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RESUMO 

 

Foram localizados por meio de imunoistoquímica, receptores para estrógeno α e β, enzima 

aromatase citocromo P450 e receptores para andrógenos em células de Leydig, células de 

Sertoli, células mióides e em células do epitélio seminífero de capivara (Hydrochoerus 

hydrochaeris). A presença de receptores de estrógeno α e β em células do epitélio 

germinativo, com maior expressão em espermatogônias e espermatócitos, pode indicar a ação 

destes hormônios no processo inicial de desenvolvimento da célula espermática. Como pôde 

ser observada a presença de enzima aromatase citocromo P450 nessas células, e também de 

receptores para andrógenos, acredita-se que estas células sejam capazes de promover a 

transformação de andrógenos em estrógeno. Assim como em outros mamíferos as células de 

Leydig apresentaram expressão elevada para receptores de andrógeno e enzima citocromo 

P450, indicando sua ação produtora de estrógeno. As células de Sertoli apresentaram 

imunomarcação moderada para receptores de andrógenos e estrógeno α e β em citoplasma, 

com fraca marcação para a enzima aromatase citocromo P450 em núcleo, sugerindo que as 

mesmas possam produzir estrógeno em animais adultos.  

 

PALAVRAS-CHAVE 

Hydrochoeridae, imunomarcação receptores hormonais, gônada masculina. 
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ABSTRACT 

 

Estrogen receptors α and β, aromatase cytochrome P450 enzyme, and androgens were 

detected by immunohistochemistry on Leydig cells, Sertoli cells, myoid cells, and 

seminiferous epithelium of capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) testis. The presence of 

estrogen receptors α and β in germinal epithelial cells, with greater expression in 

spermatogonia and spermatocytes, may indicate the action of these hormones in the initial 

process of sperm cell development. It is believed that aromatase cytochrome P450 enzyme, 

observed in those cells and in androgen receptors, is capable of promoting the transformation 

of androgens into estrogen. In other mammals, Leydig cells showed high expression for 

androgen and cytochrome P450 enzyme receptors, indicating their estrogen-producing action. 

Sertoli cells exhibited moderate immunostaining for androgen and estrogen receptors α and β 

in cytoplasm, with poor labeling for the aromatase cytochrome P450 enzyme in the nucleus. It 

is suggested that they may be responsible for the production of estrogen in adult animals. 

 

KEYWORDS 

Hydrochoeridae, hormonal receptors immunostaining, male gonads 



1. INTRODUÇÃO 

A capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) é o maior mamífero roedor do mundo e tem 

influência ecológica importante em alguns biomas brasileiros, como o cerrado e a floresta 

amazônica
1
, podendo gerar danos à vegetação nativa

2
.  Pode provocar prejuízos às atividades 

de produção humanas 
3,4

, mas, por ser um animal de grande adaptabilidade e prolificidade, 

atualmente tem sido utilizada em criadouros comerciais, como alternativa de produção de 

carne em biomas ameaçados. Pouco se sabe a respeito de sua fisiologia reprodutiva, sendo 

escassos dados que possam ser utilizados para a implementação de biotécnicas em cativeiro
5
.  

Apesar da ampla utilização de roedores como modelos experimentais, estudos sobre 

características anatômicas e fisiológicas das diferentes famílias deste grupo ainda são 

relativamente limitados. Além disso, muitos animais componentes de uma mesma ordem 

vivem em ambientes totalmente restritos, não sendo possível a generalização de suas 

características. Vários desses animais constituem a base de cadeias alimentares e a redução 

expressiva do número de indivíduos pode comprometer a sobrevivência de diversas espécies 

em um determinado bioma
6
. 

Em geral, roedores apresentam um ótimo custo benefício em relação a seu manejo e 

custos operacionais. Este fato os torna interessantes à exploração humana, tanto para fins de 

produção comercial em fazendas de abate, quanto para o desenvolvimento de linhagens de 

laboratório de alta complexidade genética para fins de pesquisa
5,6

.  

A reprodução assistida é uma potente ferramenta na conservação de espécies 

ameaçadas, porém os protocolos para criopreservação de sêmen são altamente espécie-

específicos, e para a grande maioria das espécies tais protocolos ainda não existem. São 

descritas técnicas de fertilização em elefantes africanos e em diversos felinos selvagens, 

porém a carência de informações para o grande número de animais ameaçados é enorme; o 

morcego banana (Neoromicia nanus) é um exemplo, em que já se conhece a morfologia 

espermática, mas ainda não se sabe como fatores externos, como a latitude, podem influenciar 

em sua reprodução
7,8,9

. 

A espermatogênese é fundamental para a perpetuação da vida, e sua regulação 

molecular é complexa. Assim, para o profundo entendimento de todos os eventos é necessária 

elucidação dos elementos e mecanismos envolvidos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Espermatogênese 

A espermatogênese é o processo de transformação da espermatogônia em 

espermatozoide
10

, as células germinativas iniciam seu desenvolvimento ainda na idade fetal, 

passando por três fases de diferenciação: gonócitos, células intermediárias e espermatogônias 

fetais
11,12,13

. A espermatogênese ocorre após o completo desenvolvimento embrionário do 

animal, e esta se divide em fases proliferativa, meiótica e espermiogênica. Na primeira fase as 

espermatogônias do tipo A, espermatogônias intermediárias e espermatogônias do tipo B 

sofrem sucessivas divisões mitóticas originando o espermatócito em pré-leptóteno. Na fase 

meiótica esta célula será multiplicada por meio de divisões meióticas e o resultado será uma 

célula haploide, o espermatócito. Na fase espermiogênica o espermatócito passará por várias 

transformações morfológicas, como desenvolvimento do flagelo e do acrossomo, e dará 

origem ao espermatozoide 
10,14

. 

As células da linhagem espermatogênica estão acomodadas no túbulo seminífero, este 

é formado pelo epitélio seminífero que são envolvidos por uma lâmina basal e uma bainha de 

tecido conjuntivo. Aderido a lâmina basal observa-se uma camada de células contráteis, 

achatadas e com características de células musculares lisas, as células mioides. Além das 

células da linhagem espermatogênica o túbulo seminífero é também constituído por células de 

Sertoli. São células piramidais, núcleo tripartido, base aderida a lâmina basal do túbulo e 

extremidades que chegam ao lúmen. O espaço entre os túbulos seminíferos é ocupado por 

células de Leydig
10,15

. Dentre as células da linhagem espermatogênica estão as 

espermatogônias, os espermatócitos e as espermátides. As primeiras tem núcleo oval, 

cromatina alongada, envelope nuclear não proeminente e se encontra sob a lâmina basal.  Os 

espermatócitos estão afastados da lâmina basal e tem aspecto arredondado, neste estágio 

observa-se vários filamentos no núcleo da célula, além de corpos densos circundados de áreas 

claras. Já as espermátides são as células que sofrerão transformações até o estágio de 

espermatozoides. Observa-se então, o desenvolvimento de flagelo, acrossoma, diminuição do 

citoplasma nestas células
10,16

. O processo de espermatogênese é influenciado por uma longa 

lista de hormônios e fatores de crescimento (FIGURA 1), o hormônio folículo estimulante 

(FSH), hormônio luteinizante (LH), estrógeno, hormônios andrógenos são alguns exemplos 

destes. O FSH e os andrógenos são produzidos em resposta ao hormônio luteinizante (LH). 

Estes hormônios agem por meio de diversos receptores nas células alvo (espermatogônias, 
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espermatócitos, espermátides e células de Sertoli)
17

, e cada receptor tem uma base molecular 

distinta e mecanismo de ativação específico
18

. Além disso, estes hormônios têm variações 

quanto às suas ações entre as diferentes espécies; enquanto em primatas a espermatogênese é 

modulada pelo eixo FSH- inibina, em hamsters Djungarian (Phodopus sungorus) a inibina 

não exerce efeito algum sobre a espermatogênese
19

. 

O FSH é uma gonadotrofina produzida e secretada pelas células gonadotrópicas da 

parte anterior da glândula pituitária e é composto por subunidade α e β. Sua liberação ou 

inibição é modulada pelo GnRH, que é produzido no hipotálamo e chega à pituitária através 

da circulação sanguínea (FIGURA 2)
20

. Este hormônio estimula a espermatogênese através do 

aumento do número de espermatogônias e também influencia no estímulo que as células de 

Leydig sofrem através dos receptores de andrógenos 
21

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1- Hormônios e fatores de crescimento envolvidos na regulação endócrina e parácrina do 

testículo indicando a complexidade do processo. Fonte: Schlatt e Ehmcke
19

.  

 

O FSH está diretamente relacionado com a capacidade de cada célula de Sertoli 

suportar um número fixo de células germinativas e consequentemente de regular a capacidade 
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de produção espermática
22

. Em células de Sertoli de ratos o FSH promove indução da rápida 

da sua proliferação na fase fetal, inibição da apoptose e da formação de esteroides em 

neonatos, e diferenciação em animais com 21 dias de nascidos
23

. 

A ausência do FSH em ratos adultos inibe significativamente a espermiogênese, fase 

onde ocorre a transformação das espermátides redondas em alongadas, sendo que os 

espermatócitos primários e espermátides alongadas se mostram dose dependente de FSH. Esta 

neutralização pela falta de FSH acontece mais em ratos imaturos, quando a testosterona tem 

níveis geralmente mais baixos, do que em animais adultos, relacionando o FSH a regulação 

das células de Sertoli
24

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2- Eixo hipotálamo- pituitária-testículo 

no controle da espermatogênese. A inibina 

produzida pelas células de Sertoli e a testosterona 

pelas células de Leydig fazem feedback negativo 

que resulta na diminuição da produção do GnRH 

pelo hipotálamo e FSH e LH pela pituitária. 

Fonte: Alves et al
25

. 
 

 

Em ratos a folistatina é a proteína responsável pela inibição de FSH por se ligarem a 

moléculas de ativina reduzindo assim sua biodisponibilidade. Em fetos de ratos não se 
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observa a presença de folistatina, e duas hipóteses foram propostas para esta ausência: a 

primeira pressupõe a necessidade de ativina para a correta formação do tecido testicular, e a 

segunda, de forma antagônica, pressupõe que a forma bioativa da ativina não é produzida no 

período fetal, não havendo, portanto, necessidade de folistatina. No período pós-natal a 

expressão de folistatina é detectável nas células de Leydig, apesar de serem estas ainda pouco 

desenvolvidas e não necessitarem, teoricamente, deste tipo de regulação. É observada, ainda, 

imunoexpressão de subunidades α e β de inibina/ativina nas células de Leydig de testículos 

em fase fetal de ratos, sugerindo que estas proteínas possam desempenhar um importante 

papel autócrino ou parácrino nesta fase de desenvolvimento. Já em humanos as subunidades 

de inibina e ativina no testículo de fetos são detectadas tanto em células de Sertoli quanto nas 

células de Leydig, que pode ser explicado pelas diferenças na duração do desenvolvimento 

gonadal das espécies (FIGURA 3)
26

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3- Produção cíclica de ativina e inibina comparada ao ciclo do epitélio seminífero do rato. O 

ciclo consiste em 14 estádios de aproximadamente 12 dias. A espermiação acontece no 

estádio VIII. A sombra verde indica a forte expressão dos antagonistas de ativina, 

folistatina e BAMBI no epitélio seminífero. Fonte: Adaptado Hedger e Winnall
27

. 

 

O LH é um homodímero composto por subunidade α e β produzido pela glândula 

pituitária, e sua principal função é regular as células de Leydig
28

. Níveis acima do normal de 

LH juntamente com baixos níveis de inibina B estão relacionados com uma baixa na 

concentração de espermatozoides e anormalidade morfológica destes
29

. 
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A sinalização de LH é necessária para a formação de células de Leydig adultas, e 

também para a migração de monócitos e sua diferenciação em macrófagos nos testículos. 

Animais knockout para o receptor de LH mostram nível de testosterona testicular 

drasticamente diminuído, devido à alteração causada nas células de Leydig. Assim, podem-se 

observar testículos abdominais, micropênis perineal, testículos pequenos e espermatogênese 

retardada. A redução da área de túbulos seminíferos e a obstrução do lúmen tubular podem ser 

observadas ao exame histopatológico, no entanto, observa-se o mesmo número de células de 

Sertoli e espermatogônias. O número de espermatócitos e espermátides arredondadas diminui 

e as espermátides alongadas estão totalmente ausentes
28

. 

O LH é um fator determinante para a descida testicular, pois afeta a produção de 

testosterona. Camundongos knockout para receptores de LH apresentam criptorquidismo 

devido a uma falha no desenvolvimento e proliferação de células mesenquimatosas, causando 

defeito na diferenciação das células musculares e de maturação tardia. Estes animais quando 

tratados com testosterona apresentam reversão destes sinais demonstrando os efeitos do LH 

sobre a produção de testosterona
30

.  

Embora a estimulação de LH seja necessária para o desenvolvimento normal dos 

testículos e para o estabelecimento do número normal de células de Leydig em camundongos, 

existe uma resposta bifásica à sensibilidade deste hormônio, a primeira fase se caracteriza por 

uma resposta independente a andrógenos e a segunda fase é dependente a resposta da 

testosterona. Verifica-se que na ausência de LH as células de Leydig são reguladas pelo gene 

Thbs2 
31

. 

O estrógeno está envolvido nos processos de proliferação, apoptose, maturação e 

sobrevivência das células do epitélio germinativo, e a regulação destes mecanismos abrange 

receptores de membrana, genes, receptores (ERα, β, γ) e suas isoformas
32

. Em humanos foi 

observado que pacientes com níveis elevados de 17 β estradiol circulante podem apresentar 

aumento moderado de contagem de espermatozoides e sua motilidade
33

. Outros autores 

observaram, ainda em seres humanos, a feminização do indivíduo com altos níveis de 17 β 

estradiol que, neste caso, pode ter sido provocado pelo aumento dos níveis do promotor de 

transcrição da aromatase (gene CYP19 II) e pelo o aumento do fator esteroidogênico 1
34

. 

A enzima citocromo P450 é uma proteína biologicamente ativa capaz de converter 

andrógenos em estrógenos em diversas espécies de mamíferos
35

. Pertence ao grupo das 

aromatases e tem função primordial na morfologia testicular, no processo de 
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espermatogênese, na fertilidade e no comportamento sexual dos mamíferos. Experimentos 

com ratos evidenciaram inibição dos parâmetros descritos quando da inibição da aromatase 

citocromo P450 (FIGURA 4)
36

. 

 

 

 

FIGURA 4- Principais mecanismos de síntese de hormônios esteroides. Reações 1, 4, 7 e 8: 

mitocôndria; Reações 2, 3, 5 e 6: reticulo endoplasmático; Reações 9 e 10: 

Testículo e ovário. Fonte: Miller WL
37

. 

 

Os andrógenos podem regular o microambiente do epitélio seminífero, influenciando 

um amplo espectro de alterações genéticas nas células de Sertoli. As perdas de receptores de 

andrógenos (AR) especificamente nestas células podem afetar:  a função de suporte para a 

movimentação de células germinativas;  junções intercelulares, prejudicando a integridade 

funcional da barreira hematotesticular;  proteases específicas de células de Sertoli, proteínas 

de transporte e produção e/ou secreção de fatores parácrinos- levando a deficiência nas 

funções das células de Sertoli no desenvolvimento células germinativas 
38

. 

A testosterona desempenha um papel vital no controle da dinâmica dos fluidos dos 

testículos, começando com o fluxo sanguíneo, vasomotricidade e produção de fluido dos 

túbulos seminíferos. Uma vez que estes fluidos representam a única via através do qual as 

substâncias, tais como nutrientes, são distribuídos no testículo, a sua regulação por 

testosterona é de fundamental importância no controle da função testicular normal. Em ratos 

com deficiência de testosterona, a secreção de proteínas e os fluidos dos túbulos seminíferos 

nas fases VI-VIII é reduzida 
39

. 
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2.2 Receptores para enzima aromatase citocromo P450, estrógeno α e β, e andrógenos nas 

células da linhagem espermatogênica, Leydig e Sertoli 

As células de Leydig, ou células intersticiais, são responsáveis pela produção de 

andrógenos que, por sua vez, são transformados em estrógeno pela enzima aromatase 

citocromo P450. A testosterona, andrógeno produzido pelas células de Leydig
40,41

, regula 

processos importantes, como a manutenção da barreira hematotesticular, a finalização da 

meiose dos espermatócitos, a aderência e alongamento das espermátides nas células de Sertoli 

e a liberação de espermatozoides no lúmen
42

. A presença dos receptores de andrógeno nas 

células de Leydig é imprescindível para toda a regulação da estereoidogênese, já que este 

hormônio realiza um importante papel no controle autócrino nas células de Leydig
43

, fazendo 

seu controle apoptótico, e contribuindo para a sua correta maturação
44,45

 . 

O estrógeno realiza um controle parácrino e autócrino nas células de Leydig, mediados 

por receptores de estrógeno α 
46,47,48

. Altos níveis de estrógenos combinados com baixos 

níveis de testosterona causam desequilíbrio na maturação das células de Leydig, com 

diminuição de marcadores de células adultas (Ptgds, Vcam1, Insl3, Klk21, -24) e genes 

esteroidogênicos (Star, Cyp17a1 e Hsd17b3), aumento das mitocôndrias, redução do retículo 

endoplasmático liso, e acúmulo de colesterol e seus precursores, mesmo quando o estímulo de 

LH é normal
47

. Desequilíbrio na relação entre estrógeno e testosterona, mediados por 

receptores de estrógenos α, é apontado como causa de infertilidade por orquite crônica em 

homens
49

. 

Em camundongos knockout para receptores de estrógeno α apresentam hipertrofia de 

células de Leydig, aumento das concentrações plasmáticas de testosterona
50

 e LH, sugerindo 

que a falta de receptor promova feedback negativo na secreção de gonadotrofinas, que 

regularia a secreção de LH 
51

. Em camundongos estas células apresentam forte marcação 

nuclear para receptor de estrógeno α, além de marcação para receptor de estrógeno β 
52

, 

diferente do observado em ratos, que não apresentam marcação para estes últimos 

receptores
53

.  

Quando o gene para receptor de estrógeno β é inativado em camundongos recém-

nascidos não se observa alterações no número células de Leydig ou na produção de 

testosterona, mesmo quando estimulados com LH 
54

. Já quando os animais são knockout para 

os receptores deste estrógeno, há alteração do número de células de Leydig adultas, apesar de 

não afetar a produção de testosterona 
50,51

.
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Em suínos, as células de Leydig apresentam imunorreatividade moderada para o 

receptor de estrógeno α e forte para o receptor de estrógeno β 
55

. Em equinos o receptor de 

estrógeno α aparece em toda a célula de Leydig, enquanto o receptor de estrógeno β se 

concentra no citoplasma
56

. 

Nas células de Leydig a biossíntese de testosterona se dá por uma reação em cascata a 

partir do estrógeno, este processo é regulado pelo LH e pelos hormônios esteroides 

(andrógenos e estrógenos) 
46

. Em pacientes humanos inférteis, com disfunção esteroidogênica, 

há excesso de expressão da enzima aromatase, sendo esta responsável pelo aumento do 

estrógeno testicular e disfunção na biossíntese de testosterona 
57

. Em equinos esta enzima foi 

fortemente marcada no citoplasma de células de Leydig 
58

; em fetos e crianças humanas e em 

Papio annubis também foram observadas marcações 
59,60

. 

Receptores de andrógenos em células de Leydig de camundongos regulam processos 

da cascata esteroidogênica. Em animais com deficiência destes receptores pode se observar 

diminuição da proteína Star, importante fator esteroidogênico, dessa forma a testosterona 

também se mostra diminuída, devido a um feedback o LH se mostra aumentado 
61,62

. Estas 

disfunções podem prejudicar o processo normal de reprodução do animal
63

. Em camundongos 

foi descrita uma forte marcação dos receptores de andrógenos em células de Leydig 
52 

e, em 

ratos e equinos, esta forte marcação foi observada no núcleo destas células
53,56,64

. 

A célula de Sertoli tem função na regulação da espermatogênese alterando os níveis de 

produção de espermatozoides. Suas funções incluem suporte estrutural e nutricional para o 

desenvolvimento de células germinativas, fagocitose de células degeneradas, condução de 

espermátides no processo de espermiação, e produção de proteínas que regulam a atividade 

mitótica das espermatogônias. Outra função das células de Sertoli é a manutenção do número 

de células de Leydig através de fatores FSH-dependentes
65,66

. 

Os receptores de estrógeno estão ligados ao controle da proliferação e apoptose das 

células de Sertoli. O 17 β estradiol (E2) induz a translocação dos receptores de estrógeno α e β 

dos núcleos para a membrana plasmática das células de Sertoli, além das modificações pós-

traducionais de estrógeno α pela palmitoilação. A translocação do E2 é mediada pela SRC 

tirosina-quinase receptora, e ativação de EGFR é sinalizada pela via MAPK39, provocando 

aumento de ciclina D1, que induz a proliferação das células de Sertoli. Além disso, o E2, 

através da proteína Gper, induz o aumento da transcrição de BCL2 e diminuição da BAX, 

causando assim a inibição da apoptose celular 
67,68,69,70

.  

Em equinos pós-púberes os receptores para estrógeno β foram expressos no núcleo das 

células de Sertoli, não tendo sido localizados receptores para estrógeno α 
66

. O mesmo foi 
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observado em suínos, sendo que nestes a marcação para estrógeno β apresentou fraca 

intensidade
55

. Camundongos imaturos e adultos apresentam receptores para estrógeno α 

funcional em membrana e citoplasma das células de Sertoli
71

, enquanto o receptor de 

estrógeno β aparece bem marcado no núcleo das mesmas
72,73

 demonstraram ainda que, em 

camundongos, o RNA mensageiro da enzima aromatase citocromo P450 está presente em 

células de Sertoli. 

A célula de Sertoli é um dos principais alvos da ação dos andrógenos, cujos receptores 

necessitam da ação de proteínas coativadoras como o Arid4b. A inativação deste coativador 

gera inativação também dos efeitos dos andrógenos nestas células, causando interrupção da 

espermatogênese, depleção de células germinativas e infertilidade
73

. 

Em ratos, os andrógenos atuam, em particular, na fase do ciclo do epitélio seminífero 

em que ocorre a espermiação. Os andrógenos facilitam o transporte de proteínas da superfície 

da membrana celular para o citosol, bem como sua reciclagem a partir do citosol de volta para 

a superfície da célula. A contínua síntese de proteínas da barreira hematotesticular auxilia o 

desenvolvimento celular durante a espermatogênese
75,76

.  

A ação dos andrógenos sobre os receptores das células de Sertoli promove efeito 

significativo sobre suas estruturas; quando há falha nestes observa-se aumento na espessura 

das lâminas basais e a má formação de junções intercelulares das destas células, prejudicando 

sua função de sustentação celular
77

 Além disso, desequilíbrios nestes receptores afetam a 

maturação das células de Sertoli causando formação incompleta da barreira hematotesticular 

por defeitos na distribuição e localização de proteínas de junção intercelular (FIGURA 5). 

Outro defeito observado em células de Sertoli de camundongos knockout para ARs é a 

incapacidade do núcleo em assumir posição normal perto da lâmina basal, o que também 

dificulta a formação completa da barreira hematotesticular e a progressão das células 

germinativas através da meiose
78,79,80,81,82,83,84

. 

Embora se saiba que a ativação das células de Sertoli por andrógenos em animais 

adultos seja essencial para o desenvolvimento das células germinativas e diferenciação, o 

mecanismo molecular responsável por este evento permanece, em grande parte, desconhecido 

78,85,86
. A testosterona, juntamente com algumas citocinas também regula a integridade da 

barreira hematotesticular. Esta regulação ocorre pela manutenção do equilíbrio entre a 

cinética de endocitose de proteínas e pela reciclagem e destinação das mesmas (FIGURA 5). 
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FIGURA 5- Ação da testosterona através da reciclagem e endocitose de 

proteínas em células de Sertoli (círculo vermelho). Adaptado YAN 

et al
75

.  

 

 

Estes efeitos são exercidos por ARs específicos que se encontram nas células de 

Sertoli através de dois mecanismos, o clássico, que ativa diretamente os ARs no citoplasma da 

célula e os transportam para o núcleo, e o não clássico que age através da cascata de 

sinalização ERK (FIGURA 6). A falha da via clássica causa o lançamento de células 

germinativas imaturas no lúmen do túbulo seminífero e prejudica a integridade da barreira 

hematotesticular, essencial no processo espermatogênico. Falhas na via não clássica de ação 

da testosterona promovem alterações na meiose das células germinativas em camundongos 

75,87,88
. 
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Figura 6- Mecanismos clássicos e não clássicos de ação da testosterona. Pelo 

mecanismo clássico a testosterona se difunde através do plasma e da 

membrana celular e se liga ao receptor de andrógenos (AR). Uma 

mudança conformacional nestes receptores permite a liberação das 

proteínas de choque térmico (HSP), assim os AR são deslocados até o 

núcleo onde se ligam aos AREs recrutando proteínas ativadoras e genes 

reguladores de expressão. No mecanismo não clássico a estimulação 

pela testosterona resulta no aumento da interação do AR ativando a 

SRC tirosina quinase. Esta ativação pode alterar muitos processos 

fisiológicos, incluindo a fosforilação e ativação do receptor EGF que 

ativa a cascata MAP quinase (RAF, MEK e ERK). Além disso a 

sinalização das p90RSK quinase promove a fosforilação do fator de 

transcrição CREB, resultando no aumento da regulação de genes 

CREB. Adaptado: Toocheck et al
88

.  

 

O desenvolvimento de células germinativas é influenciado pelo estrógeno, que exerce 

seus efeitos na gametogênese fetal / neonatal de camundongos via ERβ, enquanto o ERα não 

parece estar envolvido, pois a sua inativação não demonstra nenhum efeito sobre 
54

. Já em 

camundongos adultos a inativação dos receptores para estrógeno α causa diminuição em 

espermatogônias, espermatócito, espermátides e número de apoptose em células do túbulo 

germinativo, enquanto a inativação de receptores para estrógeno β somente causou aumento 

das espermatogônias, demonstrando um maior envolvimento do primeiro no processo 

espermatogênico do animal adulto (FIGURA 7)
50

. 
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FIGURA 7- Funções do estradiol nas células germinativas, células de Sertoli e células de 

Leydig. Fonte: Schulster et al 2016
89

. 

 

Em equinos, observa-se receptores ERβ ativos apenas em células germinativas de 

animais pré-púberes, e receptores ERα ativos em células germinativas em animais pré, peri e 

pós púberes
56

. Não foi observado imunomarcação para receptores de estrógeno α em 

testículos humanos
90

, enquanto houve fraca marcação em espermatócitos de suínos e forte 

marcação para os receptores de estrógeno β tanto em espermatogônias quanto em 

espermatócitos. Espermátides foram negativas para ambos os receptores
55

. 

Em javalis sexualmente maduros observa-se marcações positivas para ER β e ER 

α em todas suas células germinativas exceto em espermátides alongadas
91

. Em cães, os 

receptores para ER α estão no espaço intersticial e células peritubulares mióides, enquanto em 

gatos os receptores ER α se encontram apenas no espaço intersticial. As células do epitélio 

germinativo não apresentam receptores ER α ou ER β em ambas as espécies
92

.  

As células germinativas representam uma fonte adicional de estrógenos no rato 

macho adulto, porém o excesso destes estrógenos regula negativamente a expressão do gene 

das aromatases em espermatócitos em paquíteno e espermátides arredondadas. Além disso, a 
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testosterona e o estradiol também regulam esta expressão. O primeiro controla positivamente 

através da indução do aumento da quantidade de RNAm da aromatase P450, enquanto o 

estradiol provoca o efeito oposto. Este efeito inibitório do estradiol na expressão do gene da 

aromatase é anulado na presença do antagonista de ER, ERICI 182.780. Este não afeta a 

indução da testosterona na expressão do gene aromatase, o que sugere que a testosterona e o 

estradiol usam vias de sinalização distintas para direcionar estes mecanismos de expressão
93

. 

Ao contrário dos espermatozoides dos roedores, os espermatozoides dos humanos 

expressam uma aromatase funcional e ativa após a ejaculação, e em conjunto com a presença 

de ERs e especialmente na mitocôndria dos espermatozoides, sendo esta responsável pela 

formação do estrógeno
32

. 

Os andrógenos agem de duas formas durante a espermatogênese em 

camundongos. A primeira ocorre nos estádios finais de diferenciação das espermátides e a 

segunda, que se caracteriza pela ausência de sensibilização de seus receptores nas células de 

Sertoli, ocorre durante a transição das células arredondadas para alongadas na 

espermatogênese. O papel primordial da função dos andrógenos é regular a adesão das 

espermátides em células de Sertoli. Por outro lado, os andrógenos são necessários para a 

espermiação e liberação dos espermatozoides para o lúmen do túbulo, sendo importantes para 

a progressão normal da meiose. Há a hipótese dos andrógenos regularem a orientação dos 

espermatozoides para fora dos túbulos seminíferos através de células mióides peritubulares, já 

que estas expressam receptores para estes hormônios em todos os estádios da 

espermatogênese
78. 

Os andrógenos estimulam a produção de aromatase em espermatócitos em 

paquíteno e espermátides arredondadas, e esta é conhecida por catalisar a formação de 

estrógenos e andrógenos. Verifica-se a presença do mRNA dos receptores de andrógenos em 

células germinativas, sugerindo a transcrição destes receptores nestas células. Além disso, 

observa-se também a interação destes receptores com uma proteína específica do testículo 

(ARIP3) localizada no núcleo de células de Sertoli, espermatogônias e espermatócitos de 

ratos
93

.  Em equinos os receptores para andrógenos não são encontrados em nenhuma célula 

germinativa do túbulo seminífero
94,56

, assim como em ratos
95,96

, e humanos
96

. Em 

camundongos são encontrados apenas nas espermatogônias
97

. 

Alguns estudos demonstram que os receptores de andrógenos mesmo quando 

expressos nas células germinativas não influenciam diretamente em seu desenvolvimento. 

Essa hipótese foi mostrada em três estudos, no primeiro estudo, camundongos quiméricos 

com defeitos nos receptores de andrógenos e animais sem defeitos, produziam filhotes com 
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células germinativas defeituosas, em um segundo estudo em que animais com defeitos nestes 

receptores tiveram células transplantadas para animais normais e com o tratamento por 

busulfan foram capazes de produzir células normais e por fim em um terceiro estudo 

observou-se animais knockout para AR com espermatogênese normal
98

.  

As células germinativas são resistentes às mudanças abruptas nas concentrações de 

testosterona, uma vez que nos primeiros dias de queda do número das células de Leydig não 

se observam alterações na morfologia geral das mesmas, exceto nos espermatócitos em 

paquíteno do estádio VII e VIII 
99

. Em experimentos com ratos, ao ser provocada a inibição 

da enzima citocromo P450, estes parâmetros mostravam-se alterados
36

.  

Em capivaras foi evidenciada grande quantidade de receptores para o citocromo P450 

em células de Leydig em testículos através de imunoistoquímica
100

. Em cutias é elevada a 

expressão em testículo de animais púberes, em epidídimo de animais pré-púberes e em ducto 

deferente de forma gradual, de acordo com nível de puberdade
101

. Em camundongos adultos a 

produção de RNAm da enzima aromatase citocromo P450 pode ser observada nas células 

germinativas do testículo, desde espermatócitos em fase de paquíteno até espermátides 

alongadas, além das células de Leydig, sendo as células da linhagem espermatogênica 

também responsáveis pela conversão de testosterona em estrógeno
102

. Em ratos, a expressão 

da aromatase é regulada pelo promotor II nas células de Sertoli, Leydig e do epitélio 

seminífero
93

. 

A expressão da aromatase em sêmen é um marcador para a sua qualidade. Nos 

búfalos (Bubalus bubalis) há maior expressão do citocromo P450 aromatase em 

espermatozoides obtidos a partir de boas amostras (alta motilidade), em comparação com 

espermatozoides obtidos de amostras de má qualidade (baixa motilidade). Do mesmo modo, a 

expressão do citocromo P450 é significativamente mais elevada em espermatozoides móveis, 

em comparação com os espermatozoides não móveis. Assim sugere-se que a expressão mais 

elevada do RNAm da aromatase em espermatozoides móveis, podem ter papel importante na 

função do espermatozoide, particularmente para o aquisição de motilidade
103

. 

Os perfis de aromatase em testículos acompanham os aumentos de E2 (estrógeno) 

durante o desenvolvimento testicular. A aromatase P450 e o E2 são observados nas células ao 

longo dos túbulos seminíferos
104

. 

 Em ratazanas observa-se marcação para aromatase na cabeça do espermatozoide 

e, com menor frequência, na região proximal da cauda. A presença de receptores para 

estrógeno é observada na extremidade da cabeça. A análise quantitativa da área total ocupada 

pela aromatase é de 11,3% da região proximal da cabeça, ao passo que AR, ER α e β ocupam 



16 
 

7,2%, 5,9%, e 4,7% da área, respectivamente. Adicionalmente, a aromatase ocupa cerca de  

41 % da região de cauda dos espermatozoides
105

. 

Animais que apresentam mudanças sazonais na espermatogênese mostram 

também a expressão da P450 alteradas, assim como o tamanho e peso dos testículos. Os 

esquilos selvagens do campo (Citellus dauricus Brandt), por exemplo, no período de abril a 

maio, apresentam células do ciclo do epitélio seminífero completo, desde as espermatogônias 

até os espermatozoides, enquanto nos meses de agosto e setembro observa-se somente 

espermatócitos primários e espermatogônias.  Nos meses de abril e maio a enzima P450 c-17 é 

expressa em espermátides e células de Leydig, e a aromatase P450 em células de Leydig, 

células de Sertoli, espermatogônias, espermatócitos primários e secundários e espermátides. 

Nos meses de agosto e setembro a primeira só é expressa em células de Leydig e a segunda 

não é detectada. Finalmente, nos meses de abril e maio o tamanho e o peso dos testículos 

encontram-se aumentados, e reduzidos em agosto e setembro
106

. 

 O guaxinim (Procyon lotor) também é um animal de reprodução sazonal e se 

reproduz no período de frio intenso no Japão (janeiro a março). No verão é observada 

inatividade da espermatogênese nestes animais, com ausência de espermatozoides nos túbulos 

seminíferos ou na cauda do epidídimo. Neste período também não se observa a presença da 

aromatase P450, mostrando seu importante papel na manutenção deste processo
107

.  

Histologicamente, o testículo de capivara, quando comparado com outros 

mamíferos, tem proporções volumétricas de túbulos seminíferos e de células de Leydig 

peculiares, sendo muito baixa a proporção de túbulos seminíferos e bastante elevada a de 

células de Leydig. A proporção de células de Leydig por grama de testículo equivale a três 

vezes mais do que o intervalo máximo já descrito para outras espécies
108

. O espaço 

intertubular compreende cerca de 47,9% do volume do parênquima testicular, sendo 32,95% 

deste composto por células de Leydig e 11,4% de túnica albugínea e mediastino 
109

. 

Sendo estes os únicos dados já descritos em capivaras e tendo em vista a necessidade 

de se conhecer a espermatogênese e a dinâmica hormonal da espécie para propiciar a 

implantação de biotécnicas e aprimorar a produção em cativeiro, o presente estudo visou 

caracterizar a expressão dos receptores da enzima citocromo P450, dos receptores de estrógeno 

α e β (ERα e ERβ), assim como receptores de andrógeno nas células de Leydig, Sertoli e 

células do túbulo seminífero. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Blocos de parafina 

O experimento foi realizado com blocos parafinizados, provenientes de experimento 

prévio, de testículos de capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) adultas, mantidas em 

criatórios comerciais do estado de São Paulo, e abatidas em matadouro localizado em Iguape / 

SP, credenciado pelo IBAMA e SIF. Na ocasião, testículos de nove animais foram coletados e 

fixados em Bouin, com posterior inclusão em parafina, e mantidos em arquivo no Laboratório 

de Animais Selvagens do setor de Medicina Veterinária Preventiva da Escola de Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. Para confecção de lâminas histológicas e de 

imunoistoquímica, foram utilizados cortes feitos após o desbaste dos blocos. Estes foram 

corados com a solução de HE para assegurar a integridade do fragmento de tecido a ser 

utilizado para identificação dos receptores de estrógenos  e , citocromo P450 e andrógenos 

por imunoistoquímica. 

 

3.2. Hematoxilina e eosina 

Cortes de 5 μm de espessura foram aderidos às lâminas histológicas, desparafinizados 

em estufa a 56 ºC por 30 minutos e em xilol (duas etapas de 15 minutos cada), submetidos a 

três banhos em álcool absoluto (5 minutos cada), um banho de álcool 90% (5 minutos) e um 

banho de álcool 80% (5 minutos) para hidratação. As lâminas foram submersas em água por 8 

minutos e coradas com hematoxilina (Sigma-Aldrich, HHS16, Saint Louis, MO, USA) por 2 

minutos, novamente submersas em água por 8 minutos e posteriormente corada com eosina 

(Sigma-Aldrich, E4009, Saint Louis, MO, USA) por 40 segundos. A desidratação foi feita 

com a submersão em uma sequencia de álcoois (álcool 70% até 100%), seguida por fixação 

em xilol e montagem com lamínula e Entellan® (Merck, 1079600500, Billerica, MA-USA).  

 

3.3. Mallory 

Cortes de 5 μm de espessura foram aderidos às lâminas histológicas, desparafinizados 

em estufa a 56 ºC por 30 minutos e em xilol (duas etapas de 15 minutos cada), submetidos a 

três banhos em álcool absoluto (5 minutos cada), um banho de álcool 90% (5 minutos) e um 
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banho de álcool 80% (5 minutos) para hidratação. As lâminas foram submersas em água por 8 

minutos e coradas com solução A de fucsina ácida (Sigma-Aldrich, F8129, Saint Louis, MO, 

USA) por 2 minutos, e passadas diretamente para uma solução B (anilina azul- Sigma-

Aldrich, 415049, Saint Louis, MO, USA, Orange G Sigma-Aldrich, O3756, MO, USA e ácido 

fosfotúngstico) por 5 minutos, foi lavado em água corrente e realizada a desidratação com a 

submersão em uma sequencia de álcoois (álcool 70% até 100%), seguida por fixação em xilol 

e montagem com lamínula e Entellan® (Merck, 1079600500, Billerica, MA-USA).  

 

3.4. Imunoistoquímica 

Cortes de 5 μm de espessura foram aderidos a lâminas positivadas (Starfrost
®
 Sakura- 

Knittel), desparafinizados em estufa a 56 ºC por 30 minutos e em xilol (duas etapas de 15 

minutos cada), hidratadas em três banhos em álcool absoluto (5 minutos cada), um banho de 

álcool 90% (5 minutos) e um banho de álcool 80% (5 minutos). A amostra foi transferida para 

uma cuba com SDS, onde permaneceu por 5 minutos, até ser lavada com PBS e transferida 

para outra cuba, também contendo PBS, onde permaneceu durante 5 minutos. 

A atividade da peroxidase endógena foi bloqueada com a adição de peróxido de 

hidrogênio (30 mL) diluído em álcool metílico (70 mL), e incubação em câmara úmida por 30 

minutos (em três etapas de 10 minutos). Após este período as lâminas foram banhadas por 5 

minutos em PBS. Para a recuperação antigênica de receptores de estrógeno α e estrógeno β foi 

utilizada a solução de citrato acrescida de Tween 0,05%, pH 6,0, aquecida em micro-ondas 

por 20 minutos; para a enzima aromatase citocromo P450 e andrógenos a recuperação 

antigênica foi feita em banho maria a 96 ºC, durante 20 minutos, com posterior lavagem em 

PBS por 5 minutos. A marcação inespecífica foi bloqueada com BSA 3 % em câmara úmida e 

temperatura ambiente por uma hora, e então novamente lavada com PBS. 

Os anticorpos primários policlonais de coelho, anti - andrógeno (1:1000, AB74272, 

Abcam, Cambrigde- UK), anti - citocromo P450 (1:1000, AB28146, Abcam, Cambrigde- UK), 

anti- receptor estrógeno α (1:1000, AB75635, Abcam, Cambrigde- UK) e o anticorpo 

monoclonal anti - receptor estrógeno β (1:1000, AB133467, Abcam, Cambrigde- UK), foram 

diluídos em BSA 1,5 %, instilados sobre o fragmento e incubados em câmara úmida, a 4 ºC, 

overnight. Após lavagem com PBS, o anticorpo secundário anti - coelho biotinilado (1:2000, 

ZyMAX, Rockford, IL, USA), foi adicionado e incubado a temperatura ambiente por uma 
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hora, lavado com PBS e acrescido do kit ABC Vectastain
®
 Elite

®
 (PK-6200, Burlingame, CA- 

USA), por 30 minutos, e novamente lavado com PBS. A diaminobenzidina-peroxidase foi 

acrescida aos fragmentos marcados com anticorpo e, após lavagem com PBS (5 minutos), a 

lâmina foi contracorada com verde de metila e também com hematoxilina. As lâminas foram 

montadas com Entellan® (Merck, 1079600500, Billerica, MA-USA) e lamínulas 

histológicas
110

. 

3.5 Avaliações das reações imunoistoquímicas 

 Foram realizadas dez fotomicrografias por animal, em campos aleatórios, em 

aumentos de 50x e 100x, no microscópio DM 4500 Leica, instalado no setor de Patologia 

Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. Estas foram 

avaliadas quanto à morfologia das células de Leydig e Sertoli e quanto às estruturas celulares 

com imunomarcação para os anticorpos testados (membrana celular, citoplasma e núcleo). A 

marcação foi designada como ausente (-), fraca (+), moderada (++) e forte (+++), com base na 

avaliação visual da localização dos antígenos. 

4. RESULTADOS  

 

4.1 Avaliação histológica dos fragmentos de testículo de capivara (Hydrochoerus 

hydrochaeris, Linnaeus, 1766) emblocados em parafina 

Os túbulos seminíferos em capivara apresentaram epitélio seminífero envolvido por 

uma lâmina basal, bainha de tecido conjuntivo e, mais internamente, células mióides. O 

epitélio seminífero, composto por células da linhagem espermatogênica dispostas em 4 a 8 

camadas e células de Sertoli, se mostrou íntegro e com as características histológicas de um 

tecido normal
108,111,112

 (FIGURA 8). 

Os fragmentos de testículo corados com as soluções de HE e Mallory apresentaram-se 

viáveis à realização de imunoistoquímica, estando preservadas as características histológicas 

originais, como lóbulos repletos de túbulos seminíferos e circundados de tecido conjuntivo 

frouxo, com vasos sanguíneos e células de Leydig (FIGURAS 9A e 9B)
111

. Foi observada 

presença marcante de células de Leydig, ocupando cerca de 1/3 do testículo, concordando 

com o descrito anteriormente na literatura 
108,112

.  
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FIGURA 8- Túbulos seminíferos íntegros e com células do epitélio germinativo de 

capivara (Hydrochoerus hydrochaeris). Hematoxilina e eosina. Aumento 400 

x. 
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       FIGURA 9- A- Células de Sertoli íntegras (seta preta) e espaço intertubular repleto de células de 

Leydig (círculo preto) em testículo de capivara (Hydrochoerus hydrochaeris). 

Hematoxilina e eosina. Aumento 40 x. B - Tecido conjuntivo frouxo íntegro 

circundando os túbulos seminíferos (seta preta) em testículo de capivara 

(Hydrochoerus hydrochaeris). Mallory. Aumento 400 x. 

 

4.2 Expressão do receptor da enzima aromatase citocromo P450, dos receptores de 

estrógeno α e β, e receptores de andrógenos em células de Leydig, células de Sertoli, 

células mióides e células do epitélio seminífero de capivara (Hydrochoerus hydrochaeris, 

Linnaeus 1766) 

A imunomarcação para receptores da enzima aromatase citocromo P450, dos receptores 

de estrógeno α e β, e receptores de andrógenos variou quanto à localização celular 

(membrana, citoplasma ou núcleo) e intensidade, conforme demonstrado nos QUADROS 1 e 

2. 

  

A B 
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QUADRO 1- Localização e intensidade de imunomarcação dos receptores para estrógeno α 

(Eα), estrógeno β (Eβ), andrógenos (AR) e enzima aromatase citocromo P450 (P450) em células 

de Leydig e células de Sertoli de testículos de capivara (Hydrochoerus hydrochaeris). 

 

QUADRO 2- Localização e intensidade de imunomarcação dos receptores para estrógeno α 

(Eα), estrógeno β (Eβ), andrógenos (AR) e enzima aromatase citocromo P450 (P450) em células 

mióides e células do epitélio seminífero (espermatogônias, espermatócitos e espermátides) em 

testículos de capivara (Hydrochoerus hydrochaeris). 

 EPITÉLIO SEMINÍFERO Células 

Mióides  Espermatogônia Espermatócito Espermátide 

 M C N M C N M C N M C N 

Eα +++ ++ - +++ ++ - - + - - - - 

E β - - - - + - - + - - - - 

P450 +++ +++ - ++ - - - ++ - - + - 

Andrógenos ++ ++ - +++ + +++ +++ + - - ++ - 

M – membrana; C – citoplasma; N - núcleo 

 Nas FIGURAS 10 e 11, pode-se observar a imunomarcação para receptores de 

andrógenos, que aparecem de forma expressiva dentro dos túbulos seminíferos e 

também em células de Leydig.  

  

 CÉLULAS DE SERTOLI CÉLULAS DE LEYDIG 

 Membrana Citoplasma Núcleo Membrana Citoplasma Núcleo 

Eα ++ ++ - + + - 

E β - ++ - - - ++ 

P450 - - + +++ +++ - 

Andrógenos - ++ ++ - +++ +++ 
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FIGURA 10- Imunoistoquímica de testículo de capivara (Hydrochoerus 

hydrochaeris) para o anticorpo de receptores de andrógeno. 

Quadrado: Células de Leydig (Citoplasma +++, núcleo +++), 

triângulo: Célula de Sertoli (Citoplasma ++, núcleo ++), seta: 

Célula mióide (Citoplasma +), círculo: Espermatogônias 

(Membrana ++, citoplasma ++), estrela: Espermatócito (membrana 

+++, citoplasma +, núcleo +++), seta vazia: Espermátide 

(Membrana +++, citoplasma +). Verde metila. Aumento 400 x. 
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FIGURA 11 - Imunoistoquímica de testículo de capivara (Hydrochoerus 

hydrochaeris) para o anticorpo de receptores de andrógeno. Quadrado: 

Células de Leydig (Citoplasma +++, núcleo +++), triângulo: Célula de 

Sertoli (Citoplasma ++, núcleo ++), seta: Célula mióide (Citoplasma 

+), círculo: Espermatogônias (Membrana ++, citoplasma ++), estrela: 

Espermatócito (membrana +++, citoplasma +, núcleo +++), seta vazia: 

Espermátide (Membrana +++, citoplasma +). Hematoxilina. Aumento 

400x. 
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Para os receptores de estrógeno α observou-se marcação mais evidente em espermatogônias e 

espermatócitos (FIGURA 12 e 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12- Imunoistoquímica de testículo de capivara (Hydrochoerus 

hydrochaeris) para o anticorpo de receptores de estrógeno α. 

Quadrado: Células de Leydig (Membrana +, citoplastama +), 

triângulo: Célula de Sertoli (Membrana ++, citoplasma ++), 

seta: Célula mióide (ausência de marcação), seta: 

Espermatogônias (Membrana +++, citoplasma ++), estrela: 

Espermatócito (Membrana +++, citoplasma ++), seta vazia: 

Espermátide (Citoplasma +). Verde metila. Aumento 400 x. 
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FIGURA 13- Imunoistoquímica de testículo de capivara (Hydrochoerus 

hydrochaeris) para o anticorpo de receptores de estrógeno α. 

Quadrado: Células de Leydig (Membrana +, citoplastama +), 

triângulo: Célula de Sertoli (Membrana ++, citoplasma ++), seta: 

Célula mióide (ausência de marcação), seta: Espermatogônias 

(Membrana +++, citoplasma ++), estrela: Espermatócito 

(Membrana +++, citoplasma ++), seta vazia: Espermátide 

(Citoplasma +). Hematoxilina. Aumento 400 x. 
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A marcação para os receptores de estrógeno β foi mais discreta e evidenciou-se mais 

em células de Leydig e células de Sertoli (FIGURA 14). Na contra coloração em hematoxilina 

é melhor a visualização das marcações (FIGURA 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14- Imunoistoquímica de testículo de capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) 

para o anticorpo de receptores de estrógeno β. Quadrado: Células de 

Leydig (Núcleo ++), triângulo: Célula de Sertoli (Citoplasma ++), seta: 

Célula mióide (Ausência de marcação), círculo: Espermatogônias 

(Ausência de marcação), estrela: Espermatócito (Citoplasma +) , seta 

vazia: Espermátide (Citoplasma +). Verde metila. Aumento 400x.  
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FIGURA 15- Imunoistoquímica de testículo de capivara (Hydrochoerus 

hydrochaeris) para o anticorpo de receptores de estrógeno β. 

Quadrado: Células de Leydig (Núcleo ++), triângulo: Célula de 

Sertoli (Citoplasma ++), seta: Célula mióide (Ausência de 

marcação), círculo: Espermatogônias (Ausência de marcação), 

estrela: Espermatócito (Citoplasma +) , seta vazia: Espermátide 

(Citoplasma +). Hematoxilina. Aumento 400 x. 
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A imunomarcação para a enzima aromatase citocromo P450 foi bem evidente em 

células de Leydig (FIGURA 16), porém menos intensa em túbulos seminíferos (FIGURA 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16- Imunoistoquímica de testículo de capivara (Hydrochoerus 

hydrochaeris) para o anticorpo da enzima aromatase P450. 

Quadrado: Células de Leydig (Membrana +++, citoplasma +++), 

triângulo: Célula de Sertoli (Núcleo +), seta: Célula mióide 

(Citoplasma +), círculo: Espermatogônias (Membrana +++, 

citoplasma +++), estrela: Espermatócito (Membrana ++), seta 

vazia: Espermátide (Citoplasma +). Verde metila. Aumento 400x. 
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FIGURA 17- Imunoistoquímica de testículo de capivara (Hydrochoerus 

hydrochaeris) para o anticorpo da enzima aromatase P450. 

Quadrado: Células de Leydig (Membrana +++, citoplasma +++), 

triângulo: Célula de Sertoli (Núcleo +), seta: Célula mióide 

(Citoplasma +), círculo: Espermatogônias (Membrana +++, 

citoplasma +++), estrela: Espermatócito (Membrana ++), seta 

vazia: Espermátide (Citoplasma +). Hematoxilina. Aumento 400 

x. 

 

 

 

 



31 
 

5. DISCUSSÃO 

 

  Este trabalho caracterizou células de Sertoli, células de Leydig e células do túbulo 

seminífero em testículos de capivara quanto à presença e intensidade de marcação para 

receptores de estrógeno α e β, enzima aromatase citocromo P450, e andrógenos. Observou-se 

pela primeira vez a imunomarcação receptores de estrógeno α e β e andrógenos em capivaras, 

ainda que com diferentes intensidades, enquanto já há relatos da enzima aromatase citocromo 

P450 em testículos de capivara, porém sem a descrição da sua imunomarcação.  

A imunomarcação moderada para receptores de estrógeno α em citoplasma e 

membrana celular de células de Sertoli das capivaras assemelha-se à observada em 

camundongos
71

. Em equinos pós-púberes a marcação ocorreu apenas em núcleo
56

 e, em 

suínos não foi observada
55

.  Em células de Leydig de capivaras foi observada marcação fraca 

em membrana celular e em citoplasma para o receptor de estrógeno α, enquanto em 

camundongos esta marcação foi forte em núcleo
52

. Em suínos, as células de Leydig 

apresentam imunorreatividade moderada para o receptor de estrógeno α 
55

 e em equinos o 

receptor de estrógeno α aparece em toda a célula de Leydig
56

. 

A expressão dos receptores para estrógeno β foi observada com intensidade moderada 

em citoplasma das células de Sertoli das capivaras, diferentemente do que foi encontrado em 

camundongos
72

 e equinos pós-púberes
56

 em que o receptor de estrógeno β aparece bem 

marcado no núcleo destas células.  Em suínos não são observadas marcações para estrógeno β 

em células de Sertoli
55

. Os receptores de estrógeno (ERα e ERβ) estão ligados ao controle da 

proliferação e apoptose das células de Sertoli através da regulação da ciclina D1 e da BAX em 

camundongos, logo a investigação da imunolocalização destes é o primeiro passo para um 

melhor entendimento da fisiologia reprodutiva das capivaras
67,68

. Nas células de Leydig da 

capivara foi observada a marcação moderada de receptores para estrógeno β na região 

nuclear, e apesar de o mesmo ter sido descrito em camundongos 
52,53

 e suínos
55

, não há 

referência à sua localização. Estes receptores não foram observados em células de Leydig de 

ratos. Em equinos o receptor de estrógeno β se concentra no citoplasma
56

. 

A presença da enzima aromatase citocromo P450 em células de Sertoli foi observada 

em camundongos
72

. Nas capivaras a presença desta também é notada apenas no núcleo destas 

células. Em ratos já se sabe que a célula de Sertoli é uma fonte de estrógeno durante a fase 

fetal
32

, e a presença desta enzima nas células de Sertoli de capivaras adultas pode sugerir uma 

contínua produção deste hormônio. Uma intensa imunomarcação para aromatase citocromo 
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P450 foi observada em citoplasma e membrana das células de Leydig de capivara, assim como 

em equinos
58

. Humanos e Babuíno-anúbis (Papio annubis) também tiveram marcação em 

toda a célula de Leydig para esta enzima
59,60

. 

 Em ratos, os andrógenos facilitam a endocitose, reciclagem de proteínas da superfície 

da membrana celular para o citosol, bem como sua reciclagem a partir do citosol de volta para 

a superfície da célula, sendo assim sua presença em citoplasma das células de Sertoli é 

indispensável para evolução da espermatogênese
75,76

. Adicionalmente, sabe-se também que os 

andrógenos influenciam na capacidade de sustentação destas células através dos receptores de 

andrógenos. Além disso, em animais com ausência de receptores de andrógenos em células de 

Sertoli observa-se um bloqueio da espermatogênese, comprometimento do privilégio 

imunológico do compartimento adluminal devido a problemas na permeabilidade da barreira 

hematotesticular
98

.  

 Em células de Leydig de capivaras observou-se forte marcação para os receptores de 

andrógenos em citoplasma e núcleo. Em ratos e equinos a marcação foi apenas nuclear
53,64,72

, 

enquanto em camundongos a imunomarcação acontece de forma moderada em citoplasma e 

forte em núcleo
52

.  

Como a capivara apresenta imunomarcação para receptor de andrógeno semelhante a 

camundongos, sua fisiologia hormonal também pode ser similar. Podemos sugerir, portanto, 

que os receptores de andrógenos em células de Leydig em capivaras possam ser responsáveis 

pela regulação dos níveis de testosterona sanguíneos e LH, através da regulação do fator 

esteroidogênico Star, como descrito para camundongos
61, 62

. 

Foi observada a marcação para os receptores de estrógeno α em todas as células do 

epitélio seminífero, exceto nas células mióides. Assim como em outros animais essa 

localização para os receptores de estrógeno α pode sugerir que em capivaras ele também 

esteja envolvido na maturação completa dos espermatozoides e formação do acrossomal
 

32,50,54,89
. 

Se assemelham também aos equinos que mostram receptores ERα ativos em células 

germinativas em animais pós púberes
56

. Suínos também tem marcação de receptores para 

estrógeno α em espermatogônias e marcação forte em espermatócitos
55

.  

Apesar de ter sido observada maior ação dos receptores de estrógeno β durante a 

espermatogênese fetal e papel limitado em adultos de camundongos knockout
50,54

, em 

capivaras adultas a imunomarcação para este hormônio mostrou-se fraca em citoplasma de 

espermatócitos e espermátides, e negativa em espermatogônias e células mióides, sendo 

desconhecido seu papel na espermatogênese. Em suínos há forte marcação em 
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espermatogônias e espermatócitos enquanto espermátides são negativas
55

. Em cães, gatos
92

 e 

equinos
56

 não se observam marcações para receptores de estrógenos α e β em epitélio 

seminífero, ao contrário das capivaras. Em relação a estes dois receptores a capivara se 

assemelha mais aos javalis que apresentam marcação em todas as suas células, exceto 

espermátides alongadas
91

. 

Na capivara a enzima aromatase P450 foi observada em forte intensidade em 

citoplasma e membrana das espermatogônias, enquanto em espermatócitos e espermátides 

houve intensidade moderada apenas em citoplasma e membranas, respectivamente. Nas 

células mióides observou-se fraca marcação em citoplasma. Em outros animais esta enzima já 

é comprovadamente indispensável para o processo espermatogênico e em ratos, por exemplo, 

há diminuição da espermatogênese ao ser provocada a inibição da enzima citocromo P450, 

podendo ser observada na diminuição dos diâmetros testiculares, espermatócitos primários e 

espermátides
36

.  Em capivaras já foi evidenciada a presença da enzima citocromo P450 em 

células testiculares
100

 sem, no entanto, haver distinção quanto à localização celular ou 

intensidade de imunomarcação. 

Em camundongos adultos a enzima aromatase citocromo P450 pode ser observada 

nas células germinativas do testículo, desde espermatócitos em fase de paquíteno até 

espermátides alongadas, sendo que as células da linhagem espermatogênica também são 

responsáveis pela conversão de testosterona em estrógeno
102

. Nestas condições podemos 

sugerir que em capivaras estas células também podem estar envolvidas neste processo de 

transformação. 

Em capivaras foi observada imunomarcação para receptores de andrógenos em 

espermatogônias, espermatócitos, espermátides e em células mióides, ao contrário dos 

equinos
56,94

, ratos 
95,96

 e humanos
96

, onde estes receptores não são encontrados. Em 

camundongos a imunomarcação é encontrada apenas nas espermatogônias
97

. Essa ausência de 

marcação de hormônios andrógenos em túbulos seminífero de tantos animais confirma a 

hipótese de que os andrógenos ajam de forma indireta nas células do epitélio germinativo, 

porém na capivara se observou marcação acentuada nestas células
87

.  O controle hormonal da 

espermatogênese varia entre as espécies
19

, apesar de estudos mostrarem que não há 

funcionalidade para os receptores de andrógenos em células da linhagem espermatogênica
98

 

este trabalho apresentou marcação muito acentuada nestas células, assim, são necessários 

mais estudos para avaliar a função nesta espécie. 

 Em capivara sabe-se que as células de Leydig, principais produtoras de andrógenos, 

ocupam mais de 30 % do parênquima testicular, levando a uma altíssima produção destes 
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hormônios que parece estar relacionada à necessidade de assegurar a posição hierárquica 

dentro do bando
109

. Sabendo que, em camundongos, mesmo sem a marcação nas células 

germinativas, a privação de testosterona causa danos a espermatogênese como perda de 

espermatócitos e meiose incompleta
17

, pressupõe-se assim que as capivaras tem uma 

necessidade de ação direta dos hormônios andrógenos em túbulo germinativo para a 

conclusão da espermatogênese, diferentemente de outros animais. 

 

6. CONCLUSÃO 

As capivaras apresentam marcação para receptores de estrógeno α e β, aromatase 

citocromo P450, e andrógenos, em células de Sertoli, células de Leydig e células do túbulo 

seminífero, diferindo quanto à intensidade dessa marcação e localização nas células citadas. 

Acredita-se que possam existir algumas diferenças relacionadas aos mecanismos fisiológicos 

de controle da espermatogênese, e que estes devam ser estudados com maior profundidade.  
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