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ABSTRACT 

 

Ochratoxin A (OTA) is a mycotoxin produced by species of filamentous fungi widely found as 

a contaminant in food and with high toxic potential. Studies have shown that this toxin causes 

kidney and liver damage; however, data about the effects of exposure to OTA on the central 

nervous system are still scarce. Zebrafish (Danio rerio) is a teleost often used in translational 

research due to its physiological, genetic, and behavioral homology with mammals, in addition 

to being useful as an environmental bioindicator. Thus, this study aimed to investigate the 

effects of exposure to OTA on behavioral and neurochemical parameters in adult zebrafish. The 

animals were treated with different doses of OTA (1.38, 2.77, and 5.53 mg/kg) and submitted 

to behavioral evaluations in the open tank and social interaction tests. Subsequently, they were 

euthanized, and the brains were used to assess markers associated with oxidative stress. In the 

open tank test, OTA altered distance traveled, absolute turn angle, mean speed, and freezing 

time. However, no significant effects were observed in the social interaction test. Moreover, 

OTA also increased glutathione peroxidase (GPx), glutathione-S-transferase (GST), and 

glutathione reductase (GR) activities and decreased non-protein thiols (NPSH) levels in the 

zebrafish brain. This study showed that OTA can affect brain function in zebrafish even at low 

doses. 
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RESUMO 

 

A ocratoxina A (OTA) é uma micotoxina produzida por espécies de fungos filamentosos 

amplamente encontrada como contaminante em alimentos e com alto potencial tóxico. Estudos 

demonstraram que essa toxina causa danos aos rins e ao fígado; no entanto, os dados sobre os 

efeitos da exposição à OTA no sistema nervoso central ainda são escassos. O peixe-zebra 

(Danio rerio) é um teleósteo muito utilizado em pesquisas translacionais devido à sua 

homologia fisiológica, genética e comportamental com os mamíferos, além de ser útil como 

bioindicador ambiental. Assim, este estudo teve como objetivo investigar os efeitos da 

exposição à OTA nos parâmetros comportamentais e neuroquímicos em peixes-zebra adultos. 

Os animais foram tratados com diferentes doses de OTA (1,38, 2,77 e 5,53 mg/kg) e submetidos 

a avaliações comportamentais no teste de tanque aberto e teste de interação social. 

Posteriormente eles foram eutanasiados e os encéfalos usados para avaliar marcadores 

neuroquímicos associados ao estresse oxidativo. No teste de tanque aberto, OTA alterou a 

distância percorrida, o ângulo de giro absoluto, a velocidade média e o tempo de congelamento. 

No entanto, não foram observados efeitos significativos no teste de interação social. Além disso, 

OTA aumentou as atividades da glutationa peroxidase (GPx), glutationa-S-transferase (GST) e 

glutationa redutase (GR), também diminuiu os níveis de tióis não-proteicos (NPSH) no encéfalo 

do peixe-zebra. Este estudo mostrou que a OTA pode afetar o sistema nervoso central em 

peixes-zebra, mesmo em doses baixas. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

µg - Micrograma 

CAT - Catalase 

GPx - Glutationa peroxidase  
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kg - Quilograma 

LD50 - Dose letal mediana 

mg - Miligrama 

ng - Nanograma 

NPSH – Tióis não-proteicos 

OECD - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

OTA - Ocratoxina A  

ROS – Espécies reativas de oxigênio 

SOD – Superóxido dismutase 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Micotoxinas 

Estima-se que cerca de 200 mil pessoas sejam adicionadas diariamente à demanda 

mundial por alimentos (UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME; GRID--

ARENDAL, 2009). Isso, somado às projeções de que até 2050 o mundo alcance 9,8 bilhões de 

habitantes (UNITED NATIONS, 2017), torna cada vez mais emergencial a busca por 

aperfeiçoamentos na produção de alimentos para suprir tais necessidades. 

Entretanto, as metodologias que deveriam ser uma solução, têm se tornado um problema 

ainda maior. O advento do uso de agrotóxicos em grandes plantações já causa sérios impactos 

ambientais e de saúde pública (LANGLEY; MORT, 2012; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2006). A adulteração fraudulenta de produtos pecuários (CAVIN et al., 

2018; XIN; STONE, 2008) coloca em risco a integridade dos consumidores. O investimento da 

indústria em alimentos processados tem sido relacionado com o aumento na incidência de 

obesidade, diabetes, doença celíaca e doenças cardíacas (AGUAYO-PATRÓN; CALDERÓN 

DE LA BARCA, 2017; ANAND et al., 2015; CANELLA et al., 2014); Além disso, as 

condições ambientais e de manejo inadequado dos produtos alimentícios têm propiciado a 

presença cada vez maior de micotoxinas (MARROQUÍN-CARDONA et al., 2014). 

As micotoxinas são compostos de ocorrência natural provenientes de espécies de fungos 

e com grande potencial tóxico (TOLA; KEBEDE, 2016). Elas são consideradas metabólitos 

secundários de diversas espécies, principalmente dos gêneros Aspergillus, Penicillium e 

Fusarium, afetando variados tipos de alimentos e causando os mais diversos efeitos tóxicos, 

conforme sumarizado na Tabela 1. 
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Tabela 1: Principais toxinas com seus respectivos fungos, produtos e efeitos 

relacionados.  

Principais produtos Principais fungos  Principal toxina Efeitos relacionados 
(organismo) 

Amendoim e milho 
Aspergillus flavus 

Aspergillus 
parasiticus 

Aflatoxina B1 

Hepatotóxica, 
nefrotóxica 

carcinogênica 
(humanos) 

Trigo, aveia, cevada, 
milho e arroz Penicillium citrinum Citrina Nefrotoxicidade 

(suínos) 

Centeio e grãos em 
geral Claviceps purpúrea Ergotamina 

Gangrena de 
extremidades e 

convulsões 
(humanos) 

Milho Fusarium 
verticilliodes Fumonisinas Câncer de esôfago 

(humanos) 

Cevada, café e vinho 

Aspergillus 
ochraceus 
Aspergillus 
carbonarius 

Ocratoxina 

Hepatotóxica, 
nefrotóxica e 
carcinogênica 

(humanos) 

Frutas e sucos de 
frutas 

Penicullium 
expansum 

Penicillium 
griseofulvum 

Patulina 
Toxicidade vagamente 

estabelecida 
(humanos) 

Milho, cevada, trigo, 
aveia e centeio 

Fusarium sp 
Myothecium sp 
Strachybotrys sp 

Trischothecium sp 

Tricotecenos, T2, 
neosolaniol, 
fusanona x, 
nivalenol, 

deoxivalenol 

Hemorragias, vômitos 
e dermatites 
(humanos) 

Cereais Fusarium 
graminearum Zearalenona 

Baixa toxicidade; 
síndrome da 

masculinização e 
feminização 

 (suínos) 
Fonte: (FOOD INGREDIENTS BRASIL, 2009) 
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1.2 Ocratoxina A 

A ocratoxina A (OTA) é uma micotoxina produzida por espécies de fungos filamentosos 

e pertencente ao subgrupo das ocratoxinas, juntamente com a ocratoxina B e C, ambas com 

menor ocorrência natural e baixa toxicidade. OTA, (2S)-2-[[(3R)-5-chloro-8-hydroxy-3-

methyl-1-oxo-3,4-dihydroisochromene-7-carbonyl]amino]-3-phenylpropanoic acid,  é um 

composto que apresenta uma ligação amida entre L-fenilalanina e uma diidroisocumarina 

(Figura 1). Na tabela 2 são elencadas algumas informações físico-químicas sobre a OTA. 

 

Figura 1: Estrutura da ocratoxina A (OTA) 

 
Fonte: PUBCHEM 

 

Tabela 2: Informações físico-químicas da ocratoxina A (OTA) 

Nome Ocratoxina A 

CAS 303-47-9 

IUPAC 

(2S)-2-[[(3R)-5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-3,4-

dihydroisochromene-7-carbonyl]amino]-3-phenylpropanoic 

acid 

Fórmula Molecular C20H18ClNO6 

Peso Molecular 403,815 g/mol 

Ponto de fusão 160 ºC 

Fonte: PUBCHEM 

 

 O primeiro registro dessa substância foi feito em 1965, tendo sido detectada no fungo 

Aspergillus ochraceus (VAN DER MERWE, K.; STEYN, P.; FOURIE, L.; SCOTT, D.; 

THERON, 1965) e mais tarde em outras espécies de Aspergillus (A. niger, A. tubingensis, A. 
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westerdijkiae, A. steynii, A. lacticoffeatus, A. sclerotionige e A. carbonarius) e também no 

gênero Penicillium (P. verrucosum e P. nordicum) (MALIR et al., 2016).  

 Os mecanismos envolvidos na síntese de OTA ainda não foram elucidados. A síntese 

de OTA tende a ocorrer em situações condicionadas que envolvem a ocorrência de umidade e 

temperatura entre 15°C e 30°C (AMÉZQUETA et al., 2012). Durante o processo acredita-se 

que a enzima policetídeo sintase seja responsável pela reação do acetato com malonato, levando 

a formação de diidrosocumarina. A maleína, precursor da OTA, é oxidada à 7-carvoxi-meleína, 

também chamada de ocratoxina β, a qual será transformada em ocratoxina α por uma cloração 

mediada por cloroperoxidase. A fenilalanina, outro precursor, é esterificado e juntamente ao 

malonato já ativado irá gerar ocratoxina C. Por fim, a desesterificação de ocratoxina C formará 

OTA. Da mesma forma existem muitas lacunas com relação ao mecanismo de toxicidade desta 

toxina. A hipótese mais bem difundida envolve a inibição da síntese proteica devido à 

competição entre o grupo fenilalanina presente na OTA e o aminoácido fenilalanina, essencial 

para o funcionamento deste sistema (KŐSZEGI; POÓR, 2016).  

Devido à sua ocorrência natural, especialmente em determinadas condições climáticas 

e do armazenamento inadequado de insumos, a OTA se tornou um contaminante bastante 

comum em alimentos e no ecossistema. Há evidencias da presença de OTA no ambiente, com 

a micotoxina já tendo sido detectada em fontes de água (HU et al., 2017; MATA et al., 2015) e 

em animais marinhos (SUN et al., 2015). A maior incidência de detecção, no entanto, ocorre 

nos alimentos. OTA já foi encontrada em diversos tipos de alimentos no mundo, incluindo 

carnes em mercados na Croácia (PLEADIN et al., 2015), no café brasileiro e europeu 

(ALMEIDA et al., 2007; V. D. STEGEN et al., 1997), vinhos e cervejas do Chile e Hungria 

(VARGA et al., 2014; VEGA et al., 2012), frutas na Argentina e Canadá (LOMBAERT et al., 

2004; MAGNOLI et al., 2004) e sucos europeus (JØRGENSEN, 2005).  

 Dentre os alimentos mais afetados pela presença da toxina estão os cereais  

(CZERWIECKI; CZAJKOWSKA; WITKOWSKA-GWIAZDOWSKA, 1998; J⊘RGENSEN; 

RASMUSSEN; THORUP, 1992; LEE; RYU, 2015; VILLA; MARKAKI, 2009). 

Curiosamente, dados indicam que a presença de OTA é maior em cereais produzidos de forma 

orgânica (JØRGENSEN; JACOBSEN, 2002), método esse que visa oferecer maior segurança 

alimentar aos consumidores, mas que possivelmente favorece o crescimento dos organismos 

produtores da toxina devido ao baixo uso de fungicidas e outros agrotóxicos. A possível 

toxicidade atribuída especificamente a essa classe de alimentos se torna ainda mais preocupante 

quando se leva em conta o fato de que cereais contribuem com boa parte da alimentação de 
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crianças ao longo do desenvolvimento. OTA já foi detectada em preparações alimentícias para 

bebês (BONERBA et al., 2017), mas ainda não está elucidado os possíveis efeitos que a 

exposição precoce à toxina possa acarretar no desenvolvimento da criança e possíveis 

consequências para a vida adulta. 

OTA é a toxina do grupo das ocratoxinas mais prevalente e tóxica (BRIEN; DIETRICH, 

2004). O efeito dessa toxina já foi avaliado em roedores (CASTEGNARO et al., 1998; 

KANISAWA; SUZUKI, 1978), aves (STOEV, 2010) e peixes (DOSTER; SINNHUBER; 

PAWLOWSKI, 1974; MANNING et al., 2003).  Sua presença tem sido associada com 

imunossupressão (LEA; STEIEN; STORMER, 1989), hepatotoxicidade (QI et al., 2015), 

nefrotoxicidade e nefropatologias, especialmente a Nefropatia Endémica dos Balcãs (ABID et 

al., 2003; FUCHS; PERAICA, 2005). Além disso, OTA também tem sido cada vez mais 

associada a quadros neuropsiquiátricos como a encefalomielite miálgica, neurotoxicidade e 

sintomatologia parkinsoniana (BREWER et al., 2013; SAVA et al., 2006b; YOON et al., 2009). 

Devido ao potencial tóxico da OTA, os países têm feito esforços para regulamentar e 

tentar controlar a presença dessa toxina em produtos alimentícios (BRASIL; SAÚDE; 

ANVISA, 2011; CANADA BUREAU OF CHEMICAL SAFETY, FOOD DIRECTORATE, 

2009; EUROPEAN UNION, 2014). A Organização Mundial da Saúde (OMS) revisou em 2001 

as questões pertinentes aos limites aceitos para a presença de OTA em alimentos, determinando 

que a ingestão semanal tolerável (Provisional tolerable weekly intake - PTWI) seria de 100 

ng/kg, entretanto, esse valor varia de acordo com as normas internas definidas pelos países e 

com o porte físico do indivíduo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002). Esse método 

gera divergências nos valores “aceitos” como limites, assim, prejudicando a fiscalização e 

gerando lacunas nas normas dos órgãos reguladores. Essa falta de padronização quanto aos 

valores aceitáveis se torna ainda mais grave devido à natureza exponencial da produção 

alimentícia. Em 2019, a produção agrícola foi responsável por movimentar bilhões de toneladas 

em alimentos produzidos (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO), 2019a) e 

um enorme montante em dólares negociados através de exportações (FOOD AND 

AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO), 2019b). Nesse cenário países como China, 

Estados Unidos, Índia, Alemanha e Japão são os maiores responsáveis pelas importações 

mundiais de commodities alimentícios (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION 

(FAO), 2019c), enquanto os maiores exportadores são Brasil, Estados Unidos, Indonésia, 

Holanda e França (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO), 2019d). Essas 

nações líderes no mercado de alimentos são justamente algumas das citadas anteriormente com 
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casos detectados de OTA em diversos produtos, tornando ainda mais importante o controle dos 

níveis dessas toxinas nos alimentos que chegam ao consumidor, afinal, essas substâncias 

desconhecem fronteiras e transitam entre os continentes. 

 

1.3 Peixe-zebra como organismo modelo 

O peixe-zebra (Danio rerio, Hamilton-Buchanan, 1822), conhecido mundialmente como 

zebrafish, vem sendo amplamente utilizado como organismo modelo em pesquisas nas áreas de 

farmacologia (TRAN et al., 2017), toxicologia (GERLAI; LEE; BLASER, 2006) e 

neurociências (BENVENUTTI et al., 2018; PANCOTTO et al., 2018).  

Nativo do sul asiático, o peixe-zebra é um teleósteo que tem ampla homologia genética 

e fisiológica com os humanos (LIESCHKE; CURRIE, 2007). O peixe-zebra também é um 

organismo no qual se pode facilmente mimetizar as condições de um animal em seu ecossistema 

natural. Além disso, o peixe-zebra possui embriões transparentes que possibilitam a observação 

do desenvolvimento embrionário até estágios larvais (STEWART et al., 2014). Por todos esses 

fatores, o peixe-zebra tem ganhado espaço em estudos ecotoxicológicos (HERMSEN et al., 

2012; ROY; CARNEIRO; OCHS, 2016; VALADAS et al., 2019; WIEGAND et al., 2001). 

Porém, existem poucos dados sobre os efeitos comportamentais e bioquímicos da exposição à 

Ocratoxina A em peixe-zebra adulto. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos gerais 

Avaliar os efeitos da exposição à OTA sobre parâmetros comportamentais e 

bioquímicos em peixes-zebra adultos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

Avaliar os efeitos da exposição à OTA sobre: 

a) Parâmetros comportamentais no teste de tanque aberto em peixes-zebra adultos; 

b) Parâmetros comportamentais no teste de interação social em peixes-zebra adultos; 

c) Parâmetros bioquímicos relacionados ao estresse oxidativo como peroxidação 

lipídica (TBARS), tióis não-proteicos (NPSH), glutationa peroxidase (GPx), 

glutationa redutase (GR) e glutationa S-transferase (GST). 

  


