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Sinopse 

Este estudo descreve a estrutura microscópica do testículo do ciclídeo-anão 

Apistogramma hippolytae e revela a presença marcante de espermatogônias gigantes 

peculiares, registrado apenas para ciclídeos e incomum aos demais teleósteos. Análises 

quantitativas mostram que tais células variam normalmente ao longo das fases 

reprodutivas, de forma semelhante à esperada para espermatogônias primárias. Por fim, 

uma breve revisão da literatura revela possível relação destas células gigantes com o 

sistema de acasalamento poligâmico dos ciclídeos. 

Palavras-Chave: espermatogônia gigante, fase reprodutiva, testículo incomum, 

Apistogramma 
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RESUMO 

 

Algumas espécies de ciclídeos aparentemente passam por mudança de sexo protogínica (de 

fêmea para macho) em determinado momento do ciclo de vida. Embora o termo protoginia seja 

usado para mudança de sexo na fase adulta, mudança de sexo prematuracional também foi 

sugerida para ciclídeos. Em parte, isso decorre do registro da presença de presumíveis oócitos 

no testículo de alguns ciclídeos, aliado ao comportamento típico de espécies hermafroditas, com 

machos dominantes restringindo o acesso reprodutivo às fêmeas (ou seja, a mudança de sexo 

seria influenciada por fatores sociais). No entanto, em espécies de ciclídeos africanos 

Haplochrominae foram registradas espermatogônias gigantes nos testículos, ao invés de oócitos 

testiculares. Estas células supostamente aumentam em quantidade com a idade e em gerações 

de híbridos, sugerindo efeitos de anomalias associadas ao envelhecimento. No presente estudo, 

registramos a presença de espermatogônias gigantes nos testículos do ciclídeo-anão 

Apistogramma hippolytae e notamos variações marcantes na proporção destas células nas 

diferentes fases reprodutivas. Peixes em fase de regressão reprodutiva apresentam maior 

proporção dessas células, enquanto uma menor proporção é encontrada em indivíduos aptos a 

liberarem esperma. Esta mesma variação é normalmente encontrada em espermatogônias 

primárias de teleósteos ao longo do ciclo reprodutivo, o que sugere que espermatogônias 

gigantes são de fato células germinativas primárias, o que contraria a hipótese de anomalias por 

envelhecimento. De fato, tais células aumentam em quantidade com o tamanho dos machos de 

A. hippolytae, mas não há relação entre estas células e a agressividade dos indivíduos. Isso 

indica que fatores associados ao envelhecimento, que podem afetar a função testicular e 

agressividade, aparentemente não estão associados ao surgimento de espermatogônias gigantes. 

Além disso, nossos resultados experimentais indicam que interações sociais também não devem 

estar relacionadas ao surgimento ou quantidade dessas células nos testículos de A. hippolytae. 

Por fim, devido estas células ocorrerem comumente em diversas espécies de ciclídeos 

poligâmicos, sugerimos que o papel destas grandes células esteja associado ao desenvolvimento 

de espermatozoides maiores e, portanto, mais velozes, para garantir o sucesso reprodutivo 

nestes grupos que passam por intensa competição espermática.  
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ABSTRACT 

 

Some species of cichlids apparently undergo protogynous sex change (female to male) at some 

point in the life cycle. Although frequently used to designate sex change at adulthood, the term 

protogyny also includes prematuracional sex change, which has been suggested to occur among 

cichlid fishes. In part, this stems from the record of the presence of purported oocytes in the 

testis of some cichlids, coupled with the typical behavior of hermaphroditic species with 

dominant males restricting reproductive access to females (i.e., the sex change would be 

influenced by social factors). However, giant cells considered to represent testicular oocytes 

were identified as giant spermatogonia in several species of African Haplochrominae cichlids. 

These cells are reported to increase in quantity with age and generations of hybrids, which was 

suggested to represent anomalies associated with aging. In the present study, we recorded the 

presence of giant spermatogonia in the testes of the dwarf cichlid Apistogramma hippolytae and 

noticed striking variations in the proportion of these cells along the reproductive stages. 

Individuals at reproductive regression phase had higher proportion of these cells, while a 

smaller proportion was found in mature (ready to release sperm) individuals. A similar pattern 

of quantitative variation in primary spermatogonia is found along the reproductive cycle of 

teleosts in general, which suggests that giant spermatogonia are indeed primary germ cells and 

contradicts the hypothesis of aging anomalies. In fact, these cells increase in amount with the 

size of male A. hippolytae, but there is no relationship between these cells and aggressiveness 

of individuals. This indicates that factors associated with aging that may affect testicular 

function, hormonal levels, and aggression apparently are not associated with the amount of 

giant spermatogonia. Our experimental results also indicate that social interactions are 

apparently not related to the occurrence or amount of such cells in the testes of A. hippolytae. 

Finally, we review the occurrence of giant spermatogonia among cichlid species and suggest a 

possible association of these cells with the polygamous mating system. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Em vertebrados, o sexo é determinado geneticamente (aves e mamíferos) e/ou 

influenciado por fatores ambientais, como ocorre em peixes, anfíbios e répteis (Devlin & 

Nagahama, 2002; Piferrer & Guiguen, 2008). Em peixes, grupo mais basal entre os vertebrados, 

muitas espécies são desprovidas de cromossomos sexuais e o sexo é determinado 

principalmente por variações de temperatura e pH da água (Römer & Beisenherz, 1996; Devlin 

& Nagahama, 2002; Oldfield, 2005), podendo haver ação conjunta entre genótipo e ambiente 

(Devlin & Nagahama, 2002; Yamomoto et al., 2014). Gonocorismo, condição em que o 

indivíduo funciona apenas como macho ou fêmea durante todo o ciclo de vida, é a forma mais 

comum de padrão sexual entre os vertebrados. Porém, o hermafroditismo é bem difundido entre 

os peixes teleósteos. Uma espécie ou população é hermafrodita se os indivíduos funcionarem 

com os dois sexos em algum momento da vida, e são reconhecidos dois padrões de 

hermafroditismo: simultâneo (quando o indivíduo pode reproduzir com ambos os sexos ao 

mesmo tempo) e sequencial (Sadovy & Shapiro, 1987). Neste último, duas formas ocorrem: a 

protandria, quando ocorre a inversão de sexo de macho para fêmea, e protoginia, de fêmea para 

macho (Sadovy & Shapiro, 1987). Inversão de sexo bidirecional também pode ocorrer, no 

entanto, isso foi registrado apenas em ambiente experimental (Munday et al., 2006).  

O hermafroditismo é uma condição derivada e aparentemente evoluiu várias vezes e 

independentemente em diferentes grupos de peixes teleósteos primariamente gonocóricos 

(Avise & Mank, 2009). O Modelo de Vantagem de Tamanho é o conceito mais geral que explica 

sob quais condições o hermafroditismo pode ter evoluído (Ghiselin, 1969). Protoginia, por 

exemplo, é a forma mais difundida de hermafroditismo em teleósteos e ocorre 

predominantemente em espécies onde grandes machos monopolizam o acesso reprodutivo às 

fêmeas (Warner, 1988). Assim, em espécies que formam haréns, a mudança de sexo parece ser 

controlada socialmente. Neste caso, quando os maiores machos são experimentalmente 

removidos, as maiores fêmeas tendem a mudar o sexo e assumir o controle sobre a reprodução. 

Apesar deste modelo ser consistente para explicar a evolução da protoginia, algumas espécies 

que mostram plasticidade na mudança de sexo não o fazem quando oferecida uma oportunidade 

(Cole & Shapiro, 1995). Desta forma, o modelo tem sido expandido para incluir fatores como 

competição de esperma e fecundidade das fêmeas (Muñoz & Warner, 2003), sugerindo uma 

multiplicidade de fatores envolvidos na mudança de sexo. 

Espécies de peixes que expressam alguma forma de hermafroditismo ocorrem em 27 

famílias e 94 gêneros (Mitchelson & Liu, 2008). Os Perciformes são o grupo com maior número 
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de espécies hermafroditas, e isso parece estar associado ao sistema de hierarquia social à qual 

as espécies se organizam. Em serranídeos, por exemplo, grupo de Perciformes marinhos, 

protoginia é a condição ancestral e a desova ocorre em pares de acasalamento nas espécies 

protogínicas, diferente das espécies mais derivadas, que apresentam padrão sexual gonocórico 

e a desova é realizada em grupos de desovas. Assim, a transição evolucionária do padrão sexual 

parece estar condicionada à mudança no modo de reprodução (Eriman, 2009, 2013).  

Embora hermafroditismo seja difundido entre os teleósteos, uma grande parte dos 

estudos com registro de espécies hermafroditas carece de informações convincentes para essa 

categorização (Mitcheson & Liu, 2008). Pelo menos 21 famílias de teleósteos foram registradas 

como sendo hermafroditas, mas com base em diagnósticos frágeis para hermafroditismo (q.v. 

Mitcheson & Liu, 2008). Em parte, isso decorre de registros de espécies com gônadas 

bissexuais serem erroneamente classificadas como hermafroditas. Peixes bissexuais foram 

registrados com bastante frequência na natureza, indicando ser um mecanismo comum ao 

grupo. Isso ocorre porque os peixes têm a estrutura mais simples da gônada se comparados a 

outros vertebrados. Apesar de vários efeitos que causem disfunções endócrinas estarem 

associados ao aparecimento de gônadas bissexuais, em populações naturais este aspecto foi 

mostrado ser comum, registrado para 37 espécies (Bahamonde et al., 2013). 

Critérios adequados para a classificação de indivíduos hermafroditas incluem estudos 

histológicos detalhados, com fotomicrografia de vários estágios de desenvolvimento da gônada, 

de forma a demonstrar a ocorrência de tecidos testicular e ovariano maduros simultaneamente 

ou sequencialmente (Sadovy & Shapiro, 1987; Sadovy & Domeier, 2005; Mitcheson & Liu, 

2008). Assim, a simples presença de gônadas bissexuais é considerada uma fraca evidência de 

hermafroditismo. No entanto, o registro de espécies com gônadas bissexuais tem aumentado 

consideravelmente desde a primeira revisão de Atz (1964) sobre peixes hermafroditas. A forma 

do testículo fornece informações relevantes para estudos de relações filogenéticas, no entanto, 

forma não indica função, e função é importante para estudar o valor adaptativo do caráter. 

Assim, o gênero é definido em termos de função reprodutiva (Sadovy & Shapiro, 1987). 

Tem sido sugerido que ciclídeos passam por mudança de sexo, mas os estudos 

publicados carecem de evidências diagnósticas para a classificação desses peixes como 

hermafroditas (Mitcheson & Liu, 2008). Portanto, são recomendados mais estudos a fim de 

conhecer melhor o padrão sexual adotado pelo grupo. 

A ocorrência de oócitos no testículo foi registrada para 12 espécies de ciclídeos 

africanos (Peters, 1975). Duas outras espécies de ciclídeos neotropicais (Satanoperca 

leucosticta e S. pappaterra) foram registradas com tal característica (Loir et al., 1989; Moura 
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et al., 2011). Assim, mudança de sexo prematuracional foi especulada para o grupo. No entanto, 

em nenhum desses casos foi realizado estudo sobre o desenvolvimento gonadal, que poderia 

confirmar mudança de sexo na fase jovem.  

Fishelson (1996) descreveu a estrutura do testículo de 12 espécies de ciclídeos africanos 

Haplochrominae, as mesmas espécies registradas com oócitos no testículo descritas por (Peters, 

1975), e considerou como espermatogônias gigantes as grandes células até então classificadas 

como oócitos. Essas células foram notadas aumentar em número com a idade e gerações de 

híbridos, levando o autor a sugerir efeitos de envelhecimento como fator causal gerador de 

espermatogônias gigantes. Nos casos estudados por Fishelson (1996), todos os machos 

analisados apresentaram espermatogônias gigantes. Variações intraespecíficas foram notadas 

para S. leucosticta, mas sugeriu-se a ocorrência de mudanças em função das fases reprodutivas 

(Loir et al., 1989). Neste contexto, estudos mais recentes têm registrado estas células peculiares 

em ciclídeos anões (Apistogramma sp.) e também foi sugerido que seria resultado de mudança 

de sexo prematuracional (Rocha, 2009; Nunez et al., 2011). 

Assim, no presente estudo descrevemos a estrutura microscópica do testículo do 

ciclídeo-anão Apistogramma hippolytae e relacionamos as variações na quantidade das células 

germinativas com as fases reprodutivas (Capítulo 1), tamanho corporal dos indivíduos e nível 

de agressividade (Capítulo 2). Tais análises nos permitiram avaliar se estas células estão 

associadas a possíveis mudança de sexo prematuracional, efeitos deletérios (especulado 

anteriormente como resultado de envelhecimento e/ou hibridização; Fishelson, 1996, 2003), ou 

se são espermatogônias peculiares comuns aos ciclídeos.  
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OBJETIVOS 

 

Geral 

 

Descrever o padrão sexual de Apistogramma hippolytae e testar a associação entre porcentagem 

das células germinativas gigantes testiculares ao comportamento agressivo dos indivíduos. 

 

Específicos 

 

Capítulo 1: Descrever a estrutura testicular de Apistogramma hippolytae e comparar a 

proporção de células germinativas nas diferentes fases reprodutivas; 

 

Capítulo 2: Testar a associação entre as espermatogônias gigantes, o tamanho e a agressividade 

de indivíduos de A. hippolytae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

__________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaço-Fernandes, T., Zuanon, J., Amadio, S. & 

Duncan, W. 2016. Testículo de Apistogramma 

hippolytae (Perciformes, Cichlidae): um ciclídeo-

anão com espermatogônia gigante. Manuscrito em 

preparação para Journal of Fish Biology  



17 
 

Testículo de Apistogramma hippolytae (Perciformes, Cichlidae): um ciclídeo-anão com 

espermatogônia gigante 

 

Talles Colaço-Fernandes¹, Jansen Zuanon²*, Sidineia Amadio² e Wallice Duncan³ 

 

¹ Programa de Pós-Graduação em Biologia de Água Doce e Pesca Interior, Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia - INPA, Av. André Araújo, 2936, Cx. P. 2223, CEP 69080-971, 

Manaus, AM, Brasil. 

 ² Coordenação de Biodiversidade, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, Av. 

André Araújo, 2936, Cx. P. 2223, CEP 69080-971, Manaus, AM, Brasil. 

³ Departamento de Morfologia, Universidade Federal do Amazonas, Avenida General Rodrigo 

Octávio Jordão Ramos, 6200. Coroado I, CEP 69077-000 Manaus, Amazonas, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Autor para correspondência  

email: jzuanon3@gmail.com 

Tel.: +55 92 996017162  

 



18 
 

 

Resumo 

Os ciclídeos têm sido referidos como peixes capazes de passar por mudança de sexo protogínico 

(mudança de sexo funcional de fêmea para macho). A presença de presumíveis oócitos no 

testículo de algumas espécies tem levado alguns autores a sugerirem padrão sexual hermafrodita 

para o grupo. Assim, notando células semelhantes a oócitos no testículo do ciclídeo-anão 

Apistogramma hippolytae, descrevemos a estrutura microscópica das gônadas a fim de entender 

o padrão sexual da espécie. Para isso, procedemos uma análise qualitativa e quantitativa das 

células germinativas do testículo dos indivíduos da espécie. Classificamos os presumíveis 

oócitos como espermatogônias gigantes, que são distribuídas ao longo do testículo, mas com 

particular localização na periferia dos lóbulos testiculares, próximo à túnica albugínea. A 

proporção destas células varia em função das diferentes fases reprodutivas (desenvolvimento 

inicial e intermediário, apto a liberar esperma, e regressão), reduzindo com o avanço da 

maturação, mas nunca ausente, indicando tratar-se de espermatogônias primárias. Estas 

espermatogônias possuem núcleo grande e citoplasma claro, com presença de presumíveis 

vesículas lipídicas. Apresentam inclusões citoplasmáticas basofílicas (corpos densos ou 

“nuages”) que aparenta a morfologia de nucléolos de oócito perinucleolar. Desta forma, 

sugerimos que os presumíveis oócitos testiculares registrados em espécies de ciclídeos são 

espermatogônias gigantes, e que possíveis falhas na identificação destas células podem ter 

levado à hipótese de hermafroditismo para o grupo. Assim, o padrão sexual gonocórico (sexo 

separado) é sugerido para os ciclídeos com testículos incomuns, ou seja, com células 

semelhantes a oócitos. 

Palavras-chave: Fase reprodutiva, células germinativas, hermafroditismo, gonocorismo  

 

Introdução  

 

Hermafroditismo, padrão sexual no qual uma espécie ou população apresenta indivíduos 

funcionando com ambos os sexos em algum momento da vida, é comum em várias linhagens 

de peixes e foi confirmado para 27 famílias de teleósteos, 94 gêneros e 7 ordens. Isso equivale 

a aproximadamente 6 % de todas as famílias de teleósteos já registradas (Mitcheson & Liu, 

2008). Hermafroditismo pode ter várias formas, ocorrendo sequencialmente (protogínicos ou 

protândricos), ou simultaneamente. Protoginia, a forma mais comum de mudança de sexo 

funcional, é a mudança de fêmea para macho, enquanto na protandria ocorre o inverso. 

Mudança bidirecional de sexo também pode ocorrer, no entanto, foi mostrada apenas 
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experimentalmente (Monday et al., 2006). Todas essas formas são classificadas como 

hermafroditismo se uma proporção significativa de indivíduos de uma população ou espécie 

apresenta ambos os sexos funcionais (simultaneamente ou em sequência) (Sadovy & Shapiro, 

1987). Caso não ocorra, a espécie é considerada gonocórica (sexo separado). 

A ordem Perciformes é o grupo de peixes com a maior ocorrência de espécies 

hermafroditas, exibindo mais de 10 % das famílias com hermafroditismo, particularmente entre 

as marinhas (Mitcheson & Liu, 2008). Pomacentridae e Labridae são famílias marinhas bem 

conhecidas com representantes hermafroditas. Entre os ciclídeos, representantes Perciformes 

de água doce e grupo irmão de Pomacentridae e Labridae, existem mais registros de labilidade 

sexual do que em qualquer outro clado de água doce, embora mudança de sexo em peixes de 

água doce parece ser um evento raro. Labilidade sexual em ciclídeos tem sido registrada em 

várias fases dos estágios de vida (ver revisão de Oldfield, 2005) e o sexo tem mostrado ser 

determinado geneticamente e/ou influenciado por fatores abióticos, como temperatura e pH 

(Rubin, 1985; Römer & Beisenherz, 1996). Além disso, interação social foi sugerido que 

poderia influenciar na diferenciação sexual (Francis & Barlow, 1993) e na mudança de sexo na 

fase adulta (protoginia) (Polder, 1971; Carruth, 2000; Barlow, 2000; Stauffer & Ruffing, 2011).   

Apesar do contato social influenciar na diferenciação sexual em alguns grupos 

hermafroditas (Dvelin & Nagahama, 2002), isso não foi confirmado em ciclídeos até o 

momento (Oldfield, 2011), embora tenha sido especulado inicialmente para o ciclídeo Midas 

Amphilophus citrinellus (Francis & Barlow, 1993). Da mesma forma, hermafroditismo 

protogínico foi registrado para pelo menos cinco espécies de gêneros diferentes de ciclídeos: 

Sarotherodon melanotheron, Etrophus maculatus (Barlow, 2000), Cichlasoma portalegrense 

(Polder, 1971), Crenicara punctulata (Carruth, 2000) e Metriaclima cf. livingstonii (Stauffer & 

Ruffing, 2008). Nestas espécies, em geral a mudança de sexo foi inferida em estudos 

comportamentais isolando grupos de indivíduos supostamente do mesmo sexo e verificando a 

mudança morfológica e comportamental. Nesses casos, a mudança da morfologia externa de 

um indivíduo fêmea para características de macho foi usada como indicador de hermafroditismo 

protogínico. No entanto, dimorfismo sexual externo é considerado uma fraca característica para 

diagnóstico de hermafroditismo (Sadovy & Shapiro, 1987; Mitcheson & Liu, 2008). Em 

ciclídeos, o grupo social é composto por machos dominantes coloridos e machos subordinados 

inconspícuos, semelhantes a fêmeas (Barlow, 2000; Römer, 2011). Assim, machos e fêmeas 

podem apresentar um mesmo comportamento e coloração em um mesmo grupo, sendo que na 

ausência ou remoção do macho dominante, o macho subordinado pode assumir a coloração 

típica daquele dominante, causando a falsa impressão de hermafroditismo protogínico. 
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Talvez o estudo mais convincente de mudança de sexo protogínica em ciclídeos tenha 

sido registrado para C. portalegrense. Nesta espécie, Polder (1971) descreve indivíduos com 

gônadas apresentando (macroscopicamente e microscopicamente) tecidos masculino e 

feminino maduros, na região cranial e caudal da gônada, respectivamente. Entretanto, 

resultados de um exame histológico detalhado das gônadas mostrando a presença simultânea 

de ambos tecidos masculino e feminino, e ilustrado com fotomicrografia, não foram 

apresentados no estudo, o que seria necessário para a confirmação de hermafroditismo (Sadovy 

& Shapiro, 1987; Mitcheson & Liu, 2008). Esta espécie pode ser a única até agora definida 

como hermafrodita entre os ciclídeos, mas investigações adicionais são requeridas para a 

confirmação. 

Assim, o hermafroditismo foi proposto em 21 famílias de teleósteos, incluindo os 

ciclídeos, mas não confirmado indubitavelmente (Mitcheson & Liu, 2008). Em geral, a 

característica mais comum descrita nestas espécies é a presença de tecido gonadal não funcional 

de um gênero em um indivíduo com tecido funcional de outro gênero (Sadovy & Shapiro, 

1987). Normalmente este caráter ocorre em indivíduos apresentando oócitos em crescimento 

primário no testículo. Isto é comumente encontrado em peixes gonocóricos que passam por 

mudança de sexo na fase jovem (Bahamonde et al., 2013; Francis, 1992), o que foi chamado 

por Atz (1964) de hermafrodita rudimentar, não sendo considerado hermafrodita funcional, mas 

sim diferenciação sexual indireta. Assim, machos secundários nascem fêmeas e antes da 

maturidade o tecido masculino substitui o tecido feminino nas gônadas, eventualmente com 

presença de oócitos remanescentes. Esta característica foi registrada para ciclídeos africanos, 

como membros Haplochrominae do grupo “Mbuna”e Tilapiinae, e ciclídeos neotropicais 

Geophaginae.  

Em ciclídeos bissexuais (testículo com oócito não funcional), duas formas de testículo 

têm sido diferenciadas quanto à presença de oócitos. A primeira inclui oócitos remanescentes 

dispersos no testículo, ocorrendo em baixa frequência na população, típico de machos 

secundários. Esta forma ocorre em Tilapia zillii (Yoshikawa & Oguri, 1978), Oreochromis 

aureus (Clark & Grier, 1985) e Maylandia lombardoi (Naish & Ribbink, 1990). A outra 

apresenta testículo com presumíveis oócitos abundantes nos lóbulos testiculares. Neste grupo, 

todos os machos adultos possuem este tipo de testículo, o que tem sido inferido como resultado 

de mudança de sexo prematuracional. No entanto, peixes hermafroditas rudimentares em geral 

perdem os oócitos por atresia durante a maturação testicular (Uchida et al., 2002). Este não é o 

caso das espécies de ciclídeos Haplochrominae e Geophaginae. Embora os oócitos registrados 

em testículos nos diversos estudos sejam semelhantes quanto à sua morfologia, a proporção 
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destas células parece ter variação intraespecífica e interespecífica (Peter, 1975). Ainda assim, 

nesses casos nenhum indivíduo macho apresenta apenas tecido masculino nas gônadas, e a 

variação dos presumíveis oócitos parece ser influenciada também pelo ciclo reprodutivo (Loir 

et al., 1989). 

Desta forma, a percepção de que ciclídeos bissexuais mudam de sexo quando jovens foi 

questionada em estudo descritivo do testículo de ciclídeos Haplochrominae (Fishelson, 1996). 

Após descrever o testículo de 12 espécies de ciclídeos (as mesmas usadas por Peters, 1975), o 

autor considerou os presumíveis oócitos como espermatogônias gigantes, incapazes de sofrer a 

segunda divisão mitótica. Assim, como possível resultado de hibridização e envelhecimento, 

especulou-se que estas células passariam por degeneração. Portanto, a variação na proporção 

destas células entre os indivíduos não é bem compreendida e o estudo da dinâmica destas 

células gigantes entre indivíduos em diferentes fases do ciclo reprodutivo pode ajudar a 

entender se esta condição se refere a alguma anomalia.  

No presente estudo, registramos a presença de espermatogônias gigantes no testículo do 

ciclídeo-anão Apistogramma hippolytae e investigamos se estas células variam em quantidade 

em função das fases reprodutivas. Se a hipótese de Fishelson (1996) é verdadeira, a proporção 

das espermatogônias gigantes pouco varia em função das fases reprodutivas e, assim, considerar 

tais células como espermatogônias abortivas seria mais coerente. Por outro lado, a existência 

de diferenças na ocorrência e abundância dessas células entre as fases reprodutivas poderia 

sugerir um recrutamento normal da população de espermatogônias até espermatozoides.  

 

Material e Métodos 

 

A fim de analisar a morfologia do testículo de A. hippolytae, um total de 39 indivíduos 

adultos foram selecionados durante as capturas realizadas em duas excursões de coleta (maio e 

agosto/2015). As coletas foram realizadas em uma pequena lagoa na estação de pesquisa da 

Fazenda Dimona (2°20′25.5114″S/60°6′5.7594″W), na área do Projeto de Dinâmica Biológica 

de Fragmentos Florestais – PDBFF, distante 70 km da cidade de Manaus, Brasil. Informações 

detalhadas da área de coleta são encontradas em Rodrigues et al. (2009, 2012). Os peixes foram 

capturados com mergulho livre em profundidade de 0,50 a 1,0 m, levados ao laboratório e 

eutanaziados com uma dose letal de anestésico (eugenol). O comprimento padrão (CP, mm) foi 

obtido utilizando paquímetro digital. Devido ao pequeno tamanho dos peixes (comprimento 

variando de 30 a 47 mm), um estereomicroscópio (Zeiss Stemi 2000) foi usado para facilitar a 

visualização e retirada da gônada direita de cada exemplar, que foi mensurada e fixada em 
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formol (10%) tamponado durante 48 horas. A gônada direita foi selecionada para evitar 

possíveis diferenças de tamanho em relação à gônada esquerda. Após isso, as gônadas foram 

desidratadas em uma série crescente de etanol (70-90%), clarificadas em xilol e impregnadas 

em Paraplast. Para melhor descrição da estrutura microscópica, algumas gônadas foram fixadas 

em solução Karnovsky (paraformaldeido 2% e glutaraldeido 2,5% em tampão fosfato 100 mM, 

pH 7,3) durante 24 horas em temperatura de 4°C, desidratadas em série crescente de álcool e 

embebidas em historesina glicol-metacrilato (Technovit 7100). Cada secção (3 µm) foi corada 

em Hematoxilina-eosina (secções em paraplast) ou Azul de toluidina (pH 7.0)/fucsina (secções 

em historesina). Estas últimas serviram somente para a análise descritiva do testículo. 

As gônadas impregnadas em paraplast foram segmentadas em 10 secções transversais 

com 3 µm de espessura cada, igualmente espaçadas, com o uso de um micrótomo semi-

automático (Leica RM2245). As secções foram montadas em gelatina comercial para melhorar 

a adesão às lâminas, e então coradas em hematoxilina-eosina. Após a coloração, as lâminas 

foram examinadas ao microscópio. Para cada indivíduo foi identificada a fase reprodutiva 

gonadal usando a escala de Brown-Peterson et al. (2011): Imaturo, Desenvolvimento inicial, 

Desenvolvimento intermediário, Apto a liberar esperma, Regressão e Regeneração. Indivíduos 

imaturos não foram analisados.  

Para avaliar as diferenças na proporção de células germinativas (espermatogônias, 

espermatócitos, espermátides e espermatozoides) e tecido intersticial entre as fases 

reprodutivas, o volume relativo que essas células ocupavam no testículo foi estimado usando 

um sistema de gride (com 64 pontos) sobreposto às imagens microscópicas. Para isso, cada 

secção transversal (10 secções por indivíduo) foi inteiramente fotografada. Em cada fotografia, 

o sistema de gride foi sobreposto usando o software STEPanizer (Tschanz et al., 2011) e o tipo 

de célula sobreposta no gride foi identificado e contado. O número de pontos escolhido para o 

gride tem se mostrado suficiente para amostrar a secção testicular em ciclídeos (Maruska & 

Fernald, 2011; Ramallo et al., 2015). Cada tipo celular foi identificado seguindo a classificação 

de Grier & Taylor (1998) e Rey Vázquez et al. (2012). Após isso, a porcentagem das estruturas 

gonadais foi estimada da seguinte forma: V (estrutura, gônada) = ΣP (estrutura) / ΣP (gônada), 

onde ΣP (estrutura) e ΣP (gônada) correspondem ao somatório do número total de pontos que 

tocam cada estrutura de interesse (células germinativas ou tecido intersticial) e o espaço de 

referência (gônada), respectivamente (Silva et al., 2012). 

As espermatogônias tiveram os diâmetros mensurados a fim de avaliar a amplitude de 

tamanho daquelas consideradas espermatogônias gigantes, com morfologia semelhante a 
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oócitos previtelogênicos. As medidas foram realizadas por meio das imagens microscópicas e 

utilizando o software Image J.  

 

Análise estatística 

Os dados de volume relativo dos diferentes tipos de células germinativas foram 

comparados entre as fases reprodutivas. Todas as variáveis foram checadas quanto à 

normalidade e homogeneidade de variância por meio da aplicação dos testes de Kolmogorov-

Smirnov e Levene, respectivamente. Nos casos de conjuntos de dados que não seguiam a 

premissa para análise paramétrica, a transformação pelo arcoseno da raiz quadrada foi realizada. 

Os dados foram submetidos a uma comparação de médias por meio de análise de variância 

(ANOVA) unifatorial (one-way ANOVA). Após a ANOVA, os pares de médias foram 

comparados pelo teste de Newman-Keuls. O nível de significância dos testes foi de α=0,05. 

 

Resultados  

 

O testículo de A. hippolytae é um órgão filiforme e pareado, com ambos os lados de 

mesmo tamanho e com formato triangular ou oval na secção transversal. Está localizado em 

posição ventral à bexiga natatória e dorsal ao intestino, anexado à parede do corpo por um 

mesórquio. Em sua posição mais caudal, o par testicular se une para formar o gonoduto. O 

compartimento germinal é formado de lóbulos que se estendem da periferia ao duto testicular 

[Fig. 1(a)] e possui espermatogônias ao longo do lóbulo variando em morfologia e tamanho 

[Fig. 1(b)]. A região distal dos lóbulos com frequência bifurca na posição onde são formados 

grupos (clusters) de espermatogônias, com possível prolongamento dos lóbulos [Fig. 1(c)]. 

Estes lóbulos possuem um fundo cego característico de peixes Perciformes (Grier & Taylor, 

1998). Na periferia, espermatogônias gigantes (25 a 32 µm de diâmetros) são encontradas 

isoladas ou agrupadas [Fig. 1(d, f, g, h)] com espermatogônias menores em divisão celular [Fig. 

1(d)]. A partir da periferia, espermatogônias menores (espermatogônias secundárias) [Fig. 1(e)] 

são encontradas ao longo do lóbulo onde espermatocistos se desenvolvem com células em 

vários estágios, enquanto próximo ao duto o número de cistos espermatogênicos é bem mais 

reduzido, possuindo basicamente espermatozóides livres.  

Assim, o testículo de A. hippolytae é classificado como do tipo intermediário entre 

irrestrito (padrão basal) e restrito (padrão derivado), com predominância de espermatogônias 

próximas à túnica albugínea, em especial aquelas com tamanho acima do considerado normal. 

As espermatogônias gigantes, em geral, apresentam morfologia semelhante a oócitos 
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previtelogênicos, com grandes núcleos possuindo um ou dois nucléolos, mas arrodeadas com 

células de Sertoli [Fig. 1(i)]. Tais espermatogônias possuem pouca afinidade aos corantes e são 

dotadas de grandes vesículas lipídicas citoplasmáticas [Fig. 1(i)]. Na periferia nuclear observa-

se frequentemente grânulos intensamente basofílicos (“nuages”) ancorados nas depressões na 

face citoplasmática do envelope nuclear [Fig. 1(j)].  

Todos os exemplares eram adultos, com comprimento padrão variando de 30 a 47 mm. 

A proporção das células germinativas nos vários estágios de desenvolvimento (espermatogônia, 

espermatócito, espermátide e espermatozoides) levou ao reconhecimento de quatro fases 

reprodutivas: desenvolvimento inicial, desenvolvimento intermediário, apto a liberar esperma 

e regressão reprodutiva (Fig. 2). A proporção de células gigantes variou entre indivíduos e 

ocupou de 2 a 9% do volume testicular, dependendo da fase reprodutiva (Fig. 3; veja a Tabela 

S1 em material Suplementar). Na fase de regressão (período de recuperação da estrutura 

gonadal) e de desenvolvimento inicial (início da espermatogênese), a proporção de 

espermatogônias gigantes foi maior (Fig. 3; Tabela S1). No desenvolvimento inicial, a 

formação de vários cistos com espermatócitos marca o início da espermatogênese e o tecido 

intersticial é mais abundante, assim como na fase de regressão (Fig. 3; Tabela S1). Outra 

característica comum à fase de regressão foi a presença marcante de corpos atrésicos [Fig. 2(g-

h)], destacados pelo intenso processo de degeneração de espermatozoides residuais. Isto foi 

observado principalmente em regiões próximas ao duto espermático e na região central do 

testículo [Fig. 2(g-h)], onde espermatozoides são abundantes. Peixes em desenvolvimento 

inicial também apresentaram processos atrésicos, mas em menor proporção. Por outro lado, 

peixes aptos a liberar esperma apresentaram lóbulos repletos de espermatozoides e uma menor 

proporção de espermatogônias gigantes, restringindo-se a uma estreita faixa na periferia do 

testículo [Fig. 2(e-f)]. Nesta fase, o tecido intersticial também é reduzido. Independente da fase 

reprodutiva, espermatogônias gigantes estiveram sempre presentes nos testículos. 
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Fig. 1. Estrutura do testículo de Apistogramma hippolytae. (a)  Seção transversal de testículo suspenso 

por um mesórquio (me), com lóbulo testicular (lo) se estendendo da periferia ventral ao duto testicular 

(dt). Note espermatogônia gigante (G) na periferia ventral. (in): Intestino. (b) Seção sagital de testículo 

com espermatogônias gigantes (G) e espermatogônias normais (sg) distribuídas ao longo dos lóbulos, 

além de cistos de espermatócitos (sc). (c) Periferia ventral do testículo composto principalmente por 

cluster de espermatogônias (sg) próximo à túnica albugínea (tu). Note prolongamento do lóbulo (cabeça 

de seta). (d) Seção longitudinal do testículo mostrando agrupamento de células gigantes (G) e 

espermatogônias menores com núcleo metafásico (m), além de espermatozoides livres (sz). (e) 

Espermatogônias (sg) isoladas ao longo do túbulo testicular arrodeadas por células de Sertoli (se). (f)-

(h) Células gigantes agrupadas. (i) Espermatogônia gigante apresentando vesículas citoplasmáticas (v) 

dotadas de lipídios e arrodeada por célula de Sertoli. (j) Espermatogônia com citoplasma claro e com 

grânulos basofílicos (nuage) (seta) próximos ao núcleo (n).  Coloração:  Hematoxilina/Eosina [(a), (c), 

(f), (g) e (h)], Azul de toluidina [(b), (d), (e), (i) e (j)] e Azul de toluidina/fucsina (c).  
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Fig. 2. Fases reprodutivas de machos de Apistogramma hippolytae. (a-b) Desenvolvimento inicial: 

Testículo repleto de espermatogônias periféricas (sg) e cistos de espermatócitos (sc). (c-d) 

Desenvolvimento intermediário: Espermatogônias menos abundantes e espermatozoides (sz) no lúmen 

do lóbulo testicular. Cistos de espermatócitos e espermátides (st) estão presentes. Notar espermatogônia 

gigante na periferia. (e-f) Apto a liberar esperma: Testículo com lóbulos repletos de espermatozoides e 

uma estreita faixa de espermatogônia na periferia testicular. Cistos de espermatócitos e espermátides 

estão presentes. (g-h) Regressão: Abundantes espermatogônias periféricas e espermatozoides residuais 

em atresia (atr). Tecido intersticial é abundante (ti). Coloração: Hematoxilina/Eosina.  

 

 

 

 

Fig. 3. Densidade de volume (%) de células germinativas (Espermatogônia gigante, espermatogônias, 

espermatócito, espermátide e espermatozoide) e tecido instersticial de testículos de Apistogramma 

hippolytae em diferentes fases reprodutivas (Desenvolvimento inicial, desenvolvimento intermediário, 

apto a liberar esperma, e regressão).  

 

Discussão  

 

Espécies de ciclideos podem apresentar testículos com presença marcante de células 

gigantes, as quais Fishelson (1996) considerou como espermatogônias abortivas (sem 

capacidade de divisão celular), em oposição a oócitos, como pensado anteriormente (Peters, 

1975). Aqui, registramos este tipo peculiar de testículo no ciclídeo-anão Apistogramma 

hippolytae, com presença de espermatogônias gigantes. No entanto, diferente do observado em 
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ciclídeos africanos (Fishelson 1996; 2003), as espermatogônias gigantes de A. hippolytae 

parecem desenvolver normalmente como espermatogônias primárias.  

O testículo de A. hippolytae é do tipo intermediário entre irrestrito e restrito de 

distribuição espermatogonial, com espermatogônias predominando na periferia do testículo, tal 

como encontrado em Perciformes e outros ciclídeos (p ex., Oreochromis niloticus, Cichlasoma 

dimerus e Cichla kelberi) (Vilela et al., 2003; Rey Vázquez et al., 2011; Lacerda et al., 2012; 

Siqueira-Silva et al., 2013). A distribuição irrestrita de espermatogônias é considerada um 

padrão mais primitivo, enquanto o padrão restrito ocorre em linhagens filogeneticamente mais 

derivadas (Grier et al., 1980; Grier, 1981; Parenti & Grier, 2004; Uribe et al., 2014). Em geral, 

as maiores células do testículo, as quais chamamos de espermatogônias gigantes, estão também 

na região periférica. Estas células possuem tamanhos (25 a 32 µm) acima daquele considerado 

normal (8 a 16 µm) para várias espécies de teleósteos e ciclídeos (Fishelson, 2003) e raramente 

células espermatogênicas atingem diâmetros acima de 25 µm (De Rooij & Russell, 2000). A 

distribuição destas células próxima à túnica albugínea é típica das maiores células da linhagem 

espermatogênica (espermatogônias primárias). Em peixes Percomorpha, como os ciclídeos, as 

espermatogônias primárias se desenvolvem em grupos de células que se organizam em 

aglomerados (clusters) periféricos (Grier & Taylor, 1998; Mazzoni et al., 2014). Estas células 

apresentam pouca afinidade aos corantes e em geral possuem inclusões citoplasmáticas 

chamadas “nuages” (Mazzoni et al., 2014; Wootton & Smith, 2015), características que também 

foram observadas em A. hippolytae. Nessa espécie, as pequenas inclusões são fortemente 

basofílicas e aparentemente citosólicas localizadas em depressões sobre a membrana externa 

do envoltório nuclear. Como esse material possui afinidade ao azul de toluidina similar ao 

material nucleolar, sugerimos que seja constituído por ribonucleoproteínas, a mesma 

composição sugerida para “nuage”. Essa característica tem sido observada em várias 

espermatogônias de peixes teleósteos, tais como Piaractus mesopotamicus (Abdalla & Cruz-

Landim, 2004). Esses mesmos corpos densos ocorrem também em outros ciclídeos, como em 

Amatitlania nigrofasciata (Fishelson, 2003), Oreochromis niloticus (Lacerda et al., 2012) e 

Alcolapia grahami (Papah et al., 2013). 

Várias espécies de ciclídeos foram registradas com testículo apresentando células 

gigantes. Nos ciclídeos africanos Haplochrominae, células gigantes variando de 50 a 200 µm 

(Fishelson, 1996) foram consideradas originalmente como oócitos (Peters, 1975), sendo assim, 

classificadas como gônadas bissexuais resultantes de provável inversão de sexo 

prematuracional. De fato, estas células apresentam morfologia semelhantes a oócitos 

previtelogênicos, como núcleo grande, claro e possuindo corpos densos citoplasmáticos 
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similares aos nucléolos de oócitos em estágio perinucleolar. Entretanto, estas células oviformes 

não são acompanhadas por células foliculares, e o estágio de vitelogênese não ocorre. Ainda, 

essas células não degeneram ao longo do desenvolvimento do indivíduo, o que seria esperado 

para espécies que sofrem inversão sexual. Em A. hippolytae, as células gigantes não degeneram 

e são cercadas por células de Sertoli, o que é característico de células da linhagem 

espermatogênica.  

Temperatura e pH podem afetar a diferenciação sexual em Apistogramma. 

Temperaturas mais elevadas podem gerar machos, enquanto em pH mais ácido essa proporção 

se inverte (Rubin, 1985; Römer & Beisenherz, 1996). Apesar do sexo em Apistogramma ser 

determinado por fatores abióticos, no ambiente natural da espécie (rios e riachos amazônicos) 

estas condições extremas raramente ocorrem (Römer, 2001). Ainda, isso não explica porque 

todos os machos apresentam células gigantes semelhantes a oócitos em A. hippolytae. 

Espécies que passam por mudança de sexo na fase juvenil podem apresentar oócitos 

remanescentes quando adultos. Nessas espécies, tal como Danio rerio e Puntigrus tetrazona, 

as populações são formadas por machos primários (indivíduos que nascem como machos) e 

machos secundários, que nascem como fêmeas e durante o desenvolvimento o tecido feminino 

na gônada pode ser parcialmente ou completamente substituído pelo tecido masculino 

(Takahashi, 1977; Takahashi & Shimizu, 1983). Esta substituição pode ser morfologicamente 

organizada, como em Danio rerio (Uchida et al., 2012), ou apresentar oócitos dispersos 

irregularmente pelos lóbulos. Esta última forma de testículo ocorre nos ciclídeos Tilapia zillii 

(Yoshikawa & Oguri, 1978), Oreochromis aureus (Clark & Grier, 1985) e Maylandia 

lombardoi (Naish & Ribbink, 1990). Diferente disso, um padrão diferenciado de testículo com 

espermatogônias gigantes (inicialmente identificadas como oócitos em ciclídeos africanos) 

ocorre em A. hippolytae, assim como os presumíveis oócitos de Satanoperca leucosticta (Loir 

et al., 1989), Satanoperca pappaterra (Moura et al., 2011) e em pelo menos 14 espécies de 

ciclídeos Haplochrominae do grupo “Mbuna” (Peters, 1975; Fishelson, 1996). Nestas espécies 

todos os machos apresentam as células gigantes, independentemente do tamanho e da fase 

reprodutiva.  

Em Geophaginae e Haplochrominae, os testículos dos ciclídeos registrados com 

supostos oócitos podem apresentar uma forma peculiar de distribuição destas células. Moura e 

colaboradores (2011) detalharam em secção longitudinal do testículo de S. pappaterra duas 

distintas regiões: uma região medular, na parte central do testículo, com células 

espermatogênicas, e uma região cortical, preenchida principalmente por células então 

consideradas como oócitos. Este arranjo também ocorre em A. hippolytae, mas ao invés dos 
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presumíveis oócitos, estão as espermatogônias na região cortical e estas células, assim como 

ocorre em S. pappaterra, não estão delimitadas por tecido conectivo. Embora esta mesma 

configuração ocorra em Perciformes marinhos hermafroditas, como Pomacentridae e Labridae, 

não há evidência de inversão de sexo em ciclídeos. Em todos os ciclídeos até agora registrados 

com gônadas bissexuais, as fêmeas apresentam o desenvolvimento comum a outros ciclídeos 

gonocóricos, e nos machos, os presumíveis oócitos não apresentam vitelo, independente da fase 

reprodutiva (Peters, 1975; Loir et al., 1989; Moura et al., 2011). 

Em A. hippolytae, conforme o testículo avança no processo de maturação, as células 

gigantes se tornam menos abundantes e localizadas em uma estreita faixa na periferia da 

gônada. Assim, tais espermatogônias parecem sofrer divisões mitóticas normalmente como 

esperado para uma espermatogônia primária. Durante o desenvolvimento gonadal, o volume 

ocupado no testículo por espermatogônias varia entre o duto e a periferia ventral testicular, 

sendo mais abundantes na extremidade inferior e tornando-se menos frequentes conforme se 

aproximam do duto, onde as células gigantes estão ausentes (Fishelson, 1996). 

Dependendo do grau de desenvolvimento e proporção entre os diferentes estágios das 

células germinativas (espermatogônia, espermatócito, espermátide e espermatozoide), a gônada 

pode ser classificada em fases reprodutivas (Brown-Peterson et al., 2011). Em ciclídeos, por 

exemplo, a desova ocorre comumente o ano todo (Rey Vásquez et al., 2011) e a 

espermatogênese é contínua, sem uma fase de recuperação evidente (Siqueira-Silva et al., 

2013), que é sobreposta pela fase de maturação (Rey Vázquez et al., 2011; Siqueira-Silva et al., 

2013). Em A. hippolytae, quatro fases reprodutivas foram bem definidas: desenvolvimento 

inicial, desenvolvimento intermediário, apto a liberar esperma e regressão (Brown-Peterson et 

al., 2011).  

Entre as fases reprodutivas ocorre uma clara variação na proporção de células 

germinativas. Em A. hippolytae, a proporção de células gigantes varia conforme a gônada 

desenvolve, como esperado para espermatogônias primárias. No início da maturação, os peixes 

apresentam maior proporção de espermatogônias e no decorrer do ciclo reprodutivo estas 

células reduzem em quantidade, dando origem aos espermatozoides (Brow-Peterson et al., 

2011). Com os lóbulos repletos de espermatozoides, o peixe está apto a liberar esperma. Após 

a reprodução, as células remanescentes do ciclo reprodutivo geralmente sofrem degeneração 

(atresia). É possível que Fishelson (1996) tenha considerado este processo natural de atresia 

como resultante de degeneração de espermatogônias gigantes em ciclídeos africanos. No 

entanto, degeneração ocorre principalmente em espermatozoides residuais próximos ao duto 

espermático, como evidenciado em A. hippolytae pela presença de corpos amarelos em peixes 
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em regressão reprodutiva. Nesta fase, os lóbulos testiculares encontram-se vazios, com 

presença de espermatozoides residuais, e a proporção de tecido intersticial aumenta em relação 

às demais estruturas testiculares. Assim, inicia-se novamente a fase proliferativa, caracterizada 

por intensa renovação celular por meio de sucessivas divisões mitóticas (Schulz & Miura, 2002; 

Schulz et al., 2010). Nesta fase, A. hippolytae possui maior proporção de células gigantes, assim 

como no início da maturação. Isso pode explicar porque Fishelson (1996) encontrou maior 

volume de tecido intersticial em peixes com maior proporção de espermatogônias gigantes.  

Fishelson (1996; 2003) sugeriu que a ocorrência de espermatogônias gigantes 

associadas ao aumento de tecido intersticial poderia ser o resultado de eventos de hibridização. 

Embora hibridização seja relativamente comum em ciclídeos africanos (Smith et al., 2003; 

Seehausen, 2004; Joyce et al., 2011), isso não foi observado em Apistogramma, evidenciado 

experimentalmente para Apistogramma cacatuoides. As fêmeas de A. cacatuoides, por 

exemplo, em experimentos de acasalamento interespecífico, escolhem machos de sua própria 

espécie para o acasalamento, mostrando que são capazes de reconhecer espécies distintas, 

mesmo quando confrontadas com indivíduos de espécies filogeneticamente próximas (Römer 

& Beisenherz, 2005; Römer et al., 2014). Ainda assim, hibridização pode gerar uma baixa 

frequência de hermafroditas, como foi mostrado recentemente para híbridos de ciclídeos 

africanos. O cruzamento entre fêmeas de Pundamilia (Haplochromis) pundamilia e Pundamilia 

(Haplochromis) nyererei com machos de Neochromis (Haplochromis) omnicaeruleus gerou 

apenas um único indivíduo com gônada contendo tecido masculino e feminino maduros e foi 

capaz de realizar autofecundação (Svensson et al., 2016). Análises genéticas mostraram que o 

indivíduo hermafrodita foi “pai e mãe” de mais de uma prole (Svensson et al., 2016).   

Assim, para classificar uma espécie como hermafrodita, uma proporção significativa 

dos indivíduos deveria funcionar como macho e fêmea em algum momento do ciclo de vida. 

Apesar de uma única evidência consistente de hermafroditismo ter sido mostrada em ciclídeo 

híbrido (Svensson et al., 2016), a família como um todo não pode ser considerada hermafrodita 

funcional, e apenas com base na ocorrência de supostos oócitos em gônadas masculinas de 

diversas espécies. O híbrido hermafrodita é considerado um hermafrodita anormal, definido 

como uma característica que ocorre ocasionalmente como uma condição teratológica (Atz, 

1964; Sadovy & Shapiro, 1987; Mitcheson & Liu, 2008).  Assim, não existem evidências 

empíricas de que ciclídeos apresentem hermafroditismo como padrão sexual. O termo se refere 

à função reprodutiva e não à morfologia da gônada (Sadovy & Shapiro, 1987; Mitcheson & 

Liu, 2008). Desvincular a forma da gônada da função reprodutiva é importante para a definição 

do padrão sexual. Neste aspecto, usar critérios adequados para a classificação do padrão sexual 
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em peixes é importante para entender aspectos relacionados à evolução do hermafroditismo 

nesse grupo de organismos (Oldfield, 2005; Erisman et al., 2013).  

Hermafroditismo funcional está associado a espécies que vivem em sistemas 

socialmente organizados (Robertson 1972; Ross et al., 1983). Protoginia é a forma mais 

comum, e nessas condições os machos maiores dominam o acesso reprodutivo às fêmeas 

(Warner, 1988). Desta forma, os peixes nascem fêmeas e, ao alcançarem o tamanho adequado, 

invertem o sexo para machos. Este é o modelo de vantagem de tamanho proposto por Ghiselin 

(1969), onde um sexo se beneficia em ser maior ou menor que o outro. Embora ciclídeos 

apresentem sistemas sociais complexos, em geral apresentando sistema de acasalamento 

poligâmico, e ainda, várias espécies serem registradas como hermafroditas protogínicas, 

estudos adicionais são recomendados para a confirmação do padrão sexual para a família 

(Mitcheson & Liu, 2008). Por exemplo, um estudo propôs que Amphilophus citrinellus 

apresentasse mudança de sexo na fase juvenil (Francis & Barlow, 1993), o que foi refutado em 

estudo posterior (Oldfield, 2011). Para Crenicara punctulata um estudo indicou a ocorrência 

de inversão sexual de fêmea para macho na fase adulta. Entretanto, apesar do estudo envolver 

uma abordagem histológica da gônada dos peixes e experimento comportamental (Carruth, 

2000), não está claro se a mudança de sexo de fato ocorre (Mitchelson & Liu, 2008). Desta 

forma, a espécie foi incluída na revisão de Mitcheson & Liu (2008) junto às espécies que 

necessitam melhor avaliação. Usando essas informações, Oldfield (2005) sugeriu que a 

evolução do hermafroditismo poderia ocorrer ao longo do tempo de desenvolvimento, em 

vários estágios do ciclo de vida. Em estudo posterior, esse autor descartou a possibilidade de 

ocorrência de mudança de sexo em ciclídeos motivada pelo ambiente social (Oldfield, 2011), 

como proposto anteriormente por Francis e Barlow (1993). 

Por fim, a descrição do testículo de A. hippolytae mostra uma característica peculiar da 

gônada, descrita até o momento somente para algumas espécies de ciclídeos, com presença de 

espermatogônia gigante peculiar. Estas células, diferente do registrado em estudos anteriores, 

parecem se desenvolver normalmente como espermatogônias primárias, evidenciado por suas 

características morfológicas. Desta forma, este estudo mostra um claro padrão sexual 

gonocórico para A. hippolytae e possivelmente para as demais espécies com tal característica. 

Contudo, estudos adicionais são necessários a fim de determinar questões evolutivas associadas 

ao desenvolvimento dessa característica para o grupo. 
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Tabela S1. Porcentagem (média ± Desvio Padrão) de células germinativas de testículos em diferentes fases reprodutivas de Apistogramma hippolytae. 

Espermatogônia gigante (G); Espermatogônia (SG); Espermatócito (SC); Espermátide (ST); Espermatozoide (SZ); Tecido intersticial (TI). 

Fase reprodutiva¹ G SG SC ST SZ TI 

Desenvolvimento inicial 9,34 ± 3,45 a 1,07 ± 1,50 a 27,40 ± 8,96 a 6,46 ± 3,89 a 14,94 ± 5,10 a 40,80 ± 6,77 a 

Desenvolvimento intermediário 4,20 ± 2,73 b 1,62 ± 1,14 a 18,91 ± 5,34 b 10,08 ± 3,52 a 40,66 ± 10,72 b 24,54 ± 5,33 b 

Apto a liberar esperma 2,14 ± 1,79 b 1,09 ± 0,88 a 10,48 ± 6,02 c 7,81 ± 3,27 a 61,17 ± 13,86 c 17,32 ± 4,88 c  

Regressão 9,93 ± 4,18 a 3,40 ± 2,69 a 19,19 ± 7,34 b 6,28 ± 5,30 a 18,29 ± 9,25 a 42,91 ± 12,49 a 
¹Fases reprodutivas de acordo com Brown-Peterson et al. (2011) 

Em cada coluna, médias seguidas de letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas (teste de Newman-Keuls, p < 0,05) 
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Resumo 
 

O ciclídeo-anão Apistogramma hippolytae possui um testículo peculiar, com presença de 

espermatogônias gigantes semelhantes a oócitos previtelogênicos. Essas células ocorrem 

comumente em machos adultos, com marcada variação na proporção associada às fases 

reprodutivas. Em ciclídeos africanos, contudo, foi sugerido que essas células variam em função 

da idade e após gerações de híbridos, sendo resultado de anomalias associadas ao 

envelhecimento e hibridização. A fim de verificar essa hipótese, testamos a relação entre a 

proporção de espermatogônias gigantes de A. hippolytae e o tamanho dos indivíduos, como 

indicador indireto da idade. Adicionalmente, realizamos um experimento comportamental para 

verificar se a quantidade dessas células teria relação com o nível de agressividade, como 

resultado indireto da síntese de testosterona, que também estimula a proliferação das 

espermatogônias. Encontramos uma relação positiva entre a quantidade de espermatogônias 

gigantes e o tamanho dos machos, mas não com a agressividade. Isso indica que fatores 

associados ao envelhecimento, que poderiam afetar a função testicular e agressividade, não 

estão associados ao surgimento de espermatogônias gigantes. Por fim, compilamos informações 

da literatura a respeito do sistema de acasalamento de espécies que desenvolvem 

espermatogônias gigantes e sugerimos que tal caráter pode ser resultado de um mecanismo 

adaptativo decorrente da intensa competição por acasalamentos entre machos de espécies 

poligâmicas, que geralmente desenvolvem espermatozoides maiores e mais velozes. Assim, 

machos maiores tenderiam a desenvolver maior proporção destas células por que experimentam 

maior competição espermática com machos rivais. 

Palavras-chave: Testículo incomum, agressividade, comprimento, sistema de acasalamento 
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Introdução  

 

Estudos têm apontado os ciclídeos como organismos capazes de mudar de sexo em 

algum momento do ciclo de vida (veja revisão de Oldfield, 2005). Fatores associados a isso 

envolvem a mudança fenotípica e comportamental de fêmeas para características de machos 

típicas de espécies hermafroditas. Estudos experimentais, com isolamento de pares de fêmeas 

de ciclídeos, têm mostrado mudança comportamental de fêmeas e desenvolvimento de 

características sexuais secundárias típicas de machos (Naish & Ribbink, 1990; Carruth, 2000; 

Stauffer & Ruffing, 2008). Adicionalmente, o registro de células gigantes no testículo similares 

a oócitos previtelogênicos em linhagens africanas e neotropicais de ciclídeos tem levado 

estudiosos a sugerirem mudança de sexo prematuracional, ou seja, peixes que nascem fêmeas 

mudariam de sexo para machos antes de completarem a maturação, com oócitos imaturos 

residuais permanecendo nos testículos (Peters, 1975; Loir et al., 1989; Moura et al., 2011). 

Além disso, os Perciformes, que incluem os ciclídeos, representam o grupo com maior 

frequência de espécies hermafroditas conhecidas entre os teleósteos, embora hermafroditismo 

funcional tenha sido confirmado somente para as espécies marinhas. Já para as espécies de água 

doce, hermafroditismo é considerado raro, e a sua ocorrência entre os ciclídeos ainda carece de 

evidências conclusivas (Mitcheson & Liu, 2008). Na formação de grupos sociais, por exemplo, 

os machos subordinados podem apresentar o mesmo comportamento e coloração típica de 

fêmeas quando estão em grupo dominado por um macho territorialista (Mitcheson & Liu, 

2008), e quando dado a oportunidade desenvolvem caracteres sexuais de machos dominantes. 

Ainda, apesar da semelhança entre as células hipertrofiadas e os oócitos previtelogênicos, as 

primeiras foram detalhadamente estudadas por Fishelson (1996) em 12 espécies de ciclídeos, 

que concluiu se tratarem de espermatogônias gigantes.  

Essas espermatogônias gigantes apresentam diâmetros de 50 a 200 µm (Peters, 1975; 

Fishelson, 1996), dependendo da espécie, o que é muito superior às espermatogônias 

normalmente registradas em outros ciclídeos (8 a 16 µm) (Fishelson, 2003). O núcleo é grande 

e o citoplasma claro, possuindo um ou dois nucléolos grandes e uma notável presença de 

inclusões citoplasmáticas próximas ao núcleo, em invaginações nucleolares (Fishelson, 1996, 

2003). Estas inclusões citoplasmáticas, conhecidas também como corpos densos, têm a 

aparência de nucléolos de oócitos em estágio perinucleolar (quando vistos sob microscopia 

ótica). Este é um dos fatores pelas quais as espermatogônias gigantes podem ter sido 

identificadas originalmente como oócitos nos testículos de ciclídeos (Peters, 1975; Loir et al., 

1989). As espermatogônias gigantes estão organizadas em grupos (clusters) na periferia inferior 
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do testículo, próximo à túnica albugínea, mas podem ocasionalmente estar distribuídas ao longo 

do epitélio testicular (Fishelson, 1996). Este tipo de distribuição espermatogonial é 

característico de Perciformes (Grier et al., 1980; Grier, 1981; Parenti & Grier, 2004; Uribe et 

al., 2014). No entanto, apenas ciclídeos foram registrados até o momento com presença 

marcante de espermatogônias gigantes. Não há registro de nenhuma outra espécie de teleósteo 

com espermatogônias hipertrofiadas. 

Variação na proporção de espermatogônias gigantes em ciclídeos pode ocorrer entre 

espécies e indivíduos da mesma espécie (Peters, 1975; Loir et al., 1989). Variação 

intraespecífica ocorre numa diferença média de 7% entre as fases reprodutivas do ciclídeo-anão 

Apistogramma hippolytae (veja resultados do primeiro capítulo deste estudo). Peixes prontos 

para a reprodução apresentam menor proporção destas células quando comparados aos peixes 

em fase inicial de desenvolvimento gonadal e regressão. Esta diferença foi notada também no 

ciclídeo neotropical Satanoperca leucosticta (Loir et al., 1989), embora não tenha sido 

realizada a quantificação e subsequente comparação entre as fases reprodutivas. Diferenças 

foram notadas também entre espécies de ciclídeos africanos do grupo Haplochrominae. Neste 

grupo, pelo menos 12 espécies foram registradas com tal característica, e Peters (1975) sugeriu 

estudos quantitativos para melhor entender este tipo característico de testículo. No entanto, 

Fishelson (1996), além de caracterizar estas células como espermatogônias gigantes, observou 

um aumento na proporção dessas células com a idade e entre gerações de híbridos, o que o 

levou a sugerir que se tratava de uma característica patológica.  

De fato, o envelhecimento e a senescência reprodutiva em vertebrados podem levar à 

malformação de células germinativas e redução da fertilidade, decorrentes de efeitos primários 

no testículo, resultantes de degeneração de células de Sertoli (células de suporte das células 

germinativas) e células de Leydig (produtoras dos hormônios andrógenos testosterona e 11 

cetotestosterona) (Pizzari et al., 2008). Andrógenos são conhecidos por estimular a mitose e 

meiose durante a espermatogênese e, portanto, promover a proliferação espermatogonial via 

estimulação das células de Sertoli em teleósteos e outros vertebrados (Miura et al., 1991; 

Walker, 2009; Schulz et al., 2010; Wootton & Smith, 2014). Assim, a redução na síntese de 

andrógenos por envelhecimento pode levar à malformação de células germinativas iniciais e, 

consequentemente, levar à degeneração destas células. No entanto, em condições normais, o 

nível de andrógeno no sangue em machos de ciclídeos depende do status social do indivíduo na 

hierarquia de dominância do grupo (Buchner et al., 2005; Parikh et al., 2006). Machos 

dominantes apresentam elevados níveis de andrógenos em comparação aos indivíduos 

subordinados (Alonso et al., 2012; Ramallo et al., 2014; 2015). Assim, machos dominantes 



44 
 

apresentam comportamento agressivo e testículos maduros por longos períodos, prontos para 

fertilizar as fêmeas do grupo (Maruska & Fernald, 2011; Pfennig et al., 2012; Ramallo et al., 

2015). Por outro lado, machos subordinados em geral apresentam baixa porcentagem de 

espermatozoides, mas com grandes quantidades de cistos espermáticos em diferentes estágios 

de maturação (Ramallo et al., 2015).  

Fishelson (1996) notou que peixes com maior proporção de espermatogônias gigantes 

apresentaram coloração menos intensa e comportamento típico de peixes submissos. Desta 

forma, o envelhecimento poderia conduzir a alterações na estrutura do testículo por apresentar 

espermatogônias anormais e reduzido nível de andrógenos no sangue. No aspecto 

comportamental, peixes afetados pelo envelhecimento apresentariam menor agressividade. 

Portanto, se a hipótese de Fishelson (1996) é verdadeira, o nível de agressividade dos machos 

deveria ser menor naqueles indivíduos com maior proporção de espermatogônias gigantes. Por 

outro lado, se espermatogônias gigantes são comuns em A. hippolytae e em outros ciclídeos, 

isso indica um significado adaptativo dessa característica, que pode estar associada ao modo 

reprodutivo. Ciclídeos podem apresentar comportamento reprodutivo monogâmico ou 

poligâmico, com variações no modo de cuidado da prole: guardadores bucais ou desovadores 

em substrato. Dependendo do comportamento reprodutivo, podem desenvolver 

espermatozoides com características diferenciadas (p. ex. flagelo maior) para a adaptação à 

competição entre ejaculados de machos rivais (Balshine et al., 2001; Fitspatrick et al., 2008). 

Nesse contexto, a presença de espermatogônias gigantes associadas ao sistema de acasalamento 

poligâmico pode indicar uma estreita relação com tamanho ou morfologia dos espermatozoides, 

que permitiriam uma maior velocidade de natação, que é uma característica desenvolvida por 

espécies que experimentam maior competição espermática.  

Aqui, testamos a relação entre a quantidade de espermatogônias gigantes e o tamanho 

dos machos de Apistogramma hippolytae. Adicionalmente, realizamos um experimento 

comportamental a fim de estimular a formação de hierarquias de dominância e mensurar o nível 

de agressividade entre machos dessa espécie, associando-o à quantidade de espermatogônias 

gigantes de cada indivíduo. Por fim, reunimos informações da literatura sobre os ciclídeos que 

desenvolvem espermatogônias gigantes e as relacionamos ao sistema de acasalamento adotado 

por estas espécies. 
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Material e Métodos 

 

Modelo animal 

Apistogramma hippolytae é um ciclídeo endêmico da bacia do rio Amazonas que, 

devido ao seu pequeno tamanho adulto, faz parte do grupo de espécies comumente conhecidas 

como ciclídeos-anões. Os machos de Apistogramma são territorialistas e geralmente defendem 

uma área com alimento disponível e sítios adequados para reprodução (Römer, 2001). A espécie 

apresenta mudanças temporárias no padrão de coloração, dependendo do contexto social 

relacionado à alimentação, repouso, display sexual e agonístico, agressividade em relação a 

outras espécies e, principalmente, durante o cuidado parental (Rodrigues et al., 2009). Nesta 

espécie o cuidado parental é realizado pela fêmea, que durante este período apresenta uma 

intensa coloração amarela. Machos e fêmeas diferem basicamente em relação ao tamanho 

(machos são maiores) e, diferente da maioria das espécies de Apistogramma conhecidas, A. 

hippolytae não apresenta outras características fortemente distintivas entre os sexos, como 

variações no tamanho das nadadeiras e coloração mais conspícua nos machos. Em condições 

naturais podem apresentar comportamento monogâmico (Römer, 2001) ou poligínico 

(Rodrigues et al., 2009). Em condições de confinamento, a poliginia parece ser a melhor 

estratégia reprodutiva (Römer, 2001). Os indivíduos convivem bem em alta densidade, mas 

podem formar haréns quando confinados em cativeiro (Römer, 2001) e, ainda, apresentam clara 

hierarquia social, com machos maiores dominando o acesso reprodutivo às fêmeas. 

 

Obtenção de indivíduos e manutenção em cativeiro 

Os peixes foram capturados em um pequeno trecho de igarapé parcialmente represado 

na estação de pesquisa da Fazenda Dimona (2°20′25.5114″S/60°6′5.7594″W), na área do 

Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais – PDBFF, distante cerca de 70 km da 

cidade de Manaus, Brasil. Informações adicionais da área de coleta podem ser encontradas em 

Rodrigues et al. (2009; 2012). Para a coleta, foram realizadas sessões de mergulho livre em 

áreas rasas (0,5 m a 1,0 m de profundidade) e utilizados puçás para a coleta junto às margens. 

Os peixes foram acondicionados em sacos plásticos e transportados ao laboratório do Programa 

de Pós-Graduação em Biologia de Água Doce e Pesca Interior do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia - INPA. No laboratório, os peixes (todos adultos) foram mantidos em 

6 aquários (40 x 30 x 30 cm) com substrato composto por seixo (pequenas pedras) para simular 

o ambiente natural. Os peixes permaneceram em aquário durante um mês antes dos 

experimentos, sendo alimentados ad libitum diariamente pela manhã, com rações comerciais 
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para peixes ornamentais, com 40% de proteína bruta. Os peixes foram mantidos sob 

temperatura constante de 25°C e pH entre 4,0 e 7,0, com fotoperíodo natural (12:12 h claro: 

escuro), condições semelhantes às encontradas no ambiente natural desta espécie (Römer, 2001; 

Rodrigues et al., 2009; 2012). 

 

Delineamento experimental 

Após o período de aclimatação, os peixes foram transferidos para aquários individuais 

(20 x 15 x 10 cm) e mantidos em isolamento por 7 dias para evitar o efeito de experiência social 

prévia (Oliveira et al., 2009; Sanches et al., 2012). Foram regularmente alimentados da mesma 

forma como nos tanques comunitários, e a água de cada aquário foi renovada parcialmente 

(25% de substituição) duas vezes ao dia. Os peixes foram identificados individualmente com 

implantes visíveis de elastômeros (Northwest Marine Technology Inc.) na região subcutânea 

do músculo dorsal. Para isso, cada peixe foi anestesiado com doses controladas de solução de 

eugenol, rapidamente marcados com injeção de elastômeros e mensurado quanto ao 

comprimento padrão (CP, mm). As marcas foram compostas de duas cores injetadas em quatro 

posições no dorso do indivíduo, alternando a posição das cores para gerar códigos de 

identificação individual (4 sequências de cores). 

Para o registro de interações agonísticas, um aquário foi montado para servir como arena 

experimental (40 x 20 x 20 cm) com a adição de um abrigo (tubo de pvc de 2 cm de diâmetro e 

10 cm de comprimento). Após o isolamento, peixes previamente selecionados com tamanhos 

similares (4 indivíduos) foram transferidos simultaneamente para a arena experimental em 

frente ao abrigo. Diferença máxima de 3mm entre indivíduos do mesmo grupo foi considerada 

como sendo de tamanho similar. As observações comportamentais foram registradas por meio 

de filmagem com câmera digital por 35 minutos, sempre realizadas no período vespertino, entre 

13:00 e 16:00 horas. Devido à semelhança morfológica entre machos e fêmeas, e consequente 

dificuldade de distinguir o sexo dos indivíduos, o experimento não foi controlado por sexo. A 

quantidade de indivíduos em cada arena (4 indivíduos) foi semelhante às agregações 

normalmente encontradas na natureza para a espécie (Rodrigues et al., 2009) e a mesma usada 

para testar dominância em Apistogramma agassizii (Kochhann et al., 2015). 

Ao final, foram formados 14 grupos experimentais com um total de 32 fêmeas e 24 

machos, com tamanho variando entre 29 e 47 mm CP. Os indivíduos maiores foram 

exclusivamente machos. A quantidade de machos em cada grupo experimental variou de 0 

(apenas fêmeas) a 4 (apenas machos): (0, n = 2), (1, n = 5), (2, n = 3), (3, n = 3) e (4, n = 1), 

onde os primeiros valores de 0 a 4 representam a quantidade de machos por grupo experimental, 
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e “n” representa o número de grupos experimentais formados com aquela quantidade de machos 

(0 a 4). 

 

Análise comportamental  

Os comportamentos agressivos foram identificados usando estudo previamente 

publicado para A. agassizii (Kochhann et al., 2015). Quantificamos o número de eventos de 

perseguição, batida de nadadeira caudal direcionada ao oponente, mordidas e uso de abrigo 

(quantidade de vezes que o peixe entra no abrigo). Para cada indivíduo foi gerado um índice de 

agressividade (Ia), definido como o número de ataques direcionados (A) por um peixe, 

incluindo o uso de abrigo, dividido pelo número total de ataques sofridos (I) pelos demais 

membros do grupo: Ia = (A/I) (Sanches et al., 2012). Os ataques considerados foram as 

quantidades de perseguições, batidas de nadadeiras e mordidas realizadas pelos indivíduos. 

 

Histologia e quantificação de espermatogônias gigantes 

Após o experimento, os peixes foram eutanasiados com dose letal de anestésico eugenol. 

O sexo de cada indivíduo foi identificado e, para padronizar o método, o testículo direito dos 

machos foi removido, mensurado (mm) e fixado em formol tamponado (10%) por um período 

de 48 horas. Após isso, foram desidratados serialmente em etanol (70-100%), clarificados em 

xilol e impregnados em Paraplast. A fim de quantificar a porcentagem de espermatogônias 

gigantes ao longo do testículo, as gônadas foram inteiramente segmentadas em 10 secções. As 

secções (3 µm) foram igualmente espaçadas com o uso de um micrótomo semiautomático 

(Leica RM2245), e então coradas em hematoxilina-eosina. Após a coloração, as lâminas foram 

examinadas ao microscópio.  

Cada secção da gônada foi inteiramente fotografada e as imagens usadas para a 

identificação das fases reprodutivas (escala de Brown-Peterson et al., 2011) e contagem das 

espermatogônias gigantes. Em cada fotografia digitalizada, um sistema de teste (gride de 64 

pontos) foi sobreposto usando o software STEPanizer (Tschanz et al., 2011) e cada célula 

sobreposta aos pontos foi contada. Estudos anteriores com ciclídeos apontam que 64 pontos são 

suficientes para amostrar adequadamente a porcentagem de células no testículo (Maruska & 

Fernald, 2011; Ramallo et al., 2015). O cálculo da densidade de volume (dv, %) foi descrito no 

capítulo 1 deste estudo. As espermatogônias gigantes foram identificadas de acordo com sua 

morfologia (núcleo grande, citoplasma claro e presença de inclusões citoplasmática) (Fishelson, 

1996, 2003). 
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Análise estatística  

Testes de Kolmogorov-Smirnov e Levene foram aplicados para verificar a normalidade 

e homocedasticidade dos dados, respectivamente. Análises de variância (ANOVA) unifatorial 

foi usada para comparar o índice de agressividade dos machos nas diferentes fases reprodutivas 

e o índice de agressividade nas diferentes composições dos grupos experimentais (1, 2 ou 3 

machos). Teste t de Student foi usado para comparar a agressividade entre machos e fêmeas. A 

análise de correlação de Person foi usada para testar a relação entre espermatogônias gigantes 

e agressividade, e espermatogônias gigantes com o tamanho dos indivíduos. O nível de 

significância foi de α=0,05.  

 

Resultados  

 

Os machos de A. hippolytae apresentaram testículo com espermatozoides nos lóbulos 

espermáticos (indicativos de maturidade sexual) e cistos com células germinativas em 

diferentes estágios de desenvolvimento (Fig. 1), compreendendo diferentes fases reprodutivas 

(desenvolvimento inicial, desenvolvimento intermediário, apto a liberar esperma e regressão). 

As fases reprodutivas não influenciaram a agressividade dos indivíduos (ANOVA, F(3,20) = 

2,58; gl = 23; p = 0,082). A proporção de espermatogônias variou notavelmente entre os 

indivíduos e alguns deles não apresentaram espermatogônias gigantes (3 indivíduos, 

correspondendo 12% do total analisado). Isso ocorreu principalmente em peixes menores, o que 

indica que estas células se desenvolvem no início da fase adulta, após a maturidade sexual. Não 

foram encontradas espermatogônias em degeneração. Apenas espermatozoides residuais em 

degeneração foram encontrados em lóbulos próximos ao duto espermático em peixes na fase 

em regressão.  
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Foi constatada relação positiva entre a quantidade de espermatogônias gigantes e o 

comprimento dos peixes (Person, r = 0,46; N = 39; p = 0,003; Fig. 2). No experimento, o 

comportamento agressivo dos machos não foi influenciado pela presença de fêmeas, 

independente do grupo experimental (1, 2 ou 3 machos) (ANOVA, F(2, 21) = 3,20; gl = 23; p = 

0,97). Em grupos mistos, as fêmeas apresentaram índices de agressividade tão altos quanto os 

machos e, desta forma, não diferiram quanto ao índice de agressividade comparado aos machos 

(teste t = 0,24; p = 0,80). Em cada grupo experimental, houve um indivíduo dominante que 

frequentemente interagia agressivamente contra os demais membros do grupo, o que ocorreu 

independente do sexo. Entretanto, não houve associação entre a agressividade dos machos e a 

quantidade de espermatogônias gigantes (Pearson, r = 0,11; N = 24; p = 0,58; Fig. 3).  

 

Fig. 1. Seção histológica de lóbulo testicular de Apistogramma hippolytae mostrando espermatogônia 

gigante (G), cisto de espermatócitos (SC) e espermatozoides livres (SZ) no lúmen testicular.  

G 

SZ 
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Fig. 2. Relação entre o comprimento padrão e a porcentagem de espermatogônias gigantes em machos 

de Apistogramma hippolytae (Correlação de Pearson, N = 39; r = 0,46; p = 0,003).  
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Fig. 3. Relação entre a porcentagem de espermatogônias gigantes e o índice de agressividade em machos 

de Apistogramma hippolytae (Correlação de Pearson, N = 24; r = 0,11; p = 0,58). 

 

Discussão  

 

Este estudo demonstrou haver uma relação direta entre a proporção de espermatogônias 

gigantes e o tamanho do corpo em machos de Apistogramma hippolytae. Essa relação corrobora 

os resultados encontrados para ciclídeos africanos do grupo Haplochrominae (Fishelson, 2003). 
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Nesse grupo, espermatogônias gigantes foram identificadas em 12 espécies e foi observado um 

aumento no número destas células com a idade, sendo que peixes jovens não apresentaram 

células gigantes no testículo (Fishelson, 2003). No entanto, diferente do especulado para esses 

ciclídeos, em que os efeitos relacionados ao envelhecimento provocariam o aparecimento de 

espermatogônias abortivas resultante de senescência reprodutiva, em machos de A. hippolytae 

aparentemente estas células gigantes não estão associadas a disfunções endócrinas.  

Um dos indicadores de alterações fisiológicas inerentes ao envelhecimento é a redução 

dos níveis de andrógenos na corrente sanguínea em vertebrados (Hermann et al., 2000; 

Sampson et al., 2007; Pizzari et al., 2008; Gunes et al., 2016). Este hormônio é produzido pelas 

células de Leydig, localizadas na região intersticial do testículo, e regula as funções das células 

de Sertoli na multiplicação e diferenciação de células germinativas (Schulz & Miura, 2002; 

Wootton & Smith, 2014). Com o envelhecimento, as células de Leydig reduzem em número 

como resultado de frequentes degenerações, assim como as células de Sertoli e, 

consequentemente, as células germinativas (Pizzari et al., 2008; Gunes et al., 2016). No 

presente estudo não foi observada degeneração de células intersticiais e/ou espermatogônias 

gigantes em A. hippolytae. Nesta espécie, somente peixes em fase de regressão reprodutiva 

apresentam elevada quantidade de espermatozoides em degeneração em lóbulos testiculares 

próximos ao duto espermático (Veja capítulo 1). Isso ocorre comumente em ciclídeos (Rey 

Vázquez et al., 2011; Siqueira-Silva et al., 2011) e outros teleósteos após o período reprodutivo 

e, dependendo da espécie, corpos atrésicos podem ocorrer por um longo período de tempo até 

a recuperação total do testículo para o próximo evento reprodutivo (Taylor et al., 1998; Brown-

Peterson et al., 2011).   

O baixo nível de andrógenos (testosterona e 11 cetotestosterona) no sangue também 

reduz a agressividade (Hirschenhauser & Oliveira, 2006). Fishelson (1996) notou perda de 

coloração e posição social na hierarquia de dominância em ciclídeos que expressaram maior 

quantidade de espermatogônias gigantes no testículo. De fato, em espécies com comportamento 

social complexo, como os ciclídeos, os machos subordinados apresentam testículo em fase de 

desenvolvimento inicial, com grande quantidade de cistos espermáticos em vários estágios de 

desenvolvimento e reduzida proporção de espermatozoides (Ramallo et al., 2015). Os níveis de 

andrógenos nesses machos subordinados são geralmente inferiores aos dos indivíduos 

dominantes (Parikh et al., 2006; Alonso et al., 2012). Isso ocorre devido os indivíduos 

dominantes do grupo suprimirem a atividade do eixo Hipotalâmico-pituitário-gonadal (HPG) 

de subordinados, de tal forma que a fertilidade, espermatogêneses e produção de andrógenos é 

reduzida (Fernald, 2009; Maruska & Fernald, 2011, 2013; Maruska, 2014). Elevados níveis de 
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11 cetotestosterona no sangue mantêm a elevada taxa de multiplicação e diferenciação de 

espermatogônias em espermatozoides viáveis (Miura et al., 1991; Walker, 2009; Schulz et al., 

2010; Wootton & Smith, 2014). Assim, níveis elevados de andrógenos mantêm as 

características sexuais secundárias de machos dominantes, como coloração conspícua, 

enquanto machos subordinados apresentam coloração semelhantes à de fêmeas e, por vezes, 

tentam reprodução furtiva (machos satélites, ou sneakers) (Korzan et al., 2008).  

Níveis reduzidos de andrógenos no sangue poderiam resultar em perda de fertilidade ou 

malformação de espermatogônias iniciais, além de efeitos relacionados ao comportamento, 

como redução da agressividade. No entanto, nosso experimento mostrou que machos de A. 

hippolytae não apresentam agressividade reduzida com o aumento na proporção de 

espermatogônias gigantes no testículo, e não parece haver efeitos associados aos distúrbios 

fisiológicos resultantes do envelhecimento, ao menos para a amplitude de tamanho/idade dos 

peixes testados. Possivelmente, este mesmo aspecto é verdadeiro para os demais ciclídeos 

registrados com espermatogônias gigantes, e ressaltamos a necessidade de estudos que abordem 

análises fisiológicas a fim de conhecer melhor o processo de desenvolvimento desse tipo de 

célula. 

Hibridização é outro fator apontado por Fishelson (1996, 2003) capaz de gerar 

espermatogônias abortivas em ciclídeos. No entanto, vários outros casos de hibridismo em 

grupos de teleósteos foram registrados na natureza e gerados por manipulação experimental, 

mas em nenhum deles foi registrada a presença de espermatogônias gigantes. Teleósteos 

híbridos apresentam fertilidade reduzida ou podem ser totalmente inférteis (Argue & Dunham, 

1999; Dunham & Argue, 2000) e, ainda, podem desenvolver gônadas com oócitos 

previtelogênicos (Rothbard et al., 1982). Embora a hibridização ocorra com certa frequência e 

pode ter favorecido a grande radiação dos ciclídeos africanos (Seehausen, 2004), nas linhagens 

neotropicais isso não é comum. Em Apistogramma cacatuoides, por exemplo, as fêmeas são 

capazes de reconhecer machos de espécies relacionadas e evitam o acasalamento, tendo grande 

preferência para machos da própria espécie quando submetida a experimentos de acasalamento 

interespecífico (Römer & Beisenherz, 2005; Römer et al., 2014). Assim, hibridização não deve 

ser o fator responsável por gerar espermatogônias gigantes em A. hippolytae e, possivelmente, 

nos demais ciclídeos com tais células. Apenas recentemente foi registrado um ciclídeo híbrido 

hermafrodita autofecundante (Svensson et al., 2016). Entre os indivíduos híbridos gerados do 

cruzamento de fêmeas das espécies Pundamilia (Haplochromis) pundamilia e Pundamilia 

nyererei com machos de Neochromis (Haplochromis) omnicaeruleus, apenas um desenvolveu 

gônada funcional de ambos os sexos e gerou prole (Svensson et al., 2016). Já as 
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espermatogônias gigantes ocorrem em quase todos os indivíduos machos nas espécies que 

foram registradas com tal caráter. 

Assim, refutamos a hipótese de Fishelson (1996; 2003) sobre anomalias que poderiam 

gerar espermatogônias gigantes em ciclídeos, especificamente resultandes de processos 

associados ao envelhecimento e hibridização. Ao invés disso, estas células parecem 

desenvolver normalmente como espermatogônias primárias em A. hippolytae (ver Capítulo 1 

desse estudo). Um fator causal associado à presença destas grandes células pode estar 

relacionado ao acelerado recrutamento das espermatogônias necessário para a rápida maturação 

gonadal dos machos. Intensa competição por acasalamento leva a espermatogênese mais 

acelerada, o que implica em maior proporção de espermatozoides viáveis em curto intervalo de 

tempo (Ramm et al., 2014). Em ciclídeos, os machos subordinados mantêm a capacidade 

reprodutiva por apresentar cistos espermáticos com células germinativas em vários estágios de 

desenvolvimento, porém, com menor quantidade de espermatozoides quando comparados aos 

machos dominantes (Ramallo et al., 2015). Em geral, esses machos não são ativos 

reprodutivamente, exceto aqueles que adotam estratégia furtiva de acasalamento. No entanto, 

ao ascender na hierarquia de dominância, o macho subordinado é capaz de apresentar 

espermatozoides maduros viáveis em maior quantidade em poucos dias (Maruska & Fernald, 

2010, 2011; Alonso et al., 2012; Pfennig et al., 2012). É possível que espermatogônias gigantes 

desempenhem função importante no desenvolvimento de espermatozoides viáveis em curto 

intervalo de tempo, embora ainda não haja evidências empíricas desse processo.  

Um mecanismo importante relacionado ao desenvolvimento dessas células gigantes 

pode estar associado também à ocorrência de competição espermática, que é esperado ocorrer 

com maior intensidade em espécies poligâmicas, comparado às monogâmicas. Competição 

espermática é a disputa pós-copulatória entre ejaculados de machos rivais para fertilizarem os 

oócitos das fêmeas (Parker, 1970). Reunimos informações da literatura a respeito dos ciclídeos 

registrados com espermatogônias gigantes e verificamos que aquelas espécies que adotam o 

sistema de acasalamento poligâmico tendem a desenvolver este tipo de célula (Tabelas 1 e 2 

em Material Suplementar). Ciclídeos poligâmicos, comparados aos monogâmicos, 

desenvolvem espermatozoides com maior comprimento (p ex. com maior flagelo) (Balshine et 

al., 2001) e mais velozes (Fitspatrick et al., 2009) como estratégia à intensidade de competição 

de esperma. Para aumentar a velocidade de natação, o espermatozoide desenvolve flagelo maior 

e a região média da célula apresenta maior densidade de mitocôndrias, além de ser mais 

desenvolvida (Anderson et al., 2005; Balshine et al., 2009). Isso permite aos espermatozoides 

serem mais velozes em função da maior quantidade de energia (ATP) produzida nas 
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mitocôndrias (Vladić et al., 2002). Fishelson (2003) caracterizou a estrutura das células 

germinativas de 12 espécies de ciclídeos e notou que espécies poligâmicas de fato apresentam 

espermatozoides com maiores flagelos e maior tamanho da porção média do espermatozoide, 

seguido de aumento do número de mitocôndrias. Apistogramma hippolytae é uma espécie 

poligínica à qual os machos grandes dominam um grupo de 3 a 4 fêmeas (Rodrigues et al., 

2009; 2012). Embora competição espermática não tenha sido mostrada empiricamente para a 

espécie, o comportamento de dominância é semelhante aos demais ciclídeos que experimentam 

intensa competição espermática. 

O sistema de cuidado da prole também pode estar relacionado ao tamanho dos 

espermatozoides (Fishelson, 2003). Espécies de Apistogramma são conhecidas por desovarem 

em diferentes substratos (Römer, 2001) e ciclídeos com esta característica tendem a 

desenvolver maiores espermatozoides quando comparados aos guardadores bucais, e isso está 

relacionado à natação mais ativa requerida para movimentação do espermatozoide durante a 

fertilização na água (Fishelson, 2003). Estas diferenças podem explicar (ao menos 

parcialmente) as variações interespecíficas no tamanho e na proporção de espermatogônias 

registradas em ciclídeos. Variações no tamanho de espermatogônias podem ocorrer entre 25 e 

200 µm de diâmetros (Peters, 1975; Fishelson, 1996). Grandes espermatozoides também foram 

observados por Stockley et al., (1997) para o ciclídeo Julidochromis ornatus, espécie 

poligâmica que desova em substrato. Esta espécie possui o maior espermatozoide até agora 

registrado entre os ciclídeos. 

Assim, nossa hipótese para o desenvolvimento de espermatogônias gigantes em 

ciclídeos considera que estas células estejam associadas ao desenvolvimento final de 

espermatozoides gigantes. É conhecido que o comprimento do espermatozoide está associado 

à arquitetura do testículo (variação na proporção entre tecido germinativo e intersticial) e que 

espécies exibindo maior comprimento de espermatozoides possuem reduzida geração 

espermatogonial por mitose. O resultado final é um menor número de espermatozoides gigantes 

resultante de reduzida divisão espermatogonial (Schärer et al., 2008; Ramm et al., 2014), sendo 

que o número de geração espermatogonial é espécie específico em peixes (Schultz et al., 2010). 

É possível também que espermatogônias gigantes possam levar ao desenvolvimento de 

características diferenciadas em espermatozoides, tal como o desenvolvimento de 

espermatozoides biflagelados, como os registrados para Satanoperca jurupari (Matos et al., 

2002) e Cichlasoma dimerus (Rey Vázquez et al., 2012).  

Finalmente, aventamos a hipótese de que o aumento no número de espermatogônias 

relacionado ao tamanho dos indivíduos pode ser o resultado da adaptação à competição 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vladi%C4%87%20TV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11751270
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espermática, onde machos maiores investem mais em reprodução que machos menores, em 

função da maior pressão competitiva por acasalamento. Assim, se machos maiores de ciclídeos 

poligâmicos desenvolvem maior quantidade de espermatozoides e se estas células estão 

associadas ao número de espermatogônias gigantes, possivelmente isso pode repercutir no 

maior número de espermatogônias gigantes nos indivíduos maiores. 
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Tabela S1. Ciclídeos africanos registrados com presença (x) ou ausência (vazio) de espermatogônias gigantes nos testículos, em relação ao sistema de 

acasalamento.  

Subfamília/ Tribo Espécie 
Sistema de 

acasalamento 

Espermatogônia 

gigante 
Autores 

Pseudocrenilabrinae     

Oreochromini Alcolapia grahami Monogâmico  Papah et al. (2013) 

 Oreochromis aureus Poligâmico X Clark & Grier (1985); Fishelson (2003) 

 Oreochromis mossambicus Poligâmico  Nakamura & Takahashi (1973); Nakamura 

& Nagahama (1995) 

 Oreochromis niloticus Poligâmico  Fishelson (2003) 

Tilapiini Tilapia zillii Monogâmico X Yoshikawa & Oguri (1978); Fishelson 

(1996) 

Lamprologini Neolamprologus brichardi Monogâmico  Fishelson (2003) 

 Aulonocara nyassae Poligâmico X Fishelson (1996, 2003) 

Haplochromini (Tropheini) Tropheus tropheus Poligâmico X Peters (1975) 

Haplochromini Labidochromis vellicans Poligâmico X Peters (1975) 

 Petrotilapia tridentiger Poligâmico X Peters (1975) 

 Genyochromis mento - X Peters (1975) 

 Maylandia lombardoi Poligâmico X Naish & Ribbink (1990) 

 Maylandia zebra Poligâmico  Fishelson (2003) 

 Maylandia livingstonii - X Peters (1975) 

 Melanochromis melanopterus Poligâmico X Peters (1975) 

 Melanochromis vermivorus Poligâmico X Peters (1975) 

 Melanochromis auratus Poligâmico X Peters (1975) 

 Melanochromis johannii Poligâmico X Fishelson (1996) 

 Labeotropheus trewasae Poligâmico X Peters (1975) 

 Labeotropheus fuelleborni Poligâmico X Peters (1975) 

Haplochromini Pseudotropheus brevis - X Peters (1975) 

 Pseudotropheus elongatus - X Peters (1975) 

Haplochromini Astatotilapia flaviijosefii Poligâmico  Fishelson (2003) 

 Haplochromis obliquidens Poligâmico X Peters (1975) 

 Sarotherodon galilaeus Monogâmico  Fishelson (1996, 2003) 
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 Sarotherodon aurea Monogâmico  Grier (1981) 
*Sistema de acasalamento baseado em Daget et al. (1986) 

 

Tabela S2. Ciclídeos neotropicais registrados com presença (x) ou ausência (vazio) de espermatogônias gigantes nos testículos, em relação ao sistema de 

acasalamento.  

Subfamília/ Tribo Espécie Sistema de 

acasalamento 

Espermatogônia gigante Autores 

Cichlinae     

   Cichlini Cichla kelberi Monogâmico  Siqueira-Silva et al. (2013); Martins et al. (2010) 

 Cichla intermedia Monogâmico  Quagio-Grassioto et al. (2003) 

Geophaginae     

   Geophagini Mikrogeophagus ramirezi Monogâmico X Fishelson (1996) 

 Satanoperca leucosticta Poligâmico X Loir et al. (1989) 

 Satanoperca pappaterra Poligâmico X Moura et al. (2011); Martins et al. (2010) 

 Satanoperca jurupari Poligâmico X Queiroz (2014) não publicado  

 Apistogramma bitaeniata Poligâmico X Rocha (2010) não publicado; Nuñez et al. (2011) 

 Apistogramma eunotus Poligâmico X Rocha (2010) não publicado 

 Apistogramma pertensis Poligâmico X Rocha (2010) não publicado 

 Apistogramma hippolytae Poligâmico X Rocha (2010) não publicado 

 Apistogramma resticulosa Poligâmico X Observação pessoal 

 Apistogramma gephyra Poligâmico  Observação pessoal 

 Apistogramma agassizii Poligâmico  Rocha (2010) não publicado 

Cichlasomatinae     

  Cichlasomatini Cichlasoma dimerus Monogâmico  Meijide et al. (2005); Rey Vázquez et al. (2011) 

 Amatitlania nigrofasciata Monogâmico  Mazzoni et al. (2014) 

 Aequidens pallidus Monogâmico  Observação pessoal 

   Heroini Pterophyllum scalare Monogâmico  Grier (1981) 

 Parachromis managuensis Monogâmico  Kyu-Jae et al. (2009) 

* Filogenia baseada em López-Fernández et al. (2010); ** Sistema de acasalamento baseado em Reis et al. (2003)
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SÍNTESE 

 

Neste estudo, confirmamos o padrão sexual gonocórico (sexos separados) para 

Apistogramma hippolytae e revelamos um testículo peculiar com a presença marcante de 

espermatogônias gigantes, com diâmetro (25 a 32 µm) superior àquele normalmente encontrado 

em teleósteos (8 a 16 µm). Estas células são repletas de inclusões citoplasmáticas (corpos 

densos) em invaginações do núcleo, o que levou estudiosos a classificarem tais células como 

oócitos testiculares, devido à semelhança com oócitos na fase perinucleolar. Estas células estão 

distribuídas principalmente na periferia do testículo (organizadas em grupos), distribuição 

típica das maiores células da linhagem espermatogênica (espermatogônias primárias) de 

teleósteos que possuem testículo do tipo espermatogonial restrito. No entanto, o testículo de A. 

hippolytae pode ser considerado do tipo intermediário entre irrestrito (condição basal) e restrito 

(condição derivada). Embora este tipo de distribuição espermatogonial ocorra em clados 

filogeneticamente mais derivados, células gigantes foram registradas apenas em ciclídeos.  

As espermatogônias gigantes foram inicialmente registradas em ciclídeos africanos 

Haplochrominae, e observou-se um aumento em número destas células com a idade e ao longo 

gerações de híbridos, sugerindo ser resultado de anomalias associadas ao envelhecimento. No 

entanto, nossos resultados mostraram que indivíduos em diferentes fases reprodutivas possuem 

proporções diferentes de espermatogônias gigantes, indicando variações ao longo do ciclo 

reprodutivo típicas de espermatogônias primárias normais. Além disso, a maior parte dos 

indivíduos apresenta este tipo de célula, independente do tamanho e fase reprodutiva, o que 

indica tratar-se de espermatogônias primárias normais, que normalmente ocorrem durante todo 

o ciclo reprodutivo de teleósteos. Assim, o padrão gonocórico (sexo separado) em A. 

hippolytae, e possivelmente nos demais ciclídeos com presença de células gigantes, indica que 

esses peixes não possuem potencial para mudar de sexo, e que possíveis falhas na identificação 

das células podem ter levado à hipótese de hermafroditismo para o grupo. 

Assim, no segundo capítulo deste estudo investigamos a hipótese proposta por Fishelson 

(1996) a respeito do fator causal associado ao aparecimento de espermatogônias gigantes. 

Refutamos a hipótese de Fishelson (1996, 2003) de que as espermatogônias gigantes são 

anomalias resultantes de efeitos associados ao envelhecimento. Não encontramos 

espermatogônias em degeneração, nem células de Sertoli e de Leydig nessa condição. De fato, 

encontramos associação positiva entre espermatogônias gigantes e o tamanho corporal dos 

indivíduos em A. hippolytae. No entanto, nenhuma relação foi detectada entre estas células e a 

agressividade dos indivíduos, que foi investigada como possivelmente relacionada com um 
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efeito das interações sociais na presença e quantidade dessas células. Nossas análises 

histológicas também mostraram células em estado de funcionamento normal, sem indicadores 

de degeneração do tecido, como seria esperado em peixes maiores, caso houvesse efeitos de 

envelhecimento. Somente espermatozoides residuais foram observados em degeneração, o que 

é comum em peixes em fase reprodutiva conhecida como regressão. 

Por fim, notamos uma aparente associação entre a presença de espermatogônias gigantes 

e o sistema de acasalamento poligâmico em ciclídeos, por meio da análise de registros 

disponíveis na literatura sobre as espécies que apresentam tal tipo de célula. Assim, aliado à 

associação positiva com o tamanho dos indivíduos, levantamos a hipótese de que a ocorrência 

de espermatogônias gigantes pode resultar de intensa competição espermática a qual os machos 

adultos estariam submetidos. É conhecido que espécies de ciclídeos poligâmicos desenvolvem 

espermatozoides com maior comprimento e maior velocidade de natação do que espécies 

monogâmicas. É possível que espermatogônias gigantes deem origem a espermatozoides 

gigantes, o que necessita de maior investigação.  
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