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RESUMO GERAL

Esta tese realizou o estudo da ontogenia da hipófise, tireóide e tecido

interrenal de matrinxã (Brycon amazonicus) e os efeitos da exposição dos ovos ao

hormônio triiodotironina (T3), sendo dividida em 3 artigos científicos: 1) Ontogenia

da hipófise de matrinxã (Brycon amazonicus): Avaliação imunohistoquímica; 2)

Desenvolvimento inicial da glândula tireóide de matrinxã (Brycon amazonicus), após

exposição dos ovos a triiodotironina; 3) Desenvolvimento do tecido interrenal de larvas de

matrinxã (Brycon amazonicus): estudo preliminar. Para tanto, exemplares adultos de

matrinxã foram induzidos à reprodução e larvas foram amostradas no momento

da eclosão e às 12, 24, 36, 48, 60, 72, 120 e 300 horas pós-eclosão (hpe), fixadas e

processadas com técnicas de histologia, histoquímica e imunohistoquímica. Para o

experimento com exposição dos ovos ao T3, ovos recém-fertilizados foram

hidratados por 15 minutos em água da incubadora contendo: 0 ppm (controle);

0,01 ppm; 0,05 ppm e 0,1 ppm de T3, que foram coletados nos mesmos tempos dos

demais experimentos. Foi verificada a presença dos hormônios adeno-hipofisários

comuns aos peixes: prolactina (PRL), hormônio de crescimento (GH), somatolactina (SL),

hormônio melanotrópico (MSH), hormônio adrenocorticotrópico (ACTH), hormônio

gonadotrópico (GTH) e hormônio tireotrópico (TSH). Nas larvas, as células produtoras

dos hormônios adeno-hipofisários PRL, ACTH, SL e MSH foram detectadas pela

primeira vez às 12 hpe e as células produtoras de GH, às 24hpe, enquanto as

células produtoras de GtH e TSH não puderam ser observadas até o final período

estudado. Os folículos tireoideanos já estão presentes nas larvas às 24hpe e a

tiroxina (T4) foi encontrada no vitelo das larvas recém-eclodidas confirmando a

ocorrência de transferência materna desse hormônio. As células interrenais foram

observadas pela primeira vez em larvas às 36 hpe. O desempenho das larvas de

matrinxã quando expostas à triiodotironina apresentou resultados favoráveis à

sua aplicação em piscicultura. Pode-se concluir que os eixos hipófise-tireóide e

hipófise-interrenal já estão funcionais logo no início do desenvolvimento larval,

mostrando que os hormônios produzidos por essas glândulas desempenham

papel fundamental no desenvolvimento inicial da espécie.
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ABSTRACT

The ontogeny of pituitary, thyroid and interrenal of matrinxã fish (Brycon

amazonicus) and also the effects of eggs exposition to triiodothyronine (T3) were

studied in this work. This thesis was divided in 3 scientific articles: 1) Ontogeny of

pituitary of matrinxã fish (Brycon amazonicus): immunohistochemistry study; 2)

Early development of thyroid gland of matrinxã (Brycon amazonicus), after

exposition of eggs to triiodothyronine; 3) Development of interrenal tissue of

matrinxã larvae (Brycon amazonicus): preliminary study. For these studies

matrinxãs were induced to reproduction and the larvae obtained were sampled in

the moment of hatch and 12, 24, 36, 48, 60, 72, 120 e 300 hours post-hatch (hph),

fixed and processed to histology, histochemistry and immunohistochemistry. In

the experiment with eggs exposition to T3, the fertilized eggs were hydrated by 15

minutes in water from incubators with: 0 ppm (control); 0.01 ppm; 0.05 ppm e 0.1

ppm de T3, and sampled in the same times of the other experiment. The

adenohypophysis of matrinxã showed the common hormones of fish: prolactin

(PRL), growth hormone (GH), somatolactin (SL), melanophore stimulating

hormone (MSH), adrenocorticotropic hormone (ACTH), gonadotropic hormone

(GTH) and thyroid stimulating hormone (TSH). In the larvae, PRL, ACTH, SL and

MSH cells were detected for first time at 12 hph and GH cells, at 24 hph, while

GtH and TSH cells were not observed until the period studied. Thyroid follicles

were present in larvae at 24 hph and the tiroxine (T4) were observed in the yolk of

post-hatching larvae, confirming the maternal transference of this hormone.

Interrenal cells were observed for the first time at 36 hph. The larvae performance

when exposed to T3 showed favorable results, and the use of this hormone in fish

eggs could be applied in aquaculture. We could conclude that the pituitary-

thyroid and pituitary-interrenal axis were functional in the beginning of larval

development, showing that the hormones produced by these glands have an

important function in the early development of matrinxã.



Ganeco, Luciana N. (2007) – Tese Doutorado em Aquicultura

14

Capítulo 1 - INTRODUÇÃO GERAL

A produção de peixes do gênero Brycon, com características para a criação

experimental e comercial, tem se destacado na piscicultura nacional. O gênero,

pertencente à família Characidae, distribui-se amplamente na América Central e

do Sul (Howes, 1982). Uma das principais espécies é o matrinxã, que até

recentemente era conhecido como Brycon cephalus. Porém, em recente revisão,

Lima (2003) relatou que o matrinxã existente na região da Amazônia brasileira, e

criado amplamente no restante do país, é, na verdade, o Brycon amazonicus,

enquanto o Brycon cephalus restringe-se ao alto rio Amazonas no Peru e na Bolívia

(Gomes e Urbinati, 2005).

O matrinxã é muito procurado pelos criadores pois se adapta bem aos

sistemas de criação, apresenta crescimento rápido, hábito alimentar onívoro, carne

saborosa e esportividade na pesca (Eckmann, 1984; Saint-Paul, 1986; Bernardino et

al., 1993; Gomes et al., 2000). Seu valor econômico tem despertado a atenção de

pesquisadores que buscam tecnologia para a melhoria da criação. No Amazonas,

onde a espécie é muito apreciada para consumo pela população, a prática da

criação do matrinxã vem crescendo rapidamente e as principais espécies

cultivadas são o tambaqui, o matrinxã e o pirarucu (Lima, 2005).

A fase larval é um fator limitante na criação de Brycons, pois

aproximadamente 36 horas após a eclosão, as reservas nutritivas contidas no saco

vitelino já estão esgotadas e as larvas iniciam a alimentação exógena e a prática do

canibalismo (Oliveira et al., 2004). O desenvolvimento inicial dos peixes é um

período crítico no qual ocorre a diferenciação dos sistemas e órgãos (Brown e

Nuñez, 1994), processos que dependem da ação de hormônios regulatórios, dentre

os quais os hormônios tireoidianos (HT) e cortisol. O conhecimento da ontogenia

dos tecidos endócrinos, especialmente do eixo hipófise-tireóide e hipófise-

interrenal, é necessário para se ajustar manejos que estimulem o funcionamento

destes eixos, como, por exemplo, pela administração de hormônios às matrizes na

ocasião da desova (Brown et al., 1987; Ayson e Lam, 1993; Mylonas et al., 1994;
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Urbinati et al., 2003), ou aos ovos na fertilização (de Jesus et al., 1998; Vasques,

2003; Landines-Parra, 2003; Leonardo, 2005), ou ainda pelo fornecimento, na

alimentação das larvas, de precursores que podem ser convertidos nos hormônios

finais (Hoshiba, 2007).

1.1. Hipófise

A hipófise tem importante papel no desenvolvimento embrionário e larval

de peixes, por sua ação de controle sobre a secreção de hormônios periféricos. O

conhecimento da ontogênese dos diferentes tipos celulares da hipófise é de grande

interesse (Balon, 1981), permitindo que se entenda melhor o papel dos eixos

hormonais modulados por esta glândula.

A hipófise, que está presente em todos os vertebrados, é uma glândula

endócrina responsável pela síntese, armazenamento e liberação de vários

hormônios peptídicos relacionados ao controle hormonal de diferentes funções

tais como reprodução, desenvolvimento, crescimento, osmorregulação e

metabolismo, e está sob influência de células nervosas especializadas do cérebro.

A hipófise apresenta-se composta por tecido neural (neuro-hipófise) e epitelial

(adeno-hipófise) e está localizada na base do diencéfalo, atrás do quiasma óptico e

diante do saco vaculoso. Caracteriza-se, nos peixes, pela ausência de eminência

média neuro-hipofisária e de um sistema vascular porta-hipofisário e pela

presença de ramificações da neuro-hipófise em todas as regiões da adeno-hipófise

(Ball e Baker, 1969; Agulleiro et al., 2006; Borella et al., 2006).

A adeno-hipófise dos teleósteos é dividida em três partes, pars distalis

rostralis (PDR), porção mais anterior e rostral; pars distalis proximalis (PDP), na

parte central, e pars intermedia (PI), porção mais caudal (Ball e Baker, 1969; Norris,

1997).

Nos teleósteos, sabe-se que as células da adeno-hipófise secretam oito

diferentes hormônios que podem ser agrupados de acordo com semelhanças

estruturais e funcionais, ou de acordo com sua origem, a partir de uma molécula

precursora em comum, constituindo 3 famílias de peptídeos: Hormônio de
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crescimento-prolactina-somatolactina, Gonadotropina-Tirotropina e Pro-

opiomelanocortina (POMC), que dá origem ao ACTH (Hormônio

adrenocorticotrópico) e MSH (Hormônio melanotrópico).

Hormônio de crescimento (GH) - prolactina (PRL) – somatolactina (SL)

Os peptídeos que compõem esta família parecem ter se originado de um

gene ancestral comum (Ono e Kawauchi, 1994).

Em geral, as células produtoras de GH estão distribuídas na região da PDP

nos teleósteos (Segura-Nogueira et al., 2000; Villaplana et al., 2000; García-Ayala et

al., 2003; Laiz-Carrión et al., 2003; Pandolfi et al., 2001 e 2006; Borella et al., 2006),

Entretanto, para algumas espécies, essas células também foram encontradas na

PPD e PI (Quesada et al., 1988), somente na PRD (Power e Canário, 1992) ou

somente na PRP (Huang e Specker, 1994).

A regulação neuro-endócrina da secreção de GH nos teleósteos e outros

vertebrados é multifatorial, com um balanço de fatores estimulatórios e inibitórios

nos somatotrófos (Peter e Marchand, 1995). A estrutura primária do GH já foi

determinada em vários teleósteos por técnicas de seqüenciamento e clonagem de

DNA (Chang et al., 1992; Rand-Weaver et al., 1993). Na carpa, o GH tem 188

aminoácidos com 5 resíduos de cisteína, diferentemente de 4 em outros teleósteos

(Chang et al., 1992).

O GH atua como um hormônio multifuncional (Björnsson, 1997). Além de

atuar como promotor do crescimento (Company et al., 2001), está envolvido no

metabolismo (Company et al., 2001), reprodução (Le Gac et al., 1993),

osmorregulação (Yada et al., 1992; Sakamoto et al., 1997) e resposta imune

(Dorshkind e Horseman, 2000).

A PRL é um hormônio polipeptídico sintetizado e secretado por células da

adeno-hipófise, os lactotrofos, que normalmente estão localizadas na região da

pars distalis rostralis (Ball e Baker, 1969). A sequência de aminoácidos da PRL de

vários teleósteos foi determinada por procedimentos químicos ou clonagem de

DNA complementar (Santos et al., 1999).
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Nos peixes, a PRL é um importante regulador de múltiplas funções e tem

um papel importante no balanço iônico dos sais presentes no líquido corporal,

especialmente durante o período no qual os peixes passam na água doce

(Sakamoto et al., 1997; Manzon, 2002), na homeostase do cálcio (Kaneko e Hirano,

1993), no processo da reprodução (Galas e Epler, 2002), comportamento (Power,

1992), crescimento e imunorregulação (Dorshkind e Horseman, 2000). Embora sua

participação no desenvolvimento inicial e metamorfose nos mamíferos e anfíbios,

respectivamente, esteja comprovada, nos peixes, essas funções ainda não estão

bem estabelecidas (Power, 2005).

No período de desenvolvimento das larvas de peixe, PRL e GH têm sido

detectados simultaneamente por técnicas imunohistoquímicas, em espécies como

Spaurus aurata (Villaplana et al., 2000) e Cichlasoma dimerus (Pandolfi et al., 2001).

Estes autores sugerem que a expressão destes hormônios ocorra de modo

sincrônico, junto com a SL, já que constituem a mesma família. Entretanto, em

outros estudos, a PRL aparece antes (Laiz-Carrión et al., 2003) ou depois (Power e

Canario, 1992) do GH.

A SL foi o último hormônio hipofisário descrito em peixes e até o momento

não foi encontrado em outros vertebrados (Kaneko, 1996). Este peptídeo foi

caracterizado pela primeira vez em bacalhau do Atlântico e linguado (Ono et al.,

1990). Nos peixes, a SL é expressa na pars intermedia da glândula pituitária de

todas as espécies já estudadas (Rand-Weaver et al., 1991). Este membro da família

do GH e da PRL não tem homologia com qualquer outro peptídeo de mamíferos

conhecidos (Ishibashi e Imai, 1999), embora esteja relacionado estruturalmente

com a família das citocinas que incluem, entre outras, as leptinas de aves e

mamíferos. O número de resíduos de aminoácidos da SL varia de 204 a 209 com

homologia de sete resíduos Cys, seis dos quais estão envolvidos em ligações

dissulfeto. A identidade dos aminoácidos da SL entre perciformes,

pleurinectiformes, escorpioniformes, salmoniformes e gadiformes é maior que

70% e diminui para 60% quando é comparado a peixes primitivos, evidenciando

alta conservação entre ordens distantes (Company et al., 2000).
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Sua função não está totalmente definida, embora seja provável que a SL

esteja envolvida em múltiplas funções que se sobrepõem às funções dos outros

membros da família GH/PRL (Agulleiro et al., 2006), como, por exemplo, na

função imune se contrapondo a efeitos imunorregulatórios negativos do estresse,

doenças e/ou balanço energético (Dorshkind e Horseman, 2000). Estudos também

sugerem a participação da SL na regulação do metabolismo do cálcio (Kaneko e

Hirano, 1993), equilíbrio acido-básico (Kakizawa et al., 1996), no metabolismo

(Company et al., 2001), no processo da reprodução (Mousa e Mousa, 2000) e na

adaptação ao ambiente (Rand-Weaver et al., 1995; Zhu e Thomas, 1998).

Gonadotropina (GtH) – Tirotropina (TSH)

Esta família compreende três glicoproteínas GtH (FSH e LH) e TSH, todas

localizadas na pars distalis proximalis (Ball e Baker, 1969). Nos peixes, dois

hormônios gonadotrópicos foram descritos inicialmente, GtH I e GtH II (Suzuki et

al., 1988). Posteriormente, com o avanço das pesquisas, foram realizados estudos

com a codificação de subunidades de gonadotropinas que, em conjunto com a

análise estrutural das seqüências de aminoácidos, indicaram que esses hormônios

são, respectivamente, homólogos ao FSH e LH descritos nos tetrápodas (Quérat et

al., 2000).

Tanto nos tetrápodas como nos peixes, os hormônios FSH, LH e TSH

apresentam uma subunidade alfa idêntica, enquanto a subunidade beta é

estruturalmente diferente, o que lhes confere especificidade hormonal (Pierce e

Parsons, 1981; Swanson et al., 1991). Essas subunidades (� e �) diferem entre si por

seu peso molecular e na seqüência de aminoácidos (Kawauchi et al., 1989 apud

Quérat et al., 2000). Devido às características idênticas da subunidade �, o estudo

histoquímico e imunocitoquímico das células gonadotrópicas e tireotrópicas pode

proporcionar resultados similares, pois ambas as células possuem hormônios com

parte das seqüências semelhante (Segura-Nogueira et al., 2000).

O FSH e LH estão envolvidos no controle da gametogênese nos peixes

(Swanson et al., 1991). Em geral, o FSH é considerado um hormônio vitelogênico.
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Alguns estudos mostraram que os níveis de FSH são altos durante o período de

crescimento gonadal e diminuem no período próximo à desova e espermiação

(Gómez et al., 1999; Swanson et al., 1991; Vischer et al., 2003). Por outro lado, o LH

está relacionado com a maturação gonadal e esteroidogênese (Swanson et al.,

1991). Naito et al. (1991) observaram que as células LH eram mais numerosas que

as células FSH no período da desova, inferindo que esse hormônio atue na

maturação gonadal. Os níveis de LH são geralmente mais baixos que os de FSH

até o final da maturação das gônadas (Swanson et al., 1991; Gómez et al., 1999) e

sofrem um grande aumento durante a vitelogênese e fases mais avançadas da

espermatogênese (Gómez et al., 1999; Hassin et al., 1999 e 2000).

O TSH é o principal regulador da síntese e secreção dos hormônios

tireoidianos, tendo importante função durante o desenvolvimento larval (Brown e

Bern, 1989; García-Ayala et al., 2003), onde parece estar envolvido no processo de

metamorfose e diferenciação de tecidos (Miwa e Inui, 1987; Ozaki et al., 2000).

Estudos sobre a ontogenia das células tireotrópicas são escassos, mas indicam que

sua primeira aparição nas larvas é variável entre as espécies de teleósteos. Nos

salmonídeos foram detectados antes da eclosão (Naito et al., 1993; Saga et al.,

1993), durante a eclosão em Sparus aurata (García-Ayala et al., 2003), logo após a

eclosão em Dicentrarchus labrax (Miwa e Inui, 1987) e bem mais tarde (50 dias após

a eclosão) em Plecoglossus altivelis (Saga et al., 1999). Em outros estudos, a

visualização das células TSH não foi possível nas larvas devido ao pequeno

tamanho da hipófise nesta fase (Laíz-Carrión et al., 2003).
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Pro-opiomelanocortina

Os componentes dessa família apresentam um precursor comum, a pro-

opiomelanocortina (POMC) que é sintetizada pelas células produtoras de

hormônio adrenocorticotrópico (ACTH) e hormônio melanotrópico (MSH). São

polipeptídeos que apresentam seqüências homólogas de aminoácidos. A hidrólise

da POMC origina o ACTH, MSH, lipotropinas (LPH) e �-endorfina. Os 13

primeiros aminoácidos da seqüência do ACTH coincidem com a seqüência do �-

MSH, podendo apresentar uma reação cruzada com os anticorpos anti-ACTH

(Dores, 1990; Hadley, 1996 – apud Laiz-Carrión, 2001). O ACTH é composto por

uma seqüência de 39 aminoácidos e sua atividade biológica está presente na

seqüência 1-24. Entretanto, os 13 primeiros aminoácidos dessa seqüência de ACTH

coincidem com a seqüência do �-MSH, por isso, os anticorpos anti-ACTH

normalmente apresentam uma reação cruzada com o �-MSH (Follénius e Dubois,

1980; Dores, 1990).

A distribuição das células produtoras de ACTH e MSH foi relatada em

diversas espécies de teleósteos na região da pars distalis rostralis e pars intermedia

respectivamente (Segura-Nogueira et al., 2000; Villaplana et al., 2000; García-Ayala

et al., 2003; Laiz-Carrión et al., 2003; Pandolfi et al., 2001 e 2006).

Como relação à função, foi verificado que o ACTH controla a síntese do

cortisol, que constitui o principal corticosteróide secretado pelo tecido interrenal

de peixes (Fryer e Lederis, 1986). O cortisol participa de diferentes processos

fisiológicos, tais como estresse, metabolismo e osmorregulação (Wendelaar-Bonga,

1997). Já o MSH promove a dispersão dos grânulos de melanina pelo citoplasma

da célula, com conseqüente escurecimento da pele do animal (Ball e Baker, 1969),

sendo também responsável pelo controle da adaptação à cor de fundo nos peixes

teleósteos (Baker et al., 1984). Alguns trabalhos mostram que o �-MSH também

pode estar relacionado à resposta ao estresse, pois a secreção de �-MSH aumenta

durante certas situações de estresse (Sumpter et al., 1986) e o estresse

hipoosmótico ativa as células melanotrópicas (Mancera et al., 1993). Além disso, a
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exposição ao ar promove um aumento nos níveis de �-MSH no plasma em Spaurus

aurata (Arends et al., 1999).

Nas larvas, a primeira aparição dos hormônios da família POMC ocorre em

tempos diferentes em algumas espécies, sendo identificadas antes (Saga et al.,

1993, 1999) ou após a eclosão (Amano et al., 2005) ou apareceram em tempos

diferentes, com as células ACTH detectadas antes das células MSH (Laiz-Carrión

et al., 2003; Grandi e Chicca, 2004). Apesar de algumas diferenças no tempo de

aparição, o fato de ocorrerem logo no início do desenvolvimento sugere seu

envolvimento nos processos fisiológicos do desenvolvimento inicial.

Em peixes nativos, alguns estudos foram realizados enfocando a hipófise:

bagre, Rhamdia hilarii (Val-Sella e Sesso, 1980); manjuba, Anchoviella lepidentostole

(Arana et al., 1997); pacu, Piaratus mesopotamicus (Borella et al, 1997 e 1999);

curimbatá, Prochilodus scrofa (Parreira e Borella, 1996); piracanjuba, Brycon

orbignyanus (Mata e Leme dos Santos, 2003); cachara, Pseudoplatystoma fasciatum

(Beolchi et al., 2003); mussum, Synbranchus marmoratus (Antonelli et al., 2005);

pirarucu, Arapaima gigas e aruanã, Osteoglossum bicirrhosum (Borella et al., 2006),

sem destaque para o desenvolvimento inicial desta glândula nos peixes.

1. 2. Tireóide

A glândula tireóide dos peixes consiste de folículos tireoideanos com uma

única camada de células epiteliais contornando um lúmen coloidal (Einarsdóttir et

al., 2006; Delgado et al., 2006).

O tecido tireoideano localiza-se na região faringeana (Miwa e Inui, 1987;

Norris, 1997; Ozaki et al., 2000), adjacente à aorta ventral, próximo ao bulbo

arterioso (Santamaria et al., 2004; Delgado et al., 2006) e próximo à inserção dos

arcos branquiais (Norris, 1997). Entretanto, em algumas espécies estudadas, o

folículo tireoideano pode estar situado em outros órgãos como rim cefálico e,

ocasionalmente, pericárdio ou ovário (Norris, 1997).

A síntese dos homônios tireoideanos (HT) ocorre no folículo. Estes, sob o

controle do TSH, secretam tiroxina (T4) na circulação (Gorbman, 1969). A forma
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biologicamente ativa do hormônio é a triiodotironina (T3) que é obtida pela

conversão do T4 no tecido periférico, pela remoção enzimática de uma unidade de

iodo (Eales e Brown, 1993).

A ação dos HT é mediada pela ligação com os receptores nucleares que

atuam diretamente nos genes-alvo, ligando-se a seqüências específicas de DNA

para aumentar ou diminuir a expressão gênica e trazer a resposta celular aos HTs

(Yen & Chin, 1994; Wu & Koening, 2000). São descritos dois receptores de HTs,

denominados � e �, nos vertebrados. Esses receptores apresentam propriedades

bioquímicas semelhantes (Nowell et al., 2001) e diversos estudos confirmaram a

existência destes receptores nos peixes: Danio rerio (Essner et al., 1997; Liu et al.,

2000; Liu & Chan, 2002), Paralichthys olivaceus (Yamano et al., 1994; Yamano &

Inui, 1995; Yamano & Miwa, 1998), Hippoglossus hippoglossus (Llewellyn et al.,

1999), Spaurus aurata (Nowell et al., 2001), Salmonídeos (Jones et al., 2002) e Conger

myriaster (Kawakami et al., 2003a e 2003b).

Em peixes, de acordo com Eales (2006), embora muitos efeitos tenham sido

atribuídos aos HT, seu modo de ação ainda não foi completamente entendido.

Esse autor relata que, apesar das limitações e desafios, pesquisas realizadas em

mais de meio século sugerem o papel dos HT no crescimento somático,

desenvolvimento inicial e metamorfose, transformação “parr-smolt” dos salmões e

reprodução.

Na fase inicial do desenvolvimento, os HT têm papel essencial na regulação

do crescimento, metabolismo, desenvolvimento e diferenciação de tecidos e órgãos

em todos os vertebrados (Moon et al., 1994; Liu et al., 2000; Power et al., 2001;

Szisch et al., 2005) sendo improvável que cresçam e alcancem a forma normal

adulta sem eles.

Nos peixes, alguns hormônios se depositam nos ovos por transferência

materna e são utilizados até que os próprios órgãos endócrinos das larvas estejam

desenvolvidos e funcionais (Ayson e Lam, 1993; Szisch et al., 2005; Yamano, 2005).

A presença dos HT durante a embriogênese e desenvolvimento larval foi

estudada por meio da observação dos folículos tireoideanos em cortes histológicos
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(Tanaka et al., 1995; Santamaría et al., 2004) e com auxílio de técnicas de

imunohistoquímica (Miwa e Inui,1987; Raine e Leatherland, 1999; Ozaki et al,

2000; Raine e Leatherland, 2000; Liu e Chan, 2002; Harada et al, 2005; Delgado et

al, 2006). A presença desses hormônios na fase inicial da vida dos peixes também

foi detectada por técnicas de extração em ovos e larvas e posterior quantificação

por radioimunoensaio (Tagawa e Hirano, 1987, 1990 e 1991; Miwa et al., 1988;

Greenblatt et al., 1989; de Jesus e Hirano, 1992; Weber et al., 1992; Leatherland e

Barrett, 1993; de Jesus et al., 1998; Raine e Leatherland, 1999; Crane et al., 2004;

Raine et al., 2004; Szisch et al., 2005; Einardóttir et al., 2006). Além disso, mais

recentemente estudos moleculares foram realizados especialmente para

caracterização dos receptores de HT (Yamano e Miwa, 1998; Liu et al., 2000; Jones

et al., 2002; Liu e Chan, 2002; Raine et al., 2004; Raine et al., 2005; Kawakami et al.,

2003b, 2006 e 2007).

O estágio em que os folículos tireoidianos aparecem pela primeira vez é

variável entre as espécies estudadas. Tanaka et al. (1995) observaram, em

diferentes espécies de peixes marinhos, que a primeira aparição dos folículos

tireoidianos ocorre antes da eclosão nas espécies com ovos demersais ou

vivíparos, ou no final da absorção do vitelo nas espécies de ovos pelágicos. Em

outras espécies, os primeiros folículos foram detectados no momento da eclosão

(Tagawa e Hirano, 1990), antes da abertura da boca (Santamaría et al., 2004), no

momento da pigmentação dos olhos (Leatherland e Barrett, 1993) ou no momento

da primeira alimentação (Delgado et al., 2006). Nos peixes marinhos, em geral, o

eixo hipófise-tireóide torna-se funcional quando ocorre a absorção total do vitelo

(Tanaka et al., 1995; Szisch et al., 2005).

Com o desenvolvimento da larva, o número dos folículos aumenta

progressivamente (Santamaría et al., 2004; Delgado et al., 2006), além de ocorrer

aumento no seu tamanho e na altura das células epiteliais (Tanaka et al., 1995).

Esse aumento pode ser mais acentuado no período da metamorfose (Miwa e Inui,

1987; Yamano et al., 1991; Einarsdóttir et al., 2006).
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Considerando a importância dos HT nos peixes, algumas pesquisas

avaliaram os efeitos da administração exógena de seus hormônios. Os resultados

mostraram que a injeção de HT na mãe afetou a metamorfose da progênie e o

conteúdo de HT nos ovos (Brown et al., 1987; Ayson e Lam, 1993; Mylonas et al.,

1994) e promoveu um crescimento mais homogêneo das larvas (Urbinati et al.,

2003). Do mesmo modo, a imersão de ovos em HT promoveu uma melhora na

taxa de eclosão (Leonardo, 2005) e sobrevivência (Landines-Parra, 2003; Urbinati et

al., 2003), acelerou o desenvolvimento da musculatura esquelética, do sistema

digestório e insuflação da bexiga natatória das larvas e atuou na redução do

canibalismo (Vasques, 2003). A imersão de larvas em HT acelerou a metamorfose e

aumentou a taxa de sobrevivência (de Jesus et al., 1998) e promoveu diferenciação

nas glândulas gástricas (Miwa et al., 1992). A aplicação combinada de HT e

cortisol também mostrou resultados positivos no desenvolvimento das larvas

(Brown e Kim, 1995).

1. 3. Interrenal

Diferente de outros vertebrados, os teleósteos não apresentam uma glândula

adrenal com córtex distinto e medula. O que foi observado é que a glândula

interrenal e o tecido cromafim estão interligados e distribuídos no rim cefálico

(Gazola et al., 1995; Rocha et al., 2001). Geralmente, a glândula interrenal consiste de

grupos, cordões ou faixas de células, enquanto as células cromafins formam

pequenos grupos, ambos inseridos muito próximos aos vasos sangüíneos (Nandi,

1962 – apud Rocha, 2001). Os rins dos teleósteos são classificados como anterior ou

rim cefálico, que deriva dos pronefrons e rim posterior, que deriva dos mesonefrons

(Hibiya, 1982).

O rim cefálico consiste de tecido linfóide (Hibiya, 1982), está integrado ao

sistema endócrino dos peixes e é importante na resposta de estresse, mediado pelo

eixo hipotálamo-hipófise-interrenal (Wendelaar-Bonga, 1997). Uma vez estimulado,

o hipotálamo secreta o hormônio liberador de corticotropina (CRH) que estimula a
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hipófise a sintetizar e liberar ACTH, o qual estimula a produção e liberação do

cortisol pelas células interrenais (Sumpter, 1997).

O cortisol produzido pelo tecido interrenal tem papel importante no

desenvolvimento inicial dos peixes (de Jesus et al., 1991; Brown e Kim, 1995;

Mathiyalagan et al., 1996) e é também conhecido por modular a ação estimulatória

dos HT (Brown e Kim, 1995), estimular crescimento (Lam, 1994) e a sobrevivência

das larvas (Sampath-Kumar et al., 1995; Andrade, 2002; Brinn, 2003). Estudos do

comportamento agressivo em larvas e juvenis de Seriola quinqueradiata associaram

aumentos do cortisol com a instalação do comportamento agressivo (Sakakura et al.,

1998).

Altos níveis de cortisol são encontrados nos ovos, embriões e larvas de

peixe, mas ainda existem controvérsias sobre a origem materna do hormônio (de

Jesus et al., 1991; McCormick, 1998, 1999; Tagawa et al., 2000) ou produção pelo

próprio embrião.

Diferenças na ontogênese da resposta do cortisol podem depender da história

de vida do peixe. A lampréia e o Paralichthys olivaceus começam a secretar hormônio

na metamorfose (Seiler et al., 1983; de Jesus et al., 1991), enquanto que os

salmonídeos, que têm o desenvolvimento no ovo mais longo e não sofrem

metamorfose, podem secretar cortisol antes da eclosão (de Jesus e Hirano, 1992).

Estudo em truta arco-íris, no início do desenvolvimento, mostrou que o eixo

hipotálamo-pituitária-interrenal pode responder ao estresse por 14 dias, com

secreção do cortisol (Suzuki et al., 1997). Após a fertilização, embriões e larvas de

Seriola quinquerodiata apresentaram níveis de cortisol aumentados, sugerindo que o

eixo pituitário-interrenal estava completamente funcional no momento da desova

(Sampath-Kumar et al., 1997). Cinqüenta horas após a fertilização dos ovos de carpa,

os embriões e larvas tinham níveis de cortisol aumentados quando sujeitos ao

manuseio, indicando funcionalidade da pituitária e da interrenal no período de

incubação (Stouthart et al., 1998). Entretanto, ovos recém fertilizados de truta

continham altos níveis de cortisol, que declinaram logo antes da eclosão, sugerindo
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que o cortisol de origem materna foi usado no início do desenvolvimento

embrionário (Barry et al., 1995).

Poucos estudos descreveram o tecido interrenal nas larvas de peixes. Tanaka

et al. (1995) e Pérez-Domíngues e Holt (2006) observaram células da interrenal

somente após a absorção completa do vitelo em larvas de peixes marinhos. Estudos

imunocitoquímicos com anticorpos anti-ACTH e anti-cortisol poderiam comprovar a

existência de um eixo hipófise-interrenal nas larvas e uma identificação antecipada

das células da interrenal, respectivamente (Tanaka et al., 1995). De acordo com de

Jesus et al. (1991), as células da interrenal aumentaram em número e tamanho

durante a metamorfose de Paralichthys olivaceus.

Hsu et al. (2003) observaram por meio de estudos moleculares e de

miscroscopia eletrônica que o desenvolvimento da interrenal ocorre

simultaneamente ao desenvolvimento do rim embrionário (pronefrons).

Descreveram também que a glândula interrenal do zebrafish está incluida no rim

cefálico, formando múltiplas camadas epiteliais intercaladas com células cromafins e

vasos sanguíneos.

Alterações estruturais da glândula interrenal podem atuar como resposta a

agentes estressores nos peixes, mostrando ocorrência de hipertrofia e hiperplasia do

tecido interrenal (Norris, 1997) e início de lesão celular (Rocha, 2001).

O estudo da ontogenia do eixo hipófise-tireóide e hipófise-interrenal

oferece subsídios para se conhecer o momento em que as larvas são capazes de

responder aos hormônios ou aos seus precursores, permitindo estabelecer

condições de manejo na larvicultura que explorem as ações positivas destes

hormônios no desenvolvimento inicial das espécies-alvo. O estudo da ontogenia

dos eixos hipófise-tireóide e hipófise-interrenal do matrinxã, desenvolvido nesta

tese, é apresentado em três artigos: 1) Ontogenia da hipófise, 2) Ontogenia da

glândula tireóide e exposição dos ovos em T3 e 3) Ontogenia da interrenal.
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Capítulo 2 - ONTOGENIA DA HIPÓFISE DE MATRINXÃ (Brycon

amazonicus): AVALIAÇÃO IMUNOHISTOQUÍMICA

RESUMO

Esta pesquisa teve como objetivo o estudo da morfologia da hipófise de

larvas e adultos de matrinxã (Brycon amazonicus), analisando a distribuição dos

diferentes tipos celulares, seu aparecimento e desenvolvimento no estágio larval.

Para tanto, larvas foram amostradas no momento da eclosão e às 12, 24, 36, 48, 60,

72, 120 e 300 horas pós-eclosão (hpe) e hipófises de adultos foram coletadas,

fixadas e processadas com técnicas de histologia, histoquímica e

imunohistoquímica. Para tanto, foram utilizadas as colorações de Hematoxilina-

eosina, Ácido Periódico de Schiff (PAS) e os anticorpos contra os seguintes

peptídeos: prolactina (PRL), hormônio de crescimento (GH), somatolactina (SL),

hormônio melanotrópico (MSH), hormônio adrenocorticotrópico (ACTH),

hormônio gonadotrópico (GTH) e hormônio tireotrópico (TSH). A adeno-hipófise

do B. amazonicus foi diferenciada em três regiões: pars distalis rostralis (PDR), pars

distalis proximalis (PDP) e pars intermedia (PI). Na PDR da hipófise de peixes

adultos foram observadas células prolactínicas e adrenocorticotrópicas, na PDP

células tireotrópicas, gonadotrópicas e somatotrópicas, e na PI, células

melanotrópicas e somatolactínicas. Às 12 hpe, já foi possível identificar hipófise

como uma massa de células aderida à base do cérebro. Os peptídeos PRL, ACTH e

MSH foram os primeiros a serem detectados por imunorreação às 12 hpe,

seguidos da SL e GH, que foi observado às 24 hpe. O estudo da ontogenia das

células gonadotrópicas e tireotrópicas não pôde ser realizado uma vez que os

anticorpos testados não apresentaram reatividade nas larvas de matrinxã. A

ocorrência da maioria dos hormônios adehipofisários, a partir de 24 hpe, sugere

que os eixos hipofisários já se encontram funcionais e que esses hormônios atuam

no desenvolvimento inicial da espécie.
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1. INTRODUÇÃO

A hipófise é um dos mais importantes órgãos endócrinos dos vertebrados e,

por sua ação de controle sobre a secreção de hormônios periféricos, tem papel

essencial no desenvolvimento embrionário e larval dos peixes. O conhecimento da

ontogênese dos diferentes tipos celulares da hipófise é de grande interesse (Balon,

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

por esta glândula.

A hipófise está constituída de duas regiões distintas, a neuro-hipófise e a

adeno-hipófise. A primeira está formada principalmente por tecido neural e

consiste de terminais neuro-secretores do hipotálamo e de outras partes do

cérebro, enquanto a segunda é constituída de tecido epitelial, principalmente de

células produtoras de hormônios. Nos peixes, a hipófise localiza-se na base do

diencéfalo, e caracteriza-se pela ausência de eminência média neuro-hipofisária e

de um sistema vascular porta-hipofisário, e pela presença de ramificações da

neuro-hipófise em todas as regiões da adeno-hipófise (Ball e Baker, 1969; Agulleiro

et al., 2006; Borella et al., 2006).

A adeno-hipófise dos teleósteos é dividida em três partes, pars distalis

rostralis, porção mais anterior e rostral; pars distalis proximalis, na parte central; e

pars intermedia, porção mais caudal (Norris, 1997). As células da adeno-hipófise de

teleósteos sintetizam hormônios que podem ser agrupados estrutural e

funcionalmente em três famílias: hormônio de crescimento (GH)/prolactina (PRL),

contendo GH, PRL e somatolactina (SL); hormônios glicoprotéicos, contendo

gonadotropinas (GTH) e tirotropina (TSH); e hormônios derivados da pro-

opiomelanocortina (POMC), contendo hormônio melanotrópico (MSH) e

hormônio adrenocorticotrópico (ACTH).

Recentes estudos sobre a hipófise e seus tipos celulares foram realizados

enfocando os estágios embrionário e larval de diversos teleósteos (Villaplana et al.,

2000; Duarte et al., 2001; Pandolfi et al., 2001; Miranda et al., 2002; Garcia-Ayala et

al., 2003; Laiz-Carrión et al., 2003; Grandi e Chicca, 2004; Amano et al., 2005).



Ganeco, Luciana N. (2007) – Tese Doutorado em Aquicultura

45

Alguns estudos em peixes nativos investigaram a hipófise tais como:

Rhamdia hilarii (Val-Sella e Sesso, 1980), Anchoviella lepidentostole (Arana et al., 1997)

Piaratus mesopotamicus (Borella et al, 1997 e 1999), Prochilodus scrofa (Parreira e

Borella, 1996), Brycon orbignyanus (Mata e Leme dos Santos, 2003),

Pseudoplatystoma fasciatum (Beolchi et al., 2003), Synbranchus marmoratus (Antonelli

et al., 2005), Arapaima gigas e Osteoglossum bicirrhosum (Borella et al., 2006), no

entanto, sem dar destaque para o desenvolvimento inicial desta glândula nos

peixes.

Considerando que os hormônios hipofisários apresentam importantes

funções no desenvolvimento embrionário e larval dos peixes (Tanaka et al., 1995),

esta pesquisa teve como objetivo o estudo da morfologia da hipófise de larvas e

adultos de matrinxã (Brycon amazonicus), analisando a distribuição das diferentes

células adenohipofisárias, seu aparecimento e desenvolvimento no estágio larval.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Local do Experimento

O experimento foi realizado no Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos

Pesqueiros Continentais (CEPTA/IBAMA), Pirassununga-SP.

2.2. Local de Processamento e Análise

O processamento e análise do material biológico foi realizado no

Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal da Faculdade de Ciências

Agrárias e Veterinárias, UNESP, Jaboticabal-SP, e no Departamento de Biologia da

Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales da Universidad de Cádiz em Puerto

Real-Cádiz, Espanha.

2.3. Animais e Amostragens

Seis fêmeas de matrinxã, com 4 anos de idade, foram induzidas à desova

segundo a técnica de Woynarovich e Horvath (1983). Os ovócitos fertilizados

foram transferidos para incubadoras, onde ocorreu a eclosão das larvas, que ali
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permaneceram por 36 horas. Posteriormente, foram transferidas para caixas

experimentais de 60L (16 larvas/L) com 3 repetições e alimentadas com ração

farelada comercial (3x/dia) e plâncton (2x/dia). As amostragens foram realizadas

no momento da eclosão das larvas e às 12, 24, 36, 48, 60, 72, 120 e 300 horas pós-

eclosão (hpe).

Exemplares adultos de matrinxã (machos e fêmeas), com peso médio de

1.203 ± 280 g e 42,2 ± 3,4 cm de comprimento total, foram sacrificados no mês de

setembro para retirada das hipófises.

2.4. Histologia

Todas as amostras coletadas foram fixadas em solução de Bouin por 24h e

mantidas em álcool 70% até serem processadas para inclusão em parafina (2 x 30

min em etanol 96%, 3 x 45 min em etanol 100%, 2 x 5 min em tolueno e 2 x 1h em

parafina sob estufa à 60ºC e uma noite em parafina). Após inclusão, foram

montados os blocos e realizadas secções de 7 µm de espessura, que foram fixadas

às lâminas com poli-L-lisina. As secções foram coradas com as técnicas de

Hematoxilina-Eosina (HE) e com a técnica histoquímica de PAS.

2.5. Imunohistoquímica

A imunohistoquímica foi realizada com anticorpos primários pela formação

do complexo peroxidase-antiperoxidase (PAP) (Sternberger, 1986) e foram

analisados os peptídeos: prolactina (PRL), hormônio de crescimento (GH),

somatolactina (SL), hormônio melanotrópico (MSH), hormônio

adrenocorticotrópico (ACTH), hormônio gonadotrópico (GtH) e hormônio

tireotrópico (TSH), nas diluições mostradas na Tabela 1.

As secções foram incubadas com anticorpo primário por 18h, à temperatura

ambiente, após desparafinização e desidratação. Um segundo anticorpo (anti-IgG

de coelho em cabra, 1:40) foi utilizado por 1h e o complexo PAP por 45 minutos,

ambos à temperatura ambiente. Após lavagem em tampão Tris, as secções foram

imersas em solução de DAB (tetrahidrocloreto de 3,3-diaminobenzidina, Sigma) +
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H2O2, em ambiente escuro, por 15 minutos, e passaram por baterias de álcool e

xilol até a montagem das lâminas.

Para aumentar a imunorreatividade e melhorar a visualização das células reativas

das larvas, 0,04% de sulfato amônico de níquel hexahidratado foi adicionado ao

DAB, seguindo posteriormente o mesmo protocolo proposto.

2.6. Fotodocumentação

A fotodocumentação foi realizada em fotomicroscópio da marca Leica DFC,

modelo 280.

Tabela 1 – Anticorpos primários utilizados no estudo imunohistoquímico da

adeno-hipófise de Brycon amazonicus.

Anticorpo Fonte Diluição
PRL salmão Dr. H. Kawauchi, Kitasato, Japão 1:10000
ACTH humano Peninsula Laboratoires Inc., California, USA 1:3000
GH tilápia Dr. Z. Yaron, Tel Aviv 1:2000
GH dourada Dr. M.M. Valdívia, Cádiz 1:2000
GH salmão Dr. H. Kawauchi, Kitasato, Japão 1:1000
GtH II tilápia Dr. J.M. Mancera, Cádiz 1:2000
β-GtH II carpa Dra. E. Burzawa-Gerard, Paris, França 1:3000
β-TSH humano National Hormone & Pituitary Program, USA 1:100
SL dourada Dr. M.M. Valdívia, Cádiz 1:1000
�-MSH Dr. S.E. Wendelaar-Bonga, Nijmegen, Holanda 1:2000

3. RESULTADOS

3.1. Adultos

A hipófise do matrinxã mostrou-se localizada na base do diencéfalo e

apresenta duas regiões distintas, a adeno-hipófise e a neuro-hipófise. A adeno-

hipófise foi classificada em três regiões: pars distalis rostralis (PDR), pars distalis

proximalis (PDP) e pars intermedia (PI), diferenciadas por sua organização estrutural
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(Figura 1A). A neuro-hipófise apresentava ramificações que se estenderam pela

adeno-hipófise, em especial à região da PI.

Na PDR foram observadas células prolactínicas e adrenocorticotrópicas, na

PDP observaram-se células tireotrópicas, gonadotrópicas e produtoras de GH ou

somatotrópicas, e na PI, células melanotrópicas e somatolactínicas (Figura 1). Na

Tabela 2, é apresentada a ocorrência de imunorreatividade destas células quando

expostas aos anticorpos utilizados. Em alguns casos, como do GH e GtH, foram

necessárias reações com anticorpos de diferentes espécies até a identificação

daqueles que reagissem adequadamente com os peptídeos em questão.

Tabela 2 – Reação das células adenohipofisárias de matrinxã (Brycon amazonicus)

quando expostos aos anticorpos primários.

PRL GH SL MSH ACTH GtH TSH
PRL salmão + +
GH tilápia -
GH dourada -
GH salmão + / -
SL dourada + +
α-MSH bovino + + + / -
ACTH humano + + +
GtH II tilápia -
β GtH II carpa +
TSH humano + / -

( - ) reação negativa
(+/-) reação fraca
(+) reação positiva
(+ +) reação fortemente positiva

As células prolactínicas foram observadas na região da PDR, ocupando

quase toda essa região, com imunorreatividade bastante forte (++) (Figura 1B).

Apresentavam formato poliédrico, com núcleo arredondado e eram negativas ao

PAS.

As células produtoras de GH não foram reativas ao anticorpo anti-GH de

dourada (-) e anti-GH de tilápia (-) (Tabela 2). Apenas o anti-GH de salmão reagiu

com as células produtoras de GH de matrinxã (+/-). Por se tratar de células pouco
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numerosas, sua identificação foi difícil pela posição do órgão quando seccionado.

Porém, verificou-se que estavam localizadas na região da PDP (Figura 1C), e sua

localização melhor visualizada nas larvas (Figura 2D).

As células somatolactínicas também apresentaram imunorreatividade forte

(++), restritas à região da PI (Figura 1D). Tinham formato arredondado e

apresentaram-se negativas ao PAS. Apareceram intercaladas às células

melanotrópicas.

As células adrenocorticotrópicas e melanotrópicas apresentaram

imunorreatividade cruzada, ou seja, mostraram-se reativas ao anticorpo anti-

ACTH e anti �-MSH (Fig 1E, F e 2H, J). Entretanto, para o anticorpo anti �-MSH,

as células produtoras de ACTH apresentaram imunorreatividade bem fraca (+/-),

confirmando a localização das células MSH na PI (++) (Fig 1F) e ACTH na PDR

(++). As células ACTH estão intercaladas às células produtoras de PRL na PDR e,

geralmente, nas proximidades das ramificações da neuro-hipófise. As células

MSH, localizadas exclusivamente na PI, também se encontraram próximas às

projeções da neuro-hipófise, intercaladas com as células somatolactínicas. Ambas

mostraram-se negativas quando coradas em PAS.

As células gonadotrópicas estavam dispostas na região da PDP (Figura 1G)

e mostraram-se reativas ao anticorpo β GtH II de carpa (+), e não apresentaram a

mesma resposta ao anticorpo GtH II de tilápia (-) (Tabela 2). Com a coloração de

HE, observou-se que as células GtH são basófilas e apresentam formato redondo,

com núcleo excêntrico.

As células tireotrópicas foram encontradas na PDP (Figura 1H) e

apresentaram uma imunorreatividade bem fraca. Eram células pequenas, com

formato irregular, em pequenos grupos. As células produtoras de TSH e GtH

mostraram-se PAS positivas, porém de difícil diferenciação por esta técnica.
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Figura 1 - Fotomicrografias de cortes da hipófise de matrinxã (Brycon amazonicus)

adulto. Secções processadas em Hematoxilina-Eosina (HE) e imunocitoquímica: A)

HE, PDR = Pars distalis rostralis; PDP = Pars distalis proximalis; PI = pars

intermédia.B) prolactina (PRL); C) hormônio de crescimento (GH); D)

somatolactina (SL); E) hormônio adrenocorticotrópico (ACTH); F) hormônio

melanotrópico (MSH); G) hormônio gonadotrópico (GtH); H) hormônio

tireotrópico (TSH).
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3.2. Larvas

De acordo com os resultados obtidos nos testes para detectar os anticorpos

que reagiam aos hormônios adenohipofisários do matrinxã, foram realizadas

análises imunohistoquímicas na hipófise de larvas. Os tempos nos quais houve

detecção da imunorreatividade nas células adenohipofisárias são mostrados na

Tabela 3. As células adenohipofisárias, bem como sua imunorreatividade,

aumentaram com o desenvolvimento da larva.

No momento da eclosão, não foi possível identificar com clareza a hipófise.

Nesta fase, os órgãos ainda não estavam completamente formados, sendo estes

apenas esboços.

Às 12 hpe, já foi possível identificar a hipófise como uma massa de células

aderida à base do cérebro. A região ventral da hipófise estava em contato com o

epitélio da cavidade oral. Neste estágio, observou-se imunorreatividade nas

células produtoras de PRL, ACTH, SL e MSH, sendo esta última reação bem fraca.

Às 24 hpe, as larvas já apresentavam a adeno-hipófise ovalada e notou-se

imunorreatividade nas células produtoras de GH, além das demais células já

observadas no período anterior. Nesta fase, as larvas ainda possuíam vitelo, que

permaneceu até pouco mais que 48 hpe. A predação entre as larvas teve início a

partir de 36hpe. Uma reação mais intensa foi observada nas células produtoras de

GH das larvas quando comparadas às células presentes na hipófise de adulto.

Com o desenvolvimento, a hipófise tornou-se mais alongada, destacando-se

da base do cérebro, como pode ser observado na Figura 2, nas larvas com 300 hpe.

As células produtoras de PRL e ACTH encontravam-se na PDR, enquanto

as células MSH e SL encontravam-se na PI. As células produtoras de GH foram

observadas na PDP (Fig 2).

Assim como na hipófise de adultos, as células MSH e ACTH das larvas

apresentaram imunorreatividade cruzada para os anticorpos anti-ACTH e �-MSH.

Entretanto, nesta fase, observou-se imunorreatividade um pouco mais intensa nas

células ACTH com o anticorpo anti �-MSH em relação à observada nos adultos

(Fig 2J).
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A caracterização imunohistoquímica das células produtoras de TSH não

pôde ser realizada devido à falta de imunorreatividade ao anticorpo anti-�TSH

humano e devido à pequena quantidade de células neste período. As células GtH

não foram observadas, provavelmente devido ao fato das larvas ainda não

estarem produzindo este hormônio até o período observado neste estudo (300

hpe).

Tabela 3 - Cronologia da imunorreatividade das células da adeno-hipófise de

larvas de matrinxã Brycon amazonicus.

Tempo PRL GH SL ACTH MSH GtH TSH
Eclosão - - - - - ? ?
12 hpe + - + / - + + ? ?
24 hpe + + + + + ? ?
36 hpe + + + + + ? ?
48 hpe + + + + + ? ?

...
300 hpe ++ ++ ++ ++ ++ ? ?

( - ) reação negativa
(+/-) reação fraca
(+) reação positiva
(+ +) reação fortemente positiva
( ? ) reação desconhecida
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Figura 2 - Fotomicrografias de hipófises de larvas de matrinxã (Brycon amazonicus).

A, C, E, G, I) larvas 24 horas pós-eclosão (hpe); B, D, F, H, J) larvas 300 hpe.

Secções processadas em imunocitoquímica: A-B) prolactina (PRL); C-D) hormônio

de crescimento (GH); E-F) Somatolactina (SL); G-H) hormônio

adrenocorticotrópico (ACTH); I-J) hormônio melanotrópico (MSH).
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4. DISCUSSÃO

A organização celular da hipófise de matrinxã Brycon amazonicus foi

descrita nesse estudo com a utilização de técnicas histológicas e

imunohistoquímicas.

A adeno-hipófise apresentou-se similarmente ao descrito em outras

espécies de teleósteos com três regiões distintas: pars distalis rostralis, pars distalis

proximalis, e pars intermedia (Ball e Baker, 1969; Norris, 1997). Do mesmo modo, a

distribuição dos diferentes tipos celulares segue o mesmo padrão descrito para

diversas espécies de teleósteos (Segura-Nogueira et al., 2000; Villaplana et al.,

2000; García-Ayala et al., 2003; Laiz-Carrión et al., 2003; Pandolfi et al., 2001 e

2006), com as células produtoras de PRL e ACTH, localizadas na PDR, células

produtoras de GH, TSH e GtH na PDP e células produtoras de MSH e SL na PI.

No entanto, as células produtoras de GH, foram também encontradas na PPD e PI

(Quesada et al., 1988), somente na PRD (Power e Canário, 1992; Segura-Nogueira

et al., 2000; Laiz-Carrión et al., 2003) ou somente na PRP (Huang e Specker, 1994).

Neste trabalho foram utilizados anticorpos obtidos contra hormônios

hipofisários purificados de peixes (PRL, GH, SL e GtH) e mamíferos (ACTH, MSH,

TSH). Esses anticorpos também foram utilizados no estudo de células

adenohipofisárias de diferentes teleósteos, com resultados satisfatórios (ver

discussão para cada hormônio). O ideal seria a utilização de hormônios purificados

da mesma espécie que se deseja estudar, porém, devido à inexistência desses

hormônios para todas as espécies, tem-se utilizado anticorpos heterólogos. Quanto

maior a proximidade, na escala evolutiva, entre a espécie estudada e a espécie a

partir do qual o hormônio foi sintetizado, maior a probabilidade de uma reação

positiva (Larson, 1988 – apud Segura-Nogueira, 2000). No caso dos hormônios

ACTH (humano) e MSH (bovino), apesar da distância filogenética entre

mamíferos e peixes teleósteos, bons padrões de imunocoloração têm sido obtidos

devido à alta conservação aminoacídica desses hormônios (Segura-Nogueira,

2000). Com relação ao TSH, observou-se que a subunidade � do TSH humano tem
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um alto grau de homologia na seqüência de aminoácidos com o �-TSH dos

teleósteos (Agulleiro et al., 2006).

Embora diversas pesquisas histológicas e imunohistoquímicas relatem a

ontogenia das células adenohipofisárias, torna-se difícil comparar os resultados do

presente estudo com o de outras espécies devido aos diferentes ambientes, tempos

de desenvolvimento e tipo dos ovos. O matrinxã, espécie de água doce e de

ambiente tropical, apresenta um desenvolvimento embrionário muito rápido, que

dura em média 13 horas (período da fertilização à eclosão), enquanto as demais

espécies estudadas são, em sua maioria, marinhas e com tempo de

desenvolvimento embrionário longo. Desse modo, para se comparar dados do

matrinxã com os das demais espécies, devem-se levar em conta condições

fisiológicas que são pontos-chave do desenvolvimento, como a eclosão e a

absorção do vitelo.

4.1. PRL, GH e SL

Células produtoras de PRL foram identificadas na hipófise de matrinxã

com o uso de anticorpo contra PRL de salmão. O mesmo anticorpo também

apresentou resultados positivos em teleósteos de diferentes ordens, famílias e

espécies, como Diplodus sargus (Segura-Nogueira et al., 2000), Trachinus dracus

(Sánchez-Cala et al., 2003), Alosa sapidissima (Laiz-Carrión, et al., 2003), Acipenser

nacarii (Grandi e Chicca, 2004), Synbranchus marmoratus (Antoneli, 2006).

Entretanto, para Cyprinus carpio (Farbridge e Leatherland, 1986) e Cichlasoma

dimerus (Pandolfi et al., 2001), este anticorpo apresentou imunorreatividade

cruzada com as células produtoras de GH. O anticorpo contra PRL de ovino

também foi utilizado com sucesso para identificação dessas células no teleósteo

Acipenser gueldenstaedri (Hansen e Hansen, 1975 – apud Grandi e Chicca, 2004).

Entretanto, o anticorpo contra PRL humana não mostrou resultados positivos para

identificação dessas células em Piaractus mesopotamicus (Borella et al., 1997).

A função da PRL está relacionada à osmorregulação nos teleósteos

(Mancera et al., 1993; Sakamoto et al., 1997; Manzon, 2002) e foi sugerido que a
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primeira aparição das células produtoras de PRL reflete sua importância no

crescimento e diferenciação (Saga et al., 1999; Pandolfi et al., 2001). O surgimento

das primeiras células prolactínicas no matrinxã, às 12 hpe, também mostra a

importância desse hormônio no desenvolvimento inicial.

Neste estudo foram testados anticorpos contra GH de tilápia, dourada e

salmão, mas apenas o anti-GH de salmão reagiu com as células produtoras de GH

de matrinxã. Este anticorpo tem sido o mais comumente usado para detecção das

células produtoras de GH em diversas espécies (Tanaka et al., 1995; Saga et al.,

1999; Segura-Nogueira et al., 2000; García-Ayala et al., 2003; Laiz-Carrión et al.,

2003; Grandi e Chicca, 2004). Os anticorpos anti-GH de tilápia e dourada foram

imunorreativos nas células de Spaurus aurata (Quesada et al., 1988; Villaplana et

al., 2000; Laiz-Carrión et al., 2003). Apesar de todos os anticorpos testados serem

de peixes pertencentes a diferentes famílias, o anticorpo contra GH de salmão,

mostrou maior especificidade com o matrinxã.

Ao GH são atribuídas funções de promotor do crescimento e regulação

metabólica (Company et al., 2001), reprodução (Le Gac et al., 1993),

osmorregulação (Yada et al., 1992; Sakamoto et al., 1997) e atuação na resposta

imune (Dorshkind e Horseman, 2000). O fato do peptídeo GH apresentar

imunorreação mais intensa nas larvas do que na hipófise do adulto sugere a maior

atuação desse hormônio na fase inicial de desenvolvimento do matrinxã,

confirmando a função de promotor do crescimento nessa espécie.

As células somatolactínicas do matrinxã responderam positivamente

quando expostas ao anticorpo contra SL de dourada. Em Alosa sapidissima, essas

células apresentaram-se positivas aos anticorpos contra SL de dourada e de

salmão, apresentando imunocoloração específica, ou seja, sem reação cruzada com

nenhuma das células produtoras da família GH/PRL/SL (Laiz-Carrión et al.,

2003). As células SL do matrinxã mostram-se PAS negativas, semelhante ao

relatado para Piaractus mesopotamicus (Borella et al., 1997), Diplodus sargus (Segura-

Nogueira et al., 2000), Arapaima gigas e Osteoglossum bicirrhosum (Borella et al.,

2006).
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Varias funções foram propostas à SL, relacionando-o a processos de

maturação gonadal, regulação do cálcio e ácido-base, resposta ao estresse e na

adaptação ao ambiente (Kaneko e Hirano, 1993; Rand-Weaver et al., 1995;

Kakizawa et al., 1996; Zhu e Thomas, 1998; Dorshkind e Horseman, 2000; Mousa e

Mousa, 2000). Nas larvas, o papel da SL parece estar relacionado à absorção do

vitelo e mobilização da reserva no tecido (Villaplana et al., 1997), mostrando assim

a importância de sua expressão no início do desenvolvimento, antes da absorção

do vitelo, como ocorreu nas larvas de matrinxã.

As células somatolactínicas são também conhecidas como PIPAS cells

(células pertencentes à pars intermedia que são coradas pelo PAS) (Ball e Baker,

1969). Entretanto, essas células, em diferentes espécies estudadas, podem reagir de

maneira distinta com essa técnica. Em salmonídeos essas células mostraram-se

PAS negativas e em não-salmonídeos, PAS positivas (Kaneko, 1996), pois as

células SL podem apresentar isoformas glicosiladas (positivas) ou não-glicosiladas

(negativas). Estudos indicaram a presença de ambas as moléculas, glicosiladas e

não-glicosiladas, em Spaurus aurata (Cavari et al., 1995). Uma vez que as células SL

de matrinxã mostraram-se PAS negativas, pode-se inferir que a SL desta espécie é

do tipo não-glicosilada, semelhante ao observado em Piaractus mesopotamicus

(Borella et al., 1997), Alosa sapidissima (Laiz-Carrión et al., 2003), Trachinus draco

(Sánchez-Cala et al., 2003), Arapaima gigas e Osteoglossum bicirrhosum (Borella et al.,

2006). O sequenciamento do cDNA da SL de Oncorhynchus keta e O. mykiss

mostrou que essas espécies não apresentam um local de glicosilação (Takayama et

al., 1991; Yang et al., 1997). De acordo com Kaneko e Hirano (1993), a presença de

células SL glicosiladas ou não-glicosiladas deve apresentar algum papel

fisiológico.

De acordo com Villaplana et al. (1997), a expressão da PRL, GH e SL

deveriam ocorrer em tempos sincrônicos, uma vez que são hormônios que formam

uma mesma família, como observado em Spaurus aurata (Villaplana et al., 2000) e

Cichlasoma dimerus (Pandolfi et al., 2001). Entretanto, em outros estudos, aparecem

em diferentes estágios de desenvolvimento. Assim como no matrinxã, a PRL
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aparece antes do GH em Alosa sapidissima (Laiz-Carrión et al., 2003), enquanto em

outras espécies foi relatada a aparição das células produtoras de GH antes das

células PRL (Power e Canario, 1992, Villaplana et al., 2000; Grandi e Chicca, 2004).

Nos teleósteos, a detecção das células adenohipofisárias é temporalmente

variável. No caso das células produtoras de PRL, pode ocorrer antes (Naito et al.,

1993; Saga et al., 1993) ou após a eclosão das larvas (Power e Canario, 1992;

Villaplana et al., 2000 Pandolfi et al., 2001; Laiz-Carrión et al., 2003), sendo

também relatado durante a absorção do vitelo ou no início da alimentação

exógena (Tanaka et al., 1995). As células produtoras de GH foram identificadas

antes da eclosão (Naito et al., 1993; Saga et al., 1993, 1999; Villaplana et al., 2000;

Grandi e Chicca, 2004) ou após a absorção do vitelo (Tanaka et al., 1995; Villaplana

et al., 2000; Laiz-Carrión et al., 2003). O mesmo foi relatado para SL, onde as

primeiras células foram observadas antes ou imediatamente após a eclosão

(Villaplana et al., 1997, 2000; Saga et al., 1999) ou durante a absorção do vitelo

(Pandolfi et al., 2001).

4.2. ACTH e MSH

As células adrenocorticotrópicas foram identificadas com anticorpos anti-

ACTH humano, que foi utilizado com sucesso em diversas espécies (Borella et al.,

1997; Segura-Nogueira et al., 2000; Pandolfi et al., 2001; Sanches-Cala et al., 2003;

Laiz-Carrión et al., 2003; Antoneli, 2006). Estes autores relataram que este

anticorpo também apresentou imunorreatividade com as células melanotrópicas

na região da PI, do mesmo modo que ocorreu na adeno-hipófise de matrinxã. A

ocorrência desta reação cruzada se deve ao fato desses hormônios possuirem um

precursor comum, a pro-opiomelanocortina (POMC), e por apresentarem uma

seqüência idêntica dos 13 primeiros aminoácidos (Follénius e Dubois, 1980; Dores,

1990). No presente estudo, o anticorpo anti-�MSH reagiu fortemente com as

células MSH, apresentando também uma leve imunorreatividade com as células

ACTH.
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O papel fisiológico do ACTH é estimular a síntese e liberação do cortisol,

secretado pelo tecido interrenal (Fryer e Lederis, 1986). Nos peixes, o cortisol

participa de diferentes processos fisiológicos, tais como estresse, metabolismo e

osmorregulação (Wendelar-Bonga, 1997). Por outro lado, o MSH está relacionado

ao controle da adaptação à cor de fundo nos peixes teleósteos (Baker et al., 1984),

podendo, contudo, estar relacionado também à resposta ao estresse (Sumpter et

al., 1986; Wendelar-Bonga, 1997; Arends et al., 1999).

As células ACTH e MSH mostraram-se PAS negativas no matrinxã, assim

como ocorreu em Diplodus sargus (Segura-Nogueira et al., 2000), Alosa sapidissima

(Laiz-Carrión et al., 2003), Synbranchus marmoratus (Antoneli, 2006), Arapaima gigas

e Osteoglossum bicirrhosum (Borella et al., 2006). Iturriza e Estivariz, (1986) e

Segura-Nogueira et al. (2000) sugerem que os teleósteos não são capazes de

glicosilar o precursor de POMC.

Nas larvas de matrinxã, as células ACTH e MSH foram observadas pela

primeira vez com 24 hpe. Em outros teleósteos, essas células foram identificadas

antes da eclosão (Saga et al., 1993, 1999) ou apareceram em tempos diferentes, com

as células ACTH detectadas antes das células MSH (Laiz-Carrión et al., 2003;

Grandi e Chicca, 2004).

No matrinxã, os primeiros peptídeos a apresentarem imunorreatividade

foram PRL, ACTH e MSH às 12 hpe, seguido da SL e, posteriormente pelo GH,

que foi observado às 24 hpe. O final da absorção do vitelo ocorreu entre 36 e 48

hpe, período em que teve início a predação entre as larvas. A diferenciação do

sistema endócrino antes da absorção do vitelo sugere a importância deste sistema

no sucesso da transição entre alimentação endógena e exógena (Tanaka et al.,

1995).

4.3. GtH e TSH

O hormônio folículo estimulante (FSH = GTH I), hormônio luteinizante

(LH = GTH II) e TSH são membros da família dos hormônios glicoprotéicos

(Pierce e Parsons, 1981, Swanson et al., 1991; Quérat et al., 2000). Esses três
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hormônios apresentam uma subunidade alfa idêntica, e uma subunidade beta

específica (Pierce e Parsons, 1981), que diferem entre si por seu peso molecular e

na seqüência de aminoácidos (Kawauchi et al., 1989 – apud Segura-Nogueira,

2000). Devido às características idênticas da subunidade �, o estudo histoquímico

e imunohistoquímico das células gonadotrópicas e tireotrópicas pode

proporcionar resultados similares para ambos os hormônios de forma que torna-se

necessário o uso de anticorpos contra GtH e TSH que apresentem a subunidade �

para uma possível detecção imunohistoquímica das células gonadotrópicas e

tireotrópicas (Segura-Nogueira et al, 2000).

No presente estudo foram testados anticorpos anti- LH de tilápia e anti-LH

de carpa, subunidade �. Apenas o anticorpo �-LH de carpa mostrou reatividade

nas células gonadotrópicas do matrinxã. Resultados positivos com esse anticorpo

também foram observados para Trachinus draco (Sánchez-Cala et al., 2003). Em

peixes maduros, as células LH são mais numerosas que as células FSH, no período

da desova (Naito et al., 1991), confirmando a atuação desse hormônio na

maturação gonadal. As hipófises utilizadas nesta pesquisa eram de exemplares

adultos, coletados no mês de setembro, que corresponde ao início da maturação

gonadal no matrinxã, como descrito por Romagosa et al. (2000). Desse modo, a

presença das células produtoras de LH pode estar associada a esse processo.

Em geral, o GtH I é considerado um hormônio vitelogênico e o GtH II está

relacionado com a maturação gonadal e esteroidogênese (Pandolfi et al., 2006).

As células gonadotrópicas são descritas como globosas, com núcleo

arredondado e excêntrico, e as células tireotrópicas como células pequenas,

arredondadas, triangulares ou fusiformes. Ambas apresentam afinidade tintorial

basófila e são PAS positivas (Ball e Baker, 1969). Embora essas células sejam

morfologicamente distintas, ainda é difícil sua identificação somente por meio de

técnicas histoquímicas (Borella et al., 2006).

O anticorpo contra TSH humano utilizado para identificação das células

tireotrópicas de matrinxã apresentou uma reatividade fraca. O mesmo anticorpo

foi utilizado para marcação de células TSH em outras espécies. Em Alosa
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sapidissimima esse anticorpo não apresentou imunorreatividade (Laiz-Carrión et

al., 2003), enquanto que em Piaractus mesopotamicus e Acipenser nacarii (Borella et

al., 1997; Grandi e Chicca, 2004) apresentou uma reação cruzada com as células

TSH e GtH.

O estudo da ontogenia das células gonadotrópicas e tireotrópicas não pôde

ser realizado uma vez que os anticorpos testados não apresentaram

imunorreatividade nas larvas de matrinxã. No caso do LH, tal fato se deve

provavelmente à idade das larvas, que ainda não estariam produzindo este

hormônio até o período observado (300 hpe). O mesmo foi relatado por Naito et al

(1993) e Saga et al (1993), que não detectaram células produtoras de LH durante o

período larval. Pandolfi et al. (2006) verificaram que as células FSH e LH

apareceram antes e durante, respectivamente, a diferenciação gonadal em larvas

de Cichlasoma dimerus, aos 21 e 60 dias pós-eclosão. Por se tratar de um peixe de

água doce e tropical, o C. dimerus pode, neste caso, ser utilizado como parâmetro

temporal para o matrinxã. Sendo assim, o fato dessa espécie apresentar uma

aparição tardia das células GtH, pode embasar o fato de não se ter encontrado

essas células nas larvas de matrinxã até 300 hpe.

Já para TSH, a reação não observada nas larvas de matrinxã pode ter

ocorrido devido à pequena quantidade de células TSH nesse período. Além disso,

o anticorpo anti-TSH humano utilizado para detecção dessas células pode não ser

adequado para o matrinxã. Laiz-Carrión et al. (2003) também não puderam

observar as células TSH em Alosa sapidissima, pelos mesmos motivos. Estudos

ontogênicos sobre células tireotrópicas são escassos em teleósteos. Em

Oncorhynchus mykiss e Acipenser nacarii, as células TSH foram detectadas antes da

eclosão (Saga et al., 1993; Grandi e Chicca, 2004) enquanto em O. keta, Plecoglossus

altivelis e Spaurus aurata apareceram depois da eclosão (Naito et al., 1993; Saga et

al., 1999; García-Ayala et al., 2003).

Há necessidade de mais pesquisas sobre os hormônios da família GtH/TSH

em matrinxã, tanto adultos como larvas, testando a reação com anticorpos anti-

GtH I e II e anti-TSH originários de diferentes espécies.
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4.4. Conclusões

A aparição cronológica dos hormônios PRL, ACTH, GH, SL e MSH foi

descrita nessa pesquisa. Os resultados obtidos evidenciaram a presença da maioria

dos hormônios adehipofisários nas larvas de matrinxã a partir de 24 hpe,

demonstrando que, mesmo em fase tão precoce, os eixos hipofisários já se

encontram funcionais e que esses hormônios desempenham papel fundamental no

desenvolvimento inicial da espécie.
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Capítulo 3 - DESENVOLVIMENTO INICIAL DA GLÂNDULA TIREÓIDE DE

MATRINXÃ (Brycon amazonicus), APÓS EXPOSIÇÃO DOS OVOS A

TRIIODOTIRONINA

RESUMO

Este trabalho avaliou o desenvolvimento inicial da glândula tireóide em

larvas de matrinxã (Brycon amazonicus) e a possível ação de hormônio tireoideano

exógeno no surgimento da glândula por meio da exposição dos ovos fertilizados à

triiodotironina (T3). Exemplares adultos de matrinxã foram induzidos à

reprodução e os ovos fertilizados foram hidratados por 15 minutos com água da

incubadora contendo triiodotironina (T3), nas concentrações: M1 – 0 ppm

(controle); M2 – 0,01 ppm; M3 – 0,05 ppm e M4 – 0,1 ppm. As larvas foram

amostradas no momento da eclosão e às 12, 24, 36, 48, 60, 72, 120 e 300 horas pós-

eclosão (hpe). As amostras foram fixadas e processadas rotineiramente para

inclusão em parafina. Para as análises histológicas, as secções foram coradas com

hematoxilina-VOF e azul de toluidina, enquanto para imunohistoquímica foi

utilizado o anticorpo anti-T4 (anti-tiroxina). Também foi realizada a análise

morfométrica das larvas e dos folículos tireoidianos. Os resultados mostraram que

as larvas de matrinxã, expostas à triiodotironina, em geral, apresentaram

resultados favoráveis à sua aplicação em piscicultura. Os folículos tireoidianos da

espécie são compostos por lúmen coloidal circundado por uma camada simples de

células epiteliais e estão localizados abaixo da faringe, nas proximidades da aorta

ventral, próximo à inserção dos arcos branquiais. A primeira aparição dos

folículos ocorreu às 12 hpe no tratamento M4 e nos demais tratamentos os

folículos foram identificados às 24 hpe. Foi verificada a presença de T4 no vitelo

das larvas recém-eclodidas. A aparição dos folículos tireoidianos logo no início do

desenvolvimento do matrinxã, junto com a observação de sua presença já no vitelo

das larvas, sugere a importância desse órgão no metabolismo geral e

desenvolvimento dessa espécie.
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1. INTRODUÇÃO

Os hormônios possuem grande importância na regulação do

desenvolvimento e crescimento das larvas de peixes (Brown e Bern, 1989). Os

hormônios tireoidianos (HT) têm papel essencial nestes eventos, além de atuarem

na regulação do metabolismo e manutenção da homeostase orgânica, sendo que

dificilmente os peixes poderiam crescer ou atingir a fase adulta normal sem sua

participação (Moon et al., 1994; Liu et al., 2000; Power et al., 2001; Szisch et al.,

2005).

A função tireoidiana é regulada pelo sistema nervoso central e pelo sistema

endócrino, por meio do eixo hipotálamo-hipófise-tireóide. A produção dos HT é

regulada pelo hormônio tireotrópico (TSH) secretado pelas células tireotrópicas da

hipófise, que estimula a glândula tireóide a sintetizar e secretar tiroxina (T4).

A presença dos HT foi comprovada antes mesmo da maturação da glândula

tireóide nas larvas de peixe. Os ovos e larvas contêm, em quantidades

significativas, HT de origem materna (Kobuke et al, 1987; Tagawa e Hirano, 1987;

Brown et al., 1988; Greenblatt et al., 1989; Tagawa e Hirano, 1990; Jesus et al., 1991;

Mylonas et al., 1994; Szisch et al., 2005). De acordo com Ayson e Lam (1993),

alguns hormônios se depositam nos ovos, por transferência materna, e são

utilizados até que seus próprios órgãos endócrinos estejam desenvolvidos e

funcionais.

Estudos utilizam a administração de HT exógeno via injeção materna ou

exposição dos ovos e larvas aos hormônios para promover o crescimento,

desenvolvimento e sobrevivência larval, maturação dos tecidos, aceleração da

absorção do saco vitelino e insuflação da bexiga natatória (Lam, 1980; Lam e

Sharma, 1985; Brown e Nuñes, 1994; Jesus et al., 1998; Urbinati et al., 2003;

Landines-Parra, 2003; Vasques, 2003; Leonardo, 2005). Esses trabalhos mostram

resultados positivos quanto ao desenvolvimento inicial, o que pode auxiliar os

piscicultores na fase de produção das larvas, um dos períodos mais difíceis do

processo de criação.



Ganeco, Luciana N. (2007) – Tese Doutorado em Aquicultura

74

Um grande problema na criação de algumas espécies nativas ocorre

durante o desenvolvimento inicial, devido às altas taxas de mortalidade observada

nas primeiras fases de vida e principalmente ao alto grau de canibalismo

(Castagnoli, 1992; Senhorini, 1999; Landines-Parra, 2003). O matrinxã é uma das

espécies na qual esse fenômeno ocorre. A espécie é muito procurada pelos

criadores devido a sua fácil adaptação, crescimento rápido, hábito alimentar

onívoro, carne saborosa e esportividade na pesca (Eckmann, 1984; Saint-Paul,

1986; Bernardino et al., 1993; Gomes et al., 2000).

O início do desenvolvimento dos peixes é um período crítico no qual ocorre

a diferenciação dos sistemas e órgãos (Brown e Nuñez, 1994), e sabendo-se que

existem muitas divergências quanto ao momento em que o peixe está preparado

para receber HT exógeno, o estudo da ontogenia da glândula tireóide poderá

oferecer subsídios para se determinar o momento adequado para se obter resposta

aos HT. Para tanto, o presente trabalho avaliou o desenvolvimento inicial da

glândula tireóide em larvas de matrinxã (Brycon amazonicus), bem como da

possível ação de HT exógeno no surgimento da glândula por meio da exposição

dos ovos fertilizados à triiodotironina (T3).

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Local do Experimento

O experimento foi realizado no Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos

Pesqueiros Continentais (CEPTA/IBAMA), Pirassununga-SP.

2.2. Local de Processamento e Análise

O processamento e análise do material biológico foi realizado no

Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal da Faculdade de Ciências

Agrárias e Veterinárias, UNESP, Jaboticabal-SP, e no Departamento de Biologia da

Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales da Universidad de Cádiz em Puerto

Real-Cádiz, Espanha.
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2.3. Animais e Amostragens

Exemplares adultos de matrinxã (4 anos de idade) foram induzidos à

reprodução com hipófise de carpa segundo a técnica de Woynarovich e Horvath

(1983), utilizando-se uma mistura de ovócitos de 4 fêmeas, fertilizados por 3

machos. Os ovos foram hidratados por 15 minutos com água da incubadora

contendo triiodotironina (T3), nas concentrações: M1 – 0 ppm (controle); M2 – 0,01

ppm; M3 – 0,05 ppm e M4 – 0,1 ppm.

Os ovos foram transferidos para incubadoras e, após a eclosão das larvas,

ali permaneceram por 36 horas. Posteriormente, foram transferidas para caixas

experimentais de 60L (16 larvas/L) com 3 repetições e alimentadas com ração

farelada comercial (3x/dia) e plâncton (2x/dia). A temperatura média da água

durante o experimento foi de 26,5ºC.

As amostragens foram realizadas na eclosão das larvas e às 12, 24, 36, 48, 60,

72, 120 e 300 horas pós-eclosão (hpe), sendo 10 larvas de cada repetição.

A taxa de sobrevivência final (%) foi calculada a partir da seguinte fórmula:

S = (NF/NI) x 100, sendo NI - número inicial de larvas; NF - número final de

larvas.

2.4. Histologia

As amostras foram fixadas em solução de Bouin e mantidas em álcool 70%

até serem processadas para inclusão em parafina (2 x 30 min em etanol 96%, 3 x 45

min em etanol 100%, 2 x 5 min em tolueno e 2 x 1h em parafina sob estufa à 60ºC e

uma noite em parafina). Após inclusão, foram montados os blocos e realizadas

secções de 7 µm de espessura, que foram fixadas às lâminas com poli-L-lisina e

armazenadas por uma noite a 45ºC. As secções foram coradas com Hematoxilina-

VOF (Verde-luz, Orange G e Fucsina ácida).

Algumas amostras foram incluídas em resina, kit comercial Technovit 7100

(Kulzer), seccionados a 3 µm de espessura e corados com azul de toluidina.
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2.5. Imunohistoquímica

A imunohistoquímica foi realizada pela formação do complexo peroxidase-

antiperoxidase (PAP) (Sternberger, 1986) utilizando-se o anticorpo anti-T4 (anti-

tiroxina) (Biotrend BGN/0980/11), diluído a 1:400 em TCT (Tampão Tris contendo

0.7% carraginina e 0.5% TRITON-X-100). As secções foram incubadas em

anticorpo primário por 18h a temperatura ambiente. O segundo anticorpo (anti-

IgG de rato, diluído a 1:25 em TCT) foi utilizado por 1h e o complexo PAP por 45

minutos ambos à temperatura ambiente. DAB (tetrahidrocloreto de 3,3-

diaminobenzidina, Sigma) foi utilizado como doador de elétrons.

2.6. Morfometria

As larvas foram pesadas em balança analítica e medidas com auxílio de um

paquímetro digital.A taxa de crescimento específico (%/dia) foi calculada através

da equação: CE = 100 x [(ln peso final – ln peso inicial)/dias].

Os folículos tireoidianos foram contados e tiveram sua área e perímetro

medidos com auxílio do programa Leica Q Win V3.

2.7. Estatística

Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado (DIC), com 3

concentrações de T3 e 1 testemunha. Os dados apresentaram uma distribuição

normal (teste de Cramer-von mises p>0,25) e foram submetidos a análise de

variância sendo a comparação das médias feita pelo teste de Tukey (ao nível de

5%) com auxílio do programa estatístico SAS (8.12).

2.8. Fotodocumentação

A fotodocumentação foi realizada em fotomicroscópio da marca Leica DFC,

modelo 280.
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3. RESULTADOS

A eclosão das larvas ocorreu aproximadamente 13h45min após a

fertilização, à temperatura média de 27ºC, para os tratamentos M1 (0 ppm), M2

(0,01 ppm) e M4 (0,1 ppm). No tratamento M3 (0,05 ppm) a eclosão ocorreu 13h

após a fertilização.

A absorção total do vitelo das larvas foi observada a partir de 48 hpe, não

sendo verificada diferença entre os tratamentos. Apesar de não ocorrer diferença

significativa, a taxa de crescimento específico (Tabela 1) mostrou que durante o

período experimental (da eclosão até 300 hpe), os maiores valores numéricos

foram encontrados nas larvas provenientes dos tratamentos 0,01 e 0,05 ppm,

valores que continuaram maiores quando a taxa de crescimento foi analisada a

partir do momento em que teve início o canibalismo (36hpe).

Não foi observada diferença estatística entre os tratamentos em relação

peso das larvas até 300 hpe (Figura 1). Nas larvas maiores (300hpe), o

comprimento dos tratamentos M1 e M2 foi maior, diferindo estatisticamente dos

tratamentos M3 e M4 (Figura 2). As larvas submetidas ao tratamento M4 (0,1 ppm)

foram menores que as larvas dos demais tratamentos, porém, mais homogêneas,

sendo observada uma menor predação entre elas.

A taxa de sobrevivência não apresentou diferença significativa entre os

tratamentos (Figura 3).

Secções sagitais e longitudinais das larvas nas diferentes fases de

desenvolvimento mostraram que os folículos tireoidianos de matrinxã são

compostos por lúmen coloidal circundado por uma camada simples de células

epiteliais e estão localizados abaixo da faringe, nas proximidades da aorta ventral

(Figura 4), próximo à inserção dos arcos branquiais.

A primeira aparição dos folículos tireoidianos nas larvas diferiu entre os

tratamentos (Tabela 2). Às 12 hpe, apenas o tratamento M4 apresentou uma

imunorreatividade bem fraca ao anticorpo anti-T4. As larvas dos demais

tratamentos apresentaram folículos imunorreativos somente às 24 hpe, sendo que

nos tratamentos M2 e M4 a reação foi mais intensa.
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Durante o período da absorção final do vitelo (48 hpe), o colóide dos

folículos apresentava uma imunorreação mais fraca em relação aos outros tempos,

sugerindo uma menor concentração de T4 nesse momento. Além disso,

especialmente nas larvas dos tratamentos M3 (0,05 ppm) e M4 (0,1 ppm), o

tamanho dos folículos tireoidianos nesse período foi estatisticamente menor

(Tabela 3).

O vitelo presente nas larvas apresentou imunorreatividade ao T4 (Figura

5D), mostrando uma mesma intensidade de reação da fase recém-eclodida às 36

hpe. Às 48 hpe, com o vitelo em sua fase final de absorção, a intensidade de reação

foi diminuindo, com parte dos grânulos de vitelo sem reação ao anticorpo (Figura

5E).

Na Tabela 3 observa-se que o número de folículos tireoidianos praticamente

não variou de acordo com a idade da larva, ocorrendo apenas pequeno aumento

às 120 e 300 hpe. A partir de 60 hpe, o número médio de folículos era maior

estatisticamente quando comparado às larvas mais jovens. Com relação ao

tamanho (área e perímetro), os folículos apresentaram-se maiores em relação aos

outros tempos às 300 hpe (Figura 5A, B e C).

Às 120 hpe, as larvas tratadas com 0,05 ppm de T3 apresentaram folículos

maiores que o tratamento controle. Já nas larvas amostradas às 300 hpe, as do

tratamento M4 foram as que apresentaram folículos de menor tamanho quando

comparadas às dos outros tratamentos (Tabela 3).
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Tabela 1 – Taxa de crescimento específico (%/dia) de larvas de matrinxã (Brycon

amazonicus) provenientes de ovos expostos à triiodotironina (T3).

Intervalo de tempo (hpe)
0-300 * 36-300 **

M1 30,55 a 26,02 a
M2 35,61 a 31,14 a
M3 34,57 a 31,28 a
M4 30,91 a 28,10 a

M1 – controle; M2 – 0,01 ppm de T3; M3 – 0,05 ppm de T3; M4 –
0,1 ppm de T3

* Período total de observação
** Período de observação a partir do canibalismo

Tabela 2 - Cronologia da imunorreatividade dos folículos tireoidianos de larvas de

matrinxã (Brycon amazonicus) provenientes de ovos expostos a triiodotironina (T3).

Tempo M1 M2 M3 M4
Eclosão - - - -
12 hpe - - - +/-
24 hpe +/- + +/- +
36 hpe + + + +
48 hpe + + + +

300 hpe + + + +
M1 – controle; M2 – 0,01 ppm de T3; M3 – 0,05 ppm de T3; M4 – 0,1 ppm de T3

(+) reação positiva; (+/-) reação fraca; ( - ) reação negativa
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Tabela 3 – Número, perímetro e área dos folículos tireoidianos de larvas de

matrinxã (Brycon amazonicus) provenientes de ovos expostos à triiodotironina (T3).

No folículos 36hpe 48hpe 60hpe 72hpe 120hpe 300hpe
M1 4,81 4,00 5,93 6,25 6,69 ab 5,36 b
M2 5,14 4,83 6,00 6,00 6,14 ab 6,15 ab
M3 4,62 4,21 4,77 5,63 5,69 b 7,50 a
M4 5,00 4,78 5,91 5,90 8,55 a 5,51 b

Média 4,89 BC 4,45 C 5,65 AB 5,94 AB 6,77 A 6,13 A
Perímetro (�m)

M1 17,43 20,33 ab 20,53 21,26 19,43 b 46,52 a
M2 19,42 23,66 a 20,41 21,98 20,85 ab 44,63 ab
M3 17,49 19,37 b 20,63 20,87 22,57 a 46,56 a
M4 18,81 19,60 b 19,99 20,98 21,71 ab 40,91 b

Média 18,29 C 20,74 BC 20,39 BC 21,27 B 21,14 B 44,65 A
Área (�m2)

M1 20,08 26,47 ab 26,86 30,00 24,99 b 138,57 a
M2 25,05 33,31 a 26,32 32,04 30,54 ab 118,95 ab
M3 19,31 24,97 ab 27,63 28,77 35,98 a 139,42 a
M4 23,92 24,51 b 26,12 28,14 31,94 ab 109,08 b

Média 22,09 B 27,32 B 26,73 B 29,74 B 30,86 B 126,51 A
M1 – controle; M2 – 0,01 ppm de T3; M3 – 0,05 ppm de T3; M4 – 0,1 ppm de T3

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05). Letras
minúsculas indicam comparação entre os tratamentos numa mesma coluna. Letras maiúsculas
indicam comparação entre as médias na mesma linha.



Ganeco, Luciana N. (2007) – Tese Doutorado em Aquicultura

81

Figura 1 – Peso (mg) ± erro padrão das larvas de matrinxã
nos diferentes tempos amostrados.

Figura 2 – Comprimento (mm) ± erro padrão das larvas de
matrinxã nos diferentes tempos amostrados. Médias com a
mesma letra não diferem entre si pelo Teste de Tukey.

Figura 3 – Taxa de sobrevivência ± erro padrão das larvas
de matrinxã submetidas a diferentes tratamentos. Não
houve diferença significativa pelo Teste de Tukey.
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Figura 4 – Fotomicrografias de cortes de larvas de matrinxã (Brycon amazonicus)

com 300 horas pós-eclosão. A-D) Secções sagitais, evidenciando a localização dos

folículos tireoideanos (setas). A-B) coradas com Hematoxilina-VOF, C-D) Coradas

com azul de toluidina (resina), E-F) Secções transversais, coradas com �-T4,

mostrando os folículos tireoideanos contornando a aorta ventral. F = faringe,

a = aorta ventral, setas e cabeças de setas = folículos tireoideanos.



Ganeco, Luciana N. (2007) – Tese Doutorado em Aquicultura

83

A

F

E

F

C

F

F

F

a

D

B



Ganeco, Luciana N. (2007) – Tese Doutorado em Aquicultura

84

Figura 5 – Fotomicrografias de cortes sagitais de larvas de matrinxã (Brycon

amazonicus), coradas com anticorpo �-T4. A-C) Folículos tireoideanos de larvas às

36 hpe (A), às 48 hpe (B) e às 300 hpe (C), destacando o aumento no tamanho dos

folículos e a menor intensidade de reação às 48 hpe; D) Região do saco vitelino de

larvas às 24 hpe, mostrando grânulos de vitelo imunoreativos ao anticorpo �-T4;

E) Região do saco vitelino de larvas às 48 hpe, mostrando que nesta fase os

grânulos de vitelo (cabeças de setas) já não apresentavam imunoreatividade.
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4. DISCUSSÃO

Vários estudos avaliaram o efeito de hormônios tireoidianos exógenos no

início do desenvolvimento dos peixes usando diferentes estratégias de aplicação

como imersão de ovos e larvas em soluções desses hormônios ou sua

administração na mãe momentos antes da desova (Brown et al., 1987; Miwa et al.,

1992; Ayson e Lam, 1993; Mylonas et al., 1994; Brown e Kim, 1995; Jesus et al.,

1998; Landines-Parra, 2003; Urbinati et al., 2003; Vasques, 2003; Leonardo, 2005).

Estudos sobre os efeitos da exposição de ovos de peixes nativos foram realizados,

obtendo-se resultados satisfatórios (Landines-Parra, 2003; Vasques, 2003;

Leonardo, 2005). Entretanto, não foram encontrados trabalhos sobre a origem e

desenvolvimento da glândula tireóide de peixes brasileiros, sua descrição,

localização e associação com exposição das larvas ao HT por imersão dos ovos

fertilizados em soluções do hormônio.

Neste trabalho, observou-se que a exposição dos ovos de matrinxã ao T3

teve efeitos estimulatórios nas larvas. Apesar de nem sempre existir diferença

estatística entre os tratamentos, os resultados numéricos observados nas larvas

tratadas demonstram esses efeitos.

Larvas dos tratamentos M2 (0,01 ppm) e M3 (0,05 ppm) apresentaram taxas

de crescimento específico maiores que as dos demais tratamentos como observado

por Vasques (2003) para esta mesma espécie. Em relação ao tamanho das larvas,

aquelas tratadas com 0,1 ppm de T3 (M4) foram as que apresentaram menor

tamanho. O menor crescimento dessas larvas pode significar menor predação. A

taxa de sobrevivência, apesar de não apresentar diferença estatística entre os

tratamentos, mostrou-se um pouco mais elevada no tratamento M4. Landines-

Parra (2003) mostrou que as larvas de Brycon orbignyanus provenientes de ovos

expostos ao T3 apresentaram menor crescimento, menor predação e maior taxa de

sobrevivência. Huang et al. (2006) também observaram uma diminuição no

crescimento das larvas tratadas com T3. A média de comprimento das larvas foi

mais elevada nos tratamentos controle (M1) e 0,01 ppm (M2), onde foi constatada
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a presença de algumas larvas muito grandes em relação às demais. De acordo com

Trendall (1991), a instalação do comportamento de canibalismo pode interferir no

crescimento das larvas, tanto por aumento de peso dos predadores, que ingerem

mais proteína, quanto pela inibição do crescimento dos indivíduos predados, que

têm menor acesso ao alimento durante a interação social.

Com relação aos folículos tireoidianos, diversos estudos mostram que são

compostos por lúmen coloidal circundado por uma camada simples de células

epiteliais e estão localizados abaixo da faringe, circundando a aorta ventral,

próximo à inserção dos arcos branquiais (Miwa e Inui, 1987; Norris, 1997; Ozaki et

al., 2000; Morrison et al., 2001; Santamaria et al., 2004; Delgado et al., 2006;

Einarsdóttir et al., 2006). No matrinxã, a distribuição dos folículos segue padrão

semelhante.

A primeira aparição dos folículos tireoidianos é variável entre as espécies

estudadas. Devido à escassez de pesquisas nesse assunto com espécies nativas de

água doce, tornou-se difícil a comparação dos resultados do presente estudo com

os disponíveis na literatura, que, em sua maioria são de espécies marinhas, com

tempo de desenvolvimento embrionário longo. Sendo assim, a comparação entre

os tempos de aparição dos folículos do matrinxã com os de outras espécies foi

realizada considerando pontos-chave do desenvolvimento larval como a eclosão e

a absorção do vitelo.

No presente estudo, a primeira aparição dos folículos tireoidianos em

larvas não tratadas ocorreu entre 24 e 36 hpe, antes da absorção do vitelo.

Leatherland e Lin (1975) relataram que folículos estão presentes nas larvas de

Oncorhynchus kisutch em pequenas quantidades antes da eclosão. Tanaka et al.

(1995) observaram, em diferentes espécies de peixes marinhos, que a primeira

aparição dos folículos tireoidianos ocorre antes da eclosão nas espécies com ovos

demersais ou vivíparos, ou no final da absorção do vitelo nas espécies de ovos

pelágicos. Em outras espécies, os primeiros folículos foram detectados no

momento da eclosão (Tagawa e Hirano, 1990), antes da abertura da boca

(Santamaría et al., 2004), no momento da pigmentação dos olhos (Leatherland e
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Barrett, 1993) ou no momento da primeira alimentação (Delgado et al., 2006;

Pérez-Domingues et al., 2006).

Com técnicas imunohistoquímicas, Raine e Leatherland (2000) examinaram

o desenvolvimento da síntese e secreção dos HT em embriões/larvas de

Oncorhynchus mykiss e demonstraram dois estágios seqüenciais da atividade: fase

1, quando a imunocoloração está limitada ao colóide – período de síntese do

hormônio; e fase 2, quando a imunocoloração está presente em ambos, colóide e

citoplasma de alguns tirócitos – período em que a síntese continua, porém com

secreção de HT. Nas larvas de matrinxã, apenas nas amostras de 300 hpe foi

possível visualizar alguns tirócitos imunocorados, caracterizando o processo de

secreção. Nos demais tempos, apenas o colóide dos folículos estavam

imunocorados (fase 1).

Verificou-se por meio da técnica de imunohistoquímica que nas larvas de

matrinxã tratadas com 0,1 ppm de T3 (M4) houve uma antecipação no

aparecimento dos folículos tireoidianos em relação ao tratamento controle. Apesar

dos folículos tireoidianos serem visualizados pela primeira vez às 12-24 hpe, não

se sabe se nesta fase já estão funcionais, pois o lúmen folicular mostrou-se mais

intenso ao T4 somente a partir de 36 hpe.

No período final de absorção do vitelo (48 hpe), a diminuição da

intensidade de reação do T4 nos folículos sugere maior utilização do hormônio. Os

tratamentos M3 (0,05 ppm) e M4 (0,1 ppm) podem ter adiantado o processo de

secreção do T4, pois verificou-se que às 48 hpe, o tamanho do folículo era menor.

De acordo com Gisbert et al. (2004) e Delgado et al. (2006), morfologicamente, a

diminuição da área folicular e sua vacuolização são indicativos do processo de

secreção dos HT pela glândula.

Delgado et al. (2006) mostraram que, nas larvas de Soleas senegalensis, o

vitelo apresentou-se imunorreativo aos HT desde a eclosão até momentos antes de

sua absorção total, quando não foi mais detectada coloração no vitelo

remanescente. Nas larvas de matrinxã, o vitelo também mostrou-se imunorreativo

ao T4 nas fases iniciais. Tal fato demonstrou que o T4 encontrado no vitelo de
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larvas recém-eclodidas é de origem materna, uma vez que não havia folículos

tireoidianos nas larvas dessa idade. Os hormônios que se depositam nos ovos por

transferência materna são utilizados até que seus próprios órgãos endócrinos

estejam desenvolvidos e funcionais (Ayson e Lam, 1993). A presença de HT nas

fases iniciais do desenvolvimento dos peixes como sendo de origem materna já foi

comprovada em diversos estudos (Kobuke et al, 1987; Tagawa e Hirano, 1987;

Brown et al., 1988; Greenblatt et al., 1989; Tagawa e Hirano, 1990; Jesus et al., 1991;

Mylonas et al., 1994; Raine e Leatherland, 1999; Szisch et al., 2005) com o uso de

diferentes técnicas para quantificação desses hormônios.

A partir de 60 hpe, as larvas de matrinxã apresentaram, em média, maior

número de folículos e a partir de 72 hpe, o perímetro dos folículos começou a

aumentar. Esse maior número e tamanho dos folículos podem indicar uma maior

produção de T4 nas larvas. Com o desenvolvimento da larva, o número de

folículos aumenta progressivamente (Santamaría et al., 2004; Delgado et al., 2006),

além de ocorrer aumento no seu tamanho e na altura das células epiteliais (Tanaka

et al., 1995). Esse aumento foi mais acentuado nas larvas de espécies que sofrem

metamorfose (Miwa e Inui, 1987; Yamano et al., 1991; Delgado et al., 2006;

Einarsdóttir et al., 2006). Em larvas de salmão, foi relatado um aumento do

tamanho e número de folículos durante a absorção do vitelo (Tagawa e Hirano,

1990) e aumento dos níveis de tiroxina após a absorção do vitelo (Kobuke et al.,

1987). Tagawa e Hirano (1987 e 1990), comparando a quantidade de HT no corpo

da larva e no vitelo, mostraram que esse aumento se deve a maior produção de

HT pelos folículos das larvas já que o conteúdo de T4 no corpo das larvas foi maior

que o conteúdo somente no vitelo, indicando que o hormônio já estava sendo

produzido e/ou secretado pela tireóide da larva nesse momento. Nos peixes

marinhos, em geral, o eixo hipófise-tireóide torna-se funcional quando ocorre a

absorção total do vitelo (Tanaka et al., 1995; Szisch et al., 2005).

As larvas de matrinxã, Brycon amazonicus, expostas ao hormônio

triiodotironina, em geral, apresentaram resultados favoráveis à sua aplicação em

piscicultura. A constatação da presença de T4 no vitelo das larvas recém-eclodidas
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confirma que ocorre transferência materna de HT para as larvas, que a utilizam até

que possam contar com os HT de produção endógena. A aparição dos folículos

tireoidianos logo no início do desenvolvimento do matrinxã, junto com a

observação de sua presença já no vitelo das larvas, sugere a importância desse

órgão no metabolismo geral e desenvolvimento dessa espécie. Há necessidade de

mais estudos sobre o assunto, especialmente com técnicas de quantificação dos HT

durante o desenvolvimento embrionário e larval.
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Capítulo 4 - DESENVOLVIMENTO DO TECIDO INTERRENAL DE LARVAS

DE MATRINXÃ (Brycon amazonicus): ESTUDO PRELIMINAR

RESUMO

A glândula interrenal é o principal local de síntese de esteróides na maioria

dos teleósteos e sua análise histológica vem sendo utilizada em pesquisas como

ferramenta para embasar os dados sobre ontogenia do cortisol. Devido à escassez

de dados sobre esta glândula em peixes tropicais, especialmente na fase inicial de

vida, e pela importância econômica do matrinxã, o presente estudo teve como

objetivo caracterizar o tecido interrenal da espécie durante o desenvolvimento

inicial, por meio de análises histológicas. Larvas foram amostradas no momento

da eclosão e às 12, 24, 36, 48, 60, 72, 120 e 300 horas pós-eclosão (hpe). As amostras

foram fixadas em solução de Bouin e processadas rotineiramente para inclusão em

parafina e resina. As primeiras células interrenais foram observadas em pequenos

grupos, próximos aos túbulos do rim, às 36 hpe. Não apresentavam formato

definido, mas tinham núcleo arredondado e nucléolos fortemente corados. Nas

larvas com 300 hpe, foram observadas também nas proximidades do tecido

linfóide e células cromafins. As células cromafins apresentavam núcleo com

formato mais ovalado e citoplasma pouco corado às 300 hpe.

1. INTRODUÇÃO

Diferente de outros vertebrados, os teleósteos não apresentam glândulas

adrenais com córtex e medula distintos. A glândula interrenal e o tecido cromafim

estão interligados e distribuídos no rim cefálico (Rocha et al., 2001; Silva e Martinez,

2007). O rim dos teleósteos consiste de rim anterior ou rim cefálico, que deriva dos

pronefrons e rim posterior, que deriva dos mesonefrons (Hibiya, 1982). O rim
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cefálico está integrado ao sistema endócrino dos peixes e é importante na resposta de

estresse, mediada pelo eixo hipotálamo-hipófise-interrenal (Wendelaar-Bonga, 1997).

As células da interrenal secretam corticosteróides, especialmente o cortisol, o

qual tem papel importante no desenvolvimento inicial dos peixes (de Jesus et al.,

1991; Brown & Kim, 1995; Mathiyalagan et al., 1996) e é também conhecido por

modular a ação estimulatória dos hormônios tireoidianos (Brown & Kim, 1995),

estimular o crescimento (Lam, 1994) e a sobrevivência das larvas (Sampath-Kumar et

al., 1995; Andrade, 2002; Brinn, 2003). Estudos do comportamento agressivo em

larvas e juvenis de Seriola quinqueradiata associaram aumentos do cortisol com a

instalação do comportamento agressivo (Sakakura et al., 1998).

Altos níveis de cortisol foram encontrados nos ovos, embriões e larvas de

peixe, mas ainda existem controvérsias sobre a origem materna do hormônio (de

Jesus et al., 1991; McCormick, 1998, 1999; Tagawa et al., 2000) ou produção pelo

próprio embrião (Barry et al., 1995).

Poucos estudos descreveram o tecido interrenal nas larvas de peixes. Tanaka

et al. (1995) e Pérez-Dominguez e Holt (2006) observaram células da interrenal

somente após a absorção completa do vitelo em larvas de peixes marinhos, enquanto

Hsu et al. (2003) demonstraram, por meio de estudos moleculares e de microscopia

eletrônica, que o desenvolvimento da interrenal ocorre simultaneamente ao

desenvolvimento do rim embrionário (pronefrons). Descreveram também que a

glândula interrenal do Danio rerio está localizada no rim cefálico, formando múltiplas

camadas epiteliais intercaladas com células cromafins e vasos sangüíneos.

Estudos imunocitoquímicos com anticorpos anti-ACTH e anti-cortisol

poderiam auxiliar na comprovação da existência de um eixo hipófise-interrenal nas

larvas e uma identificação antecipada das células da interrenal, respectivamente

(Tanaka et al., 1995).

Alterações estruturais da glândula interrenal de peixes podem demonstrar

resposta a agentes estressores, como no caso de hipertrofia e hiperplasia do tecido

(Norris et al., 1997). A identificação de alterações nessas células pode auxiliar na
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avaliação da ocorrência de estresse, já que estudos histológicos podem ser

indicadores desse evento (Donaldson, 1981).

Em alguns estudos com peixes nativos, a histologia foi utilizada como

ferramenta para mostrar lesões nas células interrenais e no rim de Astyanax altiparana

causadas pela exposição crônica desses peixes a substâncias tóxicas presentes em rios

afetados por resíduos urbanos (Silva e Martinez, 2007). Com esta ferramenta também

foi comprovado que o estresse de captura e a alta densidade de estocagem de

matrinxã ocasionaram aumento da atividade secretora e início de lesão nas células

interrenais (Rocha, 2001).

Devido à escassez de dados sobre o tecido interrenal de peixes tropicais,

especialmente na fase inicial de vida, e pela importância econômica do matrinxã

(Brycon amazonicus) na piscicultura nacional, o presente estudo teve como objetivo a

caracterização deste tecido na espécie durante o desenvolvimento inicial por meio de

técnicas histológicas.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Local do Experimento

O experimento foi realizado no Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos

Pesqueiros Continentais (CEPTA/IBAMA), Pirassununga-SP, e o processamento e

análise do material biológico no Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal

da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, UNESP, Jaboticabal-SP, e no

Departamento de Biologia da Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales da

Universidad de Cádiz em Puerto Real-Cádiz, Espanha.

2.2. Amostragens

Exemplares adultos de matrinxã foram induzidos à reprodução com

hipófise de carpa (Woynarovich e Horvath, 1983) e os ovócitos fertilizados foram

transferidos para incubadoras, onde permaneceram por 36 horas após a eclosão

das larvas, que foram posteriormente, foram transferidas para caixas
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experimentais por 10 dias. As amostragens foram realizadas no momento da

eclosão das larvas e às 12, 24, 36, 48, 60, 72, 120 e 300 horas pós-eclosão (hpe).

2.3. Análises

As amostras foram fixadas em solução de Bouin e mantidas em álcool 70%

até serem processadas rotineiramente para inclusão em parafina. Foram realizadas

secções de 5 a 7 µm de espessura, que foram coradas com Hematoxilina-eosina

(HE), Hematoxilina-VOF (Verde-luz, Orange G e Fucsina ácida) e PAS.

Algumas amostras foram incluídas em resina, kit comercial Technovit 7100

(Kulzer), cortadas com 3 �m de espessura e coradas com azul de toluidina.

2.4. Fotodocumentação

A fotodocumentação foi realizada em fotomicroscópio da marca Leica DFC,

modelo 280.

3. RESULTADOS

O rim cefálico das larvas de matrinxã estava localizado em posição anterior

à bexiga natatória, dorsal ao tubo digestivo e ventral à notocorda nas fases iniciais

e aos somitos nas fases mais avançadas (Figura 1A e B).

A partir de 12 hpe observaram-se os primeiros túbulos do rim. As primeiras

células interrenais foram observadas em pequenos grupos, próximos aos túbulos

do rim, às 36 hpe (Figura 1C). As células cromafins não puderam ser observadas

no início do desenvolvimento, sendo verificadas apenas nas larvas maiores (300

hpe), nas quais as células interrenais foram observadas nas proximidades dos

túbulos do rim, tecido linfóide e células cromafins (Figura 1D e E). As células da

interrenal não apresentavam formato definido, mas tinham núcleo arredondado e

nucléolos fortemente corados (Figura 1C). As células cromafins apresentavam

núcleo com formato mais ovalado e citoplasma pouco corado quando observado

em coloração de azul de toluidina (Figura 1F).
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Figura 1 – Fotomicrografias de cortes de larvas de matrinxã (Brycon amazonicus).

A) Corte sagital, corado com VOF-H, mostrando a localização do rim (seta) em

larva às 300 hpe; B) Corte transversal, corado com VOF-H, evidenciando túbulos

do rim (setas) abaixo da notocorda (n), acima do tubo digestivo (td) em larva às 36

hpe. C) Corte sagital de larva às 36 hpe, corado com HE. No destaque, células

interrenais; D) Corte sagital de larva às 300 hpe, corado com VOF-H. Presença de

células cromafins (c) e no destaque, localização das células da interrenal; E e F)

Corte sagital de larva com 300 hpe, corado com azul de toluidina. No destaque,

células da interrenal e células cromafins respectivamente.
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4. DISCUSSÃO

O presente estudo demonstrou o aparecimento do tecido interrenal, células

cromafins e do rim cefálico durante o desenvolvimento inicial das larvas de

matrinxã (Brycon amazonicus) por meio de análises histológicas.

Nas larvas de matrinxã, a localização do rim cefálico segue um padrão já

estabelecido para outras espécies de peixes (Grassi-Milano et al., 1997; Morrison et

al., 2001; Hsu et al., 2003; Pérez-Domínguez e Holt, 2006). Os túbulos do rim foram

encontrados logo nas primeiras fases de desenvolvimento, assim como ocorre nos

ciclídeos (Fishelson, 1996; Morrison et al., 2001). Em exemplares adultos desta

espécie, foi observado que o rim cefálico é composto por lobos bilaterais

localizados em posição anterior à bexiga natatória, ventral à coluna vertebral

(Rocha et al., 2001).

O tecido interrenal é difícil de ser reconhecido durante o desenvolvimento

inicial (Tanaka et al., 1995; Pérez-Domínguez e Holt, 2006). É originário da

mesoderme (Grassi-Milano et al., 1997) e encontra-se difuso no rim cefálico, junto

às células cromafins e tecido hematopoiético (Jentofl et al., 2002). Sua

caracterização morfológica, nas larvas de matrinxã, segue o padrão já estabelecido

para outras espécies durante o desenvolvimento inicial (Oncorhynchus mykiss,

Barry et al., 1995; Lates calcarifer, Sampath-Kumar et al., 1996; Perca flavescens,

Jentofl et al., 2002; Sciaenops ocellatus, Pérez-Domínguez e Holt, 2006) e, assim

como em várias espécies de peixes marinhos (Tanaka et al., 1995), foi identificado

pela primeira vez, durante a fase de absorção do vitelo. Em Paralichthys olivaceus, o

tecido interrenal mostrou-se ativo, com as células aumentando em número e

tamanho durante a fase da metamorfose (de Jesus et al., 1991).

Até o período de desenvolvimento larval observado neste estudo, as células

interrenais apareciam formando pequenos grupos nas proximidades dos túbulos

do rim e vasos sanguíneos. Rocha et al. (2001) incluíram o tecido interrenal de

matrinxãs adultos no grupo I da classificação proposta por Nandi (1962), uma vez

que o tecido é encontrado geralmente, contornando vasos sanguíneos. Já o tecido



Ganeco, Luciana N. (2007) – Tese Doutorado em Aquicultura

103

cromafin foi classificado no grupo IV, uma vez que formava pequenos grupos

entre as células da interrenal e/ou vasos.

As células cromafins foram pouco estudadas durante o desenvolvimento

inicial dos peixes, talvez pela maior dificuldade de identificação. Nas larvas de

matrinxã, foram observadas às 300 hpe. Nas larvas de Salmoniformes e

Perciformes essas células apareceram após a eclosão (Grassi-Milano et al., 1997),

porém esses mesmos autores afirmam que tais observações podem diferir dos

demais estudos, pois foram realizadas com auxílio de técnicas de

imunohistoquímica que podem facilitar a identificação das células. Em adultos de

matrinxã, as células cromafins foram descritas como maiores, mais uniformes e

mais arredonadas que as células interrenais, com pouca afinidade a corantes

(Rocha et al., 2001), concordando com o descrito para outras espécies. O tecido

cromafim é originário da neuroectoderme e produz principalmente adrenalina e

nor-adrenalina (Reid et al., 1995).

A análise histológica de células interrenais foi utilizada em muitos

trabalhos como ferramenta para embasar os dados sobre ontogenia do cortisol (de

Jesus et al., 1991; Barry et al., 1995; Jentoft et al., 2002) e especialmente para

comprovar os efeitos do estresse nos peixes, causados por diferentes agentes como

o manejo e alta densidade de estocagem (Rocha et al., 2001) e a poluição ambiental

(Norris et al., 1997; Silva e Martinez, 2007). Alterações estruturais da glândula

interrenal podem atuar como resposta secretória intensa a agentes estressores nos

peixes, mostrando ocorrência de hipertrofia e hiperplasia do tecido interrenal

(Norris et al., 1997) e início de lesão celular (Rocha, 2001).

Níveis mais altos de cortisol foram encontrados em embriões de alguns

teleósteos, sendo observado que sua quantidade diminuiu no período da eclosão

sugerindo que o cortisol encontrado nas fases embrionárias seja de origem

materna (de Jesus et al., 1991; de Jesus e Hirano, 1992; Barry et al., 1995; Jentoft et

al., 2002; Brinn, 2003; Szisch et al., 2005). Logo após a eclosão, os níveis de cortisol

aumentaram, indicando que a corticoesteroidogênese se inicia a partir desse

momento (Barry et al., 1995), porém nessas fases iniciais as células interrenais
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ainda não estavam visíveis. Alguns autores sugerem que enzimas necessárias para

a biossíntese do cortisol possam estar presentes em células interrenais

indiferenciadas (Barry et al., 1995; de Jesus et al., 1991; Szisch et al., 2005).

A glândula interrenal é o principal local de síntese de esteróides na maioria

dos teleósteos (Grassi-Milano et al., 1997), como a adrenal no córtex dos

mamíferos (Keegan e Hammer, 2002).

O cortisol é sintetizado pelo estímulo direto das células da interrenal pelo

hormônio adrenocorticotrópico (ACTH), que é, por sua vez, controlado no

hipotálamo pelo hormônio liberador de corticotropina (CRH) (Sumpter, 1997).

Stouthart et al. (1998) mostraram que o eixo hipófise-interrenal de Cyprinus carpio

já era funcional no momento da eclosão ao observar que os níveis de ACTH e

cortisol aumentaram antes da eclosão e ao verificar que embriões e larvas recém

eclodidas reagiam ao estresse de manejo aumentando os níveis de cortisol. As

células produtoras de ACTH apareceram nas larvas de matrinxã pela primeira vez

a partir de 12hpe como observado no Cap.2 desta tese, o que, juntamente com a

presença de células interrenais observada no presente estudo, sugerem a

existência de um eixo hipófise-interrenal funcional neste período.
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Capítulo 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho estudou a ontogenia da hipófise, tireóide e tecido interrenal

de matrinxã (Brycon amazonicus), por meio de análises histológicas e

imunohistoquímicas. Também foram avaliados os efeitos da exposição dos ovos à

triiodotironina.

Não foram encontrados trabalhos sobre o desenvolvimento inicial dessas

glândulas em peixes brasileiros, o que ressalta a importância desse estudo como

inicio de pesquisas que poderão atingir outras espécies de peixes tropicais.

Nas condições experimentais do presente estudo, foi observado que:

- As células produtoras dos hormônios adeno-hipofisários PRL, ACTH, GH,

SL e MSH são detectadas nas larvas de matrinxã às 12-24 hpe;

- Folículos tireoideanos já estão presentes nas larvas às 24hpe;

- Células interrenais foram observadas pela primeira vez em larvas às 36

hpe.

- O desempenho das larvas de matrinxã quando expostas à triiodotironina

apresentou resultados favoráveis à sua aplicação em piscicultura.

- O T4 está presente no vitelo das larvas recém-eclodidas confirmando a

ocorrência de transferência materna desse hormônio para as larvas.

Tais conclusões mostraram que os eixos hipófise-tireóide e hipófise-

interrenal já estão funcionais logo no início do desenvolvimento larval, mostrando

que os hormônios produzidos por essas glândulas desempenham papel

fundamental no desenvolvimento inicial da espécie. Além disso, num sentido

mais aplicado, percebe-se que os manejos que vem sendo utilizados como

estímulos do funcionamento desses eixos, tais como, o uso de hormônios em ovos

e larvas, podem ser administrados logo no início do desenvolvimento, pela

funcionalidade e importância desses hormônios neste período da vida dos peixes.
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