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RESUMO 
 

De Campos, E. G. Zebrafish como organismo-modelo para análises de efeitos 

comportamentais e toxicológicas da cetamina empregando cromatografia em fase gasosa 

e estatística multivariada. 2016. 72 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

A cetamina é uma droga amplamente utilizada e o seu uso inadequado tem sido associado à 

graves consequências para a saúde humana. Embora as propriedades farmacológicas deste 

agente em doses terapêuticas sejam bem conhecidas, existem poucos estudos sobre os efeitos 

secundários induzidos por doses não-terapêuticas, incluindo os efeitos nos estados de 

ansiedade e agressividade. Neste contexto, os modelos animais são uma etapa importante na 

investigação e elucidação do mecanismo de ação a nível comportamental. O zebrafish (Danio 

rerio) é um novo organismo-modelo, interessante e promissor, uma vez que apresenta alta 

similaridade fisiológica, genética e neuroquímica com seres humanos, respostas 

comportamentais bem definidas e rápida absorção de compostos de interesse em meio aquoso 

além de apresentar uma série de vantagens em relação aos modelos mamíferos tais como 

manutenção de baixo custo, prática e executável em espaços reduzidos. Nesse sentido, faz-se 

necessário a execução de ensaios comportamentais em conjunto com análises estatísticas 

robustas e rápidas tais como ANOVA e Métodos Multivariados; e também o desenvolvimento 

de métodos analíticos sensíveis, precisos e rápidos para determinação de compostos de 

interesse em matrizes biológicas provenientes do animal. Os objetivos do presente trabalho 

foram a investigação dos efeitos da cetamina sobre a ansiedade e a agressividade em zebrafish 

adulto empregando Testes de Claro-Escuro e Testes do Espelho e métodos estatísticos 

univariados (ANOVA) e multivariados (PCA, HCA e SIMCA) assim como o 

desenvolvimento de método analítico para determinação da cetamina em matriz biológica 

proveniente do animal, empregando Extração Líquido-Líquido e Cromatografia em Fase 

Gasosa acoplada ao Detector de Nitrogênio-Fósforo (GC-NPD). Os resultados 

comportamentais indicaram que a cetamina produziu um efeito significativo dose-dependente 

em zebrafish adulto na latência à área clara, no número de cruzamentos entre as áreas e no 

tempo de exploração da área clara. Os resultados das análises SIMCA e PCA mostraram uma 

maior similaridade entre o grupo controle e os grupos de tratamento expostos às doses mais 

baixas (5 e 20 mg L
-1

) e entre os grupos expostos às doses de 40 e 60 mg L
-1

. Na análise por 

PCA, dois componentes principais responderam por 88,74% de toda a informação do sistema, 

sendo que 62,59% da informação cumulativa do sistema foi descrito pela primeira 

componente principal. As classificações HCA e SIMCA seguiram uma evolução lógica na 

distribuição das amostras por classes. As doses mais altas de cetamina induziram uma 

distribuição mais homogênea das amostras enquanto as doses mais baixas e o controle 

resultaram em distribuições mais dispersas. No Teste do Espelho, a cetamina não induziu 

efeitos significativos no comportamento dos animais. Estes resultados sugerem que a 

cetamina é modulador de comportamentos ansiosos, sem efeitos indutores de agressividade. 

Os resultados da validação do método cromatográfico indicaram uma extração com valores de 

recuperação entre 33,65% e 70,89%. A curva de calibração foi linear com valor de R
2
 

superior a 0,99. O limite de detecção (LOD) foi de 1 ng e o limite de quantificação (LOQ) foi 

de 5 ng. A exatidão do método cromatográfico manteve-se entre – 24,83% e – 1,258%, a 

precisão intra-ensaio entre 2,67 e 14,5% e a precisão inter-ensaio entre 1,93 e 13,9%. 

 

Palavras-chave: Zebrafish, cetamina, Cromatografia em Fase Gasosa acoplada ao Detector 

de Nitrogênio-Fósforo, Estatística Multivariada. 
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ABSTRACT 
 

De Campos, E. G. Zebrafish as an organism-model for analysis of behavioral effects and 

toxicological analysis of ketamine employing gas chromatography and multivariate 

statistics. 2016. 72 f. Dissertation (Master's Degree). 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2016. 

 

Ketamine is a widely used drug and its inappropriate use has been associated with serious 

consequences for human health. Although the pharmacological properties of this agent in 

therapeutic doses are well known, there are few studies about the side effects induced at non-

therapeutic doses, including the effects on states of anxiety and aggression. In this context, 

animal models are an important step in the investigation and elucidation of the mechanism of 

action at the behavioral level. The zebrafish (Danio rerio) is a new organism model, 

interesting and promising, since it presents high physiological, genetics and neurochemistry 

similarity in relation to humans, well-defined behavioral responses and rapid absorption of 

interesting compounds in an aqueous medium, apart from presents several advantages over 
mammalian models such as practical, low cost maintenance and executable in reduced spaces. 

In this sense, it is necessary to perform behavioral tests in conjunction with robust and rapid 

statistical analysis such as ANOVA and multivariate methods; and also the development of 

sensitive, accurate and rapid analytical methods to determination of compounds of interest in 

biological matrices from the animal. The objectives of this study were to investigate the 

effects of ketamine on anxiety and aggression in adult zebrafish using Light-Dark and Mirror 

Biting tests and univariate (ANOVA) and multivariate (PCA, HCA and SIMCA) statistical 

methods and to develop an analytical method for determination of ketamine in biological 

animal matrices using Liquid-Liquid Extraction and Gas Chromatography coupled with 

Nitrogen-Phosphorus Detector (GC-NPD). The behavioral results of Light-Dark Test 

indicated that ketamine produced a significant dose-dependent response in the latency to light 

area, in the number of midline crossings and in the time spent in light area. Results of SIMCA 

and PCA analysis showed a greater similarity between the control group and treatment groups 

exposed to lower doses (5 and 20 mg L
-1

) and between the treatment groups at doses of 40 

and 60 mg L
-1

. In the analysis PCA, two principal components accounted for 88,74% of all 

the system information and 62,59% of the cumulative information of the system were 

described for the first principal component. The HCA and SIMCA results showed a logical 

evolution in the distribution of samples per class. The higher dose of ketamine induced a more 

homogeneous distribution of the samples while the lower doses and control resulted in more 

dispersed distribution. In the Mirror Test, ketamine induced no significant effect on the 

behavior of animals. These results suggest that ketamine is a modulator of anxious behavior 

without inducing aggressive effects. The results of the validation of chromatographic method 

indicated an extraction with recovery ranged between 33,65% to 70,89%. Calibration curve 

was linear with R
2
 value higher than 0,99. The limit of detection (LOD) was 1 ng and the 

limit of quantification (LOQ) was 5 ng. The accuracy of gas chromatographic method ranged 

between – 24,83% and – 1,258%, intra-assay precision between 2,67 and 14,5% and inter-

assay precision between 1,93 and 13,9%. 

 

Keywords: zebrafish, ketamine, Gas Chromatography coupled with Nitrogen-Phosphorus 

Detector, Multivariate Statistics.  
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INTRODUÇÃO 1 

 

 

1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

1.1. Cetamina (KT) 

 

A KT ((RS)-2-(2-clorofenil)-2-metilamino-ciclohexan-1-ona) foi inicialmente 

desenvolvida e introduzida como um agente anestésico, cujo uso atualmente é restrito à 

sedação de animais, e é química e farmacologicamente semelhante à fenciclidina (1-(1-

fenilciclohexil)piperidina, PCP) (KARCH, 2009; RANG et al., 2011; SHBAIR et al., 2010) 

(Figura 1).  

 

 

Figura 1. Estrutura molecular da KT. 

 

No cérebro, existem diferentes sítios ativos de ligação à KT (NEGRUSZ et al., 2005). 

O mecanismo de ação dessa substância consiste no bloqueio do receptor ionotrópico N-metil-

D-aspartato (NMDA) mediante a inibição de modo não-competitivo com o receptor da PCP, 

com ambas as formas isoméricas da KT possuindo afinidade por esse receptor (RANG et al., 

2011; SMITH, 2002; VASCONCELOS, 2005). A KT bloqueia o canal iônico mediado pelo 

receptor NMDA, impedindo o fluxo dos íons Na
+
 e Ca

2+
 para o neurônio, induzindo a 

disrupção da transmissão sináptica mediada pelo glutamato (NEGRUSZ et al., 2005). A nível 

neuroquímico, a KT também é responsável pela inibição da recaptação dos 

neurotransmissores dopamina, norepinefrina e serotonina, resultando em um acúmulo destes 

nas sinapses nervosas (NEGRUSZ et al., 2005).  

A metabolização da KT ocorre através da ação de enzimas hepáticas, por meio do 

sistema citocromo P-450, sendo biotransformada principalmente à norcetamina por N-

desmetilação (LEUNG, BAILLIE, 1986; KARCH, 2009). Posteriormente, a norcetamina é 

biotransformada por hidroxilação do sistema de anéis alicíclicos nas posições 4, 5 e 6, 

configurando uma série de isômeros de hidroxinorcetamina (LEUNG, BAILLIE, 1986). 

Devido à complexidade farmacológica da KT, esse agente pode provocar diferentes 

tipos de efeitos (Tabela 1) desde anestesia dissociativa (anestesia em que o indivíduo pode 

permanecer consciente embora insensível a dor) até alucinação pós-operatória, psicose e 
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distúrbios cognitivos semelhantes àqueles tipicamente observados em pacientes com 

esquizofrenia (ZAKHARY et al., 2011; RIEHL et al., 2011). Mais recentemente, tem-se 

investigado e discutido o efeito de doses subanestésicas da KT em estados de depressão 

(ENGIN et al., 2009). 

 

Tabela 1. Possíveis efeitos provocados pela KT. 
Tipo Efeito 

Cognitivo Perda de atenção e perda de memória. 

Psicomotor Redução da função motora, agitação psicomotora. 

Respiratório Depressão respiratória. 

Cardiovascular Aumento da pressão intracraniana, taquicardia ou bradicardia. 

Humor Sensação de perda da realidade, despersonalização, alucinações. 

Fonte: VASCONCELOS et al., 2005.  

 

Embora tenha sido concebida como um agente terapêutico, por volta dos anos de 1970 

e 1980, a KT passou a ser utilizada como droga recreativa em festas sendo chamada por 

nomes tais como Special K, Vitamina K ou K. Originalmente, a KT era empregada, de forma 

ilegal, apenas como componente adulterante em tabletes de ecstasy, mas com a 

“familiaridade” dos usuários para com os efeitos induzidos pela KT, esta passou a ser 

utilizada como agente único (SHBAIR et al., 2010). Diferentes vias de administração podem 

ser utilizadas para o consumo da KT, sendo as vias intranasal e/ou oral as mais utilizadas para 

fins recreativos.  

Devido ao uso como droga de abuso, a KT tem sido classificada de modo regulado em 

muitos países. Desde 1999, a KT é regulamentada como substância controlada pelo Drug 

Enforcement Administration (DEA) dos Estados Unidos (KARCH, 2009). Em 2014, o Reino 

Unido reclassificou a KT passando-a da Classe C para Classe B, mesma categoria dos 

canabinóides e anfetaminas, no The Misuse of Drugs Act de 1971. No Brasil, a KT é 

classificada na Lista C1 (Lista de Substâncias Sujeitas a Controle Especial) da Portaria 344 da 

ANVISA.  

 

1.2. Zebrafish como modelo de experimentação animal 

 

Em Toxicologia e Farmacologia, a avaliação in vitro e in vivo do efeito total de 

compostos químicos tem grande importância pois pode possibilitar a estimativa ou previsão 
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dos efeitos adversos induzidos em seres humanos (OLSON et al., 2000). Nesse sentido, faz-se 

uso de modelos animais. Por exemplo, o desenvolvimento de fármacos consiste em um 

complexo e longo processo, que consiste em inúmeros ensaios bioquímicos e celulares, testes 

em modelos animais, e finalmente em humanos (ZON, PETERSON, 2005). Além disso, os 

resultados e dados provenientes dos bioensaios realizados em modelos animais são 

fundamentais para avaliação e estudo da toxicidade de substâncias químicas (KLAASSEN, 

WATKINS III, 2012). Na avaliação de toxicidade de um composto químico, a elucidação dos 

mecanismos de ação, estabelecimento de níveis de toxicidade e avaliação da toxicodinâmica 

de uma substância são dados extremamente importantes. Ainda, um fator que deve ser 

adequadamente estudado é a previsão de interação entre diferentes compostos e a possível 

toxicidade derivada dessas interações (HILL, 2005).  

Mamíferos são tradicionalmente mais empregados em pesquisas. Contudo, modelos 

mamíferos são de alto custo, necessitam de grandes espaços e envolvem o consumo de 

grandes quantidades de compostos (ZON, PETERSON, 2005). Como uma proposta de 

substituição a modelos mamíferos, o peixe conhecido por zebrafish tem sido utilizado no 

estudo e desenvolvimento de fármacos (ZON, PETERSON, 2005; STEWART et al., 2011; 

RUBINSTEIN et al., 2006).  

Nativo do sudoeste da Ásia, o peixe conhecido popularmente por zebrafish pertence à 

espécie Danio rerio (Figura 2), possui alta similaridade fisiológica com os seres humanos, 

apresenta respostas comportamentais robustas e tem seu genoma inteiramente sequenciado e 

caracterizado (CACHAT, 2013).  

 

 

Figura 2. Zebrafish (Danio rerio) (Retirado de http://info.noldus.com/how-zebrafish-

regenerate). 

 

São muitas as vantagens do uso do zebrafish em pesquisas em relação a outras 

espécies de vertebrados, como o seu tamanho reduzido, a fácil criação e manutenção em 

laboratório e a morfologia desenvolvida de maneira rápida (HILL, 2005; STREISINGER et 

al., 1981). Em contraste com espécies maiores, o tamanho reduzido do zebrafish tanto em seu 
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estágio larval quanto em fase adulta torna reduzidas as quantidades das substâncias a serem 

estudadas e dosadas – limitando o volume de resíduos produzidos – assim como as 

quantidades de reagentes e materiais utilizados no tratamento e manutenção dos animais 

(HILL, 2005). Além disso, devido às suas dimensões corporais reduzidas, o zebrafish possui 

uma alta sensibilidade quando expostos à substâncias químicas devido à rápida absorção das 

mesmas (SANT’ANNA, 2009). Outra vantagem do uso do zebrafish é que cerca de 70% dos 

genes humanos codificados por proteínas tem um correspondente presente no material 

genético do peixe, tornando possível que estudos de fisiologia e patologia humanas sejam 

modelados e conduzidos em zebrafish (ABLAIN, ZON, 2013).  

 

1.3. Modelos comportamentais em zebrafish adulto 

 

Estudos recentes tem reportado efeitos de várias drogas em zebrafish adulto 

(GROSSMAN et al., 2010; STEWART et al., 2011; DARLAND, DOWLING, 2001; 

CARVAN III et al., 2004; MATHUR et al., 2011; BILOTTA et al., 2004) enfatizando as 

respostas comportamentais específicas, de acordo com locais de preferência no ambiente 

aquático, padrão de posição no aquário e movimentação dos peixes. Por exemplo, Zakhary et 

al. (2011) e Riehl et al. (2011) realizaram estudos comportamentais em zebrafish após 

exposição aguda à KT.  

 

1.3.1. Teste de Claro-Escuro  

 

Desenvolvido por Crawley e colaboradores, o Teste de Claro-Escuro consiste em um 

modelo de conflito entre a tendência em explorar ambientes desconhecidos e a aversão inata 

do animal a áreas abertas e iluminadas (BOURIN; HASCOËT, 2003; CRAWLEY; 

GODWIN, 1980; DE BRITO, 2011; TREIT; MENARD, 1998). Este teste avalia o 

comportamento de animais colocados individualmente em uma caixa experimental contendo 

dois compartimentos – um claro e um escuro – por meio da quantificação das transições 

realizadas entre os compartimentos, bem como tempo de permanência nos compartimentos 

(GEBAUER, 2010).  

Estudos empregando o Teste de Claro-Escuro em zebrafish mostraram que o peixe 

possui uma preferência natural pela área mais escura do tanque (GEBAUER, 2010; RIEHL et 

al., 2011; SERRA et al., 1999; STEWART et al., 2010) (Figura 3).  Nesse sentido, como o 

comportamento do zebrafish é sensível a manipulações ansiolíticas e ansiogênicas, geralmente 
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drogas com efeitos ansiolíticos induzem o aumento no número de entradas na área iluminada 

bem como aumentam o tempo de permanência e exploração no compartimento iluminado 

enquanto que drogas ansiogênicas provocam o efeito contrário (MANSUR et al., 2014; 

RIEHL et al., 2011; STEWART et al., 2010).  

 

Figura 3. Aparato experimental para execução do Teste de Claro-Escuro em zebrafish 

 

1.3.2. Teste do Espelho  

 

A agressão é uma resposta comportamental quantificável através da tendência de um 

animal para atacar, por exemplo, e que pode ser aplicado para classificar o comportamento de 

zebrafish (EARLEY; HSU; WOLF, 2000; WAY et al. 2015). Diferentes abordagens podem 

ser utilizadas para avaliação da agressividade em peixes. Os peixes podem ser submetidos à 

diferentes situações tais como o contato com predadores ou com peixes da mesma espécie ou 

submetidos à estímulos visuais tais como vídeos ou a sua própria imagem, fazendo uso de um 

espelho (WAY et al. 2015). 

A interação com a imagem refletida no espelho é um parâmetro de avaliação 

comportamental bem estabelecido em peixes, tradicionalmente usado no estudo de 

comportamentos social e agressivo (PHAM et al., 2012). A agressividade induzida pelo 

espelho (em inglês, mirror-induced aggression, MIA) possibilita a rápida identificação e 

mensuração da atividade agressiva de um animal e evita procedimentos invasivos como o uso 

de espécies predadoras (BALZARINI, 2014; DE FREITAS; MARIGUELA, 2006; JONES; 

NORTON, 2015; MARKS et al. 2005; PHAM et al., 2012). Como os peixes não reconhecem 

a própria imagem no espelho, eles interpretam e reconhecem aquela imagem como se fosse 

um intruso, atacando-a (OLIVEIRA et al. 2005). Assim sendo, a latência ao primeiro contato 

com o espelho e a duração da interação de “morder” a própria imagem refletida no espelho 

são parâmetros de quantificação de comportamentos agressivos (PHAM et al. 2012; DE 

FREITAS e MARIGUELA 2006; FIGLER e EINGHORN 1983) (Figura 4). 
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Figura 4. Interação do zebrafish com sua imagem especular (Retirado de PHAM et al. 2012). 

 

1.4. Métodos Estatísticos de Análise Comportamental 

 

Em ensaios comportamentais, vários parâmetros (variáveis) são determinados para 

cada animal e uma ampla gama de dados é gerada. A análise, validação e interpretação de 

todos os dados requerem uma abordagem estatística, a fim de descrever o sistema 

experimental. A análise univariada é uma abordagem estatística em que cada variável é 

examinada individualmente em um conjunto de dados. Embora seja robusto e eficiente, este 

método estatístico necessita de um grande número de testes para a otimização do modelo e 

não leva em consideração durante as análises as possíveis interações entre as variáveis que 

descrevem o sistema (BIANCHIN et al. 2008; PEREIRA-FILHO et al. 2002).  

A análise multivariada consiste na medição de diversas variáveis/parâmetros para cada 

amostra em estudo, fornecendo informações sobre a interação entre as variáveis (BIANCHIN 

et al. 2008; BRERETON, 2003; MILLER; MILLER, 2005). De modo geral, a avaliação dos 

resultados utilizando Análise Multivariada envolve o reconhecimento de padrões para avaliar 

os dados e determinar a semelhança entre eles. Existem diferentes métodos estatísticos 

multivariados, dentre eles, PCA, SIMCA e HCA. 

 

1.4.1. Análise de Componentes Principais (PCA) 

 

A Análise de Componentes Principais (PCA) é um método que analisa a matriz dos 

dados, extrai os padrões que descreve a matriz e desenvolve um novo modelo com um novo 

conjunto de variáveis (chamados Componente Principais, CPs), reduzindo a dimensão do 

sistema e concentrando a maior parte da informação, sem perda de informação significativa 

(SABIN; FERRÃO; FURTADO, 2004; WOLD; ESBENSEN; GELADI, 1987). A redução da 
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dimensão do sistema consiste na redução do número de variáveis em relação ao conjunto 

original, utilizando uma combinação linear das variáveis originais e agrupando aquelas que 

fornecem informações redundantes, gerando as componentes principais (MONTANARI, 

2011) (Figura 5).  

 

 

Figura 5. Representação esquemática do procedimento de cálculo do método PCA (Adaptado 

de: http://www.nlpca.org/pca_principal_component_analysis.html)  

 

Os métodos PCA e SIMCA permitem a identificação de resultados de comportamento 

anômalo com base em todo conjunto de variáveis quantificadas, definidos como outliers. 

Outliers são resultados anômalos que distorcem as estatísticas (TINSLEY; BROWN, 2000). 

O critério para definição de outliers multivariados trata-se da distância de Mahalanobis, 

avaliada como χ² com graus de liberdade igual ao número de variáveis (TABACHNICK; 

FIDELL, 2006). A distância de Mahalanobis é a forma padronizada da distância euclidiana e 

consiste na resposta de escalonamento em termos de desvio-padrão, com ajustes feitos para 

intercorrelações entre as variáveis (HAIR et al. 2005).  

 

1.4.2. Análise Hierárquica de Agrupamentos (HCA) 

 

A Análise Hierárquica de Agrupamentos (HCA) é um método exploratório que 

identifica agrupamentos e padrões naturais das amostras, identificando similaridade de acordo 

com a distância em um espaço bidimensional (MONTANARI, 2011; BRERETON, 2003; 

PETERSON, 2002). Os resultados são apresentados na forma de um dendograma, onde a 

similaridade entre as amostras é dada com base no comprimento dos ramos do dendograma, 

refletindo as propriedades das amostras (BRUNI; TALHAVINI 2012) (Figura 6).  
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Figura 6. Representação esquemática do método de agrupamento SIMCA (Adaptado de 

http://www.igiltd.com/ig.NET%20Sample%20Pages/275.html)  

 

1.4.3. Soft Independent Modelling of Class Analogy (SIMCA) 

 

O método Soft Independent Modelling of Class Analogy (SIMCA) (sem tradução 

para língua portuguesa) determina um número ideal de componentes principais de forma 

independente para cada classe (DE MAESSCHALCK et al. 1999; SABIN; FERRÃO; 

FURTADO, 2004). Cada classe do conjunto é modelada independentemente empregando uma 

análise PCA e a discriminação entre as classes é dada em função da distância e o resíduo entre 

as mesmas (MONTANARI, 2011).  
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2. ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

 Os protocolos experimentais estão de acordo com a legislação para experimentação 

animal estabelecida pelo Conselho Nacional de Experimentação Animal (CONCEA), 

expressa na Lei nº 11.794, de  8 de outubro de 2008. O projeto foi encaminhado e aprovado 

pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do Campus de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (Número de Protocolo 14.1.750.53.6). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

 Análise toxicológica da KT em zebrafish adulto empregando ensaios comportamentais, 

análise estatística multivariada e cromatografia em fase gasosa. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Avaliação da viabilidade do uso do zebrafish como modelo animal para estudos 

comportamentais e toxicológicos envolvendo a KT, em substituição a modelos mamíferos.  

 

 Determinação dos efeitos comportamentais agudos em estados de ansiedade e 

agressividade induzidos pela KT empregando estatística univariada e multivariada. 

 

 Desenvolvimento e validação de um método analítico para identificação, detecção e 

quantificação de KT em zebrafish empregando extração líquido-líquido e cromatografia 

em fase gasosa.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 



MATERIAIS E MÉTODOS  14 

 

Eduardo Geraldo de Campos    2016 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Animais 

 

 Foram utilizados animais da espécie Danio rerio da linhagem wyld type (em torno 

de 6 a 8 meses de idade/3,5 – 4,0 cm de comprimento/50:50 machos:fêmeas). Os animais 

foram acondicionados em aquários retangulares de 20 L para criação e reprodução. Os 

aquários foram preenchidos com água sem a presença de cloro previamente tratada com 

material biológico filtrante líquido Sera® Bio Nitrivec e condicionador de água Sera® 

Aquatan. Os peixes foram submetidos a um ciclo claro/escuro de 14h/10h por meio de 

controle automático de iluminação fluorescente com timer. Alimentação foi realizada duas 

vezes por dia com alimentador automático com ração Sera®.  

 

4.2. Padrões Analíticos e Reagentes 

 

Soluções-padrão de KT e DZ em ampolas de 1 mg.mL
-1

 em metanol foram obtidos da 

Cerilliant (USA). 1-clorobutano, acetato de etila e metanol foram obtidos da JT Baker (USA).  

 

4.3. Manipulação Farmacológica e Ensaios Comportamentais 

 

Os animais adultos foram retirados do aquário de acondicionamento e inseridos 

individualmente em aquários de 1 L. A administração da droga foi realizada por imersão, 

aplicando-se a solução de KT diretamente na água do aquário de exposição. A água do tanque 

de exposição foi trocada regularmente entre os testes para assegurar que o peixe foi exposto à 

concentração de interesse. A KT usada neste estudo foi o medicamento injetável contendo 

cloridrato de cetamina (Dopalen®, Ceva).  

As concentrações de KT selecionadas para este estudo foram 5 mg.L
-1

, 20 mg.L
-1

, 40 

mg.L
-1

 e 60 mg.L
-1

, com base em estudos anteriores (FÉLIX; ANTUNES; COIMBRA, 2014; 

RIEHL et al. 2011; ZAKHARY et al. 2011). O tempo de exposição de 20 minutos foi 

selecionado de acordo com estudos anteriores sobre os efeitos da KT em zebrafish adulto 

(RIEHL et al. 2011; ZAKHARY et al. 2011). O grupo controle foi exposto à água isenta de 

KT de acordo com o mesmo método.  
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Os testes comportamentais foram realizados no período das 8h às 13h. Os ensaios 

eram gravados com câmera digital por 5 minutos e quantificados manualmente empregando o 

software Any-Maze® (Stoelting Co.). 

 

4.4. Teste de Claro-Escuro  

 

 O Teste de Claro-Escuro foi realizado de acordo com o método descrito por Stewart 

et al. (2011c) e Riehl et al. (2011), com algumas modificações. Os testes foram realizados em 

um aquário retangular (20 x 30 x 15 cm) preenchido com água até uma altura de no máximo 

10 cm (Figura 7). O aquário teste foi dividido em duas seções verticais iguais e cada seção 

foi recoberta externamente, de acordo com as dimensões do aquário, sendo uma seção 

revestida com folha branca e a outra com folha preta. A câmera digital foi posicionada sobre o 

aquário. Os parâmetros comportamentais quantificados foram a latência no primeiro acesso à 

área clara, o tempo de permanência na área clara, o número de cruzamentos entre as duas 

áreas e a duração média das entradas na região clara (RIEHL et al. 2011; STEWART et al., 

2011c).  

 

Figura 7. Ilustração esquemática do aparato experimental para realização o Teste de Claro-

Escuro. 

 

4.5. Teste do Espelho  

 

O Teste do Espelho foi executado segundo o método proposto por Pham et al. (2012) e 

Way et al. (2015), com algumas modificações. Os testes foram realizados em um aquário 

retangular, com as mesmas dimensões do aquário empregado no teste anterior, preenchido 

com água mantida sob os mesmos parâmetros que a água do aquário de acondicionamento e 

contendo um espelho interno em uma de suas paredes laterais. O movimento do peixe foi 

registrado por 5 minutos utilizando-se uma câmera digital posicionada frontalmente ao 
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aquário (Figura 8). Os parâmetros avaliados foram a duração do contato com o espelho e a 

latência ao primeiro contato com o espelho (PHAM et al. 2012; WAY et al. 2015). 

 

 

Figura 8. Representação esquemática do aparato experimental para realização do Teste do 

Espelho. 

 

4.6. Estatística Univariada e Multivariada 

 

Os resultados dos testes comportamentais foram avaliados empregando métodos 

estatísticos univariados (ANOVA) usando o software OriginPro® (OriginLab Co.) e métodos 

multivariados (PCA, HCA e SIMCA) usando o software Pirouette® (Infometrix Inc.). Os 

resultados provenientes do Teste de Claro-Escuro foram tratados empregando ANOVA (fator: 

dose), seguida do Teste de Tukey post-hoc, PCA, HCA e SIMCA. Os resultados obtidos com 

o Teste do Espelho foram tratados empregando-se Análise de Variância (ANOVA) (fator: 

dose) seguida do Teste de Tukey post-hoc.  

 

4.7. Preparo de Amostras empregando Extração Líquido-Líquido 

 

Amostras de globo ocular e corpo total (whole-body samples) foram utilizadas dos 

animais selecionados para os estudos empregando cromatografia em fase gasosa. Para análise 

empregando GC-MS, amostras de ambos os globos oculares foram coletadas e maceradas. 

Para análises via GC-NPD, as amostras de corpo total foram maceradas e homogeneizadas e 

do homogenato resultante foram utilizados 0.1 g por amostra. O método de extração 

desenvolvido para determinação de KT em amostras de corpo total e de globo ocular de 

zebrafish é sumarizado e apresentado na Figura 9. 
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Figura 9. Esquema representativo das etapas do preparo de amostras de zebrafish. 

 

4.8. Cromatografia em Fase Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas (GC-MS) 

 

Inicialmente, em função da alta sensibilidade da detecção empregando Espectrometria 

de Massas, um método empregando GC-MS foi desenvolvido para detecção de KT em 

zebrafish, com o objetivo de identificar o analito no animal exposto. Para tanto, essa análise 

foi conduzida em amostras de globo ocular de zebrafish. A escolha da matriz se justifica em 

função de KT apresentar receptores específicos no globo ocular. Estudos têm observado que o 

bloqueio do receptor NMDA pela KT em áreas envolvidas nos circuitos frontais-tálamo-

cerebelar podem causar perturbações no movimento ocular (RADANT et al. 1998; 

SCHMECHTIG et al. 2013; WEILER et al. 2000). Nesse sentido, o globo ocular seria uma 

matriz-alvo indicada para investigar a exposição efetiva do zebrafish à KT.  

Assim sendo, utilizou-se um cromatógrafo em fase gasosa acoplado a um 

espectrômetro de massas com analisador de massas quadrupolo (modelo 7890A, Agilent, 

USA) inicialmente no modo Full Scan de detecção, e posteriormente no modo SIM, com 

monitoramento de íons selecionados, com base no método desenvolvido por Bordin et al. 

(2014). A separação foi realizada em coluna capilar de sílica fundida HP–5MS (30 m x 250 

m x 0,25 m de espessura de filme). As amostras tratadas foram injetadas no modo splitless. 

Utilizou-se gás He como gás de arraste a um fluxo de 0,8 mL.min
-1

. As condições do 

Adição de 1 mL de solução tampão 
carbonato (pH 9.0) 

Adição de 2 mL de 1-clorobutano.  

Centrifugação por 10 minutos a 2500 rpm 

Coleta da fase superior e secagem em 
fluxo de N2 a 45ºC 

Ressuspensão com 60 µL de acetato de 
etila (para GC-MS) e com 60 µL de 

metanol (para GC-NPD). 

Injeção de 1 µL no sistema cromatográfico. 
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cromatógrafo são expostas na Tabela 2. A rampa de temperatura da coluna utilizada é 

apresentada na Tabela 3. 

 

Tabela 2. Condições cromatográficas do método empregando GC-MS  

Parâmetro Instrumental  

Tempo total de análise 9,00 min 

Temperatura do quadrupolo 150ºC
 

Temperatura do transfer line 230ºC 

Temperatura do detector 300°C 

 

Tabela 3. Programação da temperatura da coluna no método GC-MS 

Temperatura inicial (ºC) Taxa de aquecimento  

(ºC/min) 

Tempo de permanência  

(min) 

70 - 2 

160 30 5 

170 5 - 

220 10 - 

320 30 3 

 

Os íons monitorados para detecção da KT são apresentados na Tabela 4.  

 

Tabela 4. Íons de identificação, quantificação e tempo de retenção da KT. 

Analito Íons de Identificação 

(m/z) 

Íon de Quantificação 

(m/z) 

Tempo de Retenção 

(min) 

KT 30, 180, 182, 209 180 6,80 

 

4.9. Cromatografia em Fase Gasosa com Detector de Nitrogênio-Fósforo (GC-NPD) 

 

Considerando a especificidade e sensibilidade do detector de nitrogênio-fósforo (NPD) 

para compostos nitrogenados como a KT, desenvolveu-se então um método para 

determinação de KT empregando um cromatógrafo em fase gasosa com detector de 

nitrogênio-fósforo (modelo CP3800, Varian/Agilent, USA) com base no método 
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desenvolvido por Raikos et al. (2009). A separação foi realizada em coluna capilar de sílica 

fundida DB-5MS (30 m x 250 m x 0.25 m de espessura de filme). As condições gerais do 

cromatógrafo são dadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Condições cromatográficas do método 

Parâmetro Instrumental  

Tempo total de análise 11,31 min 

Fluxo de gás de arraste 2,0 mL.min
-1 

Temperatura do injetor 220ºC 

Temperatura do detector 300°C 

 

 A rampa de temperatura da coluna capilar empregada no método cromatográfico é 

apresentada na Tabela 6.  

 

Tabela 6. Programação da temperatura da coluna cromatográfica. 

Temperatura inicial  

(ºC) 

Taxa de aquecimento  

(ºC/min) 

Tempo de permanência  

(min) 

110 - 1 

260 30 5 

 

4.10. Validação Analítica 

 

A validação do método cromatográfico foi realizada segundo os parâmetros de 

linearidade, estabilidade, precisão, limite de detecção, limite de quantificação e exatidão de 

acordo com o estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e pelo 

Scientific Working Group for Forensic Toxicology (SWGTOX) (ANVISA 2012; SWGTOX 

2013). 

 

4.10.1. Linearidade 

 

A linearidade é o parâmetro que demonstra a capacidade do método em gerar 

respostas analíticas linearmente proporcionais à concentração do(s) analito(s). Esse parâmetro 

é avaliado através da construção de uma curva de calibração, relacionando a resposta 
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instrumental e a concentração do analito. O modelo de calibração deve ser construído a partir 

da análise de, no mínimo, 6 a 8 concentrações conhecidas do analito (denominadas padrões de 

calibração) – desde o limite de quantificação até 120% da máxima concentração que se 

pretende analisar – adicionadas à matriz de investigação para a qual o método foi 

desenvolvido e será aplicado (CASSIANO et al. 2009). A linearidade é então avaliada de 

acordo com o coeficiente de correlação linear (R²) que deve ser igual ou superior a 0.99.  

 O método de padronização adotado em análises cromatográficas é o método da 

padronização interna. Os padrões de calibração são preparados pela adição das diferentes 

concentrações do analito – a constituírem a curva de calibração – e pela adição de uma 

concentração fixa do padrão interno (PI). A padronização interna permite avaliar a variação 

da resposta analítica em função de flutuações de condições experimentais (instrumentais ou 

de manipulação amostral). O modelo de regressão e a curva de calibração são construídos 

através da relação entre a razão das áreas (área do analito/área do padrão interno) e as 

concentrações do analito (CASSIANO et al. 2009). Na aplicação do método para 

determinação de amostras desconhecidas, a adição de PI é também necessária.  

 

4.10.2. Limites de Detecção e de Quantificação  

 

 O limite de detecção (LOD) é a menor concentração de um analito que pode ser 

detectada e diferenciada confiavelmente do ruído de fundo, mas não necessariamente 

quantificada, sob condições experimentais estabelecidas (BRITO et al. 2003; CASSIANO et 

al. 2009). O limite de quantificação (LOQ) é definido como a menor concentração do analito 

de interesse que pode ser quantitativamente determinada com valores aceitáveis de precisão e 

exatidão na amostra, sob condições experimentais bem definidas (BRITO et al. 2003; 

CASSIANO et al. 2009). A determinação desses limites pode ser realizada pela relação 

sinal/ruído, pelo método do desvio padrão ou por tratamento estatístico. No presente trabalho, 

a estimativa de LOD e LOQ foi realizada empregando-se a relação sinal/ruído, sendo 

aceitáveis as relações sinal/ruído de 3:1 para o LOD e de 10:1 para o LOQ. A determinação 

experimental foi realizada através da fortificação das amostras “branco” com diferentes 

concentrações decrescentes de KT, em triplicata.  
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4.10.3. Exatidão 

 

A exatidão é definida como a concordância entre o valor real do analito na amostra e o 

estimado pelo processo analítico (BRITO et al. 2003). Esse parâmetro de validação é 

determinado como o erro padrão relativo expresso de acordo com a equação: 

  

      ã    
         çã   é                         çã    ó    

         çã    ó    
      

 

Os ensaios de exatidão foram conduzidos empregando-se três amostras por concentração em 

três níveis de concentração (CQB, CQM e CQA).  

 

4.10.4. Precisão  

 

A precisão de um método bioanalítico avalia a dispersão e proximidade de resultados 

obtidos a partir de ensaios independentes de amostragens múltiplas de amostras homogêneas, 

sob condições experimentais definidas (RIBANI et al. 2004; CASSIANO et al. 2009). É um 

parâmetro expresso como uma estimativa do desvio padrão ou coeficiente de variação (CV%). 

No presente trabalho, os resultados foram avaliados mediante o coeficiente de variação e 

calculado de acordo com a equação (SWGTOX, 2013): 

 

                    çã        
           ã 

         çã   é    
       

 

 A precisão intra-ensaio representa a concordância entre os resultados obtidos em 

análises dentro de um curto período de tempo e sob a mesmas condições experimentais 

(mesmos analista, reagentes, instrumentação e laboratório) (CASSIANO et al. 2009). No 

presente trabalho, os ensaios de precisão intra-ensaio foram realizados em três níveis de 

concentração, em quintuplicata.  

 A precisão inter-ensaio é a concordância entre os resultados obtidos pelo mesmo 

laboratório variando-se o dia de realização do experimento, o analista e o equipamento, sendo 

recomendado dois dias diferentes para as análises (CASSIANO et al. 2009). Neste trabalho, 

os ensaios de precisão inter-ensaio foram realizados em três níveis de concentração, em três 
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dias diferentes. O ensaio de precisão foi realizado simultaneamente aos ensaios de exatidão 

(conforme descrito na seção 4.9.3. Exatidão).  

 

 

4.10.5. Recuperação e Efeito Matriz 

 

 A recuperação considera a habilidade do método de extração em obter o máximo 

possível de analito da amostra de análise e foi determinada de acordo com a equação: 

 

              
                                    

                                   
  

 

Os ensaios de recuperação foram realizados usando os três controles de qualidade 

(baixo, médio e alto), em triplicata, comparando-se os resultados da quantificação das 

amostras fortificadas imediatamente antes ao processo de extração líquido-líquido e 

imediatamente após a extração líquido-líquido, sendo essas últimas consideradas como 

amostras provenientes de uma extração com eficiência igual a 100%. O efeito matriz foi 

avaliado mediante comparação das análises em solução padrão e na amostra de zebrafish e 

calculado de acordo com a equação: 

 

              

 

 
 

                             
                         

                           çã 
                      çã  

 

 
 

 

 

4.10.6. Estabilidade 

 

4.10.6.1. Estabilidade de Curta Duração 

 

A Estabilidade de Curta Duração determina a variação da concentração do analito após 

a amostra ser mantida a temperatura ambiente por 24h. A determinação foi realizada através 

da injeção das amostras fortificadas dos controles de qualidade baixo (CQB) e alto (CQA) em 

triplicata. 
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4.10.6.2. Estabilidade Pós-Processamento 

 

 A Estabilidade Pós-Processamento determina a variação da concentração do analito 

após a amostra ser processada, isto é, submetida ao processo de preparo. A determinação foi 

realizada através da reinjeção das amostras fortificadas dos controles de qualidade baixo 

(CQB) e alto (CQA) aproximadamente 8h após a primeira corrida cromatográfica.  

 

4.10.6.3. Estabilidade de Longa Duração 

 

A Estabilidade de Longa Duração determina a variação da concentração do analito após 

a amostra ser mantida por longo período de tempo sob congelamento a – 20ºC. A 

determinação foi realizada através da injeção das amostras fortificadas dos controles de 

qualidade baixo (CQB) e alto (CQA) em triplicata após 30 dias a – 20°C.   

 

4.10.7. Efeito Residual (Efeito Carry Over) 

 

 O efeito residual ou efeito carry over é um parâmetro que determina se a análise 

cromatográfica anterior influencia a análise cromatográfica imediatamente subsequente e a 

determinação é realizada injetando-se uma amostra desprovida do analito (amostra “branco”) 

imediatamente após a injeção de uma amostra fortificada com o valor mais alto de 

concentração da curva de calibração.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Teste de Claro-Escuro  

 

5.1.1. Análise de Variância (ANOVA) 

 

Os grupos experimentais empregados foram expostos às doses de 5 mg.L
-1

 (n = 21), 20 

mg.L
-1

 (n = 17), 40 mg.L
-1

 (n = 37) e 60 mg.L
-1

 (n = 33) e o grupo controle (n = 16), de 

acordo com a disponibilidade de animais para experimentação. A relação entre os efeitos 

comportamentais induzidos pela administração aguda de KT e a dose administrada em 

zebrafish adulto são apresentados na Figura 10. A latência à área clara foi reduzida 

significativamente inter-grupos (F[4,119] = 15,20204, p < 0.05), com a análise post-hoc 

mostrando que as concentrações de 20, 40 e 60 mg.L
-1

 induziram efeitos mais significativos 

em relação ao grupo controle. Observou-se também aumentos estatisticamente significativos 

no tempo na área clara (F[4,119] = 28,95712, p < 0.05) e no número de cruzamentos (F[4,119] = 

30,06462, p < 0.05). Comparativamente, as concentrações de 40 e 60 mg.L
-1

 provocaram 

respostas mais significativas em relação aos grupos controle e expostos à 5 e 20 mg.L
-1

. A 

duração média das entradas na área clara não foi alterada significativamente segundo a análise 

via ANOVA. 

Agentes ansiolíticos promovem o aumento na atividade exploratória na área clara, com 

aumento dose-dependente no número de transições entre as áreas e no tempo de permanência 

na área clara (BOURIN; HASCOËT, 2003; TREIT; MENARD, 1998). Conforme observado, 

todos os parâmetros comportamentais variaram de maneira dose-dependente, exceto a duração 

média da entrada na área clara do tanque. A latência ao primeiro acesso à área clara foi 

reduzida e o tempo gasto na área clara foi aumentado, o que está associado à uma redução do 

medo e um aumento na audácia do animal para explorar o novo ambiente. O aumento do 

número de cruzamentos com o aumento da concentração de KT sugere uma indução de 

hiperatividade no animal. Com relação à duração média das entradas na área clara, observou-

se que o zebrafish não-exposto à KT passa mais tempo explorando a área por entrada, o que é 

suportado pelo fato de que estes animais são menos hiperativos (como observado no número 

de cruzamentos) em relação aos animais expostos. No entanto, entre os grupos expostos, um 

aumento na duração média de entrada foi notado, provavelmente devido à redução do medo 

associado com maior atividade locomotora dose-dependente. Contudo, os resultados não 

foram estatisticamente significativos.  
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Figura 10. Endpoints comportamentais para a investigação do comportamento ansiolítico 

induzido pela KT: (A) latência à área clara, (B) tempo na área clara, (C) número de 

cruzamentos entre as áreas e (D) a duração média da entrada na área clara. Análise de 

variância (ANOVA) seguida do teste de Tukey post-hoc. Letras sobrescritas diferentes 

indicam diferenças significativas entre os grupos experimentais. Todos os dados foram 

expressos como a média ± SEM.  

 

 

 

D C 

B A 
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5.1.2. Análises Multivariadas 

 

As análises multivariadas foram realizadas usando um conjunto de 115 amostras 

devido à retirada de amostras anômalas que não produziram resultados. A matriz de dados 

ficou então dividida em Classe 1 (grupo controle, n = 14), Classe 2 (grupo exposto à 5 mg.L
-1

, 

n = 20), Classe 3 (grupo exposto à 20 mg.L
-1

, n = 17), Classe 4 (grupo exposto à 40 mg.L
-1

, n 

= 32) e Classe 5 (grupo exposto à 60 mg.L
-1

, n = 32). 

 

5.1.3. Análise Hierárquica de Agrupamentos (HCA) 

 

No método de Análise Hierárquica de Agrupamentos (HCA) empregou-se a 

distância euclidiana como medida de similaridade e a inserção pela soma dos incrementos dos 

quadrados (Incremental Linkage Method) para agrupamento das amostras em cada cluster. De 

acordo com os resultados obtidos, observou-se uma divisão da matriz de amostras em cinco 

classes – em concordância com o número de grupos experimentais usado – sem uma clara 

divisão dessas amostras nas classes (Figura 11). A Tabela 7 apresenta os resultados 

percentuais de classificação das amostras em cada classe. 

 

Tabela 7. Porcentagem de amostras classificadas em cada classe de acordo com o 

agrupamento pela análise HCA. 

 Amostras 

(N)  

Grupo Experimental e dose administrada de KT  

Controle  5 mg.L
-1

  20 mg.L
-1

 40 mg.L
-1

 60 mg.L
-1

 

Classe 1 12 33,33 50,00 16,77 0,00 0,00 

Classe 2 32 25,00 31,25 31,25 12,50 0,00 

Classe 3 23 8,70 8,70 13,04 34,78 34,78 

Classe 4 35 0,00 5,72 5,72 42,86 45,71 

Classe 5 13 0,00 0,00 0,00 38,46 61,54 
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Figura 11. Resultados da análise HCA para agrupamento do conjunto de dados: (A) Classe 1 

e (B) da Classe 2, que são compostas predominantemente por animais dos grupos controle e 

de tratamento expostos a concentrações de 5 e 20 mg.L
-1

; (C) Classe 3, composta 

majoritariamente por animais dos grupos de tratamento expostos a concentrações de 40 e 60 

mg.L
-1

; (D) Classe 4, composta principalmente por animais do grupo de tratamento exposto à 

concentração de 40 mg.L
-1

 e (E) Classe 5, composta majoritariamente por animais do grupo 

de tratamento exposto à concentração de 60 mg.L
-1

. 

E 

D C 

B A 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 29 

 

Eduardo Geraldo de Campos    2016 

 Conforme mostrado na Tabela 8, a análise não-supervisionada HCA baseada na 

similaridade natural das respostas comportamentais desempenhadas por cada um dos animais 

testados promove alguns erros de classificação. Contudo, considerando o tratamento 

experimental (dose) a que cada grupo de animais foi submetido, é possível observar uma 

evolução lógica na distribuição das amostras por classes. A porcentagem de animais 

pertencentes aos grupos controle e exposto à dose de 5 mg.L
-1 

de KT corresponde à maioria 

nas Classes 1 e 2. Por outro lado, animais expostos às doses de 40 e 60 mg.L
-1 

de KT não 

foram classificados na Classe 1, em que há maior número de animais do grupo controle e, na 

Classe 2, apenas animais do grupo exposto à dose de 40 mg.L
-1 

são classificados (com a 

menor porcentagem dentre todos) enquanto que animais do grupo exposto à dose mais alta 

não foram novamente incluídos. Nesse sentido, conforme esperado, as Classes 4 e 5  não 

apresentam amostras provenientes dos grupos controle e/ou exposto à menor dose de KT. Por 

fim, pode-se sumarizar que as doses de 5 mg.L
-1 

e 60 mg.L
-1 

de KT foram a menos e a mais 

efetivas, respectivamente, na indução de variações comportamentais. A dose de 20 mg.L
-1

 

pode ser considerada uma dose intermediária.  

 

5.1.4. Análise de Componentes Principais (PCA) 

 

O pré-processamento dos resultados amostrais foi realizado empregando o método de 

autoescalonamento. No autoescalonamento dos resultados, em uma primeira análise os dados 

são centrados na média e, em seguida, escalonados pela variância (BRUNI; TALHAVINI 

2012).  

Considerando os resultados obtidos com o Teste de Claro-Escuro, inicialmente foi 

realizada a detecção da presença de amostras com comportamento anômalo denominadas 

outliers, comparando-se os resíduos das amostras com a distância de Mahalanobis (Figura 

12). Apenas nove amostras foram classificadas como outliers, sendo 3 amostras do grupo 

controle, 3 amostras do grupo exposto à dose de 5 mg.L
-1

, 2 amostras do grupo exposto à dose 

de 20 mg.L
-1

 e 1 amostra do grupo exposto à dose de 60 mg.L
-1

. Novas análises foram 

conduzidas testando a retirada dessas amostras mas a remoção das mesmas da matriz de dados 

não promoveu melhoras significativas em relação à análise inicial.  
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Figura 12. Diagnóstico de outliers da matriz de dados. 

 

No gráfico de scores-loadings para a matriz de dados, podemos observar a tendência 

de agrupamento entre as amostras bem como a contribuição de cada variável do sistema 

original para o modelo (Figura 13). Pode-se observar a tendência indicada na análise HCA: 

similaridade comportamental é observada entre os animais dos grupos controle e exposto à 

dose de 5 mg.L
-1

 e entre os animais dos grupos expostos às doses mais altas (40 e 60 mg.L
-1

) 

(Figura 13(a)). Os animais expostos à concentração de 20 mg.L
-1 

da droga apresentam um 

perfil comportamental intermediário entre esses dois padrões. Além disso, deve-se ressaltar 

um aspecto importante. As doses mais altas de KT induziram uma distribuição mais 

homogênea das amostras enquanto as doses mais baixas e a ausência de droga resultaram em 

distribuições mais dispersas. Nesse sentido, o efeito comportamental da KT compreende 

também uma “padronização comportamental”, que não é observada para animais não 

expostos e submetidos às mesmas condições de teste.  

No gráfico de loadings, podemos indicar que em nosso modelo a latência à área clara e 

o número de cruzamentos entre as áreas clara e escura do tanque foram as variáveis mais 

significativas, isto é, de maior contribuição para separação e distinção dos perfis 

comportamentais individuais de cada animal (Figura 13(b)).  

De acordo com a análise por PCA, três CPs permitiram a separação das amostras entre 

as cinco classes e responderam por 100.00% de toda a informação do sistema, sendo que duas 

CPs acumularam 88,74% de toda a informação do sistema e 62,59% da informação foram 

descritos apenas pela primeira CP.  
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Figura 13. Resultados da análise de PCA para os primeiros três componentes principais do 

conjunto de dados. (A) No diagrama de scores, uma maior similaridade é observada entre os 

grupos de controle e de tratamento expostos à 5 e 20 mg.L
-1

 de KT e entre os grupos de 

tratamento expostos à 40 e 60 mg.L
-1

. O grupo exposto à 20 mg.L
-1 

de KT apresentou um 

comportamento intermediário entre o grupo controle e os grupos de tratamento expostos a 

concentrações mais elevadas de KT. (B) No diagrama de loadings, o número de cruzamentos 

e a latência ao primeiro acesso à área clara são as variáveis que mais contribuíram para 

classificar todos os dados. 

      

5.1.5. Soft Independent Modeling of Class Analogies (SIMCA) 

 

Para a análise SIMCA, quatro Componentes Principais foram selecionadas para 

modelagem e definiu-se o nível de probabilidade de 0.95. Dos métodos de pré-processamento 

para os dados testados, observou-se que o autoescalonamento produziu resultados melhores. 

Os resultados de scores e loadings para cada classe são apresentados na Figura 14. 

B 

A 
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Figura 14. Outliers, scores e loadings obtidos para cada classe: (A) amostras do grupo 

controle, (B) amostras do grupo exposto a 5 mg.L
-1

 de KT, (C) amostras do grupo exposto à 

20 mg.L
-1

 de KT, (D) amostras do grupo exposto à 40 mg.L
-1

L de KT e (E) amostras do 

grupo exposto à 60 mg.L
-1

 de KT. 
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Na classificação das amostras de acordo com as classes pré-definidas, as Classes 1, 2, 

4 e 5 exibiram a maioria das amostras corretamente classificadas (Tabela 8). Pode-se 

observar uma concordância entre esses resultados com os resultados obtidos pelo 

agrupamento empregando HCA. A Classe 1 – correspondente ao grupo controle – não exibiu 

nenhuma de suas amostras classificadas nas Classes 4 e 5 (correspondentes aos grupos 

tratados com as doses mais altas de KT). Paralelamente, a Classe 4 apresentou apenas 6,25% 

das amostras classificadas como pertencentes à Classe 1 e a Classe 5 não teve nenhuma de 

suas amostras classificadas como Classe 1. As Classes 2 e 4 (correspondente aos grupos 

expostos às doses de 5 e 40 mg.L
-1 

de KT) apresentaram um padrão coerente de classificação 

das amostras, gerando um perfil gaussiano de distribuição de amostras em relação à 

concentração de droga referente à cada grupo, com o máximo correspondendo às 

classificações corretas, na própria classe. De maneira similar, a Classe 5 apresentou relação 

linear entre o número de amostras por classe e a concentração de KT administrada aos 

animais em cada classe.  

 

Tabela 8. Percentual de classificação das amostras em cada classe SIMCA. 

 Amostras 

(N)  

Grupo Experimental e dose administrada de KT  

Controle  5 mg.L
-1

  20 mg.L
-1

 40 mg.L
-1

 60 mg.L
-1

 

Classe 1 14 64,29 28,57 7,14 0,000 0,000 

Classe 2 20 30,00 55,00 15,00 0,000 0,000 

Classe 3 17 11,76 41,19 35,29 5,88 5,88 

Classe 4 32 6,250 12,50 18,75 46,88 15,62 

Classe 5 32 0,000 9,370 9,370 31,25 50,00 

 

A Classe 3 exibiu um padrão classificatório diferente, com a maioria das amostras 

classificadas como pertencentes à Classe 2. Contudo, dois aspectos devem ser ressaltados. A 

variação entre o número de amostras pertencentes à Classe 3 e corretamente classificadas na 

classe apresentou um desvio de 14.32% em relação ao número de amostras da Classe 3 

erroneamente classificadas como Classe 2, exibindo um desvio relativamente baixo. Além 

disso, os resultados das análises por PCA e HCA indicaram diferenças pouco significativas 

entre as doses de 5 e 20 mg.L
-1

 – que correspondem às Classes 2 e 3 pré-definidas – o que 

suporta esse perfil classificatório anômalo observado nos resultados de agrupamento 

empregando análise SIMCA.  
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Embora ocorram classificações equívocas das amostras em todas as classes, todos os 

animais geraram padrões comportamentais compatíveis com uma das cinco classes pré-

definidas. Não foram observados padrões comportamentais outliers, isto é, padrões que não se 

encaixaram em nenhuma das cinco classes. Na análise SIMCA com nível de confiança de 

95%, espera-se no máximo 5% de amostras definidas como outliers. Nesse sentido, como o 

nosso modelo não detectou qualquer outlier, nossos resultados são considerados altamente 

aceitáveis e, portanto, o modelo é válido.  

As distâncias e resíduos interclasses também foram determinados empregando 

SIMCA. As distâncias interclasses suportam os resultados anteriores, indicando uma 

similaridade coerente das classes com base nos perfis comportamentais dos animais 

pertencentes a essas classes (Tabela 9). Por exemplo, na Classe 1 pode-se observar 

claramente o aumento da distância para as outras classes com o aumento da dose de KT 

administrada ao grupo referente à cada classe.  

 

Tabela 9. Distâncias interclasses obtidas pela análise SIMCA 

 Grupo Experimental e dose administrada de KT  

Controle  5 mg.L
-1

  20 mg.L
-1

 40 mg.L
-1

 60 mg.L
-1

 

Classe 1 0,000000 1,037045 1,052008 8,169163 13,531142 

Classe 2 1,037045 0,000000 0,239544 6,243343 10,517504 

Classe 3 1,052008 0,239544 0,000000 3,405077 6,095619 

Classe 4 8,169163 6,243343 3,405077 0,000000 0,428426 

Classe 5 13,531142 10,517504 6,095619 0,428426 0,000000 

  

Em concordância com os resultados anteriores estão também os resíduos interclasses 

(Tabela 10). Observa-se que os resíduos entre as classes apresentam valores 

significativamente menores quando as amostras são ajustadas na própria classe. Quanto 

menor o resíduo interclasse, melhor o ajuste das amostras na classe. A similaridade entre os 

perfis comportamentais típicos de cada grupo, expressos através das classes, é visualizada 

através dos resíduos. Dentre as cinco classes, as menores diferenças entre os resíduos são 

observadas para aquelas classes representativas de grupos de zebrafish expostos a doses 

responsáveis por induzir comportamentos similares.  
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Tabela 10. Resíduos interclasses obtidos pela análise SIMCA 

 Grupo Experimental e dose administrada de KT  

Controle  5 mg.L
-1

  20 mg.L
-1

 40 mg.L
-1

 60 mg.L
-1

 

Classe 1 0,504274 0,675979 0,961940 7,833060 12,556337 

Classe 2 1,531539 0,648919 0,930685 7,253648 11,335919 

Classe 3 1,383256 0,652646 0,647975 4,319491 6,908875 

Classe 4 3,262836 1,034167 1,083403 0,775974 1,325924 

Classe 5 3,713742 1,155784 1,218846 0,780023 0,746787 

 

As variáveis usadas nas análises foram definidas como os parâmetros 

comportamentais avaliados no Teste de Claro-Escuro. Embora todos os parâmetros avaliados 

sejam bem-caracterizados para investigação de efeitos ansiolíticos da KT em zebrafish, cada 

parâmetro possui uma contribuição na modelagem do sistema e na classificação das amostras. 

Em nosso modelo, as variáveis mais relevantes para modelagem foram o tempo na área clara 

e o número de cruzamentos. Contudo, a diferença entre o poder de modelagem de cada 

variável é relativamente baixa e a relevância das variáveis para o modelo é similar (Tabela 

11). Para a discriminação das amostras em cada classe, as variáveis apresentaram 

contribuições significativamente diferentes, sendo que a latência à área clara foi o parâmetro 

comportamental com maior poder de discriminação (Tabela 12). Como os parâmetros 

comportamentais apresentaram valores significativos de poder discriminatório, nenhuma 

amostra foi classificada como pertencente a mais de uma classe. Esses resultados mostraram-

se em acordo com o gráfico de loadings observado na análise empregando PCA (Figura 

13(b)). Como todas as variáveis apresentaram poderes de modelagem e discriminatório 

adequados, nenhum dos parâmetros comportamentais foi removido do sistema em análise.  

 

Tabela 11. Poder de modelagem das variáveis empregadas na análise 

Parâmetro Comportamental  Poder de Modelagem Total 

Latência à área clara 0,637504 

Tempo na área clara 0,745234 

Número de cruzamentos 0,711099 

Duração média da entrada 0,687107 
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Tabela 12. Poder discriminatório das variáveis empregadas na análise 

Parâmetro Comportamental  Poder Discriminatório 

Latência à área clara 84,774208 

Tempo na área clara 6,472140 

Número de cruzamentos 27,265001 

Duração média da entrada 11,016716 

 

 Os resultados deste estudo demonstram que a KT possui propriedades ansiolíticas 

em zebrafish adulto. Em outras espécies, resultados similares foram reportados. A KT 

também induz comportamentos ansiolíticos em humanos (KRYSTAL et al., 1994) e produz 

um efeito ansiolítico de “evitação do medo” (BABAR et al., 2001) e aumento da expressão de 

c-fos cerebral em ratos (PENG et al. 2010). O tratamento crônico com KT reverte deficiências 

comportamentais em ratos, tais como aumento do comportamento de congelamento e 

ansiedade (ZHANG et al. 2014). Em zebrafish adulto, estudos reportaram que a exposição 

aguda à KT, nas doses de 20 e 40 mg.L
-1

 induz comportamentos ansiolíticos, diminui os 

níveis de cortisol total e aumenta a expressão de c-fos no cérebro (RIEHL et al. 2011). Nesse 

sentido, nossos resultados estão suportados por outros estudos descritos na literatura. 

 Outro aspecto a ser discutido é o uso de estatística multivariada para análise dos 

resultados provenientes dos ensaios comportamentais em zebrafish. A ANOVA é o método 

mais aplicado para avaliação dos dados de estudos de comportamentos animais,em que os 

efeitos de cada variável (parâmetro comportamental) são comparados um de cada vez dentre 

os grupos experimentais. Contudo, a análise estatística univariada permite uma abordagem 

limitada das interações que ocorrem no conjunto de dados (TINSLEY; BROWN, 2000). 

Nesse sentido, métodos estatísticos multivariados realizam análises mais profundas da relação 

entre os múltiplos conjuntos de variáveis em diferentes grupos experimentais (TABACHNIK; 

FIDEL, 2006; TINSLEY; BROWN, 2000). Neste estudo, utilizando-se da estatística 

multivariada, foi possível conduzir uma análise mais detalhada do perfil comportamental de 

um grupo de animais exposto à mesma concentração de KT, considerando todas as variáveis 

(aqui definidas como os parâmetros comportamentais) e suas interações entre si. Como 

exemplo, pode-se indicar que, pela ANOVA, observou-se os efeitos ansiolíticos induzidos 

pela KT em zebrafish. Porém, com a abordagem multivariada, observou-se a existência de 

uma padronização comportamental induzida pela exposição à KT bem como a identificação 

de animais que exibiram comportamentos anômalos, para todos os parâmetros 
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comportamentais simultaneamente. Além disso, a interpretação das variáveis é mais robusta 

empregando-se métodos multivariados. O parâmetro de duração média das entradas na área 

clara, por exemplo, não produziu efeitos significativos pela análise ANOVA. Na análise 

SIMCA, esse parâmetro foi a terceira variável mais importante ao modelar o sistema e 

distinguir as amostras, promovendo a classificação. Nesse sentido, pode-se concluir que o uso 

da estatística multivariada consiste em uma interessante abordagem e que pode ser 

complementar à ANOVA para a interpretação de resultados de ensaios comportamentais. 

 

5.2. Teste do Espelho 

 

 Os grupos experimentais empregados foram expostos às doses de 5 mg.L
-1

 (n = 22), 

20 mg.L
-1

 (n = 18), 40 mg.L
-1

 (n = 39) e 60 mg.L
-1

 (n = 36) e o grupo controle (n = 34), de 

acordo com a disponibilidade de animais para experimentação. A latência ao primeiro contato 

com o espelho foi significativamente alterada pela administração aguda de KT (F(4, 144) = 

4,44205, p < 0,05) (Figura 15(A)). Similarmente, o tempo de contato com o espelho também 

foi modificado significativamente pela administração de KT (F (4, 144) = 3,55128, p <0,05) 

(Figura 15(B)). De acordo com o teste de Tukey para comparações múltiplas, pode-se 

observar um efeito pouco significativo nos grupos experimentais em relação aos dois 

parâmetros avaliados e quantificados. A dose de 40 mg.L
-1

 provocou uma redução 

significativa da latência em relação aos grupos controle e exposto à 60 mg.L
-1

, sugerindo um 

aumento nos comportamentos agressivos para os animais expostos à essa concentração. O 

tempo de interação com o espelho é maior para animais que exibem comportamentos 

agressivos mais elevados. Assim sendo, a concentração de 20 mg.L
-1 

reduziu a duração do 

contato com o espelho significativamente em relação às doses mais altas, sem alteração 

significativa em relação aos grupos controle e exposto à 5 mg.L
-1 

. Considerando os resultados 

em conjunto, no presente trabalho a KT não induziu efeitos significativos em ambos os 

parâmetros avaliados, de acordo com ANOVA, de modo a induzir comportamentos agressivos 

em relação ao grupo controle. Entretanto, estudos a nível neuroquímico e biomolecular devem 

ser conduzidos a fim de se entender se de fato seria esperado que KT atuasse sobre e 

modulasse estados de agressividade. 
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Figura 15. Alterações comportamentais induzidas pela exposição aguda à KT de acordo com 

o Teste do Espelho. Análise de variância (ANOVA) seguida do teste de Tukey post-hoc. 

Letras sobrescritas diferentes indicam diferenças significativas entre os grupos experimentais. 

Todos os dados foram expressos como a média ± SEM.  

 

Outros estudos sobre os efeitos da KT em comportamentos agressivos já foram 

realizados em modelos mamíferos. Newman et al. (2012) observou que a exposição aguda à 

KT seguida auto-administração de água em camundongos reduziu a frequência de ataques 

(mordidas) e que a droga não interage com o etanol no aumento de comportamentos 

agressivos. Contudo, Takahashi et al. (1984) observou que baixas doses de KT administradas 

intraperitonealmente em ratos aumentaram a agressividade em animais privados de sono e 

comida e em camundongos isolados socialmente. Em outro estudo, Becker et al. (2003) 

verificou que em ratos, 2 semanas após o término de exposição subcrônica à KT, é observada 

uma diminuição em comportamentos não agressivos.  

 

5.3. Cromatografia em Fase Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas (GC-MS) 

 

O zebrafish é um animal muito orientado visualmente, cuja anatomia local e 

ultraestrutura dos tecidos e células especializadas do humor aquoso, retina e lente mostram 

conservação de morfologia em relação a outros vertebrados, incluindo seres humanos 

(GLASS, DAHM, 2004; GRAY et al., 2009). Nesse sentido e em acordo com essas 

B A 
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observações, os resultados obtidos para amostras de globo ocular de zebrafish mostram que o 

método desenvolvido pode ser extrapolado e aplicado em globo ocular de humanos.  

Na Figura 16 é apresentado o cromatograma obtido no modo SIM (com seleção dos 

íons característicos da KT em uma análise por MS) referente à análise de uma amostra 

fortificada com KT de globo ocular de um animal não exposto fortificado. Na Figura 17 está 

apresentado o cromatograma de uma matriz de globo ocular isenta de KT, obtido no modo 

Scan de detecção.  

 

 

Figura 16. Cromatograma de íons totais da KT proveniente de amostra fortificada de globo 

ocular de animal não-exposto. 

 

 

 

 

A Figura 18 apresenta o cromatograma obtido em modo SIM de uma amostra de 

globo ocular de um animal exposto à concentração de KT. Pode-se observar que a análise 

qualitativa confirma os resultados comportamentais obtidos anteriormente, indicando que de 

Figura 17. Cromatograma de matriz “branco”, proveniente de amostra de globo ocular de animal 

não exposto e isenta de KT. 
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fato os animais expostos à concentração de KT, consomem efetivamente a substância presente 

no meio de exposição.  

 

 

Figura 18. Cromatograma de globo ocular de zebrafish exposto à KT. 

 

5.4. Cromatografia Gasosa com Detector de Nitrogênio-Fósforo (GC-NPD) 

 

Uma vez que os resultados obtidos nos ensaios comportamentais e de GC-MS 

indicaram que o zebrafish exposto sofre os efeitos induzidos pela substância, o método para 

monitoramento e dosagem da substância foi desenvolvido em GC-NPD. Inicialmente, 

avaliou-se a sensibilidade do sistema cromatográfico à KT e ao padrão interno selecionado 

para análise, DZ. Para tanto, injetou-se 100 ng de solução padrão de KT em metanol e 100 ng 

de solução padrão de DZ em metanol no GC-NPD. O cromatograma referente à análise é 

apresentado na Figura 19.  

 

 

Figura 19. Cromatograma referente à análise de solução padrão de KT e de DZ (padrão 

interno) em metanol para determinação dos tempos de retenção. 
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 As Figuras 20 e 21 apresentam, respectivamente, cromatogramas referentes às 

análises de amostras de zebrafish isenta de KT (“amostra branco”) e fortificada com 400 ng 

de KT e 200 ng de padrão interno.  

 

 

Figura 20. Cromatograma referente à análise de uma amostra de zebrafish isenta de KT 

(“amostra branco”) após extração líquido-líquido. 

 

 

Figura 21. Cromatograma referente à análise de amostra de zebrafish fortificada com 400 ng 

de KT e 200 ng de DZ (padrão interno) após extração líquido-líquido. 

 

5.5. Validação Analítica do Método empregando GC-NPD 

 

5.5.1. Limites de Detecção (LOD) e de Quantificação (LOQ) 

 

Os limites LOD e LOQ do método desenvolvido foram considerados satisfatórios e 

adequados de acordo com os objetivos do estudo. Entretanto, não há valores de referência na 

literatura para comparação. O limite de detecção do método empregando GC-NPD é de 1 ng e 

o limite inferior de quantificação é de 5 ng. 
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5.5.2. Linearidade 

 

Para obtenção da curva analítica, uma série de soluções amostrais fortificadas com as 

concentrações de 5, 50, 200, 300, 400, 700 e 800 ng de solução padrão de KT foi preparada e 

processada. A curva de calibração linear obtida apresentou coeficiente de correlação igual a 

0.9904 (Figura 22). 

 

 

Figura 22. Curva de calibração para KT em amostras de zebrafish. 

 

5.5.3. Recuperação 

 

Os resultados dos ensaios para constatação da recuperação do método desenvolvido 

estão expostos na Tabela 13. Muito embora sejam melhores os valores de recuperação 

próximos a 100%, o método de extração desenvolvido e a complexidade da amostra de 

interesse tornam aceitável os valores de recuperação obtidos. O fator matriz foi avaliado 

apenas para os CQA e CQB. 

 

Tabela 13. Resultados do ensaio de recuperação do método empregando GC-NPD 

 

 

 

 

 

 

Concentração 

(ng.g
-1

) 

Recuperação 

(%) 

Fator 

Matriz 

50 70,89 5,0111 

200 33,94 - 

800 33,65 0,4188 
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5.5.4. Precisão e Exatidão 

 

Na Tabela 14 estão apresentados os valores obtidos dos ensaios de precisão e exatidão 

realizados para os três níveis de concentração (alto, médio e baixo). Os valores são expressos 

em termos do coeficiente de variação (%CV) e todos estão dentro da faixa aceitável, com um 

pequeno desvio observado para o CQM.  

 

Tabela 14. Resultados dos ensaios de precisão do método empregando GC-NPD 

 Concentração 

(ng.g
-1

) 

Precisão 

Intra-Ensaio 

(% CV) 

Precisão 

Inter-Ensaio 

(% CV) 

 

Exatidão 

(% bias) 

CQB 50 14,5212 10,7574 - 4,6713 

CQM 200 2,66967 1,92915 - 24,829 

CQA 800 12,0871 13,8757 - 1,2581 

 

5.5.5. Estabilidade 

 

Após os ensaios de estabilidade, verificou-se que a KT manteve-se estável somente na 

condição de pós-processamento, 8h após a primeira corrida. O analito não se manteve estável 

nas condições de curta e longa duração, sugerindo que o método é recomendável apenas para 

a realização de análises de amostras recém-preparadas. 

 

5.5.6. Efeito Residual (Efeito Carry Over) 

 

Após a análise de uma amostra de zebrafish fortificada com a concentração mais elevada 

do intervalo da curva analítica, uma amostra isenta dos analitos investigados (“amostra 

branco”) foi injetada para verificação de possíveis efeitos residuais. De acordo com a Figura 

23, pode-se atestar que não há efeito carry over significativo, de modo a interferir na análise. 
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Figura 23. Cromatograma resultante da análise de amostra isenta de KT injetada após 

amostra fortificada com 800 ng de KT. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A KT é uma substância psicoativa que induz efeitos comportamentais em zebrafish. O 

zebrafish é um organismo-modelo sensível à exposição à KT, exibindo respostas 

comportamentais mensuráveis.  

 

 Em estados de ansiedade, a KT desempenhou ação ansiolítica, conforme verificado com o 

Teste de Claro-Escuro. A KT atua reduzindo a latência dos animais à 1ª entrada na área 

clara e elevando o tempo de exploração da área clara. Além disso, a KT induz 

hiperatividade conforme indicado pelo aumento no número de cruzamentos entre as áreas. 

 

 Em estados de agressividade, comportamentalmente empregando-se o Teste do Espelho, a 

KT não induziu variações significativas entre os grupos controle e de tratamento. Nesse 

sentido, faz-se necessária uma caracterização a nível bioquímico e molecular. 

 

 A ANOVA é o método mais aplicado na análise de resultados provenientes de testes 

comportamentais e permite um tratamento eficiente dos dados. Contudo, os métodos 

estatísticos multivariados permitem uma análise mais detalhada e aprofundada dos 

comportamentos exibidos pelos animais, identificando padrões comportamentais através 

da correlação entre os diferentes parâmetros comportamentais quantificados. Nesse 

sentido, a estatística multivariada é uma ferramenta interessante na análise de resultados 

comportamentais.  

 

 O uso de um método empregando extração líquido-líquido, GC-MS e GC-NPD permite 

detectar a KT em zebrafish de maneira rápida, simples, sensível e precisa no animal, 

embora resultados melhores sejam esperados usando-se técnicas de extração mais 

robustas.  
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ANEXO 1. Artigos publicados derivados da dissertação. 

  

 

 

 

 


