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RESUMO 

 

A mucopolissacaridose do tipo I (MPS I) é uma doença de depósito lisossômico, 

caracterizada pela deficiência de α-L-iduronidase (IDUA), uma hidrolase lisossômica 

responsável pela degradação de heparam sulfato e dermatam sulfato. Na MPS I, 

esses glicosaminoglicanos (GAGs) se acumulam no ambiente intracelular e na matriz 

extracelular de diversos tecidos. Os pacientes acometidos por esta doença possuem 

baixa expectativa de vida quando não tratados. Entretanto, com o avanço de técnicas 

terapêuticas, muitos destes pacientes chegam à vida adulta e podem escolher ter 

filhos. Sendo assim, é relevante a avaliação dos efeitos da doença sobre o sistema 

reprodutor feminino e a função reprodutiva. Objetivos: Caracterizar os parâmetros 

reprodutivos e o comportamento sexual de um modelo murino de MPS I. Métodos: 

Camundongos fêmeas de 3 meses, knockouts (Idua -/-) e selvagens (Idua +/_), foram 

submetidos a testes de comportamento sexual e campo aberto e, em seguida, 

eutanasiados. Foram coletados órgãos reprodutivos e sangue. Camundongos de 6 

meses também tiveram seus órgãos reprodutivos extraídos. Úteros e ovários foram 

corados com hematoxilina e eosina e ferro coloidal ou tiveram seus GAGs sulfatados 

quantificados por colorimetria. Hormônios esteroides foram dosados no plasma por 

ELISA. Resultados: As fêmeas knockout tiveram desempenho equivalente às 

fêmeas controle no teste de comportamento sexual. Entretanto, elas apresentaram 

menor mobilidade no teste de campo aberto. Não houve diferença entre os grupos no 

peso corporal ou dos órgãos. A dosagem hormonal também não revelou diferença 

entre os genótipos. A concentração de glicosaminoglicanos mostrou-se maior nos 

ovários de animais knockout mais novos. O ovário e útero dos animais de 6 meses 

apresentaram áreas fibróticas e vacuolização celular, com locais de depósito de 

glicosaminoglicanos. Conclusões: Apesar de ter efeitos severos na morfologia dos 

órgãos reprodutivos, a ausência da enzima IDUA, no modelo animal avaliado, não 

provocou alterações na produção de hormônios esteroides ou no comportamento 

sexual.  
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ABSTRACT 

 

Mucopolysaccharidosis type I (MPS I) is a lysosomal storage disorder characterised 

by α-L-iduronidase (IDUA) deficiency. IDUA is responsible for the breakdown of 

glycosaminoglycans (GAGs), specifically dermatan sulphate and heparan sulphate 

and, when absent, causes the storage of these GAGs in both intracellular and 

extracellular compartments of several tissues. Patients with MPS I tend to have a short 

life expectancy when untreated. However, due to recent therapeutic advancements, 

many are reaching adult life and may chose to bear children. Therefore, it is relevant 

that the effects of MPS I on the female reproductive system and function be 

investigated. Aims: To characterise the female reproductive system and function in a 

murine model of MPS I. Methods: 3-month-old knockout and wild-type female mice 

underwent sexual behaviour and open field assays and were later euthanised. 6-

month-old mice were also euthanised, but not tested behaviourally. Their reproductive 

organs and blood were collected. The uteri and ovaries were stained with 

haematoxylin and eosin and colloidal iron. The sulphated GAGs present in both organs 

were quantified through a colorimetric assay. Plasmatic steroidal hormones 

concentrations were determined through ELISA. Results: The knockout females had 

an equivalent performance to the control females in the sexual behaviour assay. They 

also presented lower mobility in the open field test when compared to controls. Fibrosis 

and GAG storage were seen in uterine and ovarian tissue of older knockout mice but 

were absent in their younger or control counterparts. GAG levels were higher only in 

the ovary of 3-month-old knockouts. Conclusion: Despite their decreased mobility, 

MPS I female mice express normal sexual behaviour. While their reproductive organs 

show severe morphological compromise, especially in older individuals, their sexual 

hormone production does not seem to be affected.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

As doenças de depósito lisossômico (DDL) são um grupo de mais de 50 

doenças genéticas, com herança majoritariamente autossômica recessiva (Wilcox, 

2004). Elas são caracterizadas por uma disfunção das hidrolases lisossômicas, 

resultando na degradação deficiente de substratos nessas organelas (Parkinson-

Lawrence et al., 2010). Assim, o acúmulo de substratos não-degradados em 

endossomos e lisossomos é uma característica marcante nesse grupo de doenças, 

prejudicando diversas funções celulares (Parkinson-Lawrence et al., 2010). 

Com 11 tipos diferentes, as mucopolissacaridoses são DDLs decorrentes de 

uma deficiência específica na produção de enzimas envolvidas na degradação dos 

glicosaminoglicanos (GAGs) (Clarke, 2008; Neufeld and Muenzer, 2001). Essa 

deficiência enzimática promove o acúmulo intra e extracelular de GAGs, provocando 

alterações na matriz extracelular e no funcionamento lisossômico. 

A mucopolissacaridose tipo I (MPS I) é a DDL mais prevalente no Brasil, 

correspondendo a 8,3% dos erros inatos do metabolismo diagnosticados no país 

(Coelho et al., 1997).  Apesar de sua importância clínica, os estudos realizados com 

essa doença ainda são focados em alguns poucos tecidos e órgãos. 

Em vista do avanço nas técnicas terapêuticas direcionadas à MPS I, como a 

terapia de reposição enzimática (Laronidase™) e transplante de células 

hematopoiéticas, pacientes acometidos pela doença tem desfrutado de uma maior 

expectativa de vida (Aldenhoven et al., 2015; Wraith et al., 2004). Sendo assim, o 

número de pacientes em idade fértil, que podem escolher ter filhos, tem aumentado.  

Uma vez que complicações na gravidez em pacientes com MPS I foram 

relatadas (Stewart et al., 2016; Troko et al., 2016), é necessária a investigação dos 

efeitos dessa doença na função e morfologia do sistema reprodutor. Nosso grupo de 

pesquisa tem realizado essa investigação no sistema reprodutor masculino, tendo 

encontrado uma redução na contagem de espermatozoides e alterações morfológicas 

nos testículos do modelo murino da MPS I (do Nascimento et al., 2014).  

Poucos trabalhos relataram alterações no sistema reprodutor feminino do 

camundongo MPS I (Chung et al., 2007). Entretanto, relatos existem na literatura 

quanto à disfunções reprodutivas nas demais mucopolissacaridoses, em ambos 

machos e fêmeas (Soper et al., 1999). Em vista desses resultados, tivemos como 
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objetivo elucidar as características bioquímicas e morfológicas do sistema reprodutor 

feminino na MPS I, assim como registrar alterações no comportamento sexual 

decorrente da doença. 

 

1.1. Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

Verificar se fêmeas de um modelo murino de MPS I (Idua -/-) apresentam 

alterações morfológicas, bioquímicas ou comportamentais relacionadas à função 

reprodutiva quando comparadas a fêmeas saudáveis (Idua +/+). 

 

Objetivos Específicos 

 

• Avaliar a histopatologia dos ovários e útero desses animais; 

• Quantificar os níveis de glicosaminoglicanos sulfatados nesses órgãos; 

• Determinar os níveis de 17-β-Estradiol, progesterona e testosterona 

plasmáticos; 

• Investigar o comportamento sexual desse modelo. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. A mucopolissacaridose tipo I (MPS I) 

 

A mucopolissacaridose é uma doença de depósito lisossômico, causada pela 

deficiência de hidrolases lisossômicas responsáveis pela degradação dos GAGs 

(Neufeld and Muenzer, 2001). Existem, atualmente, dez tipos distintos de 

mucopolissacaridose, sendo estas diferenciadas pela enzima deficiente. 

A mucopolissacaridose do tipo I é causada por uma mutação no gene IDUA, o 

qual codifica a enzima α-L-iduronidase (IDUA). Ela é responsável pela degradação de 

GAGs, especificamente heparam sulfato (HS) e dermatam sulfato (DS). Na MPS I, 

HS e DS se acumulam no meio intracelular e na matriz extracelular, prejudicando o 

tráfego lisossomal e a sinalização celular (Clarke, 2008). Essas alterações celulares 

culminam no comprometimento da capacidade cardiorrespiratória e cognitiva, 

deficiência de mobilidade articular e no desenvolvimento de organomegalias (Clarke, 

2008). 

 A MPS I engloba um espectro de fenótipos, diferindo principalmente na idade 

do início dos sintomas e na severidade dos mesmos, assim como na presença de 

comprometimento cognitivo. O fenótipo mais brando, denominado Síndrome de 

Scheie (MPS I-S), costuma se apresentar na adolescência. Os pacientes afetados 

não possuem déficit cognitivo e podem ter uma expectativa de vida maior sem 

tratamento quando comparada às de outros fenótipos. As principais características da 

MPS I-S são a opacidade corneal e a perda de mobilidade articular (Neufeld & 

Muenzer, 2001).   

 O fenótipo intermediário é chamado de Síndrome de Hurler-Scheie (MPS I-

HS). Os pacientes afetados por essa modalidade da MPS I podem, raramente, 

apresentar algum comprometimento cognitivo. Seus sintomas somáticos, como 

esplenomegalia, hepatomegalia e disostose múltipla, costumam ser mais graves do 

que aqueles da MPS I-S (Neufeld & Muenzer, 2001; Pastores et al., 2007). A 

expectativa de vida dos pacientes acometidos pela MPS I-HS, sem tratamento, pode 

se estender até a vida adulta.  

 O mais grave dos fenótipos da MPS I é a Síndrome de Hurler (MPS I-H). Ela 

se torna aparente no início da infância e seus sintomas tem progressão rápida. 



 

17 
 

Pessoas com MPS I-H apresentam insuficiência respiratória, doença valvular 

cardíaca, hepatoesplenomegalia, opacidade corneal e deficiência cognitiva (Neufeld 

and Muenzer, 2001). 

 A classificação fenotípica na MPS I tem um papel essencial no sucesso da 

estratégia terapêutica selecionada (de Ru et al., 2012). Entretanto, apesar da clara 

divisão entre os fenótipos na teoria, eles se apresentam num espectro mais amplo do 

que apenas as três síndromes apresentadas acima. Além disso, correlações entre a 

mutação apresentada e os sintomas ainda não podem ser feitas com precisão (Terlato 

and Cox, 2003) e classificações fenotípicas realizadas por profissionais da saúde 

parecem ser subjetivas (de Ru et al., 2012). 

 

2.2. Modelos murinos da MPS I 

 

Os primeiros modelos animais da MPS I eram baseados na ocorrência natural 

da doença nas espécies estudadas (Haskins et al., 1979; Spellacy et al., 1983). Gatos 

e cachorros que manifestavam a doença eram empregados na investigação dos 

mecanismos da MPS I e ainda contribuem para o avanço diagnóstico e terapêutico 

(Ciron et al., 2006; Ellinwood et al., 2007). Entretanto, devido à facilidade da 

manutenção e o menor ciclo de vida dos roedores, modelos murinos tornaram-se mais 

comuns na investigação da MPS I.  

O primeiro modelo murino foi produzido por Clarke (1997), por meio da 

disrupção adenoviral do éxon 6 do gene Idua. Essa disrupção leva à completa 

deficiência enzimática, provocando o surgimento de sintomas característicos da MPS 

I a partir das 4 semanas de idade: disostose múltipla, dismorfia facial, presença de 

GAGs na urina e acúmulo progressivo de GAGs no baço, fígado, rins, músculos e 

tecido nervoso (Clarke, 1997). Um modelo similar foi produzido por Ohmi (2003). 

Subsequentemente, foram produzidos mais três modelos murinos da doença. 

Para permitir o estudo dos efeitos da terapia hematopoiética, Garcia-Rivera e 

colaboradores (2007) produziram um modelo imunodeficiente da MPS I. Wang e 

colaboradores (2010), por sua vez, produziram um quarto modelo da MPS I, com a 

intenção de mimetizar uma das mutações do gene IDUA mais frequentemente 

encontradas em pacientes (Wang et al., 2010). Pela inserção da mutação W392X no 

éxon 9 do gene Idua, os autores alegaram terem gerado um modelo que possibilita a 
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expansão de estratégias terapêuticas, as quais teriam como alvo específico a 

mutação. O modelo mais recente da MPS I foi concebido por Kim e colaboradores 

(2015), pela deleção dos éxons 6 ao 9 do gene Idua.   

 

2.3. O sistema reprodutor feminino 

 

O sistema reprodutor feminino representa uma complexa organização de 

tecidos e órgãos que, quando em funcionamento normal, asseguram o funcionamento 

de diversos processos, sendo os mais importantes deles a produção e liberação de 

gametas e o preparo dos órgãos para o processo de gravidez. Os órgãos primários 

do sistema reprodutor feminino são os ovários, onde os gametas são produzidos. Os 

dutos acessórios incluem as tubas uterinas, o útero e a vagina (Marieb et al., 2014).  

Os ovários são os órgãos responsáveis pela produção, amadurecimento e 

liberação dos oócitos, os gametas femininos. Em ambos humanos e camundongos, 

múltiplos folículos amadurecem simultaneamente durante um ciclo folicular. 

Entretanto, humanos liberam apenas um oócito após o final do ciclo de maturação 

folicular, enquanto camundongos podem liberar múltiplos gametas (Rendi et al., 

2012). Ademais, os ovários também são responsáveis pela produção de hormônios 

esteroides a partir do colesterol em ambas as espécies. 

O útero tem como função receber, manter e nutrir o embrião durante a 

gravidez. O revestimento interior uterino, endométrio, sofre alterações morfológicas 

de acordo com a flutuação hormonal durante o ciclo menstrual em humanos (Rendi 

et al., 2012).  Em camundongos, entretanto, não ocorrem grandes alterações no 

endométrio por conta das fases do ciclo estral (Rendi et al., 2012).  

Apesar de não afetar a morfologia endometrial no camundongo, a flutuação 

hormonal durante o ciclo estral provoca alterações morfológicas no epitélio vaginal 

nesses animais. No proestro, a mucosa vaginal apresenta epitélio estratificado com 

mais de 10 células de altura, sendo as camadas superiores queratinizadas (Rendi et 

al., 2012). Conforme o ciclo estral progride essas células descamam, deixando a 

mucosa vaginal mais fina. As células descamadas podem ser utilizadas para a 

identificação da fase do ciclo estral em que o animal se encontra (Goldman et al., 

2007). A morfologia da mucosa vaginal humana, por sua vez, se mantém estável 

durante o ciclo menstrual (Rendi et al., 2012). 
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2.4. Os glicosaminoglicanos no sistema reprodutor feminino 

 

Os glicosaminoglicanos são cadeias de polissacarídeos com carga negativa e 

de comprimentos variáveis (Kim et al., 2005). Eles são componentes essenciais da 

matriz extracelular de muitos tecidos (Kirn-Safran et al., 2009), sendo sintetizados por 

diversos tipos celulares somáticos. Em forma simples ou em conjunto com cadeias 

protéicas, na forma de proteoglicanos, os GAGs desempenham funções nos 

processos de adesão, migração, proliferação e diferenciação celular (Zhang et al., 

2010).  

Glicosaminoglicanos são essenciais no funcionamento do sistema reprodutor 

feminino. Eles se acumulam nas células da granulosa, interagindo com fatores de 

transcrição e permitindo a extrusão oocitária no processo de ovulação (Sato, 2015). 

No oviduto, os GAGs presentes promovem a capacitação do espermatozoide, 

influenciando sua motilidade e aumentando a probabilidade de fertilização (Borg and 

Holland, 2008).  

No ambiente uterino, por sua vez, os GAGs auxiliam no preparo do tecido após 

a implantação embrionária. Os proteoglicanos contendo heparam sulfato têm sua 

expressão aumentada durante o processo de deciduação, promovendo a 

vascularização dos tecidos uterinos pós-implantação (San Martin et al., 2004). Além 

disso, eles atuam na ancoragem do embrião no momento da implantação e na 

sinalização celular no período pré e pós-implantação (Kirn-Safran et al., 2008). 

 

2.5. Comportamento sexual feminino 

 

A função sexual é essencial para a propagação de todas as espécies 

sexuadas, entre elas as espécies mamíferas. Nestas espécies, o comportamento 

sexual é resultado da interação entre influências hormonais no sistema nervoso e a 

experiência sexual, em conjunto com o prazer gerado por essa experiência (Plant et 

al., 2015). Em humanos, especificamente, uma integração complexa das 

características fisiológicas, contextuais, culturais e comportamentais definem a 

intensidade e modalidade das respostas sexuais expressas por um indivíduo (Plant 

et al., 2015).  
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O comportamento sexual feminino ocorre de modo progressivo e pode ser 

descrito em duas fases: apetitiva e copulatória (Beach, 1976). A fase apetitiva possui 

grande componente motivacional e é composta por comportamentos com a função 

de atrair o parceiro. A fase copulatória engloba os comportamentos que culminam na 

transferência de espermatozoides do macho para a fêmea. Comportamentos 

copulatórios são espécie-específicos e estereotipados, enquanto comportamentos 

apetitivos são mais adaptáveis de acordo com influências ambientais (Plant et al., 

2015). 

Em camundongos, o comportamento sexual é composto por comportamentos 

de cortejo, como grooming mútuo e farejamento genital, e comportamentos de cópula, 

como a monta, lordose, intromissão e ejaculação. As fêmeas iniciam o 

comportamento de cópula em fuga, sendo perseguidas pelo macho antes da monta 

(Estep et al., 1975). As fêmeas mantêm a postura lordótica durante a intromissão 

realizada pelo macho, continuando a realizá-la 20 a 30 segundos após a ejaculação. 

O macho então faz a desmonta e ambos realizam autogrooming genital (Estep et al., 

1975). 

Os comportamentos apetitivos e consumatórios nos mamíferos são regidos por 

regiões distintas do cérebro. A via mesolímbica, constituída pelo núcleo accumbens, 

a amígdala e a área ventral tegmental, e a área pré-optica medial hipotalâmica 

(mPOA) são responsáveis pela expressão dos comportamentos apetitivos (Numan, 

2015; Pfaus, 2009). Em roedores, o estradiol secretado pelo ovário durante o 

processo de maturação folicular age no circuito mesolímbico, aumentando motivação 

sexual, e no mPOA, promovendo a expressão de comportamentos proceptivos 

(Micevych & Meisel, 2017). 

Os comportamentos consumatórios, principalmente a adoção de uma postura 

lordótica, são coordenados por núcleos hipotalâmicos. O estradiol e a progesterona 

agem no núcleo ventromedial para estimular a lordose, sendo a ação destes 

hormônios potencializada pela liberação de ocitocina pelo núcleo paraventricular 

(Numan, 2015). O mPOA, por outro lado, exerce ação inibitória no comportamento de 

lordose (Numan, 2015). 
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2.6. Reprodução e a MPS I 

 

O sistema reprodutor e a função reprodutiva foram pouco explorados nas 

mucopolissacaridoses. Com o aumento da expectativa de vida dos pacientes 

decorrente do avanço nas técnicas terapêuticas, tem se mostrado de grande 

relevância a investigação dos efeitos da MPS I na reprodução. Apesar dos 

tratamentos disponíveis facilitarem o processo de gravidez na doença (Castorina et 

al., 2015; Remérand et al., 2009), pouco é conhecido sobre as consequências do 

acúmulo de GAGs no sistema reprodutor para a concepção e a gravidez.  

Soper e colaboradores (1999) investigaram a eficiência reprodutiva de casais 

homozigotos de um modelo animal da mucopolissacaridose tipo VII. Ambos órgãos 

reprodutivos masculinos e femininos mostraram evidências de acúmulo de GAGs. 

Além disso, os autores observaram que animais afetados pela doença copulavam 

normalmente, e as fêmeas conseguiam parir os filhotes. Entretanto, os filhotes 

morriam entre o nascimento e o desmame, o que sugere um déficit no cuidado 

materno. 

Uma investigação similar ainda não foi feita na MPS I. Contudo, nosso grupo 

tem analisado o impacto da MPS I no sistema reprodutor masculino. Encontramos 

depósitos de GAGs no interstício testicular e menor produção espermática diária em 

machos knockout de 6 meses de idade (do Nascimento et al., 2014), além de 

alterações ultraestruturais nas células de Leydig e de Sertoli (do Nascimento, 

submetido). Observamos também um comprometimento no comportamento sexual 

de machos knockout, provavelmente devido à mobilidade reduzida apresentada por 

esses animais (do Nascimento, submetido). 

Os efeitos da MPS I no sistema reprodutor feminino foram parcialmente 

descritos por Chung e colaboradores (2007).  Os autores reportam um aumento de 

36 vezes na concentração de GAGs ovarianos de animais Idua -/-, além de 

descreverem depósitos de GAG no estroma ovariano destes mesmos animais. Os 

úteros destes animais não foram analisados. 
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3. MÉTODOS 

 

3.1. Animais de experimentação 

 

Todos os procedimentos empregados foram aprovados pelo comitê de ética no 

uso de animais (CEUA 3203160216). 

O modelo utilizado foi descrito por Ohmi e colaboradores (2003) e gentilmente 

cedido ao nosso grupo pela Dr. Elizabeth Neufeld (UCLA, EUA). Por possuírem uma 

deleção no éxon 6 do gene Idua, esses camundongos não produzem a enzima α-L-

Iduronidase, necessária para a degradação de heparam sulfato e dermatam sulfato. 

 A colônia de animais foi mantida no biotério do Departamento de Psicobiologia 

da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP-EPM) durante todo o período de 

experimentação. Os camundongos foram alojados em gaiolas de policarbonato, em 

sala com temperatura controlada (22 ± 2º C), com ciclo claro-escuro de 12/12h. 

Comida e água foram oferecidas à vontade. 

Após desmame, cada animal foi identificado por meio de furos nas orelhas e 

alojado com um a quatro outros camundongos de mesmo sexo, preferencialmente da 

mesma ninhada.  

 

3.2. Genotipagem 

 

DNA foi extraído do fragmento de orelha resultante da identificação dos 

animais (Truett et al., 2000). O material foi submerso em solução de NaOH (25mM) e 

EDTA (0,2 mM) e aquecido a 98º C, por uma hora. Em seguida, a solução foi resfriada 

até atingir 15º C, sendo então adicionada a uma solução de Tris-HCl (40 mM, pH 5,5). 

A mistura foi centrifugada por três minutos, a 1073 g, e armazenada a -20º C até sua 

análise por PCR.  

 Reações de PCR, utilizando os seguintes primers, foram realizadas para 

amplificar os fragmentos desejados: 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). Os três primers possuíam a temperatura de 

anelamento de 47º C. O produto da reação foi visualizado em gel de agarose (1,3%). 

Um exemplo de resultados da genotipagem encontra-se abaixo (Figura 1). 
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Figura 1. Genotipagem. Exemplo de bandas resultantes da reação de genotipagem por PCR, de acordo 
com cada genótipo. 

 

3.3. Comportamento sexual 

 

Dez animais do sexo feminino foram agrupados de acordo com seus genótipos: 

Controle (Idua +/+ ou Idua +/-) ou knockout (Idua -/-). Com 75 dias de idade, foram 

submetidos ao teste comportamental. Após o último teste, aos 90 dias de idade e 

ainda em estro, eles foram eutanasiados por meio de decapitação. Seus ovários, 

útero e sangue foram coletados para análises posteriores. 

As fêmeas de ambos os grupos tiveram seu ciclo estral registrado a partir dos 

75 dias de idade, por meio de lavagem vaginal com solução salina. O 

acompanhamento do ciclo foi mantido até a eutanásia, sendo que os testes 

comportamentais se iniciavam após o início do terceiro ciclo regular, na fase proestro 

(Fig. 2) (Brock et al., 2011).  

 

 

Figura 2. Ordem cronológica dos testes comportamentais. C.S: Comportamento sexual.  

 

Os testes de lordose eram realizados a cada ciclo estral, por três ciclos 

consecutivos. Os testes comportamentais eram iniciados 3 horas após o começo da 

fase escura do ciclo claro-escuro (21h) e foram realizados em caixas de 
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policarbonato. Um macho saudável (Idua +/+) sexualmente experiente foi adaptado à 

caixa de teste por 5 minutos. A fêmea foi colocada no aparato e suas respostas de 

lordose foram registradas. O teste teve duração de 15 minutos ou até o macho 

completar 20 montas. O quociente de lordose (QL) foi calculado de acordo com a 

seguinte fórmula: 

𝑄𝐿 =  
𝐿𝑜𝑟𝑑𝑜𝑠𝑒

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑠
 × 100 

 

3.4. Campo aberto 

 

Uma vez que o comportamento sexual da fêmea requer grande mobilidade 

(Estep et al., 1975), foi realizado o teste de campo aberto para identificar qualquer 

deficiência motora que pudesse estar presente nos animais (Walsh & Cummins, 

1976). 

O teste foi realizado na manhã anterior ao último teste de comportamento 

sexual. A locomoção dos animais foi registrada por 5 minutos. Foram quantificados os 

quadrantes que o animal percorreu e a frequência na qual ele atravessou o quadrante 

central. Foi observada também a frequência de comportamentos de grooming (auto-

limpeza) e rearing (se equilibrar sobre as duas patas traseiras). 

 

 

Figura 3. Desenho experimental. Número de animais de cada genótipo e idade utilizado para as 
análises realizadas nessa dissertação. 
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3.5. Dosagem hormonal 

 

O sangue coletado dos animais após a eutanásia foi acondicionado em tubos 

com heparina e centrifugado a 900 g por 10 minutos, a 4º C. Após centrifugação, o 

plasma foi coletado e armazenado a -80º C até o momento de dosagem. 

Os hormônios testosterona, progesterona e 17β-estradiol plasmáticos foram 

quantificados por meio de ELISA (Ensaio de imunoadsorção enzimática - Enzo Life 

Sciences, EUA). O procedimento foi realizado de acordo com as instruções do 

fabricante. 

 

3.6. Análise histopatológica, biométrica e morfométrica 

 

Para a análise histopatológica, foram utilizados órgãos provenientes dos 

animais Idua -/- (n=5) e Idua +/+ (n=3) submetidos aos testes de comportamento. 

Adicionalmente, foram eutanasiadas três fêmeas Idua -/- e três fêmeas Idua +/+, com 

180 dias de idade (Fig. 3), também por decapitação. Um esfregaço vaginal foi 

realizado logo após a eutanásia, para determinar em qual fase do ciclo estral o animal 

se encontrava. Após extração, ovários e o útero foram imersos em solução de 

Davidson modificada (água destilada 50%, formaldeído 30%, etanol absoluto 15% e 

ácido acético 5%) por 24 horas (Latendresse et al., 2002).  

As massas absoluta e relativa dos ovários e útero coletados após eutanásia 

desses animais foram obtidas em balança analítica e a massa corporal foi obtida 

utilizando balança de precisão. A massa relativa dos órgãos foi calculada pela 

seguinte fórmula: 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 × 100
 

 

Após esse período, os órgãos foram lavados com água destilada, desidratados 

em soluções de etanol com crescentes concentrações, diafanizados em xilol e 

incluídos em Paraplast Plus®. As amostras de ovário e útero foram então cortadas 

em micrótomo, tendo cada corte 5 µm de espessura. Cada lâmina foi preenchida com 

um mínimo de dois cortes não consecutivos e secas a 37º C por 24 horas. 
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As lâminas foram coradas com ferro coloidal (pH = 1,7) (Layton and Bancroft, 

2012), um corante específico para GAGs, e hematoxilina e eosina (Bancroft and 

Layton, 2012). Após montagem, os cortes foram observados por microscopia óptica 

e suas características foram qualitativamente analisados.  

Em seguida, análises quantitativas foram feitas nas lâminas uterinas. A largura 

do miométrio foi quantificada em três áreas distintas de três cortes uterinos não-

consecutivos. A altura do epitélio glandular também foi mensurada em três cortes não-

consecutivos, pela medição de 15 células epiteliais escolhidas aleatoriamente 

(Adaptado de Gomes et al., 2013). Todas as análises morfométricas foram realizadas 

no software ImageJ (Schneider et al., 2012). 

 

3.7. Quantificação de glicosaminoglicanos 

 

Os glicosaminoglicanos sulfatados presentes nos ovários e útero de cada 

animal foram quantificados por meio de ensaio colorimétrico com uma solução de azul 

de 1,9-dimetilmetileno (DMMB). 

Camundongos fêmea de 3 (12 Idua +/+ e 3 Idua -/-) e 6 (4 Idua +/+ e 9 Idua -/-

) meses de idade (Fig. 3) sofreram eutanásia por overdose de anestésico (Quetamina 

300 mg/Kg e Xilazina 30 mg/Kg). Os ovários e útero de cada animal foram coletados 

e congelados a -80º C até o momento da análise.  

Os órgãos foram descongelados em gelo e seus pesos foram registrados. As 

amostras foram então tratadas com proteinase K (Thermofischer, EUA) e os GAGs 

presentes nas mesmas foram precipitados com etanol gelado. Após a evaporação do 

etanol, as amostras foram tratadas com DNAse I, uma vez que o DNA também 

interage com o DMMB. Após uma última precipitação com etanol, as amostras foram 

secas a temperatura ambiente e ressuspendidas em acetato de amônio 0,1 M (pH 

7,0). 

A solução de DMMB foi preparada pela diluição de 2,58 mg de azul de 1,9-

dimetileno em 200 ml de ácido fórmico 55mM (pH 3,3). A solução foi adicionada às 

amostras na proporção de 1:10 e lida em uma placa de 96 poços a 520 nm. Sulfato 

de condroitina (50 mg/mL) foi utilizado como padrão para a reação. Alguns animais 

tiveram apenas um dos ovários utilizado para a dosagem, uma vez que o outro ovário 

havia sido empregado na análise histopatológica. Quando os dois ovários de um 
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mesmo animal foram analisados, a média aritmética dos valores encontrados nos dois 

órgãos foi calculada e essa média foi utilizada como uma única observação nas 

análises estatísticas. 

 

3.8. Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada através do software R-Studio. Normalidade 

foi avaliada através do teste de Shapiro-Wilk. Para medidas independentes, foram 

utilizados modelos lineares generalizados (GLzM), ajustados de acordo com a 

distribuição dos dados. Para dados com medidas repetidas, como os dados dos testes 

de comportamento sexual, foram utilizadas equações de estimação generalizadas 

(GEE), também de acordo com a distribuição dos dados. Em ambos os casos, foram 

utilizados modelos adequados para a distribuição Gaussiana, caso os dados 

apresentassem normalidade. Quando não havia normalidade, os modelos de 

distribuição gama e Poisson eram comparados através do teste de critério de 

informação de quase-verossimilhança (QIC – quasi-likelihood information criteria). 

Para comparação entre grupos, no caso de dois fatores (idade e genótipo), foram 

utilizados contrastes planejados de Tukey. O nível de significância empregado foi de 

0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Comportamento 

 

Os animais Idua -/- apresentaram menor mobilidade no teste do campo aberto 

(Fig. 4) quando comparados aos camundongos Idua +/_. Eles percorreram menor 

número de quadrantes totais (β = -0,44; z = -8,26; p<2x10-16), centrais (β = -0,60; z = 

-8,19; p = 2.6x10-16) e periféricos (β = -0,25; z = -3,18; p = 0,0015). Além disso, 

realizaram grooming (β = -0,73; z = -2,17; p = 0,03) e rearing (β = -0,54; z = - 4,83; 

1,4x10-6) em menor frequência. 

 

 

Figura 4. Teste do campo aberto. Animais de 3 meses de idade (n=10) foram submetidos ao teste de 
campo aberto. Foi utilizado GLzM para análise estatística. A estrela representa significância (p<0,05). 

 

No teste de comportamento sexual, não foi encontrado efeito do genótipo no 

quociente de lordose (β = -12.23, z = -1.038, p = 0.30) ou no número absoluto de 

lordoses (β = -2.067, z = -0.85, p = 0.39) (Fig. 5).  
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Figura 5. Teste de comportamento sexual. Camundongos fêmea de 3 meses (n=10) foram submetidos 
a 3 testes de comportamento sexual. Os animais foram expostos a um macho experiente e a frequência 
de lordose apresentada foi quantificada. O quociente de lordose foi calculado pela divisão da 
frequência de lordoses pelo número de montas realizadas no teste. Os dados foram analisados por 
GEE. Significância é considerada como p<0,05. 

 

4.2. Dosagem hormonal 

Não foram identificados efeitos do genótipo nas dosagens de estradiol (β = -

1,65 x 10-4, t = -0,17; p = 0,87), progesterona (β = 4,07x10-6, t = 0,15; p = 0,88) e 

testosterona (β =1,17x10-5, t = 0,68; p = 0,54).  

 

Tabela 1.  Resultado da análise hormonal.  

Hormônio Idua +/+ Idua -/- 

Testosterona 242,5 ± 104 186,8 ± 89,63 

Progesterona 37388 ± 46272,8 32449, 1 ± 44732,5 

17- β-Estradiol 1381,6 ± 2286,4 1788,6 ± 3836,2 

Análise hormonal por ELISA. Média ± desvio padrão. Valores expressos em µg/ml. 

 

4.3. Análise histopatológica, biométrica e morfométrica  

 

Quanto aos parâmetros morfométricos (Fig. 6), foi observado efeito do 

genótipo (β = 0,0011; z = 2,84; p = 0,0045) e da idade (β = 0,02; z = 8,078; p = 6,66x 

10-16) na altura do epitélio glandular, mas não da interação entre a idade e genótipo 

(β = -0,0051; z= -1,48; p = 0,14). No miométrio, foram encontrados efeitos da idade 

(β = -0,0039; z = -5,84; p = 5,13x10-9) e da interação (β = -0,0034; z = -3,74; 

p=0,00018), mas não do genótipo (β = 0,001; z = 1,28; p = 0,2). Resultados da 

comparação entre os grupos pelo método de Tukey encontra-se evidenciados na 

Figura 6. 
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Figura 6. Parâmetros morfométricos uterinos. A altura epitelial e a altura miometrial foram quantificadas 
em cortes uterinos corados com hematoxilina e eosina (n=13). Os dados foram analisados por GEE. 
Os grupos foram comparados por contrastes planejados pelo método de Tukey. A estrela representa 
significância (p<0,05). 

 

No tecido ovariano corado com hematoxilina e eosina, observamos fibrose 

estromal nos camundongos Idua -/- de 6 meses (Fig 7 - H). Entretanto, tal alteração 

não foi encontrada nos animais de 3 meses de idade (Fig. 7 - C), tampouco nos 

animais Idua +/+ de ambas as idades (Fig. 7 - A, B, C e F).  A coloração por ferro 

coloidal evidenciou acúmulo de glicosaminoglicanos no estroma ovariano de animais 

Idua -/- de 6 meses de idade (Fig. 9 – G,H), ausente nos animais Idua +/+ (Fig. 9 – 

E,F). A coloração não diferiu entre os genótipos nos camundongos de 3 meses (Fig. 

9 – A-D).   

No útero dos animais Idua -/- de 6 meses, notamos a presença de células 

vacuolizadas no endométrio e miométrio (Fig. 10 – G,H), bem como áreas de fibrose 

na camada miometrial (Fig. 8 – G). Ambas observações se mostraram ausentes no 
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útero dos animais de 3 meses. Não observamos diferenças na coloração por ferro 

coloidal entre os animais Idua +/+ e Idua -/- em ambas as idades (Fig. 10). 

Não foram encontrados efeitos significativos do genótipo, idade ou a interação 

das duas variáveis na massa corporal ou nas massas relativas do útero e ovários. Os 

coeficientes dos modelos e o resultado de seus respectivos testes t encontram-se na 

tabela 2. 

 

Tabela 2. Resultados da análise biométrica.  

Análise hormonal por ELISA. Média ± desvio padrão. Valores expressos em µg/ml. Rel.: Relativa. 

 

 

 

Tabela 3. Parâmetros dos modelos e testes de hipótese da análise biométrica  

     Idade    Genótipo Interação 

Parâmetros β t p β t p β t p 

Massa 
Corporal 

-7,7 x 10-4 -2,2 0,056 -1,7 x 10-4 -0,48 0,64 4 x 10-4 0,84 0,42 

Massa Rel. 
Útero 

3,71 0,72 0,49 6,72 1,35 0,21 -0,33 -0,11 0,92 

Massa Rel. 
Ovário 

310,2 0,34 0,74 -982,3 -1,54 0,15 -52,9 -0,05 0,96 

Significância foi considerada como p <0,05. β: coeficiente do modelo. t: resultado do teste de 

hipótese do coeficiente. Rel.: Relativa. 

 

 3 meses 6 meses 

Parâmetros Idua +/+ Idua -/- Idua +/+ Idua -/- 

Massa Corporal 21,6 ± 2,7 22,5 ± 3,1 26,9 ± 3,1 24,98 ± 2,0 

Massa Rel. Útero 0,42 ± 0,1 0,29 ± 0,05 0,33 ± 0,14 0,26 ± 0,16 

Massa Rel. Ovário 0,03 ± 0 0,04 ± 0,02 0,02 ± 0,01 0,04 ± 0,01 
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Figura 7. Cortes de ovário corados com hematoxilina e eosina. Fotos foram capturadas no aumento de 
100x. As setas amarelas indicam áreas de fibrose, presentes somente em no ovário de animais Idua -
/- de seis meses. A comparação entre genótipos foi feita entre camundongos com mesmo ciclo estral 
no momento de coleta. 
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Figura 8. Cortes de útero corados com hematoxilina e eosina. Fotos foram capturadas no aumento de 
40x. As setas amarelas indicam áreas de fibrose, presentes somente em no útero de animais Idua -/- 
de seis meses. A comparação entre genótipos foi feita entre camundongos com mesmo ciclo estral no 
momento de coleta. 
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Figura 9. Cortes de ovário corados com ferro coloidal (pH 1,7). Fotos foram capturadas no aumento de 
100x. Animais Idua -/- apresentam maior acúmulo de glicosaminoglicanos sulfatados no estroma 
ovariano, principalmente aos 6 meses de idade (G, H). A comparação entre genótipos foi feita entre 
camundongos com mesmo ciclo estral no momento de coleta. 
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Figura 10. Cortes de útero corados com ferro coloidal (pH 1,7). Fotos foram capturadas no aumento 
de 40x. Animais Idua -/- apresentam maior acúmulo de glicosaminoglicanos sulfatados no endométrio 
(C, D, G, H). A comparação entre genótipos foi feita entre camundongos com mesmo ciclo estral no 
momento de coleta. 
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4.4. Quantificação de glicosaminoglicanos 

Não foram encontrados efeitos significativos da idade (β = -0,5; t = -1,74; p = 

0,095) ou da interação entre genótipo e idade (β = 0,31; t = 0,89; p = 0,38) na 

concentração de glicosaminoglicanos (Fig. 11). Entretanto, um efeito significante do 

genótipo (β = -0,851; t = -3,31; p = 0,003) nesse parâmetro foi observado. Contrastes 

planejados pelo método de Tukey evidenciaram uma diferença na concentração de 

GAGs ovarianos entre camundongos Idua -/- e Idua +/+ na idade de 3 meses (β = 

0,85 ; z = 3,31; p = 0,005). 

 Na concentração de glicosaminoglicanos no útero, não foram observados 

efeitos significativos da idade (β = 7,98; t =0,44; p = 0,67), genótipo (β = -11,19; t = -

1,14; p =0,27) ou da interação (β = 7,33; t = 0,34; p = 0,74). 
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Figura 11. Concentração de glicosaminoglicanos nos ovários e úteros. Os glicosaminoglicanos (GAGs) 
sulfatados foram quantificados por colorimetria nos tecidos ovariano e uterino de camundongos (n=28) 
de 3 e 6 meses. Animais Idua -/- apresentaram maior concentração de GAGs apenas nos ovários, aos 
3 meses de idade. GLzM foi utilizado, com contrastes planejados pelo método de Tukey. A estrela 
representa significância (p<0,05) 
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5. DISCUSSÃO 

Devido à melhoria nas técnicas terapêuticas para o tratamento da 

mucopolissacaridose, houve um aumento na qualidade de vida e longevidade dos 

pacientes com mucopolissacaridose tipo I. Com o aumento da expectativa de vida 

destes pacientes, muitos deles atingem a vida adulta e decidem ter filhos. Entretanto, 

pouco se sabe sobre o efeito da MPS I sobre o sistema reprodutor. Sendo assim, esse 

trabalho teve como objetivo descrever os parâmetros reprodutivos femininos e o 

comportamento sexual de um modelo murino da MPS I. 

Os efeitos das doenças de depósito lisossômico no sistema reprodutor de seus 

modelos animais foram pouco estudados. Soper e colaboradores (1999) investigaram 

o desempenho reprodutivo e o sistema reprodutor de animais MPS VII, relatando 

depósitos de GAGs nas células intersticiais de ovários de animais não-tratados, sendo 

que a maioria dos animais não apresentava sinais de ovulação. Os animais tratados 

com reposição enzimática, entretanto, apresentavam corpos lúteos mas mantiveram 

a vacuolização nas células intersticiais (Soper et al., 1999). 

Não existe descrição abrangente da função reprodutiva do modelo murino da 

MPS I na literatura. Tampouco há dados relativos ao comportamento sexual desse 

modelo. Em nosso estudo, o desempenho no teste de comportamento sexual se 

mostrou similar entre os camundongos Idua -/- e Idua +/_. É importante ressaltar que 

foi quantificada somente a frequência de lordoses realizadas pelas fêmeas. Porém, o 

comportamento de receptividade sexual é mais complexo que somente a lordose 

(Beach, 1976) e é possível que existam alterações nestes outros parâmetros. 

Entretanto, uma vez que os comportamentos proceptivos são sutis e requerem 

extenso treinamento para identificá-los, não foi possível realizar a quantificação dos 

mesmos neste trabalho.  

No teste do campo aberto, observamos uma mobilidade reduzida nos animais 

Idua -/- quando comparados aos Idua +/_. O déficit de mobilidade já havia sido 

caracterizado nesse modelo (Baldo et al., 2012; Pan et al., 2008) e é condizente com 

os nossos resultados. Esse déficit, entretanto, não afetou o desempenho no teste de 

comportamento sexual. Uma vez que comportamentos consumatórios em 

camundongos são menos ativos do que comportamentos apetitivos, como a cópula 

em fuga (Estep et al., 1975), é possível que esses não sejam tão afetados pela 

dificuldade de locomoção resultado da doença. 
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Os hormônios esteroides exercem grande influência hipotalâmica, modulando 

a expressão do comportamento sexual (Plant et al., 2015). Uma vez que não foi 

observada diferença no comportamento, era esperado que não haja diferenças 

também nas concentrações plasmáticas de hormônios esteroides entre os genótipos. 

De fato, não conseguimos observar efeito do genótipo nas concentrações de 

testosterona, 17-β-estradiol ou progesterona. 

O ovário é o principal local de produção destes hormônios esteroides em 

fêmeas a partir do colesterol (Miller & Bose, 2011).  É estabelecido na literatura que o 

lisossomo é uma organela importante na via da esteroidogênese e disrupções nas 

hidrolases lisossômicas podem acarretar no acúmulo secundário de colesterol 

(Parkinson-Lawrence et al., 2010). Este acúmulo ocorre no cérebro de animais MPS 

I (McGlynn et al., 2004), mas não existem relatos do mesmo nos ovários. Portanto, 

acreditamos que estudos com maior tamanho amostral poderiam auxiliar na 

compreensão do efeito da MPS I na produção de hormônios esteroides. 

O acúmulo de glicosaminoglicanos em diversos órgãos e tecidos é a principal 

característica das mucopolissacaridoses (Neufeld and Muenzer, 2001). Nós 

esperávamos encontrar evidências de acúmulo também no sistema reprodutor 

feminino. Chung e colaboradores (2007) relataram um aumento de 36 vezes na 

concentração de glicosaminoglicanos ovarianos em camundongos Idua -/- de 8 

meses de idade quando comparados aos Idua +/+ de mesma idade. Nosso trabalho 

também evidenciou um aumento na concentração de GAGs ovarianos, mas apenas 

nos animais de 3 meses de idade.  

É possível que não tenhamos encontrado efeito do genótipo na concentração 

de GAGs ovarianos nos animais de 6 meses ou GAGs uterinos em ambas as idades 

devido ao tamanho amostral reduzido e o desbalanço entre os grupos controle e 

knockout. Essa possibilidade é corroborada pelo fato de que a coloração por ferro 

coloidal evidenciou acúmulo de glicosaminoglicanos no estroma ovariano e no 

endométrio uterino dos animais knockout, principalmente aos 6 meses de idade. 

Estes resultados estariam de acordo com Chung (2007), que também relatou acúmulo 

de GAGs no tecido ovariano de camundongos Idua -/- de 8 meses. 

A nível histopatológico, encontramos algumas diferenças nos órgãos dos 

knockouts comparados aos dos controles. Apesar de terem sido reportados, em 

trabalhos anteriores, sinais de necrose e degeneração em células do sistema 

reprodutor masculino desses mesmos animais (do Nascimento et al., 2014), não 
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foram observados sinais de degeneração ou necrose nas células dos tecidos ovariano 

ou uterino. Entretanto, encontramos áreas fibróticas no estroma ovariano e na 

camada miometrial uterino dos animais Idua -/- de 6 meses (Fig. 8-G). Porém, o tecido 

fibrótico estava ausente nos órgãos de animais de 3 meses de mesmo genótipo, o 

que ressalta o caráter progressivo da doença.  

Além da análise histopatológica dos úteros, empregamos medidas 

morfométricas para identificar marcadores histológicos de atividade estrogênica. 

Mudanças na altura epitelial glandular e largura miometrial são relacionadas a ambos 

efeitos genômicos e não-genômicos no tecido uterino, os quais são essenciais para 

a função reprodutoca (Grunert et al., 1984). Entretanto, os efeitos do genótipo 

observados nestes parâmetros foram pequenos e são provavelmente um reflexo do 

edema celular resultante do acúmulo de GAGs e não resultado da atividade 

estrogênica. 

O dermatam sulfato e seus proteoglicanos estão envolvidos no processo de 

sinalização celular e integridade estrutural (Trowbridge and Gallo, 2002). Eles são 

necessários especialmente para a organização do colágeno na matriz extracelular, o 

que pode explicar a porção fibrótica do tecido encontrada em ambos útero e ovário 

dos animais Idua -/-. No sistema reprodutor, os GAGs são de extrema importância 

para a maturação folicular, acumulando-se na região das células da granulosa e 

cumulus oophurus e interagindo com fatores de transcrição para permitir a extrusão 

do oócito (Sato, 2015). O heparam sulfato e seus proteoglicanos, especificamente, 

são essenciais para o processo de implantação de embriões. Quando expressos no 

útero, eles são responsáveis pela vasculogênese endometrial e decidualização 

durante o período pré-implantação (San Martin et al., 2004).  

Uma vez que os GAGs sulfatados são moléculas hidrofílicas, eles são 

importantes também para o controle da hidratação tecidual (Bishop et al., 2007). 

Sendo assim, seria esperado que o peso relativo do órgão, uma medida indireta de 

hidratação, fosse maior nos órgãos de animais Idua -/-. Entretanto, não foram 

observadas diferenças entre peso uterino ou ovariano relativo entre os genótipos. É 

possível que outros fatores que influenciam a hidratação tecidual, como flutuações 

hormonais durante o ciclo estral, tenham afetado a medida do peso (Grunert et al., 

1984). 

Em relação à massa corporal, também não encontramos diferenças entre 

genótipos. Nossos resultados estão condizentes com resultados prévios de nosso 
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grupo de pesquisa (do Nascimento et al., 2014), mas existem relatos na literatura de 

diferenças na massa corporal entre animais Idua -/- e Idua +/+. Baldo e colaboradores 

(2013) relataram que animais Idua -/-, aos 6 meses de idade, possuíam maior massa 

corporal quando comparados aos Idua +/+. Os animais knockout utilizados por Pan 

(2008) também apresentaram maior massa corporal. 

É importante ressaltar que este trabalho possui algumas limitações. Devido à 

dificuldade de gerar animais knockout, nós utilizamos um número reduzido de animais 

em nossos experimentos, utilizando muitas vezes grupos controle maiores do que o 

grupo experimental. Além disso, também pelo número reduzido de animais obtidos a 

partir de nossa colônia, não pudemos comparar os parâmetros histopatológicos e 

bioquímicos através das diferentes fases do ciclo estral. 

Apesar das limitações enumeradas acima, nossos resultados sugerem que a 

ausência da enzima α-L-iduronidase no modelo animal de MPS I não parece 

influenciar o comportamento sexual, mas contribui para a alteração de parâmetros 

morfológicos nos ovários. As investigações histopatológicas, biométricas, 

comportamentais e hormonais realizadas nesse trabalho são essenciais para a 

realização de novos experimentos caracterizando as consequências celulares, 

moleculares e comportamentais da deficiência da enzima IDUA. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo caracterizar o sistema reprodutivo feminino e 

o comportamento sexual de um modelo murino da mucopolissacaridose do tipo I. 

Observamos que, apesar de apresentar um déficit de mobilidade, o comportamento 

sexual dos animais Idua -/- não difere dos animais controle. Além disso, concluímos 

que existem alterações histopatológicas nos órgãos reprodutivos dos camundongos 

Idua -/-, principalmente dos animais mais velhos.  

Apesar das limitações de nosso estudo, acreditamos que conseguimos 

descrever, de modo abrangente, o sistema reprodutor feminino no modelo da 

mucopolissacaridose. Esperamos que esse conhecimento contribua não só para a 

compreensão do modelo em si, mas também do processo reprodutivo em mulheres 

afetadas pela MPS I.   
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8. ANEXOS 

8.1. Anexo I – Certificado do Comitê de Ética no Uso de Animais 

 


