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RESUMO
A Mucopolissacaridose do Tipo I (MPS I) é uma doença de depósito lisossômico causada
pela mutação do gene IDUA, codificador da enzima α-L-iduronidase. Trata-se de uma
hidrolase lisossômica que degrada heparan e dermatan sulfatos, dois tipos de
glicosaminoglicanos (GAGs). GAGs são moléculas estruturais e sinalizadoras, abundantes
na matriz extracelular e importantes para a manutenção fisiológica de células e tecidos.
Devido à deficiência enzimática, os GAGs são continuamente acumulados em inúmeros
tipos celulares, o que caracteriza a doença como multissistêmica e progressiva. Com o
aumento da expectativa de vida dos pacientes em decorrência das possibilidades
terapêuticas, julgou-se relevante avaliar o efeito da doença sobre parâmetros reprodutivos
masculinos e sobre o comportamento sexual do modelo animal de MPS I. Utilizamos
camundongos machos C57BL, de 6 meses de idade, com genótipo normal (Idua+/+) e
afetado (Idua-/-) para avaliar a morfologia de testículos, epidídimos, vesículas seminais e
próstatas. O comportamento sexual foi observado aos 3 e 6 meses de idade. Alguns
acasalamentos foram monitorados para que a ocorrência de prenhez fosse registrada. As
quantificações hormonais e de GAGs também foram obtidas. Na análise morfológica,
encontramos células intersticiais vacuolizadas em todos os órgãos avaliados referentes ao
grupo Idua-/-. Danos epiteliais epididimários foram detectados, embora a morfologia e
motilidade espermáticas estivessem mantidas. As vesículas seminais apresentaram
menores pesos absolutos e relativos (p=0,013 e p=0,009; respectivamente) e sinais de
atrofia, enquanto as próstatas foram bastante comprometidas, contendo alguns ácinos com
sinais de necrose. Sob análise ultraestrutural, detectamos alterações nas células mioides,
de Leydig e de Sertoli. As últimas com maior quantidade de vesículas contendo material em
digestão semelhantes a autofagossomos (p=0,0005) e menor número de vesículas
semelhantes a lisossomos (p=0,01). Porém, sob análise molecular, não comprovamos
aumento de proteínas autofágicas oriundas do homogenato testicular. Quanto ao
comportamento sexual, detectamos maiores latências de montas no grupo Idua-/independentemente da idade (p=0,05) e também de intromissões no grupo Idua-/- de 3
meses (p=0,02), provavelmente devido à limitação motora comprovada pelo teste do campo
aberto, que indicou menor atividade horizontal e vertical independentemente da idade dos
animais Idua-/- (p=0,01 e p=0,04 respectivamente). As concentrações de hormônios foram
similares entre os grupos e houve acúmulo de dermatan sulfato nos testículos (p<0,0001),
epidídimos (p=0,007) e próstatas (p=0,0004). Concluímos que a deficiência da enzima IDUA
afeta a morfologia de importantes órgãos reprodutivos, porém, os gametas são
morfologicamente normais e móveis. Embora apresentem limitações motoras, machos Idua/- são aptos à copula e muitos foram capazes de emprenhar fêmeas e gerar filhotes.
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ABSTRACT
Mucopolysaccharidosis Type I (MPS I) is a lysosomal storage disease caused by a mutation
of IDUA gene. IDUA codes α-L-iduronidase, a lysosomal hydrolase that degrades heparan
and dermatan sulfates, two types of glycosaminoglycans (GAGs). GAGs are structural and
signaling molecules, abundant in extracellular matrix and important to maintain cell and
tissue physiology. Due to the unsuitable and progressive storage of GAGs in many cell
types, MPS I is a multisystemic disease and has been investigated in patients and animal
models. The enzyme replacement therapy is available to MPS I patients and has improved
their life expectancy. In the present work, our goal was to characterize the male reproductive
tract of a murine model of MPS I, as well as to examine their sexual behavior, in order to
investigate the effect of this multisystemic disease to gametes production, fecundity and
sexual performance. We used C57BL Idua+/+ and Idua-/- male mice, all adults (6-monthold), to investigate the morphology of testes, epididymis, seminal vesicles and prostates.
Sexual behavior was assessed in two different stages of disease progression: 3 and 6month-old. Systematic matings were performed to evaluate male capacity to impregnate
females. Hormonal and GAG quantifications were also performed. In our morphological
analysis we found signs of damage in the interstitial compartment of all examined organs,
with abundant vacuolated cells. Idua-/- presented more epithelial damage in the epididymis,
regardless of the normal sperm morphology and motility. Seminal vesicles presented lower
absolute and relative weights (p=0,013 and p=0,009 respectively), with subtle signs of
atrophy, while prostates presented some necrotic acini. Under testicular ultrastructural
analyzes, we noted pathological signs especially in peritubular myoid cells and in the
steroidogenic Leydig cells. Sertoli cells presented more vesicles containing materials under
digestion similar to autophagosomes (p=0.0005) and less vesicles similar to lysosomes
(p=0.01). However, we could not demonstrate that autophagy was more activated with our
molecular analysis obtained from testicular homogenates. Regarding sexual behavior, we
detected higher latencies for mount in Idua-/- independently of age (p=0.05), and for
intromission in 3-month-old Idua-/- mice (p=0.02). Motor limitations were confirmed with less
horizontal and vertical activities in Idua-/- group, independently of age (p=0.01 and p=0.04
respectively). Steroid hormone concentrations were similar between groups and we found
higher concentrations of dermatan sulfate in testis (p<0.0001), epididymis (p=0.007) and
prostates (p=0.0004) of Idua-/- group. Fecundity was not impaired and litter size was similar
between groups. We concluded that the absence of IDUA affects the morphology of
important reproductive organs, regardless of normal sperm appearance and motility. Sixmonth-old Idua-/- mice present a less effective sexual performance possibly due to motor
limitations, however, they are capable of copulating and generating pups.
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INTRODUÇÃO
1

1. INTRODUÇÃO
1.1 Doenças de Depósito Lisossômico
As Doenças de Depósito Lisossômico (DDL) são doenças de origem genética,
caracterizadas pelo acúmulo progressivo de moléculas complexas e são causadas
por mutações em genes codificadores de hidrolases lisossômicas. São consideradas
como doenças multissistêmicas, uma vez que a deficiência enzimática ocorre em
todos os tipos de células, levando ao comprometimento de diversos tecidos e
órgãos. Estes podem ser mais intensamente afetados que outros, conforme o
metabolismo característico das células que os compõem (Parenti et al., 2015;
Parkinson-Lawrence et al., 2009).
Quanto à epidemiologia, são doenças raras quando estudadas isoladamente,
porém, em conjunto, afetam 1 a cada 8000 indivíduos nascidos vivos (Fuller et al.,
2006). Mais de 50 tipos de DDL já foram descritos e agrupados em subcategorias,
dentre elas as mucopolissacaridoses, as esfingolipidoses, as mucolipidoses, as
glicoproteinoses, entre outras, classificadas conforme a natureza molecular do
substrato acumulado no interior dos lisossomos (Parkinson-Lawrence et al., 2009;
Wilcox 2004).
Os lisossomos, descritos por Christian de Duve (de Duve et al., 1955), são
organelas que degradam moléculas intra e extracelulares, mediam a exocitose,
permitem

a

reciclagem

de

componentes

de

membrana,

possibilitam

o

remodelamento ósseo nos osteoblastos, a fecundação dos oócitos pelos
espermatozoides e estão envolvidos em mecanismos de sinalização celular, visto
que interagem com fatores de transcrição diante de variações ambientais (Medina &
Ballabio, 2015; Berruti & Paiardi, 2011; Settembre et al., 2013, de Duve, 2005).
Deste modo, inúmeros mecanismos celulares são comprometidos diante do acúmulo
contínuo e progressivo de substratos, o que indica a importância da elucidação
dessa ampla família de doenças.

1.2 Mucopolissacaridoses
Dentre as DDL, existe o subgrupo das Mucopolissacaridoses (MPSs),
causadas por mutações nos genes codificadores de enzimas que degradam
glicosaminoglicanos (GAGs) (Neufeld & Muenzer, 2001). Estes estão presentes
2

fundamentalmente na matriz extracelular dos diversos tecidos, podem estar
associados a receptores de membrana e são importantes moléculas sinalizadoras,
além de promoverem maleabilidade e hidratação aos tecidos (Lindahl et al., 2017).
A deficiência de uma das onze enzimas envolvidas na cascata de degradação
dos GAGs leva ao acúmulo contínuo dessas moléculas que, ao atraírem moléculas
positivas e água de solvatação, podem causar alterações na organização da matriz
extracelular e também causar interferências na aderência e comunicação célulacélula e

célula-matriz (Clarke

et

al., 2008;

Neufeld & Muenzer, 2001),

comprometendo a estrutura e fisiologia celular, tecidual e consequentemente, dos
órgãos e sistemas por eles compostos.
O acúmulo de GAGs pode ainda comprometer o funcionamento dos lisossomos
e interferir na atividade de demais hidrolases, resultando em depósito de substratos
secundários, como gangliosídeos (GM2 e GM3), já descritos em diferentes tipos de
MPSs (Walkley, 2004). Lisossomos aumentados em tamanho e em número podem
prejudicar o tráfego de vesículas e o deslocamento de moléculas pela célula. As vias
de sinalização celular também podem ser influenciadas, pois GAGs excedentes
podem interagir erroneamente com receptores de membrana, com fatores de
crescimento, com citocinas, entre outras moléculas. Deste modo, podem-se
desencadear respostas inflamatórias inadequadas (Clarke et al., 2008).
Clinicamente, o acúmulo progressivo de GAGs pode comprometer a audição, a
visão, a capacidade respiratória, a qualidade do sono, a mobilidade articular, o
desenvolvimento ósseo, funções cardiovasculares, o funcionamento do sistema
nervoso central, além do desenvolvimento de organomegalias (Moreira et al., 2014;
Muenzer, 2004; Neufeld & Muenzer, 2001).
Devido à variedade de hidrolases liossômicas presentes na cascata de
degradação dos GAGs, as MPSs são classificadas conforme o tipo de enzima
geneticamente alterada e consequentemente, conforme o tipo de substrato
acumulado. Atualmente, existem 11 tipos e subtipos de MPSs descritos, dentre eles:
MPS I; MPS II; MPS III (A, B, C e D); MPS IV (A e B); MPS VI, MPS VII e MPS IX
(Muenzer et al., 2004; Neufeld & Muenzer, 2001).
Cada tipo de MPS leva à manifestação de fenótipos característicos, embora
bastante

similares

entre

si.

A

prevalência

conjunta

das doenças

é

de

aproximadamente 1,53/100.000 nascidos vivos na maioria das populações (Khan et
al., 2017).
3

1.3 Mucopolissacaridose Tipo I
A mucopolissacaridose tipo I (MPS I) tem origem genética autossômica
recessiva, é causada pela deficiência ou ausência da enzima α-L-iduronidase,
presente na via catabólica dos GAGs heparan sulfato e dermatan sulfato. A enzima é
essencial para a hidrólise da porção terminal de resíduos de ácidos α-L-idurônicos,
presentes nos referidos GAGs (Neufeld & Muenzer, 2001).
Em 1990, Scott et al. localizaram o gene IDUA na região cromossômica 4p16.3
e em seguida, o sequenciaram e o caracterizaram como um gene de 14 éxons e
19Kb (Scott et al., 1992). Mutações diversas em regiões distintas do mesmo gene já
foram descritas, como p.W402X, p.P533R, p.R89Q, p.Q70X, p.L18P, p.R363H, entre
outras (Pasqualim et al., 2015; Sun et al., 2011; Scott et al., 1993).
A prevalência estimada da MPS I é de 0,22 casos a cada 100 000 indivíduos
nascidos vivos (Khan et al., 2017; Jurecka et al., 2015). Por se tratar de uma doença
tão rara, há a possibilidade de registro dos pacientes afetados na plataforma virtual
MPS I Registry, que visa à compreensão integrada dos casos por especialistas de
todo o mundo (Beck et al., 2014). No Brasil, as mutações mais frequentemente
encontradas são as W402X e P533R (Pereira et al., 2008; Matte et al., 2003).
Existem três fenótipos principais descritos para pacientes de MPS I, conforme a
gravidade da doença. O mais grave corresponde à síndrome de Hurler,
caracterizada por deficiência no crescimento após os 2 anos de idade, enrijecimento
articular, aspecto facial grosseiro, macroglossia, comprometimento da fala,
problemas

respiratórios,

auditivos,

cardiovasculares,

retardo

mental,

hepatoesplenomegalia, dentre outros sintomas. A expectativa de vida é de 10 anos,
quando não tratados (Pastores et al., 2007; Neufeld & Muenzer, 2001).
O segundo fenótipo é denominado síndrome de Hurler-Scheie e consiste em
um fenótipo intermediário. A expectativa de vida dos pacientes não tratados é de
aproximadamente 25 anos. Nestes casos, os portadores apresentam pouco ou
nenhum retardo mental e os sintomas podem ser similares à forma grave, porém se
manifestam mais tardiamente. O maior índice de mortalidade se dá por
complicações cardíacas e respiratórias. O fenótipo mais atenuado corresponde à
síndrome de Scheie com predomínio de manifestações ósseas e articulares. Os
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sintomas são mais amenos, não há retardo mental e a expectativa de vida é normal
(Pastores et al., 2007; Neufeld & Muenzer, 2001).
Ainda que os fenótipos sejam divididos desta forma, os pacientes apresentam
ampla heterogeneidade fenotípica, que não se restringe rigorosamente aos três
fenótipos citados e sim a um espectro de quadros clínicos (Muenzer, 2004). Além
disso, os fenótipos diversos não apresentam relação com o tipo de mutação genética
para o gene IDUA. Cada paciente desenvolve um conjunto de sinais e sintomas
conforme o seu arcabouço genético e as condições ambientais aos quais está
submetido, visto que há evidências ainda pouco exploradas da participação de
mecanismos epigenéticos na fisiopatologia e na variabilidade fenotípica das DDL em
geral (Hassan et al., 2017; Queiroz et al., 2016).

1.4 Modelo Animal de MPS I
Existem modelos animais para vários tipos de MPSs, tanto animais com
mutações espontâneas como cachorros e gatos, quanto animais geneticamente
modificados, como as várias linhagens de ratos e camundongos (Coutinho et al.,
2012; Evers et al., 1996; Vogler et al., 1990). Todos eles reproduzem muitos dos
sintomas observados em humanos e exercem um papel importante para a descrição
das doenças, desenvolvimento de terapias e acompanhamento dos efeitos
terapêuticos (Baldo et al., 2013; Dickson et al., 2012; Kakkis et al., 1996).
Além dos modelos animais mencionados para estudos in vivo, células de
pacientes ou dos próprios modelos são amplamente utilizadas em estudos in vitro,
para melhor descrição do comprometimento fisiológico de cada tipo celular (Kingma
et al., 2016; Oussoren et al., 2013). Algumas dessas descrições foram desenvolvidas
pelo nosso próprio grupo de pesquisa, envolvendo macrófagos, fibroblastos e
esplenócitos do modelo murino de MPS I (Viana et al., 2017; Viana et al., 2016;
Pereira et al., 2010). Dentre os estudos in vivo, nosso grupo se dedicou à
caracterização de testículos (do Nascimento et al., 2014), ovários e úteros (Mendes
et al., em preparação) e cerebelo (Pereira et al., 2016).
Os modelos animais geneticamente modificados de MPS I foram todos
desenvolvidos em camundongos. O primeiro deles consistiu na disrupção do gene
Idua, localizado no cromossomo 5, mediante a inserção do gene da neomicina
sulfato transferase em células-tronco embrionárias de animais C57BL/6 (Clarke et
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al., 1997). A disrupção do gene leva à total ausência de produção da enzima α-Liduronidase e, após aproximadamente quatro semanas de vida, os camundongos
(Idua-/-) desenvolvem sintomas bastante característicos da síndrome de Hurler,
como dismorfia crânio-facial, aumento das espessuras dos dígitos, disostose múltipla
e presença de GAGs na urina. Após 15 semanas esses sintomas tornam-se ainda
mais nítidos (Clarke et al., 1997). Modelos similares em murinos foram
desenvolvidos por Kim et al (2015); Wang et al. (2010) e Ohmi et al. (2003).

1.5 Estratégias terapêuticas para a MPS I
Dentre as terapias disponíveis para a MPS I está a terapia de reposição
enzimática endovenosa. Trata-se de infusões semanais da enzima IDUA
recombinante (laronidase, Aldurazyme), que uma vez disponível na corrente
sanguínea, é internalizada pelas células e, grande parte dos substratos
acumulados é eliminada (Kakkis et al 2001; Neufeld & Fratantoni, 1970).

No

entanto, alguns tecidos e órgãos como ossos e cartilagens não são facilmente
atingidos pela enzima devido à pouca vascularização, ou pela presença de
barreiras, como ocorre com o sistema nervoso central, delimitado pela barreira
hematoencefálica.
Deste modo, fenótipos mais graves da doença ou em estágios mais
avançados não são satisfatoriamente tratados somente com a terapia de reposição
enzimática endovenosa e, como complemento, foi desenvolvida a terapia reposição
enzimática intratecal, que tem demonstrado resultados promissores em modelos e
em pacientes (Muñoz-Rojas et al., 2008; Kakkis et al., 2004). Há também estudos
ainda em fase experimental, envolvendo a utilização de enzimas quimera, que
utilizam moléculas carreadoras capazes de atravessar a barreira hematoencefálica
e disponibilizar a enzima recombinante ao SNC (Boado et al., 2008).
O transplante de células tronco hematopoiéticas é indicado para pacientes
com fenótipo mais grave (síndrome de Hurler) e diagnosticados preferencialmente
antes dos 2 anos de idade, para evitar que os sintomas neurológicos progridam
antes da intervenção. O princípio terapêutico envolve a produção de células
sanguíneas provenientes de células tronco hematopoiéticas de um doador
saudável. Essas células secretam hidrolases funcionais que auxiliam na eliminação
dos substratos excedentes, presentes no meio intracelular e extracelular. Além
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disso, os monócitos oriundos dessa linhagem celular normal atravessam a barreira
hematoencefálica para se diferenciarem em micróglia e tornam-se a fonte da
enzima para as células do sistema nervoso central (Aldenhoven et al., 2008).
Uma estratégia complementar envolve a administração de inibidores de
substrato, mais especificamente o flavonoide genisteína, que minimiza a
biossíntese de GAGs (Pitrowska et al., 2006). Porém, essa alternativa é mais
utilizada para tratar pacientes ainda sem acesso à terapia de reposição enzimática,
como portadores da MPS III (Pitrowska et al, 2008). Alternativas como a
intervenção farmacológica com chaperonas ou com inibidores de proteases se
restringem, até o momento, a outras DDL. Essa estratégia é mais utilizada quando
as enzimas alteradas apresentam atividade residual, mas são encaminhadas a vias
de degradação antes mesmo de atingirem os lisossomos, durante a via
biossintética (Beck, 2010).
A terapia gênica prevê a produção da enzima codificada pelo gene IDUA
presente em um vetor viral. Essa intervenção tem demonstrado melhoras em
modelos animais, tanto em tecidos periféricos como no sistema nervoso central
(Hinderer et al., 2014; Silva et al., 2012). Segundo Lau & Hemesley (2017), os
primeiros ensaios clínicos envolvendo um tipo específico de vetor (AAV9-IDUA)
vem sendo realizados para tratar pacientes com MPS I.
Além

das

possibilidades

terapêuticas,

tratamentos

complementares

envolvendo fisioterapia, fonoaudiologia e até mesmo intervenções cirúrgicas para a
reposição de valvas cardíacas, reparo de hérnias, reparos ósseos, descompressão
do túnel do carpo, entre outras, contribuem para o aumento da qualidade e
expectativa de vida dos pacientes (Williams et al., 2017; Hendriksz et al., 2016).
Diante do conjunto terapêutico disponível, muitos deles atingem a puberdade e a
idade reprodutiva, relacionam-se sexualmente e podem inclusive gerar filhos.
Alguns casos de maternidade e paternidade de pacientes com MPSs, inclusive a
MPS I, já foram descritos, embora ainda raros (Stewart et al., 2016; Castorina et al.,
2015; Rémerand et al., 2009).

1.6 O Sistema Genital Masculino de Mamíferos
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Para garantir a reprodução sexuada e a fecundação interna, o sistema
genital dos mamíferos é bastante complexo e coordenado. Especificamente nos
machos, os gametas apresentam morfologia favorável à motilidade, são
armazenados até o momento da cópula, são adaptados a alto gasto energético e
têm afinidade pelas condições ambientais do sistema genital feminino. São ainda
recobertos por moléculas que lhes permitem a orientação por quimiotaxia e a
interação espécie-específica com os oócitos (Setchell & Breed, 2006).
Deste modo, o sistema é composto por testículos, órgãos responsáveis pela
produção dos espermatozoides e de testosterona; pelos epidídimos, que favorecem
a maturação dos gametas para adequada interação com o oócito; por glândulas
acessórias como a próstata, vesículas seminais e glândulas bulbouretrais, que
secretam o fluido seminal, contendo moléculas favoráveis à sobrevivência dos
gametas após a ejaculação; e pelo pênis, que possibilita a introdução dos gametas
masculinos no sistema genital das fêmeas (Setchell & Breed, 2006).
Roedores apresentam uma quarta glândula acessória chamada glândula
prepucial, que consiste em uma glândula sebácea modificada, localizada numa
região subcutânea, no final do prepúcio e tem por função a secreção de
feromônios, atrativos às fêmeas e também importantes para a competição entre
machos (Bronson & Caroom, 1971).
Basicamente, a produção dos gametas masculinos é subdividida em três
fases: pré gonadal, gonadal e pós gonadal. A fase pré gonadal ocorre durante a
fase embrionária, quando células germinativas primordiais, provenientes do saco
vitelínico, migram por movimentos ameboides através do intestino primitivo até os
mesonefros, onde as futuras gônadas se desenvolverão. As gônadas se
desenvolvem abrigando as células germinativas, denominadas nesta fase de
espermatogônias (García & Fernández, 2006).
Ao atingirem a puberdade, o sistema genital masculino conclui seu
desenvolvimento e inicia-se a fase gonadal da espermatogênese, quando parte das
espermatogônias é estimulada às divisões meióticas e o indivíduo passa a produzir
espermatozoides diariamente. Os espermatozoides são produzidos nos testículos,
maturados à medida que transitam pelos epidídimos e são armazenados na cauda
epididimária e em parte do ducto deferente (García & Fernández, 2006). No ato da
ejaculação, percorrem pelo ducto deferente e recebem fluidos da próstata, da
vesícula seminal e finalmente da glândula bulbouretral, esta para fins de
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lubrificação peniana e limpeza da uretra. Após atingirem a uretra esponjosa,
situada no interior do pênis, são eliminados.
A fase pós-gonadal ocorre já no sistema genital feminino, quando a
membrana plasmática dos gametas sofre alterações importantes que aumentam
sua fluidez, como a remoção do colesterol. Outras alterações como a elevação das
concentrações de cálcio intracelular, fosforilação de proteínas e alterações no
potencial de membrana ocorrem nessa fase. Esse processo é chamado de
capacitação espermática e contribui para a melhor interação com a zona pelúcida
do oócito, hiperatividade do flagelo e indução da reação acrossômica (Florman &
Ducibella, 2006).
Na figura 1 encontra-se esquematizado o sistema genital masculino de
mamíferos roedores.

Figura 1. Modelo esquemático do sistema genital masculino de roedores. Extraído e adaptado
dehttps://www.niehs.nih.gov/research/resources/visual-guides/guides/male-repro/index.cfm (National
Institute of Environmental Health Sciences). O pênis não pode ser visualizado neste modelo
esquemático e a bexiga urinária, embora presente, faz parte do aparelho urinário.

1.7 Os Testículos e a Espermatogênese
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O

processo

de

formação

dos

gametas

masculinos,

denominado

espermatogênese, é bastante complexo e pode durar aproximadamente 16 dias em
humanos e 9 dias e em camundongos (Hess & França, 2008).
A espermatogênese ocorre nos túbulos seminíferos, que correspondem às
unidades funcionais dos testículos (Kerr et al., 2006). Na região basal desses
compartimentos, células-tronco potencialmente germinativas sofrem divisões
mitóticas e posteriormente meióticas para a formação das espermátides, células
haploides

que

serão

diferenciadas

em

espermatozoides,

durante

a

espermiogênese (Chiarini-Garcia & Russel, 2002; Kerr et al., 2006).
Para que os gametas sejam produzidos diariamente, a espermatogênese
ocorre em ciclos, de modo que inúmeras células germinativas estejam em
diferentes fases da divisão ou diferenciação simultaneamente. Um ciclo
espermatogênico completo, pode levar aproximadamente 70 dias em humanos e
40 dias em camundongos (Hess & França, 2008).
Além da linhagem germinativa, os testículos são dotados de células somáticas
como as células de Sertoli, de Leydig e mioides, além de fibroblastos, macrófagos
teciduais e células constituintes de vasos sanguíneos e linfáticos (Kerr et al., 2006).
As células de Sertoli são as únicas células somáticas presentes no epitélio dos
túbulos seminíferos e apresentam inúmeras funções. São responsáveis pela
sustentação estrutural e nutricional das células germinativas, pela secreção de
substâncias sinalizadoras bem como de fluido que auxilia no deslocamento de
gametas pelo lúmen, pela formação da barreira hematotesticular e pela síntese de
hormônios como a ativina e a inibina, que participam do controle da produção de
espermatozoides (Russel et al., 1990; Griswald & Mclean, 2006).
As células de Leydig estão situadas no interstício testicular e são responsáveis
pela secreção de testosterona, principal hormônio esteroide masculino e essencial
para o controle da espermatogênese. Sua síntese é regulada pelo eixo hipotálamo
- hipófise - testículos (Stocco & McPhaul, 2006). Já as células mioides, estão
presentes na porção peritubular e exercem função contrátil auxiliando no
deslocamento dos gametas pela luz dos túbulos seminíferos. Também secretam
substâncias sinalizadoras e componentes de matriz extracelular como o colágeno,
fibronectina e integrina (Maekawa et al., 1996; Verhoeven et al., 2000). A figura 2
representa a organização do túbulo seminífero, envolto pelo espaço intersticial.
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Figura 2. Modelo esquemático de um túbulo seminífero em corte transversal. As células
germinativas em processo de divisão meiótica adquirem diferentes formas conforme o estágio
de diferenciação ou de divisão celular: espermatogônias A e B, espermatócitos primários e
secundários, espermátides e espermatozoides. São envoltas pela célula de Sertoli, representada
em
amarelo,
responsáveis
principalmente
pela
nutrição,
estruturação,
digestão
de corpos residuais e formação da barreira hematotesticular (BHT). As células mioides
encontram-se na periferia tubular e são adjacentes ao espaço intersticial. Este por sua vez, é
repleto principalmente de vasos sanguíneos, pelas células de Leydig e pelos compostos de
matriz extracelular. VS: vaso sanguíneo; RER: retículo endoplasmático rugoso; REL: retículo
endoplasmático liso. Extraído e traduzido de Rato et al., 2012.

1.8 Células de Leydig e o controle hormonal da espermatogênese
As células de Leydig, situadas no interstício testicular, são responsáveis pela
síntese de testosterona, hormônio esteroide masculino. O controle da produção
hormonal ocorre mediada pelo eixo hipotálamo – hipófise – testículos, conforme
demonstrado na figura 3.
O hipotálamo produz o hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), este induz
a produção de gonadotrofinas pela hipófise, que são os hormônios folículo
estimulante (FSH) e luteinizante (LH). As células de Leydig apresentam receptores
para LH e por meio deste são estimuladas à síntese de testosterona. A
testosterona por sua vez é responsável por estimular a espermatogênese, pelo
desenvolvimento

de

caracteres

sexuais

secundários

masculinos

e

pelos

comportamentos tipicamente masculinos (Holstein et al., 2003; Borg et al., 2010
Hull et al., 2006).
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Por um mecanismo de feedback negativo, a testosterona inibe a produção de
LH pela hipófise. O FSH também influencia na regulação da espermatogênese ao
ativar receptores intracelulares das células de Sertoli. Sua produção é controlada
por feedback negativo, a partir das concentrações de testosterona, do próprio FSH
e de inibina, hormônio sintetizado pelas células de Sertoli (Saradha & Mathur,
2006).

Figura 3. Modelo esquemático do eixo hipotálamo-hipofisário gonadal masculino. SNC: sistema
nervoso central; GnRH: hormônio liberador de gonadotrofina; FSH: hormônio folículo estimulante; LH:
hormônio luteinizante; +: controle por feedback positivo; -: controle por feedback negativo. Adaptado e
traduzido de Guyton & Hall, 2006.
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1.9 Epidídimos
Os epidídimos são órgãos adjacentes aos testículos e responsáveis pela
maturação e armazenamento dos gametas até o momento da ejaculação. Ao
transitarem pelas porções do epidídimo, os gametas passam por alterações na
composição lipídica da membrana plasmática, recebem proteínas e lipídeos de
membrana específicos para a futura interação com a zona pelúcida do ovócito e
motilidade (Dacheux et al., 2003; Sullivan et al., 2007). Todo esse processo envolve
vias de sinalização hormônios dependentes (Dacheux et al., 2003; Robaire &
Hamzeh, 2011).
Existem quatro regiões macroscopicamente visíveis nos epidídimos: segmento
inicial, cabeça, corpo e cauda. Porém essas regiões também são altamente
compartimentadas em microambientes favoráveis ao gradativo processo de
maturação espermática (Robaire et al., 2006).
O diâmetro luminal varia conforme as diferentes porções do epidídimo, assim
como a população de células do epitélio epididimário. Dentre os tipos celulares
caracterizados estão: células principais, apicais, basais, do halo, claras e estreitas
(Robaire et al., 2006) (Fig. 4).
As células principais estão presentes em todas as porções e apresentam via
endocítica e secretora bastante desenvolvidas, com destaque para a via secretora,
uma vez que são especializadas na biossíntese de proteínas em direção ao lúmen.
As células apicais não se ancoram à lâmina basal e apresentam alta capacidade de
endocitose, já as células basais, são ancoradas à lâmina basal e parecem exercer
papel de defesa para o epitélio epididimário, por secretarem enzimas antioxidantes.
As células do halo também são consideradas células de defesa pois exercem
atividade imunológica (Robaire et al., 2006).
As células claras apresentam via endocítica bastante desenvolvia e maior
número de lisossomos, por participarem da remoção da gota citoplasmática dos
espermatozoides. São abundantes na cauda epididimária, onde a fagocitose de
detritos luminais e de gotas citoplasmática é prevalente. Quanto às células estreitas,
estas são específicas do segmento inicial, secretam íons H+ para o lúmen, mantêm a
quiescência espermática e digerem proteínas específicas. Toda a porção tubular é
envolta por células mioides para facilitar o trânsito dos espermatozoides pelos
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túbulos, que também são envoltos por compartimento intersticial, contendo
elementos do tecido conjuntivo e vasos sanguíneos (Kempinas & Klinefelter, 2014;
Robaire et al., 2006).
À medida que os espermatozoides transitam pelos túbulos, adquirem proteínas
e lipídeos biossintetizados predominantemente pelas células principais e os
excedentes são fagocitados e digeridos principalmente pelas células claras
(Kempinas & Klinefelter, 2014).

Figura 4. Células epiteliais presentes no túbulo epididimário. Extraído e traduzido de Robaire et
al., 2006.

1.10 Glândulas acessórias
A principal função das glândulas acessórias é a de sintetizar fluidos que
juntamente com os espermatozoides, compõem o sêmen, fluido favorável à
sobrevivência dos gametas junto ao trato reprodutor feminino (Risbridger & Taylor,
2006).
A próstata de roedores é multilobulada e cada lóbulo apresenta um sistema
de ductos independente, compostos por epitélio pseudoestratificado com células
predominantemente secretoras. Cada lóbulo é denominado distintamente de acordo
com sua posição anatômica: próstata ventral, próstata lateral, próstata dorsal e
próstata anterior ou glândula coaguladora (Fig. 5). Dentre as principais moléculas
presentes no fluido prostático estão: aminoácidos, ácido cítrico e potássio. O fluido
proveniente das vesículas seminais é rico em frutose e prostaglandinas, que
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disponibilizam energia e viabilizam a motilidade espermática (Risbridger & Taylor,
2006).
As glândulas bulbouretrais ou glândulas de Cowper estão situadas mais
distantemente da próstata e vesículas e secretam fluido que, em roedores, auxilia na
formação do plug vaginal após a cópula, com função de prevenir futuros
acasalamentos com outros machos (Risbridger & Taylor, 2006).

Figura 5. Modelo esquemático das glândulas acessórias de roedores. Note a próstata lobulada,
típica desse grupo de mamíferos. Extraído e traduzido de Risbridger & Taylor, 2006.

1.11 GAGs no aparelho reprodutor
Os GAGs são amplamente distribuídos por todo o organismo por serem
componentes estruturais da matriz extracelular, das junções celulares, das junções
entre célula e matriz e também por assumirem funções sinalizadoras (Lindahl et al.,
2017). São polissacarídeos lineares formados por unidades repetidas de
dissacarídeos: um açúcar aminado normalmente sulfatado e um ácido urônico. Em
sua maioria, são carregados negativamente, são hidrofílicos e formam um gel
hidratado que permite difusão de nutrientes e metabólitos. São divididos em cinco
tipos conforme a organização molecular: ácido hialurônico, dermatan sulfato,
heparan sulfato, heparina, queratan sulfato e condroitin sulfato (Fig. 6A) (Lindahl et
al., 2017).
A heparina e o heparan sulfato, embora estruturalmente semelhantes,
apresentam importantes diferenças que lhes conferem propriedades e funções
distintas. O heparan sulfato por exemplo, tem maior peso molecular, maior
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flexibilidade, é mais acetilado e sintetizado de modo abrangente por muitos tipos
celulares. A heparina por sua vez, tem menor peso molecular, é mais resistente, tem
mais resíduos sulfatados, é sintetizada por células específicas como mastócitos do
tecido conjuntivo e tem propriedades anticoagulantes (Meneghetti et al., 2015;
Lindahl et al., 2017).
Quando rearranjados entre si e a uma proteína central, os GAGs compõem
complexos moleculares denominados proteoglicanos, que assumem conformações
tridimensionais e funções extremamente diversas (Fig. 6B). Cada tipo celular
sintetiza uma gama de proteoglicanos conforme a sua fisiologia, que podem atrair e
reter moléculas sinalizadoras. Localizam-se essencialmente na matriz extracelular
ou associados às membranas, junto a outras proteínas como as que conferem
resistência à matriz extracelular (colágeno e elastina) e adesão (glicoproteínas como
a fibronectina, laminina e tenascina) (Lindahl et al., 2017).

Figura 6. Modelo esquemático dos GAGs e dos proteoglicanos. A: dissacarídeos compostos por
açúcares aminados, as hexosaminas N-acetiladas ou N-sulfatadas (quadrados), intercaladas com
ácidos urônicos (hexuronatos (losangos) ou hexoses (círculos)). As diferentes composições das
cadeias de dissacarídeos resultam em diferentes tipos de GAGs. B: Exemplos de proteoglicanos,
formados por diferentes GAGs aderidos a uma proteína central. S: sulfato. Note que o ácido
hialurônico não é sulfatado. Para maiores detalhes da simbologia adotada, acesse o link:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/glycans/snfg.html. Adaptado e extraído de Lindahl et al., 2017.
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As glândulas acessórias masculinas produzem uma classe de proteínas
chamada Heparin-Binding Proteins (HBPs) e as células germinativas expressam
Hyaluronan-Binding Proteins (HABPs), importantes para interagirem com GAGs
heparina e ácido hialurônico ao longo do trato reprodutor feminino (Yadav et al.,
2013; Thakur et al., 2006).
O trato reprodutor feminino é dotado de fluidos ricos em GAGs como o ácido
hialurônico e a heparina, que modulam os mecanismos de capacitação e motilidade
espermáticas, reação acrossômica e interação com o oócito (Kim et al., 2013).
O ácido hialurônico, seus receptores e as enzimas que o degradam
(hialuronidases) são periodicamente produzidos em várias regiões do aparelho
reprodutor feminino e atuam como moléculas estruturais e sinalizadoras na
fertilização, no desenvolvimento embrionário e até mesmo na dilatação cervical, ao
final da gestação (Fouladi-Nashta et al., 2017).
Dentre os proteoglicanos já descritos no aparelho reprodutor de mamíferos
estão: biglican, glipican, sindecan, perlecan, decorin, entre outros (Winge et al.,
2015; Adam et al, 2012; Adam et al., 2011; Miqueloto & Zorn 2007; Brucato et al.,
2002).
Deste modo, GAGs e proteoglicanos são fundamentais para a produção de
um ambiente favorável à produção e maturação dos gametas, para a fertilização e
para o desenvolvimento embrionário. Portanto, é possível que alterações na
biossíntese, degradação e reciclagem dessas moléculas interfiram na homeostase
do aparelho reprodutor e consequentemente da fertilidade dos indivíduos.

1.12 Comportamento sexual masculino de camundongos
Duas

fases

são

bem

marcadas

durante

o

comportamento

sexual

camundongos: a fase pré-copulatória e a fase copulatória propriamente dita. Durante
a fase pré-copulatória, os machos iniciam a corte farejando a região urogenital das
fêmeas,

pois

são

estimulados

pelos

feromônios

femininos.

Após

esse

comportamento, ambos realizam vocalizações ultrassônicas que os estimulam à
atividade sexual (Kikusui et al., 2013).
Inicia-se então a fase copulatória, marcada por três comportamentos
principais: montas, intromissões e ejaculações. A monta consiste na tentativa de
penetração do órgão genital masculino no feminino e, quando bem sucedida, resulta
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em uma intromissão ou penetração peniana. Após sucessivas intromissões ocorre a
ejaculação, quando o animal pode assumir um comportamento de freezing por cerca
de 25 segundos e se afastar da fêmea por alguns minutos (Kikusui et al., 2013; Hull
et al., 2006).
Este período de repouso é denominado período refratário, que corresponde à
latência até a retomada da atividade sexual e pode variar de 17 a 60 minutos.
Inúmeras ejaculações podem ocorrer ao longo de todo o período escuro do ciclo
circadiano dos camundongos (Hull et al., 2006).

1.13 A influência hormonal no comportamento sexual masculino
A testosterona é o principal hormônio sexual masculino e um tipo de hormônio
esteroide, proveniente do colesterol. Quando metabolizada pode ser convertida a
outros hormônios, dentre os principais: a diidrotestoesterona (DHT), sua forma
reduzida, e o 17β-estradiol, sua forma aromatizada (Durdiakova et al., 2011). A
progesterona é outro importante hormônio esteroide, presente em maiores
concentrações nas fêmeas, porém encontrada também nos machos. Trata-se de um
precursor da testosterona (Durdiakova et al., 2011).
Os referidos hormônios esteroides estimulam tecidos e órgãos relacionados à
manifestação de caracteres sexuais secundários como músculos, tecido adiposo,
pele, cordas vocais, entre outros; e à função reprodutiva, como os órgãos do
aparelho reprodutor. O sistema nervoso também é um alvo desses hormônios, que
interferem no comportamento das espécies, com destaque para o comportamento
agressivo e para o comportamento sexual, conforme os estímulos ambientais
(Kikusui et al., 2013; Guyton & Hall, 2006).
A testosterona é diretamente relacionada ao interesse pela atividade sexual
(libido) e à capacidade reprodutiva, uma vez que suas concentrações aumentam
muito durante a puberdade e diminuem gradativamente ao longo do envelhecimento
(Chen et al., 2015). Em caso de castração de algumas espécies, o interesse sexual
declina significativamente. Em roedores, por exemplo, o comportamento de cópula é
suprimido em animais castrados e recuperado após a reposição deste hormônio
(Arteaga-Silva et al., 2007).
A testosterona pode desencadear uma resposta ação rápida (não genômica)
ou lenta (genômica) em suas células alvo (Durdiakova et al., 2011). Na resposta de
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ação lenta, o hormônio estimula o receptor de andrógeno e este age como fator de
transcrição de genes relacionados à proliferação celular, diferenciação, metabolismo,
entre outros. Enquanto na resposta de ação rápida, a testosterona estimula
receptores de membrana que desencadeiam a ativação de quinases e ativam
cascatas de sinalização imediatamente (Durdiakova et al., 2011).
Estudos demonstraram que a reposição hormonal de animais castrados, por
exemplo, recupera em minutos os comportamentos pré-copulatórios, como a
demonstração de interesse pela fêmea. Porém, a cópula propriamente dita é
recuperada após alguns dias, devido à resposta genômica estimulada pelo hormônio
para desencadear este comportamento (James et al., 2002; McGinnis et al., 1989).
Adicionalmente, a testosterona por si só não é capaz de desencadear todos
os comportamentos esperados durante a cópula. A diidrotestosterona, o 17βestradiol e a progesterona são importantes hormônios complementares e o balanço
entre eles é essencial para o sucesso reprodutivo. Estudos provaram que a falta de
um desses hormônios ou de seus receptores, interfere na eficiência copulatória e
que cada espécie e até mesmo as diferentes linhagens respondem de modo variado
às deficiências hormonais (McCarthy, 2008; Ogawa et al., 2000; Luttge & Hall, 1973).
Tratando-se especificamente de camundongos, um estudo demonstrou maior
eficiência da reposição de estradiol do que da testosterona, para restabelecer o
comportamento sexual de grupos castrados (O’Hanlon et al., 1980). Portanto, existe
a hipótese de que a recuperação e manutenção do comportamento sexual são
garantidas pela aromatização da testosterona em 17-β estradiol (Matsumoto et al.,
2003). Porém, o estradiol por si só não recupera os comportamentos précopulatórios, estes são mais dependentes de DHT (Hull & Dominguez 2007).
É importante destacar que o balanço entre os hormônios é essencial para
manter todos os comportamentos esperados durante a cópula. Em ratos castrados,
foi observado que a reposição somente com estradiol não foi suficiente para
recuperar todos os comportamentos copulatórios. Os animais embora executassem
montas e intromissões, eram incapazes de ejacular ou ejaculavam menos do que os
ratos tratados com testosterona ou até mesmo com o estradiol combinado com DHT
(Sördestein & Gustafsson, 1980; Vagell & McGinnis, 1997).
Há indícios de que a DHT exerça papel importante na motivação sexual, uma
vez que animais castrados tratados somente com este hormônio, não são capazes
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de reverter comportamentos copulatórios, mas demonstram interesse pelas fêmeas
(Feder et al., 1974; Kaplan et al., 1989).
Evidências da importância da progesterona no comportamento sexual de
algumas espécies também já foram descritas, como o baixo desempenho copulatório
de ratos näive knockout para receptores de progesterona (Phelps et al., 1998). Outro
estudo reforçou essa evidência ao provar que ratos castrados e tratados somente
com progesterona, recuperam o comportamento copulatório de intromissão (Witt et
al., 1995). Adicionalmente, um trabalho efetuado no nosso Departamento com ratos,
demonstrou

que

machos

com

baixo

desempenho

sexual

tem

menores

concentrações de progesterona plasmática que os machos com desempenho sexual
satisfatório (Alvarenga et al., 2010).
Portanto, a influência dos hormônios esteroides sobre o comportamento
sexual é evidente, embora complexa e variável entre as espécies e linhagens. Deste
modo, investigações comportamentais devem ser acompanhadas de dosagens
hormonais.

20

JUSTIFICATIVA
21

2. JUSTIFICATIVA
Diante do caráter multissistêmico das mucopolissacaridoses e da maior
qualidade e expectativa de vida proporcionada aos pacientes pelas terapias já
desenvolvidas, a descrição do efeito das deficiências enzimáticas sobre o aparelho
reprodutor, tanto masculino como feminino se faz necessária. Alguns casos de
paternidade e maternidade de indivíduos afetados pelas mucopolissacaridoses
encontram-se descritos na literatura, ainda que raros (Castorina et al., 2015;
Hendriksz et al., 2004; Rémerand et al., 2009).
O primeiro trabalho que sugeriu efeito danoso do acúmulo de GAGs sobre a
capacidade reprodutiva nas MPSs, foi realizado em animais modelo para a MPS VII
(Soper et al., 1999). Os machos knockout não acasalavam, enquanto as fêmeas de
igual genótipo eventualmente acasalavam com machos heterozigotos. Quando
submetidos à reposição enzimática, a incapacidade reprodutiva era atenuada em
ambos os gêneros, embora os danos histopatológicos testiculares e ovarianos não
fossem sanados e as perdas pós-natais fossem recorrentes, quando as mães eram
afetadas. Os autores sugeriram que a terapia recuperou a capacidade cognitiva e de
mobilidade, necessárias durante a reprodução de roedores.
Em humanos, foram registrados apenas sinais de puberdade precoce em dois
estudos de caso, referentes a garotos portadores de MPS I (Milazzo et al. 2014) e
MPS III A (Tylki-Szymanska & Metera).
Nosso grupo avaliou o modelo animal de MPS I aos 3 e aos 6 meses de
idade, a fim de verificar o efeito da progressão da doença sobre parâmetros
espermáticos e testiculares. Foram encontrados depósitos de GAGs no interstício
testicular e menor produção espermática diária nos animais knockout de 6 meses
(do Nascimento et al., 2014). Danos ovarianos e uterinos no mesmo modelo também
foram encontrados aos 6 meses de idade (Mendes et al., em preparação). Além
dessas observações, nenhum outro modelo de MPS foi avaliado quanto à sua
capacidade reprodutiva, tanto em machos quanto em fêmeas.
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3. OBJETIVO GERAL
O presente trabalho foi elaborado visando à caracterização geral do aparelho
reprodutor masculino, com enfoque para os testículos e epidídimos, essenciais para
a espermatogênese, maturação e viabilidade espermáticas; para as vesículas
seminais e próstata, por secretarem grande parte do volume seminal e finalmente
visando à avaliação do efeito da doença sobre a capacidade de os machos
exercerem o comportamento de cópula. Portanto, seus objetivos são caracterizar a
morfologia de órgãos componentes do aparelho reprodutor masculino e investigar o
comportamento sexual do modelo animal de MPS I.

3.1 Objetivos específicos
Avaliar os pesos dos animais, dos órgãos e das glândulas do sistema genital
masculino;
Analisar a histologia e morfometria dos testículos, epidídimos, vesículas
seminais e próstatas;
Analisar a organização ultraestrutural testicular e espermática;
Avaliar a motilidade dos espermatozoides;
Caracterizar e quantificar os GAGs presentes nos órgãos avaliados
morfologicamente;
Avaliar a expressão relativa de proteínas autofágicas nos testículos;
Avaliar o comportamento sexual e locomotor dos animais;
Quantificar os hormônios esteroides: testosterona, progesterona e 17-β
estradiol presentes no plasma.
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4. MÉTODOS
4.1 Animais
O modelo animal de MPS I utilizado nesse estudo foi descrito por Ohmi et al.
(2003) e cedido pela Dra. Nancy B. Nardi (UFRGS) e pela Dra. Elizabeth Neulfeld
(UCLA, EUA). Os casais heterozigotos (Idua+/-) foram submetidos a cruzamentos
sistematizados com a finalidade de estabelecermos a colônia no biotério do
Departamento de Psicobiologia (Unifesp-SP). As ninhadas provenientes de todos os
cruzamentos foram acompanhadas e submetidas à genotipagem para a devida
distinção de homozigotos dominantes (Idua+/+) e recessivos (Idua-/-). Filhotes foram
mantidos junto às mães durante o primeiro mês pós-natal e, em seguida, separados
quanto ao gênero. A identificação dos animais foi feita mediante pequenos orifícios
nas orelhas, de aproximadamente 2mm de diâmetro. Os fragmentos teciduais
removidos durante a marcação, foram utilizados para a extração de DNA. Os
animais tiveram acesso à água e comida ad libitum, sob umidade e temperatura
controladas (22 ± 2ºC) e ciclos de claro-escuro de 12h (luzes acesas das 7-19h).

4.2 Extração de DNA e genotipagem
A extração do DNA proveniente do fragmento tecidual removido das orelhas
foi realizada pelo método “Quick DNA purification protocol” (The Jackson
Laboratory). O tecido foi imerso em 75µL de NaOH (25mM) e EDTA (0,2mM),
incubado a 98ºC por 1h e resfriado até 15ºC. No mesmo frasco, foram adicionados
75µL de Tris-HCl (40mM, pH=5,5). O material foi centrifugado a 4000rpm/3min e
armazenado a -20ºC até o momento da amplificação do DNA.
A amplificação do fragmento do gene Idua foi efetuada por PCR, utilizando-se
os seguintes primers: forward: 5’-CAG ACT TGG AAT GAA CCA GAC-3’; reverse 1:
5’-GTT CTT CTG AGG GGA TCG G-3’ e reverse 2: 5’-ATA GGG GTA TCC TTG
AAC TC-3’ (Baldo et al., 2012). As condições da PCR foram: 1º passo: 95ºC (5min),
2º passo: 95ºC (1min), 3º passo: 58ºC (1min), 4º passo: 68ºC (1,5min), 5º passo:
retorna para o 2º passo 34 vezes e 6º passo: 72ºC (3min). Após a amplificação, os
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fragmentos foram visualizados mediante eletroforese (120V/30min) em gel de
agarose (2%), conforme representado pela figura 7.

Figura 7. Gel de agarose para a determinação da genotipagem dos animais. M 50: marcador de
peso molecular de 50 pares de base; pb: pares de base; Idua+/+: homozigotos dominantes, Idua+/-:
heterozigotos, Idua-/-: homozigotos recessivos; controle (-): controle negativo, ausência de DNA
amplificado.

4.3 Desenho experimental
O desenho experimental adotado contou com 23 animais e está representado
na figura 8. Machos adultos de 6 meses de idade foram utilizados para os
experimentos, conforme a disponibilidade de animais na colônia. Os primeiros 12
animais (6 Idua+/+ e 6 Idua-/-) foram destinados estritamente às análises
morfológicas (pesagem, histologia, imuno-histoquímica e ultraestrutura) e tiveram
seus tecidos preservados em soluções fixadoras.
Os outros 11 animais (3 Idua+/+, 2 Idua+/- e 6 Idua-/-), foram utilizados para
as análises comportamentais e, após a eutanásia, para as análises de motilidade
espermática, quantificação hormonal, caracterização de GAGs e expressão de
proteínas autofágicas. Seus tecidos remanescentes foram armazenados a -80°C
para eventuais análises. Nesse último grupo de animais, consideramos os
homozigotos dominantes (Idua+/+) e heterozigotos (Idua+/-) pertencentes ao grupo
controle, para que se garantisse o pareamento de animais do grupo controle e do
grupo knockout a cada sessão de teste comportamental. Adotou-se esse cuidado
com a finalidade de se evitar viés de análise, uma vez que o comportamento é
bastante influenciado por alterações ambientais. Adicionalmente, a MPS I é uma
doença de herança autossômica recessiva e os animais heterozigotos são
desprovidos de sintomas.
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A eutanásia foi realizada por decapitação, para viabilizar a coleta de sangue e
posterior quantificação hormonal, conforme aprovado pelo comitê de ética da
Unifesp (CEP # 4226130214).

Figura 8. Desenho experimental. Os experimentos foram realizados em dois blocos distintos, sendo
o primeiro com enfoque morfológico e o segundo, comportamental e bioquímico. A coleta de tecidos
foi contínua, conforme a disponibilidade de animais de 6 meses de idade de ambos os genótipos.

4.4 Pesagem
Pesos absolutos e relativos dos testículos, epidídimos, ductos deferentes,
próstatas, vesículas seminais, glândulas prepuciais, pênis e gordura epididimária
foram obtidos dos primeiros 12 animais (6 Idua+/+ e 6 Idua-/-), mediante balança
analítica. A pesagem foi realizada após a fixação tecidual. Os pesos relativos dos
órgãos reprodutivos eram calculados pela razão entre pesos absolutos e pesos
corporais. Estes foram obtidos antes da eutanásia.

4.5 Análises histopatológicas e morfométricas
Epidídimos, vesículas seminais e próstatas foram imersos em fluido de
Davidson modificado (10% de paraformaldeído; 15% de etanol; 5% de ácido acético
glacial e 70% de água destilada) por 24h (Latendresse et al., 2002). As amostras
foram desidratadas em banhos crescentes de etanol, diafanizadas em xilol e
incluídas em Paraplast Plus®. Em seguida foram confeccionados cortes de 5μm de
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espessura e corados com hematoxilina/eosina, para observação geral da morfologia
dos órgãos; com ferro coloidal para avaliar o acúmulo de GAGs e com picrosirius
para examinar o padrão de deposição de fibras colágenas na matriz extracelular.
A contagem de células de Leydig bem como de células vacuolizadas no
interstício, foi realizada em microscópio óptico, sob aumento de 1000x, a partir de
dez campos aleatórios/corte histológico. Para representar cada animal foram
utilizados 3 cortes não seriados. Foi considerada a média do número de células
obtido nos 3 cortes. Para as análises morfométricas, foram utilizados os programas
Axio Vision 4.8 (Zeiss®) e ImageJ (National Institute of Mental Health), a partir de 3
cortes não seriados de cada órgão, sob coloração de hematoxilina/eosina.
As medidas dos epidídimos foram realizadas nos 3 principais compartimentos
do órgão: cabeça, corpo e cauda, devido às suas distinções morfológicas. O
diâmetro e a altura epitelial foram obtidos de 30 secções tubulares aleatórias e a
área intersticial, a partir de 5 campos aleatórios por animal. As imagens foram
capturadas com aumento de 200x, com exceção das imagens da cauda, capturadas
em aumento de 100x (adaptado de Garcia et al., 2011).
As medidas provenientes das vesículas seminais e das próstatas foram
efetuadas a fim de se avaliar a proporção relativa entre os 3 principais
compartimentos teciduais desses órgãos: epitélio, lúmen e estroma fibromuscular
(adaptado de Carvalho et al., 2003). Foram utilizadas 10 imagens por animal com
aumento de 200x. Uma grade de 185 pontos foi sobreposta à cada imagem e os
pontos que sobrepunham cada compartimento tecidual foram contados. A proporção
relativa de cada compartimento tecidual foi então calculada em relação ao total de
pontos contados. As mesmas imagens foram usadas para e medição da altura
epitelial, proveniente de 30 regiões aleatórias das vesículas seminais e de cada
lóbulo prostático.

4.6 Análise imuno-histoquímica
Para verificar a expressão in situ do receptor de andrógeno nas vesículas
seminais, foi utilizado o método qualitativo e semi-quantitativo de imuno-histoquímica
por complexo avidina-biotina-peroxidase.
Cortes histológicos das vesículas seminais foram desparafinizados com xilol e
reidratados com gradiente de etanol (100% a 70%). A recuperação antigênica foi
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efetuada com tampão citrato de sódio (0,01M, pH=6,0) e a peroxidase endógena foi
inibida por banhos sucessivos de H2O2 (3%). Interações inespecíficas entre o
anticorpo e o tecido foram inibidas mediante tratamento com albumina bovina sérica
(1%). As secções foram incubadas com o anticorpo primário anti-receptor de
andrógeno

(1:100,

sc-816

Santa

Cruz®),

com

o

anticorpo

secundário,

estreptoavidina e finalmente com o reagente revelador diaminobenzidino (DAB)
(Dako®). Os núcleos das células epiteliais marcados e não marcados foram
quantificados em 5 imagens/animal com aumento de 400x.
O mesmo protocolo foi aplicado em cortes histológicos testiculares, utilizando
o anticorpo primário anti-gangliosídeo GM1 (1:100, ab23943 Abcam®) para a
avaliação de depósitos de esfingolipídios no acrossomo.

4.7 Análises ultraestruturais
Para análise ultraestrutural testicular e espermática, testículos e epidídimos
esquerdos foram cortados em pequenos fragmentos e imersos por 24h em solução
fixadora (glutaraldeído a 2,5% e formaldeído a 2% em tampão cacodilato a 0,1M,
pH=7,2). Os tecidos foram pós-fixados por 1h no mesmo tampão contendo 1% de
tetróxido de ósmio. As amostras foram lavadas em tampão cacodilato, desidratadas
em gradiente crescente de acetona e com banhos de óxido de propileno.
Finalmente, as amostras foram incluídas em resina Epon. Cortes ultrafinos
foram confeccionados em ultramicrótomo (150 a 250nm) e contrastados com acetato
de uranila e chumbo. O material foi observado sob microscópio eletrônico de
transmissão.
O processamento das amostras contou com as instruções e estrutura
oferecidas pelo laboratório multiusuário do Centro de Microscopia Eletrônica da
Unifesp (CEME) e pelo Laboratório de Microscopia Eletrônica (LME) da Unicamp
(Instituto de Biologia).
Ao analisarmos os testículos, quaisquer sinais de degeneração tecidual no
espaço intersticial, nas células germinativas ou nas células somáticas tubulares
foram registrados. Atentou-se para as células de Sertoli, que por apresentarem alta
demanda de digestão celular, poderiam estar alteradas devido à deficiência da
enzima Idua.
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Foram capturadas 9 imagens/animal: 3 imagens de 3 campos distintos, com
aumento de 21560x, abrangendo apenas a região citoplasmática da célula de
Sertoli. A partir destas imagens, foram quantificadas e classificadas as vesículas
presentes no citoplasma, conforme a morfologia: a)

vesículas esféricas e

completamente eletrondensas, classificadas como lisossomos;b) vesículas que
recobriam material supostamente a ser digerido e c) vesículas disformes, mas
completamente eletrondensas, classificadas como vesículas em digestão, já
fusionadas aos lisossomos. Tal categorização foi baseada em Eskelinen (2005) e
Cortes et al. (2014).
Os espermatozoides foram avaliados de acordo com o formato da cabeça, a
localização do acrossomo, a integridade da cauda e do axonema. Sinais de
degeneração ou malformação foram registrados e quantificados a partir de 9
imagens/animal sob aumento de 12930x.

4.8 Expressão relativa de proteínas autofágicas nos testículos
Devido à abundância de vesículas no citoplasma das células de Sertoli,
morfologicamente semelhantes a autofagossomos, optou-se por avaliar a expressão
relativa das proteínas Light Chain 3 do tipo I e II (LC3 I e II), proteínas associadas
aos microtúbulos e envolvidas na via autofágica. Para tanto utilizou-se a técnica de
Western Blott.
Os testículos utilizados nessa análise foram provenientes do segundo bloco
experimental, referente aos animais submetidos às análises comportamentais e
hormonais. Logo após a eutanásia, os órgãos do aparelho reprodutor foram
coletados, acondicionados em gelo seco e posteriormente armazenados a -80ºC.
Um dos testículos foi utilizado para extração de proteínas e análise da expressão de
LC3, enquanto o outro foi encaminhado à caracterização de GAG, descrita mais
adiante.

4.8.1

Extração de proteínas

Os testículos foram coletados, imediatamente acondicionados em gelo seco e
armazenados a -80ºC. Para cada 100mg de tecido, foram utilizados 500µL de
tampão de lise para homogenizá-los (1% Triton 100x; 10mM EDTA; 0,5%
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deoxieolato de sódio; 0,1% SDS, PBS 1x), contendo coquetel inibidor de protease
10%). O homogenato foi centrifugado (5000g/5min/4ºC). A quantificação de
proteínas presentes no sobrenadante foi realizada com o kit DC Protein Assay 5000112 (Biorad) e a leitura realizada no espectrofotômetro de microplaca SpectraMax
M2-MDS (Molecular Devices, USA) sob comprimento de onda de 750nm (Lowry et
al., 1951).

4.8.2

Western blotting

Primeiramente, 20μg do extrato proteico foram desnaturados em tampão de
amostra (2% SDS; 62,5mM TrisHCl pH=6,8; 10% glicerol; 350mM β-mercaptoetanol;
azul de bromofenol a 0,04mg/mL), aquecidos (95ºC/5min) e submetidos à
eletroforese sob voltagem constante (100V/60min), em gel de poliacrilamida (gel de
corrida a 15% e gel de empilhamento a 5%). As proteínas presentes no gel foram
transferidas para uma membrana de PVDF mediante amperagem constante
(230mA/90min). A membrana foi previamente tratada com banhos de metanol (15s),
água deionizada (2min), tampão de transferência (25mM TrisHCl; 192mM glicina;
20% metanol e 0,01 SDS / 20min sob agitação) e solução de bloqueio (BSA 5% em
TBS-T: TrisHCl 0,05M; NaCl 0,15N; 0,15N; 0,1% Tween 20%; pH=7,5 / 1h sob
agitação lenta). Posteriormente foi incubada com os anticorpos primários anti-LC3
(1:100; Cell Signaling) (overnight, 4ºC). Após sucessivas lavagens com TBS-T, a
membrana foi incubada por 1h com anticorpo secundário (1:10000; Sigma) e
revelada com Luminata Forte (Millipore). A normalização dos resultados foi realizada
por GAPDH (1:10000; Sigma) e a imagem da membrana foi capturada usando o
fotodocumentador (Uvitec Cambridge – Alliance mini 4m). A intensidade das bandas
foi quantificada usando o programa Uvitec Cambridge - UVIband).

4.9 Motilidade espermática
Imediatamente após a eutanásia, a cauda epididimária dos animais foi
coletada e imersa em microtubos contendo 1mL de human tubal fluid (Irvine
Scientifica®) (5min; 35ºC). Os espermatozoides foram dispersos no meio favorável à
sua motilidade. Um volume de 10µL foi aplicado em lâmina e avaliado sob aumento
de 100x. De cada animal, 100 espermatozoides foram quantificados e classificados
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quanto à motilidade: móveis progressivos, móveis ou imóveis (adaptado de Perobelli
et al., 2010).

4.10 Extração e caracterização de GAGs
Foram extraídos os GAGs de testículos, epidídimos, vesículas seminais e
próstatas a partir do material armazenado em -80ºC. O protocolo foi adaptado de
Dietrich & Nader (1974). As amostras foram maceradas manualmente com uma
tesoura cirúrgica e imersas em 10 volumes de acetona para a remoção dos lipídeos.
Os tecidos foram desidratados com auxílio de uma bomba a vácuo, foram pesados e
as proteínas foram digeridas com alcalase (Novozymes) (100μL da enzima diluídos
em 900μL de Tris-HCl 50mM; pH=8,0 incubados a 50ºC; 250rpm; overnight). Os
pepdídeos foram precipitados com 10% do volume de ácido tricloroacético (1M) em
gelo (30min). As amostras foram centrifugadas (14000rpm; 20min; 4ºC) e os
sobrenadantes armazenados. Os GAGs foram precipitados em 3 volumes de
metanol a -20ºC (overnight) e centrifugados (14000rpm; 20min; 4ºC) para a
obtenção dos pellets.
Para neutralizar o pH do extrato, as amostras foram lavadas com igual volume
de metanol tamponado (30% de metanol; 70% de PBS 2x), centrifugadas, lavadas
novamente com metanol 70% e finalmente centrifugadas para a obtenção dos
pellets contendo os GAGs com pH adequado para posterior digestão enzimática. O
extrato foi seco a temperatura ambiente e ressuspendido com água deionizada.
Para a identificação do tipo de GAG, as amostras foram submetidas à
eletroforese em lâminas contendo gel de agarose a 0,6% em tampão de PDA
(0,05M; pH=9,0) e benzina, a 100V por 1h. Após a corrida, as amostras presentes no
gel foram precipitadas na lâmina de vidro com solução de brometo de
cetiltrimetilamônio (CETAVLON 0,1%) por 2 horas. O gel foi seco sob corrente de ar
e as lâminas coradas com azul de toluidina.
De acordo com o padrão de bandas, pôde-se inferir o tipo de GAG: heparan,
dermatan, condroitin ou queratan sulfatos. Para a confirmação do tipo de GAG,
submeteu-se o extrato à digestão com Proteus vulgaris chondroitinase ABC lyase e
Flavobacterium heparinun chondroitinase AC (Seikagaku America) (2µL de enzima:
5µL de extrato; 37ºC; overnight). A intensidade das bandas foi quantificada por
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densitometria mediante o scanner Epson Expression 1680 (Epson America) e o
programa Quick Scan 2000 WIN.
Para essa análise, foram utilizadas as instalações e materiais do Instituto
Nacional de Farmacologia e Biologia Molecular (INFAR), Departamento de
Bioquímica da Unifesp.

4.11 Análises comportamentais
Os animais foram submetidos aos testes comportamentais em 2 momentos
distintos: aos 3 e aos 6 meses de idade, para que se avaliasse o efeito progressão
da doença sobre o comportamento sexual e sobre a atividade locomotora dos
animais.
Primeiramente, os machos passaram por um protocolo de adaptação para
adquirirem experiência sexual, 15 dias antes do teste. Cada macho em
experimentação foi alojado com uma fêmea normal (Idua+/+ ou Idua+/-) de 3 a 4
meses, durante 1 semana. Após esse período, passaram 24h isolados para
eliminarem o odor das fêmeas e retornaram aos seus recintos com seus irmãos. Os
casos de prenhez foram registrados e as fêmeas acompanhadas, bem como os seus
filhotes. Os machos passaram a semana seguinte em abstinência sexual e, no dia
anterior ao teste de comportamento sexual, foram submetidos ao teste do campo
aberto, para que se registrasse a capacidade locomotora dos animais. A sequência
dos experimentos encontra-se esquematizada na figura 9. Os animais passaram por
todos esses procedimentos tanto aos 3 meses, quanto aos 6 meses de idade. Os
animais de 6 meses foram eutanasiados imediatamente após o teste de
comportamento sexual e o sangue foi coletado para as quantificações hormonais.
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Figura 9. Protocolo de adaptação ao comportamento sexual. Sequência de procedimentos para a
adaptação dos machos submetidos aos testes comportamentais. Ao final do 15º dia, os animais
utilizados completavam 3 ou 6 meses de idade.

4.11.1 Teste do campo aberto
Os animais foram dispostos individualmente em uma arena circular com o
chão delimitado por 16 quadrantes de igual área (7 centrais e 9 periféricos), e
filmados durante 5min (adaptado de Chinen et al., 2006). Para quantificar a
locomoção horizontal dos animais, registrou-se o número de quadrantes centrais e
periféricos por eles percorridos com as 4 patas, à medida que caminhavam pela
arena. O comportamento de exploração vertical (rearing) também foi registrado.
Outros comportamentos julgados como relevantes, como o de urinar, defecar e o de
auto-limpeza (grooming) também foram contabilizados.

4.11.2 Teste de comportamento sexual
O teste foi adaptado de Kikusui (2013) e realizado durante o período escuro
(após às 21h), com auxílio de luz vermelha. Fêmeas artificialmente receptivas à
cópula, foram induzidas com injeções subcutâneas de benzoato de estradiol
(10µg/0,1mL; 28h antes do teste) e de progesterona (500 µg/0,1mL; 4h antes do
teste), dissolvidos em óleo mineral. A receptividade das fêmeas foi confirmada pela
observação da fase do ciclo estral (proesto ou estro), verificada por lavagem vaginal
com PBS, no dia do teste. Os machos foram habituados por 5min ao novo ambiente,
contendo 1/3 do sabugo proveniente de sua própria gaiola e 2/3 de sabugo novo.
Após a habituação, foram expostos à fêmea receptiva durante 30min e o casal foi
filmado. O número de montas, intromissões, ejaculações e as latências de cada
comportamento foram registrados.

4.12 Acompanhamento dos cruzamentos
A capacidade dos machos em emprenhar as fêmeas foi avaliada mediante o
registro de ocorrências de prenhez das fêmeas a eles expostas durante a semana
de adaptação à atividade sexual. Estas eram diariamente acompanhadas e, após o
nascimento, o número de filhotes por ninhada também foi observado.
35

4.13 Dosagens hormonais plasmáticas
O sangue coletado da região cervical foi armazenado em microtubos
contendo heparina, centrifugado (3000rpm; 10min; 4oC) para a separação do
plasma e acondicionado a -80oC. Foram mensuradas as concentrações de
testosterona, progesterona e 17-β estradiol pelo método de ELISA (Enzyme-Linked
Immunosorbent Assay), conforme as recomendações do fabricante (Enzo®).

4.14 Análises estatísticas
Para as comparações entre grupos independentes (Idua+/+ e Idua-/-) foi
utilizado o teste t de Student. Para verificar possível associação entre a ocorrência
de prenhez e o genótipo, foi utilizado o teste de Fisher. Para os testes
comportamentais, realizou-se Anova de 2 vias, de medidas repetidas, com pós teste
de Bonferroni. Nesta análise, foram considerados o genótipo e a idade (3 e 6 meses)
como fatores fixos. O nível de significância atribuído foi p≤0,05.
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RESULTADOS
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5. RESULTADOS

5.1 Pesagem
Os pesos absolutos e relativos dos órgãos e glândulas presentes no aparelho
reprodutor masculino, bem como os pesos corpóreos dos animais, encontram-se
representados na tabela 1. Os animais Idua-/- apresentaram menores pesos
absolutos e relativos das vesículas seminais, glândulas prepuciais e da gordura
epididimária, em comparação com os animais Idua+/+.
Tabela 1. Pesos absolutos e relativos dos órgãos e glândulas do aparelho reprodutor dos
animais Idua+/+ e Idua-/-. Medidas descritivas expressas em média e desvio padrão.
Peso Absoluto (g)
Peso Relativo (%)
Idua+/+ (n=6)
Idua-/- (n=6)
p
Idua+/+ (n=6)
Idua-/- (n=6)
p
PC
27,54 (1,89)
0,48
----------------------------28,56 (2,89)
Testículo

0,114 (0,01)

0,74

0,116 (0,01)

0,412 (0,02)

0,406 (0,02)

0,57

Epidídimo
0,040 (0,04)
0,040 (0,04)
0,72
0,143 (0,01)
0,141 (0,01)
0,73
Ducto
0,012 (0,003) 0,010 (0,0006)
0,38
0,043 (0,01)
0,037 (0,005)
0,29
Deferente
Próstata
0,059 (0,01)
0,060 (0,01)
0,94
0,218 (0,04)
0,211 (0,04)
0,77
Vesícula
0,126 (0,02)
0,013
0,459 (0,10)
0,276 (0,09)*
0,009
0,081 (0,03)*
Seminal
Glândula
0,048 (0,01)*
0,078 (0,03)
0,05
0,284 (0,09)
0,161 (0,02)*
0,02
Prepucial
Pênis
0,051 (0,01)
0,39
0,188 (0,06)
0,207 (0,04)
0,55
0,059 (0,02)
Gordura
0,408 (0,12)
0,03
1,459 (0,37)
0,714 (0,48)*
0,02
0,203 (0,11)*
Ep.
Teste t de Student. *p<0.05 comparado ao grupo controle; média (desvio padrão). Ep.: epididimária.

5.2

Análises

–

morfológicas

Histológicas,

ultraestruturais,

morfométricas e imuno-histoquímicas
5.2.1 Testículos
Nas análises histopatológicas e morfométricas testiculares, realizadas
previamente pelo nosso grupo, encontrou-se aumento da área intersticial nos
grupos Idua-/- de 3 e 6 meses de idade, com presença de células vacuolizadas
principalmente no grupo de animais mais velhos (do Nascimento et al., 2014). No
presente trabalho visou-se à complementação da análise histológica testicular
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mediante a contagem de células de Leydig, das células vacuolizadas e mediante
colorações com ferro coloidal e picrosirius.
A contagem de células de Leydig não diferiu estatisticamente entre os grupos
(Fig. 10A), porém houve predomínio de células vacuolizadas no grupo Idua-/- (Fig.
10B).
Em relação à coloração com picrosirius, apenas a túnica albugínea foi
intensamente marcada, entre as faixas do vermelho e amarelo, as quais sugerem
predomínio de fibras colágenas do tipo I. A deposição de colágeno pareceu similar
entre os genótipos nesta região (Fig. 11A-D). Embora haja fibras colágenas no
interstício testicular, foram dificilmente visualizadas e menos predominantes do que
na túnica albugínea. Sob coloração com ferro coloidal, encontraram-se regiões
intensamente azuladas no espaço intersticial e também junto à túnica albugínea dos
animais do grupo Idua-/-, o que confirma o acúmulo de GAGs nessas regiões (Fig.
11E-F).

Figura 10. Contagem de células presentes no interstício testicular. Teste estatístico: t de Student.
*p<0.0001 comparado ao grupo Idua+/+; n = 5 a 6 animais/grupo. Barra = média.
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Figura 11. Análise histológica testicular. Cortes histológicos dos testículos foram corados com
picrosirius e analisados em campo claro (A, B) e sob luz polarizada (C, D). As setas indicam a túnica
albugínea, onde há abundância de fibras colágenas do tipo I. Sob coloração com ferro coloidal, no
grupo Idua-/- encontrou-se interstício fortemente corado, com destaque para o interior das células
vacuolizadas, bastante abundantes. Note a presença de GAGs também na túnica albugínea (cabeça
de seta vermelha).

A organização dos túbulos seminíferos dos animais do grupo Idua-/- pareceu
ser semelhante a dos animais controle, porém, sob observação ultraestrutural, foram
detectadas alterações nas células de Sertoli e mioides (Fig. 12). Nas células de
Sertoli, vesículas recobrindo materiais supostamente destinados à digestão celular,
foram abundantes na região citoplasmática do grupo Idua-/- (Fig. 12D). Sob análise
quantitativa, as vesículas eram predominantes no grupo Idua-/- em comparação com
o grupo Idua+/+ (Tab. 2). Algumas delas apresentavam membranas duplas,
semelhantes a autofagossomos, porém, nem todas apresentavam tal característica
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(Fig. 12E).

O número de vesículas esféricas e completamente eletrondensas,

morfologicamente semelhantes aos lisossomos, foi menor no grupo Idua-/comparado ao grupo Idua+/+. (Tab. 2; Fig. 12B). Nas células mioides do grupo Idua/-, foram encontrados vacúolos em praticamente toda a sua extensão (Fig. 12F).
Quanto às células intersticiais, foram encontrados sinais de degeneração das
células de Leydig, como figuras de mielina e vacúolos nos animais do grupo Idua-/(Fig. 12H, I). Detectou-se intensa vacuolização das células previamente encontradas
no interstício sob avaliação histológica. Além de numerosas, a presença dessas
células foi exclusiva do grupo Idua-/-.

Figura 12. Análise ultraestrutural testicular. A, D: imagens panorâmicas dos túbulos seminíferos.
Nota-se que a disposição das células germinativas do grupo Idua+/+ (A) é semelhante à do grupo
Idua-/- (D). B, E: região citoplasmática da célula de Sertoli. Note as vesículas semelhantes a
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lisossomos no grupo Idua+/+ (D) e as vesículas recobrindo material supostamente a ser digerido,
abundantes no grupo Idua-/- (E). C, F: células mioides (seta preta). Observe a intensa vacuolização
por toda a extensão citoplasmática dessas células, no grupo Idua-/- (F). G-I: espaço intersticial. Note
o espaço intersticial referente ao grupo Idua-/- (H, I), com inúmeras células vacuolizadas (seta
vermelha) e figuras de mielina (asteriscos vermelhos). As células de Leydig também apresentam
sinais de comprometimento celular (I). M: célula mioide; n= 5 a 6 animais/grupo.

Tabela 2. Quantificação das vesículas membranosas e mitocôndrias presentes no
citoplasma das células de Sertoli. Valores expressos em média e desvio padrão entre
parênteses.
Idua+/+ (n=6)
Idua-/- (n=5)
p
Vesículas com material a ser digerido
0,542 (0,38)
2,174 (0,64)*
0,0005
Vesículas semelhantes a lisossomos
1,497 (0,55)
0,599 (0,31)*
0,0103
Vesículas fusionadas a lisossomos
0,586 (0,17)
0,524 (0,25)
0,641
Mitocôndrias
2,54 (1,04)
2,107 (0,95)
0,493
Teste t de Student *p<0.05 em comparação com o grupo Idua+/+.

A respeito da expressão relativa de proteínas autofágicas, não podemos
afirmar que as vesículas membranosas são predominantemente autofagossomos,
uma vez que a razão entre a expressão de LC3B II/GAPDH foi menor no grupo Idua/- comparado ao Idua+/+ (Fig. 13). Adicionalmente, a razão entre as proteínas LC3B
II/LC3B I, não diferiu significativamente entre os grupos. Deste modo, não se pode
inferir maior atividade autofágica nos testículos, no referido grau de progressão da
MPS I.
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Figura 13. Análise da expressão relativa de proteínas autofágicas LC3I e LC3II. A-C: análise
quantitativa das bandas referentes às proteínas autofágicas em relação à proteína de referência
(GAPDH). D: membrana representativa do padrão de marcação das proteínas. Teste t de Student.
*p<0,05 em relação ao grupo Idua+/+. AU: arbitratry unit.

5.2.2

Epidídimos

No espaço intersticial epididimário dos animais Idua-/-, também foram
visualizadas células vacuolizadas, semelhantes às encontradas nos testículos (Fig.
14G-I). Porém, na região da cauda, essas células eram muito abundantes (Fig. 14F,
I), o que influenciou inclusive no aumento da área intersticial deste grupo (Fig. 16C).
Em todos os compartimentos, as células epiteliais pareceram mais pálidas nos
animais Idua-/-, contendo microvacuolizações citoplasmáticas. Macrovacuolizações
foram encontradas predominantemente na região basal, (Fig. 14D).
Após a coloração com ferro coloidal, foi observado que, além do esperado
acúmulo de GAGs nas células vacuolizadas da porção intersticial, as células
epiteliais da cauda, foram mais coradas em azul (Fig. 15A-F), sugerindo maior
acúmulo de GAG no próprio epitélio. O lúmen tubular e os espermatozoides
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armazenados na cauda também apresentaram coloração diferente em relação aos
do grupo controle (Fig. 15C, L).
Em relação à coloração com picrosirius, os resultados foram similares aos dos
testículos. Não houve diferença no padrão de deposição de fibras colágenas entre
os grupos, com predomínio de colágeno do tipo I na região do interstício e da túnica
de revestimento. Porém, o espaço intersticial aumentado é parcialmente substituído
por fibras colágenas (Fig. 16G-J).
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Figura 14. Análise histológica epididimária. Seções transversais dos túbulos epididimários dos
compartimentos: cabeça, corpo e cauda, provenientes de animais Idua+/+ (A,C, E) e Idua-/- (B, D, F)
corados com hematoxilina/eosina. Note que o grupo Idua-/- apresenta células vacuolizadas nas
regiões intersticiais (G-I), com destaque para a região da cauda (I). O epitélio do grupo Idua-/- é mais
pálido, com microvacuolizações citoplasmáticas. Macrovacuolizações epiteliais (setas pretas) também
são abundantes neste grupo, com destaque para a região basal do epitélio (I).

Figura 15. Análise histológica epididimária com enfoque para o acúmulo de GAG e a deposição
de colágeno. A coloração com ferro coloidal indica que há deposição de material azulado no
interstício e na túnica de revestimento do órgão dos animais Idua-/- (cabeças de setas) (D-F),
comparados aos Idua+/+ (A-C). As células epiteliais também são fortemente coradas em azul
(asteriscos vermelhos) e o lúmen tubular é menos corado em relação ao grupo controle. A coloração
com picrosirius indica predomínio de fibras colágenas do Tipo I, nas regiões intersticiais (G-J), G, I:
imagens obtidas em campo claro; H, J: imagens obtidas sob luz polarizada. N= 6 animais/grupo. L:
lúmen tubular.

Quanto às análises morfométricas, na região da cauda houve aumento da
altura epitelial (p=0,0014) e da área intersticial (p=0,0048), nos animais Idua-/- em
relação aos controles (Fig. 16). Os diâmetros tubulares aumentaram e as alturas
epiteliais diminuíram, ao longo da extensão do epidídimo, devido às diferentes
condições morfológicas existentes entre os três compartimentos.
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Figura 16. Análise morfométrica epididimária. Teste estatístico: t de Student. *p<0.05
comparado ao grupo Idua+/+; n = 6/grupo. Barra = média.

Sob análise ultraestrutural, foram encontradas apenas algumas alterações
morfológicas nos espermatozoides, presentes em ambos os genótipos (Fig. 17).
Dentre elas, observou-se alteração de formato nuclear, desorganização do axonema
e sinal de desorientação do flagelo, porém, sem diferença estatisticamente
significante entre os grupos (Tab. 3).

Tabela 3. Análise quantitativa de espermatozoides anormais.
Idua+/+ (n=5)
Cabeça alterada
6,2 (5,73)
Anomalias
Flagelo alterado
0,43 (0,45)
2
espermáticas/μm Flagelo com gota
3,22 (1,99)
citoplasmática
Teste estatístico: t de Student
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Idua-/- (n=4)
13,15 (6,98)
0,87 (0,77)

p
0,14
0,36

3,05 (1,22)

0,88

A marcação imuno-histoquímica com o GM1 nas espermátides também
pareceu similar entre os grupos, visto que os acrossomos ficaram bem marcados,
com formato característico (Fig. 17G–I).

Figura 17. Análise ultraestrutural espermática. Secções ultrafinas de espermatozoides
provenientes da cauda epididimária de camundongos Idua+/+ (A-C) e Idua-/- (D-F). Os aspectos
morfológicos dos gametas são bastante semelhantes entre os grupos, com alguns registros de
anomalias, como o resquício de gota citoplasmática, tanto em animais Idua+/+ (C) como em Idua-/(D). E: secção transversal de um flagelo contendo 4 cortes transversais de axonemas (asteriscos
vermelhos), envoltos por uma mesma membrana plasmática, o que pode indicar problemas durante a
maturação espermática. G-I: Análise imuno-histoquímica com anticorpo anti-GM1 em cortes
histológicos testiculares de Idua+/+ (H) e Idua-/- (I). G: controle negativo. N: núcleo; Ac: acrossomo;
Fl: flagelo; Ax: axonema; GC: gota citoplasmática; Mit: mitocôndrias.

5.2.3

Vesículas seminais

A aparência morfológica do epitélio das vesículas seminais foi semelhante
entre animais do grupo Idua+/+ e Idua-/- (Fig. 18). Porém, algumas vesículas
seminais

apresentaram

tamanhos

menores,

até

mesmo

sob

avaliação

macroscópica. Notou-se especialmente nessas vesículas, um espessamento da
região de estroma fibromuscular (Fig. 18B), embora não se tenha encontrado
diferença estatisticamente significante quanto às análises morfométricas (Fig. 19).
Porém, vale destacar a variabilidade do grupo Idua-/- referente à proporção entre
estroma fibromuscular, epitélio e lúmen (Fig. 19A).
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Observou-se também a presença de inúmeras células vacuolizadas na região
fibromuscular, coradas em azul, quando avaliadas sob coloração com ferro coloidal
(Fig. 18D), o que indica acúmulo de GAG principalmente nessa região.

Figura 18. Análise histológica das vesículas seminais. Cortes histológicos de vesículas seminais
provenientes de animais Idua+/+ e Idua-/-, submetidos a diferentes colorações. Observa-se o
espessamento da região fibromuscular, situada na periferia dessas glândulas, no grupo Idua-/- (B,
seta). Note que nas secções histológicas das vesículas dos animais Idua-/-, algumas regiões de
estroma fibromuscular são fortemente marcadas em azul sob coloração com ferro coloidal (D).
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Figura 19. Análise morfométrica das vesículas seminais. A: Estimativa da proporção entre os
compartimentos epitelial, luminal e fibromuscular mediante estimativa por contagem de pontos. B:
altura epitelial da glândula. Teste estatístico: t de Student; n=6 animais/grupo. Barra = média.

Sob coloração com picrosirius (Fig. 20A, B), não houve acúmulo de fibras
colágenas dispostas na porção fibromuscular dos animais Idua-/-, comparados aos
Idua+/+. Sob luz polarizada, as fibras colágenas assumiram coloração indicativa de
predomínio de colágeno do tipo I (Fig. 20C e D).

Figura 20. Análise histológica da deposição de colágeno nas vesículas seminais. A deposição
de fibras colágenas parece similar entre os grupos, com predomínio de colágeno do Tipo I (C, D). PS:
picrosirius.
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Em relação à análise imuno-histoquímica com anti-receptor de andrógeno,
não foi encontrada diferença significante entre os grupos em relação à quantidade
de núcleos marcados (Fig. 21).

Figura 21. Análise imuno-histoquímica nas vesículas seminais. Cortes histológicos foram
incubados com anticorpo anti-receptor de andrógeno para verificação da causa da diminuição desses
órgãos andrógeno-dependentes. CN: controle negativo; RA: receptor de andrógeno. Teste estatístico:
t de Student; n = 6 animais / grupo. Barra = média.

5.2.4

Próstatas

Os lóbulos prostáticos anterior, ventral e dorsolateral foram avaliados
separadamente, devido às diferentes peculiaridades morfológicas de cada porção
(Oliveira et al., 2016).
Nos cortes histológicos referentes aos animais Idua-/-, foram encontradas
abundantes células vacuolizadas no interstício, assim como nos demais tecidos
avaliados (Fig. 22). Após análise morfométrica, detectou-se na próstata anterior,
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maior percentual de estroma (p=0,001) e menor percentual de lúmen (p=0,02) no
grupo Idua-/- comparado ao controle (Fig. 23A). Nenhuma alteração estatisticamente
significante quanto à altura epitelial foi encontrada (Fig. 23B). A próstata pareceu ser
o órgão mais comprometido morfologicamente no interstício, comparado aos demais
avaliados nesse estudo. Do mesmo modo que nos outros órgãos, o acúmulo de
GAGs no grupo Idua-/- foi predominante na região intersticial de todos os lóbulos
(Fig. 22J-L). Em algumas porções da próstata anterior, também foram encontrados
sinais de atrofia de ácinos (Fig. 22J), o que demonstra maior comprometimento
desse órgão em relação aos demais.

Figura 22. Análise histológica prostática. Cortes histológicos provenientes dos lóbulos prostáticos
anterior, ventral e dorsolateral, submetidos a diferentes colorações. Nos cortes corados com
hematoxilina e eosina, perceba que o estroma fibromuscular dos animais Idua-/- é mais pronunciado
(D, E, F), com destaque para a próstata anterior (D). Amostras coradas com ferro coloidal indicam
acúmulo de GAG no estroma fibromuscular do grupo Idua-/- (J, K, L, asteriscos vermelhos). Também
há sinais de necrose de alguns ácinos como na próstata ventral (F) e anterior (J, retângulo vermelho)
do grupo Idua-/-.
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Figura 23. Análise morfométrica prostática. A, C, E: Análise da proporção entre os compartimentos
epitelial, luminal e fibromuscular dos três lóbulos prostáticos, mediante estimativa por contagem de
pontos. B, D, F: altura epitelial de cada lóbulo prostático. Teste estatístico: t de Student. *p<0,05
comparado ao grupo Idua+/+; n=6 animais/grupo. Barra = média.

O interstício prostático aumentado foi preenchido por fibras colágenas nos
animais Idua-/-, porém o tipo de fibra não pareceu alterar entre os grupos (Fig. 24). A
deposição de fibras pareceu variar entre os colágenos Tipo I, entre as faixas do
amarelo e vermelho e do Tipo III, na faixa do verde (Fig. 24B, D).
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Figura 24. Análise histológica da deposição de colágeno na próstata. Secções prostáticas
observadas em campo claro (A, C) e sob luz polarizada (B, D). PS: picrosirius.

5.3 Caracterização de GAGs
Detectou-se aumento da deposição de GAG nos testículos (p<0,0001),
epidídimos (p= 0,007) e próstatas (p = 0,0004) nos animais Idua-/- em relação aos
controles (Fig. 25B, E, H, J). Conforme o padrão de migração do extrato de GAG
pelo gel de agarose, verificou-se acúmulo predominante de dermatan sulfato nos
quatro órgãos avaliados (Fig. 25A, D, G, I).
Além do padrão de migração característico de dermatan sulfato, o tratamento
de amostras com as enzimas condroitinase ABC e AC confirmou a presença deste
substrato. Extratos tratados com enzima ABC, que degrada heparan e dermatan
sulfatos, foram completamente digeridos. Já os tratados com a enzima AC, que
digere somente condroitin sulfato, não foram degradados (Fig. 25C, F, K).
Nas vesículas seminais do grupo Idua-/-, houve deposição de dermatan
sulfato, porém, algumas bandas não foram detectadas pelo leitor de modo
satisfatório. Portanto, inviabilizou-se a comparação estatística entre os grupos para
esse parâmetro. Os dados quantitativos encontram-se expressos no gráfico (Fig.
25G, H).
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Figura 25. Caracterização de GAGs nos órgãos avaliados. Análises qualitativas, expressas nos
géis de agarose, e quantitativas, expressas pelos gráficos. A-C: testículos; D-F: epidídimos; G, H:
vesículas seminais; I, J: próstatas, C, F, K: digestões enzimáticas que confirmam o acúmulo de
dermatan sulfato nos órgãos. Teste estatístico: t de Student. *p<0,05 comparado ao grupo Idua+/+;
n=3 animais/grupo Barra = média. P: padrões; hs: heparan sulfato; ds: dermatan sulfato; cs:
condroitim sulfato; ABC: enzima condroitinase que digere heparan e dermatan sulfatos; AC: enzima
condroidinase, que degrada condroitin sulfato. VS: vesícula seminal; Pr: próstata.

5.4 Motilidade espermática
Não se encontrou diferença estatisticamente significante entre os grupos
controle (Idua+/+ e Idua+/-) e knockout (Idua-/-) no padrão de motilidade dos
espermatozoides submetidos à capacitação artificial após a eutanásia (Tab 4).
Tabela 4. Análise quantitativa da motilidade espermática. Espermatozoides da cauda epididimária
foram obtidos imediatamente após a eutanásia e submetidos à capacitação artificial. Cem
espermatozoides foram avaliados por animal e classificados conforme o padrão de motilidade. As
medidas descritivas estão expressas em média e desvio padrão.
Idua+/+ ou Idua+/- (n=6)
Idua-/- (n=5)
p
Progressivamente móveis
75,40 (6,54)
74,83 (9,70)
0,91
Móveis
11,80 (4,08)
12,00 (4,34)
0,94
Imóveis
13,80 (4,09)
13,17 (7,81)
0,86
Teste estatístico: t de Student; 6 animais/grupo.

5.5 Cruzamentos
Após o período de aquisição de experiência sexual, ao qual os machos em
experimentação foram submetidos, acompanharam-se os casos de prenhez das
fêmeas, bem como seus filhotes (Tab 4). Exclusivamente nesta análise, foram
utilizados 15 animais: 7 (Idua+/+ ou Idua-/-) e 8 (Idua-/-). Devido à constante
manutenção da colônia e a disponibilidade de animais de 3 e 6 meses, todos foram
treinados para aquisição de experiência sexual.
Não foi encontrada associação estatisticamente significante entre os grupos
(Idua+/+ e Idua-/-) e a ocorrência de prenhez. As fêmeas quando prenhas, foram
acompanhadas bem como seus filhotes. Devido ao reduzido número de animais
avaliados no estudo, o número de fêmeas que deram à luz não permitiu que a
quantidade de filhotes por ninhada fosse comparada estatisticamente entre os
grupos. Os dados encontram-se apenas descritos na Tabela 5.
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Tabela 5. Análise monitorada de cruzamentos. A frequência de prenhez e o número de filhotes por
ninhada das fêmeas alojadas com os machos em experimentação foram quantificadas. A frequência
de prenhez encontra-se expressa em porcentagem e o número de filhotes por ninhada em mediana,
mínimo e máximo. Apenas a frequência de prenhez pôde ser avaliada estatisticamente.
Nº de
Percentual de
Nº de filhotes
Idade
Macho
cruzamentos
fêmeas prenhas
vivos
Idua+/+ ou Idua+/7
71,42% (5/7)
6 (4 - 7)
3 meses
Idua-/7
14,28% (1/7)
6 (6 - 6)
Idua+/+ ou Idua+/7
57,14% (4/7)
7 (6 - 9)
6 meses
Idua-/8
50% (4/8)
7 (6 - 9)
Teste estatístico: Fisher, aplicado para avaliar a associação entre ocorrência de prenhez e o grupo ao
qual o macho pertence.

5.6 Atividade locomotora
Animais do grupo Idua-/- apresentaram menor atividade horizontal, ou seja,
percorreram menos quadrantes do campo aberto em relação aos Idua+/+,
independentemente da idade (p= 0,01) (Fig. 26A). A atividade vertical, obtida pelo
número de comportamentos de rearing, também foi menor nos grupos Idua-/- de
ambas as idades (p= 0,04) (Fig. 26B). Não houve diferença estatisticamente
significante entre os grupos quanto ao tempo que os camundongos exerciam o
comportamento de auto-limpeza (grooming) (Fig. 26C).
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Figura 26. Atividade locomotora dos animais. Animais Idua+/+ e Idua-/- aos 3 e aos 6 meses de
idade foram submetidos ao teste do campo aberto durante 5 minutos, no dia anterior ao teste de
comportamento sexual. O número de quadrantes percorridos por animal (A), o número de episódios
de rearing (B) e o tempo gasto com o comportamento de auto-limpeza (grooming) (C) foram
avaliados.

5.7 Comportamento sexual
Quanto

aos parâmetros

comportamentais,

o

número

de

montas e

intromissões não variou significativamente entre os grupos (Fig. 27A, C, E). Porém,
animais do grupo Idua-/- apresentaram maiores latências de montas (p=0,05)
independentemente da idade (Fig. 27B). As latências de intromissão também foram
maiores no grupo Idua-/- (p=0,04), havendo interação com a idade. Animais Idua-/de 3 meses tiveram maior latência de intromissões quando comparados com os
controles de mesma idade (p= 0,02) e quando comparados aos Idua-/- de 6 meses
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de idade (p= 0,001). Não houve diferença estatisticamente significante entre os
grupos Idua+/+ e Idua-/- de 6 meses de idade (Fig. 27D).
É importante ressaltar que alguns animais do grupo Idua-/- apresentaram
resultados discrepantes quanto ao número de intromissões e a latência deste
comportamento, o que demonstra alta variabilidade desse parâmetro no grupo Idua/-. Dois animais deste grupo, aos 6 meses, não executaram nenhum comportamento
sexual durante o teste. Estes, no entanto, foram capazes de emprenhar as fêmeas
durante o período de treinamento.
Como nem todos os animais chegaram à ejaculação durante o teste, o
número de observações deste comportamento foi muito reduzido para viabilizar uma
análise estatística. Deste modo, esse dado encontra-se apenas representado
graficamente (Fig. 27E, F).
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Figura 27. Análise do comportamento sexual. Animais dos grupos Idua+/+ e Idua-/-, foram
adaptados previamente à cópula e expostos a fêmeas hormonalmente induzidas ao estro para o teste
comportamental. O protocolo de adaptação e o teste foram aplicados em dois momentos distintos:
aos 3 e aos 6 meses de idade para cada animal. Teste estatístico: Anova de 2 vias com pós-teste de
Bonferroni. *p<0,05 em comparação ao grupo Idua+/+ de mesma idade; # p<0,05 comparado ao
grupo Idua-/- de 6 meses.
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5.8 Hormônios
Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos quanto às
concentrações plasmáticas de testosterona, progesterona e 17-β estradiol (Fig. 28).

Figura 28. Concentrações de hormônios plasmáticos. Após a análise de comportamento sexual,
os animais foram eutanasiados e o sangue coletado. Teste estatístico: t de Student.
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6. DISCUSSÃO
Devido ao caráter multissistêmico característico das MPSs, muitos órgãos vitais
são investigados prioritariamente em modelos animais e em humanos, com
destaque para os mais acometidos como cérebro, coração, fígado, baço, entre
outros (Clarke et al., 1997). Muitos destes apresentam organomegalias bastante
evidentes conforme o grau de progressão da doença. Ao avaliarmos os órgãos
reprodutivos masculinos dos animais

Idua-/-,

não

encontramos alterações

anatômicas.
Com exceção das vesículas seminais, visivelmente menores em alguns
animais do grupo Idua-/-, os demais órgãos não apresentaram alterações
morfológicas macroscópicas. No entanto, além destas glândulas, evidências de
alterações biométricas foram detectadas nas glândulas prepuciais e na gordura
epididimária, uma vez que apresentaram menores pesos (Tab. 1).
As glândulas prepuciais são localizadas na região subcutânea, próximas ao
pênis, são dependentes de andrógenos e secretam feromônios. Sabe-se que
o status social dos camundongos interfere no tamanho da glândula prepucial, no seu
peso, na sua morfologia e consequentemente na agressividade e dominância, de
acordo com diferentes condições ambientais (Bronson & Marsden, 1973; Tanabe &
Kimura, 1995).
Como os animais Idua-/- são mais suscetíveis à dominância devido à sua
fragilidade, as glândulas prepuciais menores podem ser resultantes da subordinação
dos mesmos em relação aos seus co-habitantes. Porém, não se pode inferir se a
doença compromete diretamente a glândula de modo a interferir no seu tamanho, ou
se a fragilidade dos animais Idua-/- resulta em comportamento de subordinação,
levando ao menor desenvolvimento da mesma. Vale ressaltar que durante os testes
de comportamento sexual, o interesse da fêmea tanto pelos animais controle e
knockout foi aparentemente similar, embora não se tenha avaliado a motivação
sexual das fêmeas de modo sistematizado.
Entretanto, não podemos descartar que as glândulas prepuciais estejam
alteradas em decorrência dos mecanismos fisiopatológicos da MPS I, visto que as
demais glândulas consideradas neste trabalho, apresentaram nítidas evidências de
degeneração. Portanto, sugere-se que os danos teciduais decorrentes do acúmulo
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de GAGs, somados à maior tendência à subordinação dos camundongos Idua-/contribuam para o menor desenvolvimento dessas glândulas.
A gordura epididimária é essencial para o funcionamento das gônadas, para a
espermatogênese e para a produção de andrógenos. Este tecido adiposo também é
andrógeno dependente e rico em ácidos graxos poli-insaturados, uma importante
fonte de energia para os espermatozoides (Caesar et al., 2010). Chu et al. (2010)
demonstraram que ratos submetidos à lipectomia epididimária bilateral apresentaram
menor peso testicular e redução da produção espermática, mas mantiveram a
produção de testosterona plasmática e o comportamento sexual normais.
Os animais Idua-/- avaliados neste trabalho apresentaram cerca de metade
da quantidade de gordura epididimária comparados aos animais normais. Essa
redução foi proporcional em ambos os lados, o peso testicular foi mantido, assim
como as concentrações hormonais plasmáticas e os comportamentos sexuais
copulatórios. No entanto, em estudo prévio, nosso grupo encontrou redução
aproximada de 17% na produção diária de espermatozoides em animais Idua-/- de 6
meses de idade (do Nascimento et al., 2014). Essa redução pode ser em parte,
resultante desta menor disponibilidade de gordura epididimária.
Com exceção das espermatogônias, o metabolismo energético das células
germinativas é dependente de lactato e o colesterol é bastante utilizado para a
composição de suas membranas (Boussouar & Benahmed, 2004; Selva et al., 2004).
Logo, é possível que o menor aporte de gordura epididimária disponível aos
testículos resulte em menor eficiência da produção diária de espermatozoides no
grupo Idua-/-. Contudo, não se pode afirmar se a MPS I leva à menor deposição de
tecido adiposo epididimário ou se este é mais consumido pelas gônadas, devido ao
acúmulo progressivo de substratos e a deficiência de digestão celular.
Uma das inúmeras funções da célula de Sertoli é fornecer nutrientes da
corrente sanguínea às células germinativas, pela conversão de glicose em lactato ou
pelo metabolismo de ácidos graxos (Selva et al., 2004; Rato et al., 2012). O
mecanismo de fagocitose dessa célula é frequentemente estimulado para digerir
células germinativas apoptóticas e corpos residuais. Para a reciclagem de seus
próprios substratos e organelas e para a sua auto-regulação metabólica, a célula de
Sertoli utiliza o mecanismo de autofagia (Yin et al., 2017; Yefimova et al., 2013;
Xiong et al., 2009). Desta forma, a digestão celular nas células de Sertoli é bastante
ativa.
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No modelo animal Idua-/-, há registros de acúmulo secundário de substratos
lipídicos como glicoesfingolipídeos e colesterol em neurônios, (Glynn et al., 2004;
Walkley et al., 2005). Portanto, é possível que estes substratos secundários também
sejam armazenados nas células de Sertoli do modelo Idua-/-, uma vez que muitos
dos substratos provenientes de membranas dos corpos residuais são ricos em
esfingolipídeos e colesterol.
Em nossa análise testicular ultraestrutural, o excesso de vesículas
envolvendo material a ser digerido, sugeriu bloqueios na digestão celular nas células
de Sertoli (Tab. 2). Devido às diferentes características morfológicas destas
vesículas e corpos multivesiculares, é possível que alguns sejam oriundos do
mecanismo de autofagia e outros, de fagocitose. A macroautofagia consiste em um
mecanismo de digestão de compostos intracelulares mediante a formação de um
fagóforo proveniente do retículo endoplasmático, que para envolver o material a ser
degradado, se alonga até envolvê-lo por completo. Complexos proteicos se
associam à membrana do fagóforo e este, quando maduro, é denominado
autofagossomo. Sua principal característica morfológica é a dupla membrana e um
importante marcador molecular é a proteína LC3BII, associada a esta membrana.
Uma vez maduro, o autofagossomo é fusionado ao lisossomo para digerir os
substratos encaminhados à autofagia (Eskelinen, 2005).
Há registros de comprometimento da via autofágica em alguns modelos de
DDL, durante a fusão entre autofagossomo e lisossomo (Lieberman et al., 2012;
Settembre et al., 2008). Por esse motivo, suspeitamos que o fluxo autofágico na
célula de Sertoli estivesse alterado, o que justificaria a alteração no número de
vesículas e de lisossomos dispostos no citoplasma das células de Sertoli dos
animais Idua-/-.
Evidências de acúmulo de autofagossomos em modelos de MPS IIIA, B e C e
de Niemann Pick 1, foram encontradas por Settembre et al. (2008), Virty et al.
(2010), Pshezhetsk et al. (2016), Seranova et al. (2017) e Liao et al. (2007). Porém,
nem todos os estudos conseguiram detectar aumento de LC3BII nos modelos
utilizados,

ainda

que

as

ultramicrografias

evidenciassem

acúmulo

de

autofagossomos (Virty et al., 2010). Tessitore et al. (2009), ao avaliar ratos modelo
para MPS VII, detectou aumento de LC3BII em homogenatos de fígado, baço, rins e
cérebro de ratos de 6 meses de idade, além de sinais de acúmulo de proteínas
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ubiquitinadas, inflamação e apoptose. Essas evidências também foram encontradas
em fibroblastos de pacientes.
Em nosso modelo de MPS I, a razão LC3BII/I, indicativa de fluxo autofágico
aumentado, não foi significativamente alterada entre os homogenatos testiculares
dos grupos Idua+/+ e Idua-/-. Contrariamente ao esperado, o grupo Idua-/apresentou menor expressão de LC3BII/GAPDH. Portanto, não podemos inferir que
as

vesículas

encontradas

nas

ultramicrografias

são

majoritariamente

autofagossomos, uma vez que não encontramos evidências moleculares indicativas
de aumento de autofagia (Fig. 13). Porém, vale ressaltar que o resultado foi
proveniente de um homogenato tecidual e não unicamente das células de Sertoli,
que abrigavam as vesículas. Portanto, não excluímos a hipótese de distúrbios no
fluxo autofágico deste tipo celular.
Nosso grupo de pesquisa, ao avaliar proteínas autofágicas em culturas de
macrófagos e fibroblastos do modelo aos 3 e 6 meses de idade, também não
encontrou alteração na expressão relativa de LC3BII, nem mesmo de outras
proteínas importantes do mecanismo de autofagia, como a beclina e a p62 (Viana et
al., 2016; Viana et al., 2017).
Diante da divergência de resultados encontrados, é possível que além da
particularidade de cada célula e tecido, as condições experimentais influenciem na
detecção da expressão relativa de proteínas autofágicas. Alguns trabalhos
conseguiram detectar alteração molecular provenientes de extratos proteicos
teciduais, em estágios mais avançados das doenças (Settembre et al., 2008;
Pshezhetsk et al., 2016). Em modelo de MPS IIIC, a expressão relativa de LC3BII
avaliada aos 4, 6 e 12 meses, foi estatisticamente maior somente no grupo de
animais mais velhos (Pshezhetsk et al., 2016). Deste modo, é possível que em
maiores graus de progressão da doença, as alterações moleculares sejam mais
facilmente detectáveis em homogenatos teciduais.
Outra hipótese é a de que o predomínio das vesículas na célula de Sertoli
seja proveniente da dificuldade de digestão de substratos fagocitados, uma vez que
esta célula tem capacidade de projetar pseudópodes e continuamente digere corpos
residuais e as células germinativas em apoptose (Shiratsuchi et al., 2013; Wang et
al., 2006).
Ao longo do trânsito espermático pelo epidídimo, os espermatozoides
adquirem moléculas importantes para a sua futura motilidade e interação espécie65

específica com o oócito (Hermo et al., 1994). O tráfego de vesículas é essencial
durante esse processo, pois as células epiteliais denominadas principais têm a via
biossintética secretora bem desenvolvida, especializada na secreção de moléculas
que serão aderidas às superfícies espermáticas. As células claras, apresentam via
endocítica desenvolvida para a manutenção do ambiente luminal adequado à
sobrevivência dos gametas (Hinton & Palladino, 1995). Devido às alterações
lisossômicas típicas das DDL em geral, aventou-se a possibilidade de alterações no
mecanismo de maturação espermática e, por esse motivo, foram realizadas as
análises morfológicas do epidídimo e a análise ultraestrutural e funcional dos
gametas.
A cauda epididimária pareceu ser o compartimento mais comprometido no
grupo Idua-/-, devido aos sinais de acúmulo intenso de GAGs e alterações nas
dimensões epiteliais e intersticiais, indicados pelas avaliações histológicas e
morfométricas. O microambiente luminal também parece ser alterado, conforme
indicado pela coloração com ferro coloidal (Figs. 14-16). Este dado nos sugere que,
com a progressão da doença, a qualidade espermática pode ser afetada, visto que
os gametas são mantidos na cauda até o momento da ejaculação. Ainda com tantos
sinais de degeneração tecidual, não foi encontrada qualquer evidência de
comprometimento morfológico dos espermatozoides, sob análise ultraesturural,
tampouco na motilidade dos mesmos, submetidos à capacitação artificial (Figs. 17,
Tabs.3, 4).
Parâmetros morfológicos, de fecundidade e de fertilidade, masculinos e
femininos, são bem descritos em modelo de esfingolipidoses, grupo de DDL que
envolve deficiência no metabolismo de lipídeos, que acaba por interferir na
esteroidogênese e na produção e maturação dos gametas (Adamali, 1999; Butler et
al., 2002; Luddi et al, 2005; Fan et al. 2006; Yildiz et al., 2006; Xu et al., 2011;
Becker et al., 2012). Nestes modelos, os epidídimos costumam ser altamente
comprometidos, bem como a motilidade e morfologia dos espermatozoides, até
mesmo a capacidade de reagir com a zona pelúcida dos oócitos. O modelo Idua-/-,
embora tenha apresentado sinais patológicos epididimários aos 6 meses de idade,
apresentou sinais muito menos graves do que machos mais jovens, utilizados como
modelos de esfingolipidoses. Adicionalmente, machos Idua-/- foram capazes de
emprenhar fêmeas saudáveis, o que sugere que a enzima IDUA não é essencial
para a fertilização (Tab. 5).
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O gangliosídeo GM1 consiste em um esfingolipídeo importante para a
formação do acrossomo (Watanabe et al., 2017). Ao observarmos espermátides e
espermatozoides nos túbulos seminíferos, não encontramos acúmulo ou má
distribuição deste substrato pelo acrossomo sob análise imuno-histoquímica (Fig.
17). Logo, caso haja acúmulo secundário de substratos como gangliosídeos e
colesterol no aparelho reprodutor masculino, as consequências desse acúmulo
podem ser mais tênues, ao menos até o presente estágio de progressão da doença.
Ainda que os espermatozoides estejam morfologicamente bem formados e
capazes de se movimentarem pelo trato reprodutor feminino, as glândulas
acessórias como as vesículas seminais e próstatas, são essenciais para
promoverem a adequada sobrevivência dos gametas. Optou-se por investigar a
morfologia dessas glândulas, diante do menor peso e tamanho das vesículas
seminais, detectados inclusive no grupo Idua-/- mais jovem, em nosso estudo prévio
(do Nascimento et al., 2014).
Essas glândulas são andrógeno-dependentes e podem atrofiar na deficiência
de testosterona e DHT (Thomson & Marker, 2006). Porém, as concentrações
plasmáticas de testosterona foram normais entre os grupos, assim como o receptor
de andrógeno foi igualmente detectado no epitélio das vesículas seminais (Figs. 21,
28).
Com o progredir da doença, é possível que as vesículas seminais sejam
atrofiadas devido à perda tecidual e espessamento do estroma fibromuscular,
bastante evidentes no grupo Idua-/-. O estroma fibromuscular pronunciado, repleto
de células vacuolizadas e com acúmulo de GAGs, sugerem uma substituição
gradativa de epitélio por estroma. No entanto, estas alterações não refletiram em
alterações morfométricas significativas, devido à variabilidade fenotípica das
vesículas seminais do grupo Idua-/-. Algumas eram nitidamente mais comprometidas
que outras, inclusive sob análise macroscópica.
Os sinais de degeneração tecidual e necrose em alguns ácinos, detectados na
histologia prostática, aliados ao aumento do estroma fibromuscular e à diminuição do
compartimento luminal, parecem indicar que, com o progredir da doença, a próstata
seja um dos primeiros órgãos a apresentar comprometimentos funcionais (Figs.22,
23).
Sabe-se que a inflamação crônica e sistêmica é uma condição fisiopatológica
das MPSs, pois o excesso de GAGs na matriz extracelular estimula o recrutamento
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de células do sistema imunológico para a limpeza intersticial (Campos & Monaga,
2012). Tais células do sistema imunológico, por serem também desprovidas da
enzima IDUA, ficam repletas de substratos acumulados, entram em colapso e o
processo inflamatório é mantido (Clarke, 2008). Portanto, as células vacuolizadas
encontradas em todos os tecidos, provavelmente sejam células imunológicas
infiltradas para a eliminação local de substratos, conforme sugerido em trabalhos
com DDL em outros tecidos (Adamali et al., 1999; Ohmi et al., 2003).
Nosso grupo detectou aumento progressivo dessas células vacuolizadas
intersticiais nos testículos de animais Idua-/- com 3, 6 e 12 meses de idade. Além
disso, animais de 6 meses de idade submetidos à terapia de reposição enzimática
desde o período neonatal, tinham o espaço intersticial semelhante ao dos animais
Idua+/+ de mesma idade (do Nascimento et al., 2017). Estes dados reforçam a
hipótese de que células do sistema imunológico sejam recrutadas para eliminar o
excesso de substratos depositado na matriz.
O biglican está entre um dos proteoglicanos descritos no aparelho reprodutor
masculino (Miqueloto & Zorn, 2007). Este proteoglicano é dotado de cadeias de
dermatan e condrotin sulfatos e pode estimular a infiltração de células do sistema
imunológico. Além disso, citocinas pró inflamatórias podem estimular macrófagos a
sintetizarem biglican (Iozzo & Schaefer, 2010).
Outro proteoglicano descrito no aparelho reprodutor masculino é o decorin,
também composto por cadeias de dermatan e condroitin sulfatos (Adam et al. 2012;
Miqueloto & Zorn, 2007). Este é menos abundante em camundongos, porém
presente em humanos e macacos (Adam et al., 2012). Interage diretamente com
fibras colágenas e sua expressão aumentada é associada a problemas de
fertilidade, tanto em humanos como em animais, inclusive em camundongos (Adam
et al., 2012).
Somada à possível infiltração de células imunológicas e ao aumento de fibras
colágenas no compartimento intersticial, encontramos acúmulo preferencial de
dermatan sulfato em todos os tecidos avaliados neste trabalho (Fig. 25). Portanto é
possível que os proteoglicanos mencionados, decorin e biglican, ricos em dermatan
sulfato, estejam associados às condições histopatológicas encontradas no modelo
Idua-/-.
A deposição de colágeno pareceu aumentar na próstata e na cauda
epididimária durante o processo de preenchimento intersticial em decorrência das
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degenerações, visto que nestas estruturas observaram-se as maiores alterações
intersticiais. No entanto, os tipos de fibras colágenas predominantes permaneceram
os mesmos entre os grupos (Figs 15, 24). Colágenos dos tipos I e III, típicos de
tecidos conjuntivos e secretados por fibroblastos (Karsdal et al., 2017) estavam
presentes aparentemente em igual proporção entre os grupos. Portanto, estes dados
não sugerem sinais de fibrose, ao menos no presente grau de progressão da
doença.
Especificamente sobre o interstício testicular, duas importantes células deste
compartimento, como as células de Leydig e as mioides, estas situadas na interface
entre túbulo seminífero e interstício, apresentaram importantes sinais

de

degeneração (Fig. 12).
As células mioides participam ativamente da biossíntese de compostos de
matriz extracelular (Maekawa et al., 1996 Verhoeven et al., 2000) e possivelmente
encontram dificuldades de biossíntese, de reabsorção e de reciclagem de
componentes de matriz, resultando em extensa vacuolização.
As células de Leydig são especializadas na produção de testosterona e de
demais hormônios esteroides. Há registros de participação de macrófagos
intersticiais na esteroidogênese (Nes et al., 2000). Deste modo, as inúmeras células
vacuolizadas no interstício, que podem ser de natureza imunológica, poderiam
interferir na esteroidogênese. No entanto, as concentrações plasmáticas de
testosterona dos animais Idua-/- não diferiram dos animais controles, assim como
seu derivado 17-β estradiol, e sua precursora, progesterona (Fig. 28).
Além disso, a maioria dos tecidos androgeno-dependentes investigados neste
trabalho, não apresentaram alterações de peso nem atrofia decorrentes de
deficiência hormonal. Logo, embora não haja sinais de falhas na esteroidogênese,
as células de Leydig dos animais Idua-/- apresentaram camadas concêntricas
eletrondensas, com aspecto de lamelas, denominadas figuras de mielina (Fig. 12L),
usualmente associadas a acúmulo secundário de lipídeos (Parkinson-Lawrence et
al., 2009).
Conforme as análises comportamentais, animais do grupo Idua-/- são
capazes

de

executar

os

comportamentos

copulatórios

esperados,

independentemente dos estágios de progressão da doença aqui abordados. Apenas
as latências destes comportamentos foram aumentadas (Fig. 27).
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A ejaculação não pôde ser observada em todos os animais devido à duração
atribuída ao teste, de 30 minutos. Camundongos podem levar maior tempo para
atingirem a primeira ejaculação (Kikusui et al., 2013). Esta duração foi atribuída na
tentativa de evitar a prenhez das fêmeas hormonalmente induzidas, uma vez que
estas não eram ovariectomizadas e o objetivo principal do teste era de avaliar a
capacidade dos machos de efetuar os comportamentos sexuais típicos. A
capacidade de o macho efetivamente ejacular e emprenhar as fêmeas, foi
examinada a partir dos dados de cruzamentos monitorados, durante o período de
adaptação à atividade sexual.
Alguns integrantes do grupo Idua-/- nitidamente apresentaram valores
discrepantes de latência e número de intromissões em relação aos demais do grupo.
Esse dado no entanto, não deve necessariamente ser atribuído à incapacidade
reprodutiva, visto que conforme nossos registros, estes mesmos animais de baixo
desempenho sexual foram capazes de emprenhar as fêmeas ao longo do período de
treinamento. Sugerimos que a maior latência de comportamentos típicos como de
montas e intromissões, detectadas nos grupos Idua-/-, seja decorrente da limitação
motora desses animais, confirmada pelo teste do campo aberto. Este demonstrou
menor atividade locomotora tanto horizontal, como vertical, no grupo Idua-/- (Fig.
26).
Ainda diante de todas as evidências histopatológicas encontradas em todos
os órgãos avaliados, boa parte dos animais do grupo Idua-/- foi capaz de emprenhar
fêmeas saudáveis. Estas geraram filhotes e ninhadas de tamanho previsto para a
linhagem C57BL/6. Dentre os modelos disponíveis para DDL e caracterizados
quanto aos parâmetros reprodutivos, somente os mais gravemente acometidos,
como os modelos de esfingolipidoses, tem sua fertilidade impactada.
É importante ressaltar que, ainda que o modelo Idua-/- geneticamente
modificado seja um excelente objeto de estudo para a melhor elucidação da MPS I,
as interpretações dos resultados presentes não devem ser extrapoladas a humanos,
principalmente quanto aos dados de fertilidade. Diferentemente de humanos, a
fertilidade de roedores é bastante eficiente devido à diferente proporção entre o
tamanho testicular em relação ao tamanho corporal, à maior capacidade de
armazenamento de espermatozoides na cauda epididimária e ao próprio formato dos
gametas, que em roedores, favorece a aglomeração dos mesmos para atingirem
mais eficientemente o oócito. (Robaire et al., 2006). Deste modo, qualquer sinal de
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comprometimento reprodutivo no modelo roedor merece atenção, caso o mesmo
parâmetro venha a ser investigado em pacientes.
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7. CONCLUSÃO
Com o presente estudo conclui-se que a inatividade da enzima IDUA interfere
na manutenção de importantes órgãos componentes do sistema genital masculino,
porém a fisiologia dos mesmos ainda é preservada no grau de progressão da
doença abordado. Não se exclui a possibilidade de ineficiência reprodutiva em
estágios mais avançados de progressão da doença.
Mesmo

diante

das

mencionadas

alterações

teciduais,

a

qualidade

espermática é mantida, uma vez que os gametas são morfologicamente normais,
móveis e não há sinais de infertilidade dos animais, visto que muitos machos do
grupo Idua-/- foram capazes de emprenhar fêmeas saudáveis.
As alterações decorrentes da MPS I não interferiram no comportamento
copulatório dos animais, somente na latência da execução de montas e
intromissões, devido à limitação locomotora. As concentrações plasmáticas de
hormônios esteroides também foram preservadas, ainda que as células de Leydig
apresentassem sinais de degeneração celular.
Não se pode descartar que todas essas alterações celulares e teciduais do
aparelho reprodutor se acentuem com o passar do tempo, ainda dentro da idade
reprodutiva do modelo animal, podendo acarretar, então, em deficiências mais
graves. Tampouco deve-se extrapolar os presentes dados aos humanos, uma vez
que roedores apresentam alta eficiência de reprodução e, portanto, qualquer sinal de
alteração morfofisiológica desperta a necessidade de investigações clínicas.
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