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                                    RESUMO 

 

O fotoperíodo tem sido citado como um dos principais fatores que 

controlam a reprodução em peixes teleósteos. Já se sabe que o aumento do 

fotoperíodo promove a indução do processo reprodutivo, porém a maioria dos 

estudos avaliam essa indução utilizando índice gonadossomático e contagem do 

tipo folicular em fragmentos de ovários. Diante disso, o objetivo deste trabalho 

foi determinar se o fotoperíodo 12 Luz:12 Escuro ou o 14 Luz:10 Escuro, 

influenciaram na população folicular, morfometria de folículos e em índices 

bioquímicos em zebrafish (Danio rerio). Foram utilizadas 24 fêmeas, divididas 

em dois fotoperíodos 12 luz:12 escuro e 14 luz: 10 escuro. Sendo que para 

histologia foi utilizado 12 ovários de 6 fêmeas de cada fotoperíodo, e para 

determinação de espécies reativas de oxigênio (ROS) a mesma quantidade de 

ovários.   Para histologia os ovários foram embebidos em historesina, cortados 

com ultramicrótomo na espessura de 3 µm e corados com azul de toluidina, após 

esse procedimento foi então realizada a contagem das fases de 

desenvolvimento folicular para determinação da população folicular e 

morfometria tanto do ovócito quanto do folículo. Para determinação da ativação 

de estresse oxidativo foram então realizadas análises bioquímicas para 

determinação de óxido nítrico (NO), espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico 

(TBARS), peróxido de hidrogênio (H2O2), ROS, peróxido dismutase (SOD), 

catalase (CAT), proteínas totais e acetilcolinesterase e butirilcolinesterase.  

Concluímos que fotoperíodo pode sim influenciar algumas estruturas foliculares 

e oocitárias como área, espessura do envelope vitelínico e das células 

foliculares. Além de demonstrar que o fotoperíodo 12:12 pode alterar índices 

bioquímicos, como NO, TBARS, H2O2, ROS, SOD e CAT, além de diminuir a 

concentração de proteínas totais e aumentar a ativação de acetilcolinesterase. 

Porém não foi capaz de influenciar na porcentagem populacional, possibilitando 

a determinação de população folicular.      

 

Palavras -chave: zebrafish, população folicular, melatonina.
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POPULATION PERCENTAGE OF OVARIAN FOLLICLES AND MORPHOMETRIC 

CHARACTERIZATION OF THE OVARY AS A NEW TOOL FOR EVALUATION OF 

THE EFFECT OF THE PHOTO PERIOD IN Danio rerio, ASSOCIATED WITH THE 

BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION ON OXIDATIVE STRESS AND ROS 

 

 

ABSTRACT 

The photoperiod has been cited as one of the main factors that control reproduction in 

teleost fish. It is already known that the increase in photoperiod promotes the induction 

of the reproductive process, but most studies evaluate this induction using 

gonadosomatic index and follicular type count in fragments of ovaries. Therefore, the 

objective of this work was to determine if the photoperiod 12 Light: 12 Dark or 14 Light: 

10 Dark, influenced the follicular population, follicle morphometry and biochemical 

indices in zebrafish (Danio rerio). Twenty-four females were used, divided into two 

photoperiods 12 light: 12 dark and 14 light: 10 dark. For histology, 12 ovaries from 6 

females from each photoperiod were used, and for the determination of reactive 

oxygen species (ROS) the same number of ovaries. For histology, the ovaries were 

embedded in historesin, cut with a 3 µm thick ultramicrotome and stained with toluidine 

blue. After this procedure, the follicular development phases were counted to 

determine the follicular population and both oocyte and follicle morphometry. . To 

determine the activation of oxidative stress, biochemical analyzes were then performed 

to determine nitric oxide (NO), reactive species to thiobarbituric acid (TBARS), 

hydrogen peroxide (H2O2), ROS, peroxide dismutase (SOD), catalase (CAT), total 

proteins and acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase. We conclude that 

photoperiod can indeed influence some follicular and oocyte structures such as area, 

thickness of the vitelline envelope and follicular cells. In addition to demonstrating that 

the 12:12 photoperiod can alter biochemical indices, such as NO, TBARS, H2O2, 

ROS, SOD and CAT, in addition to decreasing the concentration of total proteins and 

increasing the activation of acetylcholinesterase. However, it was not able to influence 

the population percentage, making it possible to determine the follicular population. 

 

Keywords: zebrafish, follicular population, melatonin. 
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1.0. INTRODUÇÃO 

 

A aquicultura nas últimas décadas vem se tornando uma atividade 

agropecuária importante, sendo responsável pela produção de proteínas de alta 

qualidade. Essa atividade também promove a diminuição da pesca extrativista 

em reservatórios naturais. As alterações no ambiente, provocam um estímulo no 

ciclo circadiano do peixe que implica em uma adaptação de diurno e noturno, o 

que promove a formação de um hábito. Esse hábito permite ao peixe prever 

situações diárias, o que influência nos processos fisiológicos que promovem 

homeostasia fisiológica (ALBRECHT, 2012).  

A regulação do ciclo circadiano dos animais é realizada através de três 

locais específicos, o núcleo supraquiasmático do hipotálamo, a retina e a 

glândula pineal, sendo que o mecanismo relacionado a essa regulação é através 

de um loop de feedback transcricional/ translacional (APPELBAUM et al., 2010). 

Todos os sistemas são influenciados pelos ritmos circadianos. Isso porque, 

dentro do processo produtivo de peixes, um dos gargalos existentes é a 

produção de larvas.  

O uso de reprodutores nativos para estudos de gametogênese se torna 

inviável, uma vez que estes peixes requerem uma estrutura grande de 

piscicultura. A exemplo do Colossoma macropomum (tambaqui), espécie nativa 

no Brasil e o mais produzido. Porém esse peixe reofílico não realiza desova em 

ambientes lênticos, o que permite a produção de larvas somente entre os meses 

de dezembro a fevereiro, momento no qual os dias estão maiores assim como 

as temperaturas e pluviosidade (MUNIZ; CATANHO; SANTOS, 2008). Portanto, 

diante da inviabilidade estrutural se procurou um modelo que pudesse ser usado 

nesse contexto.  O Danio rerio (zebrafish) vêm ganhando espaço como modelo 

animal para pesquisas cientificas, principalmente como desenvolvimento 

embrionário e larval para estudos toxicológicos, e tornando-se uma  alternativa 

para estudos do desenvolvimento gametogênico de peixes tropicais (ELKOUBY; 

MULLINS, 2017).  
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2.0. REVISÃO DE LITERATURA  

2.1. Zebrafish  

O zebrafish é um peixe Ciprinideo nativo da região do rio Ganges, membro da 

ordem Cypriniformes, da família Cyprinidae a segunda maior família de peixes 

vertebrados de água doce. Esse peixe é de origem asiática uma região que 

apresenta 12 horas de luz e 12 horas de escuridão, mas apresenta apenas três 

estações do ano verão, monções (que é uma estação que varia conforme a 

região, com muito vento) e inverno (EATON; FARLEY, 2013 : OLIVEIRA, 2019).  

Este peixe apresenta dimorfismo sexual e atinge maturidade sexual aos 

três meses de idade. Na natureza, ele apresenta desova em meados de agosto, 

quando há aumento da temperatura da água e maior disponibilidade de alimento, 

mas em condições laboratoriais ele apresenta desova todo ano, com intervalo 

entre 4 e 7 dias. Sendo que melhores resultados são atingidos quando os 

intervalos são maiores, como a cada 10 dias (RIBAS; PIFERRER, 2013).  

Esse peixe tem sido indicado como ferramenta experimental pois permite 

fácil manutenção, necessitando de pequenos espaços devido ao seu pequeno 

tamanho, apresenta embriões transparentes, permitindo assim a visualização de 

todos os estágios de desenvolvimento, têm ortologia genética com humanos, alta 

fecundidade, e tempo de geração rápido (HOWE et al., 2013).  

Apesar de ser um dos modelos animais mais utilizados para pesquisas 

toxicológicas e genéticas, o zebrafish ganhou espaço na área de cronobiologia, 

conhecida como a ciência que estuda os ritmos biológicos (COWAN; 

AZPELETA; LÓPEZ-OLMEDA, 2017).  

2.2. Estrutura ovariana e reprodução de zebrafish 

O Danio rerio (zebrafish) é um peixe de desova parcelada, com ovários 

do tipo assincrônico, caracterizado por apresentar folículos em diferentes fases 

de desenvolvimento sendo liberados assim que se tornam maduros. Atingindo 

maturidade sexual por volta de 10 a 12 semanas de vida e a partir daí as fêmeas 

podem desovar a cada 4 a 7 dias, liberando assim centenas de ovócitos a cada 

desova(DRANOW et al., 2016; LAWRENCE, 2007).  

As fêmeas de zebrafish apresentam ovários alongados com 

aproximadamente um centímetro, localizados nos dois lados entre a parede 
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abdominal e a bexiga natatória. Quando é realizado um corte histológico nesses 

ovários é possível identificar folículos em estágios diferentes de desenvolvimento 

(CONNOLLY; PAREDES; MAZUR, 2017). Apesar dos mamíferos apresentarem 

uma capacidade limitada de ovócitos, pois a divisão mitótica das células 

germinais se completa antes do nascimento, o zebrafish que é um vertebrado 

não mamífero, apresenta alta capacidade reprodutiva e elevada fecundação, 

além de a quantidade de ovócitos ser infinita. Isto porque suas células 

germinativas mitóticas apresentam caraterísticas citológica de oogônias, 

transformando assim a capacidade de formação de ovócitos contínua e por 

tempo indeterminado (DRAPER; MCCALLUM; MOENS, 2007).  

2.3.  Foliculogênese  

O sistema reprodutor de peixes é seguido por uma fase curta de desova 

e por uma fase longa de preparação. Essa última fase que acarreta o 

desenvolvimento folicular sofre ação de fatores externos, sendo sincronizados 

com o meio ambiente. O estímulo influenciado através de exposição de luz e ao 

escuro (fotoperíodo) gera uma descarga rítmica e hormonal de melatonina que 

atua no sistema reprodutor dos peixes, sobre eixo hipotalâmico- hipofisário- 

gonadal (COWAN; AZPELETA; LÓPEZ-OLMEDA, 2017).  

O hipotálamo representa a parte do sistema nervoso central e a hipófise 

o centro endócrino, O hipotálamo é responsável pela liberação de hormônio 

liberador de gonadotrofina (GnRH) e a hipófise pela liberação do hormônio 

folículo estimulante (FSH) e hormônio luteinizante (LH). O FSH age sobre seus 

receptores (FSHR) na superfície das células da granulosas presentes nos 

folículos ovarianos, enquanto o LH age através de seus receptores (LHR) que 

são expressos nas células da teca (DUAN; LIU, 2015).  

O desenvolvimento dos folículos inicia-se a partir dos folículos primários, 

mas estes são considerados independentes de gonadotrofinas, pois no início de 

seu desenvolvimento os ovócitos estão envolvidos apenas de células pré-

foliculares (pré-granulosa quiescentes). Conforme ele começa a se desenvolver 

há o início da formação de um tecido somático, vascularizado contendo células 

da teca, local onde o LH poderá começar a agir no desenvolvimento folicular. 

Diante disso, os folículos deste estágios são capazes de se desenvolver sem 
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influência direta da hipófise e de seus hormônios necessitando de outras vias 

para atingir sua competência maturacional (LUBZENS et al., 2010; SELMAN et 

al., 1993; SOUSA et al., 2016). 

Ao contrário de outros peixes os folículos de estágio iniciais de 

desenvolvimento do zebrafish tem a capacidade de produzir hormônio 

esteroides, como o estradiol e a progesterona, além de uma alta concentração 

da expressão de 3- β- hidroxiesteróide desidrogenase (3 β-HSD) que tem como 

função a conversão de pregnolona em progesterona, assim como enzimas 

responsáveis pela conversão de estrogênio nos ovários, citocromo p450 e 

também da aromatase (cyp19a1) (SOUSA et al., 2016).  

O desenvolvimento folicular, inicia-se com a formação de células 

germinativas primordiais, depois essas células germinativas se transformam em 

oogônias e posteriormente em ovócitos primários, iniciando assim a meiose. 

Nesse momento ocorrem mudanças estruturais e cada oogônia se multiplica por 

mitose. Nesse estágio, as oogônias tornam-se rodeadas por uma única camada 

de células da granulosa secretando a lâmina basal, que separa o estroma 

ovariano (LI et al., 2019). Ao redor da lâmina basal se encontra a camada tecal 

associando aos vasos sanguíneos (CAO; MAO; LUO, 2019; LUBZENS et al., 

2010). Os folículos ovarianos do zebrafish, podem ser classificados conforme o 

desenvolvimento oocitário presente nele, diante disso temos as seguintes 

classificações:   

Folículo primário: Neste estágio os folículos podem obter diâmetro 

variando entre 0,08 – 0,16mm e entre 7 - 140µm. Além da variação do diâmetro 

folicular pode -se observar histologicamente uma quantidade significativa de 

nucléolos no núcleo dos ovócitos. Além de poder ser dividido em duas fases:  

fase pré-folicular, onde o ovócito se encontra dentro de um ninho de ovócitos e 

na fase folicular que é determinada quando o ovócito deixa o ninho e habita em 

um folículo definitivo(SELMAN et al., 1993; YÖN; AYTEKIN; YÜCE, 2008).  

Folículo alvéolo cortical:  Nesta fase os ovócitos podem obter 

diâmetros entre 0,14 e 0,34 mm.  Durante esse estágio o núcleo dobra de 

tamanho, os nucléolos são empurrados para a periferia do núcleo e são 

visualizados os alvéolos corticais, que são vesículas ricas em glicoproteínas e 

hormônios. Conforme os folículos aumentam de tamanho, os alvéolos corticais 
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se multiplicam aumentando também seu diâmetro. (DENIZ et al., 2008; 

(LUBZENS et al., 2010).   

Folículo vitelogênico: Neste estágio o diâmetro folicular pode variar 

entre 0,28 - 0,74 m. Apresenta núcleos com aparências irregulares, as estruturas 

que já se encontram no Estágio II, nesta fase apresentam -se maiores e se tem 

o aumento da espessura do envelope vitelínico. Ocorre a absorção via 

endocitose da vitelogenina, que é produzida pelo fígado, e posteriormente será 

responsável pela nutrição da pós-larva.  Ao final deste processo o ovócito se 

torna competente para fertilização (LUBZENS et al., 2010)  .  

Folículo maduro: Neste estágio segundo  (YÖN; AYTEKIN; YÜCE, 

2008) o núcleo não pode ser observado seu diâmetro pode variar de 0,74 – a 

0,76 mm. Partículas de lipídeos e proteínas se fundem dando um aspecto 

homogêneo com envelope vitelínico sendo claramente evidente.  

3.0. Fotoperíodo  

O fotoperíodo é de extrema importância para o desenvolvimento da 

maturação gonadal em peixes e a manipulação de exposição a luz vem sendo 

utilizada para melhorar o desempenho e crescimento de algumas espécies de 

peixes. Em peixes como o salmão do atlântico (Salmo salar) e no red sea bream 

(Pagrus major) este foi determinado como o único fator ambiental que oferece 

ao animal estímulos confiáveis para determinação das estações do ano, fazendo 

com que o animal otimize seu crescimento e reprodução (BISWAS et al., 2010; 

CHI et al., 2017).   

Segundo Ben Ammar et al., (2019), alterar o fotoperíodo pode atrasar a 

gametogênese e alterar o ciclo reprodutivo para várias espécies de peixes, como 

no robalo (Dicentrarchus labrax). Além disso, alterações hormonais, mudança no 

desenvolvimento oocitário foi observado em dourada (Pagrus major). Blanco-

vives; Sánchez-vázquez, (2009), sugerem que mudanças na exposição a luz 

pode alterar respostas celulares no sistema reprodutor de peixes.  

Diante desses achados que demonstram a capacidade de alteração do 

sistema reprodutor de peixes através do fotoperíodo alguns estudos começaram 

a ser desenvolvidos nessa área. Como, por exemplo, robalos europeus 

(Dicentrarchus labrax), quando expostos a luz contínua apresentaram inibição 
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da maturação sexual em comparação aos animais expostos ao fotoperíodo 

natural (ESPIGARES et al., 2017).  

No entanto, têm-se demonstrado que mudanças de fotoperíodo pode 

estimular o estresse oxidativo em peixes, o que leva a um desequilíbrio causando 

alterações no sistema inume e no bem-estar do animal em fotoperíodos mais 

curtos, pois durante esse estresse, as espécies reativas de oxigênio (ROS) são 

convertidas em peróxido de hidrogênio (H2O2), extremamente danoso ao 

organismo afetando de maneira negativa em todas as regiões do organismo 

onde é produzida (AKHTAR et al., 2020).  

3.1. Melatonina  

A melatonina é um neuro-hormônio responsável por determinar o ritmo 

biológico do organismo dos animais, sendo de suma importância para 

sincronização dos processos fisiológicos dos organismo vivos (KUZ’MINA, 

2020). Este hormônio é capaz de agir diretamente no hipotálamo no qual 

estimula a secreção de hormônios que controla o sistema reprodutor dos peixes 

(figura 1) (BLANCO-VIVES; SÁNCHEZ-VÁZQUEZ, 2009).  

A resposta aos estímulos de luz e escuridão se dá por mecanismos 

fotocinéticos, controlados pelo relógio biológico presente no organismo do 

anima, ocorrendo mudanças no meio ambiente fazendo com que determinadas 

ações, como a reprodução, aconteçam em um período específico (FALCÓN et 

al., 2007). 

A síntese de melatonina ocorre durante a noite tendo alterações de sua 

produção conforme os estímulos ambientais se alteram. Sua produção é 

mediada por fotorreceptores presentes na retina e pela glândula pineal, a partir 

do estímulo da luz, cada receptor pineal contém três seguimentos que compõe 

o ciclo circadiano, entrada da luz, o próprio relógio circadiano e a saída do relógio 

(melatonina) (FALCÓN et al., 2007; KUZ’MINA, 2020). 

A produção deste neurohormônio na glândula pineal pelos fotorreceptores 

é resultante da atividade rítmica da ação da arylalkylamine N-acetyltransferase 

(AANAT) durante a noite e sua degradação durante o dia (Figura 1). Os 

receptores para esse hormônio podem ser de dois tipos, uma vez que existe a 

expressão genética de dois tipos enzimáticos, aanat 1 e 2. Sabe- se que durante 



16 
 

 

a fase de completa escuridão ocorre o aumento da expressão genética de aanat 

2 embora os peixes expressem dois tipos enzimáticos. Já a melatonina 

sintetizada pela retina atua de forma autócrina e parácrina. Porém sua síntese é 

restringida apenas ao período noturno. Alguns peixes apresentam síntese de 

melatonina retinal durante o dia, como é o caso do robalo (COWAN; AZPELETA; 

LÓPEZ-OLMEDA, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 1. Processo de estímulo da luz a produção de melatonina pela glândula 
pineal e sua ação sobre o eixo hipotalâmico- hipofisário- gonadal. Fonte: 
Adaptado de KUZ’MINA, (2020) e FALCÓN et al., (2007), (2011). 
 

 A conversão do triptofano nos fotorreceptores é iniciada através a 

catalise deste aminoácido pela Triptofano hidroxilase (TpOH), transformando- o 

em 5 – hydroxytriptofano, sendo então descarboxilado pela enzima Ácido amino 

aromático decarboxilase (AAAD), produzindo serotonina e posteriormente sendo 

catalisada através da Arylalkylamine N-acetyltransferase (AANAT), em N- ac- 

serotonina e então metilada pela Didroxiindol- 0 metiltranferase (HIOMT) em 

melatonina (FALCÓN et al., 2011). 
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3.2 Melatonina e estresse oxidativo  

Durante o desenvolvimento folicular devido à grande multiplicação celular, 

as células produzem uma grande quantidade de espécies reativas de oxigênio e 

alguns estudos demonstram que a melatonina age em folículos pré-ovulatórios 

sendo capaz de realizar a proteção do ovócito da ação de radicais livres, com 

sua função de atuar como um antioxidante indireto, ativando enzimas 

antioxidantes como a superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e a glutationa 

peroxidase (GPx). Que tem como função a metabolização de radicais livres 

derivados da oxidação de ROS, a fim de melhorar a qualidade do ovócito 

(HASAN; MONIRUZZAMAN; MAITRA, 2014; MAITRA; HASAN, 2016). 

Ela promove o aumento da expressão de enzimas como a superóxido 

dismutase (SOD), catalase (CAT) e a glutationa peroxidase (GPx). Essas 

enzimas têm como função a metabolização de radicais livres, sendo capazes de 

impedir o processo de morte celular que a ROS pode ocasionar nesta estrutura. 

(HASAN; MONIRUZZAMAN; MAITRA, 2014). A SOD catalisa as espécies 

reativas de oxigênio (ROS) em peróxido de hidrogênio. Esse irá sofrer ação da 

glutationa peroxidase e da catalase o que leva a uma redução do seu poder 

destrutivo (LEE et al., 2019). 

A melatonina é um neuro-hormônio lipofílico, que atravessa a membrana 

plasmática, tendo ação antioxidante, que impede a formação de espécies 

reativas de oxigênio e nitrogênio. Essa ação permite a proteção de ácidos graxos 

poli-insaturados em membranas celulares, do DNA e do citosol celular além de 

outros tipos celulares. Além da ação antioxidante a melatonina é capaz de 

reduzir o oxido nítrico e aumenta os níveis da glutationa peroxidase. A 

melatonina também pode influenciar a ação da catalase, quando existe um 

estresse oxidativo intenso, mantendo sua atividade alta (REITER; CARMEN; 

ELOISA, 2000). 

3.3. Acetilcolinesterase e butirilcolinesterase  

A acetilcolinesterase (AChE) é uma enzima responsável por hidrolisar o 

neurotransmissor acetilcolina (ACh) nas sinapses colinérgicas. No neurônio pré-

sináptico a hidrolise da ACh resulta em colina e da acetilcoenzima-A (Acetil- 

CoA). As colinesterases (AChE e BuChE), são divididas em duas formas 
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moleculares parecidas, mas com ações em diferentes tecidos, a AChE está mais 

presente no sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e nas junções 

neuromusculares. E a Butirilcolinesterase (BuChE) é uma enzima que está mais 

presente no plasma sanguíneo, no entanto sendo menos seletiva e atua na 

hidrólise tanto a ACh quanto Butirilcolina (BuCh) (ARAÚJO; SANTOS; 

GONSALVES, 2016). 

Estas enzimas têm demonstrado grande especificidade na avaliação de 

danos cerebrais. A bioacumulação dos neurotransmissores está associada a 

alterações comportamentais, devido a inibição da síntese de AChE nas 

sinapses. Essa ação promove alteração homeostática do sistema nervoso e 

interrupção na transmissão de potenciais de ação. Isso porque o acúmulo de 

acetilcolina promove manutenção de canais iônicos abertos, inibindo a 

repolarizacao dos neurônios pós-sinápticos (FILHO, 2016; MARINHO, 2018). 
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Capítulo 1 

 

Novas ferramentas para avaliação morfométrica do desenvolvimento 

ovariano em Danio rerio (zebrafish) submetidos a diferentes fotoperíodos.  

 

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi determinar se o fotoperíodo 12 Luz:12 Escuro 

ou o 14 Luz:10 Escuro, influenciaram na população folicular, morfometria de 

folículos e em índices bioquímicos em zebrafish (Danio rerio). Foram utilizadas 

24 fêmeas, divididas em dois fotoperíodos 12 luz:12 escuro e 14 luz: 10 escuro. 

Sendo que para histologia foi utilizado 12 ovários de 6 fêmeas de cada 

fotoperíodo, e para determinação de espécies reativas de oxigênio (ROS) a 

mesma quantidade de ovários.   Para histologia os ovários foram embebidos em 

historesina, cortados com ultramicrótomo na espessura de 3 µm e corados com 

azul de toluidina, após esse procedimento foi então realizada a contagem das 

fases de desenvolvimento folicular para determinação da população folicular e 

morfometria tanto do ovócito quanto do folículo. Para determinação da ativação 

de estresse oxidativo foram então realizadas análises bioquímicas para 

determinação de óxido nítrico (NO), espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico 

(TBARS), peróxido de hidrogênio (H2O2), ROS, peróxido dismutase (SOD), 

catalase (CAT), proteínas totais e acetilcolinesterase e butirilcolinesterase.  

Concluímos que fotoperíodo pode sim influenciar algumas estruturas foliculares 

e oocitárias como área, espessura do envelope vitelínico e das células 

foliculares. Além de demonstrar que o fotoperíodo 12:12 pode alterar índices 

bioquímicos, como NO, TBARS, H2O2, ROS, SOD e CAT, além de diminuir a 

concentração de proteínas totais e aumentar a ativação de acetilcolinesterase. 

Porém não foi capaz de influenciar na porcentagem populacional, possibilitando 

a determinação de população folicular.      

 

Palavras -chave: espécies reativas de oxigênio, população folicular, 

melatonina
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1.0. INTRODUÇÃO  

Vários fatores são identificados como influenciadores do desenvolvimento 

folicular em peixes, o mais citado é o ritmo circadiano. Alterações na percepção 

dos estímulos de luz e escuro advindos deste ritmo, podem ocasionar a 

mudanças duradouras em todos os processos fisiológicos, reprodutivos e 

comportamentais dos peixes. A manipulação artificial do ciclo reprodutivo de 

peixes teleósteos, através da utilização de diferentes fotoperíodos está sendo 

utilizada em manejos reprodutivos para estimular ou inibir a gametogênese 

(Leira et al., 2018; Murgas et al., 2015; Nunes et al., 2018; Sánchez-Vázquez et 

al., 2019). 

Quando a espécie Danio rerio é submetida por uma fase de ausência de 

luz as células fotorreceptoras da retina e da glândula pineal convertem a 

serotonina em melatonina. (Falcón et al., 2009; Hou et al., 2019; Sánchez-

Vázquez et al., 2019). A melatonina atua sobre a hipófise levando as respostas 

dos estímulos luminosos obtidos na área pré-óptica e núcleo supraquiasmático 

do hipotálamo. Essa última estrutura é responsável por regular a função da 

hipófise e consequentemente da gônada, liberando dopamina e hormônio 

liberador de gonadotrofina (GnRH) (Maitra and Hasan, 2016). Segundo 

Kuz’mina, (2020), a melatonina também tem a capacidade de agir no organismo 

animal de formas diferentes, como antioxidante, imunoestimulante e como um 

reduzir  do estresse celular.  

A melatonina, como antioxidante ativa enzimas que catalisam espécies 

reativas de oxigênio (ROS), que podem ser produzidas a partir de estímulos 

biológicos e não biológicos no organismo de qualquer animal, podem agir sob 

proteínas, lipídeos e ácidos nucleicos e sua exposição em constância pode levar 

a apoptose celular (WEI et al., 2019).  

Além da ação de enzimas antioxidantes a ação de enzimas 

colinesterases, como a acetilcolinesterase (AChE) e a butirilcolinesterase 

(BuChE), são capazes de predizer se houve aumento de transmissões sinápticas 

ou inibição em fotoperíodos diferentes. Essas enzimas são responsáveis por 

catalisar a hidrolise de acetilcolina em ácido acético e colinas nas fendas 
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sinápticas, fazendo com que os neurônios colinérgicos voltem ao seu estado de 

repouso (ARAÚJO; SANTOS; GONSALVES, 2016; MARINHO, 2018).  

Alguns autores pesquisam o efeito do fotoperíodo sobre a sistema 

reprodutor de peixes teleósteos. Paredes et al., (2019), expôs o zebrafish ao 

fotoperíodo 14L:10E e demonstrou que a produção de GnRH durante a noite, foi 

capaz de induzir a produção de LH e estimular o animal a realizar a desova e a 

espermiação. E foram observadas alterações na liberação GnRH diários entre 7 

a 8 horas antes da reprodução.  Porém, Abdollahpour et al., (2020) observou que 

o zebrafish mantém sua capacidade reprodutiva quando exposto a um 

fotoperíodo de 16L:8E. Ou seja, quando há um aumento do fotoperíodo, ocorre 

melhora na indução da reprodução do zebrafish.  

As análises morfométricas em ovários de zebrafish são utilizadas 

habitualmente para análises de toxicidade (ARMILIATO et al., 2014; 

MIGLIACCIO et al., 2018), efeitos hormonais (VAN DER VEN; WESTER; VOS, 

2003) e sobre ação do glifosato no ovário do zebrafish (ARMILIATO et al., 2014).  

Já com relação percentagem da população folicular, ainda são escassos 

trabalhos que efetuaram esse tipo de análise em peixes. Porém em bovinos e 

em equinos, essa pesquisa vem sendo utilizado para estudo de efeitos sazonais, 

nutricionais e reprodutivos no desenvolvimento folicular. Sendo que essas 

análises podem se tornar ferramentas importantes para a determinação desses 

índices para outros animais como em peixes (Alves et al., 2016; Baruselli et al., 

2015; Dorice et al., 2019; Peralta-Torres et al., 2017).  

O presente estudo avaliou o efeito de diferentes fotoperíodos sobre a 

porcentagem populacional de folículos e morfometria oocitária e folicular em 

ovários de zebrafish e medir as respostas do ovário em caráter bioquímico sobre 

estresse oxidativo e produção de ROS, ocasionado em diferentes fotoperíodos.  

2.0. MATERIAIS E MÉTODOS  

O presente trabalho foi submetido e aprovado pelo comitê de ética, 

número de protocolo 026/19. Universidade Federal de Jataí. Goiás. Brasil. 

Conduzido entre julho de 2019 e junho de 2020. 

Foram utilizadas vinte e quatro fêmeas de zebrafish, com cinco meses de 

idade, que já apresentavam sistema reprodutor maduro e já haviam reproduzido 

anteriormente e com tamanhos semelhantes. Foram então divididas em dois 
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fotoperíodos 12 luz:12 escuro e 14 luz: 10 escuro. As fêmeas foram mantidas em 

aquário de propileno (Alesco ®), com capacidade de 1,7 litros, com tamanho 11,5 

cm x 34,5cm x 15,5 cm, sendo alocadas 6 fêmeas por aquário. O fotoperíodo 

14L foi mantido por timers, e para conseguir mimetizar o fotoperíodo 12 luz os 

peixes foram mantidos em BOD (Prolab®). Os aquários eram mantidos com 

oxigênio constante, e sifonados 1x ao dia com troca parcial da água a cada 48 

horas. Os parâmetros de qualidade de água foram aferidos a cada 48 horas, pH 

(7,5), amônia (0,014 a 0,0017), nitrito (0,025 ppm), dureza da água (muito 

branda) e temperatura 27 ºC. O experimento foi realizado por 14 dias.  

A eutanásia das fêmeas foi realizada em solução gelada (4º C) contendo 

benzocaína 3%, usando a dosagem de 3 ml/L, até a ocorrência do cessamento 

dos batimentos operculares. Após a eutanásia foram realizadas algumas 

variações de biometrias, conforme descrito por (MACHADO et al., 2016): 

comprimento total, comprimento padrão, M1 (comprimento entre as nadadeiras 

peitorais), M2 (distância entre as nadadeiras laterais) e M3 (comprimento da 

papila urogenital). Após estre procedimento foi removido o cérebro e depois os 

ovários e o fígado, conforme descrito por Gupta; Mullins, (2010)  

2.1. Processamento histológico  

 Os ovários de doze fêmeas, sendo seis de cada fotoperíodo, foram 

fixados em  solução Karnovisky (1,6% paraformaldeído + 2,5 % glutaraldeído + 

PBS) em temperatura ambiente por 3 horas e posteriormente transferidas e 

mantidas em álcool 70% até o processamento histológico (RUDNICKI, 2004). 

Os ovários foram impregnados em historesina (Leica) desbastados e 

cortados com espessura de 3µm (CASSEL et al., 2017) (ultra micrótomo Leica 

ultracut UCT®). Foram montados 10 seções por lâmina perfazendo um total de 

30 lâminas por ovário de cada zebrafish, os tecidos foram corados com azul de 

toluidina (Selman et al., 1993).  
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2.2. Índice gonadossomático e hepatossomático  

Para a determinação do índice gonadossomático (IGS) e 

hepatossomático (IHS) foram usadas as seguintes fórmulas (JAN; JAN, 2017). 

IGS: (𝑃𝐺/𝑃𝐶) ×   100                           IHS: (𝑃𝐹/𝑃𝐶)  ×   100 

Cujo:  

PG: Peso da gônada 

PC: Peso corporal  

PF: Peso do fígado 

2.3. Caracterização folicular  

A caraterização folicular foi realizada utilizando um microscópio de luz no 

aumento de 4x (Olympus CBA), foram analisadas 30 lâminas de 12 animais e a 

quantidade de folículos contabilizadas, para evitar contagem dupla foi realizada 

a leitura de um corte (dos 10) de cada lâmina. Para garantir qualidade da leitura 

as seções escolhidas apresentavam margem limpas, intactas e sem laceração.  

A classificação do tipo folicular foi realizada de acordo com Yön et al., (2008); 

Lubzens et al., (2010); Selman et al., (1993), e estão descritas abaixo. 

Estágio de crescimento primário: são observados nucléolos dispostos 

na periferia do núcleo do ovócito e as camadas celulares ao redor do folículo não 

são completamente formadas, sendo esse considerado um folículo desativado e 

independente de gonadotrofina. Não há envelope vitelínico.  Seus diâmetros 

podem variar de 7 – 140 µm.  

Estágio alvéolo cortical: início da formação de alvéolos corticais 

(grânulos ricos em glicoproteínas) na periferia do ovócito e aumento folicular e 

oocitário. Formação de envelope vitelínico. Núcleo irregular com células 

foliculares (granulosa e teca) ao redor do ovócito, o que caracteriza folículo 

ativado e/a dependência de gonadotrofina. Seus diâmetros podem variar 0,14 – 

0,34 mm.  

Estágio vitelogênico:  Aumento da quantidade e tamanho dos alvéolos 

corticais. Núcleo mais irregular e com aparência escura. Acúmulo de vitelogenina 

no ovócito e multiplicação de células foliculares. Diâmetro variando entre 0,26 -

0,69 mm.  
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Estágio maduro. As partículas de lipídeos e proteínas se fundem dando 

uma aparência homogênea, alguns autores citam que esta fase não apresenta 

núcleo aparente. Seus diâmetros podem variar de 0,73 – 0,76 mm.  

2.5. Morfometria folicular  

Para a morfometria de cada fase folicular foram utilizadas capturas de 

imagens de um corte de cada lâmina, no aumento de 4x,  utilizando 

fotomicroscópio óptico (LEICA - Wetzlar, Alemanha), Para cada fotoperíodo 

foram analisadas lâminas de 6 animais (n = 12), sendo no total analisadas 1000 

imagens dos 12 animais, com uma média de 4 a 6 imagens por corte, através do 

software Image J. Todas as imagens foram calibradas para escala de 500µm.  

Para diâmetro folicular e oocitário, devido sua estrutura arredondada ser 

irregular, foi utilizado incialmente a análise do perímetro, e para determinar seu 

valor foi utilizado a seguinte fórmula proposto por Silva (2018), utilizada para 

determinação de diâmetros em estruturas circulares onde: D = P/π, P = perímetro 

e D= diâmetro e π = 3.14. Juntamente com a análise de perímetro foi realizada 

a análise de área, determinando assim a área para ambas os folículos e ovócitos. 

Durante a análise dos ovócitos foi realizada a análise da área e do diâmetro dos 

núcleos. 

Para a análise dos diâmetros do ovócito e folículo, utilizou-se metodologia  

descrita  por Tyler; Sumpter, (1996), onde folículo é toda estrutura contando as 

células foliculares e o ovócito é identificado a partir do envelope vitelínico.  

Após identificar a irregularidade das estruturas do envelope vitelínico e 

das células foliculares, foi realizada a análise dos 4 lados dos folículos (laterais, 

superior e inferior) para determinar espessura de ambas as estruturas, utilizando 

um cursor reto para cada estágio de desenvolvimento (SILVA, 2017).  

2.6. População folicular  

Para o cálculo de população folicular, foram utilizados os dados coletados 

da leitura das lâminas, sendo os folículos identificados e contados 

individualmente em cada lâmina. A contagem foi realizada com auxílio de um 

contador digital. Foram contados apenas folículos que continham em seu interior 

o núcleo do ovócito. Para o cálculo da população folicular, foi utilizada a fórmula 

proposta por (GOUGEON; CHAINY, 1987; SILVA-SANTOS et al., 2011). 
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𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑁𝑡):
(𝑁0) 𝑥 (𝑆𝑡) 𝑥 (𝑡𝑠)

(𝑆0) 𝑥 (𝑑0)
 

  

Nt = nº de folículos  

N0 = nº de folículos observada em cada corte  

St = nº total de cortes obtidos por ovário   

ts = Espessura do corte (3µm) 

S0 = nº de cortes analisados  

D0 = significa o diâmetro do núcleo do ovócito da classe folicular 

analisada. 

Os folículos foram contabilizados apenas os que estavam com núcleo 

aparente.  

2.7. Avaliação bioquímica  

Para a avaliação bioquímica foram utilizados 12 ovários de peixes 

submetidos a os fotoperíodos (seis ovários 14L:10E e seis ovários 12L:12E), 

foram feitas análises de óxido nítrico (NO), espécies reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBARS), peróxido de hidrogênio (H2O2), proteínas totais, espécie 

reativas de hidrogênio (ROS), acetilcolinesterase e butirilcolinesterase (BuChE).   

As amostras foram maceradas em criotubos com adição de 1 mL de 

solução salina tamponada com fosfato (PBS), foram centrifugadas em rotação 

de 13.000 rpm por 5 minutos e o sobrenadante foi colocado em outros 

criotubos(GUIMARÃES et al., 2021) 

2.8. Parâmetros para avaliar estresse oxidativo  

2.8.1. Óxido Nítrico (NO) 

Para detectar a concentração de oxido nítrico e nitrito foi realizada a 

análise via reação colorimétrica de Griess. Este método consiste na utilização de 

30µL de cada ovário em triplicada, colocados em poços de microplacas de ELISA 

e preenchidos com 150 µL do reagente de Griess (2,3 % sul fanilaminda- N- [1-

naftil]), após foram adicionados 0,12% de etil enediamina e ácido ortofosfórico 

(0,5 mol/L) em água purificada usando osmose reversa. Em seguida, a amostra 
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de Griess com a mistura de reagente foi incubada em temperatura ambiente por 

5 min e feita a leitura em microplaca a 492 nm. As soluções de nitrito de sódio 

foram preparadas em triplicadas nas concentrações de 50, 100, 300, 400 e 500 

µmol/L e para a curva padrão, foi utilizada análise de regressão linear para 

calcular as concentrações de nitrito por amostra (µmol/L) (ESTRELA et al., 

2021).  

2.8.2. Espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

Esta análise é utilizada para mensuração de peroxidação lipídica (LEE et 

al., 2019). Para esta análise, foram utilizados, 100 µL do sobrenadante do tecido, 

50 µL de ácido tioclorácetico, 50 µL de ácido tiobarbitúrico e 25 µL de 

butilhidroxitolueno. Após essa adição as amostras foram incubadas em banho-

maria a 95ºC, por 15 min e foram centrifugadas a 13.000 rpm, em temperatura 

ambiente, durante 10 min.  

Os sobrenadantes foram transferidos para microplacas de ELISA em 

triplicada e realizado a leitura em 492nm. Os resultados obtidos foram expressos 

em “Nmol/L” (GUIMARÃES et al., 2021).  

2.8.3. Peróxido de hidrogênio (H2 O2) 

Esta análise foi baseada no método colorimétrico utilizado para 

demonstrar as quantidade de peroxido de hidrogênio em milimolar, sobre a 

oxidação de iodeto na presença de molibdato de amônio, assim como na 

fotometria do complexo amido azul-iodo usando o kit comercial (Kit elabscience, 

Car,: E-BC-K 102S). Resultados expressos em “Mmol/L” (ESTRELA et al., 2021). 

2.8.4. Espécies reativas de oxigênio (ROS)  

Para a mensuração das espécies reativas de oxigênio foi utilizado 

dicloroflurocesina-diacetado (DCF- DA). Os ovários foram lavados e 

homogeneizados em solução salina com tampão fosfato (PBS) e posteriormente 

centrifugado por 12000 rpm por 30 min a 4ºC, 20 µL do sobrenadante foi 

transferido para um tubo e incubado por 5 minutos em temperatura ambiente. 

Após esse procedimento 200 µL de PBS e 8,3 DCF-DA na dosagem de 1 mg/mL 

foi adicionado e mantido incubados a 37ºC por 30 min no escuro. Após o período 
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de incubação as amostras foram medidas com excitação em 485 e emissão de 

520 nm usando espectofluorímetro (Horiva). Para determinação dos níveis de 

ROS foi utilizada sua expressão com a intensidade relativa à fluorescência 

(MAHARAJAN et al., 2018). 

2.9.  Parâmetros para avaliar atividade antioxidante  

2.9.1. Peroxido dismutase (SOD)  

O método utilizado foi o descrito por (DIETERICH et al., 2000). As 

medições foram baseadas na capacidade em que o SOD tem de eliminar ânions 

do radical superóxido, no qual diminui a taxa de autoxidação do pirogalol. A 

atividade de SOD foi definida como a quantidade de enzimas que inibem a taxa 

de autoxidação do pirogalol em um média de 50%, sendo determinado em 630 

nm. Os resultados obtidos foram expressos em U/mg de proteína.  

2.9.2. Catalase  

A atividade da catalase foi medida através de um espectrofotômetro em 

240 nm usando um coeficiente de absorção específico em 0,0392 cm2 µmol -1 H2 

O2,  em um tampão de fosfato a 75mM a um pH 7 e 20 µL do sobrenadante foram 

misturados a 25ºC por 2 min, a reação foi interrompida com adição de 0,5 mL de 

1M de HCL. Sendo calculada como µmol H2 O2  decomposto/mmol proteína/min 

(ATLI et al., 2006).  

2.9.3. Proteínas totais  

As proteínas totais foram calculadas utilizando uma curva padrão que foi 

construída com base na solução padrão de proteínas totais utilizando kit (kit 

Quimiprot, Ebram Prods, Laboratoriais Ltda®, São Paulo, Brasil), a equação 

linear (y = 2,0057 + 0,0955; R2 = 0,98434), foi utilizada para determinar a 

concentração de proteína total no sobrenadante retirado do tecido após 

centrifugação, [(mg/mL)/g tecido] (GUIMARÃES et al., 2021).  
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2.9.4. Acetilcolinesterase e Butirilcolinesterase  

A atividade desta enzima foi determinada através da utilização de um 

microplaca com auxílio de um espectrofotômetro de Ellman (Ellman et al., 1961), 

usando um substrato de acetilcolina iodada e DTNB (5,5’- ditiobis [ácido 2- 

nitrobenzóico]) e para análise de  butirilcolinesterase foi utilizado um substrato 

de butirilcolina. Para a análise 50 µL de cada amostra foram colocadas em uma 

microplaca, juntamente com 100 µL de solução DTNB na dosagem de 130 µg/ 

mL. A absorbância foi aferida 30 segundos após obtido a homogeneidade dos 

reagentes e 3 minutos após a primeira leitura em um leitor de microplaca a 

405nm. Os resultados foram expressos em “µmol/min/mL” (ESTRELA et al., 

2021).  

 

3.0.  Delineamento experimental  
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4.0 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o Programa Sigma 

Plot versão 11.0 (Systat Software Inc., EUA). O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado 

para verificar a normalidade dos dados. A média de folículos dentro de cada fase 

de desenvolvimento foi comparada entre os animais pelo teste de Kruskal-Wallis. 

O teste Wilcoxon-Mann-Whitney foi utilizado para comparação entre os 

fotoperíodos. Os dados são apresentados como média ± (erro padrão da média) 

e considerados significativos quando P < 0,05 (bilateral). Para as análises 

bioquímicas, para verificação de normalidade foi utilizado o teste Shapiro-Wilk, 

para os dados paramétricos foi utilizado ANOVA de um fator e em seguida pós-

teste de Tukey.  Kruskal-Wallis foi utilizado para comparar as médias dos dados 

não paramétricos seguidos pelo teste T Student e Wilcoxon- Mann- Whitney.  

 

5.0.  RESULTADOS  

Dentro das medidas morfométricas corporais avaliadas, índices 

gonadossomático, hepatossomático, tamanho total, tamanho padrão, M1, M2 e 

M3, não foi encontrada diferença estatística (p > 0,05) (tabela1).  

 

Tabela 1 – Média (± EPM) das análises realizadas das vinte e quatro 

fêmeas de zebrafish expostas aos fotoperíodos 14L:10E e 12L:12E. GSI- índice 

gonadossomático, IHS – índice hepatossomático, TT – tamanho total, TP – 

tamanho padrão, M1- comprimento entre as nadadeiras peitorais, M2 - distância 

entre as nadadeiras laterais, M3 - comprimento da papila urogenital.  

Índices biométricos  14:10 12:12 p 

GSI 6.81 ± 3.06 7.86 ± 3.66 0.76 

IHS 1.53 ± 1.04 1.98 ± 1.80 0.36 

TT 3.28 ± 0.44 2.99 ± 0.32 0.22 

TP 2.70 ± 0.36 2.48 ± 0.29 0.22 

M1 0.27 ± 0.09 0.2 ± 0.04 0.22 

M2 1.05 ± 0.22 0.95 ± 0.14 0.22 

M3 0.25 ± 0.10 0.17 ± 0.06 0.13 

Sem diferença significativa (P > 0,05). 
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Figura 2. (A) Imagem histológica dos fotoperíodos 14L:10E, (B) 12L:12E de folículos presentes no ovário de zebrafish (D. rerio), seta 

vermelha: crescimento primário, seta verde: folículo alvéolo cortical, seta amarela: folículo vitelogênico, seta laranjada: folículo 

maduro, escala 500µm. (C) Estágios de desenvolvimento folicular, (C1) folículo primário, (C2) alvéolo cortical, (C3) vitelogênico e 

(C4) maduro, respectivamente. Demonstrando suas estruturas oocitárias e foliculares em comparação as imagens histológicas, 

escala 100 µm, corados com azul de toluidina; estágio vitelogênico apresentando núcleo mais corado, devido ao sequestro de 

vitelogenina e com formato irregular e no estágio maduro, presença de núcleo e ooplasma tomado por vitelo e com aparência 

homogênea.

A B 

C 

14L:10E 12L:12E 

C1 C2 C3 C4 
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Na caracterização folicular, foram identificados todos os estágios de 

desenvolvimento folicular (Figura 2) para ambos os fotoperíodos. Os folículos 

maduros (Fig. 2 C4) descritos por Yön et al.,, (2008); Lubzens et al., (2010); 

Selman et al., (1993), como folículos sem a presença de núcleo, neste trabalho, 

apresentaram núcleo aparente com migração para a periferia do ovócito, sendo 

observado também uma desintegração das células da granulosa. Todos os 

folículos maduros apresentaram diâmetros mínimos de 0,71 mm e máximo 

0,79mm para o fotoperíodo 12L:12E e 0,68 mm (mínimo) e máximo de 0,74 mm 

para o fotoperíodo 14L:10E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. (A) Distribuição (média ± EPM) de ovócitos e folículos quanto ao 

estágio de desenvolvimento e (B) ativação folicular em ovários de zebrafish (D. 

rerio) submetidos a diferentes fotoperíodos de luz:escuro (12:12 e 14:10).  

a,b Valores sem sobrescrito em comum diferem (P < 0,05). 

 

 

 

A

A

A
A

B

B

B

B

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

 Primário Alvéolo cortical  Vitelogênico  Maduro

P
o
rc

e
n
ta

g
e
m

12:12 14:10 A

A

B

B

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

 Primário Ativados

P
o

rc
e

n
ta

g
e

m
 

12:12 14:10A B 



36 
 

 

 

A distribuição dos folículos e ovócitos foi diferente entre os fotoperíodos. 

Peixes mantidos em fotoperíodo 12L apresentaram maior percentagem de 

folículos primários (p<0,05), enquanto peixes mantidos em fotoperíodo 14L 

apresentaram maior percentagem de folículos alvéolo cortical, vitelogênico e 

maduro (p<0,05) (figura 3A). Comparando a porcentagem de folículos primários 

e ativados é possível perceber que o fotoperíodo 14L determina aumento de 

folículos em crescimento, enquanto o fotoperíodo 12L determina aumento do 

recrutamento folicular (p<0,05) (figura 3B). 

 

Tabela 2.  (Média ± EPM), (A) Diâmetro folicular e (B) oocitário de acordo com 

estágio de desenvolvimento em zebrafish (D. rerio) submetidos a diferentes 

fotoperíodos de luz:escuro (12:12 e 14:10). 

A,B Valores sem sobrescrito em comum diferem (P < 0,05) 

 

Os folículos primários e vitelogênico apresentaram maior diâmetro 

(p<0,05) no grupo exposto ao fotoperíodo 12L:12E (tabela 2). Já os ovócitos 

inclusos em folículos primários, alvéolo corticais e vitelogênicos apresentaram 

maior diâmetro (p<0,05) também para o mesmo grupo. 

 

 

 

 

 

Fotoperíodo 

Diâmetro folicular (µm – média ± EPM) 

Primário Alvéolo Cortical Vitelogênico Maduro 

12L:12E 122,5 ± 2,6 A 366,4 ± 12,8 A 460,7 ± 16,5 A 764,9 ± 31,0 A 

14L:10E 101,2 ± 1,2 B 311,5 ± 5,5 A  411,0 6,2 B 738,9 ± 20,4 A 

 

Fotoperíodo 

Diâmetro oocitário (µm – média ± EPM) 

Primário Alvéolo Cortical Vitelogênico Maduro 

12L:12E 122,5 ± 2,6 A 244,9 ± 3,5 A 387,9 ± 9,5 A 690,3 ± 11,0 A 

14L:10E 101,2 ± 1,2 B  233,2 ± 3,1 B 355,8 ± 3,8 B 669,5 ± 8,0 A 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. (A) Área folicular e (B) oocitária (média ± EPM) de acordo com 

estágio de desenvolvimento em zebrafish (D. rerio) submetidos a diferentes 

fotoperíodos de luz: escuro (12:12 e 14:10).  

A,B Valores sem sobrescrito em comum diferem (P < 0,05). 
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A área folicular e oocitária seguiu o mesmo comportamento observado 

para o diâmetro folicular e oocitário (figura 4A e 4B). Ou seja, folículos 

vitelogênicos dos peixes expostos ao fotoperíodo 14L:10E apresentaram menor 

área (p<0,05), assim como os ovócitos inclusos nos folículos primários, alvéolo 

corticais e vitelogênicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. (A) Área (B) Diâmetro (média ± EPM) do núcleo de ovócitos de acordo 

com estágio de desenvolvimento em zebrafish (D. rerio) submetidos a diferentes 

fotoperíodos de luz:escuro (12:12 e 14:10).  

A,B Valores sem sobrescrito em comum diferem (P < 0,05). 
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A área e o diâmetro dos núcleos foram menores para os peixes expostos 

ao fotoperíodo (p<0,05) 14L:10E, quando comparados os estágios foliculares 

primários e alvéolo corticais do fotoperíodo 12L:12E (Figura 5).  

 

 

 

Figura 6. Espessura do envelope vitelínico (média ± EPM) avaliado de 

acordo com estágio de desenvolvimento folicular em zebrafish (D. rerio) 

submetidos a diferentes fotoperíodos de luz:escuro (12:12 e 14:10).  

A,B Valores sem sobrescrito em comum diferem (P < 0,05). 

 

A espessura do envelope vitelínico foi menor (p<0,05) para os peixes 

expostos ao fotoperíodo 14L:10E, nos estágios foliculares vitelogênico e maduro 

(Figura 6). 
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Figura 7. Espessura (média ± EPM) da camada de células foliculares (teca e 

granulosa) avaliada de acordo com estágio de desenvolvimento em zebrafish (D. 

rerio) submetidos a diferentes fotoperíodos de luz: escuro (12:12 e 14:10).  

A,B Valores sem sobrescrito em comum diferem (P < 0,05). 

 

Quando avaliada a espessura das células foliculares (Figura 7), foi 

observado um aumento dessa para o estágio folicular alvéolo cortical (p<0,05) 

no grupo exposto ao fotoperíodo 14L:10E. Porém folículos vitelogênicos 

apresentaram menor (p<0,05) espessura dessa camada para o mesmo 

fotoperíodo e nos maduros não foi observada diferença (p > 0,05). 
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Figura 8. População folicular (média ± EPM) estimada por ovário e fase 

de desenvolvimento folicular em zebrafish (D. rerio) submetidos a diferentes 

fotoperíodos de luz:escuro (12:12 e 14:10).  

Sem diferença significativa (P > 0,05). 

 

O fotoperíodo não influenciou a população folicular, independente do 

estágio de desenvolvimento folicular avaliado. (Figura 8). Para fotoperíodo 

14L:10E a população folicular média por ovário foi de 77523.18 ± 46108.10, 

enquanto para o fotoperíodo 12L:12E foi de 74289.27 ± 28856.55. (Tabela 3) 
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Tabela 3. População folicular (média ± EPM) estimada por ovário e fase de desenvolvimento folicular em zebrafish (Danio rerio). 

Fotoperíodo  Animal Primário Alvéolo cortical Vitelogênico Maduro Total 

14:10 

1 289936.5 88165.5 30084 44035.2 113055.3 

2 370743.6 150713.1 25898.4 1267.2 137155.575 

3 134105.4 56226.3 20143.2 8236.8 54677.925 

4 135043.2 54230.1 27206.4 15206.4 57921.525 

5 68303.1 21292.8 3924 5702.4 24805.575 

 Média  199626.36 ±   

125645.14 

74125.56 ± 

31537.7364 

21451.2 ± 

10444.3616 

14889.6 ± 

17057.2604 

77523.18 ± 
46108.10 

12:12 

1 111804 45731.7 17360.4 7394.4 45572.625 

2 203049 121701.3 47485.8 10475.4 95677.875 

3 263917.5 97211.1 31912.5 21567 103652.025 

4 198082.5 79718.1 46464.6 15713.1 84994.575 

5 51051 52229.1 42890.4 20026.5 41549.25 
 

 Média  165580.8 ± 

83873.9417 

79318.26 ± 

31537.7364 

37222.74 ± 

12704.0933 

15035.28 ± 

6066.5195 

74289.27 ± 
28856.55 

 Sem diferença significativa entre fotoperíodos p>0,05 
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Parâmetros de estresse oxidativo 

Os peixes expostos ao fotoperíodo 12L:12E apresentaram uma maior 

concentração em todos os parâmetros bioquímicos relativos ao estresse 

oxidativo (peróxido de hidrogênio e espécies reativas de oxigênio) e a atividade 

antioxidante (SOD, nitrito, TBARS e catalase) (p < 0,05), em relação aos animais 

expostos ao fotoperíodo 14L:10E (figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Parâmetros bioquímicos para estresse oxidativo e atividade 

antioxidante de ovários das fêmeas de zebrafish expostos aos fotoperíodos 

14L:10E e 12L:12E (média ± EPM). (A) Atividade superóxido dismutase (U/g 

proteína), (B) Atividade catalase (mmol/g proteína), (C) Concentração de nitrito 

(µmol/L)/g de proteína, (D) peróxido de hidrogênio (µmol/L)/g de proteína, (E) 

Substâncias reativas do ácido tiobarbitúrico (mmol/L)/g proteína, (F) Espécies 

reativas de oxigênio (fluorescência reativa)/g proteína. 

A,B Valores sem sobrescrito em comum diferem (P < 0,05). 
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Figura 10. Concentração de proteínas totais referentes aos ovários das fêmeas 

expostas aos fotoperíodos 14L:10E e 12L:12E, (média ± EPM). 

A,B Valores sem sobrescrito em comum diferem (P < 0,05). 

 

A concentração de proteínas totais dos animais expostos ao fotoperíodo 

14L:10E foi maior do que os animais expostos ao fotoperíodo 12L:12E (p < 0,05) 

(Figura 10). 

 Foi demonstrado uma maior atividade da enzima acetilcolinesterase (p < 

0,05) nos animais expostos ao fotoperíodo 12L:12E do que os expostos 14L:10E. 

Enquanto para a atividade da butirilcolinesterase não foi observado diferença 

significativa (p > 0,05) (Figura 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

0

2

4

6

8

10

12

14

14:10 12:12

P
ro

te
ín

a
s
 t

o
ta

is
 (

g
/d

L
) 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Atividade das enzimas acetilcolinesterase e butirilcolinesterase dos 

ovários das fêmeas de zebrafish expostas aos fotoperíodos 14L:10E e 12L:12E, 

(média ± EPM). 

a,b Valores sem sobrescrito em comum diferem (P < 0,05). 

 

6.0. DISCUSSÃO  

Esse trabalho demonstra que a estimativa de população folicular pode ser 

uma ferramenta efetiva na avaliação do desenvolvimento folicular em zebrafish. 

Até o momento, este é um dos poucos trabalhos a utilizar essa metodologia, 

analisar os efeitos morfométricos e realizar análise bioquímica de diferentes 

fotoperíodos no desenvolvimento folicular em zebrafish (Danio rerio).  

Os resultados obtidos para índices gonadossomáticos e 

hepatossomáticos juntamente com aferições do tamanho corporal, padrão M1, 

M2 e M3 em fotoperíodos distintos, não obtiveram diferença significativa, o que 

também foi observado por Machado et al. (2016), ao expor piracanjuba juvenis 

(Brycon orbygnianus) a dois diferentes fotoperíodos 18L:6E e 6L:18E.  
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Os resultados demonstraram que ao se fazer cortes seriados foi possível 

visualizar núcleo nos folículos maduros, ao contrário do que é descrito na 

literatura em que essa fase de desenvolvimento não apresenta essa estrutura 

(Yön et al., 2008; Selman et al., 1993). A ausência do núcleo é indicada, pois 

eles estariam recobertos por vitelogenina.  

Quando foi avaliada a percentagem de folículos ativados pode-se 

observar que  quando o Danio rerio é exposto a fotoperíodos superiores há um 

aumento da taxa de maturação folicular, comprovado pelo aumento de proteínas 

totais (figura 10),  o que não ocorreu com o fotoperíodo 12L, isso pode ser 

corroborado com aumento de ROS, que poderia ter levado os folículos a 

entrarem em apoptose durante seu desenvolvimento (HASAN; 

MONIRUZZAMAN; MAITRA, 2014). Esse mesmo comportamento foi 

demonstrado por Abdollahpour et al., (2020), em zebrafish mantidos no 

fotoperíodo 16L:8E, quando comparados com fotoperíodos menores. As 

percentagens de folículos inativados (folículos primários) foi menor no 

fotoperíodo 14L:10E, indicando que embora o fotoperíodo maior promova 

aumento da maturação dos folículos em estágio avançado de desenvolvimento, 

o recrutamento folicular parece ser induzido por fotoperíodos menores.  

A maturação folicular é caracterizada pelo acúmulo de vitelogenina, uma 

glicoproteína sintetizada pelo fígado, a partir do aumento dos níveis de estradiol 

sintetizados pelos folículos em maturação. A maior concentração de proteínas 

totais (p<0,05), em ovários de peixes mantidos em 14L, corroboram com esse 

resultado, indicando uma maior concentração de vitelogenina, principalmente 

(Figura 9). O estradiol e a 17-20 βP (17,20β,21-trihydroxy-4-pregnen-3-one) 

sintetizado por folículos em maturação poderiam influenciar nessa ativação e 

posterior crescimento, pois ambos aumentam durante a fase de recrutamento 

celular e no início da primeira fase meiótica, também sendo responsáveis por 

promover a mitose de oogônias em peixes teleósteos (HANNA et al., 2010), 

podendo ser um indicativo que o fotoperíodo 14L possa ter estimulado um 

aumento de ambos os hormônios.  

O que pode influenciar o número de folículos em maturação onde foi 

observado um aumento, o que pode promover a compressão de folículos 

menores, isto porque esses folículos apresentam diâmetros maiores, o que 

influência diretamente nos diâmetros e áreas de todos os folículos, explicando 
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assim a diminuição do diâmetro destas estruturas de peixes mantidos em 

fotoperíodo 14L. Mesmo com essas diferenças, todos os resultados de diâmetros 

para ambos os fotoperíodos de todas as fases de desenvolvimento, corroboram 

com os diâmetros descritos por (SELMAN et al., 1993; SOUSA et al., 2016; YÖN; 

AYTEKIN; YÜCE, 2008). 

Quando analisado a área folicular do folículo e do ovócito observou-se 

que o aumento no fotoperíodo 12L:12E pode estar correlacionado com aumento 

de TBARS, indicando que eles sofrem estresse oxidativo (figura 10) (AKHTAR 

et al., 2020). O aumento da área dos ovócitos em folículos vitelogênicos no 

fotoperíodo 12L:12E, pode também estar correlacionado com o aumento da 

produção de vitelogenina produzida pelo fígado, mediada pelo estímulo da 

produção de FSH e estradiol pela melatonina (FALCÓN et al., 2007). A 

melatonina também poderia promover o aumento desses ovócitos uma vez que 

é considerado um hormônio lipofílico e tem capacidade de penetrar na 

membrana plasmática em todos as células presentes nos organismos dos 

animais, inclusive, nos folículos ovarianos (FALCÓN et al., 2011). Localmente 

ela pode ativar enzimas antioxidantes em células de folículos ovarianos, como a 

dismutase superóxido (SOD), catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPx), 

importantes para remoção dos radicais livres, evitando o estresse oxidativo que 

ocorre durante o desenvolvimento folicular, melhorando a qualidade do ovócito 

evitando apoptose celular (REITER et al., 2009). O que foi observado na figura 

(figura 10) um aumento na produção de SOD e CAT no fotoperíodo 12L.  

O aumento dos núcleos em folículos primários e alvéolo cortical pode 

indicar aumento da atividade celular. Hanna et al., (2010), demonstrou a 

expressão do receptor nuclear de progestina (Pgr), e  a 17-20βP (17,20β,21-

trihydroxy-4-pregnen-3-one) foi capaz de estimular esses receptores em núcleos 

de folículos nos estágios de crescimento primário e alvéolo cortical e não nos 

estágios vitelogênico e maduro, estando ele relacionado ao crescimento do 

desenvolvimento oocitário e produção de RNA mensageiro.  

A espessura encontrada para o envelope vitelínico em folículos maduros 

foi de 4 µm, resultado maior do que o encontrado por Selman et al., (1993), em 

peixes expostos ao mesmo fotoperíodo. A formação dessa estrutura ocorre 

durante o desenvolvimento do folículo primário, quando o ovócito produz 

microvilosidade que são enviadas as células somáticas acima da membrana 
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basal, durante a fase de desenvolvimento do folículo alvéolo cortical. O envelope 

vitelínico (zona pelúcida)  começa a ficar mais aparente conforme ele se 

desenvolve e têm a capacidade de promover a comunicação entre o ovócito e 

as células foliculares durante a maturação folicular (CASSEL et al., 2017). Seu 

aumento de espessura para os folículos no fotoperíodo supracitado pode estar 

relacionado a um aumento da taxa de maturação folicular, isso porque esses 

ovócitos apresentavam maior área, indicando maior taxa de crescimento.  

É interessante observar que a espessura das células foliculares (teca e 

granulosa)  em folículos alvéolo corticais no fotoperíodo 14L diminui ao longo da 

maturaçāo, enquanto no fotoperíodo 12L acontece o inverso (figura 7). 

KAGAWA, (2013),  demonstrou que o estradiol sintetizado pelos folículos em 

crescimento induziriam a ativação e crescimento de foliculos menores, 

promovendo assim aumento da espessura da camada de células foliculares, em 

folículos alvéolo corticais. Bächler et al.,(2014), demonstrou que camadas mais 

espessas das células da granulosa promovem sob influência de FSH, aumento 

da concentração de estradiol intrafolicular, o que estaria diretamente relacionado 

com crescimento folicular e maturação oocitária. Em nossos resultados os peixes 

expostos ao fotoperiodo 14 L apresentavam maior percentagem de foliculos 

ativados, o que indica maturacao folicular (LI; GE, 2020; TSE; GE, 2010). 

A estimativa da população folicular do ovário do Danio rerio para o 

fotoperíodo 14L:10E foi 77523.18 e para o fotoperíodo 12L:12E foi de 74289.27 

por ovário (tabela 3). Para comparação, suínos apresentam em média (185.000-

779.000) e bovino (10.043 – 253.000) (Alves et al., 2015). Se tornando um dado 

de extrema importância para futuros trabalhos em que o objetivo seja estudar os 

efeitos deletérios de substâncias sobre a população total de folículos e no 

desenvolvimento folicular de Danio rerio. 

O óxido nítrico foi encontrado em maior concentração em ovários de 

peixes submetidos a fotoperíodo 12L (figura 9). E peixes expostos a esse 

fotoperíodo apresentarem maior quantidade de folículos desativados (folículos 

primários). Esse tipo folicular é considerado independente de gonadotrofina, 

tanto que apresenta uma camada de células da pré-granulosa. Chaturvedi and 

Kumar, (2007) utilizando codorna (Coturnix coturnix japônica) demonstraram que 

o óxido nitrito foi capaz de estimular não somente o eixo hipotalâmico-hipofisário-

gonadal e adrenal, mas também foi capaz de modular respostas fotosexuais. 
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 Rettori et al.,(1993), chegaram à hipótese de que o NO pode regular a 

liberação de hormônio liberador de hormônio luteinizante (LHRH) e 

consequentemente do hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo 

estimulante (FSH). Conforme esses folículos começam a se desenvolver, há o 

início da formação de um tecido somático, vascularizado contendo células da 

teca. Esses dados são corroborados pela avaliação da espessura de células da 

teca e granulosa na figura 6, a qual mostra um aumento da espessura das 

camadas da granulosa e teca em folículos alvéolos corticais e maduros no 

fotoperíodo 12L.  

O peroxido de hidrogênio (H2O2), a SOD e a catalase, estavam 

aumentadas no fotoperíodo 12L, o que corrobora o resultado, indicando o efeito 

antioxidante da melatonina no ovário (figura 9). O mesmo foi encontrado por 

Choudhary et al., (2018)  e Hasan; Moniruzzaman; Maitra, (2014). 

Melatonina por ser um hormônio lipofílico e passar pela membrana 

plasmática de todas as células presentes nos organismos dos animais (FALCÓN 

et al., 2011), pode ativar enzimas antioxidantes (SOD e catalase) em células de 

folículos ovarianos.  Essas enzimas são de suma importância para remoção dos 

radicais livres, evitando o estresse oxidativo que ocorre durante o 

desenvolvimento folicular, melhorando a qualidade do ovócito (REITER et al., 

2009). Porém os peixes mantidos em fotoperíodo 12L (figura 9) apresentaram 

uma maior porcentagem de ROS do que o 14L, indicando que houve uma maior 

atividade celular que culminou no desenvolvimento do estresse oxidativo.  

Neste trabalho foi possível identificar ambas as acetilcolinesterase (AChE) 

e a butirilcolinesterase (BuChE), no tecido ovariano do zebrafish (figura 12). O 

que não é descrito por ARAÚJO; SANTOS; GONSALVES, (2016), no qual 

descreve que enzimas como a AChE são encontradas no sistema nervoso 

central, periférico e muscular, enquanto que a BuChE são encontradas no 

plasma sanguíneo. Além de ter sido observada uma maior ativação de AChE no 

fotoperíodo 12L:12E o que sugere o aumento das respostas e envios de 

informações nervosas (Figura 12). 

Diante disso, podemos afirmar que os ovários de zebrafish apresentam 

uma heterogeneidade de estruturas foliculares independente do fotoperíodo 

avaliado. O fotoperíodo 14L promoveu aumento na média de folículos alvéolos 

cortical, vitelogênicos e maduros, tendo a capacidade de aumentar o número de 



50 
 

 

folículos ativados nos ovários. Mas o fotoperíodo 12L foi capaz de promover 

aumento do diâmetro primário, alvéolo cortical e vitelogênicos. Assim como 

promove aumento da área de folículos e ovócitos para os mesmos tipos 

foliculares. Neste mesmo fotoperíodo também foi observado, aumento da área e 

o diâmetro dos núcleos de folículos primário e alvéolo cortical. O mesmo foi 

observado na espessura do envelope vitelínico em folículos vitelogênicos e 

maduros além do aumento da espessura de camadas das células foliculares nos 

mesmos estágios foliculares. 

Apesar do aumento dessas estruturas ocasionadas pelo estímulo do 

fotoperíodo 12L houve um aumento nas análises referentes a ROS, NO, TBARS 

e H2O2, demonstrando resposta do organismos do animal ao aumento de 

desenvolvimento das estruturas supracitadas, além da resposta antioxidante 

aumentando SOD e CAT. Mas esse aumento de SOD e CAT não foram 

suficientes para diminuir a apoptose celular, como é observado na porcentagem 

folicular do fotoperíodo 12L que demonstra uma diminuição a quantidade de 

folículos ativados, o que não é interessante para manutenção de reprodutores.  

Indicando assim, que o fotoperíodo 14L é importante não só por promover a 

maturação folicular como também para diminuir estresse oxidativo no 

desenvolvimento ovariano. 
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