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RESUMO

Cassel MCP. Desenvolvimento das modificações morfofuncionais em ovários de Astyanax
altiparanae Garutti e Britski 2000 (Teleostei, Characidae). [Tese (Departamento de Biologia
Celular e do Desenvolvimento)] - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São
Paulo, São Paulo; 2017.

O estudo da reprodução em peixes vem adquirindo importância nos últimos anos por
representar possibilidades de intervenção no processo reprodutivo e por colaborar no
entendimento das relações ecológicas, adaptativas e evolutivas. Para fêmeas, o entendimento
das características morfológicas dos oócitos parece ser o mais importante, pois possibilita a
compreensão da dinâmica da gametogênese. Este estudo teve como primeiro objetivo
apresentar um revisão atualizada sobre o desenvolvimento oocitário em teleósteos, as vias de
involução no processo de regressão ovariana e a espécie modelo – Astyanax altiparanae
(Capítulo 1). Depois, focando na espécie modelo, buscou-se descrever a sua morfologia
ovariana e das células germinativas, levando em consideração caracteres macroscópicos,
microscópicos e ultraestruturais, e ainda caracterizar o ciclo reprodutivo desta espécie
(Capítulo 2). Primeiramente, foram comparadas a coloração dos ovários com o seu peso e a
distribuição de frequência dessas colorações ao longo do período de amostragem; ambos os
dados parecem ter aplicação na piscicultura, uma vez que facilitam a determinação da etapa
de desenvolvimento ovariano pelo produtor. Com relação aos aspectos microscópicos, o
desenvolvimento de oogônias a oócitos maduros parece não variar para as diferentes espécies
de teleósteos, embora este estudo traga detalhes novos para espécies de Astyanax, como a
presença da lamela annulata em oogônias e o desenvolvimento da zona pelúcida a partir de
oócitos em estágio “nucléolo único”. A partir das análises quantitativas, constatou-se que A.
altiparanae tem um período de desova longo com pico reprodutivo de outubro a fevereiro, e
desenvolvimento oocitário assincrônico, indicando que a espécie tem desova parcelada. Podese concluir com estes dados que: as variações nos períodos de desova desta espécie e sua
capacidade de reproduzir em ambientes lênticos, mesmo que por processo de manejo
reprodutivo, sugerem que ela tenha a capacidade de responder rapidamente às mudanças
ambientais e alta flexibilidade reprodutiva, o que asseguram o importante papel que esta
espécie pode ter na piscicultura. Por fim, o último objetivo deste estudo foi caracterizar
morfologicamente os processos de involução de atresia folicular e complexos pós-ovulatórios
usando A. altiparanae como um modelo experimental, e ainda investigar a localização de
proteínas envolvidas nas vias de apoptose e autofagia ao longo desses processos de involução
(Capítulo 3). Apesar de não haver diferenças com relação às principais características
morfológicas, foi observado que a autofagia precede a apoptose em ambos os processos de
involução, o que pode estar relacionado com a reciclagem energética requerida antes da
remoção das células foliculares degeneradas por apoptose. Ainda, parece haver uma
interrelação entre as vias de autofagia e apoptose nos processos de involução em ovários.

Palavras-chave: Oogênese. Proliferação celular. Morte celular. Autofagia vs Apoptose.
Manejo reprodutivo.

ABSTRACT

Cassel MCP. Development of morphofunctional changes in the ovaries of Astyanax
altiparanae Garutti and Britski 2000 (Teleostei, Characidae). [Ph.D. thesis (Departamento de
Biologia Celular e do Desenvolvimento)] - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de
São Paulo, São Paulo; 2017.

Study on fish reproduction has been acquired great importance in the last years for
representing possibilities of intervention in its reproductive process and for collaborating in
the understanding of its ecological, adaptive, and evolutionary relationships. For females, the
knowledge of the morphological characteristics of the oocytes seems to be the most important
aspect, since it allows the understanding of the dynamics of gametogenesis. This study had as
its first objective to present an updated review on oocyte development in teleosts, the
involution pathways during the process of ovarian regression, and the model species –
Astyanax altiparanae (Chapter 1). Then, focusing on the model species, it was sought to
describe its ovarian and germ cell morphology, taking into account macroscopic, microscopic,
and ultrastructural characters, and also to characterize the reproductive cycle of this species
(Chapter 2). First of all, it was compared the coloration of the ovaries with their weight and
the frequency of distribution of these colorations over the sampling period; both data seem to
have application in fish farming since it facilitates the determination of the stage of ovarian
development by the producer. Regarding the microscopic characteristics, the development of
oogonia to mature oocytes does not seem to vary for different species of teleosts, although
this study provides new details to Astyanax species, such as the presence of annulate lamellae
in oogonia and the development of the zona pellucida from oocytes in One-Nucleolus step.
From the quantitative analyzes, it was found that A. altiparanae has a long spawning period,
with reproductive peak from October to February, and asynchronous oocyte development,
indicating that the species has multiple spawning events. It can be concluded from these data
that: variations in reproductive periods and the ability to reproduce in lentic environments,
even through reproductive management, suggest that this species has the ability to respond
rapidly to environmental changes and high reproductive flexibility, which assures the
important role of this species in fish farming. Finally, the last objective of this study was to
morphologically characterize the involution processes of follicular atresia and post-ovulatory
complexes using A. altiparanae as an experimental model, and to investigate the localization
of proteins involved in the apoptosis and autophagy pathways throughout these processes
(Chapter 3). Although there were no differences in relation to the main morphological
characteristics, it was observed that autophagy precedes apoptosis in both involution
processes, which may be related to the energy recycle required prior to the removal of
degenerated follicular cells by apoptosis. Also, there seems to have a crosstalk between
autophagy and apoptosis pathways in ovarian involution processes.

Keywords: Oogenesis. Cell proliferation. Cell death. Autophagy vs Apoptosis. Reproductive
management.

CAPÍTULO 1 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
1.1 BIOLOGIA REPRODUTIVA DE PEIXES: DESENVOLVIMENTO OVARIANO,
DESENVOLVIMENTO OOCITÁRIO E CICLO REPRODUTIVO
O conhecimento das características reprodutivas de peixes é fundamental para que se
entendam as adaptações desenvolvidas pela espécie para maximizar o sucesso reprodutivo em
um determinado ambiente, considerando os aspectos da história de vida de cada espécie
(Mazzoni et al., 2005). Estudos envolvendo a biologia reprodutiva de peixes possuem
diversas possibilidades de abordagem, como o entendimento do desenvolvimento gonadal, do
desenvolvimento oocitário e do ciclo reprodutivo da espécie.
Análises da morfologia gonadal são importantes para o entendimento da biologia da
espécie e têm sido aplicadas em teleósteos, como em estudos mais recentes sobre
espermatogênese (Batlouni et al., 2005; Nóbrega et al., 2008; Schulz et al., 2010),
foliculogênese (Lubzens et al., 2010; Martins et al., 2010) e ciclo reprodutivo (Batlouni et al.,
2006; Carvalho et al., 2009; Nuñez, Duponchelle, 2009). O desenvolvimento ovariano pode
ser analisado macroscopicamente com as alterações de forma, tamanho, cor e textura das
gônadas (Vazzoler, 1996; Wallace, Sellman, 1981). Ainda, a principal ferramenta utilizada
para a distinção do desenvolvimento ovariano é a razão gonadossomática (RGS). A RGS é
uma equação estabelecida por Vazzoler (1996) na qual é calculada a relação do peso dos
ovários com o peso total dos espécimes. Dessa forma, espécimes com RGS elevado
apresentariam ovários com oócitos em estágios mais avançados de desenvolvimento,
enquanto que espécimes com RGS baixo apresentariam ovários com mais células em estágios
iniciais da oogênese.
No entanto, mesmo com a aquisição desses dados quantitativos, a análise dos
caracteres microscópicos possibilita uma descrição ainda mais detalhada e precisa das
transições e transformações morfológicas e estruturais que ocorrem durante o seu
desenvolvimento (Honji et al., 2006). Assim, o desenvolvimento do oócito em um ovo
maduro é um processo complexo modulado por numerosos fatores ambientais e neuroendócrinos (Coward, Bromage, 2000). O processo de desenvolvimento oocitário a partir de
uma oogônia (primeira célula germinativa da linhagem oogênica) ocorre em quatro estágios
principais: foliculogênese, crescimento primário ou pré-vitelogênico, crescimento secundário
ou vitelogênico e maturação (Lubzens et al., 2010). Após esses estágios, o oócito estará
pronto para ser desovado.

De forma simplificada, o desenvolvimento oocitário se inicia quando uma oogônia é
individualizada e começa a receber sinalizações específicas para sua diferenciação e
crescimento (Grier, 2012). Em contraste com os mamíferos, oogônias continuam proliferando
em fêmeas adultas de peixes (Tokarz, 1978), renovando, assim, os estoques de oócitos jovens
e folículos (Nakamura et al., 2011). No entanto, a mitose de oogônias em peixes é mais
intensa no final de cada ciclo reprodutivo (Krysko et al., 2008), quando os tecidos ovarianos
são reorganizados (Sriramulu, Rajalakshmi, 1966).
Com a individualização da oogônia, esta passa a ser chamada de oócito primário e
inicia o estágio de foliculogênese. A foliculogênese resulta no afastamento do oócito primário
dos ninhos de oogônias e consequente formação dos folículos ovarianos, sendo estes descritos
como a associação das células foliculares com o oócito (Coward et al., 2002). Em seguida,
inicía-se o estágio de crescimento primário ou pré-vitelogênico, no qual há a formação do
complexo folicular. As descrições para o epitélio germinativo feitas por Grier (2000)
conceituaram “complexo folicular” como a unidade funcional dos ovários. Este complexo é
formado por dois compartimentos separados por uma membrana basal. Um compartimento é
o folículo, que consiste no oócito cercado por células foliculares e originado a partir do
epitélio germinativo. O segundo compartimento é a teca, formada por células do estroma
ovariano.
Além da formação do complexo folicular, no estágio de crescimento pré-vitelogênico
o oócito passa por diversas outras modificações morfológicas. De acordo com essas
modificações, este estágio pode ser dividido, ainda, em quatro etapas: Nucléolo único,
Múltiplos nucléolos, Perinucleolares e Alvéolos corticais. Oócitos em etapa Nucléolo único
ainda não apresentam a camada de células da teca, mas se distinguem dos oócitos pimários
por serem maiores, seu núcleo passa a ser chamado de vesícula germinativa e já começam a
apresentar microvilos do oócito em direção às células foliculares (Grier, 2012). Na próxima
etapa (Múltiplos nucléolos), há um aumento no número de nucléolos presentes na vesícula
germinativa, os quais não se dispõem na sua periferia (Grier et al., 2009). Estes últimos
oócitos não são comumente observados em cortes histológicos, uma vez que a passagem para
a próxima etapa é bastante rápida. Esses próximos oócitos são chamados de oócitos
Perinucleolares, i.e. quando os nucléolos migram para periferia da vesícula germinativa (Grier
et al., 2009), além disso há, nesta etapa, a associação da camada de células da teca. Nesta
etapa, há, também, a formação da zona pelúcida, uma matriz extra-oocitária complexa que
consiste geralmente de duas camadas atravessadas por poros ou canais contendo os microvilos
do oócito e das células foliculares (Lubzens et al., 2010; Grier, 2012). Outra característica

desta etapa é a presença de nuages e corpúsculos de Balbiani. As nuages são originadas pela
transferência de grande quantidade de RNA heterogêneo e ribossomal sintetizados (Francolini
et al., 2003) e associados a proteínas para o citoplasma. Os corpúsculos de Balbiani ou núcleo
de vitelo, descritos por Hubbard (1894), foram reconhecidos como aglomerados de organelas
localizadas junto ao núcleo, que se proliferam de forma intensa e se espalham por todo o
citoplasma. Os próximos são os oócitos em etapa Alvéolo cortical. Nesta etapa há um
desenvolvimento mais expressivo da zona pelúcida e há o aparecimento de alvéolos corticais
(Grier, 2012). Os alvéolos corticais, como observado por Grier et al. (2009), são vesículas
repletas de glicoproteínas, formados por depressões da membrana do oócito, e tornam-se
progressivamente maiores, marcando a etapa final do crescimento primário ou prévitelogênico.
Estas alterações descritas acima são seguidas por um expressivo crescimento do oócito
durante o estágio de crescimento secundário ou vitelogênico, no qual este acumula as reservas
nutritivas necessárias para o desenvolvimento do embrião (Grier, 2012). Este estágio também
se divide em etapas específicas de crescimento. Assim, oócitos em etapa Inicial apresentam a
vesícula germinativa com contorno irregular e algumas pequenas vesículas de vitelo dispersas
abaixo dos alvéolos corticais (Grier, 2012). Em seguida, na etapa Avançada do crescimento
secundário, observam-se muitas vesículas de vitelo, as quais apresentam diâmetro máximo de
incorporação (Grier, 2012). Por fim, na etapa Completo, o crescimento do oócito está
finalizado e este apresenta seu citoplasmo repleto de vitelo, a zona pelúcida completamente
desenvolvida e um aparelho micropilar formado (Grier, 2012).
Durante todo o seu crescimento, o oócito encontra-se estacionado no processo de
meiose, no final da prófase I e na fase de diplóteno. Assim, o estágio de maturação é
caracterizado pela retomada da meiose, quebra da vesícula germinativa, redução ou parada de
endocitose, formação de uma monocamada de alvéolos corticais sob a membrana plasmática
do oócito e dissolução das vesículas de vitelo (Grier, 2012). Todas essas modificações
morfológicas, de oogônia a oócito maduro e sua ovulação, podem ser vistas na Figura 1.1.

Figura 1.1 – Desenho esquemático, adaptado de Quagio-Grassioto et al. (2011), mostrando o desenvolvimento
oocitário, desde a proliferação das oogônias no epitélio germinativo até a ovulação do oócito
maduro. Assim, é possível observar: (1) oogônias indiferenciadas (AUOG) espalhadas no epitélio
germinativo (GE); (2) Formação dos ninhos (NE) de oogônias indiferenciadas, delimitado pela
membrana basal (BM); (3) Estas oogônias são individualizadas e, então, chamadas de oogônias
diferenciadas (ADOG); (4) Formação dos ninhos (NE) de oogônias diferenciadas, também
delimitado pela membrana basal (BM); (5) Essa oogônia diferenciada pode se manter no ninho ou
(6) pode se comprometer com a foliculogênese, entrando em meiose; (7) As células pré-foliculares
(PF) penetram o ninho individualizando esse oócito primário em paquíteno tardio (LPO); (8) As
células agora chamadas de foliculares (F) delimitam completamente o oócito diplotênico (DO),
caracterizando o estágio de foliculogênese; (9) O oócito diploteno precoce entra em crescimento
primário enquanto ainda está dentro de um ninho, do qual é, em seguida, separado; (10) O folículo
ovariano (OF) é, então, progressivamente circundado por células da teca (T). À medida que a teca
é formada, o complexo folicular torna-se completo e o oócito avança no crescimento primário
(PG). (11) Com o início da captação de vitelogenina com a consequente formação das vesículas de
vitelo, o oócito entra no crescimento secundário (SG). (12) Com o término do seu crescimento, os
oócitos (FGO) podem entrar em maturação e, posteriormete, (13) ser ovulado (OV), ou seja
liberado no lúmen ovariano. BV, vaso sanguíneo; CA, alvéolos corticais; MC, células
mesenquimais; N, núcleo; Nu, nucleolo; Y, vesículas de vitelo; ZP, zona pelúcida.

O entendimento destas modificações celulares é utilizado na compreensão do ciclo
reprodutivo das espécies. As investigações sobre o ciclo reprodutivo de uma dada espécie
ajudam a definir fatores determinantes das etapas de desenvolvimento gonadal, assim como os
“gatilhos” que desencadeiam o processo de proliferação e diferenciação celular na formação
de gametas (Munro, 1990a,b; Vazzoler, 1996; Suzuki et al., 2004). Isso possibilita o
entendimento de qual é o período de reprodução e quais são as mudanças morfológicas
gonadais que ocorrem.
Diversos estudos têm sido realizados no intuito de descrever e classificar as fases
reprodutivas dos peixes neotropicais. Uma das mais clássicas e utilizadas fontes bibliográficas
tem sido Vazzoler (1996). No entanto, outras propostas de descrição já foram feitas por Grier
e Taylor (1998), Grier (2002), Lo Nostro et al. (2003), as quais detalham a continuidade e
descontinuidade do epitélio germinativo e os tipos celulares presentes nas gônadas. Mais
recentemente, Brown-Peterson et al. (2011) trazem uma proposta de homogeneizar os termos
utilizados e, assim, desenvolveram uma terminologia mais simples a fim de facilitar a
comunicação e comparação dos estudos sobre a biologia reprodutiva dos peixes.
Na figura 1.2 podemos ver as fases do ciclo reprodutivo, que podem se estender por
quase toda a vida do animal. Primeiramente há a fase Imatura, na qual o indivíduo ainda não
se inseriu nos ciclos reprodutivos e a proliferação e desenvolvimento dos gametas são
independentes de gonadotropinas. Nesta fase, em fêmeas, são observados principalmente
oogônias e oócitos iniciais. O próximo passo indica a entrada do indivíduo no ciclo
reprodutivo, e a partir deste momento o crescimento gonadal e o desenvolvimento gamético
se tornam dependentes de gonadotropina. Esta fase de Desenvolvimento gonadal é
considerada, ainda, um momento de preparação para a fase reprodutiva, e é caracterizada pela
presença, em fêmeas, de oócitos em estágios alvéolo cortical, e vitelogênico 1 e 2. Na fase
seguinte o indivíduo encontra-se Apto a reproduzir, apresentando um desenvolvimento
avançado dos gametas, tal que em fêmeas os oócitos são capazes de receber sinais hormonais
para sua maturação final. O final do ciclo reprodutivo é indicado pela fase de Regressão, a
qual é caracterizada principalmente pela presença, em fêmeas, de folículos atrésicos e
complexos pós-ovulatórios. Os peixes permanecem nessa fase por um período de tempo
relativamente curto e depois passam para a fase de Regeneração. Esta última apresenta-se
como uma fase intermediária entre a regressão e o desenvolvimento ovariano, de forma que
incluem tanto oócitos iniciais, em proliferação e crescimento independente de gonadotropina,
quanto a fase final dos folículos atrésicos. Os peixes nesta fase estão se preparando para o

próximo ciclo reprodutivo, dessa forma são sexualmente maduros, mas reprodutivamente
inativos (Brown-Peterson et al., 2011).

Figura 1.2 – Modelo conceitual de características reprodutivas universais em peixes. Todos os peixes atingem a
maturidade sexual, passam por um ou mais ciclos reprodutivos, liberam gametas ou prole uma ou
mais vezes dentro de um determinado ciclo reprodutivo, atingem a idade máxima reprodutiva, e
morrem (adaptado de Brown-Peterson et al., 2011; Lowerre-Barbieri et al., 2011).

Como esta nomenclatura é bastante recente, a maior parte dos trabalhos que
apresentam detalhes do ciclo reprodutivo de espécies de peixes ainda utilizam as diversas
classificações que já haviam sido propostas. Para se fazer a correlação entre esta nova
nomenclatura e aquelas mais clássicas é possível consultar a tabela 1.1. Esta tabela também
faz parte do trabalho de Brown-Peterson et al. (2011) e nós traduzimos e adaptamos para esta
tese.
O modo como ocorre o desenvolvimento ovariano, o desenvolvimento oocitário e o
ciclo reprodutivo das várias espécies de peixes determina as suas estratégias reprodutivas
específicas. Assim, como há uma grande diversidade entre as espécies de peixes, há também
diversas estratégias reprodutivas. Dentre as estratégias conhecidas, destacamos os conceitos
de semelparidade e iteroparidade (Figura 1.3), pois estão mais relacionados com os aspectos
citados no início do parágrafo. As espécies semélparas são aquelas que têm um único ciclo
reprodutivo ao longo de sua vida, após o qual elas morrem, sendo que estas espécies podem

apresentar ainda desenvolvimento ovariano do tipo sincrônico com desova total, ou então
sincrônico em grupo com desova parcelada. Já as espécies iteróparas, as quais são as mais
comuns, participam de vários ciclos reprodutivos ao longo do seu tempo de vida. Estas
espécies podem apresentar os mesmos tipos de desenvolvimento ovariano que as espécies
semélparas, e ainda um tipo de desenvolvimento chamado assincrônico com desovas em mais
de duas parcelas, onde estágios contínuos da oogênese estão presentes simultaneamente nos
ovários (Lowerre-Barbieri et al., 2011).
Tabela 1.1 – Correlação entre as terminologias clássicas e a nova terminologia proposta por Brown-Peterson et
al. (2011) para as fases do ciclo reprodutivo de fêmeas (tabela adaptada de Brown-Peterson et al.,
2011).

Fase do ciclo reprodutivo

Terminologias clássicas

Imaturo (nunca reproduziu)

Imaturo; Virgem.

Em desenvolvimento (ovários começam a se

Em

desenvolver, mas ainda não estão prontos para desovar)

Maturação inicial; Amadurecimento; Maturação

maturação;

Desenvolvimento

inicial;

média; Pré-vitelogênico.
Apto a reproduzir

(espécimes estão com

Maduro;

Desenvolvimento

tardio;

Maturação

desenvolvimento ovariano completo e fisiologicamente

tardia; Amadurecimento tardio; Maturação total;

capazes para reproduzir neste ciclo)

Vitelogênico;

Parcialmente

Completamente

desenvolvido;

desovado;
Pré-desova;

Desova; Desovado.
Regredido (fim da reprodução)
Em regeneração

(espécimes

maduros, mas reprodutivamente inativos)

Desovado; Regressão; Pós-desova; Recuperação.
sexualmente

Em repouso; Regredido; Em recuperação; Inativo.

Figura 1.3 – Estratégias reprodutivas: quantidade de ciclos reprodutivos vs. desenvolvimento ovariano e tipo de
desova. Os padrões de desova se estabelecem ao longo de um continuum de (A) espécies
semélparas (com um único ciclo reprodutivo em sua vida) com desenvolvimento ovariano
sincrônico e desova total a (F) espécies iteróparas (com vários ciclos reprodutivos ao longo de sua
vida) com desenvolvimento ovariano assincrônico e desova em múltiplas parcelas (adaptado de
Lowerre-Barbieri et al., 2011).

CAPÍTULO 2 – DESENVOLVIMENTO OVARIANO E PERFIL REPRODUTIVO DE
Astyanax altiparanae (TELEOSTEI, CHARACIDAE) AO LONGO DE
UM ANO E SUA APLICAÇÃO NA PISCICULTURA
2.1 INTRODUÇÃO
O conhecimento das características reprodutivas de peixes é fundamental para que se
entendam as adaptações desenvolvidas pela espécie para maximizar o sucesso reprodutivo em
um determinado ambiente (Mazzoni et al., 2005). Estudos envolvendo a biologia reprodutiva
de peixes possuem diversas possibilidades de abordagem, como o entendimento do
desenvolvimento gonadal e do ciclo reprodutivo da espécie. O desenvolvimento gonadal pode
ser analisado macroscopicamente com as alterações de forma, tamanho, cor e textura das
gônadas (Wallace, Sellman, 1981; Vazzoler, 1996). No entanto, a análise dos caracteres
microscópicos possibilita uma descrição mais detalhada e precisa das transições e
transformações morfológicas e estruturais que acontecem durante esse desenvolvimento
(Kjesbu et al., 2003; Honji et al., 2006). Para fêmeas, o entendimento das características
morfológicas dos oócitos é importante para a compreensão da dinâmica da oogênese, e, por
consequência, do ciclo reprodutivo (Tyler, Sumpter, 1996).
Os ciclos reprodutivos representam o desenvolvimento gonadal necessário para que
peixes adultos desovem no tempo apropriado; também incluem a remoção de oócitos
residuais por atresia e regeneração do epitélio germinativo para o próximo período de desova
(Lowerre-Barbieri et al., 2011). E a compreensão do desenvolvimento gonadal em diferentes
escalas de tempo e suas interações podem melhorar o entendimento que se tem sobre a
reprodução de peixes (Lowerre-Barbieri et al., 2011). Ainda, as investigações sobre o ciclo
reprodutivo de uma dada espécie ajudam a definir fatores determinantes para as diferentes
fases de desenvolvimento gonadal, assim como os “gatilhos” que desencadeiam o processo de
proliferação e diferenciação celular na formação de gametas (Vazzoler, 1996).
O mecanismo de proliferação celular é um processo altamente regulado e essencial
para a manutenção da homeostase ovariana (Krysko et al., 2008). Em contraste com os
mamíferos, oogônias continuam proliferando em fêmeas adultas de peixes (Tokarz, 1978),
renovando, assim, os estoques de oócitos jovens e folículos (Jalabert, 2005; Nakamura et al.,
2011). No entanto, a mitose de oogônias em peixes é mais intensamente constatada no final de
cada ciclo reprodutivo (Krysko et al., 2008), quando os tecidos ovarianos são reorganizados
(Billard, 1987). Esta característica marca o início de um novo ciclo.

Durante o ciclo reprodutivo, o crescimento do oócito é iniciado e modificado de várias
maneiras, visando o sucesso reprodutivo da espécie (Mazzoni et al., 2005). Neste sentido, a
ordem Characiformes compreende um grupo de espécies de grande importância para estudos
sobre sucesso reprodutivo e relacionados com as estratégias reprodutivas em piscicultura: a
maioria das espécies desta ordem precisam realizar migração reprodutiva e a desova tende a
não ocorrer quando os mesmos estão confinados, apesar das fêmeas apresentarem o
desenvolvimento oocitário normal (Mylonas, Zohar, 2007)
A ordem Characiformes é composta de pelo menos 24 famílias, cerca de 520 gêneros e
2300 espécies (Nelson et al., 2016). Apresenta grande importância comercial relacionada com
alimentação humana, a exemplo das espécies do gênero Astyanax (Porto-Foresti et al., 2005),
além de ter importância ecológica e acadêmica. O gênero Astyanax compreende peixes de
água doce e é amplamente distribuído na região Neotropical. Das espécies que compõem este
gênero, Astyanax altiparanae, popularmente conhecido como lambari-do-rabo-amarelo ou
tambiú, tornou-se um peixe comercial atraente para os piscicultores por causa da facilidade
associada à produção de alevinos, rápido crescimento, resistência e simples manipulação desta
espécie (Gonçalves et al., 2014). Dada a sua importância, o estudo aprofundado dos caracteres
ovarianos nesta espécie pode auxiliar no desenvolvimento biotecnológico aplicado à
reprodução de teleósteos em cativeiro.

2.6 CONCLUSÕES
- Os ovários de Astyanax altiparanae apresentaram características macroscópicas
similares a outras espécies do mesmo gênero, e o desenvolvimento de oogônias a oócitos
maduros parece não variar comparando com as diferentes espécies de teleósteos.
- Este estudo apresenta novos detalhes celulares para espécies de Astyanax, como a
presença da lamela annulata em oogônias, o desenvolvimento da zona pelúcida a partir de
oócitos em etapa Nucléolo Único e a primeira observação do aparelho micropilar em oócitos
em etapa Alvéolo Cortical.
- A partir das análises quantitativas feitas neste estudo, constatou-se que Astyanax
altiparanae tem um período de desova longo com pico reprodutivo de outubro a fevereiro, e
desenvolvimento oocitário assincrônico indicando que a espécie tem desova parcelada.
- Com relação à aplicação dos dados obtidos nos processos de produção e manejo
reprodutivo, nenhum outro estudo que se conheça comparou a coloração dos ovários com o
seu peso, nem mesmo a distribuição de frequência dessas colorações ao longo do período de

amostragem; e ambos os dados parecem facilitar para o produtor a determinação do melhor
momento para o manejo reprodutivo desta espécie.

CAPÍTULO 3 – PROCESSO DE INVOLUÇÃO DE FOLÍCULOS ATRÉSICOS E DE
COMPLEXOS PÓS-OVULATÓRIOS EM OVÁRIOS DE Astyanax
altiparanae: ESTUDO DAS VIAS DE APOPTOSE E AUTOFAGIA
3.1 INTRODUÇÃO
O desenvolvimento e crescimento ovariano dependem de um balanço na expressão e
ação de fatores que promovem a proliferação, crescimento e diferenciação das células do
folículo, e de fatores que induzem a morte celular (Habibi, Andreu-Vieyra, 2007; Escobar et
al., 2013). Quando os fatores que induzem a morte celular são dominantes, os folículos
ovarianos perdem sua integridade e são eliminados em um processo conhecido como atresia
folicular (Byskov, 1978). Em teleósteos, a atresia folicular ocorre durante o crescimento
normal dos oócitos (Janz, Van der Kraak, 1997; Wood, Van der Kraak, 2001) e na regressão
pós-ovulatória (Miranda et al., 1999; Thomé et al., 2006; Santos et al., 2008). Ainda, a
reabsorção dos oócitos parece ser mais importante em teleósteos do que em outros
vertebrados, uma vez que esses produzem oócitos com grande quantidade de vitelo, e este
processo possibilita a reciclagem desse valioso estoque energético produzido pelas fêmeas
(Linares-Casenave et al., 2002; Wood, Van der Kraak, 2003; Eykelbosh, Van der Kraak,
2010).
Além dos oócitos atrésicos, ovários desovados apresentam outras estruturas que
sofrem processo de reabsorção – os complexos pós-ovulatórios (POCs). Previamente
chamados de folículos pós-ovulatórios (POFs), os POCs são estruturas remanescentes de
folículos maduros que foram desovados durante a estação reprodutiva (Drummond et al.,
2000; Morais et al., 2016). Eles são compostos pelas camadas de células que permanecem
após a liberação do oócito, i.e., a camada de células foliculares, a membrana basal e a camada
de células da teca (Grier, 2012). Estas estruturas têm baixa ou nenhuma atividade hormonal
na maioria das espécies de teleósteos estudadas até o momento, e além disso elas não são
homólogas ao corpo lúteo de mamíferos (Selman, Wallace, 1989). No entanto, a remoção dos
POCs parece ser essencial para o recrutamento de novos folículos para a próxima estação
reprodutiva (Kumar, Joy, 2015).
Dentre os mecanismos envolvidos na remodelação e remoção tecidual em ovários
desovados, sejam folículos atrésicos ou POCs, a apoptose parece ser o mais proeminente e,
consequentemente, o mais estudado. Apoptose é um processo fisiológico, evolutivamente
conservado, controlado por vários hormônios e fatores de crescimento e envolvido na
remodelação, diferenciação e degeneração tecidual em uma variedade de tipos celulares (Janz

et al., 1997). É caracterizado por mudanças bioquímicas e morfológicas, como a condensação
da cromatina, a fragmentação do DNA e a formação de corpos apoptóticos (Hacker, 2000). As
principais proteínas efetoras na apoptose são as caspases, uma família de proteases de cisteína
altamente conservadas (Huettenbrenner et al., 2003; Krumschnabel, Podrabsky, 2009). Dentre
as caspases, a Caspase-3 é a principal caspase efetora, inclusive no tecido ovariano no qual
apresenta-se expressa nas células foliculares de folículos atrésicos de mamíferos (Boone,
Tsang, 1998).
Em 2009, no entanto, Thomé et al. propuseram que a autofagia pode levar à morte das
células foliculares nos folículos atrésicos e, portanto, podem também contribuir para o
processo de regressão ovariana. Vale ressaltar que a autofagia, em seu conceito mais clássico,
difere da apoptose pela sua finalidade: a apoptose é a morte celular programada, enquanto a
autofagia é um ajuste ao estresse, no nível celular, a fim de evitar a morte celular. Porém, a
relação funcional entre apoptose e autofagia é complexa. Em alguns casos a autofagia é uma
forma de ajuste ao estresse suprimindo a apoptose, enquanto em outros casos a autofagia
constitui uma via alternativa de eliminação celular, denominada morte celular autofágica ou
do tipo II (Maiuri et al., 2007, 2010; Eisenberg-Lerner et al., 2009).
Estudos mais recentes também parecem indicar que a apoptose e autofagia podem agir
cooperativamente, nos ovários de peixes, e uma dupla função, na sobrevivência e na morte
celular, foi atribuída à autofagia a fim de garantir uma regressão ovariana mais eficiente após
a desova (Thomé et al., 2009). Assim, em teleósteos, proteínas autofágicas (Beclin-1, Atg,
LC3, Lamp) e apoptóticas (Bax e Bad), principalmente as da família Bcl-2, podem ser
ativadas de maneira coordenada dependendo do estágio da atresia folicular (Santos et al.,
2005, 2008; Thomé et al., 2009; Morais et al., 2012, 2016). Além dessas proteínas, evidências
sugerem que a Catepsina-D, uma protease lisossomal, pode desempenhar um papel no
complexo “crosstalk” entre autofagia e apoptose de células foliculares durante a atresia
folicular (Morais et al., 2012).
O teleósteo Astyanax altiparanae (Characiformes: Characidae) é uma espécie de
pequeno porte nativa da Bacia do Alto Rio Paraná (Garutti, Britski, 2000). Esta espécie têm
grande importância comercial, ecológica e acadêmica (Gonçalves et al., 2014). Sua estratégia
reprodutiva inclui um longo período reprodutivo, com pico de outubro a fevereiro, rápida
maturação, desova múltipla, ovos pequenos, alta fertilidade e ausência de cuidado parental
(Suzuki et al., 2005; Cassel et al., 2017). Como diversas outras espécies da ordem
Characiformes, A. altiparanae tende a não desovar quando confinado, apesar das fêmeas
apresentarem desenvolvimento oocitário normal (Mylonas, Zohar, 2007; Chehade et al., 2015;

Cassel et al., 2017); então, o manejo ou indução à reprodução se fazem necessários para
completar o seu ciclo reprodutivo em pisciculturas. Assim, considerando a importância da
remodelação tecidual para a função ovariana, este estudo apresenta as vias de morte celular de
uma forma comparada entre os processos de involução de atresias foliculares e de complexos
pós-ovulatórios.

3.6 CONCLUSÕES
- Os principais eventos dos processo involutivo de atresias foliculares parecem ser
similares aos descritos em estudos anteriores; porém, há certas particularidades morfológicas
observadas nesse estudo que não parecem terem sido descritas para nenhuma outra espécie até
o momento, como a retração dos fragmentos remanescentes da zona pelúcida com sua
subsequente agregação em uma grande massa no centro da atresia folicular e a formação de
uma agregado de células foliculares vacuolizadas..
- As características do processo involutivo em POCs em Astyanax altiparanae foram
similares aos já descritos na literatura; no entanto, parece que algumas poucas espécies,
inclusive A. altiparanae, os POCs produzem glicoproteínas, cuja função ainda deve ser
verificada.
- Conforme foi observado nos resultados das reações imuno-histoquímicas, a autofagia
precede a apoptose em ambos os processos de involução, atresias foliculares e complexos
pós-ovulatórios, o que pode estar relacionado com a reciclagem energética requerida antes da
remoção das células foliculares degeneradas por apoptose.
- Em Astyanax altiparanae, assim como em outras espécies estudadas, parece haver
uma interrelação entre as vias de autofagia e apoptose nos processos de involução em ovários,
e as vias regulatórias dos processos de involução parecem ser conservadas entre as espécies
de teleósteos com fertilização externa.
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