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RESUMO GERAL 
 
O conhecimento de aspectos e parâmetros reprodutivos de animais silvestres 

contribui para a elaboração de políticas públicas de conservação e desenvolvimento 

de manejo da espécie. Este trabalho contém dois capítulos. O primeiro, apresenta 

revisão de literatura do processo espermatogênico em mamíferos, anatomia da 

gônada masculina de marsupiais da Ordem Didelphimorphia e descrição da espécie 

Philander frenatus. No segundo capítulo, descrevemos a estrutura testicular desta 

espécie através de análises morfométricas e estereológicas. Os testículos desses 

animais possuem localização pré-peniana. Como em outros mamíferos, se dividem 

em compartimento tubular e intertubular, possuem atividade exócrina de formação de 

espermatozoides, e endócrina pela síntese de testosterona.  Esse andrógeno estimula 

e coordena as etapas de desenvolvimento da espermatogênese. As células de Sertoli 

garantem suporte apropriado e as células de Leydig sintetizam testosterona. Esse 

processo requer uma fonte estável de células germinativas comprometidas com as 

etapas de desenvolvimento, um período de proliferação e por último, etapa de 

maturação espermática. Avaliamos que os baixos valores de IGS (0,17%), IPS 

(0,15%) e de ITS (0,10%), e os altos valores de IIS (0,07%) e PV do interstício nos 

testículos (35%) indicam baixo investimento corporal gonadal e tubular e alto 

investimento corporal em interstício. As células de Leydig ocuparam 24,40% do 

volume testicular e quase 70% do intertúbulo. O volume celular de Leydig médio 

(2627,12 µm3) é um dos mais elevados já descritos e provavelmente indica maior 

produção androgênica. As células de Sertoli apresentaram índice, capacidade de 

suporte e número de células por g de testículo 3,91, 5,79, 2,56 x 106, respectivamente, 

o que indica baixa capacidade de suporte e baixa eficiência de células de S, resultado 

do baixo investimento em produção de gametas dessa espécie. Estas características 

são comuns em espécies que apresentam sistema de acasalamento 

monogâmico/poligínico e comportamento agressivo e territorialista. 

 

 

PALAVRAS- CHAVE: Espermatogênese, testículo, marsupial, animais silvestres, 

reprodução. 
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 ABSTRACT 

The knowledge of aspects and reproductive parameters of wild animals contributes to 

the elaboration of public policies of conservation and development of species 

management. This work contains two chapters. The first one presents literature review 

of the spermatogenic process in mammals, anatomy of the male gonad of marsupials 

of the Order Didelphimorphia and description of the species Philander frenatus. In the 

second chapter, we describe the testicular structure of Philander frenatus through 

morphometric and stereological analyzes. The testes of these animals have a pre-

penile location. As in other mammals, they are divided into tubular and intertubular 

compartments, have exocrine activity of sperm formation, and endocrine by the 

synthesis of testosterone. This androgen stimulates and coordinates the 

developmental stages of spermatogenesis. Sertoli cells ensure proper support and 

Leydig cells synthesize testosterone. This process requires a stable source of germ 

cells committed to developmental stages, a period of proliferation, and finally, a stage 

of sperm maturation. We evaluated the low values of IGS (0.17%), IPS (0.15%) and 

STI (0.10%), and the high values of IIS (0.07%) and PV of the interstitium in the testes 

(35%) indicate low gonadal and tubular body investment and high interstitial body 

investment. Leydig cells occupied 24.40% of the testicular volume and almost 70% of 

the intertubule. The mean Leydig cell volume (2627.12 μm3) is one of the highest 

described and probably indicates higher androgen production. Sertoli cells presented 

index, support capacity and number of cells per g of testis 3,91, 5,79, 2,56 x 106, 

respectively, which indicates low support capacity and low efficiency of S cells, result 

of the low investment in gamete production of this species. These characteristics are 

common in species that present a monogamous / polygynous mating system and 

aggressive and territorialistic behavior. 

 

 

 
Keyword: Marsupial, spermatogenesis, reproduction, testicle, wild animals.  
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 
Ao longo do desenvolvimento e do crescimento populacional das civilizações, 

a cobertura florestal em todo o mundo vem sendo reduzida através de ações de 

desmatamento para o avanço da agricultura. Esta redução alterou a apresentação das 

florestas que anteriormente eram caracterizadas por áreas contínuas e agora são 

fragmentos isolados fisicamente oriundos dos remanescentes das florestas originais 

(RODRIGUES & NASCIMENTO, 2006). Esse fato torna as florestas criticamente 

ameaçadas pelos efeitos deletérios da fragmentação de ecossistemas, que provoca 

redução da biodiversidade em três níveis biológicos: diversidade intraespecífica, 

interespecífica e entre comunidades (CERQUEIRA et al., 2003). Esse processo vem 

ocorrendo em grande escala nos últimos anos em florestas tropicais, provocando 

grande preocupação em pesquisadores conservacionistas no mundo todo, os quais 

alertam para a necessidade de implementação de propostas de conservação eficazes 

para impedir a extinção de espécies (HADDAD et al., 2015). 

De acordo com a Lista Anotada de Mamíferos do Brasil, em território nacional 

são encontradas 701 espécies de mamíferos distribuídos em 243 gêneros, 50 famílias 

e 12 ordens (PAGLIA et al., 2012). Os mamíferos no Brasil seguem um padrão 

diferente daquele observado nas savanas africanas, sendo a maioria dos integrantes 

de pequeno porte que requerem esforço para serem observadas (ROSSI et al., 2006). 

Os mamíferos são classificados em três subclasses de acordo com os 

mecanismos de reprodução que desenvolveram de forma independente ao longo de 

milhões de anos. Essas subclasses compreendem os monotremos (Prototheria), os 

marsupiais (Metatheria) e os placentários (Eutheria) (TYNDALE-BISCOE & 

RENFREE, 1987). A subclasse Metatheria é formada por aproximadamente 90 

espécies distribuídas em 11 famílias, das quais a mais importante nas Américas é a 

família Didelphidae, que apresenta cerca de 55 espécies apenas em território 

brasileiro, distribuídos em diversos biomas (ROSSI et al., 2006; PUTTKER et al., 

2012). 

A característica mais marcante dos marsupiais é o fato de apresentarem curto 

período de desenvolvimento intrauterino, nascerem ainda como embriões e 

completarem seu desenvolvimento ontogenético fixados ao mamilo durante o longo 

período de amamentação (ROSSI et al., 2006; COSTA et al., 2015). Dentre as 

características morfológicas que distinguem os marsupiais dos demais mamíferos 
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está a presença de uma bolsa ou marsúpio. No entanto, esta estrutura não é 

encontrada nos machos e em fêmeas de algumas espécies das famílias Didelphidae, 

Caenolestidae (América do Sul) e Dasyuridae (Austrália) (RENFREE et al., 2014). 

A presença de características reprodutivas e biológicas distintas fez com que 

os marsupiais fossem por muito tempo considerados primitivos em relação aos 

mamíferos placentários (TYNDALE-BISCOE, 2005). Atualmente, essas 

peculiaridades começam a ser questionadas e são consideradas como adaptações 

alternativas (COSTA et al., 2015). Os marsupiais da família Didelphidae possuem 

função essencial na conservação de espécies de plantas e na manutenção de 

florestas através da dispersão de sementes com ótimo potencial germinativo em seu 

habitat natural (LESSA & COSTA, 2010). 

Embora o número de espécies de marsupiais que habitam os diferentes 

biomas brasileiros seja elevado e exista o interesse em desvendar os diferentes 

aspectos da biologia desses animais e sua importância ecológica, muitos pontos sobre 

ecologia, adaptação, estratégias reprodutivas e evolutivas ainda são escassos. O 

conhecimento dos parâmetros reprodutivos básicos é de extrema importância para a 

elaboração de políticas de conservação que previnam a extinção de espécies ou 

permita melhorar do manejo das mesmas (WILDT, 2005; CÁCERES & GRAIPEL, 

2012). 

O conhecimento do processo espermatogênico é um dos principais 

parâmetros reprodutivos para entender e desvendar a dinâmica biológica de uma 

espécie. Entretanto, embora seja bem relatado em mamíferos eutérios, ainda 

permanecem escassos os estudos espermatogênicos com espécies de marsupiais, e 

estes se referem em sua maior parte a marsupiais australianos e ao gambá sul-

americano Didelphis albiventris (QUEIROZ & NOGUEIRA, 2012). 

Diante do exposto, é necessário que sejam realizados estudos sobre a 

dinâmica do processo espermatogênico, principalmente de espécies que são 

essenciais para a manutenção de biomas de Florestas Tropicais e que ainda não 

possuem descrição da espermatogênese, como Philander frenatus. Objetiva-se com 

este trabalho, apresentar revisão bibliográfica do processo espermatogênico dos 

mamíferos em geral, especialmente características anatômicas e histológicas do 

sistema reprodutor dos marsupiais, e descrever os parâmetros que auxiliam na 

elucidação da espermatogênese do marsupial Philander frenatus, enfatizando o 

compartimento tubular e intertubular testicular. 
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CAPÍTULO 1 - REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

1.  ORGANIZAÇÃO TESTICULAR DOS MAMÍFEROS 

 

1.1.  Anatomia testicular 

 

Em mamíferos, os testículos ou gônadas masculinas se apresentam em pares 

e possuem formato ovoide. Normalmente se localizam em um desdobramento 

dérmico extracorpóreo chamado escroto (MEHANNA et al., 2016). Desenvolvem-se 

ainda no abdômen e migram para sua posição definitiva por processo complexo 

conhecido como deiscência testicular. Essa posição é bastante variável entre as 

espécies de mamíferos conhecidas, mas em geral, apresentam os testículos 

externamente os animais das ordens Marsupialia, Chiroptera, Rodentia, Carnivora, 

Perissodactyla e Artiodactyla (MAMOULAKIS et al., 2015). No entanto, variações 

anatômicas podem ocorrer dentro de uma mesma espécie. Em pacas e preás, 

roedores histricomorfos, além da posição externa escrotal, podem apresentar os 

testículos na cavidade abdominal ou no canal inguinal (RODRIGUES et al., 2013; 

STRADIOTTI et al., 2015). 

As gônadas masculinas desenvolvem duas funções amplamente distintas e 

interligadas: produção de espermatozoides, processo conhecido como 

espermatogênese, e síntese de testosterona, andrógeno responsável pelas 

características tipicamente masculinas, diferenciação sexual fetal, domínio sobre a 

secreção de gonadotropinas e desenvolvimento espermatogênico (TEERDS & 

HUHTANIEMI, 2015). Os testículos são revestidos por uma camada densa e fibrosa 

conhecida como túnica albugínea, que se torna mais espessa na região da superfície 

dorsal testicular, local que coalescem septos fibrosos que delimitam os lóbulos 

testiculares, conhecida como mediastino testicular (MEIRELES et al., 2012). Em torno 

de 250 lóbulos testiculares com formato piramidal são delimitados pelos septos 

incompletos que penetram o testículo, sendo ocupado por túbulos seminíferos 

enovelados e composto por tecido conjuntivo frouxo, vasos sanguíneos, linfáticos, 

nervos e células intersticiais de Leydig. É no epitélio dos túbulos seminíferos que os 

espermatozoides se desenvolvem e as células de Leydig localizadas no intertúbulo 



6 

   

testicular secretam testosterona (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2013). Ainda no 

mediastino testicular encontra-se a rete testis, constituída por uma série de canais 

interligados formados por vasos sanguíneos, linfáticos e tecido nervoso (DYM, 1976). 

Estão exemplificados na figura 1 os aspectos anatômicos do testículo. 

 

 
Figura 1 - Anatomia testicular. 1 – Túbulos retos. 2 – Rede 

testicular (rete testis). 3 – Ductos eferentes. 4 – 
Epidídimo. 5- Ducto deferente. Adaptado de: 
(KIERSZENBAUM, 2008). 

 
 
 

Dois compartimentos distintos compõem o parênquima testicular e permitem 

o desenvolvimento da dupla função: um compartimento tubular, que é formado por 

camada de tecido conjuntivo externamente e de epitélio seminífero apoiado na 

membrana basal, e um compartimento intersticial constituído principalmente por 

células de Leydig. Os tipos celulares que formam o epitélio tubular seminífero são as 

células de Sertoli e as células germinativas (KAAVYA et al., 2017). A figura 2 ilustra a 

estrutura interna e o parênquima testicular e a disposição enovelada dos túbulos 

seminíferos nos lóbulos testiculares. 
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Figura 2 - Imagem representativa das estruturas do 

parênquima testicular, evidenciando os túbulos 
seminíferos. 
Fonte:https://sites.google.com/site/reproducao
humana2009/Home/conteudos /fisiologia-do-
aparelho-reprodutor/gonadas-masculinas. 
Acessado em: 02/07/2017. 

 

 

1.1.1.  Compartimento intersticial 

O compartimento intersticial consiste no espaço entre os túbulos seminíferos 

testiculares e é formado por vasos sanguíneos e linfáticos, nervos, tecido conjuntivo, 

e, principalmente, células de Leydig (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2013). 

 

a) Células de Leydig e testosterona 

A função primordial das células de Leydig é sintetizar o principal andrógeno 

envolvido na espermatogênese ao longo da vida do macho. Devido à atividade 

esteroidogênica, o citoplasma dessas células apresenta numerosas gotículas 

lipídicas. Essa síntese ocorre a partir da estimulação pelo hormônio luteinizante (LH) 

(KIERSZENBAUM, 2008). Os andrógenos são essenciais para o desenvolvimento do 

trato genital masculino e seus níveis se mantêm até o nascimento e reduzem 

rapidamente, depois se elevam durante a puberdade e declinam progressivamente 

até senilidade. A testosterona sintetizada flui para os túbulos e para os vasos 

sanguíneos que irrigam o espaço intersticial (TEERDS & HUHTANIEMI, 2015). 
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A testosterona alcança as células alvo por meio da corrente sanguínea e 

desencadeia sua atividade endócrina ao se ligar ao receptor de hormônio nuclear 

esteroide, translocar para o núcleo e se ligar a elementos de resposta androgênica (O' 

HARA & SMITH, 2015). No entanto, apesar desse hormônio ser essencial para a 

espermatogênese, as células germinativas propriamente ditas não expressam 

receptores de andrógenos, apenas aquelas que estão envolvidas no processo 

espermatogênico indiretamente, como células de Sertoli, células mioides 

peritubulares, células de Leydig e células do endotélio vascular. (ZHOU et al., 2002). 

Nas células de Sertoli, os receptores androgênicos se localizam no núcleo e 

citoplasma celular e modulam o início da espermatogênese (SMITH & WALKER, 

2014). Este andrógeno é essencial em pelo menos quatro mecanismos da 

espermatogênese: na manutenção da barreira hematotesticular; na meiose, 

modulando o desenvolvimento e suas etapas; na adesão entre as células de Sertoli e 

espermátides, impedindo a liberação prematura de espermátides arredondadas pela 

manutenção de complexos de proteínas que os conectam; e na liberação de 

espermatozoides, impedindo que os gametas maduros sejam retidos e fagocitados 

pelas células de Sertoli (SMITH & WALKER, 2014). 

Além da testosterona, outros hormônios também estão envolvidos na 

regulação da função testicular, como o hormônio pineal melatonina, que modula a 

atividade endócrina das células de Leydig e estimula o crescimento celular, 

proliferação e metabolismo energético das células de Sertoli e, consequentemente, 

pode regular a espermatogênese. Além disso, em pacientes com infertilidade 

idiopática, a melatonina desempenha efeito antiproliferativo e anti-inflamatório sobre 

macrófagos testiculares, indicando que este hormônio possui efeitos importantes para 

a reprodução masculina, especialmente em espécies influenciadas pelo comprimento 

do fotoperíodo (FRUNGIERI et al., 2017).  

 

1.1.2.  Compartimento Tubular 

O compartimento tubular é composto por uma lâmina própria basal, células 

mioides peritubulares, células germinativas e células de Sertoli, que delimitam o lúmen 

tubular (HOLSTEIN et al., 2003). 

As células mioides peritubulares envolvem externamente os túbulos e se 

contraem para promover o movimento dos espermatozoides ao longo do túbulo 

seminífero (SMITH & WALKER, 2014). 
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As células de Sertoli e germinativas estão intimamente relacionadas e formam 

o epitélio seminífero que apresenta característica de disposição das células 

germinativas em camadas concêntricas e organizadas. As células mais imaturas se 

encontram no epitélio adjacente à membrana basal (ambiente basal) e as mais 

avançadas em desenvolvimento se deslocam para o lúmen (ambiente adluminal). A 

estrutura do epitélio seminífero é complexa e alberga associações de diversos 

estágios de desenvolvimento germinativo concomitantemente (HERMO et al., 2010).   

As características, funções e particularidades das células de Sertoli e das 

células germinativas em diferentes estágios, denominado ciclo do epitélio seminífero, 

serão discutidas separadamente.  

 

a) Células de Sertoli e barreira hematotesticular 

As células de Sertoli são essenciais para a fertilidade masculina e participam 

intimamente dos processos que envolvem a espermatogênese, variando sua forma 

ao longo do desenvolvimento do indivíduo e do ciclo do epitélio seminífero. 

Apresentam prolongamentos citoplasmáticos que envolvem as células germinativas 

ao longo de sua diferenciação, e por esse motivo, os limites do citoplasma são difíceis 

de determinar. Se encontram dispostas com sua porção basal associada à lâmina 

basal dos túbulos seminíferos e com extremidades apicais voltadas para o lúmen. O 

núcleo dessas células é altamente distinguível das demais por ser grande, 

eucromático, localizar-se próximo da membrana basal, possuir nucléolo amplo e 

capacidade plástica morfológica (FRANÇA et al., 2017). 

Na porção basolateral, as células de Sertoli permanecem firmemente unidas 

por adesões juncionais. Essas adesões se estabelecem durante a puberdade e 

formam uma barreira física entre as células germinativas em desenvolvimento e o 

suprimento sanguíneo, conhecida como Barreira Hematotesticular (BHT). Essa 

barreira subdivide o epitélio seminífero em ambiente basal e ambiente adluminal. Isso 

é importante porque a exposição dos espermatócitos e espermátides ao sistema 

imunológico poderia provocar uma resposta imune humoral e celular e, 

consequentemente, a infertilidade (KIERSZENBAUM, 2008; FRANÇA et al., 2017). 

Para o prosseguimento normal da espermatogênese é necessário que essa estrutura 

“abra e feche” transitoriamente para permitir a passagem das células germinativas 

imaturas para o ambiente imunologicamente privilegiado. No entanto, os mecanismos 
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que controlam esse processo e que evita um “vazamento” de células germinativas em 

indivíduos hígidos ainda são pouco conhecidos (STANTON, 2016). Devido à 

importância desse tema, vários estudos têm buscado esclarecer como esse fenômeno 

ocorre, principalmente pelo entendimento dos componentes moleculares juncionais 

existentes na BHT (GERBER et al., 2016). Uma falha da BHT leva diretamente à 

infertilidade e o conhecimento desse processo contribuirá com o desenvolvimento de 

tratamentos e prevenção de infertilidade masculina. 

Além de formar a BHT, as células de Sertoli desenvolvem inúmeras outras 

funções, tais como no transporte de micronutrientes, manejo de metabólitos e 

resíduos remanescentes das células germinativas, estabelece aderências e 

comunicação celular, inibe reações imunológicas, responde à sinalização endócrina, 

inicia e regula o ciclo do epitélio seminífero e mantém a homeostase das células-

tronco (FRANÇA et al., 2017). 

 

 

2. ESPERMATOGÊNESE 

A espermatogênese é um processo fundamental e único que ocorre nos 

testículos e que culmina com a maturação de espermatozoides aptos para a 

fertilização. Dessa forma, as células germinativas masculinas se desenvolvem em 

espermatozoides e completam a meiose dentro dos túbulos seminíferos testiculares 

e, em seguida, permanecem em período de maturação dentro do epidídimo (GAT & 

ORVIETO, 2017). Caracteristicamente, a espermatogênese em mamíferos requer um 

grupo de células tronco, um período de amplificação do número de células, a 

conclusão da divisão de redução para células haploides e a transformação 

morfológica das células haploides em espermatozoides (GRISWOLD, 2016). 

Para melhor compreensão da sequência de eventos que compõem a 

espermatogênese, o processo é dividido em várias fases: amplificação por mitose de 

células tronco espermatogênicas para produzir espermatócitos; divisão meiótica dos 

espermatócitos para produzir espermátides arredondadas haploides; período de 

alongamento das espermátides (espermiogênese); e liberação de espermátides 

maduras (espermiação) (AKMAL et al., 2016). 

A espermatogênese é crucial para a reprodução de mamíferos porque garante 

que ao final de seu processo, os gametas se apresentem aptos para a fertilização. 

Isso significa que os espermatozoides se apresentam como células haploides 
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contendo um único conjunto de cromossomos paternos que, junto com o conjunto de 

cromossomos maternos, formarão um novo indivíduo com células diploides (GAT & 

ORVIETO, 2017). 

A produção espermática é maciça e contínua durante toda a vida reprodutiva 

do animal. Isso só é possível devido a organização e arquitetura dos testículos de 

mamíferos que se caracteriza por um relacionamento repetitivo, sincrônico e 

aparentemente complexo de células denominado “ciclo do epitélio seminífero”. O 

contínuo compromisso de espermatogônias indiferenciadas com o processo de 

meiose e diferenciação em espermatozoides (GAT & ORVIETO, 2017) que garante a 

produção ininterrupta de espermatozoides. 

Espermatozoides com idades diferentes durante a fase de maturação nos 

epidídimos resultam da existência de vários ciclos do epitélio seminífero ocorrendo 

simultaneamente em fases diferentes, o que resulta em ejaculado composto por grupo 

heterogêneo de subpopulações espermáticas (MARTINS et al., 2017). 

  

 

2.1.  Células germinativas e ciclo do epitélio seminífero 

A espermatogênese é um processo contínuo onde os produtos finais são 

expelidos do túbulo seminífero e a próxima geração inicia seu desenvolvimento. Para 

isso, as etapas de iniciação da espermatogênese e da finalização do processo devem 

ser coordenadas (GRISWOLD, 2016).  

O desenvolvimento espermatogênico tem início na fase embrionária, quando 

ocorre o desenvolvimento de células tronco primordiais e, após o estabelecimento da 

fase reprodutiva, os espermatozoides se desenvolvem em um sistema denominado 

ciclo do epitélio seminífero, que ocorre basicamente em três fases: fase proliferativa, 

fase meiótica e fase de diferenciação ou espermiogênica (BALARINI et al., 2012). 

 

2.1.1. Origem da linhagem germinativa 

Com origem ainda na fase embrionária do indivíduo, as células da linhagem 

germinativa se desenvolvem do grupo células primordiais da massa celular interna do 

blastocisto, que durante a gastrulação desenvolve as três camadas primordiais. Isso 

ocorre quando recebem sinalização de inibição de diferenciação somática, migram 

para o saco vitelino enquanto células germinativas primordiais e, em seguida, para a 

gônada fetal, e se desenvolvem para gonócitos masculinos ou femininos (RAMATHAL 
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et al., 2011). O que determina o desenvolvimento do sexo masculino do indivíduo é 

uma cascata de eventos ativada e iniciada pela presença do gene SRY do 

cromossomo Y que resultam no desenvolvimento testicular e na repressão de 

desenvolvimento de ovários (SEKIDO & LOVELL-BADGE, 2013).  

A gênese em comum com células tronco embrionárias explica o potencial 

pluripotente que as células germinativas apresentam. Atualmente as células tronco 

espermatogênicas são alvo de vários estudos envolvendo medicina regenerativa e 

tratamento de infertilidade masculina, já que são capazes de dar origem a diversos 

tipos de tecidos, em condições ambientais apropriadas, derivados de todas as 

camadas germinativas. Essa peculiaridade faz com que essas células se tornem uma 

fonte eticamente mais aceita, se comparada com células embrionárias, e se constitui 

um grande potencial para estudos futuros (COOKE et al., 2015). Além destes, estudos 

poderão ser capazes de identificar e prevenir desordens genéticas (YAMADA et al., 

2016). 

 

2.1.2. Fase proliferativa 

As células germinativas indiferenciadas, gonócitos ou pré-espermatogônias, 

encontram-se próximas à membrana basal dos túbulos seminíferos e iniciam o 

processo espermatogênico dividindo-se por mitose e gerando várias células. O 

fornecimento de células competentes para as etapas espermatogênicas 

constantemente, sem dizimar suas fontes, viabiliza a manutenção da alta produção 

de espermatozoides ao longo da vida reprodutiva masculina (GRISWOLD & OATLEY, 

2013). 

Enquanto uma linhagem mitótica permanece estável para garantir a 

perenidade da fonte de pré-espermatogônias, a outra se compromete com a 

diferenciação celular, passando a chamarem-se espermatogônias do tipo A (HERMO 

et al., 2010). Esse processo é seguido de cinco divisões celulares sincronizadas que 

formam várias espermatogônias tipo A (A2, A3 e A4) e a mitose final, que resulta em 

espermatogônias do tipo B (ROOIJ, 2001). Essas etapas ocorrem gradualmente, 

provocam redução do tamanho do núcleo e acúmulo de heterocromatina na célula 

resultante (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2013).  

A multiplicação mitótica das espermatogônias pode resultar em citocinese 

completa, levando à formação de células individuais e a renovação da fonte de 

espermatogônias, ou citocinese incompleta, caracterizada pelas pontes 
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citoplasmáticas que conectam as duas células resultantes e as mantêm emparelhadas 

ao longo do desenvolvimento do espermatozoide até o final da fase espermiação 

(POTTER & DEFALCO, 2017). 

O controle do número de células espermatogênicas em quantidades que não 

ultrapassem a capacidade de suporte é garantida por processos de apoptose celular 

que ocorrem fisiologicamente. Além de manter a proporção de células germinativas x 

células de Sertoli equilibradas, esse processo elimina células germinativas 

defeituosas e garante a qualidade do esperma (SHUKLA et al., 2012). 

 

2.1.3. Fase meiótica 

O processo meiótico é complexo e exclusivo das células germinativas. 

Compreende a etapa de replicação do DNA celular e duas divisões consecutivas, o 

que resulta na formação de células parentais haploides (n) originárias de células 

diploides (2n). Este processo é essencial para a variabilidade e diversidade genômica 

e reparação do DNA, a apartir de duas etapas de divisão e uma única replicação de 

DNA (HERMO et al., 2010). 

Concluída a última divisão mitótica, as espermatogônias tipo B avançam para 

a fase S da intérfase ou fase pré-meiótica, na qual ocorre a replicação de DNA, 

tornando-se espermatócitos primários. Em seguida prosseguem, com o dobro do 

número de cromossomos das espermatogônias, para a primeira etapa da meiose, a 

prófase meiótica, que é caracterizada por um estágio prolongado de G2 (ROMER, 

2016) A célula permanece em prófase da meiose I por um longo período com as duas 

cromátides de cada cromossomo posicionadas paralelamente durante o estágio de 

leptóteno; se alinham durante o zigóteno, se recombinam durante o estágio de 

paquíteno e diplóteno e permanecem com os braços cromossômicos unidos até a 

transição da metáfase I para anáfase I, momento em que se separam. No entanto, as 

cromátides irmãs permanecerão unidas pelo centrômero e irão se separar em cada 

gameta haploide apenas durante a anáfase II (ETO, 2015). A recombinação 

cromossômica, denominada crossing-over, consiste em um evento essencial para a 

variabilidade genética por estabelecer ao acaso os cromossomos de origem paterna 

e materna nas células gaméticas em formação (GRAY & COHEN, 2016). 

Concluída a meiose I, os espermatócitos primários passam a ser 

espermatócitos secundários e iniciam a meiose II, onde as cromátides irmãs se 
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separam em células filhas denominadas espermátides arredondadas (JUNQUEIRA & 

CARNEIRO, 2013).  

 

2.1.4. Fase de diferenciação ou espermiogênica 

Esta fase consiste na etapa de maturação do espermatozoide em formação, 

denominada espermiogênese, e na liberação do gameta finalizado das criptas 

citoplasmáticas das células de Sertoli, denominada espermiação. Nessa fase, as 

espermátides arredondadas passam por modificações morfológicas profundas e a 

passam a se tornar alongadas e com características morfológicas mais semelhantes 

ao espermatozoide maduro (SHANG et al., 2016). 

A etapa de espermiogênese se caracteriza pelo desenvolvimento do flagelo e 

do acrossomo, além da compactação e mudanças na composição da cromatina das 

espermátides haploides, alterações essenciais para que o espermatozoide tenha 

capacidade de fertilização (AKMAL et al., 2016). Já a espermiação finaliza o processo 

espermatogênico, elimina os corpos residuais, excesso de citoplasma das 

espermátides maduras, e desprendem os espermatozoides no lúmen tubular, que 

seguem para o epidídimo onde completam a maturação (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 

2013).  

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA REPRODUTOR MASCULINO DOS 
MARSUPIAIS DA ORDEM Didelphimorphia 

 

O sistema reprodutor masculino dos marsupiais da Ordem Didelphimorphia é 

constituído por pênis, um par de testículos, epidídimos, ductos deferentes, uretra e 

glândulas acessórias (próstata e glândulas bulbouretrais), semelhantemente ao que 

ocorre em outros mamíferos eutérios (BARROS et al., 2013; LIMA et al., 2013). 

No entanto, esses animais não possuem vesículas seminais, glândulas 

ampulares e glândulas prepuciais. Externamente, é possível visualizar os testículos 

contidos em um escroto pendular e a abertura urogenital que contém o prepúcio. O 

prepúcio consiste numa prega de pele que protege e envolve o pênis (NOGUEIRA et 

al., 2004; LIMA et al., 2013). 

O escroto é posicionado cranial ao pênis e contém permanentemente os 

testículos e epidídimos. O pedículo escrotal é estreito, longo e contém o funículo 
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espermático (NOGUEIRA, 2012; LIMA et al., 2013; COSTA et al., 2015). A pele do 

escroto pode ou não ser pigmentada. NOGUEIRA et al. (2004), observaram que a 

pele do escroto de Chironectes minimus possui coloração branca e COSTA et al. 

(2015) também relataram essa característica para Metachirus nudicaudatus. 

A túnica vaginal envolve internamente o escroto e aloja o testículo, o pedículo 

testículo-epididimário e a parte epididimária do ducto deferente. Possui pigmentação 

variável nas diversas espécies, podendo também se apresentar despigmentada. 

Notou-se que a maturidade sexual está intimamente relacionada com o aumento 

progressivo da pigmentação, e que essa característica parece estar diretamente 

relacionada com a regulação da temperatura testicular (NOGUEIRA, 2012; BARROS 

et al., 2013 e COSTA et al., 2015). 

O pênis desses animais possui características bastante peculiares quando 

comparados com outros mamíferos. A glande peniana se apresenta bipartida ou bífida 

e se localiza posterior ao escroto. A forma e o comprimento da glande é extremamente 

variável. A extremidade das hemi-glandes é bulbosa, arredondada e os sulcos uretrais 

terminam ventralmente próximo à extremidade de cada hemi-glande (NOGUEIRA et 

al., 2004 e LIMA et al., 2013). Histologicamente é constituído por um corpo cavernoso 

e esponjoso coberto por epitélio com tecido conjuntivo frouxo (BARROS et al., 2013). 

Em C. minimus, o pênis tem uma flexão sigmoide conspícua (curva em forma de S) e, 

quando flácido, a porção livre do pênis fica localizada dentro do prepúcio (NOGUEIRA 

et al., 2004). 

BARROS et al. (2013) descreveram que os testículos dos Didelphis sp. 

possuem características similares com outros mamíferos eutérios. Em geral, o formato 

é elíptico, esferoidal ou oval, e o eixo mais longo fica em posição horizontal em relação 

ao corpo (NOGUEIRA et al., 2004; NOGUEIRA, 2012; LIMA et al., 2013 e COSTA et 

al., 2015). O peso médio testicular é variável entre 700 a 900 mg nos marsupiais de 

porte maior, como os Didelphis, Philander, Metachirus e Lutreolina, e entre 150 a 300 

mg nos de porte menor, como os Gracilinanus, Monodelphis e Marmosops 

(NOGUEIRA, 2012). As formações conjuntivas do testículo compreendem a cápsula 

testicular e o tecido intertubular. O parênquima é formado pelo intertúbulo e pelos 

túbulos seminíferos, que são largos, longos, enovelados e envolvidos por túnica 

própria (COSTA et al., 2015). 

Os túbulos seminíferos ocupam a maior parte do volume testicular e, como 

em outros mamíferos, é formado por células germinativas que darão origem aos 
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espermatozoides e suas diversas fases de desenvolvimento – espermatogônias, 

espermatócitos primários e secundários e espermátides – sustentadas pelas células 

de Sertoli. Na extremidade capitata do testículo, os túbulos seminíferos sofrem uma 

abrupta redução do diâmetro, perdem as células espermatogênicas e são revestidos 

por células de Sertoli diferenciadas (NOGUEIRA, 2012; COSTA et al., 2015). 

As espermatogônias se dispõem de forma organizada na camada basal do 

epitélio tubular e apresentam núcleos arredondados com cromatina condensada 

associada à membrana. Os espermatócitos possuem núcleos grandes e cromatina 

dispersa, nucléolos proeminentes e citoplasma abundante, e se situam juntos ou 

afastados da base do epitélio, variando a apresentação morfológica de acordo com o 

estágio da prófase meiótica em que se encontram. As espermátides se encontram no 

lúmen dos túbulos seminíferos ou próximos dele (BARROS et al., 2013; COSTA et al., 

2015). 

As células de Leydig situam-se no espaço intertubular e são responsáveis 

pela produção de testosterona, que apresenta níveis plasmáticos variáveis, 

aumentando consideravelmente no período de acasalamento (NOGUEIRA, 2012). O 

estroma intersticial ocupa os espaços entre as células de Leydig, os túbulos 

seminíferos e as vias espermáticas (NOGUEIRA, 2012; BARROS et al., 2013). 

Os ductos deferentes e epidídimos estão anexos à túnica vaginal não 

pigmentada. O ducto deferente não possui ampola terminal, esvazia-se na porção 

cranial da uretra prostática e não atravessa o ureter. É revestido por epitélio cilíndrico 

pseudo-estratificado (NOGUEIRA et al., 2004; LIMA et al., 2013). 

O epidídimo também se mostra semelhante ao de outros mamíferos 

(BARROS et al., 2013). É macroscopicamente lobulado e divide-se em cabeça, corpo 

e cauda, sendo que a última porção faz uma ligeira projeção na superfície escrotal 

caudal. Tem função de absorção de fluidos testiculares, maturação e armazenamento 

de espermatozoides (NOGUEIRA et al., 2004; NOGUEIRA, 2012 e LIMA et al., 2013). 

O parênquima do epidídimo é constituído pelo ducto epididimário enovelado e 

compactado que se situam no interior dos lóbulos, revestido por epitélio simples 

pseudoestratificado tubular, células basais, apicais e linfócitos intraepiteliais. Ao longo 

do trânsito epididimário ocorre a maturação dos espermatozoides (NOGUEIRA, 2012 

e BARROS et al., 2013). 
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A uretra está posicionada no centro do pênis e as regiões medial e distal são 

irregulares. É revestida por epitélio estratificado de transição (NOGUEIRA, 2012; 

BARROS et al., 2013). 

BARROS et al. (2013) identificaram na próstata de Didelphis sp. segmentos 

prostáticos que consistiam em glândulas tubulares em torno da uretra, revestida 

externamente por um tecido conjuntivo denso associado a uma camada relativamente 

grossa de músculo liso, disposta em duas camadas que circundam a região glandular. 

Em C. minimus, a próstata tem formato de cenoura e três segmentos distinguidos em 

animais adultos pela cor, comprimento e diâmetro (NOGUEIRA et al., 2004). 

As glândulas bulbouretrais possuem parênquima glandular constituído por 

longos túbulos secretores ramificados e desembocam na uretra peniana em sua 

porção inicial. O número de pares dessas glândulas em marsupiais brasileiros é 

variável entre dois ou três. Espécies dos gêneros Caluromys, Glironia e Gracilinanus 

possuem dois pares de glândulas, no entanto, a maioria das espécies estudadas 

possuem três pares. A complexa composição das secreções dessas glândulas e o 

número variável de pares glandulares sugere que, além da função lubrificadora, 

possuem importante função na fisiologia reprodutiva (NOGUEIRA, 2012).  BARROS 

et al. (2013) descreveram que animais Didelphis sp. apresentaram três pares de 

glândulas bulbouretrais. Como em outros didelfídeos americanos, faltam vesícula 

seminal e glândulas prepuciais no C. minimus (NOGUEIRA et al., 2004). 

 

 

4. Philander frenatus 

 

Os marsupiais classificam-se em sete ordens e habitam os continentes 

americano, australiano e ilhas próximas (ROSSI & CARMIGNOTTO, 2012). 

Atualmente, a ordem Didelphimorphia apresenta uma única família constituída por 

espécies viventes, a família Didelphidae, que engloba a maior parte das espécies de 

marsupiais neotropicais que habitam do sudeste do Canadá ao Sul da Argentina 

(ROSSI et al., 2006). 

Os didelfídeos apresentam variações na pelagem, como listras, manchas e 

variações de coloração, que auxiliam na identificação das espécies. No entanto, todos 

os didelfídeos possuem pelagem densa e macia formada por dois ou três tipos de 

pelos. Embora o senso comum sempre associe a presença do marsúpio a todos os 
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marsupiais, a maioria das espécies de didelfídeos não a possui. Em geral, a cauda 

desses animais é mais longa que o comprimento da cabeça e corpo e possui 

superfície preênsil. As mãos possuem cinco dedos providos de garras e os pés 

apresentam um polegar opositor sem garra ou unha. Os ossos nasais são alongados 

e possuem 50 dentes quando adultos (ROSSI & CARMIGNOTTO, 2012). 

As espécies da família Didelphidae apresentam variabilidade quanto aos 

hábitos arbóreos ou terrestres. Espécies que apresentam massa muscular aumentada 

nas patas posteriores e cauda curta formam condições ideais de adaptação ao hábito 

terrestre. Já espécies que apresentam cauda longa e massa muscular dos membros 

anteriores desenvolvida são adaptadas ao hábito arbóreo (ROSSI et al., 2006). Esta 

família é formada por quatro subfamílias: Glironiinae, Caluromyinae, Hyladelphinae e 

Didelphinae, sendo esta última a mais numerosa em diversidade de espécies. A 

característica que distingue a subfamília Didelphinae é a ausência da borda anterior 

cortante no terceiro pré-molar superior permanente (ROSSI & CARMIGNOTTO, 

2012). Inclui espécies que variam de comprimento corporal inferior a 10 cm a mais de 

50 cm. Constituída por três tribos – Didelphini, Metachirini e Monodelphini – a 

ocupação territorial das espécies da subfamília Didelphinae entende-se de 50o S na 

Patagônia, ao norte da América do Sul, América Central, México além das ilhas 

caribenhas ao Sul, Estados Unidos e sul do Canadá (GARDNER, 2007). 

A tribo Didelphini é formada por quatro gêneros - Chironectes, Didelphis, 

Lutreolina e Philander - cujas espécies excedem os 500 mm de comprimento total, 

possuem crânio com crista sagital proeminente nos ossos frontal e parietal e 

apresentam marsúpio em formato de bolsa ou pregas de pele na região abdominal ou 

inguinal bem desenvolvidos (ROSSI & CARMIGNOTTO, 2012). 

O gênero Philander é caracterizado por animais grandes, pelagem do dorso 

variando de cinza claro à enegrecida, pelagem creme-branco na região ventral, 

manchas coloridas localizadas na região supraocular, parte da porção distal da cauda 

despigmentada e fêmeas adultas com marsúpio bem desenvolvido. As espécies 

viventes reconhecidas são habitantes solitários de florestas e a maioria possui hábitos 

terrestres (PATTON & DA SILVA, 2007). Das sete espécies reconhecidas, quatro 

ocorrem em território brasileiro (Figura 3): P. andersoni e P. mcilhennyi que ocorrem 

apenas na região amazônica; P. opossum que ocorre no norte e centro-oeste do 

Brasil, englobando Goiás, oeste do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; e P. frenatus, 
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que ocorre desde a Bahia até o norte do Rio Grande do Sul (MELO & SPONCHIADO, 

2012). 

 

 
Figura 3 - Distribuição das espécies do gênero Philander no território 

brasileiro (Fonte: MELO & SPONCHIADO, 2012). 
 

A espécie Philander frenatus (Didelphimorphia: Didelphidae) (Figura 4), 

popularmente conhecida como cuíca de quatro-olhos, gambá cinza de quatro-olhos 

ou cuíca verdadeira, ocorre para além do leste ao sul do Brasil, alcançando o leste do 

Paraguai e nordeste da Argentina (ROSSI et al., 2006; PATTON & DA SILVA, 2007; 

MELO & SPONCHIADO, 2012). De acordo com a IUCN (2016), esta espécie encontra-

se na categoria menos preocupante de ameaça de extinção. Esta classificação é 

justificada pela sua ampla distribuição, grande população, ocorrência em ambientes 

de áreas protegidas e tolerância a algum grau de modificação de habitat. Apresenta 
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dieta onívora variada composta de itens de plantas e animais, que vão desde flores e 

frutos até invertebrados e pequenos vertebrados, como pequenos roedores, aves e 

répteis (PATTON & DA SILVA, 2007). Esta dieta diversificada pode ser explicada 

como um mecanismo de ajuste aos fatores externos, como a disponibilidade de 

alimento (SANTORI et al., 2012). Externamente, possui pelo curto com coloração 

cinza escuro no dorso com certo brilho metálico e coloração creme pálido na região 

ventral, pelo cinza no pescoço dividido por uma faixa estreita de pelos de coloração 

creme e branca. Possui ainda um par de manchas claras bem definidas sobre os olhos 

(ROSSI et al., 2006). Em geral, são animais com porte mediano, com comprimento do 

corpo entre 250-350 mm, pesam cerca de 240-600g (PATTON & DA SILVA, 2007) e 

a cauda preênsil excede ligeiramente o comprimento de todo o corpo (entre 235 e 324 

mm) (ROSSI et al., 2006). Os membros posteriores são mais longos que os anteriores 

devido ao seu hábito terrestre. As fêmeas dessa espécie possuem marsúpio com 

abertura voltada para a porção anterior (ROSSI et al., 2006). A maior parte tem hábitos 

solitários e noturnos e habitam florestas tropicais (VIEIRA & DELCIELLOS, 2012). 

 

 
Figura 4 - Philander frenatus em seu habitat natural. Fonte: Gabriel 

M. Braga. 
 

O período de reprodução dessa espécie parece estar diretamente relacionado 

com a estação chuvosa. A atividade sexual inicia por volta do oitavo mês de vida, 

sendo o período gestacional de 13 a 14 dias. Os nascimentos ocorrem entre os meses 
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de agosto e fevereiro e o período de amamentação é de aproximadamente 90 dias. 

Machos e fêmeas formam um sistema de casais não permanentes e aparentemente 

não possuem comportamento territorialista (ROSSI et al., 2006). 



        

 

REFERÊNCIAS 

 
AKMAL, M.; AULANNI'AM, A.; WIDODO, M. A.; SUMITRO, S. B.; PURNONO, B. B.; 
WIDODO. The important role of protamine in spermatogenesis and quality of sperm: 
A mini review. Asian Pacific Journal of Reproduction, 2016. v. 5, n. 5, p. 357–360. 

BALARINI, M. K.; DE PAULA, T. A. R.; DA MATTA, S. L. P.; PEIXOTO, J. V.; GUIÃO-
LEITE, F. L.; ROSSI JÚNIOR, J. L.; CZERMAK JUNIOR, A. C.; WALKER, N. J. Stages 
and duration of the cycle of the seminiferous epithelium in oncilla (Leopardus tigrinus, 
Schreber, 1775). Theriogenoloy, 2012. v. 77, n. 5, p. 873–880. 

BARROS, M.A., MARTINS, J. F. P., SAMOTO, V. Y.; OLIVEIRA, V. C.; GONÇALVES, 
N; MANÇANARES, C. A. F.; VIDANE, A.; CARVALHO, A. F.; AMBRÓSIO, C. E.; 
MIGLINO, M. A. 2013. Marsupial Morphology of Reproduction: South America 
Opossum Male Model. Microscopy Research and Technique, v. 76, October, p. 388-

397. 
COOKE, P. S.; SIMON, L.; NANJAPPA, M. K.; MEDRANO, T. I.; BERRY, S. E. 
Plasticity of spermatogonial stem cells. Asian Journal of Andrology, 2015. v. 17, n. 
0, p. 355–359.  
COSTA, S. F.; NOGUEIRA, J. C.; SOARES, B. A.; AMBRÓSIO, N. A.; CHAVES, A. 
S.; MELO, L. Q.; ZANGERONIMO, M. G. Morfologia do escroto , do testículo e das 
vias espermáticas de Metachirus nudicaudatus (Geoffroy, 1803), Didelphidae-
marsupialia. Pesquisa Veterinária Brasileira, 2015. v. 35, supl., p. 69–83.  
DYM, M. The Mammalian Rete Testis - A Morphological Examination. The anatomical 
Record, 1976. n. 186, p. 493–524.  

ETO, K. Nociceptin and Meiosis during Spermatogenesis in Postnatal Testes. 
Vitamins and Hormones, 2015. v. 97, p. 167–186. 

FRANÇA, L. R.; HESS, R. A.; DUFOUR, J. M.; HOFMANN, M. C.; GRISWOLD, M. D. 
The Sertoli cell: one hundred fifty years of beauty and plasticity. Andrology, 2017. v. 

4, n. 2, p. 189–212. 
FRUNGIERI, M. B.; CALANDRA, R. S.; ROSSI, S. P. Local Actions of Melatonin in 
Somatic Cells of the Testis. International Journal of Molecular Sciences, 2017. v. 
18, n. Ld, p. 1–17.  
GARDNER, A. L. Taxonomic Accounts. In: GARDNER, A. L. (Org.). Mammals of 
South America Volume 1: Marsupials, Xenarthrans, Shrews, and Bats. 1a edition 

ed. Chicago: The University of Chicago Press, 2007, p. 669.  
GAT, I.; ORVIETO, R. “ This is where it all started ” – the pivotal role of PLC ζ within 
the sophisticated process of mammalian reproduction : a systemic review. Basic and 
Clinical Andrology, 2017. v. 27, n. 9, p. 1–8.  

GERBER, J.; HEINRICH, J.; BREHM, R. Blood–testis barrier and Sertoli cell function: 
lessons from SCCx43KO mice. Reproduction, 2016. n. 151, p. 15–27.  

GRAY, S.; COHEN, P. E. Control of meiotic crossovers: from double-stand break 
formation to designation. Annual Review of Genetics, 2016. v. 50, p. 175-210.  
GRISWOLD, M. D. Sspermatogenesis: The commitment to meiosis. Physiological 
Reviews, 2016. v. 4, n. 37, p. 1–17.  

GRISWOLD, M. D.; OATLEY, J. M. Concise Review: Defining Characteristics of 
Mammalian Spermatogenic Stem Cells. Stem Cells, 2013. v. 31, n. 1, p. 8–11.  

HERMO, L.; PELLETIER, R.; CYR, D. G.; SMITH, C. E. Surfing the wave, cycle, life 
history, and genes/proteins expressed by testicular germ cells. Part 1: Background to 
spermatogenesis, spermatogonia, and spermatocytes. Microscopy Research and 



23 

   

Technique, 2010. v. 73, n. 4, p. 243–278. 

HOLSTEIN, A.-F.; SCHULZE, W.; DAVIDOFF, M. Understanding spermatogenesis is 
a prerequisite for treatment. Reproductive Biology and Endocrinology, 2003. v. 1, 

n. 107, p. 1–16.  
IUCN. Red List of Threatened Species - Philander frenatus, [S.l.], 2016. Disponível 

em: <http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T136375A22177125.en>. 
Acesso em: 4 fev. 2017.  
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Aparelho reprodutor masculino. In: JUNQUEIRA, 
L. C.; CARNEIRO, J. (Org.). Histologia básica. 12a ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2013, p. 823–854.  
KAAVYA, R.; KANNAN, T. A.; BASHA, S. H.; VAIRAMUTHU, S.; RAMESH, G.; 
WILLIAM, B. J. Age Related Changes in the Histoarchitecture of Seminiferous 
Epithelium in Mice. International Journal of Current Microbiology and Applied 
Sciences, 2017. v. 6, n. 5, p. 2509–2515. 
KIERSZENBAUM, A. L. Espermatogênese. Histologia e Biologia Celular: Uma 
Introdução à Patologia. 2a edição ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 572–616.  
LIMA, J. N. M., SANTOS, A. C.; VIANA, D. C.; BERTASSOLI, B. M.; LOBO, L. M.; 
OLIVEIRA, V. C.; BRIANI, D. C.; COSTA, G. M.; NETO, A. C. A.; AMBRÓSIO, C. E.; 
CARVALHO, A. F.; MANÇANARES, C. A. F. Morphological study of the male genital 
organs of Gracilinanus microtarsus. Brazilian Journal of Veterinary Research and 
Animal Science, 2013. v. 50, n. 6, p. 447-456. 

MAMOULAKIS, C.; ANTYPAS, S.; SOFRAS, F.; TAKENAKA, A.; SOFIKITIS, N. 
Testicular Descent. Hormones, 2015. v. 14, n. 4, p. 515–530.  

MARTINS, M. I. M.; SOUZA, A. K.; TRAUTWEIN, L. G. C. Subpopulações 
Espermáticas. Revista Brasileira de Reprodução Animal, 2017. v. 41, n. 1, /mar., p. 

243–247.  
MEHANNA, M.; FERREIRA, A. L. S.; FERREIRA, A.; PAZ, R. C. R. Morphology of the 
testes and epididymal ducts in the pampas cat Leopardus colocolo (Molina, 1782). 
Pesquisa Veterinária Brasileira, 2016. v. 36, n. 10, p. 1014–1020. 
MELO, G.; SPONCHIADO, J. Distribuição geográfica dos marsupiais no Brasil. In: 
CÁCERES, N. C. (Org.). Os marsupiais do Brasil: Biologia, ecologia e 
conservação. 2a edição ed. Campo Grande: Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul, 2012, p. 95-112. 
MEIRELES, W. A.; BERGQVIST, R. R.; CONRADO, A. V.; TROTTA, M. R.; 
AMBRÓSIO, C. E. Avaliação morfológica do sistema reprodutor masculino de 
Panthera tigris. Ciência Animal Brasileira, 2012. v. 13, n. 4, p. 544–547. 
NOGUEIRA, J. C. 2012. Morfologia do sistema genital masculino de marsupiais 
brasileiros. In: CÁCERES, N. C. (Org.). Os marsupiais do Brasil: Biologia, ecologia 
e conservação. 2a edição ed. Campo Grande: Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul, 2012, p. 217-244. 
NOGUEIRA, J. C.; CASTRO, A. C. S.; CÂMARA, E. V. C.; CÂMARA. B. G. O. 2004. 
Morphology of the male genital system of chironectes minimus and comparison to 
other didelphid marsupials morphology of the male genital system of chironectes 
minimus and comparison to other didelphid marsupials. Journal of Mammalogy, 
2004. v. 85, n. 5, p. 834–841. 
O'HARA, L. O.; SMITH, L. B. Androgen receptor roles in spermatogenesis and 
infertility. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism, 2015. 

v. 29, n. 4, p. 595–605. 
PATTON, J. L.; DA SILVA, M. N. F. Genus Philander. In: GARDNER, A. L. (Org.). 
Mammals of South America Volume 1: Marsupials, Xenarthrans, Shrews, and 



24 

   

Bats. 1a edition ed. Chicago: The University of Chicago Press, 2007, p. 27-35. 

POTTER, S. J.; DEFALCO, T. Role of the testis interstitial compartment in 
spermatogonial stem cell function. Reproduction, 2017. n. 153, p. 151–162. 

RAMATHAL, C.; PERA, R. R.; TUREK, P. Embryonic Stem Cells and the Germ Cell 
Lineage. Embryonic Stem Cells - Basic Biology to Bioengineering, 2011. v. 97, p. 

1250–1259. 
RODRIGUES, M. N.; OLIVEIRA, G. B.; ALBUQUERQUE, J. F. G.; MENEZES, D. J. 
A.; ASSIS NETO, A. C.; MIGLINO, M. A.; OLIVEIRA, M. F. Aspectos anatômicos do 
aparelho genital masculino de preás adultos (Galea spixii Wagler , 1831). Biotemas, 

2013. v. 26, n. 1, p. 181–188. 
ROMER, K. A. Deciphering the mitotic and meiotic phases of spermatogenesis 
in the mouse by redacted Signature. [S.l.]: Massachusetts Institute of Technology, 
September, 2016.  
ROOIJ, D. G. DE. Proliferation and differentiation of spermatogonial stem cells. 
Reproduction, 2001. v. 121, n. 3, p. 347–354. 

ROSSI, R.; CARMIGNOTTO, A. P. Diversidade e morfológica e taxonômica de 
marsupiais didelfídeos, com ênfase nas espécies brasileiras. In: CÁCERES, N. C. 
(Org.). Os marsupiais do Brasil: Biologia, ecologia e conservação. 2a edição ed. 
Campo Grande: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2012, p. 385–406.  
ROSSI, R. V.; BIANCONI, G. V.; PEDRO, W. A. 2006. Ordem Didelphimorphia. In: 
REIS, N. R.; PERACCHI, A. L.; PEDRO, W. A.; LIMA, I. P. 2006. Mamíferos do Brasil. 

(2a ed.) Londrina, p. 23–73. 
SANTORI, R. T.; LESSA, L. G.; ASTÚA, D. Alimentação, nutrição e adaptações 
alimentares de marsupiais brasileiros. In: CÁCERES, N. C. (Org.). Os marsupiais do 
Brasil: Biologia, ecologia e conservação. 2a edição ed. Campo Grande: 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2012, p. 385–406.  
SEKIDO, R.; LOVELL-BADGE, R. Genetic Control of Testis Development. Sexual 
Development, 2013. v. 7, n. September, p. 21–32. 
SHANG, Y.; WANG, H.; JIA, P.; ZHAO, H.; LIU, C.; LIU, W.; SONG, Z.; XU, Z.; YANG, 
L.; WANG, Y.; LI, W. Autophagy regulates spermatid differentiation via degradation of 
PDLIM1. Autophagy, 2016. v. 12, n. 9, p. 1575–1592.  

SHUKLA, K. K.; MAHDI, A. A.; SINGH, R. Apoptosis, spermatogenesis and male 
infertility. Frontiers in Bioscience, 2012. v. 4, n. 1, p. 746–754.  

SMITH, L. B.; WALKER, W. H. The Regulation of Spermatogenesis by Androgens. 
Seminars in Cell and Developmental Biology, 2014. v. 30, p. 2–13.  
STANTON, P. G. Regulation of the blood-testis barrier. Seminars in Cell and 
Developmental Biology, 2016. p. 1–8.  

STRADIOTTI, C. G. P.; LOPES, G. L.; STRADIOTTI JÚNIOR, D.; CÓSER, A. C.; 
RANGEL, C. C.; RODRIGUES, T. F.; ALMEIDA, F. M. Aspectos anatômicos do 
aparelho genital masculino de pacas. Resvista Brasileira de Medicina Veterinária, 
2015. v. 37, n. 2, p. 1–5. 
TEERDS, K. J.; HUHTANIEMI, I. T. Morphological and functional maturation of Leydig 
cells : from rodent models to primates. Human Reproduction Update, 2015. v. 21, n. 

3, p. 310–328. 
VIEIRA, M. V.; DELCIELLOS, A. C. Locomoção, morfologia e uso do habitat em 
marsupiais neotropicais: uma abordagem ecomorfológica. In: CÁCERES, N. C. (Org.). 
Os marsupiais do Brasil: Biologia, ecologia e conservação. 2a edição ed. Campo 

Grande: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2012, p. 365-383. 
YAMADA, M.; DE CHIARA, L.; SEANDEL, M. Spermatogonial Stem Cells : 
Implications for Genetic Disorders and Prevention. Stem cells and development, 



25 

   

2016. v. 25, n. 20, p. 1483–1494.  
ZHOU, Q.; NIE, R.; PRINS, G. S.; SAUNDERS, P. T.; KATZENELLENBOGEN, B. S.; 
HESS, R. A. Localization of androgen and estrogen receptors in adult male mouse 
reproductive tract. Journal of Andrology, 2002. v. 23, n. 6, p. 870–881.  
 

 



        

CAPÍTULO 2 - ARTIGO  

 
 

Artigo a ser submetido à revista Animal Reproduction Science 
 
 

Avaliação morfofuncional do testículo de Philander frenatus Olfers, 1818 

(Didelphimorphia: Didelphidae) 

 
Vanessa de Freitas Ferreiraa*, Fabiana Cristina Silveira Alves de Melob 

 

 

aPrograma de Pós-Graduação em Biociência Animal, UFG Regional Jataí, Jataí-GO 

bDepartamento de Biologia Animal, UFV, Viçosa-MG 

 

*Corresponding author: E-mail – vanessafferreira@yahoo.com.br; Postal address: 

Rua 10 nº 170 Vila Brasília, Jataí, Goiás, Brasil. Zip code: 75805-160; Telefone: 

+55(64)99614-8149 

 

Highlights 

 

 Philander frenatus apresenta baixa produção de espermatozoides. 

 O volume das células de Leydig provavelmente está relacionado ao 

comportamento territorialista. 

 

Resumo 

 
Apresentamos descrição da estrutura testicular de Philander frenatus, um mamífero 

marsupial importante para a manutenção e conservação do Bioma Mata Atlântica e 
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que ainda possui diversos parâmetros pouco explorados. Objetivamos identificar o 

padrão organizacional dos componentes tubulares e intertubulares testiculares dessa 

espécie e contribuir com a elucidação do processo espermatogênico, parâmetro 

importante para compreender as estratégias reprodutivas da espécie e subsidiar 

desenvolvimento de políticas de conservação e manejo. Para isso, quatro animais 

tiveram o peso e comprimento corporal tomados e os testículos rotineiramente 

processados histologicamente para a realização de análises morfométricas e 

estereológicas. Os índices biométricos médios encontrados para a espécie foram 

condizentes com a literatura. A avaliação dos baixos valores de IGS (0,17%), IPS 

(0,15%) e de ITS (0,10%), e dos altos valores de IIS (0,07%) e PV do interstício nos 

testículos (35%) indicam baixo investimento corporal em gônadas e em túbulos 

seminíferos em contraste com o alto investimento corporal em interstício, padrão 

comum em animais que apresentam sistema de acasalamento 

monogâmico/poligínico. A relação túbulo/epitélio (1,28%) indica que o lúmen tubular é 

reduzido. O padrão organizacional das componentes intersticiais foram condizentes 

com o tipo III descrito por Fawcett. Os dados morfométricos das células de Leydig 

indicam que ocuparam 24,40% do volume testicular e quase 70% do intertúbulo, a 

segunda maior proporção volumétrica de Leydig nos testículos já relatadas em 

mamíferos, que correspondeu a DV total de Leydig de 195273,11 µm3 e volume por 

grama de testículo de 219521,68 µm3, totalizando 79,71 x 106 células de Leydig nos 

testículos e 91,28 x 106 células por grama de testículo, valor ligeiramente superior ao 

observado na maioria dos mamíferos. No entanto, o volume celular de Leydig médio 

dessa espécie (2627,12 µm3) é um dos mais elevados já descritos e provavelmente 

indica maior produção androgênica. Os índices mitótico, meiótico e o rendimento geral 

da espermatogênese foi 1,26, 3,88 e 10,30, respectivamente, indicando elevada perda 



28 

   

durante a mitose e alta eficiência meiótica. As células de Sertoli apresentaram índice, 

capacidade de suporte e número de células por g de testículo 3,91, 5,79, 2,56 x 106, 

respectivamente, o que indica baixa capacidade de suporte resultando em RET/g de 

testículo (9,72 x 106 células) reduzida e baixa eficiência de células de S, resultado do 

baixo investimento em produção de gametas dessa espécie. 

 

Palavras chave: Reprodução, marsupial, células de Sertoli, células de Leydig, túbulo 

seminífero. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os marsupiais constituem uma subclasse de mamíferos que apresentam 

ampla distribuição nas Américas e na Austrália, incluindo as ilhas circunvizinhas 

(MELO & SPONCHIADO, 2012). São mamíferos que apresentam peculiaridades 

reprodutivas únicas, caracterizadas por período embrionário uterino breve e 

amamentação prolongada, etapa na qual completam seu desenvolvimento (REIS et 

al., 2006). Esses animais desenvolvem funções ecológicas importantes em florestas 

tropicais, relacionadas a distribuição de sementes (LESSA & COSTA, 2010). A ordem 

Didelphimorphia é detentora do maior número de espécies viventes na subclasse 

(GARDNER, 2007).  

A ordem Didelphimorphia abrange uma única família, a Didelphidae, 

constituída por mais de 60 espécies, das quais cerca de 55 habitam os diversos 

biomas brasileiros (PUTTKER et al., 2012). A espécie Philander frenatus 

(Didelphimorphia: Didelphidae), popularmente conhecida como cuíca de quatro-olhos, 

gambá cinza de quatro-olhos ou cuíca verdadeira, ocorre do leste ao sul do Brasil, 

leste do Paraguai e nordeste da Argentina (MELO & SPONCHIADO, 2012).  
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Em geral, essa espécie possui porte mediano, com comprimento entre 250-

350 mm, pesa cerca de 240-600 g e apresenta dieta onívora variada (PATTON & DA 

SILVA, 2007). De acordo com a IUCN (2016), encontra-se na categoria menos 

preocupante de ameaça de extinção. Esta classificação é justificada pela sua ampla 

distribuição, grande população, ocorrência em ambientes de áreas protegidas e 

tolerância a algum grau de modificação de habitat.  

O conhecimento da biologia reprodutiva de uma espécie é uma ferramenta 

importante para o desenvolvimento e atualização de estratégias de conservação e 

manejo das espécies (NOGUEIRA, 2012). Apesar do número de estudos sobre 

espermatogênese de espécies nativas ter aumentado nas últimas décadas, ainda 

permanecem escassos os estudos com espécies de marsupiais.  

A espermatogênese é um processo complexo e preciso, que ocorre no túbulo 

seminífero de forma ordenada, composta de etapas cíclicas repetitivas, subdivididas 

em estádios, que juntos formam o ciclo do epitélio seminífero (PHILLIPS et al., 2010). 

De acordo com o método da morfologia tubular, o qual toma como base a morfologia 

e a posição das células germinativas, são descritos oito estádios para a maioria das 

espécies (BERNDTSON, 1977). A frequência dos estádios é considerada constante 

para uma mesma espécie (FRANÇA et al. 1998). Portanto, estudos quantitativos do 

processo espermatogênico fornecem dados importantes para a compreensão do 

processo como um todo (RUSSELL & PETERSON, 1984). 

Apesar da importância ecológica da espécie, este trabalho de investigação da 

estrutura e da função testicular do marsupial Philander frenatus, utilizando análises 

histomorfométricas é pioneiro. O conhecimento acerca dos parâmetros reprodutivos 

contribuem para a compreensão do comportamento biológico da espécie. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de estudo e captura dos animais 

A área de estudo consistiu em um fragmento de Floresta Ombrófila Densa 

Montana pertencente ao bioma Floresta Atlântica localizado no município de Muriaé – 

MG, com centroide nas coordenadas geográficas 20o54’S e 42o32’W, altitude variando 

entre 1.010 m e 1.380 m, onde os solos predominantes são Latossolo Vermelho-

Amarelo e Latossolo Vermelho-Amarelo Húmico, Cambissolos e Litossolos 

(ENGEVIX, 1995) (Figura 1). 

Foram capturados quatros indivíduos machos sexualmente maduros de P. 

frenatus utilizando armadilhas do tipo Tomahawk (45x21x21 cm) (Figura 2) (Licença 

ICMBio 13045-1). As armadilhas foram iscadas ao final da tarde e verificadas no início 

da manhã, uma vez que estes animais possuem hábito noturno. Os espécimes 

capturados foram contidos com o auxílio de luvas de raspa, anestesiados ainda por 

meio de injeção intraperitoneal de tiopental (30 mg/kg) e eutanasiados por meio de 

aprofundamento do mesmo anestésico (150 mg/kg). Todo o procedimento 

experimental foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade 

Federal de Viçosa (CEUA/UFV - 20/2018). 

 

2.2. Coleta e preparação das amostras 

Os animais foram pesados e medidos e, em seguida, realizada a remoção e 

pesagem dos testículos (Figura 3). A albugínea de um dos testículos foi dissecada e 

pesada, e seu peso subtraído do peso testicular para obtenção do peso do 

parênquima testicular. 

Fragmentos testiculares foram imersos em solução de Karnovsky 

(KARNOVSKY, 1965) por 24 horas e, em seguida desidratados em etanol e incluído 
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em glicol-metacrilato (Historesin®, Leica). Foram confeccionados cortes de 3 µm de 

espessura em micrótomo rotativo (Leica, RM 2255), os quais foram corados com azul 

de toluidina/borato de sódio 1%. Foram capturadas imagens em fotomicroscópio 

Olympus BX-40 e as análises morfométricas e estereológicas foram realizadas 

utilizando o software de análise de imagens ImageJ®. 

 

2.3. Morfometria e estereologia do compartimento tubular 

O índice gonadossomático (IGS, %), que representa o percentual de peso 

corporal alocado em gônadas, foi calculado a partir da fórmula: IGS = PG/PC x 100, 

onde PG = peso total das gônadas e PC = peso corporal. O índice 

parenquimossomático (IPS, %), que representa o percentual de peso corporal alocado 

em parênquima testicular, foi calculado a partir da fórmula: IPS = PP/PC x 100, onde 

PP = peso do parênquima. 

As proporções volumétricas entre os elementos que compõem os 

compartimentos tubular (túnica própria, epitélio seminífero e lúmen) e intertubular 

foram estimadas a partir da contagem de 2.660 pontos por animal, utilizando-se 

retículo com 266 interseções (pontos), em aumento de 100x (Figura 4). Foram 

contados 10 campos aleatoriamente distribuídos nos diferentes cortes histológicos do 

testículo de cada animal. O volume de cada componente testicular, expresso em mL, 

foi estimado a partir do conhecimento do percentual ocupado pelos elementos no 

testículo e do conhecimento do volume líquido testicular (volume = % do elemento x 

peso do parênquima testicular/100). O volume líquido testicular foi obtido subtraindo-

se do peso bruto do testículo o peso da túnica albugínea testicular. Como a densidade 

do testículo é em torno de 1 (JOHNSON & NEAVES, 1981; COSTA et al., 2011), o 

peso do testículo foi considerado igual ao seu volume. 
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O diâmetro tubular médio foi obtido a partir da mensuração de 30 secções 

transversais de túbulos seminíferos apresentaram contorno o mais circular possível, 

não levando em conta o estádio do ciclo do epitélio seminífero. A altura do epitélio 

seminífero foi obtida nas mesmas secções tubulares e representam a média de duas 

medidas diametralmente opostas (Figura 5). 

O comprimento total (CT) dos túbulos seminíferos, expresso em metros, foi 

estimado empregando-se a fórmula (ATTAL & COUROT, 1963): CT = VTS/πR2, onde 

VTS = volume total dos túbulos seminíferos e πR2 = área da secção transversal dos 

túbulos seminíferos (R = diâmetro tubular/2). A fim de permitir a comparação entre 

diferentes espécies, o valor do CT foi dividido pelo peso gonadal, obtendo-se deste 

modo o comprimento dos túbulos seminíferos por grama de testículo. 

O índice tubulossomático (ITS, %), que representa o percentual de massa 

corporal alocado em túbulos seminíferos, foi calculado partir da fórmula: ITS = VTS/PC 

x 100, onde VTS = volume do túbulo seminífero e PC = peso corporal. O índice 

epiteliossomático (IES, %), que representa o percentual de peso corporal alocado em 

epitélio seminífero, foi calculado a partir da fórmula: IES = VE/PC x 100, onde VE = 

volume de epitélio seminífero. 

 

2.4. Contagem de células do epitélio seminífero no estádio 1 do ciclo do 

epitélio seminífero 

A estimativa dos diferentes tipos celulares que compõem o epitélio seminífero 

no estádio 1 do ciclo do epitélio seminífero (CES) foi realizada a partir de contagens 

dos núcleos das células germinativas e de nucléolos das células de Sertoli. Nestas 

contagens, foram utilizadas 10 secções transversais de túbulos seminíferos para cada 

animal. Os seguintes tipos celulares foram contados: espermatogônias do tipo A (SPG 
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A); espermatócitos primários na transição de pré-leptóteno para leptóteno (SPTI PL/L); 

espermatócitos primários em paquíteno (SPTI P); espermátides arredondadas (SPD 

Ar); células de Sertoli (S). Foram obtidos o diâmetro nuclear das células germinativas 

e nucleolar das células de Sertoli pela mensuração de 30 núcleos/nucléolos de cada 

tipo celular. Por existirem variações no tamanho das células e espessura do corte, as 

contagens obtidas foram corrigidas numericamente pela fórmula de Amann & Almquist 

(1962).  

A partir dos números celulares corrigidos foi possível avaliar a eficiência do 

processo espermatogênico através do cálculo dos seguintes índices: índice mitótico 

(SPTI PL/L / SPG A), obtendo-se o coeficiente de eficiência de mitoses 

espermatogoniais; índice meiótico (SPD Ar / SPTI P); e o rendimento geral da 

espermatogênese (SPD Ar / SPG A). 

 

2.5. Células de Sertoli 

O número total de células de Sertoli (NS) por testículo foi calculada pela 

fórmula: NS = (CT x S)/3, onde CT = comprimento total de túbulos seminíferos (µm), 

S = número corrigido de células de Sertoli e 3 = espessura do corte histológico. O 

resultado obtido foi dividido pelo peso de um testículo para calcular o número de 

células de Sertoli por grama de testículo.  

Também foram determinados o índice da célula de Sertoli (SPD Ar / S), que 

mede a eficiência desta célula, e a capacidade total de suporte da célula de Sertoli 

((SPG A + SPTI PL/L + SPTI P + SPD Ar) / S). 

 

2.6. Reserva espermática testicular 

A reserva espermática testicular (RET) refere-se ao número de 
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espermatozoides contidos no testículo e foi calculada segundo Berndston (1977): RET 

= (comprimento dos túbulos seminíferos/espessura do corte) x número corrigido de 

espermátides arredondadas por secção transversal. Como as perdas celulares 

durante o processo espermiogênico são consideradas insignificantes (BERNDSTON, 

1977), tal valor pode ser considerado como o número de espermatozoides que seriam 

produzidos ao final do processo espermatogênico.  

 

2.7. Morfometria e estereologia do compartimento intertubular 

Do compartimento intertubular foram investigadas as células de Leydig 

(núcleo e citoplasma), vasos sanguíneos, espaço linfático e tecido conjuntivo. Para a 

proporção dos componentes do intertúbulo, foram contados 1000 pontos sobre o 

intertúbulo de cada animal utilizando retículo com 566 interseçcões em aumento de 

200X. Para o conhecimento dos percentuais destes elementos nos testículos foi 

utilizada a seguinte fórmula: (% intertúbulo x % do elemento no intertúbulo) /100. O 

volume que cada elemento ocupa no parênquima testicular foi calculado 

multiplicando-se o percentual deste elemento nos testículos pelo peso do parênquima 

dos testículos e dividindo-se o resultado por 100. 

O índice intertubulossomático (IIS %) foi calculado para quantificar o 

investimento em compartimento intertubular em relação à massa corporal, através da 

fórmula: volume total do intertúbulo no parênquima testicular / peso corporal x 100. 

 
2.8. Morfometria e estereologia da célula de Leydig 

Para a estimativa das dimensões volumétricas das células de Leydig foi 

mensurado o diâmetro de 30 núcleos com contorno circular, cromatina perinuclear e 

nucléolos evidentes. A partir do diâmetro nuclear das células de Leydig foi possível 

calcular os volumes nuclear (VN), citoplasmático (VC) e o volume de cada célula de 
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Leydig por animal, sendo os resultados expressos em µm3. O volume nuclear foi obtido 

por meio da seguinte fórmula: VN = 4/3πR3, onde R = raio nuclear (diâmetro 

nuclear/2). O volume citoplasmático foi calculado utilizando-se a fórmula: VC = % 

citoplasma x VN / % núcleo. O volume celular foi obtido pela soma do VN e VC. O 

volume que a célula de Leydig ocupa por testículo (VCT) foi calculado através da 

seguinte fórmula: VCT = proporção da célula de Leydig por testículo x peso do 

parênquima de um testículo / 100. O volume que a célula de Leydig ocupa por grama 

de testículo foi calculado através da divisão do VCT pelo peso bruto de um testículo. 

O número total de células de Leydig (TCL) foi calculado pela divisão do volume 

total dessas células no parênquima testicular (µm3) pelo volume de cada célula de 

Leydig (µm3) e para estimativa do número destas células por grama de testículo, TCL 

foi dividido pelo peso gonadal. O índice Leydigossomático (ILS, %) foi calculado para 

quantificar o investimento em células de Leydig em relação à massa corporal, 

utilizando-se a fórmula: volume total de célula de Leydig no parênquima testicular / 

peso corporal x 100. 

 

2.9. Estatística 

Os resultados são apresentados como média + desvio padrão da média. Os 

dados foram analisados usando o software Excel para Windows 7.  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este é o primeiro estudo que descreve a morfometria e estereologia do 

testículo de P. frenatus. Os dados obtidos fornecem informações importantes sobre a 

reprodução da espécie, especialmente sobre parâmetros do compartimento tubular, 
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que permitem avaliar o processo espermatogênico, e intertubular, que permitem 

avaliar a função androgênica do testículo. O número de espécimes utilizados neste 

trabalho representa o quantitativo relacionado ao esforço amostral de captura. Como 

se trata de uma espécie importante para o bioma Mata Atlântica, os resultados deste 

trabalho elucidam as estratégias reprodutivas desta espécie, além de fornecerem 

subsídios para atividades de conservação e manejo da espécie. 

 

3.1. Morfometria e estereologia do compartimento tubular 

Os dados biométricos de P. frenatus encontram-se na Tabela 1. O peso 

corporal médio dos espécimes avaliados foi de 445 g, variando entre 350 e 550 g. No 

estudo conduzido por Figueiredo et al. (2017), a média de peso corporal dos animais 

foi de 326 g. Esses valores estão na média descrita para a espécie, apontada como 

403,16 ± 154, 82 g por Antunes et al. (2016) e 220 a 680 g por Paglia et al. (2012). O 

comprimento corporal médio e o comprimento médio da cauda foram 30,15 cm e 30,75 

cm, respectivamente. Estes valores são condizentes com as variações de 20,5 a 30,15 

cm para o comprimento corporal e 23,5 a 32,4 cm para o comprimento da cauda, 

caracterizando uma espécie de porte mediano (ROSSI et al. 2006). A densidade 

populacional e a disponibilidade de alimento também influenciam no tamanho corporal 

dos indivíduos devido ao fluxo de energia demandado para subsidiar a taxa de 

crescimento (GENTILE et al., 2012). 

O peso testicular médio de P. frenatus foi 0,74 g (Tabela 1). Figueiredo et al. 

(2017) encontraram valor inferior para a mesma espécie (0,4 g), porém a média de 

peso corporal também foi inferior. Outros marsupiais didelfídeos de médio porte 

tiveram o peso testicular relatado como P. opossum (0,63 g), M. nudicaudatus (0,84 

g), L. crassicaudata (0,66 g) e C. philander (0,35 g) (NOGUEIRA, 2012). 
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Os parâmetros morfométricos e estereológicos do compartimento tubular de 

P. frenatus encontram-se na Tabela 2.  

Os índices somáticos se caracterizam pelo percentual de peso alocado em 

determinado elemento em relação ao peso corporal. O índice gonadossomático (IGS) 

é um índice que permite avaliar o investimento em gônada em relação ao peso 

corporal. Este parâmetro permite a comparação entre as diversas espécies de forma 

eficaz, já que elimina a variação determinada pela alta variação de proporção corporal. 

O IGS encontrado para P. frenatus é de 0,17%, inferior ao encontrado para esta 

mesma espécie por Figueiredo et al. (2017) de 0,3%. Johnston et al. (2010) relataram 

para o marsupial Macrotis lagotis IGS de 0,14%. De acordo com Kenagy & Trombulak 

(1986), os mamíferos menores alocam maior proporção de massa corporal no 

testículo quando comparado aos maiores, e os testículos são proporcionalmente 

maiores em sistemas de acasalamento promíscuos porque requerem maior 

investimento em produção espermática. Roedores de grande porte possuem IGS 

relativamente baixo, como encontrados para capivara H. hydrochaeris (0,12%), cutia 

D. leporina (0,27%) e paca C. paca (0,28%) (CARRETA-JÚNIOR, 2012). Para 

roedores de pequeno porte os valores de IGS são mais elevados, como 0,4% em H. 

megacephalus (MELO et al., 2013); 0,41% em K. amblyonyx (SIMAN et al., 2017); 

0,47% em O. rufus (MORAES et al., 2016); 0,68% em O. nigripes (BALARINI, 2013); 

0,74% em A. cursor (BALARINI, 2013); 0,89% em O. nasutus (MORAES et al., 2014); 

0,93% em T. moojeni (CORDEIRO-JÚNIOR et al., 2010) e 1,15% em P. guyannensis 

(LARA et al., 2016). O valor do IGS de P. frenatus está mais próximo dos valores das 

espécies de roedores de médio/grande porte porque apresenta média de peso 

corporal maior que a maioria dos pequenos mamíferos, sendo considerado um 

didelfídeo de porte mediano (ROSSI et al., 2006). 
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O índice parenquimossomático (IPS) indica o investimento em parênquima 

testicular em relação ao peso corporal. O IPS em P. frenatus foi de 0,15% (Tabela 2). 

Dessa forma, o IPS representa de forma mais fidedigna a porção funcional testicular 

por não considerar em sua análise o peso alocado em túnica albugínea.  

O parênquima testicular é constituído por grande proporção de túbulos 

seminíferos, que se compõe em sua maior parte de epitélio seminífero (RUSSELL & 

FRANÇA, 1995). O parênquima testicular de P. frenatus aloca 64,95% em túbulos 

seminíferos, e deste, 45,19% está relacionado ao epitélio seminífero (Tabela 2). Para 

a maioria dos roedores, a proporção volumétrica dos túbulos seminíferos excede a 

marca dos 90% como observado em D. leporina (92,9%); C. paca (90,87%) 

(CARRETA-JÚNIOR, 2012); H. megacephalus (94,46%, MELO et al., 2013); K. 

amblyonyx (93,57%, SIMAN et al., 2017); O. rufus (90,91%, MORAES et al., 2016); O. 

nigripes (93,78%, BALARINI, 2013); A. cursor (90,70%, BALARINI, 2013); O. nasutus 

(95,19%, MORAES et al., 2014); T. moojeni (97,6%, CORDEIRO-JÚNIOR et al., 2010) 

e P. guyannensis (95,8%, LARA et al., 2016). A proporção volumétrica de túbulos 

seminíferos de P. frenatus é inferior à proporção encontrada na maioria dos 

mamíferos, que ocupa cerca de 70% a 90% do parênquima testicular (França & 

Russell, 1998). A menor proporção de túbulo seminífero representa menor 

investimento em produção espermática, o que está acompanhado de maior 

investimento em intertúbulo, compartimento responsável pela função androgênica do 

testículo.   

Baseado nas proporções volumétricas de túbulos seminíferos e de epitélio 

seminífero foram calculados os índices tubulossomático (ITS) e epitéliossomático 

(IES). Esses índices permitem identificar o investimento em túbulo seminífero e em 

epitélio seminífero, respectivamente, em relação ao peso corporal. No entanto, para 
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avaliação do processo espermatogênico, o IES é mais representativo da produção 

espermática uma vez que se restringe somente ao epitélio seminífero. O ITS de P. 

frenatus (0,10%) representa aproximadamente a metade do valor encontrado para os 

roedores de grande/médio porte como capivaras (0,06%), cutias (0,23%) e pacas 

(0,24%) (CARRETA-JÚNIOR, 2012). Esses animais apresentam comportamento 

territorialista e vivem solitários, em pares ou em pequenos grupos em um sistema 

monogâmico/poligínico (OLIVEIRA & BONVICINO, 2006). No entanto, o ITS de P. 

frenatus é consideravelmente menor que os valores encontrados para os roedores de 

pequeno porte como H. megacephalus (0,36%, MELO et al., 2013), K. amblyonyx 

(0,38%, SIMAN et al., 2017); O. rufus (0,40%, MORAES et al., 2016), O. nasutus 

(0,40%, MORAES et al., 2014), O. nigripes (0,58%, BALARINI, 2013) e A. cursor 

(0,66%, BALARINI, 2013), que apresentam sistema de acasalamento 

promíscuo/poliândrico. Em geral, espécies sabidamente monogâmicas ou polígínicas 

investem menos em túbulos seminíferos quando comparadas com espécies 

promíscuas ou poliândricas (CALDEIRA et al., 2010). Espécies poligínicas, onde o 

macho copula com várias fêmeas, há maior investimento na porção androgênica 

testicular uma vez que são indivíduos territorialistas. Em espécies promíscuas ou 

poliândricas, as fêmeas acasalam-se com vários machos, o que determina machos 

com maior produção espermática (KENAGY & TROMBULAK, 1986).  

As análises do IGS e ITS de P. frenatus indicam que essa espécie não 

apresenta alto investimento de peso corporal em gônadas e em túbulos seminíferos, 

o que permite sugerir que esta seja uma espécie com comportamento reprodutivo do 

tipo monogâmico/poligínico. No entanto, Gentile et al. (2012) sugerem sistema de 

acasalamento promíscuo para P. frenatus, onde os autores correlacionaram área de 

ocupação territorial com sexo, idade, período reprodutivo, período chuvoso/seca, 
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densidade populacional e peso corporal dos animais.  

Os parâmetros quantitativos dos túbulos seminíferos como diâmetro tubular, 

altura do epitélio e comprimento total de túbulos seminíferos se relacionam 

positivamente com o nível de atividade espermatogênica e constituem indicadores da 

atividade espermática (RUSSEL & FRANÇA, 1995). Em P. frenatus, o diâmetro 

tubular observado foi de 279,79 µm (Tabela 2). Embora em algumas espécies de 

marsupiais o diâmetro médio dos túbulos seminíferos possa alcançar valores acima 

de 500 µm (WOOLLEY, 1975), para a maioria dos amniotas esse valor é de 180 a 300 

µm (ROOSEN-RUNGE, 1977). Valor semelhante foi descrito para o didelfídeo M. 

nudicaudatus (269,2 µm, COSTA et al., 2015), estando ambos dentro da faixa 

estabelecida por Woolley (1987) para as famílias Didelphidae e Caenolestidae (241 – 

297 µm). 

A altura do epitélio seminífero de P. frenatus foi de 74,66 µm (Tabela 2), 

compatível com a amplitude observada para animais domésticos de 60 a 100 µm 

(FRANÇA & RUSSELL, 1998) e semelhante aos valores encontrados para paca (63 

µm), cutia (72 µm), capivara (79 µm) (CARRETA-JÚNIOR, 2012); O. rufus (61,04 µm, 

MORAES et al., 2016); O. nigripes (62,2 µm, BALARINI, 2013); O. nasutus (62,47 µm, 

MORAES et al., 2014); P. guyannensis (65 µm, LARA et al., 2016); T. moojeni (67 µm, 

CORDEIRO-JÚNIOR et al., 2010); H. megacephalus (71,27 µm, MELO et al., 2013) e 

K. amblyonyx (72,08 µm, SIMAN et al., 2017). Apenas A. cursor teve altura de epitélio 

seminífero consideravelmente maior (93,08 µm, BALARINI, 2013). Para Wing & 

Christensen (1982), a altura do epitélio seminífero é mais eficiente para avaliar a 

produção espermática do que o diâmetro tubular porque as variações do ciclo do 

epitélio seminífero determinaram diferenças importantes no diâmetro tubular. 

As medidas de área de túbulo, área de lúmen e área de epitélio de P. frenatus 
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são apresentadas na Tabela 2. Ao avaliar separadamente a área de cada componente 

tubular é possível verificar que cerca de 22% do total está contido em lúmen, ou seja, 

estrutura importante para a condução dos espermatozoides mas que não contribui 

com a produção espermática propriamente dita. Portanto, considerar a medida de 

área tubular total como parâmetro de avaliação da espermatogênese pode subestimar 

ou superestimar a produção de espermatozoide da espécie. 

A relação túbulo/epitélio permite avaliar a área de epitélio em relação à área 

tubular. O resultado sempre será maior que 1, já que a área tubular é sempre maior 

que a área ocupada por epitélio (DA SILVA, 2017). No entanto, esta relação quanto 

mais próxima de 1 maior a área do epitélio. A relação túbulo/epitélio de P. frenatus é 

1,28.  

Devido à grande variação do tamanho testicular entre as espécies, avaliar o 

comprimento total de túbulos seminíferos não é significativo para comparar este valor 

entre as diferentes espécies. No entanto, ao estabelecer a proporção do comprimento 

tubular por grama de testículo, é possível fazer comparações fidedignas entre as 

diferentes espécies (CALDEIRA et al., 2010). P. frenatus apresenta cerca de 6,82 m 

de túbulos seminíferos, numa proporção de 9,26 m/g de testículo. Este valor está 

próximo do intervalo descrito para a maioria dos mamíferos (15 m/g; BALARINI, 2013). 

No entanto, o comprimento de túbulo seminífero de P. frenatus é consideravelmente 

menor que o encontrado para diversos roedores como cutia (35,5m/g), paca (26,7 

m/g) (CARRETA-JÚNIOR, 2012); H. megacephalus (27,96 m/g, MELO et al., 2013); 

K. amblyonyx (26,04 m/g, SIMAN et al., 2017); O. rufus (34,93 m/g, MORAES et al., 

2016); O. nigripes (23,33 m/g, BALARINI, 2013); A. cursor (27,54 m/g, BALARINI, 

2013); O. nasutus (18,62 m/g, MORAES et al., 2014); T. moojeni (39 m/g, CORDEIRO-

JÚNIOR et al., 2010) P. guyannensis (44 m/g, LARA et al., 2016), o que pode ser 
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justificado pelo baixo investimento em produção espermática de P. frenatus quando 

comparado com roedores. 

 

3.2. Contagem de células do epitélio seminífero no estádio 1 do ciclo do 

epitélio seminífero 

Os números corrigidos de células germinativas e células de Sertoli estão 

descritos na tabela 3. A partir da relação entre esses valores é possível determinar 

três índices que permitem avaliar isoladamente as etapas da espermatogênese: o 

índice mitótico, que quantifica as perdas de espermatogoniais na fase de proliferação; 

o índice meiótico, que determina a eficiência das duas divisões meióticas; e o 

rendimento geral da espermatogênese, que avalia a eficiência do processo 

espermatogênico (MELO et al., 2013). Os índices que avaliam o processo 

espermatogênico de P. frenatus são apresentados na tabela 3. 

De acordo com França & Russel (1998), os túbulos seminíferos da maioria 

dos mamíferos apresentam seis gerações de espermatogônias diferenciadas, e se 

não houver perdas durante a mitose, uma espermatogônia do tipo A irá produzir 64 

espermatócitos primários. No entanto, o número de células germinativas que 

prosseguem para a meiose é regulado através do equilíbrio entre apoptose e 

proliferação (SCHLATT & EHMCKE, 2014), garantindo que o número de células 

germinativas não ultrapasse a capacidade de suporte das  células de Sertoli 

(GRISWOLD, 2018). Em P. frenatus, cada SPG A originará cerca de 1,26 SPTI PL/L. 

Isso significa que, se considerarmos que esta espécie apresenta 6 gerações de 

espermatogônias, a perda celular durante a mitose é de cerca de 98%. O maior 

percentual de perda celular do processo espermatogênico ocorre nesta etapa 

(CARRETA JÚNIOR, 2012). Segundo França & Russel (1998), a maioria das espécies 
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animais apresentam perdas durante a mitose entre 60 e 90%, o que significa que as 

perdas em P. frenatus são superiores. Queiroz & Nogueira (2012) relataram que a 

população celular e a eficiência do processo espermatogênico em marsupiais 

americanos são inferiores quando comparado com mamíferos eutérios.  

Durante a meiose, cada espermatócito primário irá originar quatro 

espermátides arredondadas. O índice meiótico de P. frenatus revelou que cada 

espermatócito originou 3,88 espermátides arredondadas, o que garante uma 

eficiência de 97% deste processo e perda de apenas 3%. Estes valores corroboram 

com os estudos que avaliam o processo de eficiência do processo meiótico em 

diversos mamíferos estudados, que estimam perdas celulares variando de 2 e 3% 

(CORDEIRO JÚNIOR et al., 2010; CARRETA JÚNIOR, 2012; BALARINI 2013; MELO 

et al., 2013; MORAES et al., 2014). No entanto, para a maioria dos mamíferos, as 

perdas durante o processo meiótico variam entre 10 a 30% (FRANÇA & RUSSELL, 

1998). 

O rendimento geral da espermatogênese é determinado pelo número de 

espermátides arredondadas que se originam de uma única espermatogônia A, 

considerando que durante a espermiogênese o número de células perdidas é 

insignificante (SIMAN et al., 2017). Em P. frenatus, o rendimento geral da 

espermatogênese foi de 10,3 células, valor inferior ao descrito para diversos roedores, 

como O. nasutus e O. Rufus (19,71 e 11,98, respectivamente, MORAES  et al., 2014), 

O. nigripes e A. Cursor (36,54 e 31,38, respectivamente, BALARINI, 2013), H. 

Megacephalus (20,12, MELO et al., 2013), capivara, cutia e paca (21,12; 22,68 e 

19,80, respectivamente, CARRETA JÚNIOR, 2012). A maioria dos mamíferos 

domésticos apresentam rendimento geral da espermatogênese entre 26,2 e 74,2 

células (FRANÇA & RUSSELL, 1998). A elevada perda celular durante a fase mitótica 
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colaborou com a baixo rendimento espermatogênico.  

 

3.3. Células de Sertoli e reserva espermática testicular 

Os índices da célula de Sertoli e a reserva espermática testicular de P. 

Frenatus estão apresentados na Tabela 4. A quantidade de células de Sertoli é um 

fator primordial para a eficiência e avaliação do processo espermatogênico. O número 

de células de Sertoli por testículo e por grama de testículo em P. frenatus foi de, 

respectivamente, 1,89 x 106 e 2,56 x 106 unidades. Esse valor é consideravelmente 

inferior à média apresentada pelos demais mamíferos, que é de 25 x 106 células de 

Sertoli por grama de testículo (FRANÇA & RUSSEL, 1998). 

O índice da célula de Sertoli determina a eficiência desta célula a partir da sua 

relação com o número de SPD Ar. Este índice em P. Frenatus foi de 3,91 células, 

semelhante aos valores relatados em O. rufus (4,29; MORAES et al., 2014) e capivara 

(5,63; CARRETA JÚNIOR, 2012). No entanto, valores superiores foram relatados para 

O. nasutus (9,34; MORAES et al., 2014), O. Nigripes e A. cursor (14,92 e 14,05; 

BALARINI, 2013), T. Moojeni (14,7; CORDEIRO-JÚNIOR et al., 2010), cutia e paca 

(12,63 e 12,90, respectivamente, CARRETA JÚNIOR, 2012). 

A capacidade total de suporte de Sertoli corresponde a quantidade de células 

germinativas em diversas etapas do desenvolvimento espermatogênico que uma 

única célula de Sertoli é capaz de sustentar. A célula de Sertoli de P. frenatus 

apresentou capacidade de sustentar aproximadamente seis células em média, similar 

ao encontrado para O. rufus (8,21 – MORAES et al., 2014) e significativamente menor 

que capivara -11,25 (CARRETA JÚNIOR, 2012), O. nasutus – 16,42 (MORAES et al., 

2014), cutia – 22,09, paca – 24,36 (CARRETA JÚNIOR, 2012), A. cursor – 26,67 e O. 

nigripes – 27,28 (BALARINI, 2013), o que revela uma baixa capacidade de 
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sustentação das células de Sertoli de P. frenatus quando comparado a outras 

espécies. 

A RET foi de 7,14 x 106, valor mais de 10 vezes menor que a média 

apresentada pela maioria dos animais domésticos (FRANÇA & RUSSELL, 1998). 

As características do processo espermatogênico de P. frenatus encontradas 

sugerem que esta espécie possui baixa eficiência na produção de gametas, visto que 

a eficiência espermatogênica em algumas espécies de mamíferos pode ser justificada 

pelos altos índices de suporte de células de Sertoli e densidade volumétrica de túbulos 

seminíferos, número de gerações de espermatogônias elevado e perda celular 

reduzida nas etapas da espermatogênese (FRANÇA & RUSSELL, 1998).  

 

3.4. Morfometria e estereologia do compartimento intertubular 

Os parâmetros morfométricos e estereológicos do compartimento intertubular 

de P. frenatus encontram-se na tabela 5.  

A proporção volumétrica do compartimento intertubular é variável entre as 

espécies e é um dos fatores determinantes para a diferenciação na produção de 

espermatozoides (BALARINI, 2013). Com cerca de 35% do parênquima testicular 

ocupado pelo intertúbulo, a espécie P. frenatus apresenta uma das maiores 

proporções já observadas em mamíferos, superado apenas pela capivara (49,9% - 

CARRETA-JÚNIOR, 2012), o que sugere comportamento altamente territorialista. 

Outras espécies apresentaram proporção volumétrica do intertúbulo 

consideravelmente menor, como T. moojeni (2,4% - CORDEIRO-JÚNIOR et al., 

2010); P. guyannensis (4,2% - LARA et al., 2016); O. nasutus (4,81% - MORAES et 

al., 2014); H. megacefalus (5,54% - MELO et al., 2015); O. nigripes (6,22% - 

BALARINI, 2013); K. amblyonyx (6,43% - SIMAN et al., 2017); cutia (7,1% - 
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CARRETA-JÚNIOR, 2012); O. rufus (9,09% - MORAES et al.,  2014); paca (9,13% - 

CARRETA-JÚNIOR, 2012); e A. cursor (9,30% - BALARINI, 2013). 

O índice intertubulossomático (IIS) corresponde ao investimento corporal 

alocado em compartimento intertubular. Em P. frenatus, o IIS é de 0,07%. Devido ao 

alto valor de proporção volumétrica do compartimento intertubular, é esperado que o 

IIS apresente valor também elevado. 

O elevado investimento em compartimento intertubular sugere que esta 

espécie investe mais na função androgênica testicular em relação à função 

espermatogênica. O compartimento intertubular de P. frenatus apresenta o padrão de 

organização III descrito por Fawcett (1973), com células de Leydig abundantes e 

compactadas ocupando a maior parte da área intertubular e pouco tecido conjuntivo 

(Figura 6). 

O compartimento intertubular compreende o espaço entre os túbulos 

seminíferos e é constituído por tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e linfáticos, 

nervos, e principalmente, células de Leydig. P. frenatus apresentou 24,40% do 

intertúbulo ocupado por células de Leydig, sendo a segunda maior proporção 

volumétrica de células de Leydig relatada em mamíferos, superada apenas pelos 

34,8% apresentados pelas capivaras (CARRETA-JÚNIOR, 2012). Outros roedores 

apresentaram proporção volumétrica de Leydig significativamente menores, como T. 

moojeni (0,3%, CORDEIRO-JÚNIOR et al., 2010); P. guyannensis (1,5%, LARA et al., 

2016); cutia (2,0%, CARRETA-JÚNIOR, 2012); O. nasutus (2,10%, MORAES et al., 

2014); paca (2,64%, CARRETA-JÚNIOR, 2012); H. megacefalus (3,21%, MELO et al., 

2015); O. nigripes (4,09%, BALARINI, 2013); O. rufus (4,25%, MORAES et al., 2014); 

K. amblyonyx (5,10%, SIMAN et al., 2017) e A. cursor (6,30%, BALARINI, 2013). Os 

outros elementos do compartimento intertubular ocuparam proporções de 1,86% para 
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vasos sanguíneos, 6,44% para espaço linfático, 1,54% para tecido conjuntivo e 0,80% 

para macrófagos. Costa et al. (2015) sugerem que a atividade endocítica dos 

numerosos macrófagos intersticiais e a proximidade com células de Leydig sejam 

importantes para o desenvolvimento da função testicular. Para Bhushan & Meinhardt 

(2017), os macrófagos testiculares preservam a fertilidade masculina por favorecer a 

manutenção da homeostase testicular e controlar a magnitude e provocar respostas 

imunes em inflamações ou infecções.  

 

3.5. Morfometria e estereologia da célula de Leydig  

As células de Leydig ocupam aproximadamente 70% do compartimento 

intertubular de P. frenatus, o que determina um padrão de organização do intertúbulo 

compatível com a terceira categoria descrita por Fawcett et al. (1973). Os mesmos 

autores relataram que D. virginiana, um didelfídeo que vive na América do Norte, 

apresenta o espaço intersticial testicular altamente celular, com células de Leydig 

grandes e pobres em lipídeos, e áreas acelulares de tecido conjuntivo frouxo, 

semelhante ao observado em P. frenatus. 

As células de Leydig exercem a função endócrina testicular ao produzir 

testosterona (GOLKOWSKI et al. 2016). Esse hormônio se liga aos receptores 

androgênicos das células de Sertoli e apoiam a espermatogênese, regulam o 

funcionamento da barreira hematotesticular e impedem o descolamento prematuro 

dos espermatozoides em desenvolvimento (TOOCHECK et al., 2016). Além disso, a 

testosterona influencia diretamente no comportamento sexual masculino, libido, 

agressividade e demarcação territorial (QUEIROZ & NOGUEIRA, 2012), tendo seus 

níveis plasmáticos aumentados durante o período de acasalamento (NOGUEIRA, 

2012).  
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A volumetria da célula de Leydig e o índice Leydigossomático (ILS) de P. 

frenatus encontram-se na Tabela 6. O valor de 195,27 x 109 µm3 foi encontrado para 

o volume total de células de Leydig nos testículos de P. frenatus, enquanto o volume 

por grama de testículo foi de 219,52 x 109 µm3. O número de células de Leydig nos 

testículos corresponde a 79,71 x 106 e 91,28 x 106 células g/ testículo. A determinação 

dos valores por grama de testículo permite a comparação entre diversas espécies ao 

eliminar o fator variável de tamanho do testículo. Dessa forma, o número de células 

de Leydig por grama de testículo de P. frenatus foi inferior ao encontrado para capivara 

(126,44 x 106, CARRETA-JÚNIOR, 2012), porém superior aos valores encontrados 

para os roedores O. nigripes, A. cursor (11 x 106 e 38 x 106, respectivamente, 

BALARINI, 2013); T. moojeni (3,8 x 106, CORDEIRO-JÚNIOR et al., 2010) e P. 

guyannensis (19 x 106, LARA et al., 2016). França & Russell (1998) observaram que 

a maioria das espécies domésticas apresentam entre 20 e 87 x 106 células de Leydig 

por grama de testículo. 

O volume celular médio é de 2627,12 µm3, cuja maior parte encontra-se 

alocada em citoplasma (2308,90 µm3). Esse valor é superior ao observado em 

diversas espécies de roedores que apresentaram os valores mais elevados já 

descritos, tais como capivara (2169,41 µm3, CARRETA-JÚNIOR, 2012); K. amblyonyx 

(1280,99 µm3, SIMAN et al., 2017) e cutia (1125,72 µm3, CARRETA JÚNIOR, 2012). 

Para Ewing et al. (1979), o maior volume da célula de Leydig de P. frenatus pode não 

significar maior produção de testosterona, uma vez que a capacidade de síntese e 

secreção de desse andrógeno parece estar relacionada com a capacidade individual 

e quantidade de retículo endoplasmático dessas células (ZIRKIN et al., 1980). No 

entanto, entendemos que o maior volume celular e citoplasmático pode garantir maior 

capacidade individual, já que pode determinar maior quantidade de retículo 
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endoplasmático. 

A partir dos dados de massa corporal e das proporções volumétricas de 

Leydig foi possível determinar o índice Leydigossomático (ILS), que representa o 

investimento em massa corporal alocado em células de Leydig. Em P. frenatus, o ILS 

foi de aproximadamente 0,05%, valor próximo ao encontrado para capivara (0,04%, 

CARRETA-JÚNIOR, 2012), enquanto outros roedores como O. Nigripes, O. rufus, O. 

nasutus, H. megacephalus, T. moojeni, P. guyannensis, K. amblyonyx, cutia e paca 

apresentaram ILS igual ou inferior a 0,02% (BALARINI, 2013; MORAES et al., 2014; 

MELO et al., 2015; CORDEIRO-JÚNIOR et al., 2010; LARA et al., 2016; CARRETA-

JÚNIOR, 2012). 

Sabe-se que o sistema de acasalamento pode estar relacionado à 

variabilidade do percentual de células de Leydig testicular e intertubular encontrado 

para os animais (BALARINI, 2013). O maior investimento em compartimento 

intertubular, especificamente em número e volume das células de Leydig em P. 

frenatus sugerem maior investimento androgênico e reforçam a teoria do sistema de 

acasalamento monogâmico/poligínico nesta espécie. Estes resultados reforçam as 

observações realizadas por José (2012), que descreveu que P. frenatus apresenta 

comportamento territorialista e de demarcação territorial através da fricção de 

secreções de glândulas estimuladas por testosterona, que exalam odor peculiar e que 

exercem função de comunicação e reconhecimento sexual. 

 

 

Conclusão 

Os valores reduzidos de proporção de túbulo seminífero em relação ao 

observado para a maioria dos mamíferos, associado aos baixos índices 
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gonadossomático e tubulossomático sugerem menor investimento gonadal, 

especificamente em túbulos seminíferos. O maior investimento em compartimento 

intertubular, células de Leydig e na produção de andrógenos e a baixa eficiência do 

processo espermatogênico, sugerem que esta espécie apresente comportamento 

social territorialista e reprodutivo do tipo monogâmico/poligínico. 
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Figura 1 - Área de estudo localizada em Muriaé-MG (Fonte: Fabiano 

R. de Melo). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 

   

 

Figura 2 - Armadilha do tipo Tomahawk (Fonte: Gabriel M. Braga). 
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Figura 3 - Escroto e testículos de P. frenatus. A: # - Escroto 

pedunculoso em posição pré-peniana; * - Pênis em 

posição posterior ao escroto. B e C: Exposição dos 

testículos envoltos pela túnica vaginal pigmentada. D: 

Dissecação e retirada da túnica vaginal. 
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Figura 4 - Proporção volumétrica dos componentes testiculares 

realizada com o auxílio do software de análise de 

imagens Image J. Aumento 10X. 

 
 

 
 
 



63 

   

 

Figura 5 - Medidas do diâmetro tubular (seta preta) e altura do epitélio 

seminífero (seta branca) em túbulos seminíferos de 

Philander frenatus. Aumento 20X. 
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Figura 6 - Compartimento intertubular de P. frenatus. CI – 

Compartimento intertubular; TS – Túbulo seminífero; 

MAC – Macrófago; EL – Espaço linfático; VS – Vaso 

sanguíneo; TC – Tecido conjuntivo. 
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Tabela 1 – Parâmetros biométricos de Philander frenatus. 

Parâmetros Média ± DP (n=4) 

Peso corporal (g) 445 ± 95,39 

Comprimento corporal (cm) 

Comprimento da cauda (cm) 

30,15 ± 2,44 

30,75 ± 2,72 

Peso dos testículos (g) 0,74 ± 0,05 

Peso da albugínea (g) 0,10 ± 0,06 

Peso do parênquima testicular (g) 0,64 ± 0,08 
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Tabela 2 – Parâ.metros morfométricos e estereológicos do compartimento tubular de 

Philander frenatus. 

Parâmetros Média ± DP (n=4) 

Proporção volumétrica de túbulos seminíferos (%) 64,95 ± 5,58 

Epitélio (%) 45,19 ± 2,67 

Túnica própria (%) 4,75 ± 0,54 

Lúmen (%) 15,02 ± 3,41 

IGS (%) 0,17 ± 0,04 

IPS (%) 0,15 ± 0,03 

ITS (%) 0,10 ± 0,03 

IES (%) 0,07 ± 0,02 

Volume de túbulos seminíferos (mL) 0,41 ± 0,03 

Epitélio seminífero (mL) 0,29 ± 0,03 

Túnica própria (mL) 0,030± 0,004 

Lúmen (mL) 0,095 ± 0,013 

Diâmetro tubular (µm) 279,79 ± 17,34 

Altura do epitélio seminífero (µm) 74,66 ± 9,58 

Área do túbulo x 103 (µm2) 61,63 ± 7,50 

Área do lúmen x 103 (µm2) 13,47 ± 2,77 

Área do epitélio x 103 (µm2) 48,16 ± 7,39 

Comprimento dos túbulos seminíferos (m) 6,82 ± 1,27 

Comprimento dos túbulos seminíferos/g de testículo (m/g) 9,26 ± 1,79 

Relação túbulo/epitélio 1,28 ± 0,07 

IGS: Índice gonadossomático.; IPS: Índice parenquimossomático.; ITS: Índice 

tubulossomático.; IES: Índice epiteliossomático.
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Tabela 3 - Número corrigido de células germinativas e células de Sertoli no estádio 1 

do CES e índices espermatogênicos de P. frenatus. 

Parâmetros Média ± DP (n=4) 

SPG A 3,24 ± 0,83 

SPTI PL/L 3,87 ± 0,57 

SPTI P  8,15 ± 0,55 

SPD Ar 31,39 ± 1,01 

S 8,18 ± 1,08 

Índice mitótico (SPTI PL/L / SPG A) 1,26 ± 0,35 

Índice meiótico (SPD Ar / SPTI P) 3,88 ± 0,25 

Rendimento geral (SPD Ar / SPG A) 10,30 ± 2,57 

SPG A: espermatogônias do tipo A.; SPTI PL/L: espermatócito primário na transição 

de preleptóteno para leptóteno.; SPD Ar: espermátide arredondada.; SPTI P: 

espermatócito primário em paquíteno.; S: células de Sertoli. 
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Tabela 4 - Índices da célula de Sertoli e reserva espermática testicular de P. frenatus. 

Parâmetros Média ± DP (n=4) 

Índice da célula de Sertoli 3,91 ± 0,35 

Capacidade de suporte da célula de Sertoli 5,79 ± 0,68 

Nº de células de Sertoli/ testículo (106) 1,89 ± 6,53 

Nº de células de Sertoli/ g de testículo (106) 2,56 ± 9,42 

RET (106) 7,14 ± 1,69 

RET: Reserva espermática testicular. 
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Tabela 5 – Parâmetros morfométricos e estereológicos do compartimento intertubular 

de Philander frenatus. 

Parâmetros Média ± DP (n=4) 

Proporção volumétrica de intertúbulo (%) 35,11 ± 6,83 

Volume intertúbulo (mL) 0,28 ± 0,09 

Proporção volumétrica nos testículos (%)  

Vasos sanguíneos 1,86 ± 0,65 

Espaço linfático 6,44 ± 2,29 

Núcleo de Leydig 3,08 ± 0,51 

Citoplasma de Leydig 21,32 ± 3,42 

Células de Leydig 24,40 ± 3,37 

Tecido conjuntivo 1,54 ± 0,92 

Macrófagos 0,80 ± 0,57 

Volume nos testículos (mL)  

Vasos sanguíneos 0,0150 ± 0,0060 

Espaço linfático 0,0549 ± 0,0311 

Núcleo de Leydig 0,0245 ± 0,0064 

Citoplasma de Leydig 0,1707 ± 0,0508 

Células de Leydig 0,1953 ± 0,0557 

Tecido conjuntivo 0,0114 ± 0,0058 

Macrófagos 0,0066 ± 0,0044 

IIS (%) 0,07 ± 0,03 

IIS: Índice intertubulossomático.
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Tabela 6 - Volumetria da célula de Leydig e índice Leydigossomático de Philander 

frenatus. 

Parâmetros Média ± DP (n=4) 

Volume nuclear (µm3) 318,22 ± 80,56 

Volume citoplasmático (µm3) 2308,90 ± 1028,90 

Volume da célula de Leydig (µm3) 2627,12 ± 1105,44 

Volume de Leydig nos testículos x 109 (µm3) 195,27 ± 55,66 

Volume de Leydig/ g de testículo x 109 (µm3) 219,52 ± 36,55 

Nº de células de Leydig nos testículos x 106 79,71 ± 24,23 

Nº de células de Leydig/ g de testículo x 106 91,28 ± 28,44 

ILS (%) 0,046 ± 0,02 

ILS: Índice Leydigossomático.
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

A avaliação do processo espermatogênico do marsupial Philander frenatus 

possibilitou observar que: 

 As análises do IGS e ITS de P. frenatus indicam que essa espécie não 

apresenta baixo investimento de peso corporal em gônadas e em 

túbulos seminíferos; 

 O diâmetro tubular observado está em conformidade com a faixa 

estabelecida por Woolley (1987) para as famílias Didelphidae e 

Caenolestidae; 

 A altura do epitélio seminífero foi compatível com a amplitude 

observada para animais domésticos; 

 Cerca de 22% do total do volume tubular está contido em lúmen; 

 Apresenta comprimento por grama de testículo próximo do intervalo 

descrito para a maioria dos mamíferos; 

 A população celular e a eficiência do processo espermatogênico em 

marsupiais americanos são inferiores quando comparado com 

mamíferos eutérios; 

 O rendimento geral da espermatogênese foi inferior ao descrito para 

diversos roedores; 

 A célula de S apresentou capacidade de sutentar aproximadamente 

seis células em média; 

 Esta espécie possui baixa eficiência na produção de gametas; 

 Apresenta uma das maiores proporções volumétricas de intertúbulo já 

descritas, o que resulta em maior investimento androgênico; 

 Cerca de 24% do parênquima testicular é ocupado por células de 

Leydig, a segunda maior proporção volumétrica de células de Leydig 

relatada em mamíferos; 

 Apresenta padrão de organização do intertúbulo compatível com a 

terceira categoria descrita por Fawcett (1973); 

 O volume celular médio de células de Leydig foi de 2627,12 µm3, cuja 

maior parte encontra-se alocada em citoplasma (2308,90 µm3). Esse 
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valor é superior ao observado em diversas espécies de roedores que 

apresentaram os valores mais elevados já descritos; 

 O maior investimento em compartimento intertubular, especificamente 

em número e volume das células de Leydig em P. frenatus sugerem 

maior investimento androgênico e reforçam a teoria do sistema de 

acasalamento monogâmico/poligínico nesta espécie. 
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