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RESUMO 

 

Gomes CC. Localização das diferentes formas de GnRH no encéfalo de Astyanax 

altiparanae (Garutti e Britski, 2000) e de Danio rerio (Hamilton, 1822) [Dissertação 

(Mestrado em Biologia Celular e Tecidual)]. São Paulo: Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2010. 

 

O GnRH é um decapeptídeo que está envolvido na reprodução, estimulando a 

glândula hipófise a liberar gonadotropinas (LH e FSH), que, por sua vez, irão regular 

a esteroidogênese e gametogênese. No entanto, além da função reprodutiva, o 

GnRH exibe funções de neuromodulação com implicações na modulação de 

comportamento sexual. Os padrões de distribuição no encéfalo de distintas 

isoformas de GnRH podem ajudar a revelar a função específica de cada GnRH. 

Com isso, a principal ênfase deste estudo é detectar a presença, distribuição e/ou 

expressão gênica de diferentes formas de GnRH no encéfalo de teleósteos de água 

doce, Astyanax altiparanae (lambari) e Danio rerio (zebrafish), os quais têm grande 

importância comercial, ecológica e acadêmica. Foi utilizado o método de imuno-

histoquímica de peroxidase com os anticorpos anti-GnRH3 (anti-sGnRH) e anti-

GnRH1 (anti-sbGnRH) para detectar os GnRHs no encéfalo e na glândula hipófise. 

Em Astyanax altiparanae foi encontrada imunorreatividade ao anti-GnRH3 nos 

seguintes locais: corpos celulares dos neurônios do torus longitudinalis, núcleo 

glomerular, núcleo posterior central e dorsal do tálamo dorsal, no bulbo olfatório, no 

núcleo do tegumento do encéfalo médio, nos gânglios do nervo terminal e na área 

preóptica. Além disso, os corpos celulares dos neurônios dos núcleos periventricular 

parvocelular e magnocelular e do núcleo ventral tuberal foram imunorreativos para 

anti-GnRH3, juntamente com um grande número de fibras, incluindo as que inervam 

a neuro-hipófise. Imunorreatividade para GnRH1 foi encontrada apenas em fibras, 

com nenhum corpo celular positivo. Este é o primeiro estudo descrevendo a 

distribuição do sistema de GnRH1 e GnRH3 no cérebro do Astyanax altiparanae. 

Em Danio rerio foi encontrada imunorreatividade ao anti-GnRH3 nos núcleos da 

região hipotalâmica e em um grande número de fibras, incluindo as que inervam a 

neuro-hipófise. 



Palavras-chave: Astyanax altiparanae. Danio rerio. GnRH1. GnRH3. Imuno-

histoquímica. 



ABSTRACT 

 

Gomes CC. Localization of different forms of GnRH in the brain of Astyanax 

altiparanae (Garutti and Britski, 2000) and Danio rerio (Hamilton, 1822). (Master 

thesis). São Paulo: Institute of Biomedical Sciences, University of São Paulo, 2010. 

 

The GnRH is well known as a key decapeptide neurohormone involved in 

reproduction, stimulating the pituitary gland to release gonadotropins (LH and FSH), 

which, in turn, regulate the steroidogenesis and gametogenesis. However, in addition 

to the reproductive function, the GnRH displays neuromodulatory roles with 

implications in the modulation of sexual behavior. The patterns of distribution in the 

brain of distinct isoforms of GnRH may help reveal each GnRH specific function. 

Therefore, the main emphasis of this study is to detect the presence, distribution 

and/or gene expression of different forms of GnRH in the brain of the freshwater 

teleosts Astyanax altiparanae (lambari) and Danio rerio (zebrafish), which have great 

commercial, ecological and academic importance. The immunohistochemical method 

of peroxidase with antibodies anti-GnRH3 (anti-sGnRH) and anti-GnRH1 (anti-

sbGnRH) was used to detect GnRHs in the brain and pituitary gland. In Astyanax 

altiparanae immunoreactivity to anti-GnRH3 was found in the following encephalic 

areas: cell bodies from neurons in torus longitudinalis, glomerular nucleus, central 

and dorsal posterior nuclei of dorsal thalamus, nucleus of tegmentum 

mesencephalic, olfactory bulb, terminal nerve ganglion, and preoptic area. In 

addition, cell bodies from neurons in the parvocelular and magnocellular 

periventricular nuclei and ventral tuberal nucleus were immunoreactive to anti-

GnRH3, along with a large number of fibers, including the ones which innervate the 

neurohypophysis. Immunoreactivity for GnRH1 was found only in fibers, with no 

positive cell bodies. This is the first study describing the distribution of the system of 

GnRH1 and GnRH3 in the brain of the Astyanax altiparanae. In Danio rerio 

immunoreactivity to anti-GnRH3 was found in hyphothalamic nuclei and in a large 

number of fibers, including the ones which innervate the neurohypophysis. 

Keywords: Astyanax altiparanae. Danio rerio. GnRH1. GnRH3. 

Immunohistochemical technique. 



1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Espécies 

 

Os peixes ósseos representam aproximadamente metade de todos os 

vertebrados existentes, constituindo em torno de 30.000 espécies (Northcutt, 2008), 

sendo assim o grupo mais abundante e diversificado entre todos os vertebrados, 

apresentando também grande variação fisiológica e comportamental de uma espécie 

para a outra. 

A maior diversidade dos peixes de água doce do planeta é encontrada no 

Brasil (Lowe McConell, 1999). Ao mesmo tempo, faltam estudos na literatura 

revelando as particularidades da biologia das espécies brasileiras, o que pode levar 

a maior dificuldade para cultivá-las. Por sua vez, isto pode acarretar na introdução 

de espécies exóticas, como a carpa e a tilápia. Porém, a introdução de espécies não 

nativas pode gerar grandes problemas ambientais, podendo levar inclusive à 

extinção de espécies brasileiras por competição, predação e/ou miscigenação. 

Além disso, outras atividades antrópica estão ameaçando as espécies 

nativas, como as atividades de desmatamento, que resultam na perda da zona 

tampão entre sistemas terrestres e aquáticos; a mineração, que produz alterações 

físicas e químicas extremamente elevadas nos sistemas, além de provocar o 

assoreamento dos componentes hídricos; a construção de rodovias e ferrovias, que 

promove a drenagem de áreas alagadas; e a remoção de florestas, com alterações 

na estrutura dos rios e lagos ao longo das obras. Impactos continuados ainda podem 

ser causados por despejos de material residual proveniente de fontes orgânicas ou 

inorgânicas (David et al., 2006). 

Desta forma, a pesquisa básica que ajuda a desvendar particularidades de 

aspectos vitais para a população em questão, como o controle da reprodução, pode 

contribuir para amenizar tais estragos causados por agentes agressores à 

diversidade da ictiofauna, corroborando ainda com informações que preencham as 

muitas lacunas existentes na área acadêmica, principalmente referindo-se às 

espécies de peixes sul americanas. 

Tendo em vista o citado acima, deliberamos estudar duas espécies de 

teleósteos de ordens diferentes, o Astyanax altiparanae (lambari), uma espécie sul 

americana, e o Danio rerio (zebrafish), uma espécie da Ásia Central que servirá 



como base comparativa para os estudos com lambari, uma vez que existem vários 

aspectos de sua biologia já conhecidos por se tratar de um modelo biológico 

mundialmente aceito na atualidade. 

 

1.1.1 Astyanax altiparanae (Lambari) 

 

A espécie Astyanax altiparanae não havia sido descrita até 2000, quando 

revisões sistemáticas e filogenéticas, realizadas no gênero Astyanax, verificaram 

que o Astyanax bimaculatus não correspondia à consideração de uma única 

espécie, tendo sido então dividido em duas espécies: Astyanax altiparanae e 

Astyanax bimaculatus (Garutti e Britski, 2000). 

O Astyanax altiparanae (lambari do rabo amarelo), pertence à classe 

actinopterygii, ordem characiformes, e família characidae (Garutti e Britski, 2000). 

Espécies do gênero Astyanax estão entre os mais importantes componentes 

da rede alimentar dos rios da América do sul, com uma significante participação na 

dieta de grandes peixes (Shibatta et al., 2002). Existem aproximadamente cem 

espécies e subespécies descritas dentro deste gênero, porém muitos aspectos de 

sua biologia ainda são desconhecidos. 

O lambari é uma espécie que apresenta pequeno porte, atingindo de 7 a 15 

cm de comprimento, podendo alcançar 60 gramas de peso. Possui hábito alimentar 

onívoro e seu crescimento é rápido, chegando à maturidade sexual com cerca de 

quatro meses de idade em condições de cultivo, normalmente com 7 a 9 cm de 

comprimento para os machos e 12 a 15 cm de comprimento para as fêmeas (Porto-

Foresti et al., 2001). 

O dimorfismo sexual em Astyanax altiparanae está presente principalmente 

durante o período reprodutivo, no qual as diferenças morfológicas nítidas ficam mais 

evidenciadas entre os machos e as fêmeas. Estas, além de serem maiores e 

possuírem o corpo mais arredondado, são freqüentemente mais precoces no 

crescimento do que os machos (Porto-Foresti et al., 2005; Sato et al. 2006). Neste 

período, observa-se ainda nas fêmeas, uma forte irrigação por vasos sanguíneos na 

região ventral do corpo, principalmente nas bases de inserção das nadadeiras 

peitorais e ventrais. Os machos são menores, possuem o corpo alongado e, no 

período reprodutivo, apresentam a nadadeira anal áspera ao toque, sendo tal 

característica importante para a sua identificação (Porto-Foresti et al., 2005). 



Devido à extensa distribuição e o fácil cultivo, o lambari tornou-se uma 

espécie visada do ponto de vista econômico, sendo utilizada para o consumo direto, 

para a industrialização na forma de conservas, como alimento de forragem na 

criação de peixes carnívoros e ainda ser comercializado como isca viva para a 

pesca esportiva, entre outras possibilidades. 

Além disso, apresenta grande importância ecológica, contribuindo para o 

equilíbrio dos ecossistemas aquáticos de água doce brasileiros, já que participa de 

diferentes níveis tróficos da cadeia alimentar. Contudo, apresenta ainda relevância 

acadêmica, uma vez que esta espécie tem grande potencial para ser utilizada como 

modelo biológico de estudos por apresentar diversas características, como ser 

gerador de prole numerosa, apresentar gerações curtas, ter reprodução fácil, além 

de ser um ótimo bioindicador de ambientes poluídos, como foi apresentado no I 

Workshop do Grupo de Pesquisas sobre Efeitos de Xenobióticos na Ictiofauna 

Brasileira (2008). 

 

1.1.2 Danio rerio (Zebrafish) 

 

Deliberamos estudar o zebrafish (Danio rerio), pertencente à classe 

actinopterygii, ordem cypriniformes, família cyprinidae (Hamilton, 1822), como base 

comparativa para os dados obtidos em Astyanax altiparanae, já que a maioria das 

espécies sul americanas, como dito anteriormente, não possui muitas informações 

científicas publicadas e/ou acessíveis. 

O zebrafish é um teleósteo de água doce de pequeno porte, tendo em média 

5 centímetros, sendo uma espécie originária da Ásia Central. Nas últimas décadas 

esta espécie se tornou o mais popular modelo alternativo de vertebrados devido a 

diversas características como pequeno tamanho, fácil cultivo, ciclo de vida curto, 

sendo que a diferenciação sexual ocorre por volta de 21-42 dias pós-fertilização 

(Brion et al., 2004), e a maturidade sexual é alcançada aproximadamente aos 90 

dias (Von Hofsten e Olsson, 2005). Apresenta também um grande número de 

descendentes quando comparado com outros organismos modelo, e contínua 

produção de ovos, o que distingue esta da maioria das outras espécies de peixes, 

sendo que uma fêmea de zebrafish pode chegar a depositar 200 ovos por semana 

(Dahm et al., 2006). 



O desenvolvimento externo e rápido dos embriões também garante o sucesso 

do modelo em questão, sendo que a embriogênese ocorre em torno de 24 horas e a 

organogênese é completada depois de 5 dias de desenvolvimento, permitindo a 

observação de vários aspectos do desenvolvimento, bem como experimentos 

completos em poucas horas ou dias. Além do mais, o embrião do zebrafish é 

translúcido, o que permite uma fácil visualização dos processos internos do 

desenvolvimento, como a formação e função dos órgãos (Dahm, 2002). Esta 

característica também facilita, por exemplo, o acompanhamento da expressão de 

transgenes marcados com fluorescência e o monitoramento do gene de interesse 

(por exemplo, GFP, luciferase) bem como permite fazer manipulações a laser 

(separação ou remoção de células) (Gilmour et al., 2002). 

Por fim, todas estas características propiciaram ao zebrafish a vanguarda dos 

estudos de desenvolvimento, fisiologia e genética, entre outros, e por isto, 

numerosas informações sobre o processo reprodutivo são encontradas na literatura. 

Estes dados foram de extrema valia neste trabalho para o estabelecimento de 

parâmetros e comparações com o lambari que, como a maioria das espécies sul 

americanas, possui poucas informações disponíveis. 

 

1.2 Reprodução 

 

Os peixes apresentam uma grande complexidade reprodutiva, com diferenças 

anatômicas dos diversos constituintes do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas entre as 

espécies. As variações vão desde o local do desenvolvimento do embrião, onde 

muitas espécies têm fertilização externa e outras, fertilização interna, até diferenças 

nas formas de cuidado com a prole, na construção de ninhos, e, ainda, algumas 

espécies necessitam migrar para conseguir o sucesso reprodutivo. 

Com isso, um grande interesse nos aspectos biológicos relacionados à 

reprodução de peixes vem sendo despertado, e além do mais, nos últimos anos, as 

populações naturais desta classe de vertebrados vem sofrendo ameaças, na maioria 

das vezes por ação antrópica, como foi citado acima. Assim, por estes motivos, 

estudos nesta área têm aumentado significativamente na última década (Billard, 

1989; Zohar et al., 2010; Weltzien et al., 2004). 

É sabido que a reprodução é um processo fundamental para a perpetuação 

das espécies. Para que ocorra o sucesso reprodutivo é necessário que haja uma 



combinação de diversos fatores dependentes de uma integração do sistema nervoso 

com o sistema endócrino. Dentre eles, encontramos os fatores externos como o 

fotoperíodo, temperatura, alimentação, predadores e sazonalidade, e os fatores 

internos como a cascata hormonal derivada do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas 

(Figura 1). 

O primeiro nível desta cascata é liderado pela kisspeptina, um hormônio 

descoberto recentemente que atua através de seu receptor Kiss1R, presente nos 

neurônios produtores do hormônio liberador de gonadotropinas (GnRH) (Parhar et 

al., 2004). O controle dos neurônios de GnRH pela kisspeptina é um assunto atual 

nos estudos da neuroendocrinologia reprodutiva, tendo poucas informações 

disponíveis em não mamíferos. 

Um experimento realizado com Epinephelus coiodes demonstrou o papel 

funcional da kisspeptina sobre os neurônios de GnRH, participando do eixo 

reprodutivo, no qual a injeção da kisspeptina levou a um aumento do mRNA de 

GnRH1 no hipotálamo desta espécie (Shi et al., 2010). 

Por sua vez, o GnRH estimula a hipófise a sintetizar e a liberar 

gonadotropinas (GTHs), que, atuam nas gônadas estimulando a produção de 

esteróides (Weltzien et al., 2004; Schulz e Goss, 1999). 

O hormônio folículo estimulante (FSH) em geral é o primeiro a ser liberado, 

tendo seus níveis elevados nos primeiros estágios de maturação gonadal, onde 

estimula a produção de 17β-estradiol, hormônio este que está envolvido na 

gametogênese e espermatogênese. Por outro lado, o hormônio luteinizante (LH) 

nestas fases tem seus níveis mais baixos, ou então nulos, aumentando antes da 

maturação, onde estimulará a secreção de 17α,20β-dihydroxy-4-pregnen-3-one 

(17α,20β DP) e de 11-cetotestosterona, que estão envolvidos no processo de 

maturação e liberação de gametas (Banerjee e Khan, 2008; Nagahama e 

Yamashita, 2008). 

Outros hormônios estão envolvidos no controle do processo reprodutivo através 

do estímulo ou inibição do GnRH, e entre eles está a dopamina, um pequeno 

neurotransmissor que na maioria dos teleósteos inibe a secreção de gonadotropinas 

diretamente através de receptores nas células hipofisárias (Chang e Peter, 1983), 

ou, então, indiretamente através de receptores nas terminações nervosas de GnRH 

da neuro-hipófise ou nos próprios neurônios secretores de GnRH, inibindo a sua 

liberação (Yu et al., 1991). 



O GABA (ácido amino butírico gama) é um neurotransmissor extremamente 

abundante no encéfalo de todos os vertebrados, onde atua estimulando a secreção 

de LH e de GnRH (Kah et al., 1992; Sloley et al., 1992) e inibindo a secreção de 

dopamina (Trudeau, 1997; Trudeau et al., 2000). 

O neuropeptídeo Y (NPY) atua estimulando a secreção de hormônio do 

crescimento (GH) (Peng et al., 1993c), regulando a secreção de gonadotropinas 

(Breton et al., 1991; Kah et al., 1989; Peng et al., 1993b), e na liberação de GnRH no 

terminal hipofisário e na região preóptica (Peng et al., 1993a; Trudeau, 1997). 

O hormônio inibitório de gonadotropina (GnIH), que foi recentemente 

identificado em aves (Tsutsui et al., 2007), é um decapeptídeo que atua direto na 

hipófise inibindo a síntese e liberação de gonadotropinas (Tsutsui et al., 2007; 

Tsutsui e Ukena, 2006; Yin et al., 2005), além de exercer uma função 

neuromodulatória nas células de GnRH (Bentley et al., 2006, 2008). A síntese do 

GnIH é modulada pela melatonina, sugerindo seu papel da tradução de sinais de 

fotoperíodo para outros centros endócrinos envolvidos no controle da reprodução 

(Tsutsui et al., 2007). 

Como podemos observar, diversos fatores são necessários para que o 

processo reprodutivo se complete com sucesso. Dentre eles, deliberamos estudar 

com mais detalhes o hormônio liberador de gonadotropinas (GnRH), investigando a 

distribuição de suas isoformas em áreas encefálicas relacionadas com suas 

possíveis funções. 



 
Figura 1. O esquema representa o principal circuito de liberação de gonadotropinas em peixes. 

GnRH e dopamina (em alguns, mas não em todas as espécies), respectivamente, estimula 
e inibe a liberação de LH/FSH diretamente nas células gonadotrópicas. Estes efeitos são 
modulados pelos neurônios produtores de GABA que atuam aumentando a secreção de 
GnRH e inibindo a secreção de dopamina. Esteróides sexuais modulam a atividade deste 
circuito diretamente através dos neurônios de dopamina e GABA, e, indiretamente, 
possivelmente através dos neurônios da Kisspeptina (Kiss). Se os neurônios da Kiss 
integram a informação com a fotoperiodicidade e o estado nutricional do animal não é 
sabido ainda, sendo apenas uma hipótese que precisa ser investigada. 
Fonte: adaptado de Zohar et al. (2010). 

 

1.3 Hormônio liberador de gonadotropinas (GnRH) 

 

O GnRH é um neuropeptídeo com dez aminoácidos, que foi isolado 

primeiramente no encéfalo de porcos (Matsuo et al., 1971) e ovelhas (Burgus et al., 

1972), o qual recebeu o nome de LHRH (hormônio estimulador do hormônio 

luteinizante) por estimular o LH. Posteriormente, foi visto que esta molécula também 

atua na síntese e liberação de FSH recebendo então o nome mais genérico de 

GnRH. 

Iwakoshi et al. (2000) observaram que o GnRH de Octopus vulgaris, um 

invertebrado (Classe Cephalopoda), possui 12 aminoácidos, sendo uma exceção na 

família do GnRH, porém, todas as formas desta molécula apresentam as posições 1, 

4, 9 e 10 altamente conservadas ao longo da evolução (Tabela 1). 

 



Tabela 1 - Estrutura primária das formas de GnRH de vertebrados e invertebrados.  
 Fonte: adaptado de Kah et al. (2007). 
 

GnRH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Vertebrados            

Mammalian GnRH pGlu His Trp Ser Tyr Gly Leu Arg Pro Gly-

NH2 

Matsuo et al., 1971; 

Burgus et al., 1972 

Chicken GnRH-I   _   _   _   _   _   _   _   Gln   _   _ Miyamoto et al., 1983  

Rana GnRH   _   _   _   _   _   _   _   Trp   _   _ Yoo et al, 2000 

Seabream GnRH   _   _   _   _   _   _   _   Ser   _   _ Powell et al., 1994 

Salmon GnRH   _   _   _   _   _   _   Trp   Leu   _   _ Sherwood et al., 1983 

White fish GnRH-I   _   _   _   _   _   _   Met   Asn   _   _ Adams et al., 2002 

Guinea pig GnRH-I   _ Tyr   _   _   _   _   Val   _   _   _ Jimenez-Linan et al., 

1997 

Medaka GnRH   _   _   _   _  Phe   _   _   Ser   _   _ Okubo et al., 2000; 

Montaner et al., 2001 

Chicken GnRH-II   _   _   _   _   His   _   Trp   Tyr   _   _ Miyamoto et al., 1984 

Catfish GnRH   _   _   _   _   His   _   _   Asn   _   _ Ngamvongchon et al., 

1992 

Herring GnRH   _   _   _   _   His   _   _   Ser   _   _ Carolsfeld et al., 2000 

Dogfish GnRH   _   _   _   _   His   _   Trp   Leu   _   _ Lovejoy et al., 1992 

Lamprey GnRH III   _   _   _   _   His   Asp   Trp   Lys   _   _ Sower et al., 1993 

Lamprey GnRH I   _   _  Tyr   _   Leu   Glu   Trp   Lys   _   _ Sherwood et al., 1986 

Invertebrados                            

Tunicate GnRH I   _   _   _   _   Asp   Tyr   Phe   _   _   _ Powell et al., 1996 

Tunicate GnRH II   _   _   _   _   Leu   Cys   Hys   _   _   _ Powell et al., 1996 

Tunicate GnRH III   _   _   _   _   _   Glu   Phe   _   _   _ Adams et al., 2003 

Tunicate GnRH IV   _   _   _   _   Asn   Gln   _   _   _   _ Adams et al., 2003 

Tunicate GnRH V   _   _   _   _   _   Gln   Tyr   _   _   _ Adams et al., 2003 

Tunicate GnRH VI   _   _   _   _   Lys   Gly   Tyr   _   _   _ Adams et al., 2003 

Tunicate GnRH VII   _   _   _   _   _   Ala   _   _   _   _ Adams et al., 2003 

Tunicate GnRH VIII   _   _   _   _   Leu   Ala   _   _   _   _ Adams et al., 2003 

Tunicate GnRH IX   _   _   _   _   Asp   Lys   _   _   _   _ Adams et al., 2003 

Tunicate GnRH    _   _ Phe   _   Asp   Gly   Trp   _   _   _ Iwakoshi et al., 2002. 

 

Este neuropeptídeo está diretamente envolvido no processo reprodutivo, no 

qual basicamente estimula a hipófise a sintetizar e a liberar gonadotropinas (LH e 

FSH), que, por sua vez, atuam nas gônadas regulando a gametogênese e 

esteroidogênese (Weltzien et al., 2004; Schulz e Goss, 1999). O modo com que o 

GnRH alcança as células gonadotrópicas difere entre os teleósteos e os demais 

vertebrados, sendo que, nestes últimos, o GnRH é liberado na região de eminência 

média, na qual está localizado um sistema porta-hipofisário (Fink, 1988), que o leva 



até as células gonadotrópicas através da corrente sanguínea. Já em teleósteos, o 

GnRH é liberado nas proximidades das células gonadotrópicas, uma vez que os 

terminais das fibras dos neurônios hipotalâmicos desembocam nas adjacências das 

células hipofisárias e, em conjunto, estas fibras formam a neuro-hipófise (Anglade et 

al., 1993; Yamamoto et al., 1995). 

Além da função reprodutiva, o GnRH apresenta funções de neuromodulação 

com implicações na modulação do comportamento sexual (White et al., 1995; Soga 

et al., 2005). Participa também do controle da secreção de prolactina, e da liberação 

de GH pela hipófise (Marchant et al., 1989; Klausen et al., 2002). Além disso, foi 

visto que o GnRH pode estar envolvido no controle da secreção de somatolactina, 

sendo que em Oncorhynchus mykiss e Oncorhynchus masou, o GnRH3 (salmon 

GnRH ou sGnRH) mostrou estimular a síntese de somatolactina nestas espécies 

(Kakizawa et al., 1997; Onuma et al., 2005a). Em Cichlasoma dimerus, foi observado 

através de dupla marcação o contato próximo das fibras imunorreativas ao GnRH 

com as células de somatolactina da pars intermedia (Cánepa et al., 2008). 

Recentemente, Servili et al. (2010), viram que a glândula pineal de 

Dicentrarchus labrax recebe projeções de fibras que partem dos neurônios de 

GnRH2 localizados no tegumento do encéfalo médio, além de possuir receptores 

altamente específicos para o GnRH2 (dlGnRHR-II-2b). Estes dados sugerem uma 

nova função para o GnRH2, e podem ajudar no esclarecimento do mecanismo da 

modulação da secreção de melatonina, ainda hoje não totalmente compreendido. 

Foi visto que o GnRH não está presente apenas no encéfalo, mas também nas 

gônadas, estando possivelmente envolvido na esteroidogênese, na reinicialização 

da meiose em fêmeas (Pati e Habibi, 2002), e no controle da proliferação de células 

germinativas em machos através de apoptose, demonstrando, então, um papel 

importante também no controle da espermatogênese (Andreu-Vieyra e Habibi, 

2001). 

Atualmente são encontradas 25 formas diferentes de GnRH entre invertebrados 

e vertebrados, sendo que nove formas distintas foram isoladas no encéfalo de 

espécies de peixes (Melamed e Sherwood, 2005). 

Em vertebrados, geralmente são encontradas de duas a três formas de GnRH 

em um único indivíduo, sendo que, entre as espécies, estas formas podem variar na 

expressão e na localização no encéfalo. 



A nomenclatura tradicional deste hormônio é dada pela espécie onde foi isolado 

pela primeira vez. Atualmente, a terminologia usada é de acordo com a sua 

localização e função, sendo que a isoforma encontrada na região hipotalâmica 

ligada à função reprodutiva recebe o nome de GnRH1. A isoforma presente na 

região do tegumento do encéfalo médio, ligada à função de modulação da 

melatonina, recentemente proposta por Servili et al. (2010), é chamada de GnRH2, e 

a isoforma presente no nervo terminal/telencéfalo ventral, e que está relacionada 

com a função de neuromodulação e função reprodutiva, dependendo da espécie, 

recebe o nome de GnRH3 (Fernald e White, 1999). 

Sabe-se atualmente que os neurônios de GnRH3 apresentam junções GAP 

entre eles, o que faz destes neurônios um grupo funcionalmente coordenado, com 

atividade elétrica sincronizada, através da regulação autócrina/parácrina pelo 

GnRH3 sintetizado. Existe a possibilidade de neurônios de GnRH2 e de GnRH1 

também possuírem este tipo de coordenação, porém ainda são necessários mais 

estudos para esclarecer melhor esta suposição (Haneda e Oka, 2008). 

 

1.3.1 Origem dos neurônios GnRH 

 

O GnRH é sintetizado durante a vida pré e pós-natal (Plant, 2001; Ebling, 2005; 

Trudeau, 1997), sendo que na vida embrionária, o GnRH3 do nervo terminal começa 

a ser expresso muito antes do desenvolvimento gonadal, sendo regulado pelos 

hormônios tireoidianos e testosterona (Soga et al., 1998; Parhar et al., 2000). Já a 

expressão do GnRH1 hipotalâmico coincide com a diferenciação sexual gonadal 

(Parhar, 1997; Chiba et al., 1999) e seus neurônios secretores são regulados por 

estrógenos e cetotestosterona (Soma et al., 1996; Parhar et al., 2000). 

O GnRH2 em European sea bass é a variante expressa em primeiro lugar 

durante o desenvolvimento, sendo detectado quatro dias após a eclosão (Gonzalez-

Martinez et al., 2004, 2002b). Sua expressão mais precoce também é descrita em 

outras espécies de vertebrados (Muske e Moore, 1990; White e Fernald, 1998) o que 

sugere uma importante função para esta variante durante o desenvolvimento. 

Segundo Whitlock et al. (2006), a síntese do GnRH durante o desenvolvimento 

embrionário tem um papel crucial para estabelecer o sistema de GnRH que, 

posteriormente, na vida adulta, irá ser ativado para dar o início e a manutenção da 

puberdade. Uma falha na migração dos neurônios de GnRH durante o 



desenvolvimento pode levar a algumas síndromes, como a síndrome de Kallman 

documentada em humanos, na qual a falha de migração afeta, além do sistema de 

GnRH, o sistema olfatório. Este fato pode indicar a existência de um ponto de união 

entre o sistema sensorial e o eixo reprodutivo (MacColl et al., 2002). 

É conhecido que os neurônios produtores de GnRH1 e de GnRH3 em 

teleósteos têm origem comum no placode olfatório, assim como descrito em outros 

vertebrados (Gonzalez-Martinez et al., 2004, 2002b; Kah et al., 2007; Okubo e 

Nagahama, 2008; Okubo et al., 2006, Schwanzel-Fukuda e Pfaff, 1990; Wray et al., 

1989). Esta evidência foi consolidada através de estudo com uma linhagem de 

medaka transgênico, na qual neurônios de GnRH do encéfalo anterior foram 

marcados com GFP (Green Fluorescent Protein), tendo sido visto que os neurônios 

de GnRH1 e GnRH3 originam da junção entre o telencéfalo anterior e a região 

olfatória, migrando durante o desenvolvimento até suas posições finais (Okubo et al., 

2006). Já em peixes com duas variantes de GnRH (GnRH3 e GnRH2), como no 

caso do zebrafish, a origem para o GnRH3 é a mesma, ou seja, na região olfatória, 

ocorrendo posteriormente uma migração destes neurônios através do gânglio do 

nervo terminal e telencéfalo ventral até a região hipotalâmica. Como se trata de uma 

espécie com duas variantes de GnRH, o GnRH3 tem sua localização final no 

hipotálamo e também no gânglio do nervo terminal (Abraham et al., 2008). 

Já as células de GnRH2 neuromodulatórias localizadas no encéfalo médio têm 

origem diferente do GnRH1 e do GnRH3, originando-se da zona ependimal do 

terceiro ventrículo, uma área de transição entre o encéfalo anterior e médio (Parhar 

et al., 1996; White e Fernald, 1998). 

 

1.3.2 Aspectos evolutivos 

 

O GnRH é encontrado em tecido neural desde invertebrados, como cnidário 

(Anctil, 2000) e moluscos (Di Cosmo e Cristo, 1998; Goldberg et al., 1993; Pazos e 

Mathieu, 1999), como em vertebrados, em peixes agnathas (Sherwood et al., 1986; 

Sower et al., 1993), elasmobrânquios (Lovejoy et al., 1991b, 1992), teleósteos 

(Ngamvongchon et al., 1992; Powell et al., 1994, 1997; Weber et al., 1997; 

Carolsfeld et al., 2000; Montaner et al., 2001; Vickers et al., 2004), anfíbios (Conlon 

et al., 1993), répteis (Lovejoy et al., 1991a), aves (Miyamoto et al., 1983, 1984) e 

mamíferos (Kasten et al., 1996; White et al., 1998), indicando que este hormônio é 



bem antigo, exercendo suas funções perfeitamente, e deixando claro a sua 

conservação durante a evolução. 

Todos os genes codificantes das diferentes formas de GnRH em vertebrados 

têm a mesma arquitetura de quatro exons separados por três introns, sendo esta 

estrutura altamente conservada durante a evolução, apesar das mudanças no 

tamanho e na sequência dos exons e introns (Kavanaugh et al., 2008). 

Em cada gene, o primeiro exon codifica a região não codificante 5´ (UTR), o 

segundo e o terceiro exons codificam o peptídeo sinal, o GnRH decapeptídeo, o lado 

de clivagem proteolítica e o peptídeo associado ao GnRH (GAP), e o quarto exon 

codifica o carboxi terminal da GAP e a região não codificante 3´ (UTR) (Kavanaugh 

et al., 2008). Comparações entre os cDNAs precursores codificantes de distintos 

membros da família de GnRH mostram uma completa conservação do lado de 

clivagem proteolítico e alta homologia dos decapeptídeos, mas grandes divergências 

na região da GAP (King e Millar, 1997; Sherwood et al., 1997; Yu et al., 1997) 

(Figura 2). 

 

 
Figura 2. Esquema representando a organização genômica do gene de GnRH em vertebrados, que       

 compreende três introns e quatro exons. 
Fonte: adaptado de Kavanaugh et al. (2008). 

 

Dentre todas as formas da molécula de GnRH, a mais conservada é a 

encontrada no encéfalo medial (GnRH2) que está presente em todas as classes de 

vertebrados (Dubois et al., 2002). Já a forma hipofisiotrópica (GnRH1) possui uma 

grande variação na sua sequência, bem como na estrutura dos aminoácidos 

(Montaner et al., 1998, 2002). 



A forma encontrada no nervo terminal, a qual foi originalmente isolada em 

salmão (GnRH3), é praticamente exclusiva de peixes, embora tenha sido 

documentado recentemente que esta forma está presente em alguns mamíferos 

(Montaner et al., 1998; Parhar et al., 2005). Porém, a classificação das diferentes 

isoformas de GnRH ainda está em andamento, uma vez que novas isoformas 

continuam a ser descobertas, restando ainda examinar GnRHs de muitas espécies. 

O padrão evolutivo das formas de GnRH tem sido proposto principalmente com 

base na estrutura primária e na distribuição filogenética deste decapeptídeo em 

numerosas espécies. Estes estudos têm mostrado que a maioria dos vertebrados 

tem de duas a três formas de GnRH no encéfalo (Sherwood et al., 1997; King e 

Millar, 1997). 

Segundo Senthilkumaran et al. (1999), todos os vertebrados contém GnRH-II 

de aves (cGnRH-II) (atual GnRH2) expresso no tegumento do encéfalo médio. O 

segundo tipo de GnRH encontrado no encéfalo de alguns teleósteos ancestrais 

como a enguia e o peixe borboleta é o GnRH de mamífero (mGnRH) (atual GnRH3) 

(King et al., 1990; O´Neil et al., 1998). A presença de mGnRH é uma característica 

compartilhada com anfíbios, mamíferos e ancestrais de peixes ósseos que 

evoluíram antes dos teleósteos (Sherwood et al., 1997; Joss et al., 1994; Lescheid et 

al., 1995). Outros teleósteos primitivos e teleósteos que evoluíram posteriormente 

possuem GnRH do tipo salmão (sGnRH/GnRH3), ao invés de mGnRH como 

segunda forma (Sherwood et al., 1997; King e Millar, 1997; 0´Neil et al., 1998). 

Interessantemente, a terceira forma de GnRH tem sido identificada em alguns 

teleósteos que evoluíram posteriormente. Estas espécies possuem o cGnRH-II (ou 

GnRH2), o sGnRH (ou GnRH3), e a terceira forma (ou GnRH1) que é peculiar para 

cada espécie, como por exemplo, seabream GnRH (sbGnRH) para percas e 

characiformes, herring GnRH (hrGnRH) para sardinha, ou medaka GnRH (mdGnRH) 

para medaka (Powell et al., 1994; White et al., 1995; Carolsfeld et al., 2000; Okubo 

et al., 2000). Independentemente do tipo, o GnRH1 é sempre expresso na área 

preóptica encefálica, onde as fibras de GnRH se projetam para a hipófise (Powell et 

al. 1994, 1995; White et al., 1995; Golthilf et al., 1996; Parhar et al., 1998). 

Uma hipótese para explicar o fato da presença de duas ou três formas de 

GnRH por espécie seria a duplicação de um gene ancestral de GnRH que deu 

origem ao GnRH1 e GnRH2 antes mesmo da separação entre vertebrados e 

invertebrados. Posteriormente à separação entre espécies de peixes de nadadeiras 



raiadas e de nadadeiras lobadas (que evolutivamente deram origem a humanos e 

aves), o GnRH1 ancestral se duplicou dando origem ao GnRH1 e GnRH3. Em 

algumas linhagens de nadadeiras lobadas o GnRH3 foi perdido, as quais nos dias 

atuais apresentam os genes de GnRH1 e GnRH2. Já em linhagens de nadadeiras 

raiadas, algumas perderam o GnRH1, apresentando apenas GnRH2 e GnRH3, e 

outras continuam com as três formas de GnRH (Figura 3) (Kuo et al., 2005). 

 

 

Figura 3. Este esquema exemplifica um novo modelo de relação evolucionária dos genes de GnRH. 
Como podemos observar, existem dois genes ancestrais de GnRH que estão presentes e 
foram mantidos em tetrápodes. Em teleósteos, o GnRH1 foi duplicado dando origem ao 
GnRH3. Estes três genes foram mantidos em algumas espécies de peixes, porém perdidos 
em outras. 
Fonte: adaptado de Kuo et al., 2005). 
 
 
 

 

1.3.3 GnRH em teleósteos 

 

Poucos são os estudos realizados sobre as formas de GnRHs presentes em 

espécies de teleósteos sul americanos, excetuando-se o pacu (Piaractus 

mesopotamicus) (Powell et al., 1997), curimbatá (Prochilodus lineatus) (Somoza et 

al., 1994) e Cichlasoma dimerus (Pandolfi et al., 2005). Entretanto, não são 



conhecidos até hoje, trabalhos que mostrem a distribuição destas moléculas nas 

diferentes regiões encefálicas destes animais, exceto com Cichlasoma dimerus, no 

qual, através do uso de anticorpos e ribossondas para proteína acoplada ao GnRH, 

foi identificada a localização do prepro-GnRH de salmão, de seabream e de aves do 

tipo II (prepro-GnRH 1, 2 e 3). Em zebrafish, porém, já foi demonstrada a presença 

das duas formas de GnRH nesta espécie, mas não com estudos imuno-

histoquímicos. 

 

1.3.3.1 GnRH em lambari 

 

Em Astyanax altiparanae não foi encontrado nenhum estudo relacionado ao 

hormônio liberador de gonadotropinas. Na literatura aparecem apenas dados obtidos 

em peixes (curimbatá e pacu) pertencentes à mesma ordem Characiformes. 

No curimbatá (Prochilodus lineatus) foram encontradas duas formas distintas 

de GnRH: GnRH de aves (cGnRH-II/GnRH2) e GnRH de salmão (sGnRH/GnRH3), 

detectadas através de métodos de radioimunoensaio (RIA) e cromatografia líquida 

de alta performance (HPLC). É possível que exista uma terceira forma ainda não 

identificada (Somoza et al., 1994). Não foi encontrado GnRH2 no extrato de hipófise, 

indicando que esta forma de GnRH provavelmente não está ligada à função 

reprodutiva, e talvez tenha um papel de neurotransmissor ou de neuromodulador. 

Powell et al. (1997) encontraram três formas de GnRH no encéfalo de pacu 

(Piaractus mesopotamicus) que também pertence à mesma ordem do lambari. Estas 

formas são: GnRH de perca (seabream) (sbGnRH/GnRH1), cGnRH-II (GnRH2) e 

sGnRH (GnRH1). O sbGnRH (GnRH1) é encontrado também em várias outras 

espécies de percas. 

 

 

1.3.3.2 GnRH em zebrafish 

 

Como dito anteriormente, o zebrafish tem se tornado uma importante 

ferramenta para estudos de desenvolvimento e genética. Com isso, muitos genes 

desta espécie foram isolados recentemente, permitindo estudos evolutivos (Chiang 

et al., 2001; Postlethwait et al., 2000). Junto a estes, foram clonados dois genes de 

GnRH do zebrafish (Steven et al., 2003; Torgersen et al., 2002), e suas expressões 



foram vistas no bulbo olfatório-nervo terminal (GnRH3) e encéfalo médio (GnRH2) 

(Steven et al., 2003 e Whitlock et al., 2003). 

Análises por cromatografia líquida de alta performance (HPLC) também 

revelaram a presença de sGnRH e cGnRH-II no encéfalo de zebrafish (Powell et al., 

1996) e estudos com hibridização in situ e ELISA também foram realizados para o 

sGnRH e o cGnRH-II em zebrafish adultos (Steven et al., 2003) A maioria dos 

estudos existentes sobre GnRH em Danio rerio foram realizados em larvas e 

embriões (Abraham et al., 2008; Palevitch et al., 2009; Kuo et al., 2005). 



6 CONCLUSÕES 

 

6.1 Através do método de imuno-histoquímica e reação em cadeia da 

polimerase (PCR) foi confirmada a presença de GnRH em Astyanax altiparanae, 

assim com em zebrafish. 

6.2 A distribuição do GnRH encontrada em Astyanax altiparanae e em 

zebrafish correspondem ao padrão encontrado na literatura. 

6.3 O GnRH presente nas áreas encefálicas ligadas à reprodução e hipófise 

em Astyanax altiparanae foi o GnRH3, indicando a sua possível participação no 

controle da reprodução. 
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