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Os pe
eixes sente
em dor? O que está por trás desse
d
proc
cesso?
Flávia V
Viana Santa-Cecília *

A extensa
a complexid ade da biollogia human
na necessita
a de pesquisas e
estud
dos com anim
mais que sejam semelh antes aos se
eres humano
os a fim de atingir resultados
confiá
áveis e efic
cazes. Para o estudo d e um fenôm
meno fisiopa
atológico em
m particular ou o
desen
nvolvimento de novos alvos tera
apêuticos, os modelos
s animais u
utilizados devem
d
repro
oduzir os div
versos parâm
metros clíniccos e fisiológ
gicos e atend
der a uma ssérie de requ
uisitos
que g
garantam a sua eficácia e utilidade (por exemp
plo, a relevância clínica, reprodutibilidade
e qua
antificação).
Dentre os modelos an
nimais mais comumente
c
utilizados, p
podemos des
stacar
os de
e roedores, como ratos e camundo ngos, que englobam
e
em
m torno de 9
95% dos es
studos
experrimentais. Porém, alg
guns estudo
os requerem
m a utiliza
ação de a nimais que
e são
filoge
eneticamente
e mais próximos dos hu
umanos, com
mo os primatas, aumenttando os cus
stos e
a duração dos ensaios, lev
vantando ta mbém preo
ocupações éticas
é
entre os membro
os da
comu
unidade científica e da so
ociedade em
m geral.
Nos últimos anos, u m novo verrtebrado foi introduzido
o, com êxitto, no
cenárrio científico
o: os peixes
s. As pesqu
uisas focam-se principa
almente em três espécies, a
truta-arco-íris (O
Oncorhynchu
us mykiss), a carpa (Cy
yprinus carpiio) e princip
palmente o peixep
zebra
a (Danio reriio).
As princip
pais justifica
ativas para utilização destes
d
deco
orrem do fato de
serem
m de peque
eno porte, de
d fácil man
nutenção, econômicos
e
para criação
o, com alta
a taxa
repro
odutiva (200
0-300 ovos a cada 2 a 3 dias), des
senvolvimentto rápido (e
em 48 a 72 horas
evolu
ui do estado
o de ovo pa
ara larva), curto tempo de geraçã
ão (3 mese
es), possuem
m seu
genoma sequenc
ciado e apre
esentam im
mportante ho
omologia com os mamííferos. Devid
do ao
curto
o ciclo de vid
da (vivem ce
erca de três anos), estud
dos que env
volvem difere
entes períod
dos do
desen
nvolvimento podem se
er realizado
os com rela
ativa rapide
ez. Além d
disso, consttituem
excelente modelo experimental para esstudos comportamentais, genéticoss, toxicológiicos e
para desvendar o mecanismo
o de diversa
as doenças humanas
h
bem
m como testtar novos ag
gentes
terap
pêuticos. Po
or último, utilizando
u
té
écnicas de micro-injeçã
ão, é possíível gerar peixes
p
trans
sgênicos ou manipular as
a células in dividuais, ra
astreá-las du
urante o dessenvolvimen
nto ou
trans
splantá-las.
Com relação à fisiollogia dos peixes,
p
um grande ma
arco consisttiu na
desco
oberta da prresença de receptores
r
d e dor. Estes
s foram prim
meiramente ccaracterizado
os em
peixe
es teleósteos e trabalho
os subseque
entes demo
onstraram que eles são
o fisiologicam
mente
idêntticos aos obs
servados nos
s mamífeross. Dentre ele
es, 58 nocice
eptores foram
m encontrad
dos na
face e na cabeça
a dos peixes
s e responde
eram a pelo menos um estímulo, 2
22 responderram a
são mecânica
a e a temperaturas acim
ma de 40°C e 18 respond
deram a estíímulos químicos.
press
A grande questão qu
ue divide a opinião de
e pesquisad ores se reffere à
capac
cidade dos peixes
p
em co
onverter a p
percepção da
a resposta nociceptiva
n
e
em consciênc
cia de
dor. Enquanto alguns acreditam que siim, outros sugerem
s
que respostass nociceptiva
as em
peixe
es são simple
esmente res
spostas refle
exas e que não são capazes de ascen
nder para medula
m
espin
nal ou áreas
s superiores
s do cérebro
o. Dessa maneira, exis
stem duas liinhas opostas de
argum
mentos sobrre a resposta
a cognitiva/e
emocional de
e dor em peiixes.
A primeira
a linha propo
osta por Ros
se e colaborradores suge
ere que os peixes
p
não possuem co
omplexidade cognitiva p
para respon
nder a dor de uma ma
aneira emoc
cional,
devid
do a ausência de neocórrtex e, porta
anto, não são capazes de responderr à dor da mesma
m
mane
eira que os
s seres hum
manos fazem
m. A segun
nda linha de
e pensamen
nto proposto por
Sneddon, Braithw
waite, Huntingford, Cha ndaroo e ou
utros sugere
em que os p
peixes são de fato
seres
s altamente cognitivos e que dem
monstram sinais de res
sposta a do
or de uma forma
seme
elhante a que fazemos. Eles suge
erem que profundas mudanças co
omportamenttais e
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fisioló
ógicas apres
sentadas pelos peixes em
m resposta a um evento potencialme
ente doloros
so são
importantes indic
cadores de um compon
nente afetivo
o negativo associado
a
a uma experriência
senso
orial desagra
adável e são comparáve is àquelas observadas em mamífero
os.
Trabalhos demonstra
aram que os peixes são capazzes de aprrender
rapidamente a associar certo
os objetos, cheiros e es
stímulos noc
civos com da
anos potenc
ciais e
passa
ar a evitar tais eventos no futuro. P
Por exemplo, um trabalh
ho demonstrrou que os peixes
p
apren
nderam a ev
vitar choque elétrico e q
que esse aprrendizado nã
ão ocorreu q
quando eles foram
tratad
dos com mo
orfina. Em outros
o
estud os, peixes cujos
c
lábios foram injeta
ados com ve
eneno
de co
obra ou acido acético se
e agitaram p
para trás e para
p
frente no
n assoalho de um tanque ou
esfregaram os lábios nas paredes
p
de vidro, com
mportamento
os que suge
erem reduçã
ão da
intensidade da sensação no
ociceptiva, tal como em
e
seres hu
umanos, essfregar uma área
afetada reduz a dor. Além disso,
d
esses peixes injettados aumentaram drassticamente a taxa
de ve
entilação brranquial (número de ba
atimentos po
or minutos) e pararam de se alimentar.
Porém
m, a adminis
stração de um
u analgésicco, como a morfina,
m
red
duziu significcativamente todas
essas
s mudança
as comporttamentais e fisiológic
cas, demonstrando q
que elas eram
espec
cificamente devido à dorr.
Em outros trabalhos,, estímulos mecânicos, térmicos e químicos foram
induz
zidos na cabeça do peixe
e anestesiad
do, e durante esse proce
esso, a ativi dade neuron
nal do
animal foi monittorada. Com
mo resultado
o, foi observ
vado que a atividade e
elétrica dife
ere de
acord
do com o tip
po de estímu
ulo, como po
or exemplo, o toque sim
mples versuss estímulo nocivo,
poten
ncialmente doloroso.
d
Alé
ém disso, té
écnicas moleculares também têm de
emonstrado que o
céreb
bro de peixes exibe alterrações no ló
óbulo frontal,, tanto durante um estím
mulo nocivo como
tamb
bém após 6 horas. Em conjunto,
c
es tes estudos sugerem qu
ue áreas cerrebrais supe
eriores
estão
o implicadas
s na respostta de peixess a eventos
s potencialm
mente doloro
osos e que a sua
respo
osta não é um simples re
eflexo.
Também, é de extrem
ma importânc
cia destacar que já fora m identificaram 4
recep
ptores opioides no cérrebro de pe
eixes, bem como subs
stâncias en dógenas do
o tipo
enceffalina (drDO
OR1 e drDOR
R2 que apre
esentam alta
a similaridad
de com rece ptores δ; drrMOR,
homó
ólogo dos re
eceptores op
piodes μ e drKOR, hom
mólogo dos receptores o
opiodes κ). Estes
estão
o amplamente distribuíd
dos no siste
ema nervoso
o dos peixes
s, principalm
mente em re
egiões
envolvidas no processamento de informa
ação sensorrial e nas áre
eas que faze
em parte das vias
gésicas. Além
m disso, ess
ses receptorres apresenttam perfis moleculares,
m
farmacológicos e
analg
bioqu
uímicos que são fundam
mentalmente
e semelhanttes aos seus
s homólogoss em mamííferos,
possibilitando as
ssim que os resultados obtidos pos
ssam ser ex
xtrapolados para verteb
brados
superriores.
Concluindo
o, apesar da
a dor em peixes ainda se
er um assun to controverrso no
camp
po científico,, sólidas evidências apo
ontam que os
o peixes po
odem ser um
ma ferramen
nta de
grand
de importân
ncia para estudar
e
me
edicamentos destinados
s ao comb ate a dor, pois
possibilitam estu
udos a níve
el molecularr e farmaco
ológico, além
m de perm
mitir testar novos
agenttes terapêutticos.
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