreensão da ecologia, comportamento e
fisiologia dos animais humanos e não humanos. Os parâmetros comportamentais podem ser
utilizados como referências de estado tipo ansiolítico ou tipo anxiogênico, podendo ser levado
em consideração o tempo de permanência do peixe próximo ao fundo de aquário teste, por
exemplo. Peixes zebra são excelentes modelos para o estudo de eventos relacionados a secreção de cortisol, visto que eixo responsável pela secreção deste hormônio é muito bem desenvolvido e preservado nesta espécie compartilhando grande similaridade com seres humanos.
Parâmetros comportamentais e hormonais podem ser úteis para melhor compreender a fisiologia e o comportamento de demais espécies animais também, em um contexto de ameaça
predatória ou de comunicação de ameaça.
A comunicação de risco iminente entre animais, principalmente coespecíficos, pode
ser observada através de todo reino animal. Esta comunicação permite adequação do compor-
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tamento visando à sobrevivência, onde um animal que percebe primeiramente o risco, o comunica aos demais. Este tipo de comunicação já é muito bem caracterizado em peixes zebra.
A riqueza de repertório comportamental, a alta similaridade hormonal e neuronal com seres
humanos, são algumas das vantagens que também transformam, o peixe zebra um excelente
modelo para estudos translacionais ligados ao alcoolismo.
Os estudos aqui apresentados foram desenvolvidos juntamente ao Laboratório de Fisiologia de Peixes da Universidade de Passo Fundo. Para fim de defesa de tese de Doutorado
serão aqui apresentados dois artigos já publicados, e resultados finais que tem como intuito
gerar um terceiro artigo a ser submetido. Na seção Referencial teórico serão abordados os
seguintes temas em tópicos: Os resultados e metodologias utilizadas serão especificados e
discutidos, pela inserção nesta tese, dos artigos já publicados, e do terceiro artigo que está a
ser redigido. No item discussão tratarei da conexão entre os resultados obtidos e sua possível
utilização como ponto de partida para abordagens futuras dos temas que constituem esta tese.
Finalizo com a conclusão fazendo as afirmações cabíveis em relação aos dados até aqui gerados, inclusos nos 2 artigos publicados e no que está a ser redigido para ser submetido.
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1.1. REFERENCIAL TEÓRICO

1.1.2. Contexto predatório, detecção e comunicação.

A relação presa predador pode ser considerada uma força motriz nos processos evolutivos, influenciando características morfológicas, comportamentais (TEMPLETON; SHRINER, 2004) e ainda anatômicas dos animais (KOTRSCHAL et al., 2017). A necessidade de
desempenho predatório satisfatório inicia-se cedo na vida do animal, sendo decisivo para sua
sobrevivência (McHENRY et al., 2009). Entre alguns dos eventos envolvidos no comportamento predatório, está a detecção (BRONMARK; HANSSON, 2000), captura e finalmente a
ingestão da presa (LAZENBY; DICKMAN, 2013). A presa por sua vez também deve desenvolver habilidades para proteger-se de possível predação, desde suas fases iniciais de vida
(McCLENAHAN, 2012). Peixes zebra podem ser considerados predadores, sendo comumente
alimentados com dietas vivas contendo Paramecium sp., Artemia sp (GOLISH et al., 2011) e
Brachionus sp. (AOYAMA et al., 2015). Em somente cinco dias pós-fertilização, larvas de
peixe zebra iniciam a procura e captura de presas vivas (BIANCO et al., 2011). Mesmo assim,
o peixe zebra também é susceptível a ameaça predatória, ocupando posição intermediária na
cadeia alimentar. A capacidade de percepção de ameaça predatória em peixes zebra é verificada ainda em 15 dias após fertilização (McCLENAHAN et al., 2012). A percepção direta de
um predador em peixes pode ocorrer por vias visuais (BARCELLOS et al., 2007; BARCELLOS et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2013;) , olfatórias, acústicas e vibratórias (BARCELLOS
et al., 2014; BARRETO et al., 2003).
Além de adequar seu comportamento frente a risco predatório, com intuito de se proteger, os animais podem adotar outros mecanismos auxiliares nesta tarefa (O'CONNOR et al.,
2015). Comunicação entre animais submetidos a risco pode ser um fator com grande intervenção em uma situação de ameaça (BARCELLOS et al., 2011). Esta comunicação existe na
natureza, das mais variadas formas, de acordo com a espécie e contexto ecológico que são
observados. Em peixes é muito bem documentada a detecção indireta de um risco, através do
acesso a informações oriundas de coespecificos ameaçados, que desenvolvem a comunicação
pela liberação de fatores químicos na água (BARCELLOS et al., 2011; BARCELLOS et al.,
2014; BARRETO et al., 2003; OLIVEIRA et al., 2013). Os fatores químicos que comumente
denominados “substância distúrbio” podem ser liberados espontaneamente pelo peixe ao detectar a ameaça, sem necessariamente a ocorrência de lesão tecidual (BARCELLOS et al.,
2011). Involuntariamente, peixes podem comunicar seus coespecificos sobre risco, no mo-
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mento que são acometidos por injuria que ocasione lesão tecidual, acarretando esta, no rompimento de células comumente denominadas “club cells”. Estas células são comuns a peixes
da ordem ostariophysi, localizando-se na epiderme (KORPI; WISENDEN, 2001), sendo responsáveis pela produção e armazenamento de substâncias comumente denominadas “sinais de
alarme” (QUADROS et al., 2016). Além do mais, a liberação de sangue na água também pode
ser uma fonte de informação (BARRETO et al., 2013).
Em conjunto, estas informações podem ser indicativas de uma ameaça, como por
exemplo, a presença de predador forrageando no local (WISENDEN et al., 1995) ou de morte
associada a contaminação letal ou doença contagiosa (YAO et al., 2009). A detecção de um
risco pode ocorrer interespecificamente pela detecção de sinais oriundos de indivíduos de
outra espécie (MAGRATH et al., 2015) ou intraespcificamente envolvendo individuos da
mesma espécie (OLIVEIRA et al., 2013). Tanto nas transmissões de informações intra quanto interespecifica, espera-se observar um efeito tipo-cascata, onde, os primeiros animais a
detectarem o risco alteram seu comportamento e fisiologia e os que receberam informação
deste, também o fazem. Esta informação propaga-se ocasionando alterações no grupo e não
mais só no individuo (BARCELLOS et al., 2011).
O contato com animais mortos também é sinal útil na percepção de risco, ocasionando
respostas adaptativas antipredatórias (YAO et al., 2009), sendo possível observar que sea
lampreys afasta-se do extrato de carcaça de coespecíficos (WAGNER et al., 2014). Esta situação demonstra o papel de odores associados à morte como indicativos de risco, sendo esta
forma sinalização muito pouco estudada em peixes zebra, assim como são pouco compreendidas as diversas formas de comunicação de risco em peixes. Ainda não existe conhecimento
sobre a associação e causa do rompimento de células do tipo “club cells” na detecção de um
animal morto. Peixes zebra são excelentes organismos modelos para estudar estes eventos,
devido a sua facilidade de manutenção, além de manifestar uma riqueza comportamental e
hormonal que podem ser usados como parâmetros de estudo. Sabe-se que a percepção unicamente visual de um predador é suficiente para ocasionar estresse e resposta antipredatória em
peixes zebra (BARCELLOS et al, 2007; 2010; OLIVEIRA et al., 2013). Ao detectar esta
ameaça, estes peixes a comunicam a seus coespecificos através de sinais químicos dispersos
na água (BARCELLOS et al., 2014), sendo aa detecção e comunicação atenuados pela exposição ao álcool (OLIVEIRA et al, 2013).
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1.1.4. Efeitos e mecanismos do álcool

Cientificamente o termo álcool refere-se a compostos com um grupo hidroxil (um oxigênio e um hidrogênio: -OH) ligados a uma molécula de carbono, tais compostos incluem
metanol, butanol e etanol (CHIN; PISONI, 2010). Nesta tese o termo álcool é utilizado com o
intuito de referir-se especificamente ao etanol (CH3CH2OH), substância utilizada em bebidas
alcoólicas. O álcool é uma molécula pequena e fracamente carregada que passa facilmente
através de membranas do corpo por um processo de difusão simples. Devido a sua polaridade
e alta solubilidade em água, a sua distribuição é amplamente determinada pelo teor de água
dos órgãos e tecidos do corpo. Quando utilizado como bebida, portanto ingerido oralmente, o
álcool pode ser absorvido em qualquer parte do trato gastrointestinal. A absorção é mais rápida no duodeno e no jejuno (as duas primeiras seções do pequeno intestino) e em quantidades
menores, mas ainda notáveis pelas mucosas do estômago e intestino grosso. Por outro lado,
existe apenas uma absorção mínima na boca. Considerando apenas estômago e intestino delgado, em média 80% do álcool consumido é absorvido no intestino e apenas 20% no estômago (CHIN; PISONI, 2010). Aproximadamente 60-90% do álcool ingerido é metabolizado no
fígado através das enzimas álcool desidrogenase e aldeído desidrogenase (RAJENDRAM et
al., 2013) e sua oxidação envolve a ação de uma enzima citocromo P450, a CYP2E1. O restante é eliminado na forma inalterada na respiração, suor e urina (COWAN et al., 2016). A
enzima álcool desidrogenase catalisa o álcool a acetaldeido, enquanto a aldeído desidrogenase
consequentemente cataliza o acetaldeido em acetato para ser eliminado (LIEBER et al., 2005).
Ao ser absorvido para a corrente sanguínea o álcool se distribui pelo organismo chegando ao Sistema Nervoso Central (SNC) em minutos, sendo que seus efeitos variam de
acordo com a dose e tempo de exposição. O álcool apresenta efeito depressor sobre o SNC
associados ao aumento da atividade GABA e inibição da atividade glutamatérgica (RANG et.
al., 2007). O aumento da atividade GABA ocorre pelo aumento da liberação deste neurotransmissor na fenda pré-sináptica, que ao ligar-se aos receptores celulares ocasiona a abertura
dos canais de ions cloro, aumentando o influxo destes para o interior da célula. Esta célula
diminuirá sua capacidade de iniciar um potêncial de ação, pois estando hiperpolarizada com
ions cloro, sua despolarização se torna mais difícil, inibindo a transmissão neuronal, ocorrendo assim consequente efeito depressor do álcool no SNC (KUMAR et al., 2009). O álcool
bloqueia os receptores NMDA glutamatérgicos, e em contrapartida a sua retirada ocasiona
aumento da atividade glutamatérgica e descréscimo das atividades gabaérgica levando a uma
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hiperexcitabilidade neuronal desencadeando alterações comportamentais características de
abstinência (GASS; OLIVE, 2008).

1.1.5. Consumo de álcool
O consumo médio mundial de álcool em 2016 foi de 6,4 litros por pessoa com 15 anos
ou mais. No Brasil, esta média fica em torno de 8,9 litros, superando a média de consumo
mundial. Nos últimos dez anos houve incremento de 43,5% no consumo de álcool no Brasil.
Os dados disponíveis também demonstram que, as abordagens terapêuticas atualmente adotadas para o tratamento de distúrbios relacionados ao consumo de álcool, assim como de outras
drogas, são inadequadas, necessitando de revisão. No Brasil e no mundo o consumo de álcool
esta associado a uma série de danos ao individuo, tornando-se ainda mais prejudicial quando
considerados seus efeitos na sociedade. O número de condições patológicas relacionadas ao
consumo abusivo de álcool chega a 200, incluindo câncer, diabetes, teratogenesis, doenças
infecciosas, problemas cardíacos entre outras (WHO, 2017), sendo a esteatose hepática a
principal doença associada ao alcoolismo (HOWARTH, et al., 2011).
Esta substância é amplamente comercializada e socialmente aceita na quase totalidade
do mundo, cumprindo papel de grande influência na economia. Os interesses econômicos
ligados á produção e venda de bebidas alcoólicas, em determinados momentos pode tornar
sua regulamentação difícil. Estes fatores tornam o álcool uma droga de baixo custo para aquisição, e de fácil acesso, uma vez que não são enfrentadas barreiras legais e morais para sua
obtenção, na maioria dos casos. Em 2010, o abuso de álcool, foi globalmente a quinta causa
de mortes prematuras. Entre pessoas entre 15 e 49 anos é a terceira, e aproximadamente 25%
das mortes totais em pessoas entre 20 e 39 anos são atribuídas ao álcool (SACKS et al., 2015).
Tendo isto em vista, podemos notar que o álcool é uma das drogas que mais ocasiona mortes
em decorrência do seu consumo, estando entre uma das maiores causas de morte no mundo, e
que devido ao fato de ser uma droga regularizada e socialmente aceita, os danos que ocasiona
podem muitas vezes ser subestimados.

1.1.6. Peixes zebra como modelo animal

Peixes zebra (Danio rerio) destacam-se como excelente modelo animal para o estudo
de diversas questões translacionais e biológicas, além de questões comuns a todo reino ani-
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mal. O emprego desta espécie pode ser útil para o estudo dos mais variados contextos, como
por exemplo, avaliação dos efeitos de determinadas drogas e fármacos, assim como caracterização dos efeitos biológicos destas numa situação semelhante à contaminação ambiental
(ABREU et al., 2014). Estes animais caracterizam-se por uma manutenção fácil e de baixo
custo, aliada a sua resistência e rusticidade. Atingem a maturidade sexual rapidamente (três
meses), o que permite reduzir custos com manutenção animal, visto que é necessário menor
tempo para obter um animal adulto. Peixes zebra demonstram habilidade em gerar uma prole
numerosa (200-300 ovos) a cada reprodução, e uma fêmea pode reproduzir-se a cada dois
dias. Possibilita-se assim o aumento no número de replicatas de cada teste, tanto na avaliação
de animais adultos quanto larvas (SPENCE et al., 2008).
Mecanismos fisiológicos e comportamentais de peixes zebra tem alta similaridade com
os de seres humanos, expressando os mesmos neurotransmissores, hormônios e estruturas
anatômicas (KALLUEF et al., 2014). Comportamentos inatos e naturais da espécie podem ser
utilizados em protocolos experimentais, entre eles pode-se considerar o tempo em que o animal permanece no fundo de um aquário, comportamento este associado a resposta antipredatória em peixe que pode ser indicativo de medo e ansiedade, servindo para melhor compreender a presença destes distúrbios em humanos (SPEEDIE; GERLAI, 2008). Além disso, peixes
zebra também manifestam um complexidade de comportamentos sociais que podem ser utilizados em triagens de cunho translacional. Estes comportamentos sociais (LADU et al., 2014),
assim como a comunicação intraespecífica (OLIVEIRA et al., 2013) podem ser modulados
pela presença de álcool. Inúmeras são as vantagens na utilização desta espécie para a melhor
compreensão dos efeitos desta droga. Os animais absorvem a substância através das brânquias
e pele, possibilitando abrir mão de outras formas de exposição. A administração passiva, por
exemplo, pode ocasionar estresse, enquanto que o consumo ativo depende de fatores homeostáticos do animal, associados a ingestão de líquidos ou sólidos (PAN et al., 2011).
Em apenas 15 minutos de submersão em água contendo álcool é possível observar a
presença desta droga no cérebro de peixes zebras, onde a concentração da mesma neste órgão
alcança 90% da concentração do tanque em apenas algumas horas (DUGLOS; RABIN, 2003).
Os mecanismos de ação do álcool no cérebro de peixes zebra envolvem as mesmas principais
vias de ação observáveis em seres humanos, incluindo os sistemas glutamatérgicos (GASS;
OLIVE, 2008), gabaérgicos (KUMAR et al., 2009) e dopaminérgicos (TRAN et al., 2016),
entre outros. Ademais, estudos dos efeitos do álcool, com relevância translacional, utilizando
peixes zebra podem ser desenvolvidos avaliando-se parâmetros comportamentais tipo-
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ansiedade (GERLAI et al., 200) e agressivo (GERLAI, 2003), por exemplo, além de análise
da variação nos níveis de cortisol (OLIVEIRA et al., 2013), hormônio associado ao estresse.
1.1.3. Estresse
Organismos vivos apresentam padrões regulares e rotinas que envolvem desafios relacionados a doenças, obtenção de alimentos, reprodução, interação social, ameaça predatória,
efeitos climáticos, entre outros. Este contexto pode ser denominado estado alostático, que
compreende alterações comportamentais e fisiológicas como resposta ao desafio (MCEWEN;
WINGFIELD, 2003). O estresse é uma das alterações decorrente destes eventos, que acarreta
em alterações fisiológicas, principalmente secreção de cortisol (BONGA, 1997). Este hormônio tem o objetivo de restabelecer a homeostase do animal através de alterações metabólicas,
celulares, além de interferir no crescimento, nas capacidades reprodutivas e imunes (BARTON, 2002).
Peixes zebra utilizam o cortisol como hormônio primário na resposta ao estresse
(BARCELLOS et al.,2007), enquanto que roedores secretam corticosterona, o que torna o
peixe zebra um modelo animal mais adequado para o estudo da fisiologia desta resposta em
humanos.A secreção de cortisol em peixes zebra é bem caracterizada (ALSOP; VIJAYAN,
2009). Sua liberação ocorre no córtex da glândula inter-renal após o estimulo desta pelo hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) liberado pela hipófise, que por sua vez foi estimulada
pelo hormônio liberador de corticotrofina (CRH) liberado pelo hipotálamo no momento da
ativação deste pelo estimulo estressor (RAMSAY et al., 2009).
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1.2. OBJETIVOS GERAIS
Detectar alterações neuroendócrinas e comportamentais ocasionadas pela percepção
química da morte, percepção visual de risco e pela retirada do álcool.

1.2.1. Objetivos específicos
 Verificar se peixes zebra detectam quimicamente a morte.
 Verificar se peixes zebra detectam risco através da avaliação visual de alterações
comportamentais de cardume de coespecificos submetidos a risco predatório.
 Verificar se a retirada do álcool ocasiona alterações neuroendócrinas e comportamentais em um e sete dias após retirada.
 Verificar se a retirada do álcool ocasiona bloqueio da secreção de cortisol em resposta
a manipulação estressora, em um e sete dias após retirada.
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2. RESULTADOS

2.1. ARTIGO 1 PUBLICADO: DEATH-ASSOCIATED ODORS INDUCE STRESS IN
ZEBRAFISH.
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2.2. ARTIGO 2 PUBLICADO: STRESS RESPONSES TO CONSPECIFIC VISUAL CUES
OF PREDATION RISK IN ZEBRAFISH.
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2.3. ARTIGO 3 EM REVISÃO: ETHANOL WITHDRAWAL INCREASES CORTISOL
WITH CONTRASTINGLY ANXIOLYTIC-LIKE BEHAVIOUR, BESIDES OF BLUNT
CORTISOL RESPONSE TO A STRESSOR CHALLENGE.

Title: Ethanol withdrawal increases cortisol with contrastingly anxiolytic-like behaviour, besides of blunt cortisol response to a stressor challenge.

Introduction

Abusive ethanol intake can induce several health problems including cirrhosis, hepatitis and liver cancer (WHO, 2017). Ethanol acts as a gateway drug, opening the door to use of
illicit drugs as well as addiction (Griffin et al., 2017). Furthermore, ethanol is widespread,
socially acceptable and accessible drug around the world, with a scarcely control of the sales,
advertising and marketing (WHO, 2011) causing high costs related to health care,
productivity loss , and road traffic injuries (Sacks et al., 2010; Borges et al., 2017). Even
moderate consumption of ethanol inspires care, where this type of consume can cause hippocampal atrophy and cognitive decline (Topiwala et al., 2017). The mechanisms of effects
over the central nervous system (CNS) in acute and chronic ethanol intake, as well as in
abuse, are not well elucidated, being more explored the effects of this drug on gabaergic
(Enoch, 2008) and glutamatergic systems (Kumar et al., 2016).
Hormonal system and behavioural parameters also are affected by ethanol, where
withdrawal causes anxiety like behavior and cortisol elevation in zebrafish (Danio rerio)
(Cachat et al., 2010), whereas acute ethanol exposure it´s related to anxiolytic-like effects
(Mathur; Guo, 2011). Therefore, cortisol elevation it´s related to predisposes ethanol-seeking
behavior (Cui et al., 2015). Ethanol is a drug with complexity and diversity effects that depends on his concentration of exposure, the protocol of exposure (chronic or acute) and local
considerated (e.g. Paraventricular Nucleum, Amygdala, Pré-frontal cortex), dificulting the
development of suitable therapies for ethanol abuse disorders.
Therefore, the necessity of experimental models for study ethanol effects is a scientific
problem in ethanol related research. Commonly used for ethanol research, rats and monkeys
have common characteristics with human being (Brabant et al., 2014), they also have problems related to expensive costs with maintenance and the delivery of the experimental drugs.
In rats, for example, in some cases is necessary administrated the ethanol through intragastric
gavage or intraperitonial injection (Livy et al., 2003). This procedures can be aggressive and
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stressor, impairing the animal welfare and consequently the results of the experiment. The use
of Drosophila melanogaster for study alcoholism also is increasing, since this animal shares
genomes similarities with humans and some physiologic and behavioral correlations (Morozova et al., 2009). However, using zebrafish we have the advantage of visually accompany
embryonic development, since zebrafih embryos are transparent, which allow for visualization of brain development (Ijaz; Hoffman, 2016), turning zebrafish an excellent model for
study Fetal Alcohol Spectrum Disorder for example (Lovely; Eberhart, 2014) as well as others neurodevelopment disorders.
Zebrafish is turning to a well-consolidated animal model for several scientific research, and this occurred mainly in the last few decades, with an exponential growing of scientific data generated using this specie (Kalluef et al., 2014). It is possible to expose this fish
to several substances, such ethanol, just dissolving the substance in the water, without any
stressor manipulation or depending on voluntary intake. Indeed, zebrafish shares CNS, behavioral, physiological and genome characteristics with high similarities to humans, being ease of
genetic manipulation (Stewart et al., 2014). Also, zebrafish is a good translational model for
study cognition function (Meshalkina et al., 2016). Thus we aimed to better understand the
behavioral and cortisol patterns in zebrafish chronically exposed to ethanol and brings
knowledge, helping to better understand ethanol effects in withdrawal and abstinence, consolidating zebrafish like a translational animal model for ethanol research.

Material and methods

Ethical note

This study was approved (protocol#013/2012) by the Ethics Commission for Animal
Use of the Universidade de Passo Fundo (Passo Fundo, RS, Brazil), all methods were carried
out in accordance with the guidelines of Colégio Brasileiro de Experimentação Animal
(COBEA; http://www.cobea.org.br).

Zebrafish and housing conditions

We use a total of 360 adult mixed sex wild type (short fin) zebrafish (D. rerio) breed
and maintained at the Laboratory of Fish Physiology of University of Passo FundoFish were
maintained in a 134L-tank (70 x 55 x 40 cm,length x width x height) at a density of 2.68

36

fish/L. One week before the experiments , 12 fish were transferred to 9L-experimental aquarium (30x25x15 cm, length x width x height). For novel tank test (NTT) we used a 2.7Laquarium (21 x 10 x 15 cm, length x width x height). For manipulation control group or alcohol exposure we used a 1.65L-container with or without 1% of alcohol concentration. During
all experimental procedures and maintenance period, fish were kept in 14-10h light/dark cycle. The water conditions was 28 ±2 ºC, total ammonia <0.01mg L-1, dissolved oxygen 5,8
mg/l, total hardness 6mg/l, pH 7, and alkalinity 22mg l-1 of CaCO3.

Experimental design and procedures

Zebrafish were exposed once a day for 8 days to 1% of ethanol previously dissolved in
the water of exposure containers, and evaluated in two distinct groups. The 1st group was
evaluated at day 1 after the withdrawl (ETOH +, day 9) and other group at day 7 after the exposure period (ETOH +, day 15). The same protocol was carried out for the groups without
ethanol (ETOH – (day 9) and ETOH – (day 15) respectively). All fish remained in experimental tank for experiment period, transferred to containers of exposure for 20 minutes daily.
Groups analysed at day 15, remained until the behavioral analysis and fish collect moment for
cortisol analysis, in the home tank without any manipulation.
In order to know the capacity of zebrafish exposed or not to alcohol respond to a second stressor challenge, we performed groups with net persecution of fish for 2 minutes as a
standard stressor 15 minutes before the collect for cortisol analysis. This was made following
the same previously described protocol of exposure to ethanol. In this case, fish not exposed
to ethanol remained in the home tank all experiment without any manipulation, until stressor
net and posterior collection for cortisol analyses.

Cortisol extraction and determination

A total of 216 zebrafish were used for cortisol analysis (6 groups of 12 fish in triplicate). The sample size varied from 8 to 12 due mortality and small size of zebrafish (pooled
samples). To prevent a possible handling-induced stress response, the time period between
capture and killing was <30s. For extraction and determination of cortisol we used methodology previously described by Oliveira et al., (2017).

Behavioral quantification
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We used a total of 144 fish for behavioral quantification. Also, we used rectangular
glass aquaria (24 × 8 × 20 c m, w × d x h, Mocelin et al., 2015). Fish were filmed during 6
minutes, using a Logitech HD Webcam C525 camera. The videos were then analyzed offline
using the ANY-maze® software, in which the test tank was divided into top and bottom zones
and scoring the following behavioral parameters: total distance traveled (cm), absolute turn
angle (o), number of rotations, number of crossings between zones, time in freezing (s), number of freezing bouts, time spent in top zone (s) and the latency to the 1st entry in the top zone
(s).

Statistical analys

Statistical procedures are described in legends of figures in item results.

Figure 1. Zebrafish procedures in diferente groups.
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Figure 2. Chronology line of experimental procedures in differents groups.

Results

Stressed fish at day 9, without ethanol exposure (ETOH-) showed higher cortisol levels when compared with all others groups of this day, showing a typical cortisol response in
fish didn´t expose. ETOH – without any stressor manipulation showed basal levels of cortisol
at day 9. Also at day 9, fish exposed to ethanol and stressed, showed similar cortisol levels of
those just exposed to ethanol and didn`t stresse. Both groups of fish exposed to ethanol
(stressed or not) showed elevation on cortisol levels in comparison to undisturbed control
without ethanol or stress procedure at day 9. Also this groups, ETOH + with or without
stressor procedure (net persecution) showed smaller cortisol elevation when compared to
ETOH – stressed group (figure 3.A).
Similar cortisol response was observed at day 15 of evaluation. Fish never exposed to
ethanol showed a typical cortisol response in face to a stressor challenge (net persecution),
with higher levels of cortisol, when compared to all others groups of fish at this day. Fish exposed to ethanol and evaluated at day 15 submitted to stressor challenge or not, showed similar cortisol levels to undisturbed control never exposed or stressed (Figure 3.B). For behavioural analyses we detected an anxiolytic like behaviour at day 9 after ethanol exposure, since
fish exposed to ethanol showed an augmented in number of line crossings and time in the upper segment of aquarium, when compared with fish never exposed (Figure 4). Fish just
demonstrated an augmented max speed, when exposed to ethanol and evaluated at day 15.
This behaviors alterations are verified in comparison with fish didn`t expose to ethanol, but
daily transferred to container with dechlorinated water.
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Figura 3. (A) Whole body cortisol levels in fish exposed (ETOH +) or not (ETOH -) to ethanol and submitted (S +) or not (S -) to a stressor challenge evaluated at day 9. (B) Whole body
cortisol levels in fish exposed (ETOH +) or not (ETOH -) to ethanol and submitted (S +) or
not (S -) to a stressor challenge evaluated at day 15. Data were compared by two-way ANOVA followed by Tukey´s multiple range test. Different letters above medians indicate statistical differences.
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Figure 4. Behavior parameters of zebrafish in the novel tank test at day 9 of the beginning of
the experiment and consequently day 1 of the end of ethanol exposure. Except in panels F and
I, data were presented as mean ± S.E.M. and analyzed by Student’s t test, while in panels F
and I as median ± interquartile range and analyzed by Mann Whitney(* P<0.05, **P<0.01).
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Figura 5. Behavior parameters of zebrafish in the novel tank test at day 15 of the beginning
of the experiment and consequently day 7 of the end of ethanol exposure. Except in panel D,
data were presented as mean ± S.E.M. and analyzed by Student’s t test, while in panels F as
median ± interquartile range and analyzed by Mann Whitney(* P<0.05, **P<0.01).

Discussion

Here we show a blunted stress response to a second stressor challenge, for one and
seven days of ethanol withdrawal. Also, we verified an increase in whole-body cortisol, without the presence of any additional stressor challenge, for one day of withdrawal, accompanied
for an anxiolytic like behavior. For seven days of withdrawal, zebrafish seems to restore his
normal behavioral performance and cortisol levels, who remains similar to basal even when
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fish is in face to a stressor challenge. It seems that the blunted effect persists after seven days
of withdrawal.
Interestingly, the well-known anxiogenic effect provoked by stress in zebrafish
(Mocelin et al., 2015) did not occurred in consequence of stressor effect of one day of ethanol
withdrawal (figure 4). In fact, the anxiolytic effect of ethanol (Gerlai et al., 2016) seems to be
counterbalanced the anxiogenic effects of stress, since in our experiment fish chronically exposed to alcohol spent more time in the upper segment and increased number of transitions to
top, without changes in distance traveled that could be suggestive of ethanol intoxication (figure 4), reinforcing the anxyolitic behavioral patterns for this group. Despite being stressful for
zebrafish, one day withdrawal can be anxiolytic too. As previously observed (Abreu et al.,
2016), the endocrine stress response does not always presents correlation with the stressinduced behavior phenotype. For seven days of ethanol withdrawal we just verified behavior
alterations in max speed parameter (figure 4). In addition, when we applied a standard stressor
in ethanol-exposed fish, the typical cortisol increases did not occurs (Figure 2). The levels of
cortisol for those fish chronically exposed to ethanol and submitted to a second stressor agent,
was the same of that fish chronically exposed and not submitted to a second stressor. This
occurred in both one and seven days of withdrawal. Hence, may be ethanol permanently, or
for a prolonged period, inhibit a cortisol secretion, when fish is in face to a second stressor
challenge.
Oliveira et al., (2013) showed an inhibition on cortisol secretion in zebrafish acutely
exposed to 0,5% ethanol concentration, when fish was submitted to a stressor challenge. Although an augmented cortisol and anxiogenic like behavior had been reported in other studies
for withdrawal in zebrafish (Cachat et al., 2010; Mathur; Guo, 2011), we failed to establish
this hormonal and behavior patterns. However, Cachat et al. (2010) observed his data in a
continue exposure of zebrafish for 7 days in a dose of 0,3% of alcohol, and fish was evaluated
with 12 hours after the end of ethanol exposure. Mathur; Guo didn´t find behavioral variation
in ethanol exposed animal to 1% concentration for 8 days and 20 minutes of daily exposure,
tested at day 1 and day 2 of withdrawal when compared to controls. In our experiment we had
the presence of manipulated control, in order to measure the interference of daily routine
transference of fish between home tank and exposure tank. This may be brings more accuracy
to our experiment at the moment of find anxiolytic like behavior for 1 day of withdrawal
evaluated fish. Xiang Li et al., 2015, also related a general anxiolytic like effect in chronic
alcohol exposure, however for this experiment authors used the light/dark preference test to
evaluate anxiety like behavioral in zebrafish, instead novel tank test.
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It is important consider the capacity, of some substances, e.g. agrochemicals (Koakoski et al., 2014), psychoactive drugs (Barcellos et. al., 2016; Idalencio et al., 2015), in block
the axis responsible for cortisol secretion. Hence, we can´t discard that the inhibit mechanisms
of cortisol secretion axis (hypothalamic pituitary interrenal in fish/HPI; hypothalamic pituitary adrenal/HPA in mammals) may be are similar for ethanol and other substances like agrochemicals and psychoestimulants. Pathways related to ethanol reward effects involves opioid,
dopaminergic, glutamatergic, serotoninérgic and gabaérgic systems (Stephens; Wand, 2012).
Some of these systems (e.g. dopaminergic) have directly effect on cortisol secretion, and also
are subjects of some psychoestimulants, who attenuated the cortisol secretion (Barcellos et al.,
2016; Idalencio et al., 2015). Rosa et al., (2017) showed a link between downregulation of hsp
70, star protein and POMC genes, molecules in the blunted HPI axis secretion, provoked for
organophosphorus chemicals. Specifically for alcohol, Rivier; Lee (2001) showed a blunt effect of alcohol pre-exposure in rats submitted to a second drug challenge. Animals tested,
after the end of 6 days of alcohol pre-exposure, and animals allowed to recover for 7 days
showed alcohol impairment cortisol response. In this case it is related with decreased ACTH
(adrecorticotropin hormone) response, who did not to be appear to parallel with pituitary
POMC (proopiomelanocortin) and/or CRF (corticotropin – releasing factor) transcripts
changes.
Hyporeative to a stressor challenge in consequence of ethanol exposure, similar of we
found for zebrafish, is mentioned in humans for King et al., (2006), where heavy social drinkers exhibits attenuated cortisol response. According to Adinoff et al., (1998), a marked HPA
axis activation is present during chronic alcohol consumption and during alcohol withdrawal,
whereas a suppression of HPA axis functioning, particularly in response to various stressors,
is observed during abstinence. As seen in fish exposure to agrichemicals, where fingerlings of
R. quelen, previously exposed, needs at minimum 135 days to fully recover his stress axis
response (Koakoski et al., 2014), alcohol exposure in humans leads to weak HPA axis activity
in 22 days of abstinence, with stronger response at 117 of abstinence (Stephen; Wand, 2012).
However it`s still unknown whether HPA axis function returns completely to normal. This
allostatic dysregulation may play an important role in brain reward system, and manipulation
of cortisol levels in response to a challenge may can have therapeutic clinical relevance, since
a weak cortisol response can be linked to higher predisposure to alcohol relapse (Stephen;
Wand, 2012).
The vast literature approaches the relationship between cortisol secretion and stress
situation with alcohol seeking, but accordingly to our knowledge it´s dispensed less im-
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portance to effects of ethanol or withdrawal inhibiting cortisol secretion. Lovallo, 2006 says
that alcohol interact at least in three ways with axis responsible for cortisol secretion where
acute ethanol intake causes stresse-like cortisol responses, the persistent use may dysregulate
the axis, and finally the author says that may be risk for dependence and for relapse is associated with deficient cortisol reactivity to a variety of stressors.
Despite the undetermined mechanisms, our study brings insights of possible ethanol
effects directly in the cortisol secretion, who can affect the individual in different ways when
in face to stressors. Accordingly to our previous search this effects aren´t described in
zebrafish until present paper. We highlight the importance in characterized this effects for this
specie given to his relevance for translational research and for development of therapies for
ethanol addiction. Taken together with the current literature, our results also show the difficulties in evaluate alcohol effects, varying accordingly the concentration, the total time of exposure, the test chosen for evaluation, the total period of evaluation and the moment of withdrawal evalution (e.g. one, two, three or seven days after the end of the exposure). Considering the translational relevance of zebrafish, is important consider the patterns of behavior and
hormone secretion observed in our experiment. Our study contributes given data to the limited
knowledge of alcohol patterns of action in cortisol secretion and anxiety, exploratory and intoxication behavioral parameters, helping to solve the problem of scarcity of solid animal
models to research ethanol abuse disorder, such as the scarcity of patterns of animal responses
in different ethanol treatments.
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3. DISCUSSÃO

Aqui demonstramos comportamento antipredatório em peixes zebra, além de resposta
típica de estresse, ocasionados por comunicação química e visual de risco. Resposta de estresse também foi observada em consequência da retirada do álcool, sendo bloqueada quando da
aplicação de um agente estressor. Peixes zebra detectam a presença da morte quando em contato direto com peixe morto, assim como em contato somente com a água onde estes se encontram. Este último contexto demonstra que a percepção da morte pode ocorrer através de
sinais químicos liberados na água, visto que nesta situação, os peixes estavam totalmente isolados visual e acusticamente, além de impossibilitados de contato com possíveis vibrações
oriundas do peixe morto. A detecção química é confirmada pelo aumento na secreção de cortisol e aumento no tempo de fundo de peixes expostos a água contendo peixe morto. Estas
mesmas alterações comportamentais e hormonais, também foram observadas quando peixes
zebra encontravam-se no mesmo aquário de peixes mortos, onde era possível todo tipo de
contato (por exemplo, tátil, visual e químico), demonstrando a ocorrência da detecção direta
do peixe morto.
Aumento do tempo de permanência no fundo caracteriza-se por uma resposta do tipo
anxiogênica (GIACOMINI et al., 2016). Aqui observamos estes dois fenômenos (hormonal e
comportamental) como consequência da percepção de possível situação de risco. O comportamento do tipo anxiogênico é baseado em uma resposta defensiva antipredatória inata do
peixe zebra (TEMPLETON; SHRINER, 2004), o que confirma a detecção do peixe morto
pelo peixe vivo, e associação da presença deste com eminente ameaça. Além disso, verificamos que a detecção de peixe morto ocorreu em associação com o rompimento de “club cells”.
Evidenciamos então, o papel fundamental destas células na detecção de um risco associado a
morte, constantando-se seu rompimento ainda em poucas horas após a morte. O aumento nos
níveis de cortisol são indicativos de situações estressoras bem documentados na interação
presa-predador (BARCELLOS et al., 2014), assim como na exposição a “substâncias de alarme” provenientes de extrato de pele de peixes zebra contendo “club cells” danificadas
(QUADROS et al., 2016).
Ademais, verificamos que peixes zebra que visualizam alterações comportamentais de
coespecificos que estão frente a risco predatório, são capazes de interpreta-las e adotar comportamento de defesa, mesmo sem ter contato direto com a ameaça. Podemos afirma-lo, visto
que, peixes que visualizavam seus coespecificos em contato visual com o predador, manifestaram o mesmo comportamento anti-predatório com elevação de cortisol, observado naqueles.
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Aumento de cortisol tecidual (BARCELLOS et al., 2007; 2010; OLIVEIRA et al., 2013) e
resposta antipredatória (GERLAI, 2013) em peixes zebra são muito bem relatados como consequência do reconhecimento visual de um predador. A novidade do nosso estudo está em que
somente a visualização de alterações comportamentais de coespecificos em situação de ameaça é capaz de indicar estar situação, sem a necessidade de visualização ou contato direto com
a mesma.
As percepções química e visual de um risco, aqui observadas, confirmam a importância destes fatores na detecção de ameaça predatória, e sua relevância mesmo quando disponíveis isoladamente. Fora do conjunto dos demais sinais comumente utilizados para avaliação
de riscos (vibração e som, por exemplo). Este fato denota a forte base evolutiva e a complexidade das respostas antipredatórias, onde o animal lança mão de diversos mecanismos para
detectar o risco, e melhor adequar seu comportamento para defender-se (TEMPLETON;
SHRINER, 2004). Sendo o estresse (BARCELLOS et al., 2014) e o comportamento antipredatório de permanência no fundo (GIACOMINI et al., 2016) possíveis adequações antecipatórias a uma ameaça.
A detecção prévia direta de um predador é considerada a primeira fase na adoção de
um comportamento antipredatório (BARCELLOS et al., 2014). Embora os animais utilizem
um conjunto de sinais para detecção de um risco, informações completas podem não estar
sempre disponíveis, onde a visualização direta do predador pode não ser possível, por exemplo (CLUTTON-BROCK et al., 1999). Nossos estudos evidenciam o fato de que a detecção
indireta de um risco, pode ter um papel tão importante quanto à detecção direta. A interação
predatória varia conforme o contexto ambiental em que se encontra o animal (PÉCSELI et al.,
2014; MORLEY; BUCKEL, 2014). Em ambientes onde a água é turva ou com baixa iluminação, é esperado que peixes utilizem majoritariamente sinais químicos, olfatórios, elétricos,
táteis e auditivos para percepção de um risco. Enquanto sinais visuais seriam mais utilizados
em ambientes com possibilidade de melhor visualização (JORDÃO; VOLPATO; WISENDEM, 2000). Sendo o peixe zebra uma espécie de hábitos diurnos (SPENCE et al., 2008), é
plausível supor uma grande relevância dos sinais visuais na sua comunicação intraespecífica e
na percepção do ambiente onde se encontra. Através de nossos resultados podemos confirmalo.
A retirada do álcool após exposição crônica ocasionou bloqueio da secreção de cortisol em resposta a agente estressor, tanto no dia um, como no dia sete após a retirada. Em um
dia após a retirada, é observado também, aumento da secreção de cortisol per se, acompanhado de comportamento tipo-ansiolítico. Enquanto que em sete dias não são observadas altera-
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ções na secreção de cortisol ou comportamentais per se. Exceto para o aumento nos níveis de
cortisol em um dia de retirada, os parâmetros hormonais e comportamentais aqui observados
são contrários ao esperado para uma situação de abstinência, onde é possível observar comportamento do tipo anxiogênico acompanhado de elevação de cortisol (CACHAT et al.,
2010).
Com base em nossos resultados é possível notar que respostas comportamentais nem
sempre estão em estreitar relação com respostas hormonais de secreção de cortisol. A diferença entre os resultados obtidos em nosso estudo e os existentes na literatura para peixes zebra
podem estar relacionadas a diferenças nos protocolos experimentais. Diferenças referentes a
tempo de exposição, procedimentos de exposição, assim como, momento da avaliação dos
animais após a retirada do álcool podem ter interferido. Entre outros fatores, podemos citar a
origem e história pregressa dos animais além da proporção dos diferentes gêneros nas diferentes situações experimentais. No entanto, nossos resultados vão ao encontro de padrões observados em humanos quando observamos bloqueio da secreção de cortisol na resposta a desafio
estressor, após a retirada do álcool (KING et al., 2006). Esta similaridade destaca a relevância
do peixe zebra para estudos de cunho translacional relacionados ao alcoolismo, sendo ainda
escassos os relatos sobre os efeitos desta droga nesta espécie.
Além disso, podemos dizer que fatores químicos e visuais de comunicação de risco,
podem ser utilizados como moduladores de comportamento do tipo anxiogênico e secreção de
cortisol em protocolos experimentais. Os diversos efeitos do álcool podem ser avaliados levando-se em consideração estes fatores. Nosso estudo traz conhecimento sobre a fisiologia e
comportamento de peixes em situação de risco, assim como sobre as formas de comunicação
intraespecífica nestas condições. A partir destes resultados, nossas perspectivas de estudos
futuros têm como objetivo ampliar os conhecimentos existentes sobre estes contextos ecológicos. Também pretendemos melhor estudar os mecanismos e padrões hormonais e comportamentais relacionados à exposição ao álcool, em peixes zebra. Além de, verificar como esta
droga afeta o contexto predatório e de comunicação nesta espécie.
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4. CONCLUSÃO

Peixes zebra detectam quimicamente a morte, além de reconhecerem visualmente alterações comportamentais de cardume de coespecificos submetidos a predador. Assim como,
utilizam estas informações interpretando-as como indicativas de risco eminente. A retirada do
álcool, após exposição crônica, ocasiona aumento na secreção de cortisol, além de comportamento ansiolítico, observados um dia após retirada. Também, exposição ao álcool, ocasiona
bloqueio da secreção de cortisol em resposta a manipulação estressora, em um e sete dias após
retirada.
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