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CONCLUSÃO

Avaliar o efeito da restrição alimentar e realimentação

sobre variáveis histológicas de hepatócitos do

Pseudoplatystoma reticulatum x Leiarius marmoratus. Os tratamentos e os tempos de coleta no QI.

Entre as médias totais para os tratamentos e os tempos de 

amostragem no IH.

E nos tratamentos e tempos de coleta para todos parâmetros 

calculados, exceto circularidade do núcleo.

A restrição seguida de realimentação de 15 dias, 

respectivamente, pode ser utilizada no cultivo de jundiaras

sem prejudicar a saúde dos mesmos.

As médias foram submetidas a análise de variância e

comparadas ao teste de Tukey ao nível de 5% significância,

com arranjo fatorial 2 x 4, sendo dois tratamentos (com e sem

restrição alimentar) e quatro tempos de amostragem (15, 30,

45 e 60 dias).

Parâmetros Histomorfométricos dos hepatócitos:

respostas nutricionais

condições metabólicas 

saúde dos peixes

Biomarcadores

Eutanásia (n= 8/tratamento) 

para análise de quociente 

intestinal e índice 

hepatossomático (IH)

Histomorfometria dos hepatócitos:

Porções de fígado foram coletadas, cortadas e coradas; 60

hepatócitos foram amostrados p/ mensuração:

Aprovado 

pelo 

CEUA

165 jundiaras (569±12 

g) por tratamento

Biometrias (n= 15/tratamento) a cada 15 dias; 

Distribuídos em DIC, 

com 3 repetições cada

da área (μm2) e perímetro (μm) do citoplasma e área (μm2), 

perímetro (μm) e diâmetro (μm) do núcleo (software Motic

2.0).

Parâmetros calculados: 

Relação da área do núcleo/área do citoplasma, relação

perímetro núcleo/citoplasma, volume nuclear do hepatócito e

a circularidade do núcleo do hepatócito.
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Figura 2. Hepatócitos de jundiara submetido a 

restrição alimentar e realimentação.
Fonte: Arquivo pessoal.

Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 1. Amostra de jundiara

para coleta de fígado e intestino.

Houve interação entre:

 Jundiaras submetidos a restrição alimentar de 15 

dias e realimentação do mesmo período, não 

sofreram mudanças estruturais capazes de 

danificar os hepatócitos dos mesmos, nem mesmo 

IH, QI.


