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RESUMO 
 

JESUS, L. W. O. Gonadotropinas e seus receptores em Astyanax altiparanae 

(Teleostei, Characiformes): caracterização molecular e expressão espaço-temporal 

durante o ciclo reprodutivo em cativeiro. 2016. 148 f. Tese (Doutorado em Biologia 

Celular e Tecidual) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2016. 

 

Visando compreender melhor a regulação endócrina da reprodução em espécies da ordem 

Characiformes e as bases fisiológicas das disfunções reprodutivas que comumente ocorre 

em espécies migradoras quando em cativeiro, nós escolhemos como modelo deste estudo 

Astyanax altiparanae. Inicialmente, a partir da hipófise, foram clonados e caracterizados os 

cDNAs completos para as subunidades beta dos hormônios folículo-estimulante (fshb), 

luteinizante (lhb) e da subunidade alfa das gonadotropinas (gpha). Das gônadas, foram 

clonados e caracterizados os cDNAs para os receptores de gonadotropinas (fshr e lhr). As 

análises filogenéticas destes genes demonstram uma proximidade com aquelas homólogas 

das ordens Siluriformes e Cypriniformes. A seguir, por meio de qPCR, detectamos que a 

expressão dos mRNAs para as gonadotropinas foi restrita à hipófise, ao passo que dos 

receptores foi restrita às gônadas. As técnicas de hibridização in situ e imunofluorêscencia 

dupla, utilizando-se anticorpos policlonais específicos, mostraram que os mRNAs/proteínas 

para subunidades beta são expressas por diferentes populações de células gonadotrópicas 

na hipófise. Nas gônadas, o Fshr e Lhr foram imunodetectados nas células de Sertoli e 

Leydig, bem como nas células foliculares e da teca a partir de oócitos perinucleolares. 

Então, os níveis de expressão gênica de gpha, fshb, lhb, fshr e lhr, juntamente como os 

níveis plasmáticos de esteroides sexuais foram avaliados e relacionados com a cinética da 

gametogênese durante o ciclo reprodutivo anual de machos e fêmeas em cativeiro. Nas 

fêmeas, os níveis de fshb alteraram significativamente ao longo do ciclo reprodutivo, embora 

os níveis plasmáticos de E2 não apresentaram alterações. Já os níveis de lhb e 17α, 20β-

DHP foram constantes durante todo o ciclo reprodutivo, possivelmente sendo a causa das 

disfunções reprodutivas apresentadas pelas fêmeas em cativeiro. Altos níveis de fshr foram 

detectados nos ovários durante a maior parte do ciclo, ao passo que os níveis de lhr 

apresentaram um aumento a partir do início da estação reprodutiva, apresentando um pico 

em janeiro de 2012, em paralelo ao pico de IGS. Nos machos, foi observado um aumento de 

fshb de setembro de 2012 a janeiro de 2013, com posterior redução destes níveis. Já os 

níveis de lhb estavam elevados em setembro de 2012 e a seguir apresentaram uma redução 

progressiva. Nos testículos, os níveis de ambos os receptores apresentaram-se constantes 

durante a maior parte do ciclo reprodutivo. Os níveis plasmáticos de T e 11-kt apresentaram 



a mesma cinética, embora os níveis de 11-kt eram cerca de 10 vezes mais altos que os de 

T. Em setembro de 2012, ambos os andrógenos estavam reduzidos, mas em novembro de 

2012 apresentaram um pico, exibindo uma redução progressiva nos demais meses. 

Entretanto, o IGS nos machos apresentou-se constante durante a maior parte do ciclo, 

exibindo apenas uma redução em maio de 2013. Em conjunto, estes dados ampliam os 

dados sobre a regulação endócrina da reprodução em Characiformes, bem como podem ser 

utilizados em futuros estudos básicos e aplicados à aquicultura. 

 

Palavras chave: Peixes. Lambari. Reprodução. Hipófise. Gônadas. Hormônios. 



ABSTRACT 

 

JESUS, L. W. O. Gonadotropins and their receptors in Astyanax altiparanae (Teleostei, 

Characiformes): molecular characterization and spatio-temporal expression during the 

reproductive cycle in captivity. 2016. 148 p. Ph. D. Thesis (Cell and Tissue Biology) - 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

To better understand the endocrine control of reproduction in Characiformes and the basis 

from reproductive dysfunctions that commonly occur in migratory fish when kept in captivity, 

we chose Astyanax altiparanae as model species. First, from pituitary, we cloned the full-

leght cDNAs coding for the follicle-stimulating hormone beta subunit (fshb), the luteinizing 

hormone beta subunit (lhb), and the common gonadotropin alpha subunit (gpha). From 

gonads, we cloned the full-length cDNAs for gonadotropin receptors (fshr and lhr). 

Phylogenetic analysis revealed that all five sequences showed the highest degree of amino 

acid identity with other homologous sequences from Siluriformes and Cypriniformes, 

respectively. Next, using qPCR, we observed that gonadotropin subunits expression was 

restricted to the pituitary gland, just like their receptors expression was restricted to the 

gonads. In addition, in situ hybridization and double immunofluorescence technique, 

employed with specific polyclonal antibodies, revealed that both gonadotropin beta subunits 

mRNAs/proteins are expressed by distinct populations of gonadotropes at pituitary. Both 

Fshr and Lhr were immunodetected on Sertoli and Leydig cells, as well as on ovaries on 

follicular and theca cells, starting from perinucleolar oocytes. Then, gene expression levels of 

gpha, fshb, lhb, fshr e lhr, in parallel to plasma level of sex steroids, were assessed and 

evaluated according to gemetogenesis during the annual reproductive cycle of males and 

females kept in captivity. In females, the fshb transcript levels changed significantly 

throughout the cycle, although the E2 plasma levels did not. The lhb transcripts and 17α, 

20β-DHP plasma were constant over the time, and possibly, this must be related to the 

reproductive impairment of A. altiparanae females in captivity. High fshr levels were 

observed in ovaries during most of the cycle, whereas lhr levels showed an increase from the 

beginning of the spawning season, presenting a peak in January 2012, in parallel to the GSI 

peak. In males, a progressive increasing of fshb transcripts was noted from September 2012 

to January 2013, and subsequent reduction of these levels. However, lhb transcript levels 

were elevated in September 2012, but after that showed a progressive reduction. In the 

testes, both gonadotropin receptors were constant during the most par of the cycle. T and 

11-kt plasma levels showed the same patterns, besides 11-kt levels were around 10 times 

higher than T levels. In September 2013, both androgens were reduced, but displayed a pick 

in November 2012, and next, a progressive reduction from both was observed. In males, GSI 



was constant in most part of the cycle, showing only one reduction in May 2013. Taken 

togheter, these data clarified the endocrine regulation of reproduction in Characiformes, and 

can be used as base in further basic and applied studies related to Aquaculture. 

 

Keywords: Fish. Lambari. Reproduction. Pituitary gland. Gonad. Hormones. 

 



1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1 O eixo hipotálamo-hipófise-gônadas  

A reprodução é um processo essencial para a perpetuação das espécies e, nos 

vertebrados, envolve uma intrincada coordenação fisiológica, representada por vários 

hormônios que podem atuar em diversos graus de complexidade, refletindo diretamente nas 

especificidades do processo reprodutivo de cada espécie (BENTLEY, 1998). Assim como 

nos demais vertebrados, a reprodução nos peixes teleósteos é internamente regulada por 

um sistema hierarquizado e orquestrado por diferentes órgãos, tipos celulares, hormônios e 

seus receptores, os quais em conjunto formam o eixo hipotálamo-hipófise-gonadas (HPG) 

(YARON; LEVAVI-SIVAN, 2011).  

De uma forma geral, estímulos ambientais como fotoperíodo, temperatura e 

aumento da pluviosidade, em conjunto com sinais sociais, são percebidos e convertidos em 

sinais eletroquímicos, que são transmitidos por neurônios sensoriais até o hipotálamo e 

estimulam a síntese e liberação do hormônio liberador de gonadotropinas (GnRH). Este, 

regulado pela Kisspeptina, é conduzido pelas fibras nervosas oriundas do hipotálamo até a 

adeno-hipófise, estimulando a secreção de gonadotropinas pelas células gonadotrópicas 

(ZOHAR et al., 2010). 

As gonadotropinas (GtHs), o hormônio folículo estimulante (Fsh) e luteinizante (Lh), 

são transportadas pela corrente sanguínea até as gônadas e, por meio da ativação de seus 

receptores (Fshr e Lhr) presentes em tipos celulares específicos, desencadeiam a produção 

de diferentes esteroides sexuais. Estes, por sua vez, atuarão diretamente regulando as 

diferentes fases do processo de gametogênese e a liberação dos gametas, ou, 

indiretamente, por meio da produção e atividade de fatores de crescimento e outras 

moléculas sinalizadoras (LEVAVI-SIVAN et al., 2010; ZOHAR et al., 2010).  

 

1.2 Hormônio liberador de gonadotropinas (GnRH) 



No topo da regulação do eixo HPG encontra-se o GnRH, um decapeptídeo com 

vários resíduos de aminoácidos conservados entre os vertebrados. Além da sua função 

hipofisiotrópica, o GnRH também atua  como neuromodulador e regulador do 

comportamento sexual (ZOHAR et al., 2010). Desde a sua descoberta nos teleósteos, 

pesquisas envolvendo este hormônio tem ganhado cada vez mais atenção, devido a seu 

potencial uso na aquicultura (MYLONAS et al., 2010) e, também, como um marcador de 

estudos evolutivos, pois, embora exista um total de 30 variantes de GnRH identificados em 

invertebrados e vertebrados, estas formas apresentam um certo grau de conservação em 

sua estrutura gênica, proteica e funções biológicas (GOMES; COSTA; BORELA, 2013).  

Cada espécie apresenta duas ou três formas, sendo chamadas de GnRH 1, 2 ou 3. 

Estas formas de GnRH estão distribuídas em três populações de neurônios distintas no 

encéfalo, com reflexo na sua diversidade filogenética e funções biológicas. O GnRH1 é 

expresso por neurônios hipotalâmicos e relaciona-se à função reprodutiva. Já a variante 

GnRH2 é expressa no tegumento do encéfalo médio e atua como neuromodulador, ao 

passo que o GnRH3 é expresso no nervo terminal/telencéfalo ventral, e pode estar 

relacionado a ambas funções (ZOHAR et al., 2010). 

Os padrões de síntese e secreção de GnRH variam durante o ciclo de vida dos 

peixes, e sua regulação está intimamente associada com o ciclo reprodutivo (ZOHAR et al., 

2010). Em Oncorhynchus masou (Salmoniformes), a expressão de mRNAs para gnrh 

coincide com o aumento do índice gonadosomático (AMANO et al., 1991), bem como com 

os estágios finais da migração reprodutiva e maturação final das gônadas. Em Morone 

saxatilis (Perciformes) os níveis de GnRH1 e 2 aumentam durante a recrudescência gonadal 

e têm um pico próximo ao momento da desova em machos e fêmeas (HOLLAND; HASSIN; 

ZOHAR, 2001). De forma geral, os resultados evidenciam uma estreita relação entre a 

expressão de GnRH2 e a atividade reprodutiva nos adultos. Ainda, o GnRH2 e 3 devem ter 

outras funções neuroendócrinas na reprodução além daquelas ligadas à função 

hipofisiotrópica.  



Estudos sobre as flutuações nos níveis de GnRH durante o ciclo reprodutivo em 

espécies sul-americanas são praticamente inexistentes, à exceção dos dados obtidos em 

fêmeas de Odonthestes bonarienses (Atheriniformes). Nesta, foram detectadas quantidades 

significantes dos transcritos para as três variantes no encéfalo. Os níveis de gnrh1 variaram 

em correlação com a condição gonadal, enquanto os maiores níveis de gnrh3 ocorreram 

durante os estágios iniciais do desenvolvimento ovariano (GUILGUR; STRUSSMANN; 

SOMOZA, 2009).  

Em relação às espécies nativas, existe apenas um estudo recente sobre a 

caracterização molecular dos GnRHs em Astyanax altiparane (Characiformes) e seus 

padrões de expressão gênica ao longo do estímulo reprodutivo em fêmeas submetidas a 

injeção de três isoformas (peptídeos) comerciais de GnRH (GOMES; CASSEL; BORELLA, 

2005). Este estudo revelou que esta espécie apresenta apenas duas isoformas de GnRH, a 

2 e a 3. No entanto, os três GnRHs injetados estimularam a expressão de lhb, mas não do 

fshb. Apenas o GnRH 2 estimulou o aumento na produção do hormônio indutor da 

maturação, culminando com desova dos animais. Ainda, foi evidenciado que o GnRH2 

possivelmente está associado ao comportamento reprodutivo, ao passo que o GnRH3 deve 

ser a forma hipofisiotrópica em Astyanax altiparane (GOMES; CASSEL; BORELLA, 2005). 

Embora o GnRH seja o principal neuropeptídio regulador da síntese e liberação de 

gonadotropinas, outros neurohormônios e neurotransmissores como o ácido γ-

aminobutrírico (GABA), neuropeptídio Y (NPY), hormônio inibidor de gonadotropinas (GnIH), 

dopamina, e o peptídeo ativador da adenilatociclase (PACAP) também podem modular 

estas funções in vivo ou in vitro (ZOHAR et al., 2010). 

 

1.3 Gonadotropinas  

As gonadotropinas, denominadas de hormônio folículo estimulante (FSH) e 

luteinizante (LH), juntamente com a tireotropina (TSH), constituem uma família de hormônios 

adeno-hipofisários glicoprotéicos (SWANSON; DICKEY; CAMPBELL, 2003). Como nos 



mamíferos, estes três hormônios são formados por duas subunidades distintas, uma alfa e 

uma beta, ligadas não covalentemente entre si (KAWAUCHI; SOWER, 2006).  

A subunidade alfa (Gpha) apresenta a mesma sequência de aminoácidos nos três 

hormônios em cada espécie. Ainda, esta subunidade atua na estabilização do heterodímero, 

no dobramento da proteína e na transdução de sinal (PIERCE; PARSONS, 1981). Por outro 

lado, a subunidade beta (Fshb/Lhb/Tshb) é estruturalmente diferente, sendo responsável 

pelas funções biológicas específicas de cada hormônio. A heterodimerização é 

acompanhada por várias mudanças conformacionais e pós-traducionais. Esta etapa é um 

pré-requisito para a secreção das gonadotropinas e necessária para atingir sua completa 

bioatividade, uma vez que as subunidades livres são degradadas intracelularmente e não 

apresentam especificidade aos seus receptores (PIERCE; PARSONS, 1981). 

As gonadotropinas são heterodímeros com cadeias de 30 a 50 kDa. A sequência de 

aminoácido do Lhb é altamente conservada, particularmente nas regiões responsáveis pela 

interação com o receptor. Em contraste, a estrutura primária do Fshb é mais variável do que 

o Lhb, mesmo em regiões de interação com seu receptor. Isto pode resultar em diferenças 

na natureza das interações com o receptor, na estabilidade do heterodímero, e ainda alterar 

a intensidade do seu efeito biológico nas diferentes espécies de peixes (SWANSON; 

DICKEY; CAMPBELL, 2003). 

O papel funcional de cada gonadotropina durante o ciclo reprodutivo e durante a 

diferenciação gonadal dos teleósteos ainda não foi completamente elucidado (SHIMIZU; 

KAGAWA; TANAKA, 2003a). Em relação ao ciclo reprodutivo, a maioria dos dados 

disponíveis é de espécies de salmonídeos (LEVAVI-SIVAN et al., 2009). Nestes, o Fsh atua 

no início dos eventos reprodutivos, como na vitelogênese e espermatogênese, enquanto o 

Lh atua na maturação final dos oócitos e ovulação nas fêmeas, além da espermiação nos 

machos (SWANSON; DICKEY; CAMPBELL, 2003). 

Já em não salmonídeos, as informações são mais restritas ao Lh, devido à falta de 

imunoensaios para o Fsh em outras espécies. Entretanto, estudos em não salmonídeos 

sobre a expressão das subunidades constituintes das gonadotropinas têm mostrado que, 



em espécies que reproduzem apenas uma vez durante o ciclo de vida (single spawners), os 

padrões de expressão gênica para fshb e lhb são semelhante aos encontrados em 

salmonídeos, com uma clara prevalência do lh nos eventos finais da maturação gonadal 

(Kim et al., 2005). Por outro lado, as espécies com múltiplas reproduções ao longo do ciclo 

de vida (multiple spawners), expressam de forma progressiva e simultânea os genes fshb e 

lhb durante a maturação gonadal (SWANSON; DICKEY; CAMPBELL, 2003).  

Os dados disponíveis sobre a expressão de gonadotropinas em espécies sul-

americanas também se restringem a fêmeas de Odontesthes bonariensis. Nesta, os 

transcritos para fshb e gpha aumentam a partir da fase alvéolo-cortical e durante a 

maturação final, e os níveis de lhb só estavam elevados durante esta última etapa. Ainda, os 

menores níveis de expressão gênica para os três genes foram detectados durante a fase de 

atresia (ELISIO; CHALDE; MIRANDA, 2014). 

Frente à diversidade reprodutiva dos peixes teleósteos, os papéis funcionais de 

cada gonadotropina durante o ciclo reprodutivo ainda não foram completamente 

esclarecidos (LEVAVI-SIVAN et al., 2010) e novos estudos em espécies de diferentes 

ordens e estratégias reprodutivas tornam-se necessários. A partir de clonagem molecular, 

as informações existentes sobre a regulação e os padrões de expressão gênica das 

gonadotropinas durante o ciclo reprodutivo são disponíveis principalmente em espécies de 

clima temperado, de representantes das ordens Atheriniformes, Cypriniformes, 

Cyprinodontiformes, Perciformes, Pleuronectiformes, Salmoniformes e Siluriforme (LEVAVI-

SIVAN et al., 2010). Os avanços no esclarecimento das funções biológicas destes 

hormônios e seus receptores têm sido alcançados de forma lenta, principalmente devido à 

falta de proteínas purificadas, particularmente no caso do Fsh (SWANSON; DICKEY; 

CAMPBELL, 2003). Assim, a clonagem molecular e caracterização das gonadotropinas de 

representantes de outras ordens de teleósteos, como nos Characiformes, representa um 

passo importante para o esclarecimento dos aspectos biológicos destes hormônios 

reguladores do processo reprodutivo.  



Em relação às espécies nativas, existem dados sobre o isolamento dos cDNAs 

completos para as três subunidades das gonadotropinas do pirarucu Arapaima gigas 

(CARVALHO, 2014; FARIA et al., 2013, SEVILHANO, 2015). Recentemente foi reportado o 

isolamento de sequências parciais dos cDNAs para fshb e lhb de duas espécies de 

Characiformes, tabarana Salminus hillari (MOREIRA et al., 2015) e pacu Piaractus 

mesopotamicus (KURADORUMI et al., 2015) e, ainda, de uma espécie de Siluriformes, o 

mapará Hypophthamus marginatus (HAINFELLNER, 2015) e no acará Cichlasoma dimerus 

(Perciformes) (PANDOLFI et al., 2009). 

 

1.4 Gonadotropinas extra-hipofisárias  

Embora a hipófise seja o principal sítio de secreção de gonadotropinas nos 

teleósteos, diversos estudos também têm detectado a produção de gonadotropinas (mRNAs 

e proteínas) em outros órgãos (LEVAVI-SIVAN et al., 2010), assim com visto nos mamíferos 

(CHU; GAO; HUANG, 2008; LITICHEVER et al., 2009, MARKKULA et al., 1995).  

Em Sparus aurata (Perciformes), foi detectada a síntese e liberação de 

gonadotropinas pelos oócitos, e esse processo era acentuado pela administração de um 

análogo de GnRH, ou reduzido por seu antagonista (WONG; ZOHAR, 2004). Em 

Oreochromis niloticus (Perciformes) foram detectados transcritos para fshb e lhb no encéfalo 

(PARHAR et al., 2003). Além disso, em Cichlasoma dimerus (Perciformes) foram detectadas 

gonadotropinas no encéfalo e ovários. Os neurônios imunorreativos ao Fshb e Lhb se 

localizavam na área pré-óptica e seus prolongamentos se direcionavam para diferentes 

áreas do encéfalo e à neuro-hipófise. Estes resultados foram obtidos por imuno-histoquímica 

e confirmados pela detecção de seus respectivos transcritos no encéfalo. Nos ovários, uma 

imunorreatividade para ambas gonadotropinas foi detectada no citoplasma dos oócitos pré-

vitotelogênicos e no início da vitelogênese (PANDOLFI et al., 2006).  

Em Danio rerio (Cypriniformes), também foi demonstrada a presença de fshb e lhb 

nos testículos e ovários, bem como em outros órgãos e tecidos, como no rim cefálico, 

músculo, fígado e brânquias (SO; KWOK; GE, 2005). Já em Odontesthes bonariensis 



(Atheriniformes), os transcritos para gpha, fshb e lhb foram detectadas no encéfalo, testículo 

e ovário de animais sexualmente maduros e imaturos (ELISIO et al., 2012). Nos ovários, a 

expressão de gpha foi observada no citoplasma das oogônias e de oócitos pré-vitelogênicos 

e vitelogênicos, ao passo que o lhb foi detectado apenas nos oócitos pré-vitelogênicos e 

vitelogênicos. No testículo, a expressão das três subunidades foi observada nas 

espermatogônias, enquanto que sinais mais fracos foram detectados nos espermatócitos. 

Entretanto, embora os três transcritos fossem detectados no encéfalo por RT-PCR, os 

autores não conseguiram investigar a expressão celular destes pela técnica de hibridização 

in situ (ELISIO; CHALDE; MIRANDA, 2014). Interessantemente, neste estudo, os autores 

também demonstraram que o aumento da temperatura reduz os níveis de expressão de 

gpha, fshb e lhb nos três órgãos analisados em ambos os sexos, com a exceção dos níveis 

de fshb no encéfalo. 

O papel da produção das gonadotropinas no encéfalo não está claro, mas tem sido 

especulada uma função no desenvolvimento do encéfalo, na neuromodulação, na regulação 

da atividade das células adeno-hipofisárias e no comportamento sexual (ELISIO; CHALDE; 

MIRANDA, 2014; PANDOLFI et al., 2009). Já nos ovários, possivelmente atuam como 

fatores autócrinos e/ou parácrinos envolvidos na comunicação entre os oócitos e as células 

foliculares. Ainda, é especulada a existência de um eixo GnRH/GtHs nos ovários em 

algumas espécies de teleósteos, devido a responsividade destes frente ao GnRH exógeno 

em Sparus aurata (Wong; Zohar, 2004) e a expressão de GnRH e um dos seus receptores 

(GnRH-R 2) nos ovários de Odontesthes bonariensis (GUILGUR; STRUSSMANN; 

SOMOZA, 2009). Em relação ao testículo, pouco se sabe quais tipos celulares expressam 

as subunidades das gonadotropinas, bem como suas possíveis funções.  

 

1.5 Células gonadotrópicas 

As gonadotropinas são produzidas pelas células gonadotrópicas, as quais se 

localizam na proximal pars distalis (PPD) da hipófise dos teleósteos (Figura 1).  

 



 

 

Figura 1 – Secções sagitais da hipófise de A. altiparanae coradas por Tricômico de Mallory (A, B) e pelo Ácido 

periódico – Reativo de Schiff (PAS) (C). Observe as três regiões adeno-hipofisárias (A, C), rostral pars distalis 

(RPD), proximal pars distalis (RPD) e pars intermedia (PI) e as ramificações da neuro-hipófise (asteriscos). Em 

(B), um detalhe da PPD evidenciando as células gonadotrópicas intensamente cianófilas e com vacúolos 

citoplasmáticos (setas). Em (C) note a positividade das células gonadotrópicas ao PAS. Escala: 100 µm (A, C), 

20 µm (B). 

 

Estas células apresentam formato globoso, núcleo excêntrico, variável número e 

tamanho de grânulos secretórios, além de vacúolos de tamanho variável originados pelas 

cisternas do retículo endoplasmático rugoso diferencialmente dilatadas (GARCÍA-

HERNÁNDES et al., 2002). 

As células gonadotrópicas apresentam afinidade por corantes básicos e, devido à 

natureza glicoproteica das gonadotropinas, também são reativas ao Ácido Periódico - 

Reativo de Schiff (BORELLA; VENTURIERI; MANCERA, 2009; KASPER et al., 2006), ver 

Figura 1. Entretanto, a diferenciação deste tipo celular em células produtoras de Fsh ou Lh 

só é possível com a aplicação de técnicas mais sensíveis, como a imuno-histoquímica e a 

hibridização in situ (AGULLEIRO; GARCÍA-HERNANDEZ; GARCÍA-AYALA, 2006; 

WELTZIEN et al., 2004). 

Entre as células adeno-hipofisárias de teleósteos, as células gonadotrópicas são as 

últimas a diferenciarem-se e tornarem-se funcionais durante o desenvolvimento inicial, e 



pouco se conhece em relação à regulação da maturação destes tipos celulares (WELTZIEN 

et al., 2014). Adicionalmente, as células gonadotrópicas apresentam consideráveis 

mudanças em relação ao volume ocupado na hipófise e às características morfológicas ao 

longo do ciclo reprodutivo (NAITO et al. 1991,1993, NOZAKI et al., 1990, SHIMIZU; 

TANAKA;KAGAWA, 2003b, VONGVATCHARANON et al.; 2005) ou sob condições 

experimentais (CHABBI; GANESH, 2012; GOLAN; BIRAN; LEVAVI-SIVAN, 2014, GOLAN; 

LEVAVI-SIVAN, 2013). 

Embora seja bem estabelecida a presença de duas gonadotropinas nos teleósteos 

(LEVAVI-SIVAN et al., 2010), ainda não está claro se estes hormônios são produzidos por 

uma única célula gonadotrópica, assim como nos mamíferos, ou por dois tipos celulares 

(KAWAUCHI; SOWER, 2006). Duas células gonadotrópicas distintas, produtoras de Fsh e 

Lh, têm sido detectadas em espécies de diferentes ordens de teleósteos (KAGAWA et al., 

1998; MIRANDA; STRUSSMANN; SOMOZA, 2001; NOZAKI et al., 1990; PANDOLFI et al., 

2009; SHIMIZU et al., 2003a), bem como uma terceira população de células que expressa 

ambas gonadotropinas (GARCÍA-HERNÁNDEZ et al., 2002; KASPER et al., 2006; 

MAGLIULO-CEPRIANO; SCHREIBMAN; BLUM,1994; VISSIO et al., 1997).  

Entretanto, conforme revisão de Jesus et al. (2014), muitos destes estudos foram 

realizados com o emprego de anticorpos heterólogos e apresentaram resultados 

conflitantes. Os quais podem ter sido gerados devido às diferenças evolutivas entre as 

cadeias das gonadotropinas das espécies analisadas em relação àquelas utilizadas para o 

desenvolvimento dos anticorpos, especialmente no caso do Fsh (AGULLEIRO; GARCÍA-

HERNANDEZ; GARCÍA-AYALA, 2006). 

Dada a importância das células gonadotrópicas e seus hormônios, estas células 

têm sido alvo de vários estudos relacionados aos mais diversos aspectos, como ao longo da 

ontogenia/diferenciação gonadal dos peixes (GRANDI et al., 2014; JESUS et al., 2014, 

PANDOLFI et al., 2009), durante o ciclo reprodutivo (HONJI et al., 2013; NAITO et al., 1991; 

NOZAKI et al., 1990; SHIMIZU et al., 2003b; VONGVATCHARANON et al., 2005), migração 



(MUKAI; OOTA, 1995) ou, ainda, sob diferentes condições experimentais (CHABBI; 

GANESH, 2012; GOLAN; BIRAN; LEVAVI-SIVAN, 2014; NAGAHAMA, PETER, 1992).  

 

1.6 Receptores de gonadotropinas 

As gonadotropinas exercem suas funções biológicas a partir da ligação e ativação 

de seus receptores cognatos (Fshr e Lhr), os quais estão presentes na superfície de células-

alvo presentes nas gônadas (LEVAVI-SIVAN et al., 2010). Estes, assim como as 

subunidades constituintes das gonadotropina, são codificados por diferentes genes 

parálagos (BOGERD et al., 2005). Os receptores de gonadotropinas são acoplados à 

proteína G (GPCRs) e são membros da família de receptores do tipo Rodopsina, sendo 

compostos por um extenso domínio extracelular aminoterminal, um domínio transmembrana 

hepta-helicoidal e por um curto domínio carboxiterminal citoplasmático (BOGERD et al., 

2005), Figura 2.  

 

Figura 2 – Esquema da organização dos receptores de gonadotropinas. A região N-terminal compreende o 

domínio extracelular (ETC), o qual apresenta dez cadeias beta-pregueadas. O domínio transmembrana está 

inserido na membrana plasmática (barras cinza). Já o domínio intracelular é composto pela região C-terminal da 

proteína. Possíveis sítios de N-glicosilação estão representados como Y. Adaptado de Levavi-Sivan et al., 

(2010).  

 



 O domínio extracelular (ECD) representa mais da metade da extensão da proteína 

e contribui para o reconhecimento e especificidade da ligação com seu ligante. Por 

consequência, este domínio apresenta baixa homologia entre o Fshr e Lhr (KUMAR; 

TRANT, 2001). O domínio transmembrana (TM) compreende a região mais conservada 

destes receptores em relação à estrutura e sequência de aminoácidos. Esta região atua na 

ativação do receptor e na transdução de sinal. Já o domínio intracelular (IT) apresenta alta 

variabilidade em sua sequência de aminoácidos, porém todos apresentam sítios de 

fosforilação por quinases intracelulares. Ainda, apresenta resíduos envolvidos no 

acoplamento da proteína G, em seu dobramento e na ligação de diferentes moléculas de 

sinalização intracelular (LEVAVI-SIVAN et al., 2010). 

Nos últimos anos têm crescido o número de estudos envolvendo a clonagem dos 

cDNAs para os receptores de gonadotropinas nas mais diversas grupos e espécies de 

teleósteos. A partir destas sequências, análises filogenéticas sugerem que os receptores de 

gonadotropinas foram altamente conservados durante a evolução dos vertebrados, e a 

sequência de aminoácidos em peixes apresenta alta homologia com as sequências de 

mamífero, aves e répteis (LEVAVI-SIVAN et al., 2010). Entretanto, diferentemente dos 

mamíferos, a funcionalidade e a expressão espaço-temporal dos receptores de 

gonadotropinas não estão totalmente esclarecidas. 

Os receptores de gonadotropinas são majoritariamente expressos nas gônadas, 

porém, também é relatada a sua expressão em outros órgãos como no rim cefálico e 

encéfalo (KUMAR; IJIRI; TRANT, 2001). O Lhr é expresso nas células da granulosa e nas 

células de Leydig, ao passo que o Fshr é encontrado nas células da teca, da granulosa e 

também nas células de Sertoli (KUMAR; TRANT, 2001; SCHULZ et al.. 2001).  

Entretanto, interessantemente, a presença de Fshr foi detectada nas células de 

Leydig de espécies das ordens Anguilliformes (OHTA et al., 2007), Siluriformes (GÁRCIA-

LOPES et al., 2009) e Pleuronectiformes (CHAUVIGNÉ et al., 2012), sugerindo que, 

diferente dos mamíferos, a atividade esteroidogênica das células de Leydig em peixes é 

regulada por ambas gonadotropinas (SCHULZ et al., 2010). 



Ainda, estudos recentes detectaram a expressão de Lhr nas células de Sertoli de 

Danio rerio (Cypriniformes, GARCÍA-LÓPEZ et al., 2010) e também a expressão proteica de 

Lhr nas espermátides desta espécie, em Sparus aurata (Perciformes) e em Solea 

senegalensis (Pleuronectiformes), (CHAUVIGNÉ et al., 2014).  

A disponibilidade de gonadotropinas recombinantes de diferentes espécies de 

peixes, em paralelo à clonagem dos receptores de gonadotropinas em um número cada vez 

maior de espécies, têm permitido a realização de análises funcionais e modelagem das 

possíveis interações entre estes ligantes e seus receptores, contribuindo assim para um 

maior esclarecimento sobre as interações entre as gonadotropinas e seus receptores 

(AIZEN et al., 2012).  

Em mamíferos, em condições fisiológicas, o FSHR e o LHR são ativados de forma 

específica por seus ligantes, apresentando uma seletividade bem definida (BOGERD et al., 

2005). Entretanto, análises funcionais a partir da expressão destes receptores de peixes em 

linhagens celulares têm evidenciado que, nos teleósteos, os receptores de gonadotropinas 

são menos discriminatórios, devido à existência de promiscuidade na interação destes 

receptores com seus ligantes (LEVAVI-SIVAN et al., 2010; SCHULZ et al., 2001). Porém, 

resultados diferenciados têm sido relatados com o uso de gonadotropinas específicas ou de 

espécies filogeneticamente próximas.  

Em Dicentrarchus labrax (Perciformes), cada receptor é ativado de forma específica 

por seus respectivos hormônios recombinantes (ROCHA et al., 2007). Este mesmo padrão 

foi observado em Oncorhynchus mykiss (Salmoniformes), com o emprego de hormônios 

específicos purificados (SAMBRONI et al., 2007). Por outro lado, em Danio rerio 

(Cypriniformes) e Solea senegalensis (Pleunoectiformes), utilizando-se gonadotropinas 

recombinantes, foi observado que o Lhr é especificamente ativado pelo Lh, ao passo que o 

Fshr pode ser estimulado por ambas gonadotropinas (CHAUVIGNÉ et al., 2012; SO et al., 

2005). De forma geral, tem sido sugerido que o Lhr apresenta alta seletividade, como em 

mamíferos. Já a seletividade do Fshr parece ser espécie ou táxon-específico (AIZEN et al., 

2012; LEVAVI-SIVAN et al., 2010). Esta variação na interação entre gonadotropinas e seus 



receptores em um limitado número de espécies torna interessante analisar se este 

mecanismo também ocorre em outros grupos de teleósteos, como nos Characiformes. 

Poucos estudos têm reportado os padrões de expressão gênica de fshr e lhr 

durante o ciclo reprodutivo em peixes, especialmente em machos. Os estudos existentes 

indicam que nas fêmeas o fshr está associado com a recrudescência ovariana (KUMAR; 

TRANT, 2001) e, curiosamente, também na maturação final dos oócitos e na ovulação, 

sendo estes dois últimos eventos inicialmente relacionados apenas à atividade do lhr. Em 

Odontesthes bonariensis, os níveis de fshr aumentam durante a vitelogênese, enquanto os 

níveis de lhr aumentam significativamente durante o final da vitelogênese e maturação final 

(ELISIO; CHALDE; MIRANDA, 2014). Similarmente, nos machos, os níveis de fshr flutuam 

no inicio do ciclo reprodutivo, mas também aumentam durante a espermiação (LEVAVI-

SIVAN et al., 2010). 

 

1.7 Esteroides sexuais e esteroidogênese gonadal 

A porção inferior do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas é funcionalmente 

representada pelos esteroides sexuais, os quais são sintetizados em decorrência da 

ativação dos receptores de gonadotropinas presentes em células somáticas nas gônadas. 

Os níveis plasmáticos dos esteroides sexuais sofrem importantes variações durante o ciclo 

reprodutivo nos machos e fêmeas (LUBZENS et al., 2010, SCHULZ et al., 2010), indicando 

ao encéfalo e hipófise o status reprodutivo do animal, de forma a modular a síntese de 

GnRH e gonadotropinas por meio de um intrincado sistema de retroalimentação positiva e 

negativa, além de controlarem o comportamento e o período reprodutivo (ZOHAR et al., 

2010). 

As vias metabólicas relacionadas à esteroidogênese gonadal nos peixes (Figura 3) 

são similares às de outros vertebrados, com poucas diferenças (YARON; LEVAVI-SIVAN, 

2013). O processo se inicia com o transporte de colesterol para a membrana mitocondrial 

interna, pela atividade da proteína esteroidogênica regulatória aguda (Star), a qual é 

influenciada pela estimulação das gonadotropinas. Então, o colesterol é convertido em 



pregnenolona pela enzima P450scc, uma etapa limitante da biossíntese de esteroides. A 

seguir, ocorrem várias reações catalisadas pelas enzimas P450c17 e 3β-hydroxiesteroide 

desidrogenase (3β-HSD), que resultarão nos substratos necessários para síntese dos 

produtos finais. 

 

Figura 3 – Principais vias na biossíntese de esteroides sexuais em peixes, a partir do substrato pregnolona. 

Adaptado de Yaron e Levavi-Sivan (2011).  

 

Nas fêmeas, o Fsh estimula a conversão do colesterol em testosterona (T) nas 

células da teca, a qual é aromatizada pela enzima aromatase (P450arom) e convertida em 

17β-estradiol (E2) na camada granulosa do folículo ovariano. O E2 é o principal esteroide 

produzido na fase de maturação gonadal nas fêmeas e está associado com a proliferação 

das oogônias, bem como estimula a produção de vitelogenina pelo fígado. A vitelogenina é 

transportada pela corrente sanguínea e captada pelos oócitos, mediante ação do Fsh 

(LUBZENS et al., 2010). O crescimento do oócito se dá pela incorporação de vitelo, o 



principal substrato metabólico para o desenvolvimento inicial dos peixes. O início da 

vitelogênese é caracterizada pelo aumento nos níveis plasmáticos de Fsh, E2 e na 

expressão de fshr (LUBZENS et al., 2010).  

Os altos níveis de E2 induzem a secreção de Lh, o qual estimula a síntese de 17α-

hidroxiprogesterona nas células tecais. Esta é convertida pela enzima 20β-HSD presente 

nas células da granulosa em 17α-20β-dihidroxi-4-pregnen-3-one (DHP). O DHP é o 

esteroide indutor da maturação final (MIS) na maioria dos teleósteos (YARON; LEVAVI-

SIVAN, 2011), mas também promove a entrada das oogônias em meiose durante as fases 

iniciais do desenvolvimento ovariano (LUBZENS et al., 2010). 

Nos machos, os esteroides sexuais predominantes são a T e a 11-cetotestosterona 

(11-KT). A T é hidroxilada e depois oxidada pela enzima 11β-HSD, resultando em 11-KT, o 

andrógeno mais potente entre os teleósteos. Ambos andrógenos são produzidos pelas 

células de Leydig e atuam no processo de maturação gonadal e nas características sexuais 

nos machos. Os níveis de T e 11-KT aumentam gradualmente durante a gametogênese e 

decrescem durante a espermiação (SCHULZ et al., 2010).  

Embora encontrado em baixas concentrações plasmáticas, o E2 também é 

importante no processo de espermatogênese. Sob estimulação das gonadotropinas, 

especialmente o Fsh, o E2 é secretado pelas células de Leydig e, ao ligar-se ao seus 

receptores presentes nas células de Sertoli, estimula a secreção do fator de renovação das 

espermatogônias tronco, o qual efetivamente estimulará a proliferação espermatogonial por 

mitose (YARON; LEVAVI-SIVAN, 2011). Por outro lado, a secreção de 11-KT pelas células 

de Leydig estimulará, nas células de Sertoli, a produção de vários fatores de crescimento 

como a activina B, o fator de crescimento do tipo insulina 1 (IGF1) e o hormônio anti-

Mulleriano (AMH). A activina B e o IGF 1 estimulam a diferenciação espermatogonial, ao 

passo que o AMH inibe esse processo (SCHULZ et al., 2010).  

Ainda, o inicio da divisão meiótica que resulta na formação das espermátides é 

induzida pelo DHP, o qual é produzido pelas próprias células germinativas do testículo e 

atua de forma parácrina/autócrina. Os maiores níveis plasmáticos de DHP são encontrados 



durante o processo de maturação final dos espermatozoides, no qual estimula a 

espermiação, aumenta a produção de sêmen e estimula a mobilidade dos espermatozoides 

(SCHULZ et al., 2010).  

A maioria dos estudos sobre as flutuações dos níveis de esteroides sexuais são 

oriundas de espécies de clima temperado, mas existem alguns poucos estudos realizados 

em espécies sul-americanas como em Cichlasoma dimerus (Perciformes)(BIRBA et al., 

2015), Hoplias malabaricus (Characiformes)(GOMES et al., 2015), Odonthestes bonariensis 

(Atheriniformes) (ELISIO; CHALDE; MIRANDA, 2014), Piaractus mesopotamcus 

(Characiformes) (GAZOLA et al., 1996; GAZOLA; BORELLA, 1997), Rhamdia quelen 

(Siluriformes) (BARCELLOS et al., 2001), e em Salminus hillari (Characiformes) (MOREIRA 

et al., 2015).  

 

1.8 Espermatogênese nos teleósteos  

Na maioria dos teleósteos, os testículos são órgãos pares, alongados e aderidos à 

região dorsal da cavidade celomática pelo mesórquio. Ambos os testículos se juntam 

caudalmente, convergindo em um ducto eferente central, o qual chega ao exterior pelo poro 

urogenital (GRIER; ARANZÁBAL, 2009). As funções dos testículos são conservadas entre 

os vertebrados, como produzir gametas masculinos, os espermatozoides, por um processo 

chamado de espermatogênese; transportar estes gametas para o meio externo, e produzir 

hormônios esteroides sexuais (PUDNEY, 1995). 

Os testículos apresentam dois compartimentos, o compartimento intertubular ou 

intersticial e o epitélio germinativo ou seminífero. Estes se encontram separados por uma 

membrana basal. O tecido intersticial é composto pelo tecido conjuntivo, vasos sanguíneos 

e linfáticos, fibras nervosas, fibras colágenas, células de defesa, células musculares lisas e, 

ainda, um tipo celular produtor de esteroides, as células de Leydig (GRIER; ARANZÁBAL, 

2009). 

Já o epitélio germinativo é formado por células somáticas e germinativas. Estas 

últimas incluem todos os estágios de diferenciação das células espermatogênicas: 



espermatogônias, espermatócitos, espermátides e espermatozoides. O único tipo celular 

somático do epitélio germinativo é a célula de Sertoli. Estas formam um microambiente 

específico e impermeável, provendo suporte estrutural e fisiológico que regula de forma 

precisa todas as etapas da espermatogênese (SCHULZ; MIURA, 2002). Ainda atuam na 

fagocitose de restos celulares resultantes da espermiogênese, de células apoptóticas e 

resíduos de sêmen, bem como formam a barreira hematotesticular e secretam o fluído 

seminal no qual os espermatozoides ficam em suspensão após a espermiação (GRIER; 

ARANZÁBAL, 2009). 

A espermatogênese compreende uma sequência unidirecional de mudanças 

morfológicas e fisiológicas nas células germinativas, que promovem a diferenciação das 

espermatogônias em espermatozoides. Neste processo ocorre a formação de alguns tipos 

celulares intermediários, como os espermatócitos primários, espermatócitos secundários e 

espermátides (GRIER; ARANZÁBAL, 2009). Para um detalhamento maior sobre a cinética 

da espermatogênese, ver revisão por Schulz et al. (2010). Nos teleósteos e nos anfíbios, a 

espermatogênese ocorre em cistos ou espermatocistos (Figura 4), estruturas formadas 

quando uma única espermatogônia (do tipo A) é envolvida por células de Sertoli.  

 



Figura 4 – Representação da espermatogênese cística em teleósteos. Compartimento germinativo (GC), 

compartimento intertubular (IC), vasos sanguíneos (BV), células de Leydig (LE), lâmina basal, células mióides 

peritubulares (MY), células de Sertoli (SE), espermatogônia do tipo A (SGA), espermatogônia do tipo B (SGB), 

espermatócitos (SC), espermatozoides (SZ) e lúmen tubular (L). Adaptado de Nóbrega et al., (2009).  

 

Como resultado de citocineses incompletas, as células resultantes das sucessivas 

divisões mitóticas das espermatogônias são mantidas conectadas por pontes 

citoplasmáticas. Desta forma, as células de Sertoli que envolvem cada cisto estão em 

contato com um clone de células germinativas na mesma etapa da espermatogênese, sendo 

esta a principal diferença da espermatogênese não-cística observada em mamíferos, répteis 

e aves. Uma vez que na espermatogênese não-cística as células de Sertoli em estão 

contato com células germinativas em diferentes estágios ao mesmo tempo. (NÓBREGA; 

BATLOUNI; FRANÇA, 2009; SCHULZ et al., 2010).  

No final da espermatogênese cística, o cisto é rompido e seu lúmen torna-se 

continuo com o túbulo seminífero, processo denominado de espermiação (Figura 4). Assim, 

os espermatozoides formados são liberados em meio ao líquido seminal, também produzido 

pelas células de Sertoli. Entretanto, em algumas espécies, o cisto é rompido um período 

anterior e ocorre a liberação de espermátides para o túbulo seminífero. Deste modo, o 

processo de espermiogênese ocorre fora do cisto (no lúmen testicular) e este tipo de 

espermatogênese é denominada de semi-cística (GRIER; ARANZÁBAL, 2009).  

A espermatogênese é sustentada pelas espermatogônias, células diploides que 

proliferam por rápidas divisões mitóticas sucessivas, aumentando o número de células 

germinativas dentro do epitélio germinativo. Atualmente considera-se que as 

espermatogônias do tipo A são as células-tronco, responsáveis pela autorrenovação deste 

tipo celular, ao passo que as espermatogônias do tipo B são comprometidas com a 

diferenciação em espermatozoides (SCHULZ et al., 2010). Adicionalmente, diferentes tipos 

de espermatogônia do tipo A e B podem ser reconhecidas segundo critérios morfológicos e 

fisiológicos, ver Schulz et al. (2010).  



Uma vez que as espermatogônias duplicam seus cromossomos e iniciam a meiose, 

passam a ser chamadas de espermatócitos primários. Estes podem ser identificados por 

seu tamanho grande e pelos diferentes padrões de coloração nuclear, devido à progressiva 

condensação dos cromossomos (SCHULZ et al., 2010). Após o pareamento dos 

cromossomos homólogos e sua separação, passam a ser considerados espermatócitos 

secundários. Estes, resultantes da meiose I, são raramente observados, uma vez que 

rapidamente entram na meiose II. Os espermatócitos secundários são células pequenas, 

com um núcleo denso e geralmente encontrado junto a figuras metafásicas (SCHULZ et al., 

2010). Ao concluir a meiose II, tornam-se espermátides, esféricas e haploides. 

 A seguir, as espermátides, entram em um processo denominado espermiogênese, 

o qual resultará na formação de espermatozoides. Neste processo ocorrem mudanças 

morfológicas e funcionais drásticas, como a condensação nuclear, formação do flagelo e 

perda do volume citoplasmático, capacitando o espermatozoide formado a reconhecer e 

fertilizar o oócito próprio de sua espécie (NÓBREGA, BATLOUNI, FRANÇA, 2009). 

 

1.9 Oogênese nos teleósteos  

Os ovários, na maioria dos teleósteos, são órgãos pares, alongados, saculares, 

com um lúmen central. São revestidos por uma túnica conjuntiva, a qual promove sua 

fixação na região dorsal da cavidade celomática. A região posterior de cada ovário é 

prolongada por um oviduto conectado à papila urogenital (JALABERT, 2005). Ainda, são 

compartimentados por lamelas de tecido conjuntivo que partem da periferia do ovário em 

direção ao seu interior. Estas lamelas são recobertas por células germinativas, constituindo 

assim o epitélio germinativo ovariano (GRIER; ARANZÁBAL; PATINO, 2009). O epitélio 

germinativo repousa sobre uma membrana basal, a qual divide o ovário em dois 

compartimentos: (a) o epitélio germinativo, formado por células somáticas epiteliais e 

escassas oogônias e oócitos iniciais individuais ou pequenos grupos; (b) o estroma, que 

apresenta diversos tipos celulares como fibroblastos, células mesenquimais, granulócitos, 



assim como fibras colágenas, elásticas, reticulares e vasos sanguíneos (GRIER; 

ARANZÁBAL; PATINO, 2009). 

Oogênese é o processo morfológico e funcional pelo qual as oogônias se tornam 

oócitos aptos à fecundação (GRIER; ARANZÁBAL; PATINO, 2009). Ela pode ser divida nas 

seguintes etapas: proliferação oogonial, crescimento primário, estágio alvéolo cortical, 

crescimento secundário ou vitelogênese, maturação e ovulação (MCMILLAN, 2007), Figura 

5. 

 

Figura 5 – Esquema representativo da oogênese, foliculogênese e ovulação no teleósteo marinho Sciaenops 

ocellatus (Perciformes). A linha vermelha corresponde à membrana basal, a qual separa o epitélio germinativo do 

estroma ovariano. O processo de foliculogênese se inicia com individualização das oogônias pelas células 

foliculares. Com a ocorrência do crescimento primário e posterior vitelogênese, os oócitos aumentam de 

diâmetro e ao final deste processo estão aptos à maturação final. Após a ovulação, os oócitos são liberados no 

lúmen ovariano e os componentes remanescentes do complexo folicular formam o complexo pós-ovulatório. Esta 



espécie apresenta ovos pelágicos, sendo a gota de lipídeo representada como um círculo branco dentro do 

oócito. Adaptado de Grier (2012). 

 

Inicialmente ocorre a proliferação das oogônias, renovando assim a população de 

oócitos jovens e folículos a cada ciclo reprodutivo. Quando as oogônias são recrutadas para 

meiose, elas se tornam oócitos primários (LE MENN; CERDÀ; BABIN, 2007). Nesta etapa, 

os oócitos apresentam-se agrupados e seu desenvolvimento está ligeiramente sincronizado. 

Entretanto, eles tornam-se progressivamente isolados com o decorrer da foliculogênese 

(GRIER; ARANZÁBAL; PATINO, 2009). Esse isolamento é feito pelas células pré-foliculares 

que começam a circundar oócitos individuais, formando uma estrutura denominada folículo 

ovariano (McMILLAN, 2007), Figura 5. 

A foliculogênese termina quando os oócitos estão completamente revestidos por 

uma membrana basal, a qual separa os folículos do epitélio germinativo. Com o início do 

crescimento primário, cada folículo ovariano torna-se revestido pela teca, uma camada 

celular originada das células presentes no estroma ovariano (Figura 5). Assim, ocorre a 

adição de uma nova camada celular ao redor da membrana basal, constituindo assim o 

complexo folicular ovariano. Neste complexo folicular, a teca torna-se mais complexa e pode 

ser divida em teca interna e externa (GRIER; ARANZÁBAL; PATINO, 2009). 

Continuando o crescimento primário, observa-se histologicamente o inicio da 

basofilia citoplasmática devido à intensa síntese e acúmulo de diversos RNAs maternos, e 

pelo aumento do volume do oócito, diminuindo assim a razão núcleo citoplasma. Ao final 

desta fase os oócitos e as células foliculares já estabeleceram uma relação íntima, a zona 

pelúcida encontra-se em formação, e as células foliculares e da teca se multiplicam, 

tornando estas camadas mais espessas (McMILLAN, 2007).  

O estágio alvéolo cortical é caracterizado pelo aparecimento de estruturas como os 

alvéolos corticais, zona pelúcida com camadas distintas e gotas de lipídeos, sendo esta 

última apenas em espécies marinhas. A seguir, tem início o crescimento secundário ou 

vitelogênese, caracterizado pela deposição de uma grande quantidade de glóbulos de vitelo 



no citoplasma dos oócitos. Com a contínua deposição de vitelo, os oócitos alcançam seu 

maior diâmetro antes da maturação, estando assim aptos ao processo de maturação (Grier 

et al., 2009). Até este momento, os oócitos encontram-se estacionados no estágio de 

diplóteno da prófase I (LUBZENS et al., 2010).  

Após a vitelogênese, os oócitos entram na etapa de maturação final, caracterizada 

pelo retorno da divisão meiótica, bem como acontece uma série de eventos nucleares e 

citoplasmáticos (LUBZENS et al., 2010). Nesta fase os folículos estão capacitados a 

responder ao hormônio indutor da maturação final. O núcleo celular (vesícula germinativa) 

tona-se excêntrico migrando para a periferia do citoplasma no polo animal. Ao final, ocorre o 

término na primeira divisão meiótica e o oócito, nesta etapa, fica estacionado na metáfase 

da segunda divisão meiótica (LE MENN, 2007). 

Durante a ovulação, ocorre o rompimento de todas as camadas do entorno do 

oócito com a dissociação das junções celulares entre as células da camada da teca e da 

folicular, bem como a desestruturação da membrana basal, e os oócitos são liberados no 

lúmen ovariano. As estruturas foliculares remanescentes (células foliculares, membrana 

basal e teca) formam os complexos pós-ovulatórios (Figura 5), os quais serão fagocitados e 

reabsorvidos. Ainda, a atresia folicular, um processo degenerativo e de remoção de restos 

celulares, é frequentemente observado em folículos vitelogênicos e maduros ao final do 

período reprodutivo (GRIER et al., 2009). 

Nos teleósteos são encontrados três tipos de desenvolvimento ovariano: (a) 

sincrônico, no qual todos os oócitos desenvolvem e são ovulados ao mesmo tempo; (b) 

sincrônico em grupo, em que pelos menos duas populações distintas de oócitos são 

identificadas ao mesmo tempo; e, (c) assincrônico, em que oócitos em todos os estágios de 

desenvolvimento estão presentes, sem uma população dominante (LOWERRE-BARBIERI et 

al., 2011).  

Ainda, os padrões de ovulação podem variar. Espécies com desova total liberam os 

oócitos em um único episódio do ciclo de vida ou ao longo de um ciclo reprodutivo, ao passo 

que espécies com desova parcelada, uma parcela dos oócitos são recrutados ao processo 



de maturação final e ovulação, a partir de uma população de oócitos vitelogênicos, em 

diferentes etapas ao longo da estação reprodutiva (LOWERE-BARBIERI et al., 2011; 

LUBZENS et al., 2010). 

 

1.10 Fases reprodutivas  

Ao longo do ciclo reprodutivo, sobre influência de diferentes classes de hormônios, 

os testículos e ovários podem sofrer alterações em seu tamanho, peso e espessura. Estas 

alterações são refletidas no índice gonadosomático (IGS) e são o resultado da remodelação 

tecidual que ocorre durante os processos de proliferação e diferenciação das células 

germinativas, liberação dos gametas e preparo para um novo ciclo reprodutivo (LUBZENS et 

al., 2010; SCHULZ et al., 2010).  

A maioria dos teleósteos apresenta um ciclo reprodutivo anual bem definido. Ao 

longo deste período, a morfologia do epitélio germinativo dos testículos e ovários 

apresentam alterações estruturais, refletindo uma reprodução sazonal. Estas variações 

morfológicas têm sido utilizadas para a descrição de fases reprodutivas. 

Segundo revisão por Brown-Peterson et al., (2011), diferentes terminologias para as 

fases reprodutivas e múltiplos termos para um mesmo aspecto tem sido reportados em 

diferentes espécies, acarretando uma dificuldade de entendimento dos resultados nos 

diferentes grupos de peixes. Nesse contexto, estes autores publicaram uma terminologia 

padronizada para a descrição do desenvolvimento reprodutivo nos peixes, como fruto da 

discussão realizada no Third Workshop on Gonadal Histology of Fishes, realizado em New 

Orleans, Louisiana, em 2006. 

Neste trabalho optamos por adotar a terminologia proposta por Brown-Peterson et 

al., (2011), em que o termo fase é usado para indicar o desenvolvimento gonadal, ao passo 

que o termo estágio indica os eventos que ocorrem durante a gametogênese. Durante a 

gametogênese são reconhecidos os estágios: espermatogônia, espermatócitos, 

espermátides e espermatozoides. Já na oogênese, são observados os seguintes estágios: 

oócitos em crescimento primário, oócitos alvéolo corticais, oócitos em vitelogênese, oócitos 



em maturação final, ovulação e atresia (BROWN-PETERSON et al., 2011). A partir de 

caracteres histológicos e fisiológicos, são reconhecidas cinco fases: imaturo, 

desenvolvimento, apto à reprodução, regressão e regeneração. 

A fase imaturo é identificada em animais que nunca reproduziram. Nestes, os 

testículos são pequenos, geralmente transparentes e filiformes. Somente espermatogônias 

do tipo A estão presentes e não existe lúmen nos lóbulos testiculares. Os ovários são 

pequenos, geralmente de cor clara, e os vasos sanguíneos não são distinguíveis. São 

encontrados apenas oogônias e oócitos em crescimento primário. A parede ovariana é 

delgada e existe pouco espaço entre os oócitos (BROWN-PETERSON et al., 2011). 

Na fase de desenvolvimento, os testículos são pequenos, mas facilmente 

identificados. Os cistos são evidentes ao longo dos lóbulos e podem apresentar 

espermatogônias do tipo B, espermatócitos primários e secundários, bem como 

espermatozoides. O epitélio germinativo é contínuo. Também pode ser observada a subfase 

de desenvolvimento inicial, caracterizada pela presença de apenas espermatogônias do tipo 

A, espermatogônias do tipo B e espermatócitos primários. Com relação aos ovários, estes 

estão aumentados, os vasos sanguíneos são reconhecidos, podem ser detectados oócitos 

em crescimento primário, oócitos alvéolo-corticais e em vitelogênese, bem como folículos 

atrésicos também podem estar presentes. Também existe a subfase de desenvolvimento 

inicial, em que são detectados apenas oócitos em crescimento primário e oócitos alvéolo-

corticais (BROWN-PETERSON et al., 2011). 

Na fase apto à reprodução, o animal já completou o desenvolvimento gonadal e 

está fisiologicamente preparado para reproduzir. Os testículos são grandes e firmes, e os 

espermatozoides são detectados no lúmen dos lóbulos ou nos ductos espermáticos. Todos 

os estágios da espermatogênese podem ser observados, assim como a presença de cistos 

ao longo de todo o testículo. O epitélio germinativo pode ser contínuo ou descontínuo. Com 

relação aos ovários, nesta fase, são grandes, com vasos sanguíneos proeminentes. Os 

oócitos individuais podem ser identificados macroscopicamente, e pode-se observar a 

presença de oócitos em vitelogênese tardia e folículos pós-ovulatórios em espécies com 



múltiplas desovas. Também podem ser observados oócitos vitelogênicos em atresia e 

estágios iniciais da maturação final dos oócitos. Adicionalmente, existe a subfase ativamente 

apto à desova, caracterizada pela detecção de oócitos apresentando migração e quebra da 

vesícula germinativa, ou ovulação (BROWN-PETERSON et al., 2011).  

A seguir, na fase de regressão, os testículos são pequenos e flácidos, podem ser 

detectados espermatozoides residuais no lúmen dos lóbulos e ductos espermáticos. 

Também são observados cistos muito espalhados próximos à periferia, apresentando 

espermatócitos secundários, espermátides e espermatozoides. Também ocorre a 

proliferação das espermatogônias e regeneração do epitélio germinativo na periferia dos 

testículos. Quanto aos ovários, na fase de regressão, são flácidos, e os vasos sanguíneos 

continuam proeminentes. São detectados atresia e folículos pós-ovulatórios. Alguns oócitos 

alvéolos corticais e/ou vitelogênicos também estão presentes (BROWN-PETERSON et al., 

2011). 

Por último, na fase de regeneração, os animais são sexualmente maduros, mas 

sexualmente inativos. Os testículos são pequenos e não apresentam cistos, bem como 

geralmente não apresentam lúmen nos lóbulos. Apresentam ativam proliferação 

espermatogonial ao longo de todo o testículo e o epitélio germinativo é contínuo. 

Ocasionalmente podem ser observados pequenos acúmulos de espermatozoides. Os 

ovários são pequenos, apresentam vasos sanguíneos de menor calibre. Somente oogônias 

e oócitos em crescimento primários são detectados. Também podem ser observados vasos 

sanguíneos proeminentes, parede ovariana espessa e folículos pós-ovulatórios em atresia 

(BROWN-PETERSON et al., 2011). 

 

1.11 Disfunções reprodutivas em cativeiro 

A piscicultura brasileira é caracterizada pela diversidade de espécies cultivadas. 

Dentre estas, a maioria realiza migrações reprodutivas em seu ambiente natural (GODINHO, 

2007) e quando em confinamento, muitas apresentam disfunções reprodutivas, 

inviabilizando parcial ou totalmente o processo reprodutivo em cativeiro (ALMEIDA, 2013). 



As disfunções reprodutivas são um fenômeno muito comum na aquicultura. 

Segundo revisão por Mylonas et al. (2010), esses problemas são menos severos nos 

machos, como a ocorrência de sêmen em pouca quantidade ou de baixa qualidade. Já nas 

fêmeas, são observados problemas mais severos desde a vitelogênese até a desova 

(MYLONAS et al., 2010). A maioria das espécies consegue concluir o processo de 

gametogênese em cativeiro, mas não consegue atingir os eventos finais do processo 

reprodutivo, como a maturação final dos oócitos e ovulação nas fêmeas e a espermiação 

nos machos. 

Estas falhas reprodutivas são atribuídas à possível ausência dos altos níveis de Lh 

neste período (MYLONAS; ZOHAR, 2001), mas causas reais que culminam nestes 

problemas observados em cativeiro ainda são pouco conhecidas em espécies sul-

americanas, especialmente a regulação hormonal envolvida (HAINFELLNER et al., 2012b). 

Para contornar tais problemas tem-se recorrido à terapias hormonais, que utilizam a 

aplicação de hormônios exógenos, sintéticos ou heterólogos, como o extrato bruto de 

hipófise, análogos de GnRH, agonistas de GnRH, inibidores de dopmania, hCG e, mais 

recentemente, gonadotropinas sintéticas (MYLONAS et al., 2010 ). Ao atingirem a hipófise 

ou as gônadas, estes hormônios exógenos ativam a cascata hormonal e as vias de 

sinalização celulares decorrentes que promovem a maturação final dos gametas, de forma a 

viabilizar o fornecimento de gametas viáveis para o processo de fertilização. Mas este só é 

alcançado quando o processo de gametogênese foi concluído com sucesso, em uma etapa 

anterior ao processo de desova (ALMEIDA, 2013). 

Entretanto, nem todas as espécies respondem com sucesso às diferentes opções 

de indução hormonal, acarretando prejuízos em todos os setores envolvidos na cadeia 

produtiva da piscicultura (ALMEIDA, 2013; GODINHO, 2007). Por exemplo, Hainfellner et al. 

(2012a) relataram que fêmeas de Brycon amazonicus (Characiformes) induzidas por extrato 

bruto de hipófise alcançaram a maturação final dos oócitos mas não ovularam, ficando os 

óocitos retidos nos ovários. Embora as causas fisiológicas não fossem investigadas, estes 

autores atribuíram essa disfunção a ineficiência da terapia hormonal utilizada. 



Outro estudo, em fêmeas de Prochilodus argenteus (Characiformes) submetidos a 

diferentes temperaturas durante o processo de reprodução induzida, mostrou que, uma 

parte dos animais não ovulou e ainda apresentou fecundidade e diâmetro dos oócitos 

vitelogênicos reduzidos, em paralelo a baixos níveis de E2 e 17α-OHP, culminando com um 

atraso no processo de maturação final e prejuízos na ovulação e desova (ARANTES et al., 

2011). 

Alguns estudos também têm reportado disfunções reprodutivas durante o processo 

de gametogênese em espécies nativas. Em Prochilodus lineatus (Characiformes), foi 

observado que fêmeas cultivadas em alta densidade em tanques-rede apresentaram níveis 

reduzidos de E2 e um atraso no processo de vitelogênese, culminando com um baixo 

desempenho reprodutivo quando comparadas àquelas criadas em tanques escavados 

(HAINFELLNER et al., 2012a). Ainda, Honji et al., (2003) verificaram que fêmeas de 

Salminus hilarii (Characiformes) mantidas em cativeiro não atingiram a maturação final, 

apresentaram um elevado número de oócitos atrésicos, os oócitos eram maiores e a 

fecundidade absoluta foi menor, em comparação aos animais em ambiente natural (HONJI 

et al., 2003).  

Adicionalmente, foi investigado o funcionamento do eixo reprodutivo nestes 

animais, verificando que em cativeiro as fêmeas apresentam menores níveis de fshb durante 

todo o ciclo reprodutivo (MOREIRA et al., 2015). Ainda, os níveis de 17α-OHP e 17α,20β-

DHP foram constantes ao longo do ciclo reprodutivo, sendo sugerido que os problemas 

anteriormente observados estariam associados a alterações na síntese de gonadotropinas e 

dos esteroides sexuais (MOREIRA et al., 2015). 

Em relação aos machos, De Souza et al. (2015) reportaram que reprodutores 

Prochilodus lineatus (Characiformes) mantidos em tanques-rede, assim como as fêmeas, 

também tiveram o desenvolvimento gonadal afetado, apresentando índice gonadossomático 

reduzido e o sêmen produzido tinha baixa qualidade, o que por sua vez resultou em baixas 

taxas de fertilização e de eclosão das larvas. 



Frente à diversidade de espécies nativas utilizadas na piscicultura brasileira, os 

estudos que reportam as disfunções reprodutivas nestas espécies ainda são insipientes, 

especialmente aqueles que analisam as diferentes classes de hormônios que regulam o 

processo reprodutivo. Desta forma, uma avaliação completa da atividade do eixo 

hipotálamo-hipófise-gônadas durante o ciclo reprodutivo em cada espécie se faz necessária 

para o esclarecimento das causas fisiológicas de tais disfunções, possibilitando o 

desenvolvimento de protocolos alternativos que tornem mais eficiente a reprodução das 

espécies nativas em cativeiro. 

 

1.12 Espécie modelo: Astyanax altiparanae 

Astyanax altiparanae (GARUTTI; BRITSKI, 2000), popularmente conhecido como 

lambari-do-rabo-amarelo ou tambiú (Fig. 6), é um teleósteo pertencente à Ordem dos 

Characiformes e à Família Characidae, a qual está distribuída amplamente pela Bacia do 

alto rio Paraná (NAKATANI et al., 2001). 

 

Figura 6 – Macho (A) e fêmea (B) adultos de A. altiparanae. Escala: 2 cm. 

 

Apresenta hábito alimentar onívoro e crescimento rápido, atingido a primeira 

maturação sexual com cerca de quatro meses de vida em cultivo (Porto-Foresti et al., 2001), 

com 69 mm de comprimento total. Os machos apresentam nadadeira anal áspera ao toque 

e as fêmeas geralmente apresentam maiores proporções. A diferenciação de seu embrião 

inicia-se com 8 horas após a fecundação (hpf) e as larvas eclodem com 24 hpf, à 26 ºC 

(NAKATANI et al., 2001). 



Devido ao fácil cultivo, o lambari tem sido amplamente utilizado para consumo, 

tanto in natura como industrializado na forma de conservas, na própria piscicultura, como 

alimento para peixes carnívoros, e ainda como isca viva para a pesca esportiva (PORTO-

FORESTI et al., 2005). Adicionalmente, esta espécie apresenta importância ecológica, uma 

vez que participa de diferentes níveis tróficos da cadeia alimentar dos ecossistemas 

aquáticos brasileiros. 

Uma vez que apresenta pequeno porte e exigências mínimas para o cultivo, além 

der ser prolífera e atingir rapidamente a primeira maturação sexual (NAKATANI et al., 2001), 

tais características credenciam o lambari como uma espécie vantajosa para ser utilizada 

como modelo biológico em relação a outros Characiformes, bem como entre outras espécies 

utilizadas na piscicultura brasileira. Desta forma, o lambari tem sido utilizado cada vez mais 

como modelo biológico nas mais variadas áreas de pesquisa, como reprodução, fisiologia, 

ecotoxicologia, genética e nutrição. Ainda, Astyanax altiparanae foi considerado como um 

importante bioindicador dos ambientes aquáticos brasileiros, como apresentado no I 

Workshop do Grupo de Pesquisas sobre Efeitos de Xenobióticos na Ictiofauna Brasileira 

(2008). 

Em relação à sua biologia reprodutiva, Astyanax altiparanae apresenta 

desenvolvimento ovariano assincrônico, desova múltipla, espermatogênese semi-cística, 

fecundação externa (CHEHADE; CASSEL; BORELLA, 2015; COSTA et al., 2013). Seu 

período reprodutivo ocorre principalmente no verão e pode realizar pequenas migrações 

reprodutivas. Quando mantido em cativeiro, geralmente é incapaz de reproduzir 

naturalmente sem indução hormonal ou outro tipo de manipulação (CHEHADE, 2015; 

FELIZARDO et al., 2012, NAKATANI et al., 2001). Entretanto, ainda faltam informações 

básicas sobre a regulação endócrina da sua reprodução em ambiente natural ou em 

cativeiro. 

Nos últimos anos, o lambari tornou-se alvo de investigação no Laboratório de 

Endocrinologia de Peixes, ICB-USP e, desde então, vários estudos têm sido desenvolvidos 

abordando diferentes aspectos celulares, moleculares e hormonais do eixo hipotálamo-



hipófise-gônadas nesta espécie. Nosso grupo já caracterizou parcialmente a distribuição de 

GnRH no encéfalo (GOMES; COSTA; BORELLA, 2013), bem como isolou e caracterizou os 

cDNAs para gnrh2 e gnrh3, analisou a expressão temporal destes transcritos ao longo do 

estímulo reprodutivo e suas funções biológicas (CHEHADE, 2015). Também foi 

caracterizada a morfogênese da hipófise e a cronologia do aparecimento das células adeno-

hipofisárias (BRANCO, 2015).  

Em relação às gônadas, foram descritas as alterações histológicas e ultraestruturais 

durante sua espermatogênese semi-cistíca (COSTA et al., 2014) e a caracterização das 

espermatogônias-tronco e dos nichos espermatogoniais (CAMARGO, 2015). 

Adicionalmente, foram clonados e caracterizados os genes dmrt1 e sox9 e o envolvimento 

destes na diferenciação testicular e na espermatogênese (ADOLFI et al., 2015). Também, 

recentemente foram clonadas sequências parciais do cDNAs das principais enzimas 

envolvidas na esteroidogênese gonadal (JESUS et al., comunicação pessoal). Quanto aos 

ovários, Chehade, Cassel e Borella (2015) caracterizaram a dinâmica ovariana durante a 

reprodução induzida pela redução do nível de água, bem como um estudo detalhado da 

dinâmica da oogênese durante o ciclo reprodutivo em cativeiro encontra-se em fase de 

desenvolvimento por Cassel et al. (em elaboração). 

Visando o desenvolvimento de aplicações biotecnológicas nesta espécie, alguns 

estudos relacionados à reprodução de Astyanax altiparanae foram recentemente publicados, 

como o estabelecimento de um protocolo para supressão de sua espermatogênese 

endógena pela manipulação da temperatura ou com o uso de fármaco (SIQUEIRA-SILVA et 

al., 2015) e algumas abordagens para melhorar a qualidade do sêmen e o armazenamento 

de gametas de ambos os sexos a curto prazo (YASUI et al., 2015). 

Estes dados recentemente publicados sobre Astyanax altiparanae têm esclarecido 

alguns aspectos básicos sobre a fisiologia reprodutiva desta espécie, bem como chamam 

atenção para a necessidade de investigar de forma mais aprofundada os aspectos 

moleculares, celulares e fisiológicos que regulam sua reprodução. Deste modo, amplia-se a 



compreensão sobre a biologia e endocrinologia de espécies da Ordem Characiformes e, 

ainda, estes dados podem subsidiar novas e mais eficazes melhorias na aquicultura. 

Nesse contexto, ressaltamos a necessidade da caracterização dos demais 

hormônios e receptores que compõe o eixo HPG nesta espécie, bem como compreender 

como esses elementos atuam nas diferentes fases do ciclo reprodutivo, em ambiente 

natural, em cativeiro, ou em diferentes condições experimentais. 



 

6 CONCLUSÃO 

 

Ao final deste trabalho, concluímos que: 

 A clonagem molecular das subunidades das gonadotropinas e dos receptores de 

gonadotropinas em A. altiparanae permitiu a aplicação de novas ferramentas 

moleculares no estudo da fisiologia reprodutiva desta espécie. 

 O Fshb de A. altiparanae apresenta uma sequência menos conservada em 

relação às subunidades Gpha e Lhb. 

 A análise filogenética revelou que tanto as subunidades das gonadotropinas 

quantos seus receptores apresentam maior identidade de aminoácidos com 

sequencias homólogas das Ordens Siluriformes e Cypriniformes. 

 Não foi detectada expressão extra-hipofisial de gonadotropinas, bem como a 

expressão extragonadal dos receptores de gonadotropinas. 

 Na hipófise, a expressão de Fshb e Lhb ocorre em distintas populações de 

células gonadotrópicas. 

 Ambos receptores de gonadotropinas (Fshr e Lhr) são expressos nas células de 

Sertoli e Leydig, e nas células foliculares e da teca a partir de oócitos 

perinucleolares. 

 O fshb provavelmente estimula o contínuo processo de vitelogênese durante 

todo o ciclo reprodutivo e o desenvolvimento de novos grupos de ócitos para o 

processo de desova parcelada nas fêmeas, bem como o contínuo processo de 

espermatogênese e a espermiação nos machos. 

 A disfunção reprodutiva observada nas fêmeas, quando em cativeiro, 

provavelmente está relacionada com a síntese de Lh. 

 Nos ovários, a expressão de fshr deve estar relacionada no recrutamento e 

crescimento dos oócitos, ao passo que a de lhr deve estar envolvida com a 

maturação final dos oócitos. 

 Nos testículos, os níveis constantes de fshr devem estar associados ao contínuo 

processo de gametogênese, ao passo que o lhr pode estar associado com a 

espermiogênese. 

 A 11-kt deve ser o principal andrógeno na regulação da fisiologia reprodutiva dos 

machos de A. altiparanae. 
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