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RESUMO 

 

Branco GS. Caracterização da diferenciação celular durante a morfogênese da hipófise em 

Astyanax altiparanae (GARUTTI & BRITSKI, 2000). [dissertação (Mestrado em Biologia 

Celular e Tecidual)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 

Paulo; 2015. 

 

Astyanax altiparanae é uma espécie neotropical brasileira pertencente à Ordem 

Characiformes. É importante econômica e comercialmente, sendo amplamente distribuída na 

Bacia do Rio Paraná. No presente estudo, foi realizada uma reprodução seminatural de A. 

altiparanae a fim de obter larvas e juvenis. Após 18,5 horas de desenvolvimento embrionário 

ocorreu a eclosão e as amostras foram coletadas e fixadas do momento da eclosão até 120 dias 

após a eclosão (dpe). Por meio de técnicas de histoquímica e imuno-histoquímica, a hipófise 

de A. altiparanae, composta por dois tecidos, a neuro-hipófise (NH) e a adeno-hipófise (AH), 

foi localizada ventralmente ao encéfalo e nele conectada por meio do pedúnculo hipofisário 

(PH). Na AH foram distinguidos oito tipos celulares, sendo que na rostral pars distalis (RPD) 

foram detectadas as células adrenocorticotrópicas (ACTH) e prolactínicas (PRL); na proximal 

pars distalis (PPD) as células gonadotrópicas (GTH), sendo as produtoras de hormônios 

folículo estimulante (FSH) e luteinizante (LH), as somatotrópicas (GH) e as tireotrópicas 

(TSH); e na pars intermedia (PI), as células melanotrópicas (MSH) e somatolactínicas (SL). 

As primeiras células identificadas foram as PRL, detectadas com 1 dpe no início da formação 

da glândula. A NH foi diferenciada com 3 dpe juntamente com a identificação das células 

produtoras de ACTH, MSH, TSH e FSH. A identificação das células imunorreativas aos 

anticorpos anti-LH, anti-SL e anti-GH foi possível com 5 dpe. Com 20 dpe houve um grande 

aumento da hipófise e foi observada a presença do PH. Com 60 dpe a hipófise apresentou 

morfologia semelhante à observada nos adultos. Os resultados desta pesquisa colaboram com 

o entendimento da morfogênese do eixo hipotálamo-hipófise-gônada em teleósteos sul-

americanos. 

 

Palavras-chave: Astyanax altiparanae. Peixe teleósteo. Hipófise. Ontogenia. Histologia. 

Imuno-histoquímica. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Branco GS. Characterization of cell differentiation during morphogenesis in the pituitary 

gland Astyanax altiparanae (GARUTTI & BRITSKI, 2000). [Masters thesis (Cell and Tissue 

Biology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2015. 

 

Astyanax altiparanae is an important economic and commercial Neotropical Brazilian 

species; it belongs to the Characiformes Order, and is largely distributed in the Parana River 

Basin. In the present study, a semi natural reproduction of A. altiparanae was made to obtain 

larvae and juveniles. Larvae hatched after 18.5 hours of embryonic development, and the 

specimens were collected and fixed from zero to 120 days post hatching (dph). By 

histochemical and immunohistochemical techniques, the pituitary gland of A. altiparanae was 

found ventrally in the brain, and connected there by means of a pituitary stalk. The pituitary 

gland is formed by two tissues, the neurohypophysis (NH) and the adenohypophysis (AH). In 

the AH, eight cell types are distinguished. In rostral pars distalis (RPD), prolactin (PRL) and 

adrenocorticotropic (ACTH) cells are present. In proximal pars distalis (PPD), gonadotropic 

(GTH) cells, as follicle stimulant (FSH) and luteinizing (LH) hormone cells, somatotrope 

(GH) and thyrotropic (TSH) cells are detected; and in pars intermedia (PI), somatolactin (SL) 

and melanotropic (MSH) cells are found. The first cells identified were PRL, at 1dph, in the 

beginning of the formation of the gland. NH differentiated at 3 dph along with the 

identification of ACTH, MSH, TSH and FSH producing cells. The identification of 

immunoreactive cells to antibodies anti-LH, anti-SL and anti-GH was possible at 5 dph. At 30 

dph, the pituitary stalk was present, and pituitary was largely increased. At 60 dph the 

pituitary showed a similar morphology to that observed in adults of this species. The results of 

this research collaborate to the knowledge of morphogenesis of the hypothalamic-pituitary-

gonadal axis in South American teleosts. 

 

Keywords: Astyanax altiparanae. Teleost fish. Pituitary gland. Ontogeny. Histology. 

Immunohistochemistry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Os peixes compreendem cerca de 50% dos vertebrados com quase 30.000 espécies 

descritas, sendo que 96% são teleósteos e ocupam os mais diversos ambientes aquáticos, 

sejam eles marinhos (59%) ou de água doce (41%) (NAKATANI et al., 2001; VAZZOLER, 

1996). 

 Em ambientes naturais, os peixes reproduzem naturalmente com o objetivo de 

produzir um grande número de prole. Para isso, a regulação do comportamento reprodutivo e 

desova em peixes dependem de sinais ambientais, ou seja, condições favoráveis que 

juntamente com fatores hormonais traduzem esses mecanismos em mensageiros químicos, 

que funcionam para ativar e manter os órgãos reprodutivos (CHAKRABARTI, 

CHOUDHURY, 2015). 

 Todas as funções reprodutivas ocorrem no sentido de manter a capacidade renovadora 

da população, sendo que o potencial reprodutivo depende do sucesso da desova, do equilíbrio 

estrutural do estoque reprodutor e da taxa de fertilização dos óvulos (NAKATANI et al., 

2001).  

 A biologia reprodutiva das espécies de peixes tem sido alvo de estudos, seja para 

trabalhos de conservação de espécies ameaçadas a extinção, seja para espécies importantes 

economicamente nas pisciculturas, a fim de melhorar as técnicas de manejo da reprodução em 

cativeiro. Mas, independente da estratégia reprodutiva ou dos tipos de desova, sabe-se que a 

reprodução é controlada pelo eixo hipotálamo-hipófise-gônadas. 

 Dessa maneira, nosso grupo de pesquisa está buscando elucidar aspectos desse eixo 

em Astyanax altiparanae, conhecido popularmente como lambari do rabo amarelo, a fim de 

agregar informações para o conhecimento da biologia da espécie. Com isso, este estudo 

acrescenta informações sobre a glândula hipófise do teleósteo sul americano em questão. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Eixo hipotálamo-hipófise-gônadas 

 

 A hipófise constitui, juntamente com o Sistema Nervoso Central (SNC), o eixo 

hipotálamo-hipofisário e, portanto, está sob a influência de células nervosas especializadas do 

encéfalo. O suprimento nervoso principal, funcional e anatômico da neuro-hipófise é o trato 

hipotálamo-hipofisário, que conecta a glândula ao hipotálamo (SEGURA-NOGUERA, 2000).

 O eixo hipotálamo-hipófise-gônadas desempenha um importante papel na regulação 

de diversos processos fisiológicos nos vertebrados e é, por exemplo, o principal regulador da 

reprodução neste grupo (GOLAN; BIRAN; LEVAVI-SIVAN, 2014). 

 Isto ocorre por meio de neuropeptídios produzidos pelo hipotálamo, os quais estão 

envolvidos no controle do equilíbrio fisiológico do animal, e interagem com hormônios 

hipofisários, desempenhando um importante papel na reprodução em teleósteos 

(SHAHJAHAN; KITAHASHI; PARHAR, 2014). Para exemplificar esse processo, temos que 

o GnRH (hormônio liberador de gonadotropinas) é uma molécula produzida no hipotálamo 

que atua na hipófise estimulando a síntese e liberação das gonadotropinas (FSH e LH), que 

por sua vez atuará nas gônadas estimulando a produção dos esteroides gonadais. 

 No entanto, para o animal atingir à etapa de reprodução, existem outros passos 

anteriores, como o desenvolvimento dos órgãos, dos sistemas orgânicos, o crescimento, a 

resposta ao estresse e adaptação ao meio, que são eventos controlados por hormônios 

produzidos na hipófise dos teleósteos (AGULLEIRO; GARCÍA-HERNANDEZ; GARCÍA-

AYALA, 2006). 

O estudo dos sistemas neuronais que inervam a hipófise é um ponto chave para a 

compreensão da regulação de uma variedade de processos vitais (CERDÁ-REVERTER; 

CANOSA, 2009). Segundo Anglade; Zandbergen; Kah (1993) e Schreibman; Leatherland; 

McKeown (1973), nos teleósteos, a neuro-hipófise penetra profundamente e apresenta 

ramificações por todas as regiões da adeno-hipófise, formando os processos neuro-

hipofisários (BALL; BAKER, 1969), que variam dependendo do tipo de espécie e de células.  

Assim como o eixo hipotálamo-hipófise-gônadas mantém um padrão nos vertebrados, 

ele está presente no teleósteo Astyanax altiparanae (Fig. 1) e está sendo elucidado em 
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trabalhos realizados pelo Laboratório de Endocrinologia de Peixes na Universidade de São 

Paulo. 

  

Figura 1: Esquema demonstrando o eixo hipotálamo-hipófise-gônadas de Astyanax altiparanae. As setas 

tracejadas indicam que o hipotálamo atua na hipófise e a hipófise atua nas gônadas. Modificado de Gomes, 

Costa, Borella (2013). 

 

2.2 Hipófise 

 

 A hipófise é uma glândula endócrina, uma vez que a conexão com o epitélio foi 

obliterada durante o desenvolvimento da glândula, e sua secreção é lançada no sangue e 

transportada para o seu local de ação via corrente sanguínea. Ela apresenta pequenas 

dimensões, quando comparadas a outras glândulas, mas é considerada a glândula mestre dos 

vertebrados, pois é a mais importante e complexa do ponto de vista estrutural e funcional nos 

vertebrados (PAPOUTSOGLOU, 2012; SCHREIBMAN, 1986). 

 A hipófise é essencial para vários processos fisiológicos (WELTZIEN et al., 2004; 

YEUNG et al., 2006) pois por meio da produção de seus hormônios (ACTH, PRL, GH, 

GTHs, TSH, MSH e SL) ela regula, direta ou indiretamente, a síntese e produção de diversos 

outros hormônios por outras glândulas do organismo. 
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 A hipófise está presente em todos os vertebrados e, em mamíferos, apresenta três 

divisões da adeno-hipófise, denominadas de pars distalis, pars intermedia e pars tuberalis; já 

a neuro-hipófise divide-se em eminência mediana, infundíbulo e pars nervosa (Fig. 2).  

 

Figura 2: Hipófise em mamíferos. A: Esquema demonstrando infundíbulo, pars nervosa e pars distalis. 

Modificado de Junqueira; Carneiro, 2013. B: Fotomicrografia da hipófise demonstrando as regiões: pars distalis, 

pars tuberalis e pars intermedia. Modificado de Sobotta; Welsch, 2007. 

 

 A glândula hipófise é composta por tecido de origem nervosa (neuro-hipófise, NH) e 

tecido epitelial (adeno-hipófise, AH) (AGULLEIRO; GARCÍA-HERNANDEZ; GARCÍA-

AYALA, 2006; SCHREIBMAN; LEATHERLAND; McKEOWN, 1973). A AH constitui a 

porção secretora da glândula e é formada por diversos tipos celulares, secretando os principais 

hormônios que regulam de forma direta ou indireta as atividades da glândula tireóide, do 

córtex da adrenal, das gônadas, e contribui para o controle de várias outras atividades 

fisiológicas (BENTLEY, 1998; KAWAUCHI; SOWER, 2006). Para qualquer análise da 

estrutura e função da hipófise, é essencial a identificação das várias células de acordo com a 

função que desempenham (SCHREIBMAN, 1986). 

 

2.3 Hipófise de teleósteos  

 

 Teleósteos são peixes ósseos modernos pertencentes à Classe Actinopterygii (peixes 

de nadadeira raiada) (HICKMAN et al., 2013). Neste grupo de peixes, a hipófise está 

localizada na base do diencéfalo, abaixo do hipotálamo, sobre uma depressão do osso 
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esfenóide denominada sella túrcica, na região posterior ao quiasma óptico e anterior ao 

saccus vasculosus (SCHREIBMAN, 1986). 

 Os tipos celulares identificados na AH são distribuídos em zonas ou regiões, que são 

três: rostral pars distalis (RPD), proximal pars distalis (PPD) e pars intermedia (PI) 

(BENTLEY, 1998). 

As células produtoras de hormônio na hipófise de tetrápodes adultos estão dispostas 

em mosaico (WELTZIEN et al., 2004), enquanto na hipófise de teleósteos, as células adeno-

hipofisárias que desempenham funções similares estão geralmente isoladas em regiões 

distintas da glândula com características morfológicas e funcionais diferentes (Fig. 3), 

tornando um interessante modelo para o estudo do sistema endócrino, seu controle, e o 

resultado de suas ações (BORELLA et al., 2006). Dentre as possibilidades de estudo estão, a 

cultura de células e/ou regiões específicas, o transplante e o isolamento bioquímico, além de 

serem possíveis estudos imunológicos e ultraestruturais de células e/ou locais mais 

específicos (CÁNEPA et al., 2008; PANDOLFI et al., 2009; SCHREIBMAN; 

LEATHERLAND; McKEOWN, 1973).  

Figura 3: Esquema da hipófise de Hippoglossus hippoglossus demonstrando que as células que desempenham 

funções similares estão localizadas em regiões distintas. P: lactotrópico; C: corticotrópico; T: tireotrópico; S: 

somatotrópicos; GF, produzem gonadotropina FSH e que produzem gonadotropina LH; SL: somatolactotropico; 

M: melanotrópico (Weltzien et al., 2004). 

 

Na maioria das espécies, na RPD estão localizadas as células prolactínicas (PRL) e 

adrenocorticotrópicas (ACTH), e na PPD, ocorrem células produtoras de gonadotropinas 
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(GtHs), produtoras de hormônio do crescimento (GH) e células produtoras de hormônio 

tireotrópico (TSH). A PI apresenta células produtoras de somatolactina (SL) e células 

produtoras de melanotropina (α-MSH). 

Independente da região em que são produzidos, os hormônios adeno-hipofisários são 

divididos em três grandes famílias de acordo com a base estrutural e similaridade funcional: 

(1) Família PRL/GH/SL: Constitui-se da PRL, importante na osmorregulação; do GH 

que atua diretamente nos músculos e no tecido adiposo, promovendo o estímulo da síntese 

proteica e a promoção do crescimento animal e da SL, descrita apenas em peixes, e também 

conhecidas como PIPAS-cells (ONO et al., 1990), que são células pertencentes à PI e coradas 

pelo PAS, que participam do controle da osmorregulação e reprodução, entre outros eventos 

fisiológicos. São hormônios proteicos e derivam de um gene ancestral comum. 

(2) Família ACTH/MSH: O ACTH e o MSH são polipeptídios que apresentam um 

precursor comum, a pro-opiomelanocortina (POMC), a hidrólise dessa molécula origina o 

ACTH, o MSH (α, β, ɣ), as lipotropinas (β, ɣ), e a β endorfina. O gene POMC é expresso em 

duas regiões da hipófise, na RPD e na PI e os produtos resultantes são processados de maneira 

tecido-específica, sendo o ACTH pelas céluas da RPD e o MSH nas células da PI. O ACTH 

atua estimulando a secreção e liberação dos hormônios produzidos pelas células no tecido 

interrenal (no interior do rim cefálico), controla a síntese e liberação de cortisol, principal 

corticosteróide secretado pelo tecido interrenal em peixes (AGULLEIRO; GARCÍA-

HERNANDEZ; GARCÍA-AYALA, 2006)  e o MSH é responsável pela dispersão dos 

grânulos de melanina pelo citoplasma da célula, com consequente escurecimento da pele 

(KAWAUCHI; SOWER, 2006).  

(3) Família GtH/TSH: são hormônios glicoproteicos, dos quais fazem parte o 

hormônio folículo estimulante (FSH), que está envolvido no controle dos estágios iniciais de 

gametogênese (espermatogênese e oogênese) e vitelogênese nas fêmeas; e o hormônio 

luteinizante (LH), sendo responsável nas fêmeas pelo controle do amadurecimento dos 

folículos ovarianos até a ovulação, e nos machos, controla a espermiogênese e a espermiação 

(YARON et al., 2003), também conhecidos como hormônios gonadotrópicos. Ainda há o 

TSH, cuja função é a de controlar a secreção dos hormônios tireoidianos. Os três 

componentes desta família de hormônios contêm duas subunidades, a α e a β, sendo que a 

subunidade α é semelhante nas três moléculas, e a β é específica e responsável pelas 
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diferentes funções biológicas (AGULLEIRO; GARCÍA-HERNANDEZ; GARCÍA-AYALA, 

2006). 

A hipófise dos teleósteos possui ainda uma diferença característica com relação aos 

demais vertebrados, não apresenta uma eminência média definida, e tampouco um sistema 

porta-hipofisário para o transporte de neuro-hormônios (AGULLEIRO; GARCÍA-

HERNANDEZ; GARCÍA-AYALA, 2006; BATTEN; BALL, 1977). A natureza do contato 

entre a fibra nervosa e as células endócrinas é variável nas diferentes espécies de peixes 

teleósteos (BALL; BAKER, 1969), sendo que os neuro-hormônios atingem a adeno-hipófise 

por contatos sinápticos que podem ser estabelecidos diretamente em células secretoras, ou 

difundindo-se pela membrana basal que separa a neuro-hipófise da adeno-hipófise, e ainda 

podem ser liberados em vasos sanguíneos existentes entre as células (ANGLADE; 

ZANDBERGEN; KAH, 1993). 

Em espécies como, por exemplo, em ciprinídeos, em que são observados contatos 

sinápticos neuroendócrinos, a inervação da NH de teleósteos deve ser considerada como 

funcionalmente equivalente à inervação da eminência mediana em vertebrados terrestres. Em 

outras, tais como salmonídeos ou enguias, a neuro-hipófise é totalmente separada da adeno-

hipófise por uma dupla membrana basal, na qual os terminais neurossecretores estão 

justapostos (ZOHAR et al., 2010). 

Apesar da grande diversidade de espécies de peixes, poucas tiveram a hipófise descrita 

e, dentre elas, destacam-se as espécies sul americanas, tais como Rhamdia hilarii (VAL-

SELLA; FAVA-DE-MORAES, 1979); Odontesthes bonariensis (VISSIO et al., 1997); 

Piaractus mesopotamicus (BORELLA et al., 1997); Cichlasoma dimerus (PANDOLFI et al., 

2001); Arapaima gigas (BORELLA; VENTURIERI; MANCERA, 2009); Salminus hilarii 

(HONJI et al., 2013); Salminus brasiliensis (JESUS et al., 2014) e Steindachneridion 

parahybae (HONJI et al., 2015). 

 

2.4 Desenvolvimento da hipófise 

 

 Em relação ao desenvolvimento da glândula, até pouco tempo atrás se acreditava que a 

adeno-hipófise originava-se de uma evaginação da bolsa de Rathke do ectoderma oral, que 

reveste a cavidade oral primitiva (estomodeu), e o ectoderma neural invaginava-se no 

diencéfalo, dando origem à neuro-hipófise. No entanto, essa descrição teve como base 



24 

 

 

 

observações morfológicas dos embriões em desenvolvimento, e nenhuma evidência 

experimental foi relatada em qualquer espécie (KAWAMURA, 2002). 

 Estudos recentes com traçadores de linhagens celulares em embriões de peixes, 

anfíbios, aves e mamíferos têm evidenciado que as células precursoras da AH originam-se da 

região mais anterior do ectoderma pré-placodal (PPE) do tubo neural (POGODA; 

HAMMERSCHMIDT, 2009). 

 O desenvolvimento inicial dos peixes é um período crítico no qual ocorre a 

diferenciação dos órgãos e dos sistemas orgânicos, o estudo da ontogenia das glândulas 

endócrinas, especialmente da hipófise, é necessário para o entendimento do funcionamento 

dos eixos endócrinos regulados por essa glândula (TANAKA et al., 1995), e ainda permite o 

desenvolvimento de metodologias que otimizem a produção de peixes em cativeiro, como a 

realização de técnicas de reversão de sexos e de aumento de crescimento. 

 Existe certo padrão no desenvolvimento da hipófise comum a todos os vertebrados 

(SCHREIBMAN, 1986), sendo que no início do desenvolvimento aparecem apenas algumas 

células da AH e geralmente as primeiras células que se apresentam na hipófise de peixes são 

aquelas que estão relacionadas com a produção de hormônios que atuam na osmorregulação e 

crescimento. Porém, o padrão do desenvolvimento larval e a duração do período embrionário 

são variáveis entre diferentes espécies, assim, as características morfológicas das larvas 

também podem ser diferentes no momento da eclosão (BALON, 1981), assim como a 

diversidade estrutural desta glândula nos peixes adultos (SCHREIBMAN, 1986). 

 Poucos são os trabalhos que dão destaque para o desenvolvimento inicial da hipófise 

nos peixes sul americanos. Entre eles, os trabalhos com as espécies Odontesthes bonariensis 

(VISSIO et al., 1997), Cichlasoma dimerus (PANDOLFI et al., 2001), Brycon amazonicus 

(GANECO, 2007), Salminus brasiliensis (JESUS et al., 2014). O conhecimento da 

ontogênese dos diferentes tipos celulares desta glândula é de grande interesse (BALON, 

1981), permitindo que se entenda melhor o papel dos eixos hormonais modulados por ela, 

considerando que os hormônios hipofisários apresentam importantes funções no 

desenvolvimento embrionário e larval dos peixes (TANAKA et al., 1995). 

 Apesar da existência de vários estudos relacionados à hipófise de teleósteos, a origem 

da inervação direta na adeno-hipófise é ainda em grande parte desconhecida em determinadas 

espécies (ANGLADE; ZANDBERGEN; KAH, 1993; NAITO et al., 1993). Alguns estudos 

estabeleceram que a maior parte da inervação da hipófise tem origem na área pré-óptica e no 
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hipotálamo médio-basal e que, assim como nos outros vertebrados, são as principais regiões 

controladoras das funções reprodutivas também nos teleósteos (ZOHAR et al., 2010). 

 O desenvolvimento da neuro-hipófise pelo crescimento ativo do tecido nervoso ocorre 

concomitantemente com a proliferação do epitélio secretor, para que se estabeleça a 

morfologia da glândula no adulto. A intimidade estrutural entre a neuro-hipófise e a adeno-

hipófise durante o desenvolvimento da glândula reflete uma interação funcional direta entre o 

sistema nervoso central e o sistema endócrino (SCHREIBMAN, 1986). 

  

2.5 Astyanax altiparanae 

  

 A espécie em estudo, Astyanax altiparanae, é um teleósteo sul americano, pertencente 

à classe Actinopterygii, ordem Characiformes, família Characidae (GARUTTI; BRITSKI, 

2000), anteriormente classificada como Astyanax bimaculatus (LINNAEUS, 1758), 

popularmente conhecida como lambari, lambari-do-rabo-amarelo ou tambiú (NAKATANI et 

al., 2001) (Fig. 4). 

 

  

 

 

 

 

Figura 4: Exemplar de fêmea adulta de Astyanax altiparanae (11 cm). 

 

 É uma espécie neotropical de destaque ecológico, econômico e comercial, sendo 

amplamente distribuída no Rio Paraná (MARTINEZ; CÓLUS, 2002) e Rio Iguaçu (GRAÇA; 

PAVANELLI, 2002). 

  Espécies do mesmo gênero foram consideradas entre os mais relevantes componentes 

da rede alimentar dos rios da América do Sul, apresentando significante participação na dieta 

de peixes (SHIBATTA et al., 2002). 

 O lambari é uma espécie fácil de ser cultivada e pode ser utilizada para consumo 

direto, para a industrialização em forma de conservas (DUTRA et al., 2012), como alimento 

de forragem na criação de peixes carnívoros, e ainda pode ser comercializada como isca viva 
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para a pesca esportiva. Essas e outras possibilidades fizeram com que a espécie se tornasse 

importante no ponto de vista econômico (PORTO-FORESTI; CASTILHO-ALMEIDA; 

FORESTI, 2005). 

 A espécie possui porte pequeno e é diferenciada por outras do mesmo gênero de 

acordo com os seguintes caracteres, mancha negra horizontalmente ovalada e duas barras 

verticais marrons situadas na região umeral; mancha negra losangular no pedúnculo caudal 

prolongada até a extremidade dos raios caudais medianos; padrão de colorido do corpo 

prateado, região dorsal cinzenta, nadadeiras caudal, anal e pélvica amareladas (NAKATANI 

et al., 2001). 

 Ainda de acordo com Nakatani et al. (2001), as larvas eclodem cerca de 24 horas após 

a fecundação com temperatura média de 26 ºC, os juvenis atingem esse período com 

aproximadamente 18,15 mm, e a primeira maturação gonadal ocorre com cerca de 69 mm 

(Fig. 5).  

 

  

  

 

 

 

Figura 5: Desenvolvimento inicial de Astyanax altiparanae. a) larval vitelino; b) pré-flexão; c) início da flexão; 

d) final de flexão; e) início da pós-flexão (Escala = 1 mm) (Modificado de Nakatani et al., 2001) 

 

O período reprodutivo se estende de setembro a março, e em cativeiro pode ocorrer no 

quarto mês de vida (SILVA; ANDRADE; OKANO, 1996), com desova parcelada e 

fecundação externa (GARUTTI; BRITSKI, 2000). Devido às características que apresentam 

de gerador de prole numerosa, gerações curtas e de fácil reprodução, o lambari também tem 

sido utilizado como modelo para diversos estudos biológicos. 

 Dentre esses estudos, podemos destacar um sobre o manejo reprodutivo com redução 

do nível da água (CHEHADE; CASSEL; BORELLA, 2015), estudo com a manipulação de 

luz e temperatura para indução da reprodução no inverno (EVANGELISTA, 2015),  estudos 

de dietas para melhoramento de produção em cativeiro (SUSSEL et al., 2014), trabalhos que 

estão relacionados com a biologia reprodutiva da espécies, com a descrição das células 

testiculares (COSTA et al., 2014), trabalhos relacionados com a qualidade dos gametas 
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(YASUI et al., 2015), descrição da morfologia da papila urogenital e dos ductos (SIQUEIRA-

SILVA et al., 2015a), trabalho sobre depleção de células germinativas (SIQUEIRA-SILVA et 

al., 2015b) e ainda estudos de clonagem de genes (dmrt1 e sox9) que participam da 

determinação sexual (ADOLFI et al., 2015) e caracterização e localização do GnRH 

(GOMES; COSTA; BORELLA, 2013).  

 Adicionalmente, nosso laboratório nos últimos anos tem desenvolvido trabalhos 

visando à caracterização do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas de Astyanax altiparanae. A 

descrição da morfogênese da hipófise nessa espécie irá contribuir com informações relevantes 

para a endocrinologia de peixes, devido ao fato de que algumas etapas chaves para o 

desenvolvimento da hipófise apresentam variações espécie-específicas e conhecendo o estágio 

em que a larva é capaz de responder aos hormônios, por exemplo, agrega melhores condições 

de manejo na larvicultura de A. altiparanae.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 O presente trabalho teve como objetivo investigar aspectos relacionados com a 

ontogênese da adeno-hipófise, necessários para o melhor entendimento do eixo hipotálamo-

hipofisário no Characiforme Astyanax altiparanae. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 - Caracterizar a morfogênese da hipófise de A. altiparanae. 

 - Analisar a cronologia do aparecimento, a distribuição e a diversidade das células 

adeno-hipofisárias durante o desenvolvimento da espécie. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Animais 

 

 Os animais utilizados neste estudo foram cedidos pela Estação de Piscicultura da 

Companhia Elétrica do Estado de São Paulo (CESP), município de Paraíbuna, São Paulo 

(23°24'47"S, 45°36'7"W).  

 Duzentos e dez (210) peixes aptos à reprodução, mantidos juntos em tanques ao ar 

livre, foram selecionados por meio de aspectos externos, sendo setenta (70) fêmeas com 

ventre abaulado e papila genital saliente e cento e quarenta (140) machos que apresentavam 

emissão de sêmen após leve pressão abdominal, apresentando pesos médios de machos com 

15 g e fêmeas 31 g.  

Para a realização da reprodução, inicialmente foram transportados para o interior do 

laboratório no Setor de Piscicultura, e colocados em aquários de tamanho 1x1x0,4 m e 

capacidade de 400 L, com renovação constante de água, separados entre machos e fêmeas, 

permanecendo durante 15 horas. 

 Posteriormente, foram agrupados na proporção de uma fêmea para dois machos e, 

decorridas 18 horas após a união, ocorreu a desova e fecundação dos gametas pelo método 

seminatural utilizado rotineiramente nessa Estação, no qual os indivíduos liberam os oócitos e 

sêmen sem manipulação de dosagens hormonais ou extrusão de gametas, com a redução do 

nível da água dos aquários e aumento da vazão, conforme descrito por Chehade, Cassel, 

Borella, 2015. Nesse momento os fatores abióticos eram 23 ºC; pH 6,67; 7,16 OD e 

condutividade 33 ppm. 

 Na ocasião, 62 fêmeas desovaram, e o volume total de ovos liberados foi de 2,9 L, que 

foram sifonados e coletados do aquário e transportados para incubadoras cilíndricas verticais 

e individuais contendo 20 L de água, corrente e com oxigenação de 6 a 8 mg/L e à 

temperatura de 24 ± 1 ºC 

 Com intervalos de 30 minutos amostras dos ovos das incubadoras foram analisadas, 

utilizando um estereomicroscópio com o intuito de acompanhar o desenvolvimento 

embrionário dos mesmos. Após 18,5 horas de desenvolvimento embrionário, com temperatura 

média da água das incubadoras de 25 ± 1 ºC, mais de 70 % das larvas haviam eclodido. 
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4.2 Coleta de material biológico, fixação e processamento 

 

 O desenvolvimento embrionário cessa com a eclosão, a partir desse momento os 

espécimes passam a ser chamados de larvas. Para esse estudo, foram amostrados, coletados e 

fixadas larvas, juvenis e adultos da espécie em diferentes fases com o intuito de abordar todos 

os momentos do desenvolvimento da hipófise na espécie (Tabela 01), utilizando um número 

amostral de 20 indivíduos.  

 

Tabela 01 – Fases amostradas, seus respectivos estágios de desenvolvimento e comprimento total médio dos 

espécimes coletados de Astyanax altiparanae. 

FASES / 

ESTÁGIOS 
LARVAS JUVENIS ADULTO 

eclosão 0,1 cm    

0,5 dpe 0,1 cm   

1  dpe 0,1 cm   

1,5  dpe 0,3 cm   

2  dpe 0,3 cm   

2,5  dpe 0,3 cm   

3  dpe 0,4 cm   

4  dpe 0,4 cm   

5 dpe 0,4 cm   

8 dpe 0,5 cm   

12 dpe 0, 7 cm   

20 dpe  1,9 cm  

30 dpe  2,0 cm  

60 dpe  3,5 cm  

90 dpe  4,0 cm  

120 dpe   5 cm 

 

 

*dpe= dias pós ecosão 
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Os animais coletados foram eutanasiados por 1 minuto em dose excessiva de 

benzocaína (1g/1L) previamente solubilizada em etanol, para serem posteriormente fixados, 

sendo que até 12 dpe as larvas foram fixadas inteiras e, a partir de 20 dpe, apresentavam 

tamanho médio de 2 cm, sendo classificados como juvenis e, devido às proporções, tiveram 

apenas uma parte da cabeça contendo a hipófise fixada, após a retirada da mandíbula e a 

exposição do encéfalo.  

 O material fixado em Bouin Acético (solução saturada de ácido pícrico, formol a 38 % 

e ácido acético) por 24 horas, posteriormente lavado em água corrente para a retirada do 

excesso do fixador, e mantido em álcool 70 % até o processamento histológico. 

 As larvas até 5 dpe foram coradas com eosina por 20 segundos para facilitar o 

posicionamento e orientação no momento de inclusão, e os fragmentos de cabeça foram 

descalcificados em RDO Gold de acordo com a norma do fabricante por até 4 horas, para 

posteriormente serem submetidos à inclusão.  

O processamento para inclusão foi realizado por meio da desidratação em série 

alcoólica de concentração crescente, com trocas de 30 em 30 minutos com álcool 95 e duas 

trocas em 100 %, posteriormente foi realizada a diafanização do tecido em xilol, com duas 

trocas de 30 minutos e infiltrados com “Paraplast” (Erviegas) em três trocas de 1 hora. Após a 

infiltração, os espécimes foram posicionados em moldes histológicos de aço inox próprios 

para uso em histologia, cobertos com uma fina camada de Paraplast até se tornar parcialmente 

duro, fazendo com que o material fique posicionado na orientação espacial desejada para 

serem realizados os cortes sagitais, sendo adicionado mais Paraplast afim de formar um bloco 

que será submetido à microtomia. Foram obtidos cortes seriados de 5 µm de espessura em um 

micrótomo LEICA, fixados sobre lâminas de vidro contendo poli-L-lisina.  

 Parte do material foi ainda fixado em Karnovsky (solução de paraformaldeído a 4% e 

glutaraldeído a 2% em tampão fosfato Sorensen, 0,1 M a pH 7,2), mantido no fixador em 

geladeira até o momento do processamento. As amostras foram lavadas em Tampão Fosfato a 

0,1 M, pós-fixadas por 2 h no escuro em 1% de tetróxido de ósmio em tampão Sorensen (0,1 

M a pH 7,2), contrastadas com solução aquosa de 5% de uranila e desidratados em série 

alcoólica de concentração crescente. Após este processo, as amostras foram lavadas em óxido 

de propileno e infiltradas com solução de resina e óxido de propileno (1:1) por 8 horas, 

infiltradas com solução de resina pura por 5 horas em agitação e incluídas em resina em 

formas de silicone com polimerização a 60 °C.  
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 Todos os procedimentos experimentais deste estudo foram aprovados pela Comissão 

de Ética em Experimentação Animal do ICB, USP, sob n
o
. 53 – 2013 e alguns exemplares 

foram depositados no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP 113746). 

 

4.3 Histoquímica 

 

 Para o estudo histoquímico, as lâminas foram desparafinizadas e diafanizadas em 

xilol, tratadas com soluções decrescentes de etanol e hidratadas em água corrente, sendo então 

coradas pelas seguintes técnicas histoquímicas, usuais para identificação dos tipos celulares 

na hipófise de peixes: Tricrômico de Mallory – TM (PEARSE, 1961); Ácido Periódico-

reativo de Schiff – PAS (McMANUS, 1948) e contra-coloração com Hematoxilina de Harris. 

Após as colorações, as lâminas foram submetidas a baterias de desidratação, com série 

crescente de etanol e xilol e montadas com goma Dâmar e lamínula.  

 Posteriormente, as secções foram analisadas sob Microscopia de Luz para detecção da 

hipófise nos cortes seriados, e fotocumentadas com um sistema de captura de imagens 

acoplado a um fotomicroscópio Zeiss Axioskop II. 

 

4.4 Imuno-histoquímica 

 

 Após a detecção da hipófise nas lâminas coradas com Tricrômico de Mallory, foram 

separadas lâminas que continham cortes subsequentes para serem destinadas a imuno-

histoquímica.  O método foi realizado utilizando-se lâminas inicialmente desparafinizadas em 

xilol, hidratadas em série alcoólica de concentração decrescente e lavadas em tampão fosfato 

salino pH 7,4 (PBS).  

 Foi utilizado o Kit Reveal (Biogen), que é uma nova tecnologia que utiliza um sistema 

livre de biotina, não utiliza polímeros de cadeia longa e possuem alta sensibilidade e máxima 

penetração nas células, sendo ideal para marcação de antígenos citoplasmáticos.  

 Após a lavagem em PBS, foi realizado o bloqueio da peroxidase endógena, utilizando 

o reagente “Hydrogen Peroxidase Block” do Kit Reveal, feito à base de Peróxido de 

Hidrogênio, utilizado para evitar que a peroxidase endógena dos tecidos reaja com o substrato 

cromógeno (DAB), resultando em coloração de fundo inespecífica. 
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 Posteriormente, após mais uma lavagem em PBS, foi feito então o bloqueio dos sítios 

inespecíficos, ou seja, bloqueio de proteínas que não seriam marcadas pelo anticorpo 

específico, ajudando na eliminação da coloração de fundo não-especifica, utilizando o 

reagente “Protein block” do Kit Reveal, que contém em sua fórmula albumina sérica bovina 

(BSA) e tampão fosfato, pH 7,4. Em seguida, os cortes foram incubados por 18 h em câmara 

úmida a 4 ºC, utilizando diferentes anticorpos primários produzidos em coelho e diluídos em 

PBS (Tabela 02).  

 

Tabela 02 - Anticorpos heterólogos primários que foram utilizados nas análises Imuno-histoquímicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após a incubação com o anticorpo primário, as lâminas foram lavadas em PBS e 

processadas utilizando o Sistema de Visualização Polímero Reveal HRP, lavadas em PBS e 

reveladas com 3-3’ Diaminobenzidina (DAB). Em seguida, as lâminas reveladas foram 

contra-coradas com Hematoxilina de Mayer e montadas com goma Dâmar e lamínula.  

 A especificidade dos anticorpos foi avaliada utilizando-se secções controle na qual o 

anticorpo primário foi substituído por PBS. 

 

4.5 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

 As amostras fixadas em Karnovsky foram submetidas à Microscopia Eletrônica de 

Transmissão. Foram realizados cortes semi-finos, os quais foram corados com Azul de 

toluidina para seleção das áreas de interesse. As amostras selecionadas foram encaminhadas 

ao Setor de Microscopia Eletrônica do Departamento de Biologia Celular e do 

ANTICORPOS FONTES CÓDIGOS DILUIÇÕES 

Anti-salmon PRL Dr. H. Kawauchi 8206 1:5000 

Anti-salmon GH Dr. H. Kawauchi 8502 1:200 

Anti-salmon SL Dr. H. Kawauchi 8906 1:1000 

Anti-salmon β-FSH Dr. H. Kawauchi 8510 1:1000 

Anti-salmon β-LH Dr. H. Kawauchi 8506 1:1000 

Anti-human   β-TSH Dr. A. F. Parlow 55741789 1:100 

Anti-human ACTH1-24 Dako - 1:1000 
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Desenvolvimento do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (USP), 

onde foram seccionadas em ultramicrótomo equipado com navalha de diamante para a 

obtenção de cortes ultrafinos. Esses cortes foram contrastados com solução saturada de 

acetato de uranila em 50% de álcool e citrato de chumbo.  

A análise ultraestrutural da hipófise de A. altiparanae foi realizada nas regiões PPD e 

RPD. A região PI não foi contemplada nesse estudo. 

 

4.6 Análise e fotodocumentação 

 

 As lâminas confeccionadas no estudo histoquímico foram analisadas e fotocumentadas 

com um sistema de captura de imagens acoplado a um fotomicroscópio Zeiss Axioskop II 

(Zeiss Inc., USA), e fotocumentadas com câmera AxioCam MRc5 acoplada (Zeiss Inc., 

USA), equipado com dispositivo de captura de imagem digital ZEN 2012 do Laboratório de 

Endocrinologia de Peixes, Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento, do 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (USP), e posteriormente 

processadas com o auxílio do software Adobe® Photoshop® CS3 Portable versão 11.0. 

 O material obtido para as análises ultraestruturais foi analisado ao Microscópio 

Eletrônico de Transmissão (MET.) Jeol 1010 (Jeol Inc., Japão) equipado com dispositivo de 

captura de imagem digital Gatan, com câmera SC1000 Orius acoplada (Gatan Inc., USA), do 

Laboratório de Biologia Oral, Departamento de Biomateriais e Biologia Oral, da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo (USP), gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Victor 

Arana Chavez. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Morfogênese da hipófise 

  

 Nas fases larvais iniciais amostradas (eclosão, 0,5, 1, 1,5, 2) (Fig. 06-A,B), a hipófise 

não foi evidenciada utilizando-se as técnicas histoquímicas. Pode-se observar que no início, as 

larvas apresentavam grande saco vitelínico que foi reduzido a partir de 2,5 dpe (Fig. 06-C), 

marcando o início do período do desenvolvimento larval de pós-flexão, nessa fase foi possível 

observar a região em que o primórdio da hipófise estava presente (Fig. 06-D). 

 A partir de 3 dpe foi possível diferenciar a hipófise sendo composta por um número 

reduzido de células separadas do hipotálamo e apresentando formato alongado (Fig. 06-E,F). 

Nessa fase foi identificada a diferenciação entre as regiões AH (porção secretora) e NH 

(porção nervosa) (Fig. 06-F). 

 Nas fases seguintes, pode-se observar o aumento no número de células nessa glândula, 

somente utilizando-se técnicas histoquímicas, entretanto, não foi possível observar figuras 

mitóticas (Fig. 06-G,H). 

 A hipófise estava localizada ventralmente ao encéfalo, manteve o formato alongado, 

aumentou o tamanho e estava separada do hipotálamo com 12 dpe. Notou-se ainda na parte 

anterior à hipófise uma estrutura denominada saccus vasculosus (Fig. 07-A). 

 Com 20 dpe os peixes foram classificados como juvenis, apresentando características 

externas semelhantes aos adultos. Nessa fase, foi possível distinguir as divisões entre adeno-

hipófise (e  regiões) e neuro-hipófise. Na AH  podem ser evidenciadas as regiões: rostral pars 

distalis (RPD), proximal pars distalis (PPD) e pars intermedia (PI), as quais possuem 

propriedades tintoriais diferenciadas (Fig. 07-B,C). 

 Localizada na porção ventral do hipotálamo ocorre uma projeção de fibras neuronais 

chamada de pedúnculo Hipofisário (Fig. 07-D), composto por fibras nervosas amielínicas, que 

conecta e permite a comunicação da hipófise com a região hipotalâmica. O pedúnculo se 

ramifica e dá origem à NH constituída por tecido nervoso, que emite prolongamentos e 

ramificações em todas as regiões da AH. 

 Em relação ao formato da glândula, no início do desenvolvimento larval apresentava 

um formato alongado e até 30 dpe (Fig. 07-E) a hipófise não apresentou alterações 

morfológicas, todavia com 60 dpe houve um grande aumento da hipófise (Fig. 06-F), 
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observou-se nessa fase que a morfologia da hipófise se assemelhava à de adulto adquirindo 

um formato arredondado ou oval, assim como na próxima fase amostrada de 90 dpe (Figura 

07-G) e 120 dpe (adultos) (Fig. 08-A,B). 

 Em relação às regiões da AH, na rostral pars distalis, as células presentes (ACTH E 

PRL) mostraram-se negativas quando coradas pelo PAS, na pars intermedia por sua vez, as 

células produtoras de SL mostraram-se fracamente positivas ao PAS e as células 

melanotrópicas (MSH) negativas ao PAS. Já a proximal pars distalis foi a região que 

apresentou o maior número de células positivas ao PAS, que são as células gonadotrópicas. 

Não foi possível diferenciar se as células tireotrópicas também eram positivas ao PAS (Fig. 

08-C,D). 

  

5.2 Cronologia do aparecimento das células adeno-hipofisárias 

  

 Uma vez estabelecida a padronização da diluição dos anticorpos (Tab. 02) nos animais 

de 120 dpe, foram realizadas reações imuno-histoquímicas nas lâminas de animais em todas 

as fases coletadas, e posteriormente foram selecionadas para fotodocumentação as principais 

etapas com detecção do aparecimento das células adeno-hipofisárias (Tab. 03) e das principais 

modificações morfológicas. 

 

Tabela 03 – Cronologia do aparecimento das células adeno-hipofisárias em Astyanax altiparanae durante as 

fases iniciais de desenvolvimento.  

 

 Foram detectadas as células prolactínicas, somatolactínicas, somatotrópicas, células 

adrenocorticotrópicas, melanotrópicas, tireotrópicas e gonadotrópicas (Fig. 09), as quais serão 

descritas de acordo com a família que pertencem. 

FASES / CÉLULAS PRL SL GH ACTH MSH TSH FSH LH 

eclosão - - - - - - - - 

0,5 dpe - - - - - - - - 

1  dpe + - - - - - - - 

1,5 dpe + - - - - - - - 

2  dpe + - - - - - - - 

2,5 dpe + - - - - - - - 

3  dpe + - - + + + + - 

4 dpe + - - + + + + - 

5  dpe + + + + + + + + 
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 Foi detectada uma pequena massa de células fortemente imuno-marcadas pelo 

anticorpo anti-PRL a partir de 1 dpe (Fig. 10-A). Neste estágio, apareceram apenas algumas 

células, pequenas, núcleo grande, arredondado e central (Fig. 10-B). Nos estágios seguintes 

amostrados, foi observado que concomitantemente ao aumento da hipófise ocorreu um maior 

número de células prolactínicas, estando localizadas em praticamente toda a extensão da 

região rostral pars distalis, especialmente na periferia da glândula, e em grande quantidade 

(Fig. 10-C-H). Foram encontradas, ainda, células prolactínicas circundando vasos sanguíneos 

presentes na RPD (Figura 10-I), e não foram marcadas células prolactínicas em outras regiões 

da AH. 

 Com 3 dpe, foi possível detectar as células produtoras de ACTH, MSH, TSH e FSH, 

Presente nas regiões RPD, PI e PPD.  

As células produtoras de ACTH e de MSH foram imunomarcadas com o mesmo 

anticorpo, anti-ACTH e apresentaram imunomarcação na mesma fase com 3 dpe (Fig. 11-

A,B). As células imunomarcadas com anti-ACTH estavam presentes na região posterior e 

anterior da hipófise (Fig. 11-C,D), sendo detectadas inicialmente em pequeno número nas 

larvas. Nos juvenis com 20 dpe, em que era possível determinar as regiões da AH, 

determinou-se que as células adrenocorticotrópicas estavam agrupadas na região da RPD (Fig. 

11-E) e as células melanotrópicas na região posterior da hipófise ou PI (Fig. 11-G). Estas 

células foram também encontradas em pequeno número na fase de detecção (3 dpe) (Fig. 11- 

A,B), mas em fases amostradas  mais avançadas, como por exemplo, na hipófise de adultos 

com 120 dpe, células imunomarcadas com anti-ACTH, foram encontradas em maior número 

(Fig. 11-F)  e próximas aos ramos da neuro-hipófise (Fig. 11-H). 

As células tireotrópicas também foram detectadas nas larvas de 3 dpe, com um número 

reduzido de células mas com marcação específica (Fig. 12-A,B). São células fusiformes e 

pequenas quando comparadas às células gonadotrópicas e possuem a mesma localização das 

gonadotrópicas, na região da PPD (Fig. 12-C,D). Com 120 dpe observa-se um grande número 

de células imunomarcadas com o anticorpo anti-TSH e que ocupam toda a extensão da PPD 

(Fig. 12-E,F). 

 As células gonadotrópicas, também encontradas na PPD, são células grandes, de  

formato arredondado, núcleo excêntrico e possuem vacúolos no citoplasma. A primeira célula 

gonadotrópica encontrada em A. altiparanae foi a célula produtora de FSH. Foram 

encontradas nas larvas com 3 dpe em número reduzido (Fig. 13-A,B), sendo encontradas em 



38 

 

 

 

maior número com  4 dpe (Fig. 13-C,D). Na fase de juvenil e no adulto, notou-se um aumento 

no número de células produtoras de FSH (Fig. 13-E-H). 

No estágio de 5 dpe foi possível detectar as células produtoras de SL, GH E LH, 

presentes nas regiões PI e PPD.  

Foram detectadas as células produtoras de somatolactina, imunomarcadas pelo 

anticorpo anti-SL (Fig. 14-A-C). As células somatolactínicas foram detectadas na região da 

pars intermedia, e se apresentaram em número reduzido na hipófise, sendo arredondadas, 

núcleo grande e centralizado. Em estágios mais avançados do desenvolvimento larval houve 

um aumento da população de células somatolactínicas e em juvenis com 20 dpe, e pode-se 

observar que a imuno-marcação ficou mais fraca a partir dessa fase. Também foi observado 

que as células produtoras de SL estavam localizadas circundando ramos da NH presentes na 

PI (Fig. 14-D,E) assim como na periferia da hipófise.  Com 120 dpe, essas células 

aumentaram de tamanho, e foram detectadas ainda em torno de vasos sanguíneos (Fig. 14-G).  

 Também no estágio de 5 dpe, foram detectadas as células produtoras de hormônio do 

crescimento, imunomarcadas pelo anticorpo anti-GH. Apresentaram-se isoladas, e em número 

reduzido (Fig. 15-A,B). Já a partir da fase de juvenil com 20 dpe, houve um grande aumento 

do número de células produtoras de GH, sendo caracterizadas na região proximal pars 

distalis, imunomarcadas pelo anticorpo anti-salmon GH (Fig. 15-C-F).  No início da 

detecção foi oservada uma fraca marcação ao anticorpo anti-GH, mas uma reação mais 

intensa foi observada nas células produtoras de GH a partir de 20 dpe, quando comparadas à 

marcação na hipófise das larvas. Essa forte marcação se manteve nos adultos com 120 dpe e o 

número de células também seguiu aumentando. 

 As células produtoras de LH também foram encontradas em animais com 5 dpe (Fig. 

16-A,B), nesse momento eram encontradas em número maior quando comparada a detecção 

das células produtoras de FSH. Sendo que, as células produtoras de FSH estavam em maior 

quantidade de células marcadas nas fases de juvenil e adulto amostradas em relação às células 

produtoras de LH (Fig. 16-C-F). 

 As células gonadotrópicas foram imuno-marcadas por toda a PPD, as células que 

expressam FSH estando localizadas numa região superior e central da PPD (Fig. 13-G) e, em 

menor proporção, as células que expressam LH encontradas na região ventral e no limite com 

a PI (Fig. 16-E). 
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5.3 Descrição ultraestrutural das células adeno-hipofisárias 

 

 A partir da análise ultraestrutural da hipófise dos juvenis com 20 dpe de A. altiparanae 

e estudo morfológico, foram detectadas células com características similares às células 

gonadotrópicas (Fig. 17), prolactínicas e adrenocorticotrópicas (Fig. 18) comumente descritas 

para outras espécies de teleósteos. 

 As supostas células gonadotrópicas estavam presentes na região da PPD, foram as 

maiores células encontradas, arredondadas, núcleo redondo e excêntrico, cisternas de retículo 

endoplasmático dilatadas e grânulos secretores ocupando quase todo o citoplasma, 

característico desse tipo celular (Fig. 17-A-B). 

 Algumas células da PPD apresentavam grânulos variados, apresentavam grânulos 

menos eletrondensos que outros presentes na mesma região (Fig. 17-B). 

 Na região da RPD foram detectadas prováveis células produtoras de PRL e ACTH. As 

prolactínicas apresentavam núcleo oval, eucromático, com nucléolo pouco evidente (Fig. 18-

A). Nessa região também foram encontradas figuras mitóticas, localizadas principalmente em 

locais normalmente ocupados por células prolactínicas (Fig. 18-B). 

As adrenocorticotrópicas apresentaram núcleos alongados, sendo que a sua principal 

característica era que estavam presentes circundando vasos presentes na RPD, formando um 

arranjo em paliçada (Fig. 18-C). 
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5.4 Fotodocumentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Morfogênese da hipófise em larvas de Astyanax altiparanae. A: Larva recém-eclodida (eclosão-tempo 

0). B: Larva com 0,5 dpe. C-D: Larva com 2,5 dpe (C: visão do corpo da larva e redução do saco vitelínico, D: 

*Região do primórdio da hipófise). E-F: Larva com 3 dpe (E: visão do corpo da larva, F: Hipófise já diferenciada 

com distinção das regiões AH e NH). G-H: Larva com 5 dpe (G: visão do corpo da larva, H: Hipófise 

diferenciada). (Vi: vitelo, Cb: cavidade bucal, Ab: arcos branquiais, E: encéfalo, M: tecido muscular, N: 

notocorda, AH: Adeno-hipófise, NH: Neuro-hipófise, *Hipófise). Escala de Barra – A,C,E,G: 100 µm, D: 50 

µm, F,H: 10 µm. Coloração – Tricrômico de Mallory/Secção sagital.
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Figura 7: Morfogênese da hipófise de larvas, juvenis e adultos de Astyanax altiparanae. A: Hipófise da larva de 

12 dpe, localizada anteriormente ao saccus vasculosus. B: Hipófise de juvenil de 20 dpe, grande extensão da 

hipófise. C: Hipófise de juvenil de 20 dpe, diferenciação das regiões RPD, PPD e PI. D: Detecção do pedúnculo 

hipofisário em 20dpe. E: Hipófise de juvenil de 30 dpe. F: Hipófise de juvenil de 60 dpe. G: Hipófise de juvenil 

de 90 dpe.(AH: Adeno-hipófise, NH: Neuro-hipófise, Sv: saccus vasculosus, PH: pedúnculo Hipofisário, RPD: 

rostral pars distalis, PPD: proximal pars distalis, PI: pars intermedia). Escala de Barra – A,B,C,E,F,G: 100 µm, 

D: 10 µm. Coloração –Tricrômico de Mallory/Secção sagital.
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Figura 8: Secções da hipófise de A. altiparanae com 120 dpe submetidas a diferentes técnicas histoquímicas e 

esquema do desenvolvimento da hipófise.  A: Hipófise de 120 dpe com distinção das regiões RPD, PPD e PI. B: 

Esquema do desenvolvimento da hipófise, inicialmente com formato alongado até 30 dpe, adquirindo formato 

oval a partir de 60 dpe. C: Hipófise de 120 dpe, células positivas ao PAS na PPD evidenciadas pelas setas, são, 

possivelmente, gonadotrópicas. D: Hipófise de 120 dpe, com células positivas ao PAS na PPD, possíveis 

gonadotrópicas, e células fracamente positivas ao PAS na PI, possíveis somatolactínicas. (AH: Adeno-hipófise, 

NH: Neuro-hipófise, RPD: rostral pars distalis, PPD: proximal pars distalis, PI: pars intermedia, setas: células 

gonadotrópicas, cabeças de setas: células somatolactínicas). Escala de Barra – A,C,D: 50 µm. Coloração – A: 

Tricrômico de Mallory, C-D: PAS contra-corado com Hematoxilina/Secção sagital. 
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Figura 9: Esquema da hipófise de A. altiparanae em corte sagital exibindo a distribuição das células adeno-

hipofisárias. A: Hipófise de juvenil de 30 dpe. B: Hipófise de juvenil de 60 dpe. 
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Figura 10: Secções sagitais da hipófise de larvas, juvenis e adultos de A. altiparanae submetidas à imuno-

histoquímica com anti-PRL. A-B: Larva de 1 dpe (A: visão de parte da larva, B: Detecção de células produtoras 

de PRL na cor marrom). C-D: Larva de 5 dpe (C: visão de parte da larva, D: Detecção de células produtoras de 

PRL na região da RPD). E-F: Juvenil de 20 dpe (E: hipófise, F: RPD com imunomarcação de células 

prolactínicas). G: Hipófise de juvenil de 90 dpe. H: Hipófise de adulto de 120 dpe. I: células produtoras de PRL 

na região da RPD. Setas: hipófise. Escala de Barra – A,C: 100 µm, E,G,H: 50 µm, F,I: 10 µm.  
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Figura 11: Secções sagitais da hipófise de larvas, juvenis e adultos de A. altiparanae submetidas à imuno-

histoquímica com anti-ACTH. A-B: Larva de 3 dpe, detecção de células produtoras de ACTH e MSH (A: vista 

lateral do animal, B: hipófise com células imuno-marcadas). C: Hipófise de juvenil de 20 dpe com células 

imuno-marcadas nas regiões da PI e RPD. D: Hipófise de adulto de 120 dpe. E-F: Imuno-marcação das células 

produtoras de ACTH (E: células na região RPD da hipófise de 20 dpe, F: células na região RPD da hipófise de 

120 dpe). G-H: Imuno-marcação das células produtoras de MSH (G: células na região PI da hipófise de 20 dpe, 

F: células na região PI da hipófise de 120 dpe) (NH: neuro-hipófise). Seta: hipófise. Escala de Barra – A: 100 

µm, C,D: 50 µm, B,D,F,H: 10 µm  
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Figura 12: Secções sagitais da hipófise de larvas, juvenis e adultos de A. altiparanae submetidas à imuno-

histoquímica com anti-TSH. A-B: Larva de 3 dpe, detecção de células produtoras de TSH (A: vista lateral do 

animal, B: hipófise com células imuno-marcadas). C-D: Juvenil de 20 dpe (C: hipófise com células imuno-

marcadas, D: células produtoras de TSH na região PPD). E-F: Adulto de 120 dpe (E: hipófise, F: células 

produtoras de TSH na região PPD). Seta: hipófise. Escala de Barra – A: 100 µm, B,D,F: 10 µm, C,E: 50 µm. 
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Figura 13: Secções sagitais da hipófise de larvas, juvenis e adultos de A. altiparanae submetidas à imuno-

histoquímica com anti-FSH. A-B: Larva de 3 dpe, detecção de células produtoras de FSH (A: vista lateral do 

animal, B: hipófise com células imuno-marcadas). C-D: Larva de 4 dpe (C: vista lateral do animal, D: hipófise 

com células imuno-marcadas). E-F: Juvenil de 20 dpe (E: hipófise, F: células produtoras de FSH na região PPD 

da hipófise de 20 dpe). G-H: Adulto de 120 dpe (G: hipófise, H: células gonadotrópicas vacuolizadas produtoras 

de FSH na região PPD). Seta: hipófise. Escala de Barra – A,C: 100 µm, B,D,F,H: 10 µm, E,G: 50 µm.  
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Figura 14: Secções sagitais da hipófise de larvas, juvenis e adultos de A. altiparanae submetidas à imuno-

histoquímica com anti-SL. A: Larva de 5 dpe, detecção de células produtoras de SL. B-C: Hipófise de 5 dpe. D-

E: Juvenil de 20 dpe (D: hipófise, E: PI com imunomarcação de células somatolactínicas). F-G: Hipófise de 

adulto de 120 dpe (F: hipófise, G: células somatolactínicas imuno-marcadas) (NH: neuro-hipófise, v: vasos 

sanguíneos). Seta: hipófise. Escala de Barra – A: 100 µm, B,D,F: 50 µm, C,E,G: 10 µm. 
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Figura 15: Secções sagitais da hipófise de larvas, juvenis e adultos de A. altiparanae submetidas à imuno-

histoquímica com anti-GH. A-B: Larva de 5 dpe, detecção de células produtoras de GH (A: vista lateral do 

animal, B: hipófise com células imuno-marcadas). B-C: Juvenil de 20 dpe (C: hipófise, D: células imuno-

marcadas). E-F: Hipófise de adulto de 120 dpe (E: hipófise, F: células produtoras de GH imuno-marcadas na 

região da PPD). Seta: hipófise. Escala de Barra – A: 100 µm, C,E: 50 µm, B,D,F: 10 µm.  
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Figura 16: Secções sagitais da hipófise de larvas, juvenis e adultos de A. altiparanae submetidas à imuno-

histoquímica com anti-LH. A-B: Larva de 5 dpe, detecção de células produtoras de LH (A: vista lateral do 

animal, B: hipófise com células imuno-marcadas). C-D: Juvenil de 20 dpe (C: hipófise com células imuno-

marcadas, D: células produtoras de LH na região PPD). E-F: Adulto de 120 dpe (E: hipófise, F: células 

gonadotrópicas vacuolizadas produtoras de LH na região PPD). Seta: hipófise. Escala de Barra – A: 100 µm, 

B,D,F: 10 µm, C,E: 50 µm. 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Imagens de Microscopia eletrônica de transmissão (MET) da hipófise de juvenil de 20 dpe de A. 

altiparanae. A: Provável célula gonadotrópica com núcleo excêntrico, contendo no citoplasma grânulos variados 

e cisternas do retículo dilatadas. B: Provável célula gonadotrópica globosa e contendo em seu citoplasma 

grandes grânulos. C: Esquema da hipófise, evidenciando a região em rosa (PPD) onde estão localizadas as 

células gonadotrópicas. Escala de Barra – A-B: 5 µm 
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Figura 18: Imagens de Microscopia eletrônica de transmissão (MET) da hipófise de juvenil de 20 dpe de A 

altiparanae.  A: Região RPD com prováveis células prolactínicas, evidenciando seus núcleos. B: Região RPD 

com a presença de prováveis células prolactínicas em mitose. C: Prováveis células adrenocorticotrópicas 

alongadas e circundando o vaso sanguíneo (corte longitudinal). Escala de Barra – A,B,D,E,F: 5 µm, C:20 µm.  
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 Ontogênese da hipófise 

 

Poucos trabalhos descrevem a ontogenia das células adeno-hipofisárias utilizando 

técnicas histológicas e imuno-histoquímicas em teleósteos. Porém, um dos fatores 

determinantes em estudos comparativos é a diferença no desenvolvimento embriológico ou 

larval entre as espécies. 

 Em espécies neotropicais de águas interiores, o processo de embriogênese é curto 

quando comparado as espécies marinhas. Em O. keta, a embriogênese pode durar até sete 

semanas, sendo a hipófise identificada duas semanas antes da eclosão. O characiforme do 

presente estudo tem o período embrionário de 18 horas em média, e outras espécies da mesma 

ordem podem apresentar um ciclo ainda menor de desenvolvimento com até 13 horas em 

média (GANECO, 2007).  

 Segundo Tanaka e colaboradores (1995), a morfogênese da hipófise é difícil de  

identificar nos estágios iniciais utilizando-se colorações usuais ou histoquímica nas diferentes 

espécies de peixes, o mesmo ocorreu no momento da eclosão para A. altiparanae, não foi 

possível identificar com clareza a hipófise. Nessa fase inicial, a hipófise ainda não estava 

completamente formada, sendo que o primórdio foi identificado com 2,5 dpe, como um 

pequeno agrupamento de células. 

A AH de A. altiparanae apresentou três regiões, com a seguinte distribuição celular, 

células produtoras de PRL e ACTH, localizadas na RPD, células produtoras de GH, TSH, 

FSH e LH na PPD e células produtoras de MSH e SL na PI. Assim como apararece na 

hipófise dos demais teleósteos, a adeno-hipófise subdividida em três regiões distintas: PPD- 

proximal pars distalis, RPD- rostral pars distalis e PI- pars intermedia (BALL; BAKER, 

1969), a hipófise de A. altiparanae apresentou similaridade com a de outras espécies, 

apresentando distribuição padrão dos diferentes tipos celulares em relação às diversas outras 

espécies de teleósteos que já tiveram a sua hipófise descrita (GARCÍA-AYALA et al., 2003; 

JESUS et al., 2014; LAIZ-CARRIÓN et al., 2003; PANDOLFI et al., 2001, 2006; SEGURA-

NOGUEIRA et al., 2000; VILLAPLANA et al., 2000). 

Na região da PPD e da PI de A. altiparanae foram encontradas células positivas ao PAS, 

sendo as células gonadotrópicas (FSH e LH)  positivas devido a natureza glicoprotéica de 
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seus hormônios (HOLMES; BALL, 1974). Já as levemente positivas ao PAS encontradas na 

PI de A. altiparanae, pode estar relacionado com a presença de duas formas de somatolactina, 

já que a ela apresenta uma forma glicosilada e outra sem glicosilação, com diferentes pesos 

moleculares e comportamentos frente ao PAS, um método de detecção de carboidratos 

(CAVARI, 1995; KANEKO, 1996), sendo o mesmo encontrado em Salminus brasiliensis  

(JESUS et al., 2014). 

Em relação a neuro-hipófise, sabe-se que geralmente não está presente no momento da 

eclosão da larva, em A. altiparanae foi possível identificá-la com apenas 5 dpe, esse período 

de detecção também é variável nas diferentes espécies, podendo ser detectada anteriormente 

em S. brasiliensis detectada com 72 hpe (JESUS et al., 2014); foi detectada até com 14 dpe 

por exemplo no ciclídeo Cichlasoma dimerus (PANDOLFI et al., 2001) e até mesmo 42 dpe 

no peixe marinho Alosa sapidíssima (LAIZ-CARRIÓN et al., 2003). Porém, em 

Oncorhynchus keta a neuro-hipófise pode ser detectada com até mesmo duas semanas (14 

dias) antes da eclosão (NAITO et al., 1993).  

Em algumas espécies, como observado nesse estudo, a neuro-hipófise envia 

prolongamentos que atingem a adeno-hipófise, sendo esse fato também observado em 

Ctenopharyngodon idella, com grandes ramos da NH presentes na AH (GRANDI et al., 

2014). 

 

6.2 Ontogênese das células adeno-hipofisárias 

 

 Em A. altiparanae foi possível observar as células prolactínicas aparecendo com 1 

dpe. Também foram encontradas com até 0,5 dpe em Brycon amazonicus (GANECO, 2007) e 

em Salminus brasiliensis (JESUS et al., 2014), e ainda com 2 dpe em Cichlasoma dimerus 

(PANDOLFI et al., 2001) e 7 dpe em Sparus aurata (VILLAPLANA et al., 2000). 

Sobre a cronologia do aparecimento das células adeno-hipofisárias, a prolactina é 

geralmente o primeiro tipo celular encontrado na porção secretora da glândula. Nos juvenis 

de Ctenopharyngodon idella, com gônadas ainda indiferenciadas, células PRL foram 

encontradas em indivíduos com 51–69 mm (GRANDI et al., 2014) e no zebrafish Danio rerio 

com apenas 30 horas após a fertilização (HERZOG et al., 2003).  

Esse aparecimento precoce está relacionado com etapas chave, pois o 

desenvolvimento das funções osmorregulatórias é controlado hormonalmente pela PRL 
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(VARSAMOS; NEBEL; CHARMANTIER, 2005), por isso a importância deste hormônio nas 

fases iniciais pós eclosão (LAIZ-CARRIÓN et al., 2003; SAGA et al., 1999). 

 Nos teleósteos, a PRL está também envolvida com o crescimento larval e 

diferenciação dos embriões e larvas (MAJUMDAR; ELSHOLTZ 1994; NAITO et al., 1993), 

e ainda com a imunorregulação (DORSHKIND; HORSEMAN, 2000) portanto, parece que a 

PRL se faz essencial desde o início do desenvolvimento larval.  

 Em relação à regulação, a PRL desempenha um importante papel osmorregulatório 

durante o ciclo de vida de espécies que vivem em estuários de rios, onde a salinidade varia de 

acordo com as marés, a exemplo de animais eurialinos (MANCERA et al., 1993). Além disso, 

é também atribuída à prolactina a participação funções do metabolismo dos peixes, como na 

homeostase do cálcio (KANEKO; HIRANO, 1993), no processo da reprodução (GALAS; 

EPLER, 2002) e comportamento (POWER; CANÁRIO, 1992). 

Em A. altiparanae as células produtoras de ACTH foram detectadas no mesmo 

período do desenvolvimentolarval, das células produtoras de MSH, com 3 dpe. Assim como 

ocorre em S. brasiliensis (JESUS et al., 2014) com 0,5 dpe e C. dimerus (PANDOLFI et al., 

2001) com 1,5 dpe. 

 Os hormônios adrenocorticotrópico (ACTH) e melanotrópico (MSH) são polipeptídios 

que apresentam sequências homólogas de aminoácidos, sendo que os 13 primeiros da 

sequência do ACTH coincidem com os do MSH, e apresentam um precursor comum, a 

proopiomelanocortina (POMC) (KAWAUCHI; SOWER, 2006). 

 Os hormônios da família POMC podem ser detectados em tempos distintos, sendo que 

já foi detectado até mesmo no momento da eclosão em Plecoglossus altivelis (SAGA et al., 

1999), mas para as espécies que foram encontrados após a eclosão, isto ocorre sempre em 

fases iniciais do desenvolvimento larval. Porém, a formação dessas células podem ocorrer em 

tempos distintos, como em Alosa sapidissima (LAIZ-CARRIÓN et al., 2003). Sugerindo o 

envolvimento nos processos fisiológicos do desenvolvimento inicial, porém o papel 

fisiológico durante as fases iniciais ainda não está totalmente elucidado. 

 Sabe-se que o hormônio ACTH atua sobre as glândulas suprarrenais promovendo a 

liberação de glicocorticóides e cortisol, que participam de processos fisiológicos, tais como 

estresse, metabolismo e osmorregulação (WENDELLAR-BONGA, 1997). E o MSH participa 

do escurecimento da pele do animal, promovendo a dispersão de grânulos de melanina 

(BALL; BAKER, 1969). 
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 A presença destes hormônios até mesmo no momento eclosão sugere que pode ocorrer 

uma deposição materna destes hormônios nos oócitos, e nas fases inicias do desenvolvimento 

do embrião, estar relacionada ao estresse da adaptação da larva recém-eclodida em um novo 

ambiente (LÁIZ-CÁRRION et al., 2003). 

As células produtoras de hormônio tireotrópico foram també detectadas com 3 dpe, 

simultaneamente ao hormônio FSH em A. altiparanae. Poucos estudos descrevem a 

cronologia do aparecimento dessas células, tendo sido detectadas em Oncorhynchus keta 

anteriormente à eclosão (NAITO et al., 1993), durante a eclosão em S. aurata (GARCÍA-

AYALA et al., 2003), e com até 50 dpe em Plecoglossus altivelis (SAGA et al., 1999). 

 Nas espécies que não foi possível detectar células produtoras de TSH, os principais 

problemas relatados são o tamanho reduzido da hipófise na fase larval (LAÍZ-CARRIÓN et 

al., 2003), a ausência desse hormônio nas fases iniciais do desenvolvimento, ou até mesmo 

não ser imunorreativo o anti-TSH humano para algumas espécies de peixes (GANECO, 2007; 

JESUS et al., 2014).  

 O TSH atua na tireóide regulando a síntese de tiroxina (T4) e triiodotironina (T3), 

produzindo um grande número de ações fisiológicas nos peixes (PETER, 2011). O TSH atua 

também durante o desenvolvimento, conferindo a forma do corpo, o tamanho da cabeça, 

crescimento das nadadeiras e da pele, o desenvolvimento das escamas, do tecido sanguíneo e 

fígado (POWER et al., 2001), sendo então nnecessário desde o início do desenvolvimento 

larval. 

 Com 5 dpe foram detectadas as células somatolactínicas, responsáveis por produzir a 

somatolactina, que é um hormônio descrito apenas em peixes (KAWAUCHI; SOWER, 2006) 

até o momento. Esse hormônio foi originalmente isolado durante a caracterização do 

hormônio do crescimento em Gadus morhua (RAND-WEAVER et al., 1991) e existem 

evidências que a SL está envolvida em distintas funções. 

 Alguns processos reacionados a adaptações do organismo, funcionam como etapas 

chaves para o bom desenvolvimento das larvas, por isso a SL também é encontrada em etapas 

iniciais do desenvolvimento, detectada inicialmente com apenas 30 hpe em D. rerio 

(HERZOG et al., 2003); 1,5 dpe em S. brasiliensis (JESUS et al., 2014); com 2 dpe em 

Cichlasoma dimerus (PANDOLFI et al., 2001); 3 dpe em Sparus aurata (VILLAPLANA et 

al., 1997) e finalmente com 5 dpe em A. altiparanae. Em A. altiparanae,  Hippoglossus 

hippoglossus (EINARSDÓTTIR et al., 2006), S. brasiliensis (JESUS et al., 2014), e em C. 
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dimerus (PANDOLFI et al., 2001), as células produtoras de SL apareceram simultaneamente 

às produtoras de GH. Esse ocorrido pode estar relacionado com estes hormônios pertencentes 

à mesma família, e a diferença na cronologia do aparecimento provavelmente deve-se ao 

desenvolvimento larval ser diferente entre as espécies de peixes. 

 A SL pode se apresentar de duas formas, α-somatolactina e β-somatolactina; elas 

podem ser produzidas pela mesma célula ou por células separadas, como na hipófise de 

Carassius auratus, onde foi sugerida a presença de polimorfismo de células produtoras de SL 

(AZUMA et al., 2012). Em Danio rerio sugere-se que as isoformas de somatolactina nesta 

espécie tenham função na indução da agregação dos melanossomos (corpúsculos presentes no 

interior das células da pele para armazenagem de melanina) (NGUYENA; SUGIMOTOB; 

ZHU, 2006), mas também pode ser que as duas isoformas participem de diferentes funções 

fisiológicas durante a ontogenia de peixes, como também sugerido para C. dimerus. 

(PANDOLFI et al., 2001). 

 Além disso, a SL está envolvida em aspectos de adaptação ao ambiente (RAND-

WEAVER; POTTINGER; SUMPTER, 1995; ZHU; THOMAS, 1998), estando relacionada à 

adaptação à cor de fundo dos ambientes (CÁNEPA et al., 2012) e envolvimento da SL na 

regulação da pigmentação em peixes, com, por exemplo, estudos em Oryzias latipes 

(FUKAMACHI et al., 2004) que demonstraram que a mutação do gene da SL produz 

alteração na coloração do animal, produzindo indivíduos brancos. 

 A SL também está ligada ao metabolismo, participando da regulação metabólica do 

cálcio (KANEKO; HIRANO, 1993) relacionada à função imune (DORSHKIND; 

HORSEMAN, 2000), no processo da reprodução (MOUSA; MOUSA, 2000), no metabolismo 

lipídico e com secreção de cortisol (FUKAMACHI; YADA; MITANI, 2005). 

 As células produtoras de GH em A. altiparanae também foram detectadas com 5 dpe, 

inicialmente com apenas algumas células, mas nas fases seguintes amostradas, as lâminas 

submetidas ao anticorpo anti-GH apresentaram imuno-marcação muito forte em quase toda a 

região da PPD, e no estágio de 20 dpe também na região da PI. 

 Por sua vez, foi encontrado na literatura que células produtoras de GH foram também 

encontradas na PPD e PI (QUESADA et al., 1988), ou ainda encontradas na RPD (LAIZ-

CARRIÓN et al., 2003; POWER; CANÁRIO, 1992; SEGURA-NOGUEIRA et al., 2000). 

 O GH também foi detectado em momentos distintos nas diferentes espécies de 

teleósteos, detectado na mesma etapa do desenvolvimento larval que as células produtoras de 



58 

 

 

 

PRL como ocorre em C. dimerus (PANDOLFI et al., 2001) e Sparus aurata (VILLAPLANA 

et al., 2000).  

 Em teleósteos, GH é o principal hormônio que atua na promoção do crescimento 

animal, e é um hormônio crucial para o desenvolvimento larval, pois desempenha um papel 

na mobilização de energia e osmorregulação (BJÖRNSSON et al., 2002),  se fazendo presente 

nas primeiras etapas do desenvolvimento. Recentes estudos funcionais em zebrafish, 

utilizando nocautes para GH, PRL e SL, indicaram que esses hormônios têm um importante 

papel no desenvolvimento e crescimento da bexiga natatória, da cabeça, corpo, olhos e 

melanóforos (ZHU et al, 2007). 

Em A. altiparanae foram detectadas inicialmente as células produtoras de FSH com 3  

dpe, seguidas das células produtoras de LH apenas com com 5 dpe. Esse fato corrobora com a 

detecção da célula FSH anteriormente à detecção da célula produtora de LH nos estudos 

existentes de ontogenia das células adeno-hipofisárias de outros teleósteos, como em C. 

dimerus: FSH- 21 dpe e LH- 60 dpe (PANDOLFI et al., 2006), em S. aurata: FSH- 22 dpe e 

LH: 82 dpe (POWER; CANÁRIO, 1992) e Danio rerio: FSH- 4 dpe e LH: 25 dpe (HERZOG 

et al., 2003). 

A diferença no tempo de detecção das células adeno-hipofisárias produtoras de FSH e LH 

nas diferentes espécies de teleósteos revelam que, provavelmente, esses hormônios podem ser 

produzidos em populações distintas de células da adeno-hipófise, assim como ocorre em C. 

dimerus (PANDOLFI et al., 2006). Outro fato que corrobora essa afirmação é que em estágios 

mais avançados, por exemplo com  20 dpe em A. altiparanae,  o número de células 

produtoras de FSH era maior que o número de células produtoras de LH.  

A variação no aparecimento e detecção dessas células pode ainda estar relacionada com o 

ciclo do animal, pois os hormônios gonadotrópicos produzidos pela hipófise agem 

diretamente nas gônadas e são capazes ainda de controlar a produção de esteroides sexuais 

(AGULLEIRO; GARCÍA-HERNANDEZ; GARCÍA-AYALA, 2006).  

As células produtoras de FSH e LH em A. altiparanae apareceram antes do início da 

diferenciação sexual, sendo que a diferenciação ocorre com 58 dpe em fêmeas e 72 dpe em 

machos de acordo com Adolfi et al., 2015. Com 20 dpe observou-se, grande atividade de 

síntese dos hormônios gonadotrópicos nos juvenis de A. altiparanae. Esses resultados 

corroboram com os achados em Odontesthes bonariensis  (MIRANDA; STRUSSMANN; 

SOMOZA, 2001) que tiveram as células gonadotrópicas FSH e LH detectadas com 28 dpe e 
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21 dpe, respectivamente, também anteriormente à diferenciação gonadal, sugerindo que esses 

hormônios são produzidos antes pois irão atuar diretamente na mesma (GRANDI et al., 

2014). 

 Por sua vez, as células germinativas indiferenciadas foram encontradas com 5 dpe em 

A. altiparanae (ADOLFI et al., 2015), momento concomitante com o início da detecção das 

células gonadotrópicas, a partir daí sugere-se que os hormônios gonadotrópicos também 

participam da determinação sexual, assim como o sistema nervoso central (FEIST; 

SCHRECK, 1996) juntamente com o GnRH. 

 Em A. altiparanae foi obtida imuno-marcação para as células produtoras de FSH e LH 

utilizando os anticorpos anti-FSH e anti-LH de salmão que foram desenvolvidos contra a 

molécula inteira dos respectivos peptídeos, porém seria mais específico e confiável se os 

anticorpos contra as gonadotropinas fossem do mesmo grupo porque, por exemplo, a 

molécula do FSH apresenta uma sequência de aminoácidos pouco conservada entre os 

teleósteos (YARON et al., 2003). Para isso, estão sendo produzidos anticorpos específicos 

contra as subunidades β do FSH e LH de Astyanax altiparanae. 

Já foram utilizados anticorpos contra as gonadotropinas de humanos em algumas espécies 

de teleósteos (BORELLA et al., 1997), mas foram produzidos anticorpos contra as células 

FSH e LH dos teleósteos, Oncorhynchus keta (NAITO et al., 1991), Fundulus heteroclitus 

(SHIMIZU; YAMASHITA, 2002), Seriola dumerilii (GARCÍA-HERNÁNDEZ et al., 2002), 

Cyprinus carpio (SEGURA-NOGUERA, 2000) e Oreochromis niloticus (AIZEN; KASUTO; 

LEVAVI-SIVAN, 2007). 

  

6.3 Ultraestrutura das células adeno-hipofisárias 

 

 Na região da PPD da hipófise de A. altiparanae, foram caracterizadas as possíveis 

células gonadotrópicas, por essas apresentarem cisternas de retículo endoplasmático dilatadas 

com 20 dpe. O mesmo foi descrito por Villaplana et al. (1996) em Sparus aurata, com a 

detecção de cisternas do retículo endoplasmático rugoso em células da hipófise dessa espécie, 

de tamanhos variados em fases mais avançadas e também nas células indiferenciadas da  

hipófise no momento da eclosão. As células especializadas na secreção de proteínas, como é o 

caso das gonadotrópicas, possuem abundantes cisternas de retículo endoplasmático rugoso. 

Esse fato, juntamente com a grande quantidade de grânulos secretores, indica uma célula ativa 
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e em plena atividade de síntese proteica, mesmo desde a eclosão como no caso de S. aurata 

(VILLAPLANA et al., 1996). 

 Já na RPD, as células que foram caracterizadas como prováveis células prolactínicas e 

adrenocorticotrópicas não tiveram a morfologia totalmente preservada, pois o citoplasma era 

escasso, provavelmente devido à preservação do material, já que nas descrições 

ultraestruturais da hipófise de peixes são encontradas diversas organelas e muitos grânulos, 

principalmente nas células prolactínicas, como os achados descritos em C. idella (GRANDI et 

al., 2014). 
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7 CONCLUSÕES 

 

- A hipófise de Astyanax altiparanae foi detectada após a eclosão. 

 

- A morfologia da glândula apresentou alteração, sendo alongada nas fases larvais e fases 

iniciais do juvenil e adiquirindo formato oval a partir de 60 dpe.  

 

- As células adeno-hipofísárias detectadas no início do desevolvimento larval (1, 3 e 5 dpe), 

sugerem que esses hormônios participam ativamente do desenvolvimento larval de A. 

altiparanae. 

 

- A ontogenia das células adeno-hipofisárias em A. altiparanae corrobora com a 

heterogeneidade no aparecimento destes tipos celulares nos teleósteos. 
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