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CAPÍTULO 1 

 

Estudo sobre a reprodução de ovinos da raça somalis brasileira: histomorfometria 

epididmária, expressão gênica e proteica no aparelho reprodutor 

 

RESUMO GERAL- A raça Somalis Brasileira é uma das mais rústicas dentre os ovinos 

deslanados do Nordeste, sendo bastante adaptada ao semiárido e sistemas de criação 

extensivos, com base em pastagem nativa. Portanto, esta raça, assim como as demais 

deslanadas, representam genótipos únicos e de suma importância para a garantia da 

variabilidade dos rebanhos dos sistemas de produção, formação de novas raças ou 

cruzamentos com animais exóticos. Apesar das aptidões e diferenciada capacidade de 

adaptação dos carneiros Somalis Brasileira, poucos são os trabalhos encontrados na 

literatura sobre estes animais. Portanto, o presente estudo foi conduzido com a finalidade 

de avaliar aspectos do epidídimo, expressão gênica e proteômica de tecidos do aparelho 

reprodutivo de carneiros desta raça. Animais com 150 dias de idade foram abatidos 

(conforme normas do Ministério da Agricultura) e órgãos coletados para análise de 

extração de RNA, em testículo, epidídimo, glândulas vesiculares e bulbo-uretrais, e 

histomorfometria epididmária. A expressão dos genes foi avaliada através de RT-PCR, 

utilizando-se o gen da GAPDH como referência. Procedeu-se também à extração de 

proteínas das amostras de tecido epididimário para identificação através de 

espectrometria de massa (ESI-Q-ToF). Dados assim obtidos foram analisados com o 

aplicativo para anotações de proteínas (STRAP) e as potenciais interações de específicas 

proteínas, com o aplicativo STRING 9.05. A expressão de clusterina foi detectada em 

todos os tecidos analisados, mas a região da cabeça (Ep2) e corpo (Ep5) do epidídimo 

apresentaram as maiores expressões (p < 0,05). A expressão de mRNA para osteopontina 

foi localizada em todos os tecidos testados porém, a expressão nas vesículas seminais foi 

maior do que nos demais órgãos (p < 0,05). Níveis de mRNA para osteopontina não 

diferiram nas regiões do epidídimo, testículo e glândulas bulbo-uretrais (p > 0,05). A 

expressão de mRNA para a prostaglandina D-sintetase (PGDS) foi detectada nos 

testículos e todos os segmentos do epidídimo, não apresentando diferenças entre eles (p 

> 0,05). No entanto, não foi possível detectar níveis de expressão deste gen nas glândulas 

sexuais acessórias.  

 

Palavras- chave: proteínas, ovinos, expressão gênica, histomorfometria, proteômica. 
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Study on the reproduction of sheep of the brazilian somalis breed: 

histomorphometry of the epididimium, gene expression and proteins of the 

reproductive apparatus 

 

ABSTRACT - The Somalis Brasileira breed is one of the most rustic sheep of the 

Northeast, being very adapted to the semi-arid and extensive breeding systems, based on 

native pasture. Therefore, this breed, as well as the others described, represent unique and 

extremely important genotypes to guarantee the variability of herds in production 

systems, formation of new breeds or crosses with exotic animals. Despite the aptitude and 

differentiated adaptability of the Brazilian Somalis sheep, few works are found in the 

literature on these animals. Therefore, the present study was conducted with the purpose 

of evaluating aspects of the epididymis, gene expression and proteomics of tissues of the 

reproductive apparatus of sheep of this breed. Animals with 150 days of age were 

slaughtered (according to norms of the Ministry of Agriculture) and organs collected for 

analysis of RNA extraction in testis, epididymis, vesicular and bulb-urethral glands, and 

epididymal histomorphometry. Expression of the genes was assessed by RT-PCR, using 

the GAPDH gene as a reference. Protein was also extracted from epididymal tissue 

samples for identification by mass spectrometry (ESI-Q-ToF). Data thus obtained were 

analyzed with the protein annotation application (STRAP) and the potential interactions 

of specific proteins, with the application STRING 9.05. The expression of clusterin was 

detected in all tissues analyzed, but the head (Ep2) and body (Ep5) regions of the 

epididymis presented the highest expressions (p <0.05). The expression of mRNA for 

osteopontin was localized in all tissues tested, but the expression in the seminal vesicles 

was higher than in the other organs (p <0.05). Levels of mRNA for osteopontin did not 

differ in the regions of the epididymis, testis and bulb-urethral glands (p> 0.05). 

Expression of prostaglandin D-synthetase (PGDS) mRNA was detected in the testes and 

all segments of the epididymis, with no differences between them (p> 0.05). However, it 

was not possible to detect expression levels of this gene in the accessory sex glands. The 

results obtained in the histological analysis of the 8 epididymal segments in Brazilian 

Somali sheep showed the presence of several cell types in the epithelium, such as main, 

apical, basal and halo cells. The main, basal and halo cells were observed in all segments 

of the epididymis and apical cells were not observed in the tail of the epididymis. The 

volumetric proportion of the regions showed a higher percentage of epithelium in the 

proximal head, distal head and body (Ep6), and the lower count was shown in the body 
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(Ep5). The connective tissue count was higher in the same segment (Ep5) and without 

significant differences along the epididymal segments in general. The lamina propria 

count showed few alterations in the regions of the epididymis and the lumen without 

spermatozoa was visibly larger in the proximal head, whereas in the region of the head 

and body of the epididymis there was a large percentage of lumen with spermatozoa.  

 

Key words: proteins, sheep, gene expression, histomorphometry, proteomics.
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REVISÃO DE LITERATURA 

1 PROTEÍNAS DO PLASMA SEMINAL 

O plasma seminal é produto das secreções das glândulas sexuais acessórias, 

epidídimo e ductos deferentes (EVANS; MAXWELL, 1990) e exerce papel essencial 

para funções espermáticas, desde a ejaculação até a fertilização (KRAUS et al., 2005). O 

fluido seminal contém uma variedade de componentes inorgânicos e orgânicos, entre os 

quais as proteínas que, por sua vez, modulam cruciais funções e processos da reprodução, 

como motilidade e capacitação espermática, proteção celular, reação acrossômica e 

fertilização (BELLIN et al., 1998; KILLIAN et al., 1993; MOURA et al., 2011). Além de 

favorecer a fertilidade, atuando como diluente e veículo para a migração dos 

espermatozoides, o plasma seminal também fornece energia para as células e atua como 

tamponante mantendo a integridade da membrana celular dos espermatozoides 

(MAXWELL & JOHNSON, 1999). A maior parte do plasma seminal entra em contato 

com os espermatozoides durante a ejaculação, atuando como meio de sobrevivência e 

transporte para as células espermáticas (MILLER et al.,1990). Durante a passagem 

através do epidídimo, o fluido ao qual os espermatozoides são expostos sofre alterações 

substanciais na composição, incluindo mudanças da osmolaridade, da proporção iônica, 

das reservas energéticas e de tipos proteicos. Muitas dessas alterações são mediadas por 

proteínas secretadas em regiões restritas do ducto epididimário e por associações 

subsequentes dessas proteínas com os espermatozoides (ZENICK et al., 1994).  Proteínas 

secretadas pelo epidídimo são responsáveis por desenvolver e melhorar a capacidade dos 

espermatozoides para fertilizar o óvulo (RUSSEL et al., 2007). Clusterina, Osteopontina 

e Prostaglandina D-sintetase estão entre as principais proteínas candidatas a serem 

marcadores moleculares de fertilidade, segundo estudos recentes (KILLIAN et al., 1993; 

MOURA et al., 2006a, b, 2007) pois estariam envolvidas com importantes mecanismos 

que envolvem a fecundação. 

 

1.1 Proteínas associadas à proteção dos espermatozoides 

A proteção dos gametas masculinos está direta ou indiretamente relacionada às 

proteínas presentes no plasma seminal atuando em mecanismos de proteção da membrana 

plasmática e contra os efeitos deletérios do estresse oxidativo e ataque imunológico 

(MOURA et al., 2006). O estresse oxidativo refere-se ao desequilíbrio entre o nível de 

produção de espécies reativas de oxigênio (EROS) e o grau de proteção dos mecanismos 
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antioxidantes (ONG; CHAN; CHIA; 2002). Vários autores demonstraram que a geração 

de EROS pelos espermatozoides é fundamental para que ocorram os processos 

fisiológicos como maturação espermática, capacitação, reação acrossomal, estabilização 

da mitocôndria dentro da peça intermediária e fusão do espermatozoide/ovócito 

(AGARWAL et al., 2008; DESAI et al., 2009; GONÇALVES et al., 2010; KOTHARI et 

al., 2010). A maioria dos seres vivos possui eficiente sistema de proteção capaz de 

neutralizar os efeitos maléficos ocasionados pelas ROS. Para proteger-se do efeito letal 

da formação excessiva de ROS, a célula possui um sistema de defesa antioxidante, 

enzimático e não enzimático que pode atuar tanto removendo o agente antes que ele cause 

lesão, quanto reparando a lesão ocorrida (FERREIRA; MATSUBARA, 1997; 

HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1999).  Diversas enzimas antioxidantes atuam neste 

mecanismo de defesa e estão presentes no plasma seminal e nos espermatozoides dos 

animais, sendo que, na espécie bovina, foram encontradas no plasma seminal glutationa 

peroxidase, superóxido dismutase e catalase (em baixa concentração), e nos 

espermatozoides foram encontrados principalmente superóxido dismutase e baixa 

concentração de glutationa peroxidase. Verificou-se ausência da catalase nos 

espermatozoides bovinos, diferindo de outras espécies, como humana e ovina, nas quais 

foi detectada a atividade da catalase (BILODEAU et al., 2000), embora a catalase 

presente no plasma seminal esteja relacionada, em ovinos e bovinos, ao controle do 

estresse oxidativo nas células (BUCAK et al., 2007). O espermatozoide conta com um 

sistema enzimático de defesa antioxidante, contendo componentes enzimáticos citados, 

bem como antioxidantes não enzimáticos como: ácido ascórbico e α-tocoferol (AITKEN, 

1995). No meio extracelular, ele é protegido pelo plasma seminal que contém redutores 

de ROS, enzimáticos e não enzimáticos, como: ácido ascórbico, ácido úrico, albumina e 

outras proteínas, catalase, SOD, glutationa e outros tiois, taurina, hipotaurina e vitamina 

E (JÓZWIK et al., 1997; OVERVELD et al., 2000; ZINI et al., 2000). Como a capacidade 

biosintética do espermatozoide é limitada, o plasma seminal é particularmente importante 

na proteção do espermatozoide contra os danos causados pelas ROS geradas pelo próprio 

espermatozoide e pelos fagócitos presentes no ejaculado (AITKEN, 1995). Neste sentido, 

a clusterina teria importância devido sua habilidade de complemento de inibir a lise 

espermática (IBRAHIM et al, 1999; JENNE; TCHOPP, 1989; O'BRYAN et al, 1990), 

uma vez que a proteção do esperma contra o dano oxidativo, a aglutinação ou a lise 

poderiam ser importantes para os espermatozoides uma vez no trato digestivo da fêmea. 
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1.1.2 Clusterina 

A Clusterina é uma glicoproteína e foi isolada pela primeira vez a partir de fluido 

da rede testis (BLASCHUK et al., 1983). É encontrada em vários sítios no trato 

reprodutivo, incluindo citoplasma de células de Sertoli, estereocílios das células 

principais de epidídimo, no acrossomo e regiões da cauda da maioria dos 

espermatozoides, em túbulos seminíferos e fluido epididimário (BETTUZZI et al.,1989; 

CHENG et al, 1988; CYR; ROBAIRE, 1992; COLLARD; GRISWOLD,1987; GRIMA 

et al., 1990; MATTMUELLER; HINTON, 1991, 1992; O'BRYAN et al., 1990;. 

SYLVESTER et al., 1984, 1991; VEERAMACHANENI; AMANN, 1991). A clusterina 

é altamente sulfatada e expressa em uma grande variedade de tecidos, muitas vezes em 

associação com a remodelação do tecido ou apoptose, em resposta a ferimentos ou 

patologia, conectada com transporte de lipídios ou doença aterosclerótica vascular 

(FRITZ; MURPHY, 1993). Clusterina é encontrada em numerosos fluidos fisiológicos, 

incluindo sêmen, urina, leite materno, liquido cefalorraquidiano e no plasma (ARONOW 

et al.,1993). Está presente na maioria dos órgãos, principalmente em células epiteliais, 

com os mais altos níveis no testículo, epidídimo, fígado, estômago e cérebro (ARONOW 

et al., 1993; GRIMA et al., 1990.; JORDAN-STARCK et al., 1994). Em muitos órgãos, 

a clusterina é expressa em fluidos de interfaces de tecidos sugerindo um papel na proteção 

das membranas celulares a partir do efeitos prejudiciais do suco gástrico, a bile, urina, 

suco pancreático e secreções glandulares harderianas (ARONOW et al., 1993;. JORDAN-

STARCK et al., 1992). No trato reprodutivo de ratos, a clusterina foi encontrada na 

próstata, glândulas vesiculares, testículo, espermatozoides luminais e epidídimo 

(BAILEY; GRISWOLD, 1999; BRAUNDMEIER; MILLER, 2001; SENSIBAR et al., 

1993). É abundante no fígado, cérebro e testículo bovino (PALMER; CHRISTIE, 1992), 

e no epidídimo do várias espécies (FOUCHECOURT et al., 2000), estando presente ainda 

no plasma seminal, bem como na superfície da membrana da célula espermática do 

bovino e do homem (HOWES et al., 1998). Grandes concentrações desta proteína são 

também sintetizadas na rete testis do carneiro (TUNG; FRITZ, 1985). Esta glicoproteína 

pode prevenir os espermatozoides contra danos de processos oxidativos (REYES-

MORENO et al., 2002), ligar-se a e aglutinar espermatozoides defeituosos (IBRAHIM et 

al., 1999) e proteger os gametas masculinos dos efeitos tóxicos da precipitação de 

proteínas (WILSON;  EASTERBROOK-SMITH, 2000). A clusterina age como 

chaperona uma vez que inibe a precipitação proteica induzida pelo estresse, ligando-se a 

proteínas parcialmente desestruturadas, solubilizando-as e protegendo as células dos 
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efeitos citotóxicos da precipitação proteica. Com estes achados, pode-se afirmar que a 

clusterina participa da proteção de membranas celulares expostas a moléculas 

hidrofóbicas potencialmente tóxicas nas barreiras fluido-teciduais (ARONOW et al., 

1993), permitindo a proteção dos espermatozoides no trato reprodutivo feminino (MERI; 

JARVA, 2001; ROSENBORG; SILKENSEN, 1995). A estrutura genômica da clusterina 

tem sido caracterizada em codornas (HERAULT et al., 1992), ratos (JORDAN-STARCK 

et al., 1994; ROSEMBLIT;  CHEN, 1994) e humanos (WONG et al. 1993, 1994).  

 A concentração de clusterina seminal em homens normais é de 2 a 15 mg/ml e as 

concentrações abaixo deste valor são encontradas em pacientes com oligozoospermia e 

azoospermia. Em estudo realizado com casais que se submetem a fertilização in vitro, 

quanto maiores às concentrações de clusterina seminal, maior a possibilidade de uma 

fertilização bem sucedida (CHOI et al., 1990; O'BRYAN et al., 1990). 

 

1.2 Proteínas envolvidas na reação acrossômica e interação entre gametas 

Uma vez no aparelho reprodutor feminino, o espermatozoide deve encontrar e 

interagir com o ovócito e, para que tal interação ocorra, o gameta masculino deve primeiro 

sofrer o processo de capacitação. Os espermatozoides de mamíferos necessitam sofrer 

modificações funcionais e estruturais para fertilizarem os ovócitos, o conjunto destas 

transformações é definido como capacitação espermática (AUSTIN, 1952). A 

capacitação envolve alterações biológicas e moleculares dos domínios da membrana 

plasmática dos espermatozoides. Primeiramente ocorre remoção do fluído seminal, em 

seguida, ocorrem alterações progressivas na membrana plasmática incluindo a perda ou 

diminuição do peso molecular de proteínas, metilação de fosfolipídios diminuição da 

proporção de esteróis/fosfolipídios e migração de proteínas e lipídios para a formação de 

domínios sobre a região acrossomal (FOURNIER-DELPECH; THIBAULT, 1993). A 

capacitação parece ser necessária a todas espécies mamíferas, mas o tempo necessário 

para que o processo se consuma pode variar bastante entre elas. Para espermatozoides 

ejaculados de coelho, touro e carneiro, estima-se um período de 5 a 8 horas, sendo a 

hiperatividade a primeira evidência de que o espermatozoide está capacitado 

(YANAGUIMASHI, 1970).   

Uma vez capacitado, o espermatozoide deve sofrer o fenômeno da reação 

acrossômica a fim de completar a fertilização. Somente espermatozoides capacitados 

podem sofrer reação acrossômica, que habilita o espermatozoide a penetrar através da 
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zona pelúcida e a fundir-se com a membrana plasmática do oócito (BARROS et al., 1967). 

A reação acrossômica é caracterizada pela fusão entre a membrana plasmática e a 

acrossomal externa, resultando em formação de vesículas e permitindo a liberação de 

enzimas do conteúdo acrossômico. Os espermatozoides necessitam reagir com 

componentes dos ovócitos, como as células do cumulus, fluido folicular, zona pelúcida 

para completarem a reação acrossômica. O processo de capacitação depende de alterações 

da permeabilidade da membrana ligadas ao transporte dos íons Ca++ sendo basicamente 

um fenômeno de fusão de membranas entre a membrana acrossomal externa e a 

membrana plasmática da cabeça do espermatozoide de forma a liberar os conteúdos do 

acrossômo através das fenestras. Uma das enzimas mais abundantes liberadas do 

acrossômo é a hialuronidase, a qual auxiliaria na passagem através da matriz extracelular 

do cumulus oophorus para atingir a zona pelúcida. A modulação do íon cálcio é 

fundamental para os espermatozoides adquirirem a capacidade de fertilização (FRASER, 

1994). 

Após sua formação no ambiente testicular, o espermatozoide necessita passar por 

um processo de maturação para que ele seja capaz de fertilizar o oócito. A maturação 

espermática, que se inicia na cabeça do epidídimo e segue pelo corpo até a cauda 

proximal, envolve intensas alterações morfológicas e bioquímicas, garantindo a formação 

de espermatozoides aptos a reconhecer e fertilizar ovócitos secundários no trato 

reprodutor feminino, permitindo que os espermatozoides adquiram motilidade 

progressiva bem como potencial para sobrevivência e para o sucesso na fertilização. Estas 

alterações resultam de interações entre espermatozoides e o microambiente epididimário 

(SAMARA et al., 2009). Durante a maturação espermática, os espermatozoides adquirem 

a capacidade de ligação à zona pelúcida e fertilização (AMANN; HAMMERSTEDT, 

1993). Tais modificações são decorrentes da exposição sequencial e sincronizada dos 

espermatozoides a diferentes componentes do fluido epididimário (MOURA et al., 2011). 

Essas modificações podem ser induzidas por novas proteínas presentes no fluído 

epididimário (DACHEUX et al., 2005) ou podem aparecer novos sítios de ligação no 

oócito ou ainda a exposição de sítios pré-existentes (SULLIVAN et al., 2005). 

A zona pelúcida dos ovócitos é formada por uma matriz glicoproteica 

(FLORMAN; WASSARMAN, 1985), cujos carboidratos parecem estar envolvidos na 

interação entre gametas (MIRANDA et al., 1997). É possível verificar glicosidades no 

epidídimo que atuam na maturação do mesmo (DACHEUX; VOGLMAYR, 1983), 

modificando as glicoproteínas presentes na membrana espermática (SRIVASTAVA; 



19 
 

OLSON, 1991; SKUDLAREK et al., 1992), promovendo ativação ou inativação das 

mesmas e, podendo ainda, ligarem-se a membrana e atuar como sítio de ligação a 

carboidratos (MOURA et al., 2011). 

 

1.2.1 Osteopontinab 

 A osteopontina (OPN) é uma glicofosfoproteína adesiva secretada, multifuncional

 , que foi primeiramente identificada como a principal sialoproteína do osso 

(PRINCE; BUTLER, 1987) e posteriormente encontrada em diversos tipos celulares 

(HARTNER et al., 2001; LI et al., 2002; MURRY et al., 1994). A OPN é conhecida por 

ser uma glicoproteína fosforilada ligadora de cálcio, capaz de interagir com as integrinas 

da superfície celular. Possui peso molecular de aproximadamente 44kDa, rica em ácido 

aspártico, ácido glutâmico e contendo cerca de 30 monossacarídeos, incluindo 10 ácidos 

sálicos (KATAGIRI et al., 1999; SENGER et al., 1979; WUTHRICH et al., 1998). O 

gene da osteopontina em humanos está localizado no cromossomo 4q13 e foi inicialmente 

descrita por análise de proteínas secretadas por células epiteliais transformadas (SENGER 

et al., 1979).  

A OPN está envolvida em uma variedade de eventos fisiológicos e patológicos, 

incluindo: sobrevivência, sinalização e adesão celular, inflamação, imunidade mediada 

por células, reparação tecidual e metástase (STANDAL et al., 2004; MAENO et al., 2006; 

RANGASWAMI et al., 2006). Osteopontina está presente no plasma seminal de touros e 

foi sugerida como marcadora de alta fertilidade a partir da correlação de uma proteína 

55kDa com a fertilidade de touros (KILLIAN et al., 1993), mas esta proteína só foi 

identificada como sendo a OPN posteriormente (CANCEL et al., 1997). A localização da 

OPN foi descrita no trato reprodutivo masculino (CANCEL et al., 1999) e sua expressão 

gênica na vesícula seminal e ampola de touros (RODRIGUEZ et al., 2000). Foram 

encontradas em fluidos do trato reprodutivo bovino isoformas de osteopontina variando 

de 14 a 70 kDa (ERIKSON et al., 2007), possivelmente resultado de modificações pós-

traducionais, tais como clivagem, glicosilação e fosforilação (MOURA, 2005; 

PATARCA et al., 1993; SORENSEN et al., 1995). Esta proteína está presente no plasma 

seminal e no fluido das glândulas sexuais acessórias e sua presença está associada à 

fertilidade em bovinos (CANCEL et al., 1997; KILLIAN et al., 1993; MOURA, 2005). 

OPN é expressa nas células epiteliais das ampolas e glândulas vesiculares, em 

espermátides alongadas nos testículos, no epidídimo e em espermatozoides epididimários 



20 
 

de ratos (RODRIGUEZ et al., 2000; SIITERI et al., 1995), além de se ligar a membrana 

de espermatozoides de bovinos ejaculados (ERIKSON et al., 2004). Esta proteína atua na 

interação entre espermatozoide-oócito (GONÇALVES et al., 2007).  

As integrinas, proteínas de membrana com importante papel na migração celular 

pelo epitélio seminífero durante a espermatogênese (SIU et al., 2003), constituem o sítio 

de ligação para a OPN nos espermatozoides (GONÇALVES et al., 2007). Durante a 

ejaculação, a OPN oriunda do fluido das glândulas sexuais acessórias (RODRIGUEZ et 

al., 2000) possivelmente se liga à membrana do espermatozoide através da integrinas e o 

complexo formado por OPN-integrinas interage com a membrana do oócito (D’CRUZ, 

1996).   

 

1.2.2 Prostaglandina D sintetase 

 A PGDS é encontrada em tecidos como coração e órgãos genitais e fluidos 

corporais (plasma seminal fluido, urina) (PIERRE LESCUYER, 2005). A PGDS foi 

encontrada nas células de Sertoli e Leydig, ampola, células epiteliais do epidídimo e 

representa, em espécies como o ovino e equino, cerca de 8% de todas as proteínas 

secretadas pelo epidídimo (FOUCHÉCOURT et al., 1999; URADE; HAYAISHI, 2000b; 

RODRIGUEZ et al., 2000a). A PGDS é expressa no testículo e epidídimo durante o 

desenvolvimento fetal, porém a proteína só foi detectada no epidídimo durante a 

puberdade, aparecendo no fluido epididimal do carneiro quando o primeiro esperma entra 

na secção anterior do órgão o que ocorre por volta de 19,6 semanas de idade 

(FOUCHÉCOURT et al. 2003). A proteína, através de estudo imunocitoquimico, foi 

encontrada no tecido intersticial testicular, nas células de Sertoli e nas células principais 

da cauda do epidídimo de ratos, esta localização sugere que a proteína tem um papel no 

desenvolvimento e maturação espermática (GERENA et al.,2000). Porém, a exata função 

exercida pela proteína sobre os espermatozoides ainda não está esclarecida (MOURA et 

al., 2006b). O mRNA da PGDS em carneiros foi detectado apenas na cabeça do epidídimo 

e sua secreção representou cerca de 25% da quantidade total de proteínas secretadas no 

tecido. Em bovinos, a quantidade de PGDS encontrada no epidídimo teria reduzido 

progressivamente durante o trânsito epididimal, apresentando valor 5 vezes menor de 

fluido na cauda do epidídimo em comparação a cabeça. Esta diminuição pode ser ligada 

em parte, à reabsorção da presente proteína pelo epitélio. (FOUCHÉCOURT et al., 1999). 

Segundo estudos, a PGDS atua como enzima produtora de prostaglandina D2 intracelular 
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e como lipocalina após sua secreção no espaço extracelular e diversos fluidos corporais 

(TANAKA et al., 1997; URADE; HAYAISHI, 2000b). Fouchécourt et al. (2002) 

verificaram baixas concentrações de Prostaglandina D- sintase tipo lipocalina no sêmen 

de carneiros e touros de alta fertilidade, sugerindo que a proteína não seja essencial para 

a reprodução. Contudo, a PGDS foi detectada em maior quantidade no sêmen de touros 

de alta fertilidade comparados com aqueles de média e baixa fertilidade (KILLIAN et al., 

1993). A ação da proteína no processo de fertilização ocorre por mecanismos ainda 

desconhecidos, a comprovação desta ação veio através da utilização de anticorpos contra 

a PGDS, em que ocorreu redução nas taxas de fertilização in vitro de embriões bovinos 

(GONCALVES et al., 2007).  

 

2 EPIDÍDIMOS 

 Ao longo do desenvolvimento embrionário e início do desenvolvimento pós-natal, 

o epidídimo dos mamíferos sofre alterações de um tubo em linha reta para um altamente 

espiralado, complexo, que liga os ductos eferentes aos canais deferentes (Robaire et al., 

2006). O epidídimo costuma ser dividido didaticamente em três regiões distintas: cabeça, 

unida à parte superior do testículo; corpo, a parte mais estreita e cauda, nos ovinos tem 

forma circular e desemboca no canal deferente (HAFEZ, 2004; DELLMANN; 

WROBEL, 1982; MARTAN, 1969). O segmento inicial do epidídimo tem a função de 

reabsorção, o segmento intermediário tem a função de maturação espermática e o 

segmento terminal está envolvido com o armazenamento dos espermatozoides férteis 

(AMANN 1986). Evidências apontam para a importância deste tecido ao transformar os 

espermatozoides que deixam os testículos como células imóveis, incapazes de fecundar 

ovócitos, em células plenamente maduras com a capacidade tanto para se movimentar 

como para reconhecer e fertilizar os ovócitos. Sob condições normais, a aquisição destas 

funções é essencialmente completada pelo tempo que o esperma entra na cauda proximal 

epididimária (ROBAIRE et al., 2006). Além da maturação do esperma, o epidídimo 

também desempenha um papel importante no transporte do esperma, concentração, 

proteção e armazenamento deste. Dentre as mudanças que ocorrem com o espermatozoide 

durante o trânsito epididimário podem ser citadas: migração e perda da gota 

citoplasmática; modificações das suas dimensões; alterações na quantia de lipídeos e 

proteínas.  As secreções produzidas pelo epidídimo são responsáveis por mudanças na 

estrutura do espermatozoide (MARTAN, 1969), que ao longo do epidídimo, sofrem 
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mudanças quanto à motilidade, morfologia (JINDAL; PANDA, 1980), composição da 

membrana plasmática, mitocôndrias, componentes fibrosos e microtubulares da peça 

intermediária (POULOS et al., 1974). As mudanças ocorridas na maturação durante o 

trânsito epididimário podem, possivelmente, ser devido às alterações bioquímicas e 

biofísicas que ocorrem durante este período (Amann et al., 1993). Nesta fase, inicia a 

atividade das proteínas necessárias ao estabelecimento da motilidade espermática 

(BRANDT et al., 1978). Durante a maturação epididimária, as modificações na 

composição lipídica da membrana plasmática dos espermatozoides têm como objetivo 

promover a estabilização da membrana destes para seu armazenamento no epidídimo e 

seu transporte nos tratos reprodutivos do macho e da fêmea, e fornecer a eles a capacidade 

fecundante através do estabelecimento da organização molecular necessária à capacitação 

e fertilização ao entrarem em contato com os fluidos do sistema reprodutivo da fêmea 

(PARKS; HAMMERSTEDT, 1985). 

Durante a armazenagem do espermatozoide no epidídimo, que se dá 

principalmente na cauda onde se localizam cerca de 75% dos espermatozoides 

epididimários, os gametas masculinos permanecem imóveis, com o metabolismo mais 

basal possível (WHITE, 1973). Isto se deve ao efeito da proteína imobilina, um fator 

quiescente, secretado pelas células do epitélio epididimário (GARNER; HAFEZ, 2004). 

Esta habilidade da cauda do epidídimo para estocar espermatozoides depende de baixas 

temperaturas do escroto e da ação do hormônio sexual masculino (FOLDESY; 

BEDFORD, 1982).  

No que concerne à morfologia, o epidídimo de um mamífero adulto é um ducto 

longo e enovelado revestido por epitélio pseudoestratificado, como observado para o 

coelho (NICANDER, 1957); carneiro, touro e cavalo (NICANDER, 1958); rato 

(HAMILTON, 1975); cão (ORSI, 1983); hamster champanha (VICENTINI, 1987), gato 

(VIOTTO, 1988) e cuíca (MARTINELLI, 1992). A camada epitelial do epidídimo 

consiste de diferentes espécies de células; células colunares principais, pequenas células 

basais sobre a membrana basal e alguns linfócitos. A luz dos túbulos epididimários é 

delineada com epitélio feito de uma camada basal de pequenas células e uma camada 

superficial de células ciliadas colunares altas (HAFEZ, 2004).  

A presença de diferentes tipos celulares no epitélio epididimário de mamíferos 

varia regionalmente, ocorrendo determinadas células com maior frequência em 

determinados segmentos do que outros. O epitélio epididimário é caracterizado não só 

pelos diferentes tipos celulares que o constituem, mas também por diferenças da altura 
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epitelial e dos diâmetros tubular e luminal ao longo do seu comprimento (ROBAIRE; 

HERMO, 1988; SETCHELL et al., 1994; SERRE; ROBAIRE, 1998). As células 

principais são encontradas em todos os segmentos sendo, entretanto, mais abundantes no 

segmento inicial e na cabeça epididimária, apresentando aproximadamente 80% do total 

de células epiteliais (REID; CLELAND, 1957). As células principais epididimárias estão 

envolvidas em processos de absorção de fluido luminal e secreção, sendo ativas na síntese 

proteica (LIU et al., 1991, SETCHELL et al., 1994), como também pela reabsorção de 

fluido (ROBAIRE; HERMO, 1988) e (DACHEUX; CASTELLA;  GATTI; DACHEUX, 

2005). As células apicais não estabelecem contato com a membrana basal e são 

semelhantes às células principais, apresentando núcleos que se localizam no terço apical 

do epitélio (REID; CLELAND, 1957) e (SUN; FLICKINGER, 1982). As células claras 

podem ser encontradas na cabeça e corpo do epidídimo, mas podem ser vistas 

principalmente na cauda do epidídimo, sendo elas relacionadas às atividades de absorção 

de íons salinos e proteínas presentes no fluido luminal epididimário (FLICKINGER et 

al., 1978) e ainda, participando da remoção da gota citoplasmática presente nos 

espermatozoides (HERMO et al, 2005). As células basais estão presentes ao longo do 

ducto epididimário, aparecendo em maior frequência nas regiões do corpo e da cauda. 

São células alongadas, localizadas próximas à base do epitélio, que se dispõem em contato 

com a membrana basal e que não alcançam o lúmen, constituindo-se de núcleo alongado 

ou esférico com cromatina condensada (REID; CLELAND, 1957). Estas células 

contribuem para a formação da barreira entre os vasos sanguíneos e o lúmen epididimário, 

apresentando função protetora (VERI; HERMO; ROBAIRE, 1993), participando também 

do processo de “destruição” de espécies reativas de oxigênio (CHEUNG et al 2005; 

LEUNG et al, 2004; VERNET; AITKEN; DREVET, 2004). As células halo, ainda que 

distribuídas em todos os níveis do epitélio epididimário, são mais frequentes no epitélio 

da porção da cabeça (REID; CLELAND, 1957), são consideradas como linfócitos intra-

epiteliais ou macrófagos (HOFFER et al., 1973; DYM; ROMRELL, 1975; NASHAN et 

al., 1989 WANGE HOLSTEIN, 1983), portanto relacionadas ao sistema imune 

(ROBAIRE; HERMO, 1988). 

 

3 PUBERDADE EM CARNEIROS 

As raças ovinas apresentam certas particularidades reprodutivas, onde a idade e a 

puberdade dos animais são comumente influenciadas pela nutrição e peso corporal 
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(SASA et al., 2002). Portanto o desenvolvimento sexual dos ovinos parece estar mais 

associado ao desenvolvimento ponderal do que a idade cronológica (BELIBASAKI; 

KOUIMTZIS 2000). A puberdade é a idade em que os animais começam a expressar as 

características sexuais secundárias e, no caso dos machos, apresentam concentração 

espermática capaz de fecundar uma fêmea, ou, no caso das fêmeas, apresentam o primeiro 

comportamento de estro, podendo variar de acordo com a raça, a época do nascimento, o 

desenvolvimento corporal e com o tipo de manejo nutricional/sanitário utilizado. Esta 

fase se caracteriza pela capacidade do indivíduo de emitir gametas e de manifestar 

sequências completas de comportamento sexual (HAFEZ, 2004). De maneira geral, a 

puberdade de um cordeiro é atingida com 5 a 6 meses de idade, em condições ambientais 

adequadas (SANTOS et al.,2001a). Simplício et al. (1982) reportaram em 334,4 dias a 

idade à puberdade de ovinos Somalis Brasileira, com 18,3 kg de peso vivo, enquanto 

Silva et al. (1988) observaram uma idade inferior a esta, de 307,2 dias, para 

a mesma raça. Para carneiros Santa Inês a puberdade se caracteriza entre 20-24 semanas 

de idade (SIMPLÍCIO et al., 1981; SOUZA et al., 2001; 2002; 2003). Silva et al. (1988), 

avaliando a puberdade em ovinos deslanados no 

Nordeste brasileiro, verificaram que a média dos pesos à puberdade de 

fêmeas da raça Santa Inês mostrou-se significativamente maior (30,7 

kg) do que das raças Morada Nova (23,5 kg) e Somalis Brasileira (21,5 

kg), que não diferiram entre si. Em ovinos não existe uma idade padronizada para a 

utilização de machos jovens como reprodutores, pois o desenvolvimento sexual não 

depende apenas da idade, e sim do peso corporal alcançado, visto que esse parâmetro 

depende de fatores nutricionais e sanitários (SANTANA e CEZAR, 1994). 

 

4 PROTEÔMICA 

Os estudos de sequenciamento de genoma, iniciados nos anos 90 desenvolvem-se 

rapidamente e atualmente encontram-se disponíveis as sequencias de genes, de 

organismos inteiros, como plantas, animais e até mesmo o genoma humano. Esta rápida 

e crescente disponibilização de dados genômicos despertou grande interesse científico, 

porém, os conhecimentos acumulados com os sequenciamentos de genomas em 

diferentes organismos demonstra que é preciso ir adiante (HIRANO et al., 2004). Na era 

pós-genômica tem ficado evidente que apenas com sequências completas de nucleotídeos 

no DNA não é possível elucidar muitos dos processos biológicos (PANDEY & MANN, 
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2000). Adicionalmente às informações obtidas pela análise do genoma, é preciso ter 

conhecimento, por exemplo, sobre quais proteínas estão realmente sendo expressas, 

quando e em quais níveis esta expressão ocorre e sobre as eventuais modificações pós-

transcricionais. O fato de as células de um mesmo organismo ter o mesmo genoma, mas 

apresentarem as mais variadas funções e morfologias, fruto de diferentes composições de 

proteínas expressas, ilustra a importância de estudar não só a sequência dos genes, mas 

também a sua expressão para podermos compreender as suas funções biológicas. Desta 

forma, em paralelo a esta disponibilização de dados genômicos, foram desenvolvidas 

outras técnicas para estudo do genoma funcional, como a análise dos transcritos de 

mRNA (transcriptômica) e mais tarde de análise do conjunto de proteínas expressas a 

partir do genoma (proteômica) (CÁNOVAS et al., 2004). O proteoma não é apenas a 

soma dos produtos traduzidos a partir das sequencias genômicas, mas inclui também 

proteínas resultantes de processos pós-transcricionais e pós-traducionais, bem como 

complexos formados por essas biomoléculas (AHRENS CH et al., 2010). Além de sua 

grande complexidade, o proteoma é dinâmico e seu perfil se altera de acordo com o status 

fisiológico e as fases da diferenciação celular. O termo proteômica refere-se ao estudo do 

conjunto dessas moléculas, que são responsáveis direta ou indiretamente pelo controle de 

todos ou quase todos os processos biológicos. 
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CAPÍTULO 2 

 

Estudo sobre a reprodução de ovinos da raça somalis brasileira: histomorfometria 

do epidídimo, expressão gênica e proteínas do aparelho reprodutor 

 

RESUMO - A raça Somalis Brasileira é uma das mais rústicas dentre os ovinos 

deslanados do Nordeste, sendo bastante adaptada ao semiárido e sistemas de criação 

extensivos, com base em pastagem nativa. Portanto, esta raça, assim como as demais 

deslanadas, representam genótipos únicos e de suma importância para a garantia da 

variabilidade dos rebanhos dos sistemas de produção, formação de novas raças ou 

cruzamentos com animais exóticos. Apesar das aptidões e diferenciada capacidade de 

adaptação dos carneiros Somalis Brasileira, poucos são os trabalhos encontrados na 

literatura sobre estes animais. Portanto, o presente estudo foi conduzido com a finalidade 

de avaliar aspectos do epidídimo, expressão gênica e proteômica de tecidos do aparelho 

reprodutivo de carneiros desta raça. Animais com 150 dias de idade foram abatidos 

(conforme normas do Ministério da Agricultura) e órgãos coletados para análise de 

extração de RNA, em testículo, epidídimo, glândulas vesiculares e bulbo-uretrais, e 

histomorfometria epididmária. Os resultados obtidos quanto a análise histológica dos 8 

segmentos epididimários em carneiros Somalis Brasileira mostraram a presença de vários 

tipos celulares no epitélio, como células principais, apicais, basais e halo. As células 

principais, basais e halo foram observadas em todos os segmentos do epidídimo e as 

células apicais não foram observadas na cauda do epidídimo. A proporção volumétrica 

das regiões mostrou um maior percentual de epitélio na cabeça proximal, cabeça distal e 

corpo (Ep6), sendo que a menor contagem mostrou-se no corpo (Ep5). A contagem de 

tecido conjuntivo mostrou-se maior no mesmo segmento (Ep5) e sem diferenças 

expressivas ao longo dos segmentos epididimários em geral. A contagem de lâmina 

própria apresentou poucas alterações nas regiões do epidídimo e o lúmen sem 

espermatozoides foi visivelmente maior na cabeça proximal, ao pasos que houve grande 

percentagem de lúmen com espermatozoides na região da cabeça e corpo do epidídimo.  

 

Palavras- chave: proteínas, ovinos, expressão gênica, histomorfometria, proteômica. 

Study on the reproduction of sheep of the brazilian somalis breed: 

histomorphometry of the epididimium, gene expression and proteins of the 

reproductive apparatus 
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ABSTRACT - The Somalis Brasileira breed is one of the most rustic sheep of the 

Northeast, being very adapted to the semi-arid and extensive breeding systems, 

based on native pasture. Therefore, this breed, as well as the others described, 

represent unique and extremely important genotypes to guarantee the variability 

of herds in production systems, formation of new breeds or crosses with exotic 

animals. Despite the aptitude and differentiated adaptability of the Brazilian 

Somalis sheep, few works are found in the literature on these animals. Therefore, 

the present study was conducted with the purpose of evaluating aspects of the 

epididymis, gene expression and proteomics of tissues of the reproductive 

apparatus of sheep of this breed. Animals with 150 days of age were slaughtered 

(according to norms of the Ministry of Agriculture) and organs collected for 

analysis of RNA extraction in testis, epididymis, vesicular and bulb-urethral 

glands, and epididymal histomorphometry. The results obtained in the histological 

analysis of the 8 epididymal segments in Brazilian Somali sheep showed the 

presence of several cell types in the epithelium, such as main, apical, basal and halo 

cells. The main, basal and halo cells were observed in all segments of the 

epididymis and apical cells were not observed in the tail of the epididymis. The 

volumetric proportion of the regions showed a higher percentage of epithelium in 

the proximal head, distal head and body (Ep6), and the lower count was shown in 

the body (Ep5). The connective tissue count was higher in the same segment (Ep5) 

and without significant differences along the epididymal segments in general. The 

lamina propria count showed few alterations in the regions of the epididymis and 

the lumen without spermatozoa was visibly larger in the proximal head, whereas in 

the region of the head and body of the epididymis there was a large percentage of 

lumen with spermatozoa. 

 

Key words: proteins, sheep, gene expression, histomorphometry, proteomics.
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1 INTRODUÇÃO 

 

O epidídimo é considerado um órgão de grande importância na via espermática 

extratesticular de mamíferos, sendo a maturação e a estocagem dos espermatozoides suas 

principais funções. Além disso, o epidídimo fornece um microambiente luminal adequado 

para ocorrência de modificações citológicas, bioquímicas e fisiológicas ao longo do 

ducto, sendo essas alterações regiões específicas (SCHIMMING et al., 2002), 

representando uma reorganização das estruturas celulares, porém a forma se mantém. 

As glândulas sexuais acessórias desempenham importante papel de produção do 

plasma seminal, cujos componentes modulam aspectos da função espermática 

(GRANADOS et al., 2006). O plasma seminal atua como veículo para os 

espermatozoides serem transportados do aparelho reprodutor masculino para o feminino, 

ativando sua motilidade e proporcionando um meio tamponado e rico em nutrientes 

necessários para manter sua sobrevivência (EVANS; MAXWELL, 1990). É notória a 

importância do conhecimento acerca das proteínas produzidas e secretadas pelas 

vesículas seminais e glândulas bulbouretrais, a fim de complementar os estudos sobre o 

mecanismo de ação destas proteínas e elucidar fenômenos que provoquem alterações nos 

espermatozoides até o momento da fertilização. A compreensão das funções das proteínas 

sobre os espermatozoides permite sua utilização como marcadores moleculares de 

fertilidade. 

A partir da descoberta da sequência de DNA de vários genes e regiões do genoma, 

aliados ao conhecimento da função fisiológica dos genes, surgiram os primeiros trabalhos 

associando diferenças na sequência de DNA de uma região ou gene com uma 

característica fenotípica. Surgia aí o interesse de produtores no desenvolvimento das 

biotecnologias aplicadas a reprodução com o intuito de acelerar o ganho genético dos 

animais de produção e a possibilidade do uso de marcadores moleculares para rastrear as 

características de interesse. A busca por possíveis indicadores de fertilidade foi 

intensificada com achados recentes demonstrando uma relação entre a expressão de 

proteínas em fluidos do aparelho reprodutor e a fertilidade de reprodutores (BELLIN et 

al., 1994, 1996, 1998; BRAUNDMEIER; MILLER, 2001; KILLIAN et al., 1993; 

MOURA et al., 2006ab, 2007;  PARENT et al., 1999; SPROTT et al., 2000). Proteínas 

exercem diferentes funções nas etapas do processo de fertilização. Além de influenciar 

no equilíbrio osmótico e na resposta imunológica, algumas proteínas estão envolvidas no 

metabolismo espermático. Entretanto, os mecanismos moleculares de ação destes 
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polipeptídeos ainda não foram elucidados, uma vez que poucas proteínas foram realmente 

identificadas e caracterizadas. A quantidade de proteínas detectadas em secreções, como 

plasma seminal, fluido das glândulas sexuais acessórias ou do epidídimo, associada a 

funções específicas desempenhadas no metabolismo dos gametas, ou no processo de 

fertilização, ainda é limitada. A clusterina pode estar envolvida em processos importantes 

como a maturação espermática (HERMO et al, 1991), proteção dos espermatozoides 

(MERI et al., 2001), reabsorção de espermatozoides defeituosos na cauda do epidídimo. 

A osteopontina (OPN) é uma das proteínas associadas à fertilidade presentes no plasma 

seminal de touros (KILLIAN et al., 1993; CANCEL et al., 1997; MOURA et al., 2006a, 

2008). A prostaglandina D sintetase é uma das principais proteínas epididimais em 

ovinos, foi relacionada à alta fertilidade de reprodutores bovinos e congelabilidade do 

sêmen (KILLIAN et al., 1993; JOBIM et al., 2005;).  

Estudos relataram a expressão de proteínas no plasma seminal que exercem efeito 

positivo sobre a capacitação espermática e proteção dos espermatozoides de carneiros 

adultos de raças europeias (PÉREZ et al., 2001; BARRIOS et al., 2005; FERNÁNDEZ 

et al., 2006; CARDOZO et al., 2007). Pesquisas recentes mostraram que muitos spots 

proteicos presentes no plasma seminal apresentam alterações significativas durante o 

desenvolvimento reprodutivo de carneiros deslanados, sugerindo que a expressão de tais 

componentes é regulada em sintonia com o crescimento das gônadas e evolução da 

produção espermática (SOUZA et al., 2010). 

Segundo Silva et al. (2007), apesar das raças ovinas deslanadas apresentarem excelentes 

qualidades de adaptação, poucos são os trabalhos encontrados na literatura sobre estes 

animais. A raça Somalis Brasileira é uma das mais rústicas dentre os ovinos deslanados 

do Nordeste, sendo bastante adaptada ao semiárido nordestino, apresenta menor exigência 

nutricional quando comparados com os animais exóticos, permitindo menor custo de 

produção. A raça é utilizada para produção de carne e pele, caracterizada por acumular 

reserva de gordura na garupa, reserva essa que é utilizada como estratégia energética na 

escassez de alimentos. Silva et al. (1986) afirmaram que o baixo índice de mortalidade da 

Somalis Brasileira, associado ao bom desempenho reprodutivo, caracteriza a excelente 

adaptabilidade da raça na região Nordeste. Segundo Simplício et al. (1982) a idade à 

puberdade de ovinos Somalis Brasileira se dá em 334 dias, com 18,3 kg de peso vivo. Os 

animais utilizados neste trabalho são considerados pré-púberes, pois apresentaram idade 

média de 150 dias e peso médio de 18,13 kg de peso vivo. 
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Este estudo busca trazer informações inéditas acerca da histomorfometria dos 

segmentos de epidídimos de carneiros pré-puberes da raça Somalis Brasileira, assim 

como identificar a presença ou não de proteínas relacionadas à fertilidade e a importantes 

processos que envolvem a fertilização nas principais estruturas envolvidas na fertilização: 

testículo, epidídimo, vesícula seminal e glândula bulbouretral dos mesmos animais. A 

elucidação da localização e expressão destas proteínas em ovinos deslanados deve 

auxiliar em estudos da fisiologia reprodutiva destes animais, permitirá a utilização destas 

proteínas como marcadores moleculares e poderá ser utilizada como ferramenta para o 

melhoramento genético que demonstrem o potencial genético dos animais. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Animais e procedimentos experimentais 

No presente experimento, utilizou-se animais da raça Somalis Brasileira, com 

idade média de 150 dias, com peso médio de 18,13 kg de peso vivo, após os mesmos 

terem sido confinados durante 65-75 dias, com dietas à base de feno de Tifton 85, farelo 

de soja, milho grão moído, cloreto de sódio, ureia, calcário, fosfato bicálcico e premix 

mineral.  

Amostras de testículos, epidídimos, vesículas seminais e glândulas bulbo uretrais 

foram coletadas de quatro carneiros para extração de RNA total, síntese de cDNA, 

quantificação dos transcritos e real time PCR. Amostras de dois outros animais foram 

utilizadas para análise histomorfométrica do epidídimo e proteômica do tecido 

epididimário. O manejo dos animais e abate dos mesmos foi realizado de acordo com 

princípios orientadores internacionais para Pesquisa Biomédica Envolvendo Animais e 

Normas do Ministério da Agricultura (Souza et al., 2010; 2012; Rodrigues et al., 2013). 

 

2.2.1 Coleta de testículo, epidídimo e glândulas sexuais acessórias 

Após o abate, o aparelho reprodutor masculino foi separado da carcaça, sendo 

dissecados os órgãos de interesse, testículos, epidídimos, vesículas seminais e glândulas 

bulbouretrais (Figura 1). Logo após a dissecação, amostras de cada órgão foram 

congeladas em nitrogênio líquido e armazenadas a -80C, para q-PCR, até o início da 

extração do RNA total.  

Em relação ao epidídimo, este foi seccionado em 10 partes, numeradas de 0 a 9, 

considerando-se a regionalização estabelecida por Dacheux & Voglmayr (1983) e 

Fouchécourt et al. (1999) para epidídimos ovinos (Figura 2). Amostras de cada região foram 

fixadas e processadas histologicamente para realização das avaliações 

histomorfométricas, descritas a seguir. Para realização de q-PCR, foram analisadas três 

regiões epididimárias: cabeça (parte 2), corpo (parte 5) e cauda (parte 8).   

 



36 
 

 

Figura 1. Testículo de carneiro (A); epidídimo de carneiro segmentado em: 0-1 

cabeça proximal; 2 cabeça medial; 3-4 cabeça distal; 5-6 corpo e 7-9 cauda 

(modificado de Fouchécourt et al., 1999); vesícula seminal de carneiro (C) e 

glândula bulbouretral (D) de carneiro Somalis brasileira. 

 

 

Figura 2. Subdivisão do epidídimo de carneiro. VE, ducto eferente, 0–1, cabeça proximal 

ou segmento inicial; 2, cabeça medial; 3–4, cabeça distal; 5–6, corpo; 7–9, cauda. 

Modificado de Fouchécourt et al. (1999). 

 

2.2.2 Preparo das amostras para estudo da expressão gênica 

Aproximadamente 100 mg de amostras dos órgãos reprodutores, previamente 

armazenados a -80ºC, foram colocadas em tubos de 1,5 ml e maceradas com pistilo 

autoclavado, utilizando-se 1 ml de Trizol. A mistura foi homogeneizada em vortex e 

deixada em repouso por 3 minutos, a temperatura ambiente. Em seguida, adicionou-se 

200 μl de clorofórmio, misturado vigorosamente por 15 segundos. Após 3 minutos de 

descanso, procedeu-se à centrifugação de 15 minutos a 12000 rpm. Após centrifugação, 

o sobrenadante foi retirado e adicionado em igual volume de etanol 70%. Desta mistura, 
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o RNA total foi purificado utilizando-se o PureLink™ RNA Mini Kit (Anbion®, 

Carlsbad, CA, USA), segundo instruções do fabricante. Com o propósito de evitar a 

contaminação com DNA genômico, as amostras foram tratadas com DNAse (Promega, 

USA; 1 μl de DNAse diluída 10 vezes em água DEPC 0,1%) por 40 minutos a 37oC e 15 

minutos a 70oC para inativação da enzima. O RNA foi quantificado em espectrofotômetro 

NanoDrop 2000 (Thermo Scientific, Wilmington, USA; SOUZA et al, 2012). 

Considerou-se que uma unidade de absorbância neste comprimento de onda correspondia 

a 40 μg/ml de RNA. Quando necessário, as amostras foram armazenadas a -80ºC. O RNA 

total (1 μg) e oligo-dT foram usados para a síntese do cDNA através da metodologia 

(SuperScript III RT-PCR; Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). As sequências de genes foram 

obtidas do banco de dados NCBI e os primers desenhados utilizando-se o programa 

Primer 3 (ROZEN & SKALETSKY, 2013; Tabela 1).  

 

Tabela 1 Sequências sense e antisense dos primers dos genes. As sequências destes 

genes estão depositadas no GenBank. 

 

  

http://www.fokker.wi.mit.edu/primer3/input.htm
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2.2.3 Análise dos transcritos 

Os tecidos utilizados para extração do mRNA e posterior realização da q-PRC, 

assim como as partes que compõem a região epididimária dos carneiros são ilustradas na 

Figura 2. 

O limite de detecção dos primers e cDNA foi observado utilizando PCR em tempo 

real. Foi construída uma curva-padrão dos primers e dos cDNAs a partir de diluições 

seriadas (1 μg/μl, 0,1 μg/μl e 0,01 μg/μl) para quantificação posterior dos resultados. A 

metodologia adotada para quantificação de mRNA dos genes propostos neste trabalho foi 

a de real-time PCR. A detecção da amplificação foi feita com o uso de Power SYBR® 

Green PCR Master Mix (Applied Biosystems, Carlsbad, CA, USA) e do aparelho iQ5 

Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad, Hercules, CA, USA). Para tal, foram 

utilizados 10 μl do SYBR Green PCR Master Mix, 0,8 μl de cada primer, 1,0 μg de cDNA, 

7,4 μl de água DEPC. Os primers da clusterina, osteopontina e prostaglandina D sintetase 

foram utilizados na concentração de 1µM e o cDNA, com 1µg. A quantificação dos 

transcritos do gene alvo foi calculada a partir da diferença dos valores de Ct (threshold 

PCR cycle) em relação aos transcritos do gene endógeno, gliceraldeído 3-fosfato 

dehidrogenase (GAPDH). Primeiramente foram feitas as médias dos Cts das três leituras 

de cada amostra, tanto do gene alvo quanto do gene endógeno. De cada amostra, subtraiu-

se o valor da média de Ctgene_alvo do Ctgene_endógeno, obtendo-se o ΔCt. 

Posteriormente, selecionou-se um ΔCt que correspondente a um calibrador e normalizou-

se todos valores subtraindo-se pelo ΔCt escolhido, obtendo-se desta forma o ΔΔCt. 

Finalmente, o valor final de quantificação relativa foi obtido pelo 2-ΔΔCt, onde o 

calibrador ou amostra padrão escolhida iguala-se a um (LIVAK & SCHMITTGEN, 

2001). 

  

2.3 Processamento histológico 

Amostras das 10 regiões foram fixadas em paraformaldeído a 4% tamponado por 

24 h, sendo posteriormente desidratados em concentrações crescentes de etanol (70%, 

80%, 90% e absoluto), com trocas a cada 1 h, respeitando-se o volume de 10 a 20 vezes 

maior que o volume do fragmento. Em seguida, os fragmentos passaram por três banhos 

de álcool absoluto, para depois serem diafanizados em xilol, utilizando-se três banhos de 

1 h cada. Após esta etapa, os fragmentos foram incluídos na parafina fundida em estufa a 

60ºC, a partir de três passagens de 1 h cada, e blocados. Os blocos foram cortados em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-95961999000200002#fig1
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micrótomo (Leica Microsystems Inc., Bannockburn, IL USA), obtendo-se cortes 

histológicos semi-seriados na espessura de 7µm. As lâminas foram coradas com 

hematoxilina-eosina (HE) e montadas com Bálsamo do Canadá.  

 

2.4 Análises histomorfométricas epididimárias 

A análise microscópica do epidídimo foi feita nas amostras de cada região do 

órgão, dividido em segmento inicial ou cabeça proximal (Ep 0-1), cabeça medial (Ep 2), 

cabeça distal (Ep 3-4), corpo (Ep 5-6) e cauda (Ep7-9). 

Para a análise histológica descritiva, os cortes foram avaliados quanto à 

distribuição dos tipos celulares no epitélio epididimário, presença ou ausência de 

leucócitos e mastócitos no compartimento intertubular e arquitetura tecidual característica 

do órgão. Esta análise foi feita em microscópio óptico Olympus BX50 em diferentes 

aumentos. Quanto a morfometria, a mensuração da altura do epitélio, a partir da 

membrana basal até a superfície apical da célula em contato com o lúmen tubular, foi 

feita obtendo-se quatro medidas em 10 lâminas com 20 secções de tecido em cada lâmina 

dos 10 segmentos epididimários. O valor encontrado para a altura do epitélio, em cada 

túbulo, representou a média de quatro medidas tomadas de forma diametralmente opostas. 

O diâmetro tubular médio por região e por animal foi obtido a partir de duas medidas da 

mensuração, ao acaso, de 20 secções transversais do ducto epididimário. Foram utilizadas 

as secções que apresentaram contorno o mais circular possível, porém algumas se 

apresentaram ovalares. A mensuração do diâmetro luminal foi feita também através da 

mensuração de 20 secções dos 10 segmentos epididimários. Essas mensurações foram 

feitas utilizando o software ImageJ.Ink (Wayne Rasband, National Institute of Mental 

Health, USA). 

A proporção volumétrica foi obtida nas regiões do epidídimo utilizando-se de uma 

grade contendo 266 pontos projetados sobre 10 imagens digitalizadas, que correspondem 

a 10 campos histológicos no aumento de 10x, totalizando 2660 pontos por animal. Foram 

registrados os pontos coincidentes sobre epitélio, lâmina própria, lúmen com 

espermatozoides, lúmen sem espermatozoides e tecido conjuntivo, utilizando-se o 

programa de análise de imagem Image Pro Plus 4.5 (Media Cybernetics, Silver Spring, 

EUA). Em seguida, foi calculado o percentual dos pontos sobre cada parâmetro avaliado. 
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2.5 Análise estatística 

 Os resultados foram analisados quanto à distribuição normal pelo teste Shapiro 

Wilk. Como os dados não se apresentaram com distribuição normal, escolheu-se o teste 

estatístico não paramétrico de Kruskal-Wallis (P<0,0001). Realizou-se comparações 

múltiplas de médias através do teste de Student Newman Keuls (SNK) (P<0,05). Os 

resultados morfométricos foram expressos como média e desvio-padrão. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Análise dos transcritos 

 Foram utilizados primers do GAPDH na concentração de 1µM e cDNA a 1µg 

para realização da q-PCR, de acordo com a curva padrão (Figuras 3A e 3B). Os primers 

da clusterina, osteopontina e prostaglandina D sintetase foram utilizados com as 

concentrações de 1 µM e cDNA a 1 µg, conforme curvas-padrão nas Figuras 4 (A e B), 

5 (A e B) e 6 (A e B). Portanto, utilizou-se as concentrações dos genes cujos gráficos das 

curvas-padrão apresentaram slope mais próximo de -3,32, o que indica 100% de 

eficiência da reação. 

    

    

Figura 3 (A e B). Teste de diluições para escolha das melhores concentrações e 

correlações entre o gene GAPDH e o cDNA. 

 

 

3 A  

3 B  
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Figura 4 (A e B). Teste de diluições para escolha das melhores concentrações e 

correlações entre o gene da clusterina e o cDNA. 

 

 

 

    

4 A  

4 B  

5 A  
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Figura 5 (A e B): Teste de diluições para escolha das melhores concentrações e 

correlações entre o gene da OPN e o cDNA. 

 

 

    

 

 

Figura 6 (A e B): Teste de diluições para escolha das melhores concentrações e 

correlações entre o gene da PGDS e o cDNA. 

 

5 B  

6 A  

6 B 
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A expressão do gen da clusterina foi detectada em todos os tecidos analisados. As 

regiões da cabeça (Ep2) e do corpo (Ep5) do epidídimo tiveram as maiores expressões, 

diferindo da região da cauda do epidídimo (Ep8; P < 0,05), bem como das demais 

glândulas. Não houve diferença entre a vesícula seminal e a glândula bulbouretral, ambas 

com os menores valores de expressão (Figura 7). No caso da OPN, a expressão do mRNA 

foi localizada em todos os tecidos avaliados porém, de forma mais pronunciada nas 

glândulas vesiculares (Figura 8). O gen da PGDS, avaliado através da quantificação do 

respectivo mRNA por RT-PCR, foi detectado em todas as regiões avaliadas do epidídimo 

e testículo, mas sem diferenças significativas entre estas amostras (p <0,05). No entanto, 

o mRNA da prostaglandin D sintetase não esteve presente em níveis de detecção nas 

vesículas seminais e glândulas bulbouretrais (Figura 9). 

 

 

Figura 7: Expressão de mRNA do gene clusterina nos tecidos do epidídimo (EP2, EP5, 

EP8), testículo (TEST), vesículas seminais (VS) e glândulas bulbo uretrais (GBU) de 

carneiros Somalis Brasileira. Letras diferentes representam valores estatisticamente 

diferentes (p<0.05). 

 

 

 

 

a 
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b 

c c 
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Figura 8: Expressão de mRNA do gene osteopontina nos tecidos do epidídimo (EP2, 

EP5, EP8), testículo (TEST), vesículas seminais (VS) e glândulas bulbo uretrais (GBU) 

de carneiros Somalis Brasileira. Letras diferentes representam valores estatisticamente 

diferentes (p<0.05). 

 

 

 

Figura 9 Expressão de mRNA do gene prostaglandina d sintetase nos tecidos epidídimo 

(EP2, EP5, EP8), testículo, vesícula seminal e glândula bulbouretral de carneiros Somalis 

Brasileira. Letras diferentes representam valores estatisticamente diferentes (p<0.05). 

 

 

b 
b b b 

a 

ab 
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3.2 Análises histológicas do epidídimo  

A análise histológica dos segmentos epididimários em carneiros Somalis Brasileira 

mostraram a presença de vários tipos celulares no epitélio, células principais, apicais, 

basais e halo. As células principais identificadas foram definidas como as mais 

abundantes, sendo encontradas desde o segmento inicial até a cauda (Figura 10). Estas 

células apresentam núcleos predominantemente alongados, posicionados principalmente 

no terço médio basal do epitélio, com um a dois nucléolos evidentes. As células principais 

são encontradas em todos os segmentos sendo, entretanto, mais abundantes no segmento 

inicial e na cabeça epididimária (aproximadamente 80% do total de células epiteliais) 

(REID & CLELAND, 1957). Estas células são responsáveis pelo transporte e secreção de 

íons e de pequenas moléculas orgânicas, pela síntese e secreção protéica, como também 

pela reabsorção de fluido (ROBAIRE & HERMO, 1988; DACHEUX et al., 2005). Nas 

regiões da cabeça e do corpo, as células principais também participam da manutenção do 

pH luminar acídico (PASTOR-SOLER, 2005). As células basais e halo também foram 

observadas em todos os segmentos e as células, na cabeça proximal (Figura 10A; 10B), 

medial (Figura 10C), distal (Figura 10D; 10E) e corpo (Figura 10F; 10G), com exceção 

do segmento da cauda do epidídimo (Figura 10H). As células basais apresentam núcleos 

de forma irregular, geralmente alongados ou elípticos, com eixo maior geralmente, 

paralelo à membrana basal, e com nucléolos evidentes e periféricos. As células halo foram 

identificadas como células pequenas com uma estreita faixa clara de citoplasma que estão 

presentes ao longo do epitélio do epidídimo, localizadas na base do epitélio. Foi possível 

observar uma redução no aparecimento de células halo na cauda do epidídimo (Figura 

10H). Fator semelhante ocorreu com as células apicais que apareceram mais 

frequentemente na cabeça e corpo do ducto epididimal. As células apicais apresentaram 

núcleo esférico, sem contato com a membrana basal. Na cauda epididimária a 

identificação destas células pode ter sido dificultada devido a baixa altura epitelial. 

Observou-se maior percentual de epitélio (Figura 11A) na cabeça proximal (Ep0 

e Ep1), cabeça distal (Ep4) e corpo (Ep6), com menor contagem na região do corpo 

epididimário (Ep5). A contagem de lâmina própria mostrou poucas alterações nas regiões 

do epidídimo (Figura 11B). A proporção de lúmen sem espermatozoide foi visivelmente 

maior na cabeça proximal (Ep0) e as regiões com quantidades reduzidas de 

espermatozoide no lúmen foram cabeça medial (Ep2), cabeça distal (Ep3) e corpo (Ep5) 

(Figura 11C). A contagem de tecido conjuntivo nas lâminas dos epidídimos foi constante 

em todas as partes, não apresentando grandes variações ao longo do segmento (Figura 
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11E). As maiores médias para altura do epitélio foram encontradas na cabeça proximal 

(Ep1) e corpo (Ep6), com valores mais reduzidos no segmento inicial (Ep0), cabeça 

medial (Ep2), cabeça distal (Ep3), corpo (Ep5) e cauda (Ep7). A altura mais baixa foi 

verificada no segmento da cauda (Ep7), diferindo das demais partes (Figura 12A). 

Verificou-se um aumento do diâmetro luminal da porção proximal para distal do ducto 

do epidídimo, sendo que o maior diâmetro tenha se apresentado na cauda, embora sem 

diferença estatística em comparação com o segmento inicial (Figura 12B). Em relação ao 

diâmetro tubular, as maiores medidas foram detectadas no segmento inicial e corpo (Ep6) 

e a menor altura, na região da cabeça distal (Ep4) (Figura 12C).  
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Figura 10 Fotomicrografias dos segmentos epidídimários de carneiros Somalis 

Brasileira com idades de 150 dias. A e B: cabeça proximal; C: cabeça medial; D e E: 

cabeça distal; F e G: corpo; H, I: cauda. Os tecidos forma corados com hematoxilina-

eosina. Barra de escala = 100 µm. 

A B 

C D 

E F 

G H 

I 
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Figura 11 Imagens representativas de cortes histológicos de carneiro Somalis Brasileira. 

Epitélio com células apicais (a), principais (p), basais (b) e halo (h). Segmento inicial (A, 

B); cabeça medial (C); cabeça distal (D, E); corpo (F, G); cauda (H) (H/E, 40x). 
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Figura 12 Médias em porcentagens das contagens de pontos no epitélio (A); lâmina 

própria (B); lúmen sem espermatozoide (C); lúmen com espermatozoide (D) e tecido 

conjuntivo (E) em oito segmentos de epidídimos (Ep0-Ep7), sendo Ep 0-1 cabeça 

proximal; Ep 2 cabeça m medial; Ep 3-4 cabeça distal; Ep 5-6 corpo e Ep 7-9 cauda de 

carneiros Somalis Brasileira. 
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Figura 13 Médias de mensurações de altura do epitélio (A); diâmetro do túbulo (B) e 

diâmetro do lúmen (C) em oito segmentos de epidídimos (Ep0-Ep7) de carneiros Somalis 

Brasileira. 
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4. DISCUSSÃO  

 

4.1 Análise da expressão gênica (clusterina, OPN e PGDS) 

Estudos relataram que a expressão de determinadas proteínas no plasma seminal 

exercem efeito positivo sobre a capacitação espermática e proteção dos espermatozoides 

de carneiros adultos de raças europeias (BARRIOS et al., 2005; CARDOZO et al., 2007; 

FERNÁNDEZ et al., 2006; PÉREZ et al., 2001). Pesquisas recentes mostraram que 

muitas proteínas presentes no plasma seminal, apresentam alterações significativas 

durante o desenvolvimento reprodutivo de carneiros deslanados, sugerindo que a 

expressão de tais componentes é regulada em sintonia com o crescimento das gônadas e 

evolução da produção espermática (SOUZA et al., 2010). A raça Somalis Brasileira é 

uma das mais rústicas dentre os ovinos deslanados do Nordeste, apresenta menor estrutura 

de tamanho corporal, porém com elevada rusticidade, alta adaptabilidade às condições 

semiáridas e boa habilidade materna. Apresenta também, alta precocidade de terminação 

e boa conformação de carcaça (CARNEIRO et al., 2010; COSTA, 2007b; MORAIS, 

2004), além de apresentam menor exigência nutricional quando comparados com os 

animais exóticos, permitindo menor custo de produção (SILVA et al., 1986). Todavia, é 

importante ressaltar que poucos são os trabalhos encontrados na literatura sobre esta raça 

(MAGALHÃES et al., 2010). Foram descritos neste estudo a expressão das proteínas 

clusterina, osteopontina e prostaglandina D sintetase na cabeça, corpo e cauda do 

epidídimo, testículos, vesículas seminais e glândulas bulbo uretrais de carneiros pré-

púberes da raça Somalis Brasileira. Neste aspecto, o estudo da expressão de genes 

descritos no presente estudo clusterina, osteopontina, prostaglandina D sintetase nos 

testículos, epidídimos e nas glândulas acessórias e suas correlações com a fertilidade em 

ovinos constituirá um importante passo para esclarecer ainda mais os fenômenos 

genéticos ligados à fertilização. 

O mRNA para o gene da clusterina foi expresso em todos os tecidos analisados, 

corroborando dados da literatura que descrevem a expressão desse gene no aparelho 

reprodutor masculino em diferentes espécies (MILLER, 2001; SENSIBAR et al., 1993). 

A clusterina foi primeiramente isolada da rede testis de carneiros (BASCHUK et al., 

1983; FRITZ et al., 1980) e aparentemente promove a agregação espermática in vitro 

(ROBAIRE; VIGER, 1995). Estudos desenvolvidos em ratos mostram que a expressão 

da clusterina, nos testículos e epidídimos, é um indicativo de que ocorreu uma completa 
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diferenciação das células germinativas (GRIMA et al, 1992; HERMO et al, 1992), 

sugerindo desta forma que essa proteína possa estar envolvida com o processo de 

maturação espermática (HERMO et al, 1991), proteção dos espermatozoides (MERI et 

al., 2001), reabsorção de espermatozoides defeituosos na cauda do epidídimo e 

modulação da lise celular (AKERLOF et al., 1989). Em ratos, a clusterina é produzida 

por vários tipos de células diferentes e parece ser depositada e retirada de espermatozoides 

em maturação sugerindo várias funções. Dentro de testículos de ratos, clusterina é 

encontrada no citoplasma de células de Sertoli em todos os estádios da espermatogênese 

(MATHER et al., 1982), no final de organismos residuais e na superfície dos 

espermatozoides luminais (MORALES et al., 1987). Nossos dados sobre a expressão 

desse mRNA em testículos de ovinos parecem ir ao encontro dos resultados em ratos. No 

bovino, a clusterina está presente ao longo de todo epidídimo e no seu fluido (HOWES, 

1998; IBRAHIM, 1999). Clusterina está presente em quantidades elevadas no fluido 

testicular de carneiros (FRITZ, 1983; BLASCHUK, 1983). Recentemente, a estrutura 

molecular da clusterina foi elucidada por sequenciação de aminoácidos parcial e 

sequenciação de cDNA em várias espécies de vertebrados com distâncias diferentes 

filogenéticas (JENNE, 1992). Verificou-se a sequência de nucleotídeos da clusterina, bem 

como a sua distribuição e o seu nível de expressão em diferentes tecidos entre diferentes 

espécies, o mais elevado níveis de mRNA a ser detectados nos testículos, o cérebro, os 

medula supra-renal, do fígado, glândula pituitária, e do ovário da maioria das espécies 

estudadas entre humanos, ratos e codornas (DE SILVA, 1990; COLLARD, 1987; 

HARTMANN, 1991). 

Os primeiros relatos sobre a expressão da clusterina no epidídimo foram feitos em 

ratos por Sylvester et al., (1984). No epidídimo ela é secretada pelas células principais da 

cabeça do epidídimo (HERMO et al., 1991) e liga-se aos espermatozoides em trânsito 

através deste tecido (HERMO et al., 1991, SYLVESTER et al., 1991), justificando a alta 

expressão descrita na cabeça do epidídimo em relação às regiões mais terminais (cauda) 

epididimária (Figura 6). Oliveira et al. (2009) também relataram a distribuição da 

clusterina no ductos eferentes e nos segmentos iniciais do epidídimo. Esta complexa 

secreção e reabsorção de clusterina sugerem seu papel funcional durante a maturação 

espermática, no sentido de que o espermatozoide deve ser eliminado da cauda do 

epidídimo sem a clusterina, fato que poderia explicar os dados de baixa expressão para 

esse gene na cauda do epidídimo, vesícula seminal e glândula bulbouretral (HERMO et 

al., 1991). Dados interessantes sobre o controle da expressão diferencial de mRNA de 
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clusterina foram relatados por Robaire & Viger (1995) em experimentos de orquiectomia 

(retirada dos testículos) em ratos. Esses autores relataram que as concentrações de mRNA 

foram maiores na cabeça seguidos pelo segmento inicial, cauda e corpo epididimário. 

Realizando-se uma orquiectomia bilateral e a substituição da testosterona os dados 

revelaram que no segmento inicial da cabeça epididimária não houve qualquer efeito 

sobre as concentrações de mRNA da clusterina. Entretanto no corpo e na cauda do 

epidídimo a orquiectomia resultou em um aumento de 3.52 e 9.4 vezes, respectivamente, 

nas concentrações para esse mRNA, enquanto a reposição de testosterona causou uma 

diminuição dose-dependente nas concentrações. Esses estudos demonstram que a 

regulamentação das concentrações de mRNA de clusterina é segmento especifica. Na 

cabeça e no segmento inicial não há regulação aparente de clusterina por fatores 

testiculares, enquanto que no corpo e na cauda epididimária a testosterona pode reprimir 

as concentrações desse mRNA. 

As propriedades de ligação a lipídios da clusterina (DE SILVA et al., 1990ªb) 

levam a especular que a expressão de clusterina pode estar envolvida na remodelação da 

membrana celular durante a maturação (HARDING et al., 1991), em interações entre 

espermatozoides e células de Sertoli, e também em resposta a lesão celular. A 

identificação de componentes das vias tanto ubiquitinproteasomal e endocitótica em tipos 

de células diferentes, compartimentos celulares, ou de ambos em ductos eferentes e 

segmento inicial do epidídimo sugere fortemente que a regulação diferencial de 

degradação de proteínas é importante em cada segmento da cabeça do epidídimo, regiões 

que estão sob a regulação de estrógenos e andrógenos Oliveira et al., (2009). 

A maior expressão para a osteopontina foi detectada nas vesículas seminais 

(Figura 7), semelhante os resultados publicados em bovinos (RODRIGUEZ et al., 2000). 

Os níveis de expressão da OPN na glândula bulbouretral, testículos e regiões do 

epidídimo foram equivalentes, sugerindo que esta proteína pode estar associada a vários 

aspectos da produção e função dos espermatozóides, desde a espermatogênese ate a 

fertilização. Os dados encontrados sobre a expressão gênica da OPN está de acordo com 

resultados no aparelho reprodutivo masculino de bovinos (RODRIGUEZ et al., 2000) no 

qual a sua expressão nos túbulos seminíferos contendo espermátides alongadas e ao longo 

de todo epidídimo, funcionando como proteína de ancoragem entre as células 

germinativas. No mesmo trabalho a presença de transcritos de OPN foi detectada pela 

técnica de Northern blot nas vesículas seminais de touros. Uma possível explicação para 

a presença de mRNA para OPN nesses tecidos seria que ele poderia ficar estocado durante 
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a espermatogênese para estar disponível para tradução durante o desenvolvimento 

embrionário inicial (RODRIGUEZ et al., 2000). Em ratos, mRNA de OPN foi encontrado 

no epitélio do epidídimo (SIITERI et al., 1995) e proteínas de OPN foram identificadas 

no citoplasma das células epiteliais de ratos (LUEDTKE et al., 2002). Embora haja 

dúvidas sobre a expressão da OPN em células epiteliais do epidídimo bovino, a OPN está 

associada com células de Sertoli e células germinais nos túbulos seminíferos e para o 

ejaculado de esperma, a OPN adicional pode ser adquirida através das glândulas sexuais 

acessórias (MOURA, 2005).  

A osteopontina foi identificada no plasma seminal e relacionada à alta fertilidade 

(CANCEL et al., 1997) de touros e liga-se aos espermatozoides durante a ejaculação 

(Souza et al., 2008). A relação desta proteína com a fertilidade atribui-se por estar 

envolvida na adesão celular através de receptores (CRAIG et al., 1989), formando um 

complexo com integrinas que atuam na ligação espermatozoide-oócito (D’CRUZ, 1996), 

na pré-implantação e na implantação (VINATIER, 1995). A relação da osteopontina com 

a fertilidade pode ainda ser indireta (CANCEL et ál., 1999), atuando na proteção da 

superfície epitelial das glândulas acessórias contra infecções bacterianas (BROWN et al., 

1992), e ainda modificando características da membrana do espermatozoide (CANCEL 

et al., 1999). A OPN também induz a capacitação do espermatozoide bovino, através de 

mecanismos indeterminados (ERIKSON et al., 2007). 

A PGDS foi expressa no testículo e em todas as partes do epidídimo sem diferença 

estatística entre elas (Figura 8), mesmo tratando-se de animais pré-púberes os dados 

coincidem com estudo de Fouchécourt et al. (2003) em que a PGDS foi expressa no 

testículo e epidídimo de carneiros durante a puberdade. Utilizando técnicas de Northern 

blotting e hibridização in situ, foi observada expressão de PGDS em células epiteliais da 

cabeça, corpo e cauda do epidídimo bovino (RODRIGUES et al., 2000a), apresentando-

se mais abundante nas células principais da cabeça (GERENA et al., 2000). Na espécie 

ovina, Gerena et al. (1998) detectaram a prostaglandina D-sintetase e o respectivo mRNA 

no epidídimo e esta proteína representou até 25% do total de proteínas quantificadas no 

sêmen. Por outro lado, estes autores não detectaram PGDS nas glândulas acessórias. A 

proteína PGDS, encontrada no plasma seminal de bovinos, foi relacionada à capacitação 

sexual (MOURA; CHAPMAN; KOC; KILLIAN, 2006;  GERENA et al., 1998). Sua 

atividade também foi relatada no plasma seminal humano (TOKUGAWA et al., 1998). 

A função da PGDS na fertilização foi sugerida em estudo de fertilização in vitro de 

ligação oócito-espermatozoides (GONÇALVES; BARNABE; KILLIAN, 2008). Essa 
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expressão tecido-específica pode ser confirmada em estudos feitos com ratos (CHEN et 

al., 2006) no qual a maior expressão da PGDS foi encontrada na cabeça seguido expressão 

moderada à fraca no corpo e cauda epididimária respectivamente. Gerena et al. (2000) 

descreveram a expressão da PGDS no tecido intersticial testicular, nas células de Sertoli 

e nas células principais da cauda do epidídimo de ratos, corroborando a expressão aqui 

descrita. Entretanto a exata função que a mesma exerce sobre os espermatozoides ainda 

não está esclarecida (MOURA et al., 2006b). 

As transformações espermáticas sequenciais que ocorrem na parte anterior do 

epidídimo parecem induzir alterações em sua atividade, se tornando completamente 

expressos no corpo do epidídimo. A alta expressão de PGDS na cabeça do epidídimo 

sugere que esse gene poderia contribuir além da barreira hematotesticular, hormônios 

tireoidianos e retinóicos, para o desenvolvimento das células germinativas nos túbulos 

seminíferos (LEONE et al., 2002). 

 

4.2 Análises histomorfométricas do epidídimo 

 Os dados morfológicos apresentados nesse estudo são os primeiros relatos 

pormenorizados sobre os valores de altura do epitélio, diâmetro tubular, lúmen, com e 

sem espermatozoides, tecido conjuntivo, diâmetro luminal em carneiros deslanados. 

A proporção volumétrica das regiões mostrou um maior percentual de epitélio na 

cabeça proximal, cabeça distal e corpo (Ep6), sendo que a menor contagem mostrou-se 

no corpo (Ep5), a contagem de tecido conjuntivo mostrou-se maior no corpo (Ep5), 

mostrando que possivelmente o tecido conjuntivo ocuparia o espaço entre as secções 

tubulares. A contagem de lâmina própria mostrou poucas alterações nas regiões do 

epidídimo. O lúmen sem espermatozoide foi visivelmente maior na cabeça proximal. A 

grande percentagem de lúmen com espermatozoides na região da cabeça e corpo do 

epidídimo poderia indicar sítios de ocorrência da maturação dos espermatozoides em 

várias espécies como em suínos (ORSI et al., 1985), equinos (ORSI et al., 1981) e na 

maioria dos mamíferos, para animais púberes (WAITES, 1980; SETCHELL et al., 1994). 

Esses achados são coerentes em se tratando de animais pré-púberes, visto que ainda não 

havia produção significativa de espermatozóides. A contagem de tecido conjuntivo nas 

lâminas dos epidídimos não mostrou diferenças expressivas ao longo do segmento.  

As maiores alturas do epitélio foram encontradas no segmento inicial (Ep1), indo 

de encontro com o que foi relatado para bovino (ORSI et al., 1984; GOYAL, 1985), suíno 
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(ORSI et al., 1985), rato (SERRE; ROBAIRE, 1998), gambá (ORSI, 1980) e do cão 

(SCHIMMING et al., 2002). A menor altura pode ser visualizada no segmento da cauda 

(Ep7), assim como nos estudos anteriores com as espécies citadas e no caprino (GOYAL; 

WILLIAMS, 1991). A menor altura foi verificada no último segmento da cauda, 

exercendo a função de estocagem de espermatozoides. Nos animais aqui estudados, esta 

estocagem ainda não seria significativa por se tratarem de animais pré-púberes, em que 

não haveria grande quantidade de espermatozoides na região da cauda do epidídimo. 

Os maiores diâmetros luminais foram verificados na cauda do epidídimo, porém 

não diferiram do segmento inicial Ep0. Neste estudo, a cauda do epidídimo apresentou 

maior valor comparada aos demais segmentos. Acredita-se que o aumento do diâmetro 

luminal e tubular da cabeça para a cauda do epidídimo favoreça o armazenamento de 

grandes quantidades de espermatozoides a medida que o animal entre na puberdade. 

Dados semelhantes podem ser observados em Dicheva & Danev (1985) e Bilaspuri 

(1991). No bovino (GOYAL, 1985) e no rato (SERRE; ROBAIRE, 1998), o diâmetro 

luminal da cabeça foi maior que do corpo epididimal, assim como os dados aqui 

encontrados. No cão, os maiores diâmetros luminais e tubulares foram encontrados na 

cauda do epidídimo (SCHIMMING et al., 2002).  

Ao longo do ducto epididimário foram observadas células principais, apicais, 

basais e halo. As células principais estiveram presentes em todos os segmentos 

epididimários em maior abundância, indo de encontro com estudos feitos em epidídimos 

de mamíferos onde este tipo celular predominou em todas as espécies estudadas 

(BARRY; SAMARA et al., 2009). Estima-se que aproximadamente 80% do total de 

células epiteliais presentes no segmento inicial e cabeça do epidídimo são compostas de 

células principais (REID; CLELAND, 1957), no rato estas células contribuíram com a 

maior porcentagem relativa no segmento inicial (Serre e Robaire, 1998). Estas células 

estariam envolvidas em processos de absorção de fluido luminal e secreção de substâncias 

como proteínas, do epitélio para o lúmen do epidídimo (HAMILTON, 1975), transporte 

de íons e pequenas moléculas orgânicas (ROBAIRE; HERMO, 1988; DACHEUX; 

CASTELLA; GATTI; DACHEUX, 2005), além de participarem da manutenção do pH 

6.  

As células basais estiveram presentes em todos os segmentos do epidídimo, porém 

não foram identificadas na cauda distal (Ep9). Estudos demonstram a presença de tais 

células ao longo de todo epidídimo na forma de células alongadas e localizadas próximas 

a base do epitélio (REID; CLELAND, 1957), conforme encontrado neste trabalho. Estas 
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células não foram encontradas na cauda distal provavelmente devido à quantidade de 

núcleos condensados e alta densidade celular. Estas células estariam desempenhando a 

função de proteção epitelial, atuando contra choque eletrolílico ou atuando como 

macrófagos (VERI et al., 1993; YEUNG; COOPER, 1994), atuam na formação de fluido 

luminal, secretando a prostaglandina E, substância que influencia na secreção de íons 

salinos e de água no lúmen epididimário (WONG et al., 1999). 

As células da halo foram observadas em todo o epidídimo, com exceção da cauda 

distal (Ep9). Robaire e Hermo (1988) relata a presença destas células ao longo do 

epidídimo para a maioria dos mamíferos, embora sejam mais frequentemente encontradas 

na região da cabeça, (REID; CLELAND, 1957), linfócitos ou monócitos, sendo estas 

células difíceis de distinguir a microscopia de luz. As células apicais foram visualizadas 

no segmento inicial, cabeça e corpo. Estas células foram encontradas ao longo do 

epidídimo de ratos, embora sejam mais frequentes no segmento inicial e zona 

intermediária (SUN; FLICKINGER, 1980; ADAMALI; HERMO, 1996), indo de 

encontro com os dados aqui observados em que as células estiveram mais frequentes na 

cabeça e corpo do ducto epididimal. Neste estudo, não foram observadas células apicais 

na cauda.  No estudo do epidídimo de cães, as células apicais foram observadas em todas 

as regiões, embora tenha havido dificuldade de identificá-las na cauda epididimal 

(SCHIMMING, 2002). Outros autores que trabalharam com esta espécie não relataram a 

presença destas células em qualquer segmento epididimário (KAWAKAMI; TSUTSUI; 

OGASA, 1991; ORSI, 1983). Em outro estudo feito com roedores, as células apicais 

parecem estar restritas às regiões mais próximas do epidídimo, como no caso do rato em 

que estas células só aparaceram no segmento inicial e no hamster champanha em que as 

mesmas não foram observadas na cauda epididimária (VICENTINI; ORSI, 1987). 
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5. CONCLUSÕES 

 Este estudo é pioneiro dado que apresenta um mapeamento da expressão de genes 

associados a proteínas relacionadas com aspectos fundamentais da reprodução e 

fertilidade do macho. Nos carneiros Somalis Brasileira, a clusterina foi expressa em todos 

os tecidos analisados, reforçando o conhecimento já consolidado de que esta proteína 

seria responsável pela proteção dos gametas masculinos e, devido à ampla distribuição, 

ligada a importantes eventos fisiológicos da reprodução. A osteopontina também foi 

observada no testículo, epidídimo e glândulas, sugerindo importância para eventos pos-

ejaculacao e fertilidade. Já a prostaglandina d-sintetase só foi expressa nos segmentos do 

epidídimo e testículo, reforçando estudos que relatam sua participação no no processo de 

espermatogênese e maturação espermática.  

 Os dados histomorfológicos apresentados nesse estudo são os primeiros relatos 

em raças deslanadas. A proporção volumétrica das regiões mostrou um maior percentual 

de epitélio na cabeça proximal, cabeça distal e corpo, sendo que a menor contagem de 

epitélio mostrou-se no mesmo segmento do corpo em que a contagem de tecido 

conjuntivo mostrou-se maior, sugerindo que possivelmente o tecido conjuntivo ocuparia 

o espaço entre as secções tubulares. A maior percentagem de lúmen com espermatozoides 

foi observada na região da cabeça e corpo do epidídimo, pela provável ocorrência da 

maturação dos espermatozoides e por se tratar de animais pré-púberes. Foram observadas 

células principais, basais e halo em todos os segmentos do epidídimo, sendo que as células 

basais não foram encontradas na cauda do epidídimo. Visto que os animais do estudo 

eram pré-púberes, os resultados podem ser compreendidos como alterações esperadas 

para animais imaturos sexualmente. 
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CAPÍTULO 3 

 

Estudo sobre a reprodução de ovinos da raça somalis brasileira: histomorfometria 

do epidídimo, expressão gênica e proteínas do aparelho reprodutor 

 

RESUMO - Através da abordagem do tipo shotgun proteomics, foram identificadas 137 

proteínas nas amostras de tecidos de testículo, epidídimo, vesícula seminal e glândula 

bulbouretral dos carneiros Somalis Brasileira. Detectou-se 17 proteínas específicas do 

testículo, a maioria associada a processos celulares (9,35%), resposta a estímulos 

(7,27%), regulação (6,23%) e interações com células e organismos (2,8%). Na cabeça do 

epidídimo, foram identificadas 5 proteínas específicas, sete somente no corpo do 

epidídimo e uma grande quantidade de proteínas exclusivas da região da cauda (20). 

Detectou-se 17 e 10 proteínas nas amostras de vesícula seminal e glândula bulbouretral, 

respectivamente. Análises dos processos de interação proteica foram realizadas para a 

Heat Shock Protein 70 (HSP 70) e PGDS. No caso da HSP70, há interações nítidas com 

proteínas do choque térmico, envolvidas em processos de ligação da proteína ao fator de 

choque térmico. A PGDS interage com proteínas responsáveis pela regulação ou 

promoção da proliferação celular, com proteínas catalisadoras, com proteínas mediadoras 

de inflamação e que participam da atividade de sinalização. Para as análises dos processos 

de interação proteica realizadas para a transferrin, observou-se uma série de interações 

com proteínas envolvidas no processo de absorção de ferro, atuando com função de 

recepção e/ou ligação. Foram observadas ainda inúmeras proteínas associadas ao 

transporte de componentes, além da interação com albumina. Em conclusão, este é o 

primeiro estudo sobre expressão gênica e proteômica do trato reprodutivo de carneiros 

Somalis Brasileira. Estudos destas natureza fundamentam a base de conhecimentos para 

uma melhor compreensão do potencial reprodutivo destes animais.  

 

Palavras- chave: proteínas, ovinos, proteômica, shotgun. 
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Study on the reproduction of sheep of the brazilian somalis breed: 

histomorphometry of the epididimium, gene expression and proteins of the 

reproductive apparatus 

 

ABTRACT - Through the proteomics shotgun approach, 137 proteins were identified in 

tissue samples from the testis, epididymis, seminal vesicle and bulbourethral gland of 

Somalis Brasileira sheep. Testicular specific proteins were detected, most associated with 

cellular processes (9.35%), response to stimuli (7.27%), regulation (6.23%) and 

interactions with cells and organisms (2.8%). At the epididymis head, 5 specific proteins 

were identified, seven in the epididymis body alone and a large number of proteins 

exclusive to the tail region (20). 17 and 10 proteins were detected in the seminal vesicle 

and bulbourethral gland samples, respectively. Analysis of the protein interaction 

processes were performed for Heat Shock Protein 70 (HSP 70) and PGDS. In the case of 

HSP70, there are clear interactions with heat shock proteins, involved in protein binding 

processes to the heat shock factor. PGDS interacts with proteins responsible for the 

regulation or promotion of cell proliferation, with catalytic proteins, with proteins that 

mediate inflammation and that participate in the signaling activity. For the analysis of the 

protein interaction processes carried out for transferrin, we observed a series of 

interactions with proteins involved in the iron absorption process, acting with reception 

and / or binding function. Numerous proteins associated with component transport were 

also observed, in addition to the interaction with albumin. In conclusion, this is the first 

study on gene expression and proteomics of the reproductive tract of Brazilian Somalis 

sheep. Studies of this nature ground the knowledge base for a better understanding of the 

reproductive potential of these animals. 

 

Keywords: protein, sheep, proteomics, shotgun. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a busca por indicadores da fertilidade de reprodutores tem sido 

alvo de diversos estudos (KILLIAN et al. 1993). Apesar dos avanços no setor da 

biotecnologia da reprodução, são necessários mais estudos para ampliar o conhecimento 

sobre os mecanismos moleculares envolvidos nos diferentes processos reprodutivos, 

utilizando técnicas que aprofundem o estudo sobre as interações bioquímicas e 

fisiológicas das proteínas com os espermatozoides e na reprodução em geral.  

As proteínas apresentam funções importantes sobre os espermatozóides. Sabe-se 

que os fluídos das glândulas acessórias de touros com maiores índices de fertilidade 

aumentaram a capacidade de fertilização de oócitos por espermatozóides obtidos de 

touros com baixa fertilidade (HENAULT e KILLIAN, 1996). As proteínas presentes no 

plasma seminal estão associadas com aspectos do potencial reprodutivo em várias 

espécies tais como, motilidade espermática (DE LAMIRANDE et al.,1983; AMANN et 

al., 1987; DIAMANDIS et al., 1999; ELZANATY et al., 2002), morfologia espermática 

(MACPHERSON et al., 2002), integridade da cromatina (WAI-SUM et al., 2006), 

capacitação espermática (MANJUNATH e THÉRIEN,2002; CABALLERO et al., 2009; 

PLANTE et al., 2012), interação com o oviduto e fecundação do oócito (EKHLASI-

HUNDRIESER et al., 2005; GWATHMEY et al., 2006; IGNOTZ et al., 2007; SUAREZ, 

2008; HUNG e SUAREZ, 2010; 17 TALEVI e GUALTIERI, 2010; HUNG e SUAREZ, 

2012), proteção contra possíveis infecções (Cancel et al., 1999). O plasma seminal 

contém secreções das glândulas do epidídimo, testículos e glândulas sexuais acessórias 

que influenciam a capacidade fertilizante, transportando os espermatozoides durante a 

ejaculação, atuando como meio de ativação para os espermatozoides imóveis, 

contribuindo para a sobrevivência das células no trato da fêmea (EVANS & MAXWELL, 

1987), impedindo a capacitação prematura (YANAGIMACHI, 1994) e protegendo o 

esperma contra danos oxidativos (SCHÖNECH et al., 1996). Além disso, o fluido seminal 

é a forma natural de maturação dos espermatozoides através de eventos hormonais e 

enzimáticos (BARRIOS et al., 2000). Os espermatozoides adquirem várias proteínas do 

plasma seminal durante o transporte através do epidídimo e na ejaculação (MILLER et 

al, 1990; YANAGIMACHI, 1994).  Portanto, existem fatores secretados pelo epidídimo, 

células dos túbulos seminíferos e glândulas acessórias que influenciam de forma 

significativa a habilidade dos espermatozoides de potencializar a fecundação, com efeitos 

nos índices reprodutivos e taxa de prenhez, associado o cada reprodutor.  
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Na era pós-genômica, a proteômica é uma ferramenta poderosa para estudar a 

biologia reprodutiva de machos e examinar os efeitos dos níveis de expressão proteica na 

reprodução (BREWIS, 1999).  O uso de tecnologias como a espectrometria de massa pode 

ser utilizado para construção de um perfil proteômico comparativo de órgãos do aparelho 

reprodutivo masculino, fornecer um mapa de referência das proteínas nos carneiros 

deslanados Somalis brasileira, assim como informações preciosas sobre as proteínas 

presentes nos tecidos em relação aos processos biológicos, função molecular e 

componente celular das mesmas. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Extração de Proteínas 

Para a extração de proteínas, foram utilizados fragmentos (~ 100 mg) de epidídimo 

(cabeça, corpo e cauda), testículo, vesícula seminal e glândula bulbouretral de 4 carneiros. 

Após descongeladas, as amostras foram trituradas, maceradas, homogeneizadas e 

incubadas por 2 horas sob agitação moderada com uma solução tampão de lise contendo 

20 ml de PBS (1x), 200 µl de Triton X100 e 20 µl de inibidor de protease. Em seguida, 

procedeu-se à centrifugação deste material a 4°C/10.000g e o sobrenadante foi transferido 

para novos tubos. Adicionou-se então acetona (1:9), centrifugou-se a 5 min/1000g/4°C e, 

após 5 min., o pellet foi solubilizado em 0,5 ml de PBS (1x), fragmentado e 

posteriormente homogeneizado em “vortex”. A dosagem de proteínas totais nestas 

amostras foi realizada pelo método de Bradford (BRADFORD, 1976).  

 

2.2 Digestão de proteínas 

Amostras contendo 50µg de proteína total, extraídas dos diferentes segmentos 

do aparelho reprodutor conforme descrito acima, foram submetidas à digestão com 

tripsina. As amostras, na concentração de 1 mg/mL e diluídas em bicarbonato de amônia 

(50 mM), foram reduzidas com ditiotreitol (DTT; 100 mM; 60°C) e alquiladas com 

iodoacetamida (IAA; 300 mM) por 30 minutos cada etapa. Em seguida, as proteínas 

foram adicionadas de 400 ng de tripsina (Promega, cat. # V5111, Madison, WI, USA), 

submetidas a agitação (vortex) e incubadas “overnight” a 37°C. A digestão foi 

interrompida com 10 μL de ácido trifluoroacético (5%; Thermo Scientific, cat. # 28904, 

Rockford, IL, USA) por 90 min. (37°C). As amostras foram então centrifugadas (14000 

g, 6°C, 30 min.) e o sobrenadante transferido para novos tubos. Os extratos foram secos, 

ressuspensos em 10 μL de acetonitrila (5%) contendo ácido fórmico (0,1%), e transferidos 

para os tubos de injeção (Waters, cat. # 1860385C). 

 

2.3 Identificação de proteínas por espectrometria de massas (electrospray 

ionization-quadrupole-time of flight (ESI-Q-ToF) 

Os peptídeos oriundos da digestão com tripsina foram analisados por 

cromatografia capilar associada à espectrometria de massa (capillary liquid 

chromatography/nanoelectrospray ionization tandem mass spectrometry - CapLC-
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MS/MS), utilizando-se um espectrômetro Synapt G2 HDMS (Waters Corp., Milford, 

MA, USA), conectado a uma unidade de cromatografia líquida de ultra-performance 

nanoACQUITY (Waters Corp., USA), conforme descrito anteriormente (Souza et al., 

2012). 

Os peptídeos (1-5 µL) foram injetados em solvente A (acetonitrila/água/ácido 

fórmico, 5/94,9/0,1) utilizando a bomba auxiliar da unidade UPLC para interagir com 

uma coluna Waters Symmetry 300™ (C-18, filme de 5µm; 0,3 mm x 5 mm) para 

dessalinização e pré-concentração. Após lavagem por 3 minutos com solvente A a 20 

µL/min, os peptídeos foram então eluídos num gradiente de concentração para a coluna 

analítica nanoACQUITY HSS T3 (C-18 1,8µm, 0,075 x 200 mm). A coluna analítica foi 

corrida num gradiente (5 a 42% em solvente B; acetonitrila/água/ácido fórmico; 95/5/0,2; 

em 40 minutos. O espectrômetro foi calibrado utilizando fragmentos iônicos do peptídeo 

Glu-1-fibrinopeptídeo B (Glu-Fib), de forma a manter a acurácio em 10 ppm. 

O espectrômetro foi operado para adquirir espectros MS/MS dos peptídeos 

trípticos em modo MSE, utilizando o reconhecimento de estado de carga e limite de 

intensidade como critérios de seleção, através do aplicativo MassLynx 4.1. De forma a se 

obter os dados MS/MS, uma varredura (2 seg.) foi realizada nos dados de relação 

massa/carga (m/z) entre 400 e 1500. Todos os íons foram submetidos ao processo de 

dissociação induzida por colisão (CID), na presença de argônio. Os espectros iônicos 

resultantes (6-8 seg.) foram processados utilizando o aplicativo Protein Lynx Global 

Server 2.5 e convertidos em arquivos de lista de picos (peak list files; PKL) para busca 

em bancos de dados. Para identificação das proteínas, foram feitas buscas utilizando o 

aplicativo ProteinLynx Global Server 4.1, contra o banco de dados de Bos taurus na base 

de dados do Swissprot. As buscas foram feitas utilizando os seguintes critérios: máximo 

de uma clivagem perdida da tripsina, peptídeos monoisotópicos, com modificação 

variável de oxidação da metionina e variação fixa de carbamidometilação das cisteínas. 

Os limites selecionados de tolerância para variação da massa dos peptídeos e dos 

fragmentos foram 0,3 e 0,1 Da, respectivamente. 

 

2.4. Análises de ontologia gênica e interação entre proteínas  

 Os dados das proteínas presentes no testículo, epidídimo (cabeça, corpo e cauda), 

vesícula seminal e glândula bulbouretral (Tabela 1, em anexo) foram analisados usando 

o software para anotações de proteínas (STRAP), um aplicativo de código-fonte aberto 
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(BATHIA et al., 2009; SOUZA et al., 2012; ROCHA, 2013). Os termos da ontologia 

gênica para os processos biológicos, componentes celulares e funções moleculares foram 

obtidas da base de dados do UniProtKB.  

Para as avaliações das interações interprotéicas, utilizou-se a base de dados do 

aplicativo STRING 9.0 (http://string-db.org), a partir de predições coletadas com base em 

associações diretas (físicas) ou indiretas (funcionais), integrando evidências do contexto 

genômico, experimentos, co-expressão e dados da literatura (SZKLARCZYK et al., 2011; 

ROCHA, 2013). 
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3 RESULTADOS  

 

 Através da abordagem do tipo “shotgun proteomics”, identificou-se um total de 

137 proteínas nas amostras de tecidos de testículo, epidídimo, vesícula seminal e glândula 

bulbouretral dos carneiros da raça Somalis Brasileira (Tabela 1, Anexo). Destas, detectou-

se 17 proteínas específicas do testículo (Tabela 1), associadas aos seguintes processos 

biológicos: processos celulares (9,35%), resposta a estímulos (7,27%), regulação 

(6,23%), interações com células e organismos (2,8%), desenvolvimento de processos 

(1,4%), outras (1,4%). Em relação à função molecular as proteínas são componentes do 

núcleo (7,3%), citoplasma (6,26%), extracelular (2,9%), superfície celular (2,9%), outras 

organelas intracelulares (2,9%), retículo endoplasmático (1,4%), citoesqueleto (1,4%), da 

membrana plasmática (1,4%) e do complexo macromolecular (1,4%). Algumas proteínas 

exercem função catalítica (7,37%) e de ligação (2,33%; Figura 1). 

 

Órgão Proteína 

Testículo 

Calreticulin 

CDYL protein 

Chromodomain protein Y like protein transcript variant 1 

FSHD region gene 1 

Glutathione S transferase A1 

Heat shock protein 70 kDa 

Heat shock protein 70 kDa protein 1A 

Heat shock protein 70 kDa protein 1B 

Heat shock protein 1 like 

Heat shock related 70 kDa protein 2 

Heat shock cognate 71 kDa protein 

Inositol 3 phosphate synthase 1 

Myosin regulatory light chain 2 isoform 

Similar to 70 kDa heat shock cognate protein fragment 

Small ubiquitin related modifier 2 

Small ubiquitin related modifier 3 

Y-box binding protein 

 

Tabela 2 Proteínas específicas do testículo de carneiros Somalis Brasileira, conforme 

detecção por espectrometria de massa (electrospray ionization-quadrupole-time of flight 

- ESI-Q-ToF). 

 

 



73 
 

 

 

Figura 14 Analise da ontologia gênica das proteínas presentes no testículo de carneiros 

Somalis Brasileira, com base nos processos biológicos, componentes celulares e funções 

moleculares. 

 

Na cabeça do epidídimo, foram identificadas 5 proteínas específicas (Tabela 2), 

as quais se enquadram em processos celulares (3,43%), resposta a estímulos (1,14%), 

regulação (1,14%) e outras (2,29%). Tais proteínas são prioritariamente componentes 

extracelulares (1,25%), do núcleo (1,25%), mitocôndria (1,25%) e/ou outras organelas 

intracelulares (1,25%). Exercem também função de atividade catalítica (3,5%), ligação 

(2,33%) e de atividade ligadora de enzima (1,17; Figura 2). 

 

 

Tabela 3 Proteínas específicas da cabeça do epidídimo de carneiros Somalis Brasileira, 

conforme detecção por espectrometria de massa (electrospray ionization-quadrupole-time 

of flight - ESI-Q-ToF).  

Tecido Proteína

Glutamine synthetase

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1

Interferon stimulated 20 kDa exonuclease like 2

Ovostatin 2

Phosphoglycerate mutase

Cabeça do 

epidídimo
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Figura 15 Analise da ontologia gênica das proteínas presentes na cabeça do epidídimo 

de carneiros Somalis brasileira, com base nos processos biológicos, componentes 

celulares e funções moleculares. 

 

Sete proteínas foram encontradas somente no corpo do epidídimo (Tabela 3). 

Foram classificadas como proteínas de: regulação (3,38%), processos celulares (3,38%), 

desenvolvimento de processos (1,13%) e outras (1,13%). Podem estar presentes no núcleo 

(3,38%), no citoplasma (2,25%), no cromossomo (1,13%), na mitocôndria (1,13%) e em 

outras organelas intracelulares (1,13%). Estão ligadas a ligação (4,57%), atividade 

catalítica (1,14%) e outras (2,29%) (Figura 3).  

Outras 
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celulares
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Processos biológicos
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25%

Núcleo

25%

Mitocôndria

25%

Outras 

organelas 

intracelulares

25%

Componentes Celulares

Atividade 

catalítica

50%

Atividade 

reguladora de 

enzima

17%

Ligação

33%

Função molecular
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Tabela 4 Proteínas específicas do corpo do epidídimo de carneiros Somalis Brasileira, 

conforme detecção por espectrometria de massa (electrospray ionization-quadrupole-time 

of flight - ESI-Q-ToF). 

 

 

Figure 16 Analise de ontologia gênica das proteínas presentes no corpo do epidídimo 

de carneiros Somalis brasileira, com base nos processos biológicos, componentes 

celulares e funções moleculares. 

 

A maior quantidade de proteínas epididimárias estava associada à região da cauda 

deste órgão. Das 20 proteínas encontradas neste segmento (Tabela 4), observou-se 

componentes relacionados a processos celulares (7,23%), regulação (6,2%), interações 

com células e organismos (3,1%), resposta a estímulos (3,1%), ao desenvolvimento de 

processos (2,7%), processos metabólicos (1,3%) e a outras (5,17%). São componentes do 

núcleo (10,3%), citoplasma (6,18%), cromossomo (4,12%), outras organelas 

Tecido Proteína

14 3 3 protein epsilon chain

Chromatin licensing and DNA replication factor 1

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K

Homeobox protein Hox-A11

Pyridoxal kinase

Vitamin D binding protein

Corpo 

epidídimo

Outras 

13%

Regulação 

37%

Processos 

celulares

37%

Desenvolviment

o de processos

13%

Processos biológicos

Núcleo

37%

Outras 

organelas 

intracelulares

12%

Citoplasma

25%

Cromossomo

13%

Mitocôndria

13%

Componentes celulares

Atividade 

catalítica

14%

Ligação

57%

Outras

29%

Função molecular
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intracelulares (3,9%), complexo macromolecular (3,9%), mitocôndria (1,3%), membrana 

plasmática (1,3%), extracelular (1,3%), outras (4,12%). Na cauda do epidídimo existem 

ainda proteínas com função de ligação (12,52%), atividade catalítica (4,17%), atividade 

de tradução molecular (4,17%), atividade reguladora de enzima (1,4%), atividade 

antioxidante (1,4%) e outras (1,4%; Figura 4). 

 

 

Tabela 5 Proteínas específicas da cauda do epidídimo de carneiros Somalis Brasileira, 

conforme detecção por espectrometria de massa (electrospray ionization-quadrupole-time 

of flight - ESI-Q-ToF). 

 

 

Tecido Proteína

Acrosin

Acrosin-binding protein

Arsenic 3 oxidation state methyltransferase

CDKN1A protein

CutA divalent cation tolerance homolog

Eukaryotic translation initiation factor 1B

Histone H1 1

Histone H1 2

Histone H1 3

Histone H2A

Homeobox protein Hox-C9

LARP7 protein

MYPN protein

NR1I2 protein

Nuclear receptor subfamily 1 group I member 2 fragment

Olfactory receptor 8B4

Polymerase I and transcript release factor

Superoxide dismutase Cu Zn

Suppressor of IKBKE1

Tumor necrosis factor receptor type 1 associated DEATH domain protein

Cauda 

epidídimo
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Figure 17 Analise de ontologia gênica das proteínas presentes na cauda do epidídimo 

de carneiros Somalis brasileira, com base nos processos biológicos, componentes 

celulares e funções moleculares. 

 

Foram encontradas 17 proteínas específicas da vesícula seminal (Tabela 5), 

proteínas estas que estão envolvidas principalmente na regulação (4,18%), em processos 

celulares (3,14%), desenvolvimento de processos (3,14%), interações com células e 

organismos (3,14%), dentre outros. A maioria dos componentes da vesícula apresentou-

se como de origem citoplasmática (5,25%), do núcleo (2,1%), cromossomo (2,1%), 

extracelular (2,1%), citoesqueleto (2,1%), e demais organelas celulares como 

mitocôndria, endossomo, retículo endoplasmático e outras. Algumas proteínas desta 

glândula exercem função de ligação (5,56%), atividade reguladora de enzima (1,11%) e 

atividade molecular estrutural (1,11%; Figura 5). 
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Tabela 6 Proteínas específicas da vesícula seminal de carneiros Somalis Brasileira, 

conforme detecção por espectrometria de massa (electrospray ionization-quadrupole-time 

of flight - ESI-Q-ToF). 

 

 

 

Figure 18 Analise de ontologia gênica das proteínas presentes na vesícula seminal de 

carneiros Somalis Brasileira, com base nos processos biológicos, componentes celulares 

e funções moleculares. 
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Na glândula bulbouretral foram observadas 10 proteínas específicas (Tabela 6), 

das quais estão distribuídas como proteínas envolvidas em processos celulares (5,45%), 

desenvolvimento de processos (2,18%), interações com células e organismos (2,18%), 

regulação (1,9%) e resposta a estímulos (1,9%). Existem proteínas de componentes 

extracelulares (4,67%) e dos ribossomos (2,33%) e, nesta glândula, há proteínas com 

função de ligação (3,33%), atividade molecular estrutural (2,22%), atividade antioxidante 

(2,22%), atividade catalítica (1,11%), dentre outras (1,11%; Figura 6). 

 

Tabela 7 Proteínas específicas da glândula bulbouretral de carneiros Somalis Brasileira, 

conforme detecção por espectrometria de massa (electrospray ionization-quadrupole-time 

of flight - ESI-Q-ToF). 

 

Figure 19 Analise de ontologia gênica das proteínas presentes na glândula bulbouretral 

de carneiros Somalis Brasileira, com base nos processos biológicos, componentes 

celulares e funções moleculares. 
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Análises dos processos de interação proteica (Figura 7) foram realizadas para a 

heat shock protein 70 (HSP 70) e prostaglandina d-sintetase (PGDS), proteínas 

consideradas chave nos processos associados à proteção dos espermatozóides e 

maturacao espermática. No caso da HSP70, há interações nítidas com proteínas do choque 

térmico, envolvidas em processos de ligação da proteína ao fator de choque térmico 

(Hsf1, HSPE1, HspB1,  GRPEL1, hspa8), chaperona (HSPA8), dentre outras. A PGDS 

interage com proteínas responsáveis pela regulação ou promoção da proliferação celular 

(PTGS1), com proteínas catalisadoras (PTGIS, PTGES2), proteínas mediadoras de 

inflamação e que participam da atividade de sinalização (PTGS2), além de outras 

proteínas com funções ainda pouco descritas. 

 

   

Figure 20 Análise do potencial da rede de interação das proteínas HSP70 e PGDS. 

Considerou-se o organismo Bos taurus como base de dados e o modo “action”, com taxa 

de confiabilidade alta (0,700) e limitado a não mais que 10 interações. 

 

Para as análises dos processos de interação proteica realizadas para a transferrin 

(TFç Figura8), observou-se uma série de interações com proteínas envolvidas na absorção 

de ferro (TFRC, TFR2, HFE), atuando com função de recepção e/ou ligação, também 

com inúmeras proteínas associadas ao transporte de componentes (TTR, APOA1, ALB, 

CP, SLC40A1). Participa também da interação com a TF uma proteína de ligação 

(IGFBP3), proteína necessária ao alinhamento do cromossomo (MISS12) e albumina 

(ALB), atuando na regulação da pressão osmótica coloidal de fluidos.  

Heat Shock Protein 70 Prostaglandina d-sintetase
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Figura 21 Análise do potencial da rede de interação da proteína transferrin. Considerou-

se o organismo Bos taurus como base de dados e o modo “action”, com taxa de 

confiabilidade alta (0,700) e limitado a não mais que 10 interações. 

 

 

Transferrin
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4 DISCUSSÃO 

Através de uma abordagem de analise do tipo “shorgun proteomics”, na qual se 

utiliza um sistema de “tandem mass spectrometry” associado a uma unidade de 

cromatografia líquida de ultra-performance, o presente estudo descreve o perfil proteico 

de amostras das gônadas, epidídimo e glândulas sexuais acessórias de carneiros Somalis 

Brasileira. De acordo com a literatura, este é o primeiro estudo desta natureza em ovinso 

deslanados.  

Das 17 proteínas identificadas exclusivamente no testículo, a maioria está 

associada a processos celulares, resposta a estímulos e regulação no que diz respeito a 

processos biológicos. Em relação à função molecular, prevaleceram componentes do 

núcleo e citoplasma e, quanto à função molecular, destacaram-se proteínas catalíticas. 

Dentre as proteínas presentes somente neste órgão, estiveram presentes a Heat shock 

protein 70 kDa (HSP70). As HSPs são conhecidas como proteínas do choque térmico e 

expressas mediante estresse, especialmente aquele causado pela elevação da temperatura. 

A HSP 70 estão envolvidas nos processos espermatogênicos (HUSZAR et al., 2000, 

BOHRING et al., 2001) e maturação espermática, influenciando também na fertilidade 

do macho (DIX et al., 1996). Estas proteínas atuam como chaperonas e, em cooperação 

com outras chaperonas, auxiliam a aquisição da estrutura terciária das proteínas, ligam-

se com caráter hidrofóbico e estabilizam proteínas contra agregação, mediando a dobra 

de polipeptídeos (BOULANGER et al., 1995; KIANG e TSOKOS, 1998). Participam da 

dobragem e transporte de proteínas e formação de complexos, além de proteger as células 

contra estresse ou condições de danos (GEORGOPOULOS & WELCH, 1993). HSPs 

desempenham importante papel durante a espermatogênese (EDDY, 1999; WIDLAK et 

al., 2007 e atuam na modulação das reações imunes (CALDERWOOD 29 et al., 2007). 

Recentemente foi observado que as proteínas HSP70 são necessárias para o início da 

meiose, causando eventuais falhas na formação de espermatozóides em animais criados 

em climas tropicais (EDDY, 1999). Através da análise dos processos de interação proteica 

realizada neste trabalho, a HSP70 mostrou interação com diversas proteínas com função 

de ligação, resistência à fadiga ou que atuam como chaperonas (HSPE1, HSPD1, HSF1, 

HSPA8, HSPB1). Tais ligações com estes componentes ampliam a importância da 

HSP70, permitindo a manutenção da normalidade reprodutiva e prevenindo efeitos 

negativos que o estresse pode causar na fertilidade. 
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O presente estudo identificou 5 proteínas únicas da região da cabeça do epidídimo, 

dentre as quais a glutamine synthetase (GS). A GS é a única enzima que pode sintetizar 

glutamina, mas também funciona para desintoxicar o glutamato e amônia (HENNY et al., 

2006). A atividade da GS foi medida na cabeça e cauda do epidídimo de ratos, onde a 

atividade específica na cabeça foi 27 vezes mais elevada do que na cauda e 4 a 38 vezes 

mais elevada do que a atividade em qualquer outro tecido estudado (MARNI et al., 1994). 

A elevada atividade da GS na cabeça do epidídimo pode ter significado funcional para a 

manutenção de um microambiente ideal para a maturação do espermatozoide, 

possivelmente restabelecendo o equilíbrio ácido-base do lúmen, remoção de amônio e / 

ou glutamato a partir do lúmen, ou fornecimento de glutamina para a produção dos ácidos 

nucleicos (MARNI et al., 1994). Na cabeça e cauda do epidídimo, detectou-se a expressão 

da prostaglandin E synthase 2 (PTGES2), enzima que atua como reguladora anti ou pró-

apoptótica e está envolvida em diversas atividades celulares, como regulação de canais 

da membrana mitocondrial controlando, desta forma, a produção de espécies reativas de 

oxigênio e promovendo a liberação de citocromo C pela mitocôndria. (National Center 

For Biotechnology Information). 

O componente homeobox protein Hox-A11 foi identificado como um dos 

específicos do corpo do epidídimo. Em estudos anteriores, constatou-se que a inibição 

desta proteína em ratos provoca defeitos específicos na região do epidídimo (HINTON, 

2002), fato que sugere a participação da mesma no desenvolvimento, função e evolução 

daquele órgão (CHUONG, 2003). 

Vinte proteínas estiverem presentes exclusivamente na cauda do epidídimo, dentre 

as quais as histones (H1 1, H1 2, H1 3 e H2A). As histones compõem uma família de 

proteínas básicas que se associam com o DNA no núcleo e ajudam a condensá-lo em 

cromatina. Y MARUSHIGE e K MARUSHIGE (1976) ainda sugerem que a fosforilação 

da histona do espermatozoide está envolvida no processo de condensação da cromatina 

durante a transformação dos espermatozoides no epidídimo, razão pela qual são 

detectadas em abundância na região do epidídimo. 

Através da abordagem do tipo “shotgun” foram identificadas 17 proteínas 

específicas da vesícula seminal de carneiros Somalis Brasileira. Dentre as proteínas 

observadas estavam presentes as histone H4. Esta histona, juntamente com outras (H2A, 

H2B, H3) está relacionada ao grau de compactação dos nucleossomos, podendo afetar a 

regulação gênica (GRIFFITHS et al., 2009).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022202X15301251
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Dez proteínas foram identificadas como exclusivas da glândula bulbouretral. A 

myoglobin foi uma das proteínas encontradas nesta glândula. Trata-se de uma 

hemoproteína cuja importância fisiológica está principalmente relacionada à sua 

capacidade de ligar o oxigênio molecular. Tal proteína pode ser encontrada 

principalmente no tecido muscular, servindo como um local de armazenamento 

intracelular de oxigênio e este, em períodos de escassez, pode ser utilizado para fins 

metabólicos. (KING, 2013). 

A análise da potencial rede de interação da PGDS mostra esta proteína interagindo 

com proteínas de função catalítica (PTGIS, PTGES2), proteína responsável pela 

regulação ou promoção da proliferação celular (PTGS1), com proteínas mediadora de 

inflamação e que participa da atividade de sinalização (PTGS2), dentre outras proteínas 

com funções ainda pouco estudadas. A prostacyclin synthase (PTGIS) estaria envolvida 

na isomerização da prostaglandina H2 a prostaglandina I2, que atua como um potente 

vasodilatador e inibidor da agregação de plaquetas (fornecido pelo RefSeq, Jul 2008). Já 

a prostaglandin E synthase 2 (PTGES2) catalisa a conversão da prostaglandina E2 H2 

(PGH2) que seria instável, na forma de prostaglandina E2 (PGE2), mais estável 

(fornecida por RefSeq, Jun 2009). 

Já a transferrin (TF) mostrou interação com inúmeras proteínas que participam do 

processo de absorção de ferro (TFRC, TFR2, HFE), proteínas envolvidas com transporte 

de substâncias (TTR, APOA1, ALB, CP, SLC40A1), proteína de ligação (IGFBP3) e 

proteína necessária ao alinhamento do cromossomo (MISS12). A TF mostrou fortes 

ligações com as proteínas responsáveis pela absorção de ferro, como a transferrin 

receptor (TFRC). Esta proteína realiza o processo de absorção celular de ferro através de 

endocitose mediada pelo receptor de transferrin ( Weizmann Institute of Science, 2013). 

A transferrin receptor 2 (TFR2) na superfície da célula, de transferrin liga-se à TFR2 e 

permite a entrada do ferro na célula. (GENETICS HOME REFERENCE, 2013). A 

hemochromatosis (HFE) encontra-se na superfície de células como as células do fígado e 

principalmente células intestinais, podendo também ser encontrada em algumas células 

do sistema imunitário. Esta proteína interage com outras proteínas na superfície da célula 

para detectar a quantidade de ferro no corpo (GENETICS HOME REFERENCE, 2013b). 

Dentre as proteínas envolvidas no transporte de componentes, destaca-se a albumin 

(ALB), principal proteína do plasma, cuja capacidade de ligação com a água permite a 

regulação da pressão osmótica coloidal do sangue. Esta é a proteína predominante do 

plasma seminal de touros com fecundidade mais elevada (KILLIAN et al, 1993;. 
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GERENA et al, 1998, 2000). A albumina é um dos principais componentes do plasma 

seminal de carneiros e vem do epidídimo e das glândulas sexuais acessórias (DACHEUX 

et al., 2009; MOURA et al., 2010b; SOUZA et al., 2012), liga-se a radicais livres, 

protegendo assim os espermatozoides contra a peroxidação lipídica (ARMSTRONG et 

al., 1998; ROCHE et al., 2008). A transthyretin (TTR) transporta vitamina A e o 

hormônio tiroxina por todo corpo. É produzida principalmente no fígado (GENETICS 

HOME REFERENCE, 2013c).  
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5 CONCLUSÃO 

Este é o primeiro estudo a identificar proteínas nas amostras de tecidos de 

testículo, epidídimo, vesícula seminal e glândula bulbouretral de carneiros da raça 

Somalis Brasileira. Através da abordagem do tipo “shotgun proteomics”, foram 

identificadas 137 proteínas nas amostras nos tecidos analisados, as quais apresentam 

funções potenciais diversas e associadas com vários aspectos da reprodução no macho. 

Através de análises dos processos de interação proteica realizadas para PGDS, 

HSP70 e Transferrin foi possível observar interações com proteínas envolvidas 

principalmente na regulação de importantes processos celulares e de ligação. A 

elucidação da localização e expressão destas proteínas em ovinos deslanados deve 

auxiliar os estudos sobre a fisiologia reprodutiva destes animais e potencial definição de 

marcadores moleculares da fertilidade.  
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Tabela 1: Proteínas expressas diferencialmente no testículo, epidídimo (cabeça, corpo e cauda), vesícula seminal e glândula bulbouretral de 

carneiros Somalis brasileira.  As buscas das proteínas foram feitas utilizando a proteína Lynx Global Server (v. 2,4) contra entradas Bos taurus do 

banco de dados Swissprot. 

 

Protein Protein accession 
Protein 
entry 

Protein 
average 

mass (Da) 

Protein 
score 

Reproductive tract region 

Testis 
Caput 

epididymis 
Corpus 

epididymis 
Cauda 

epididymis 
Vesicular 

gland 
Bulbo-urethral 

gland 

14 3 3 protein epsilon chain 1433E_BOVIN P62261 29173.9848 206.9755   x    

14 3 3 protein eta chain 1433F_BOVIN P68509 28211.8073 59.3128     x  

14 3 3 protein zeta chain 1433Z_BOVIN P63103 27745.1749 199.5402 x   x   

60S acidic ribosomal protein P2 RLA2_BOVIN P42899 11702.0177 385.0007      x 

78 kDa glucose regulated 
protein 

GRP78_BOVIN Q0VCX2 72400.1341 661.6615 x x x x x  

Acrosin P79343_BOVIN P79343 41721.9930 148.8296    x   

Acrosin-binding protein E1B7S8_BOVIN E1B7S8 61272.7603 143.6199    x   

Actin cytoplasmic 1 ACTB_BOVIN P60712 41736.8880 433.6646  x x x x  

Actin cytoplasmic 2 ACTG_BOVIN P63258 41792.9956 429.5613  x x x x  

Acyl CoA binding protein ACBP_BOVIN P07107 10044.4886 465.2715   x    

Albumin ALBU_BOVIN P02769 69293.6779 5073.2790 x x x x x x 

Alpha enolase ENOA_BOVIN Q9XSJ4 47326.2410 106.1572   x x x  
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Alpha internexin AINX_BOVIN Q08DH7 55395.6406 237.0057   x x x  

Aminoacylase 1 Q3T0V2_BOVIN Q3T0V2 41753.1415 125.4054  x x    

Anterior gradient homolog 2 Q3ZC20_BOVIN Q3ZC20 19879.0914 270.5894     x  

Antiapoptotic regulator Bcl xL Q9BDD5_BOVIN Q9BDD5 20062.5193 64.1020     x  

Apolipoprotein A1 APOA1_BOVIN P15497 30276.3720 72.2846     x  

Arsenic 3 oxidation state 
methyltransferase 

Q58DQ0_BOVIN Q58DQ0 41742.6760 68.2091    x   

BCL2 like 1 Q05KJ0_BOVIN Q05KJ0 26082.0256 61.2915     x  

BPI fold containing family A 
member 1 

BPIA1_BOVIN Q8SPU5 26575.6888 1171.1950      x 

Bestrophin 3 E1BF90_BOVIN E1BF90 75822.6119 75.9357     x  

Brain acid soluble protein 1 BASP1_BOVIN P80724 23010.5873 437.3804  x x x   

Calmodulin CALM_BOVIN P62157 16837.6523 899.1925 x x     

Calreticulin CALR_BOVIN P52193 48038.5993 165.6369 x      

Canopy 2 homolog Q1LZ72_BOVIN Q1LZ72 20668.2808 68.5587     x  

CDKN1A protein A5PKM2_BOVIN A5PKM2 17971.3509 186.9379    x   

CDYL protein A7MBK0_BOVIN A7MBK0 60252.9243 44.9752 x      

Centromere protein C1 E1BAK5_BOVIN E1BAK5 
105797.548

3 
39.3521     x  
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Chromatin licensing and DNA 
replication factor 1 

F1MCJ1_BOVIN F1MCJ1 63166.4157 76.8252   x    

Chromodomain protein Y like 
protein transcript variant 1 

B2XBK5_BOVIN B2XBK5 62689.7054 44.9752 x      

Collagen alpha 1 (I) chain CO1A1_BOVIN P02453 
138938.749

6 
95.1706  x x    

Collagen alpha 2 (IX) chain F1MDC2_BOVIN F1MDC2 2491.9219 655.5847      x 

Creatine kinase B KCRB_BOVIN Q5EA61 42719.5111 597.3835  x x x x  

Cytosol aminopeptidase AMPL_BOVIN P00727 56289.5841 222.4949   x x x  

CutA divalent cation tolerance 
homolog 

Q1RMP3_BOVIN Q1RMP3 16346.9415 372.4921    x   

Desmin DESM_BOVIN O62654 53531.9318 1955.8230 x x x x x  

Ectonucleotide 
pyrophosphatase 

/phosphodiesterase family 
member 5 

F1N5W4_BOVIN F1N5W4 41751.5771 125.0765  x     

Epididymal secretory protein E1 NPC2_BOVIN P79345 16640.3224 1435.2840  x  x   

Eukaryotic translation initiation 
factor 1B 

Q32LJ9_BOVIN Q32LJ9 12823.6672 121.9498    x   

Filamin 1 fragment Q95LH5_BOVIN Q95LH5 53142.3999 171.0594  x  x x  

FSHD region gene 1 Q1RMQ1_BOVIN Q1RMQ1 29157.4078 105.4441 x      

Glial fibrillary acidic protein GFAP_BOVIN Q28115 49511.6759 231.0542   x x x  
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Glutamine synthetase GLNA_BOVIN P15103 42031.5955 156.0115  x     

Glutathione S transferase A1 GSTA1_BOVIN Q28035 25451.8437 216.8712 x      

Glyceraldehyde 3 phosphate 
dehydrogenase 

G3P_BOVIN P10096 35868.1880 964.9964   x x  x 

Guanine nucleotide binding 
protein subunit gamma 7 

GBG7_BOVIN P30671 7551.8108 71.3104  x  x   

Heat shock protein 70 kDa H2DGR0_BOSIN H2DGR0 70172.5132 512.9579 x      

Heat shock protein 70 kDa 
protein 1A 

HS71A_BOVIN Q27975 70258.6257 522.7964 x      

Heat shock protein 70 kDa 
protein 1B 

HS71B_BOVIN Q27965 70228.5322 522.7984 x      

Heat shock protein 1 like HS71L_BOVIN P0CB32 70389.2207 506.1755 x      

Heat shock 70 kDa protein 5 F1MMC6_BOVIN F1MMC6 68431.5973 76.4453 x x x x x  

Heat shock related 70 kDa 
protein 2 

HSP72_BOVIN P34933 69739.8194 505.4085 x      

Heat shock cognate 71 kDa 
protein 

HSP7C_BOVIN P19120 71240.6429 564.0200 x      

Hemoglobin beta HBB_BOVIN P02070 15954.4233 366.2004  x x  x X 

Hemopexin HEMO_BOVIN Q3SZV7 52209.4203 50.5422   x    

Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein A1 

F1MC32_BOVIN F1MC32 30823.6017 86.1598  x     
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Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein K 

HNRPK_BOVIN Q3T0D0 51019.3467 59.0027   x    

Hexosaminidase B H7BWW2_BOVIN H7BWW2 61262.2065 408.4422   x    

Histone H1 1 H11_BOVIN G3N131 22100.5093 422.7870    x   

Histone H1 2 H12_BOVIN P02253 10365.0594 1017.7250    x   

Histone H1 3 H13_BOVIN A7MAZ5 22153.6715 359.3983    x   

Histone H2A H2A1_BOVIN P0C0S9 14091.4956 1337.9140    x   

Histone H2B G3MXP6_BOVIN G3MXP6 14955.4925 301.1362    x x  

Histone H3 fragment F1MHY9_BOVIN F1MHY9 19073.1293 94.7137  x  x   

Histone H4 G3N2B8_BOVIN G3N2B8 11325.3670 233.5714     x  

Homeobox protein Hox-A11 E1B854_BOVIN E1B854 31767.5653 102.5003   x    

Homeobox protein Hox-C9 F1N2F0_BOVIN F1N2F0 29531.3669 121.8745    x   

Homeobox protein Hox-D9 F1MHB4_BOVIN F1MHB4 30189.1034 90.0936  x     

Hydroxysteroid dehydrogenase 
like protein 2 

HSDL2_BOVIN A4FUZ6 45149.6863 91.4448  x   x  

IgG heavy chain G3N0V0_BOVIN G3N0V0 35951.6262 110.8340  x x  x  

Inositol 3 phosphate synthase 1 INO1_BOVIN Q2NL29 60761.5210 97.6480 x      

Interferon stimulated 20 kDa 
exonuclease like 2 

I20L2_BOVIN Q2YDK1 38638.6600 102.3837  x     

Kv channel-interacting protein 2 A6QPA9_BOVIN A6QPA9 24958.9715 62.5435     x  
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L caldesmon Q8HYY3_BOVIN Q8HYY3 62085.9000 139.9192     x  

Lactoperoxidase PERL_BOVIN P80025 80642.4677 120.6781      X 

Lamin A C Q3SZI2_BOVIN Q3SZI2 65121.8143 63.6376     x  

LARP7 protein F1MR14_BOVIN F1MR14 65893.7725 78.6976    x   

LMAN2 protein A6QP36_BOVIN A6QP36 40402.0569 61.5210     x  

Macrophage migration 
inhibitory factor 

MIF_BOVIN P80177 12343.2619 206.3070 x  x  x  

MSMB protein Q32PE1_BOVIN Q32PE1 4443.2384 5066.2580      X 

Myoglobin MYG_BOVIN P02192 17077.6211 671.0671      X 

Myosin regulatory light chain 2 
isoform 

F1ME15_BOVIN F1ME15 18904.4679 211.1370 x      

Myosin light chain kinase 
smooth muscle 

MYLK_BOVIN Q28824 
128825.590

0 
138.9744   x x x  

MYPN protein A6QQG4_BOVIN A6QQG4 52751.2129 79.6932    x   

Neurofilament light polypeptide NFL_BOVIN P02548 62645.7947 218.4056   x x x  

Neurofilament medium 
polypeptide 

NFM_BOVIN O77788 
103209.876

4 
238.2619   x x x  

Neurofilament heavy chain 
polypeptide 

F1MSQ6_BOVIN F1MSQ6 
118288.990

4 
110.8021   x x x  

Neurotrophin 5 preprotein-like G3MYR8_BOVIN G3MYR8 23538.9097 99.6364      X 

NR1I2 protein A2VDU4_BOVIN A2VDU4 48525.4673 94.7431    x   
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Nuclear receptor subfamily 1 
group I member 2 fragment 

Q5S1S2_BOVIN Q5S1S2 25988.4171 85.6420    x   

Nucleoporin E1BG41_BOVIN E1BG41 
160716.866

7 
196.6478  x  x x  

Olfactory receptor 8B4 E1BBY4_BOVIN E1BBY4 34823.4381 66.1795    x   

Ovostatin 2 F1MB90_BOVIN F1MB90 
163077.360

8 
120.6201  x     

PDIA6 protein fragment A6QNL5_BOVIN A6QNL5 49624.2420 80.4488    x x  

Peptidyl prolyl cis trans 
isomerase 

Q2NKS8_BOVIN Q2NKS8 11944.6918 1869.4860 x  x x   

Peptidyl prolyl cis trans 
isomerase B 

PPIB_BOVIN P80311 23743.5687 822.9651 x    x  

Peripherin PERI_BOVIN A6QQJ3 53630.9886 81.1366   x  x  

Peroxiredoxin 1 Q9BGI4_BOVIN Q9BGI4 22165.5758 257.4794      X 

Peroxiredoxin 6 PRDX6_BOVIN O77834 25066.9873 219.4887 x  x    

Peroxisome proliferator 
activated receptor 

A4IFL4_BOVIN A4IFL4 49779.5315 126.7128  x x x x  

Phosphatidylethanolamine 
binding protein 1 

PEBP1_BOVIN P13696 20985.7789 2573.5700 x x x x x  

Phosphoglycerate mutase G3N3V1_BOVIN G3N3V1 29165.3545 78.3645  x     

Polymerase I and transcript 
release factor 

A1L578_BOVIN A1L578 24630.9925 109.5286    x   
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Polyubiquitin B UBB_BOVIN P0CG53 34308.5200 657.6094 x x x x x X 

Polyubiquitin C UBC_BOVIN P0CH28 77570.3154 551.9534 x x x x x X 

Prosaposin SAP_BOVIN P26779 58051.7028 75.4311  x   x  

Prostaglandin D2 synthase PTGDS_BOVIN O02853 21229.2784 232.2435  x  x   

Protein S100 A7 S10A7_BOVIN Q28050 11543.8384 81.0209     x  

Pyridoxal kinase PDXK_BOVIN Q0II59 34817.0159 166.1595   x    

RCN1 protein A4IF88_BOVIN A4IF88 38751.6859 213.7010  x x    

RPLP2 A1XEE1_BOVIN A1XEE1 11838.2610 357.2427      X 

S100A11 protein Q862H7_BOVIN Q862H7 11382.0797 299.9900     x  

Similar to 70 kDa heat shock 
cognate protein fragment 

Q861V2_BOVIN Q861V2 7288.1681 477.4472 x      

Similar to alpha tubulin isoform 
1 fragment 

Q862L2_BOVIN Q862L2 10379.6624 416.9767 x x   x  

Small ubiquitin related modifier 
2 

SUMO2_BOVIN P61955 10871.2543 748.8406 x      

Small ubiquitin related modifier 
3 

SUMO3_BOVIN Q17QV3 11669.2290 254.4948 x      

Superoxide dismutase Cu Zn SODC_BOVIN P00442 15682.5624 159.5020    x   

Suppressor of IKBKE1 SIKE1_BOVIN Q0VCF3 23674.9679 111.0643    x   

Transferrin TRFE_BOVIN Q29443 77753.4785 141.6568  x  x x  
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Transgelin TAGL_BOVIN Q9TS87 22598.9228 452.8635     x  

Transmembrane and coiled coil 
domain family 3 

Q2T9U3_BOVIN Q2T9U3 53615.8873 68.7356     x  

Triose phosphate isomerase TPIS_BOVIN Q5E956 26689.5607 761.3447  x x    

Tropomyosin alpha 1 chain TPM1_BOVIN Q5KR49 32694.6363 1202.5910  x x x x  

Tropomyosin alpha 3 chain TPM3_BOVIN Q5KR47 32818.8461 773.6038   x x x  

Tropomyosin beta chain TPM2_BOVIN Q5KR48 32836.7765 1054.9330  x x x x  

Tubulin alpha 1B chain TBA1B_BOVIN P81947 50151.7822 357.1286 x x   x  

Tubulin alpha 1C chain TBA1C_BOVIN Q3ZCJ7 49857.4117 366.4395 x x   x  

Tubulin alpha 1D chain TBA1D_BOVIN Q2HJ86 50282.9375 344.3603 x x   x  

Tubulin alpha 3 chain TBA3_BOVIN Q32NK8 49925.6800 64.2545  x     

Tumor necrosis factor receptor 
type 1 associated DEATH 

domain protein 
TRADD_BOVIN Q2KI74 34291.9833 60.6148    x   

Ubiquitin 40S ribosomal protein 
S27a 

RS27A_BOVIN P62992 17964.9745 657.6094 x x x x x  

Ubiquitin 60S ribosomal protein 
L40 

RL40_BOVIN P63048 14728.3645 647.0694 x x x x x  

Vimentin VIME_BOVIN P48616 53727.8885 1581.3050 x x x x x X 

Vinculin Q0VCE6_BOVIN Q0VCE6 8757.1601 1566.3680  x  x x  

Vitamin D binding protein VTDB_BOVIN Q3MHN5 53342.2589 110.6528   x    
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Y-box binding protein A5D7M4_BOVIN A5D7M4 38268.6650 237.2194 x      

Zymogen granule protein 16 
homolog B 

F1N1Z8_BOVIN F1N1Z8 22047.9422 735.9509      X 
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Tabela 2: Peptide sequences of proteins detected by shotgun proteomics (LC-ESI-MS/MS) in different regions of the reproductive tract of sexually 

mature hairy rams, as shown in table 1. 

Protein 
Protein 

accession 

MS/MS 
Protein 
score 

Sequence 
coverage 

(%) 
Matched peptides 

Peptide 
score 

Peptide 
pI 

Peptide 

m/z 

TESTIS 

14 3 3 protein zeta  1433Z_BOVIN 199.5402 28.16 (28)SVTEQGAELSNEER(41) 316.6963 3.79 1548.7136 

chain    (42)NLLSVAYK(49) 353.0187 9.72 907.5247 

    (140)GIVDQSQQAYQEAFEISK(157) 534.7839 3.83 2040.9873 

    (194)TAFDEAIAELDTLSEESYK(212) 393.2456 3.43 2131.9918 

    (213)DSTLIMQLLR(222) 380.1906 7.00 1189.6609 

78 kDa glucose GRP78_BOVIN 212.3919 27.02 (51)VEIIANDQGNR(61) 112.0551 4.07 1228.6280 

regulated protein    (62)ITPSYVAFTPEGER(75) 832.2438 4.26 1566.7798 

    (83)NQLTSNPENTVFDAK(97) 132.2702 4.07 1677.8079 

    (83)NQLTSNPENTVFDAKR(98) 242.5653 7.03 1833.9090 

    (103)TWNDPSVQQDIK(114) 745.6805 3.88 1430.6910 

    (125)TKPYIQVDVGGGQTK(139) 121.4782 9.63 1590.8486 

    (199)IINEPTAAAIAYGLDK(214) 522.4202 4.07 1659.8952 

    (328)FEELNMDLFR(337) 158.0182 3.83 1313.6194 

    (355)SDIDEIVLVGGSTR(368) 330.8179 3.70 1460.7591 
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    (449)SQIFSTASDNQPTVTIK(465) 2806.5520 6.78 1836.9338 

    (525)ITITNDQNR(533) 383.6884 7.00 1074.5538 

    (560)IDTRNELESYAYSLK(574) 130.7403 4.44 1801.8967 

    (603)IEWLESHQDADIEDFK(618) 155.7104 3.75 1974.9080 

    (623)ELEEIVQPIISK(634) 1827.8690 3.96 1397.7886 

Albumin ALBU_BOVIN 2586.7170 30.31 (89)SLHTL(93) 1021.6470 7.85 552.3140 

    (89)SLHTLF(94) 1233.4550 7.85 699.3824 

    (89)SLHTLFGD(96) 975.2501 4.94 871.4308 

    (89)SLHTLFGDE(97) 2272.1960 4.06 1000.4734 

    (89)SLHTLFGDELCK(100) 
32469.590

0 
 5.21 1419.6937 

    (95)GDELCK(100) 3284.5780 4.07 721.3186 

    (96)DELCK(100) 2266.5460 4.07 664.2971 

    (98)LCK(100) 24.9107 8.97 420.2276 

    (123)NECFLSHKDDSPDLPK(138) 252.2930 4.44 1901.8698 

    (131)DDSPDLPK(138) 756.9272 3.59 886.4153 

    (133)SPDLPK(138) 1480.3900 6.78 656.3614 

    (134)PDLPK(138) 118.0591 6.78 569.3293 

    (139)LKPDPNTLCDEFK(151) 54.8450 4.31 1576.7676 
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    (139)LKPDPNTLCDEFKADEK(155) 240.4643 4.20 2019.9692 

    (169)HPYFYAPELL(178) 2842.9620 5.13 1231.6146 

    (169)HPYFYAPELLYYANK(183) 3317.2970 7.60 1888.9269 

    (179)YYANK(183) 697.0778 9.52 658.3195 

    (198)GACLLPK(204) 1027.3600 8.97 758.4230 

    (200)CLLPK(204) 952.6688 8.97 630.3644 

    (223)CASIQKFGER(232) 196.0968 8.97 1195.5889 

    (275)ECADDR(280) 1909.9240 3.70 765.2832 

    (276)CADDR(280) 2898.4970 3.88 636.2406 

    (347)DAFLGSFLYEYSRR(360) 96.1263 7.00 1723.8438 

    (402)HLVDEPQN(409) 1353.1490 4.06 933.4425 

    (402)HLVDEPQNLIK(412) 
30670.860

0 
5.22 1305.7161 

    (407)PQNLIK(412) 3174.2940 10.10 712.4352 

    (409)NLIK(412) 1272.8900 10.10 487.3239 

    (469)MPCTEDY(475) 370.0823 3.01 897.3118 

    (469)MPCTEDYLS(477) 493.1861 3.01 1097.4278 

    (469)MPCTEDYLSLILNR(482) 
11230.050

0 
4.07 1724.8346 

    (477)SLILNR(482) 1476.7920 11.05 715.4461 
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    (483)LCVLHEK(489) 2091.3930 7.16 898.4815 

    (484)CVLHEK(489) 1013.6250 7.16 785.3975 

    (485)VLHEK(489) 1962.0420 7.82 625.3668 

    (486)LHEK(489) 1069.3490 7.82 526.2984 

    (487)HEK(489) 23.2147 7.82 413.2143 

    (548)KQTALVELLK(557) 3367.0090 9.88 1142.7143 

    (549)QTALVELLK(557) 5723.9980 7.00 1014.6194 

    (553)VELLK(557) 1155.4800 7.00 601.3919 

    (569)TVMENFVAFVDK(580) 8076.5160 4.07 1399.6926 

Calmodulin CALM_BOVIN 899.1925 61.74 (15)EAFSLFDK(22) 2409.1520 4.07 956.4724 

    (15)EAFSLFDKDGDGTITTK(31) 4927.3450 3.97 1844.8912 

    (18)SLFDKDGDGTITTK(31) 3137.2260 4.17 1497.7431 

    (19)LFDK(22) 625.4149 6.78 522.2922 

    (21)DKDGDGTITTK(31) 2570.6620 4.17 1150.5586 

    (32)ELGTVMR(38) 887.0360 7.00 805.4237 

    (39)SLGQNPTEAELQDMINEVDADGNGTIDFPEFLTMMAR(75) 349.3358 3.23 4069.8464 

    (79)DTDSEEEIR(87) 890.0714 3.50 1093.4644 

    (128)EADIDGDGQVNYEEFVQMMTAK(149) 172.5585 3.37 2490.0799 

Calreticulin CALR_BOVIN 165.6369 15.11 (25)EQFLDGDGWTER(36) 545.3178 3.59 1452.6390 
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    (49)FVLSSGK(55) 1286.9560 10.1 737.4192 

    (49)FVLSSGKFYGDQEK(62) 128.4801 6.95 1604.7955 

    (51)LSSGK(55) 393.3163 10.10 491.2824 

    (99)HEQNIDCGGGYVK(111) 1710.4930 5.21 1476.6536 

    (225)IDDPTDSKPEDWDKPEHIPDPDAK(248) 1303.4030 3.85 2760.2635 

    (359)DKQDEEQR(366) 36.2842 4.06 1047.4701 

Chromodomain  B2XBK5_BOVIN 44.9752 16.18 (54)GYDSEDDTWEPEQHLVNCEEYIHDFNR(80) 267.6944 3.77 3397.3975 

protein Y like protein    (330)SSENNSLNPEVMK(342) 181.2739 4.26 1464.6635 

    (408)KPIIVAVNGPAIGLGASILPLCDVVWANEK(437) 200.7891 6.36 3114.7384 

    (462)IMGGASANEMLLSGRK(477) 280.3071 10.12 1634.8353 

    (487)GLVSQVFWPGTFTQEVMVR(505) 265.3321 7.00 2181.1161 

    (487)GLVSQVFWPGTFTQEVMVRIK(507) 197.7307 10.12 2422.2951 

    (530)LELEQANERECEVLK(544) 112.5891 4.08 1859.9168 

    (546)IWGSAQGMDSMLKYLQR(562) 109.5260 9.72 1983.9779 

Desmin DESM_BOVIN 241.7870 18.72 (1)MSQAYSSSQR(10) 1972.9670 9.84 1160.5000 

    (44)GSSSSVTSR(52) 205.7638 11.05 867.4166 

    (53)VYQVSRTSGGAGGLGALR(70) 148.5522 11.14 1748.9402 

    (110)VELQELNDR(118) 1659.6660 3.83 1115.5691 

    (128)FLEQQNAALAAEVNR(142) 109.8626 4.26 1673.8606 
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    (174)ARVDVER(180) 93.4555 7.11 844.4635 

    (340)GTNDSLMRQMR(350) 82.4553 10.89 1308.6147 

    (387)EYQDLLNVK(395) 2639.1600 4.07 1121.5837 

FSHD region gene 1 Q1RMQ1_BOVIN 105.4441 38.76 (34)EEDEETQLDIVGIWWTVTNFGEISGTIAIEMDK(66) 364.8252 3.24 3768.7837 

    (67)GTYIHALDNGLFTLGAPHK(85) 172.2810 7.90 2025.0552 

    (86)EVDEGPSPPEQFTAVK(101) 285.7125 3.69 1729.8279 

    (116)YLGINSDGLVVGR(128) 240.9402 6.73 1362.7376 

    (136)EQWEPVFQDGK(146) 218.0138 3.83 1362.6325 

    (213)FQSFQDHK(220) 223.7788 7.82 1036.4847 

Glutathione S  GSTA1_BOVIN 216.8712 20.72 (46)NDGSLMFQQVPMVEIDGMK(64) 726.3434 3.70 2154.9868 

transferase A1    (155)ADIHLVELLYYVEELDPSLLANFPLLK(182) 1783.1630 3.92 3127.6966 

Heat shock protein  H2DGR0_BOVIN 512.9579 18.41 (1)MAKNMAIGVDLGTTYSCVGVFQHGK(25) 191.3668 8.85 2684.2994 

70 kDa    (26)VEIIANDQGNR(36) 806.2614 4.07 1228.6280 

    (37)TTPSYVAFTDTER(49) 1718.2970 4.07 1487.7013 

    (156)QATKDAGVIAGLNVLR(171) 251.4854 10.12 1607.9228 

    (221)ATAGDTHLGGEDFDNR(236) 84.0499 3.96 1675.7307 

    (501)ITITNDK(507) 712.0811 6.78 804.4462 

    (540)NALESYAFNMK(550) 346.6440 6.89 1287.6038 

    (610)LYQGAGGPGAGGFGAQGPK(628) 968.7667 9.72 1689.8343 
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Heat shock protein  HS71A_BOVIN 522.7964 18.10 (26)VEIIANDQGNR(36) 806.2664 4.07 1228.6880 

70 kDa protein 1A    (37)TTPSYVAFTDTER(49) 1718.2977 4.07 1487.7007 

    (156)QATKDAGVIAGLNVLR(171) 103.6164 10.12 1625.9333 

    (221)ATAGDTHLGGEDFDNR(236) 84.0994 3.96 1675.7884 

    (362)SINPDEAVAYGAAVQAAILMGDK(384) 274.1949 3.70 2304.1540 

    (501)ITITNDK(507) 712.0854 6.78 804.4460 

    (540)NALESYAFNMK(550) 346.6001 6.89 1287.6002 

    (610)LYQGAGGPGAGGFGAQGPK(628) 968.7758 9.72 1689.8004 

Heat shock protein  HS71B_BOVIN 522.7984 18.12 (26)VEIIANDQGNR(36) 806.2054 4.07 1228.6058 

70 kDa protein 1B    (37)TTPSYVAFTDTER(49) 1718.2790 4.07 1487.7325 

    (156)QATKDAGVIAGLNVLR(171) 868.8374 10.12 1625.9632 

    (221)ATAGDTHLGGEDFDNR(236) 87.5241 3.96 1675.2574 

    (362)SINPDEAVAYGAAVQAAILMGDK(384) 274.3568 3.70 2305.1521 

    (501)ITITNDK(507) 712.1152 6.78 805.2548 

    (540)NALESYAFNMK(550) 347.8564 6.89 1288.0014 

    (610)LYQGAGGPGAGGFGAQGPK(628) 969.6528 9.72 1688.9987 

Heat shock protein 1  HS71L_BOVIN 506.1755 21.84 (28)VEIIANDQGNR(38) 806.3614 4.07 1228.6880 

like    (39)TTPSYVAFTDTER(51) 1718.2790 4.07 1487.3107 

    (59)NQVAMNPQNTVFDAK(73) 74.2217 6.78 1676.8061 
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    (158)QATKDAGVIAGLNVLR(173) 105.6401 10.12 1626.9524 

    (174)IINEPTAAAIAYGLDK(189) 411.7145 4.07 1659.8952 

    (223)ATAGDTHLGGEDFDNR(238) 84.9404 3.96 1675.7070 

    (364)SINPDEAVAYGAAVQAAILMGDK(386) 274.4919 3.70 2303.9874 

    (503)ITITNDK(509) 712.0811 6.78 804.6254 

    (515)EEIERMVLDAEK(526) 331.9844 4.00 1461.7254 

    (542)NALESYAFNMK(552) 364.6445 6.89 1287.8306 

Heat shock 70 kDa  F1MMC6_BOVIN 189.9389 25.99 (62)ITPSYVAFTPEGER(75) 832.2478 4.26 1566.7798 

protein 5    (83)NQLTSNPENTVFDAKR(98) 242.5653 7.03 1833.9090 

    (103)TWNDPSVQQDIK(114) 745.6805 3.88 1430.6910 

    (185)TEVACTFYTLNISAPNIQLKGSK(207) 109.6287 8.85 2555.3174 

    (281)FEELNMDLFR(290) 158.0182 3.83 1313.6194 

    (308)SDIDEIVLVGGSTR(321) 330.8179 3.70 1460.7591 

    (402)SQIFSTASDNQPTVTIK(418) 2806.5520 6.78 1836.9338 

    (478)ITITNDQNR(486) 383.6884 7.00 1074.5538 

    (513)IDTRNELESYAYSLK(527) 130.7403 4.44 1801.8967 

    (556)IEWLESHQDADIEDFK(571) 155.7104 3.75 1974.9080 

    (576)ELEEIVQPIISK(587) 1827.8690 3.96 1397.7886 
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Heat shock related 
70  

HSP72_BOVIN 523.1107 19.50 (27)VEIIANDQGNR(37) 806.2614 4.07 1228.6886 

kDa protein 2    (38)TTPSYVAFTDTER(50) 1718.0792 4.07 1487.0579 

    (110)GEIKTFFPEEISSMVLTK(127) 717.9614 4.56 2056.0671 

    (173)IINEPTAAAIAYGLDK(188) 411.7445 4.07 1659.8224 

    (305)FEELNADLFR(314) 631.5881 3.83 1253.6161 

    (352)LLQDFFNGK(360) 149.7672 6.78 1081.5677 

    (427)QTQTFTTYSDNQSSVLVQVYEGERAMTK(454) 238.4403 4.44 3211.5212 

    (504)ITITNDK(510) 712.1180 6.78 804.5587 

    (543)NAVESYTYNIK(553) 271.2285 6.84 1301.6372 

Heat shock cognate  HSP7C_BOVIN 564.0200 32.31 (26)VEIIANDQGNR(36) 806.2541 4.07 1228.3587 

71 kDa protein    (37)TTPSYVAFTDTER(49) 1718.7943 4.07 1487.3013 

    (50)LIGDAAKNQVAMNPTNTVFDAK(71) 356.5699 6.89 2318.1809 

    (129)EIAEAYLGKTVTNAVVTVPAYFNDSQR(155) 95.9733 4.44 2956.5051 

    (138)TVTNAVVTVPAYFNDSQR(155) 729.2283 6.73 1981.9978 

    (172)IINEPTAAAIAYGLDK(187) 411.7254 4.07 1659.8952 

    (221)STAGDTHL(228) 43.3202 4.94 783.3632 

    (221)STAGDTHLGGEDFDNR(236) 1582.9760 3.96 1691.7256 

    (237)MVNHFIAEFK(246) 213.5378 7.82 1235.6241 
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    (302)FEELNADLFR(311) 631.5881 3.83 1253.6161 

    (349)LLQDFFNGK(357) 149.7672 6.78 1081.5677 

    (417)NTTIPTKQTQTFTTYSDNQPGVLIQVYEGER(447) 284.8272 4.44 3529.7445 

    (501)ITITNDK(507) 712.0814 6.78 804.4462 

    (513)EDIERMVQEAEK(524) 144.8803 4.00 1476.6999 

    (551)ATVEDEKLQGK(561) 487.2016 4.44 1217.6372 

    (584)NQTAEKEEFEHQQK(597) 478.2306 4.70 1745.8089 

Inositol 3 phosphate  INO1_BOVIN 97.6480 14.90 (313)SVLVDFLIGSGLK(325) 448.6953 6.78 1347.7882 

synthase 1    (385)YVPYVGDSK(393) 3314.6230 6.67 1027.5095 

    (387)PYVGDSK(393) 235.1827 6.78 765.3777 

    (466)APLAPPGSPVVNALFR(481) 1170.3300 11.05 1605.9111 

Macrophage 
migration 

MIF_BOVIN 200.0204 7.83 (79)LLCGLLTER(87) 2222.4480 6.29 1074.5976 

inhibitory factor    (81)CGLLTER(87) 800.6058 6.29 848.4295 

Myosin regulatory  F1ME15_BOVIN 211.1370 37.35 (10)AEGANSNVFSMFEQTQIQEFK(30) 408.2172 3.96 2405.1078 

light chain 2 isoform    (10)AEGANSNVFSMFEQTQIQEFKEAFTIMDQNRDGFIDK(46) 564.0963 3.96 4285.9805 

    (47)NDLRDTFAALGR(58) 171.0945 6.95 1348.6968 

    (72)EAPGPINFTV(81) 134.2881 3.31 1026.5255 

    (72)EAPGPINFTVFLQMFGEK(89) 79.4089 4.26 2025.0150 
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    (92)GADPEETILNAFK(104) 321.1735 3.83 1404.7005 

Peptidyl prolyl cis  Q2NKS8_BOVIN 1869.4860 27.78 (1)MGVQVETISPGDGR(14) 77.9106 4.07 1445.7053 

trans isomerase    (1)MGVQVETISPGDGRTFPK(18) 476.1185 7.03 1918.9691 

    (2)GVQVETISPGDGR(14) 7412.9690 4.07 1314.6648 

    (75)LTVSPDYAYGSR(86) 1603.5750 6.67 1328.6481 

Peptidyl prolyl cis  PPIB_BOVIN 270.6659 19.91 (60)VVIGLFGK(67) 497.3394 10.10 832.5291 

trans isomerase B    (72)TVDNFVALATGEK(84) 1690.1750 4.07 1364.7056 

    (110)GDGTGGKSIYGER(122) 555.8134 6.95 1296.6179 

    (196)DVTIADCGK(204) 3612.5390 3.88 978.4561 

Peroxiredoxin 6 PRDX6_BOVIN 209.0850 34.38 (1)MPGGLLLGDEAPNFEANTTIGR(22) 355.3491 3.83 2273.1231 

    (107)NRDLAIQLGMLDPAEK(122) 117.4983 4.31 1783.9371 

    (109)DLAIQLGMLDPAEKDEK(125) 216.2115 3.86 1885.9576 

    (133)VVFIFGPDK(141) 1162.0290 6.78 1021.5717 

    (145)LSILYPATTGR(155) 1522.5240 9.84 1191.6732 

    (163)VIISLQLTAEK(173) 107.4138 7.00 1197.7089 

    (183)NGDSVMVLPTIPEEEAKK(200) 633.3553 4.16 1956.9947 

Phosphatidyl PEBP1_BOVIN 2573.5700 52.94 (8)WSGPLSLQEVDERPQHPLQVK(28) 1966.8950 5.35 2443.2728 

ethanolamine    (29)YGGAEVDELGK(39) 100.8144 3.83 1137.5422 

binding protein 1    (40)VLTPTQVK(47) 3418.5130 10.10 885.5404 
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    (43)PTQVK(47) 5710.1710 10.10 572.3402 

    (48)NRPTSI(53) 46.2696 11.05 669.3678 

    (48)NRPTSITWDG(57) 351.4684 7.00 1128.5432 

    (48)NRPTSITWDGL(58) 505.3306 7.00 1241.6273 

    (48)NRPTSITWDGLDPGK(62) 8628.2490 7.00 1656.8340 

    (54)TWDGLDPGK(62) 3715.7990 3.88 988.4734 

    (55)WDGLDPGK(62) 639.0556 3.88 887.4258 

    (56)DGLDPGK(62) 168.0290 3.88 701.3464 

    (63)LYTLVLTDPDAPSR(76) 
10892.660

0 
3.88 1560.8268 

    (120)YVWLVYEQEGPLK(132) 8058.6730 4.26 1623.8417 

    (133)CDEPILSNR(141) 1590.0570 4.07 1103.5150 

    (180)LYEQLSGK(187) 1312.6910 6.89 937.4989 

    (182)EQLSGK(187) 435.3833 7.00 661.3515 

Polyubiquitin B UBB_BOVIN 657.6094 16.07 (12)TITLEVEPSDTIENVK(27) 1550.5070 3.69 1787.9273 

    (34)EGIPPDQQR(42) 102.3676 4.07 1039.5167 

    (43)LIFAGK(48) 2944.1840 10.10 648.4079 

    (44)IFAGK(48) 1066.2910 10.10 535.3239 

    (55)TLSDYNIQK(63) 1323.5030 6.78 1081.5524 
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    (64)ESTLHLVLR(72) 1704.8870 7.88 1067.6208 

    (66)TLHLVLR(72) 1973.3440 11.05 851.5461 

Polyubiquitin C UBC_BOVIN 559.5983 7.1 (12)TITLEVEPSDTIENVK(27) 1550.0024 3.69 1787.8426 

    (34)EGIPPDQQR(42) 102.0067 4.07 1039.5048 

    (43)LIFAGK(48) 2942.5547 10.10 648.1230 

    (44)IFAGK(48) 1065.9985 10.10 535.2447 

    (55)TLSDYNIQK(63) 1323.0221 6.78 1081.5414 

    (64)ESTLHLVLR(72) 1705.0024 7.88 1067.2541 

    (66)TLHLVLR(72) 1973.3554 11.05 851.6464 

Similar to 70 kDa  Q861V2_BOVIN 477.4472 68.66 (17)VEIIANDQGNR(27) 806.2614 4.07 1228.6281 

heat shock cognate     (28)TTPSYVAFTDTER(40) 1718.2970 4.07 1487.7015 

protein fragment    (41)LIGDAAKNQVAMNPTNTVFDAK(62) 356.5699 6.89 2318.1808 

Similar to alpha  Q862L2_BOVIN 341.3245 26.26 (65)AVFVDLEPTVIDEVR(79) 2083.8980 3.59 1701.9058 

tubulin isoform 1     (86)SSTLSSSSQAK(96) 137.1525 10.10 1082.5324 

fragment    (90)SSSSQAK(96) 106.7759 10.10 694.3366 

Small ubiquitin  SUMO2_BOVIN 748.8406 27.37 (8)EGVKTENNDHINLK(21) 123.2519 5.35 1610.8133 

related modifier 2    (22)VAGQDGSVVQFK(33) 5928.3220 6.78 1234.6426 

Small ubiquitin  SUMO3_BOVIN 254.4948 20.19 (12)TENDHINLKVAGQDGSVVQFK(32) 401.1458 5.28 2299.1677 

related modifier 3    (21)VAGQDGSVVQFK(32) 2014.7510 6.78 1234.6464 
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Tubulin alpha 1B  TBA1B_BOVIN 347.1776 17.52 (65)AVFVDLEPTVIDEVR(79) 2083.8980 3.59 1701.9058 

chain    (265)IHFPLATYAPVISAEK(280) 99.9625 7.77 1756.9632 

    (327)DVNAAIATIK(336) 169.2186 6.78 1015.5782 

    (333)ATIK(336) 30.6285 10.10 432.2817 

    (340)SIQFVDWCPTGFK(352) 59.7164 6.10 1584.7516 

        

Tubulin alpha 1C  TBA1C_BOVIN 345.4563 17.59 (65)AVFVDLEPTVIDEVR(79) 2085.8784 3.59 1701.9098 

chain    (265)IHFPLATYAPVISAEK(280) 98.5269 7.77 1756.9887 

    (327)DVNAAIATIK(336) 169.3556 6.78 1015.1475 

    (333)ATIK(336) 30.5826 10.10 432.3687 

Tubulin alpha 1D  TBA1D_BOVIN 332.9401 9.07 (65)AVFVDLEPTVIDEVR(79) 2083.9574 3.59 1702.0008 

    (265)IHFPLATYAPVISAEK(280) 99.2571 7.77 1757.1025 

    (327)DVNAAIATIK(336) 169.1463 6.78 1014.9687 

    (333)ATIK(336) 30.7853 10.10 432.1547 

Ubiquitin 40S  RS27A_BOVIN 657.6094 31.41 (12)TITLEVEPSDTIENVK(27) 1550.9372 3.69 1787.5070 

ribosomal protein     (34)EGIPPDQQR(42) 102.5276 4.07 1039.6751 

S27a    (43)LIFAGK(48) 2944.0541 10.10 648.5472 

    (44)IFAGK(48) 1066.3621 10.10 535.1257 

    (55)TLSDYNIQK(63) 1323.6854 6.78 1081.7425 
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    (64)ESTLHLVLR(72) 1704.9658 7.88 1067.9587 

    (66)TLHLVLR(72) 1973.1221 11.05 851.6145 

Ubiquitin 60S  RL40_BOVIN 551.9534 31.25 (12)TITLEVEPSDTIENVK(27)  1364.1430 3.69 1787.9372 

ribosomal protein    (43)LIFAGK(48) 989.3929 10.10 648.4079 

L40    (55)TLSDYNIQK(63) 5274.6900 6.78 1081.5524 

    (64)ESTLHLVLR(72) 993.2388 7.88 1067.6208 

Vimentin VIME_BOVIN 1071.1260 26.18 (79)LLQDSVDFSLADAINTEFKNTR(100) 325.2390 3.97 2497.2569 

    (105)VELQELNDR(113) 1404.1180 3.83 1115.5691 

    (114)FANYIDK(120) 1309.6630 6.78 870.4356 

    (123)FLEQQNK(129) 1279.5670 7.00 906.4680 

    (125)EQQNK(129) 1140.5640 7.00 646.3155 

    (130)ILLAELEQLK(139) 6803.7620 4.26 1169.7140 

    (132)LAELEQLK(139) 3670.4700 4.26 943.5459 

    (197)EEAESTLQSFR(207) 4877.7610 3.96 1296.6066 

    (223)KVESLQEEIAFLK(235) 1039.3720 4.56 1533.8523 

    (224)VESLQEEIAFLK(235) 1656.4880 3.96 1405.7573 

    (283)NLQEAEEWYK(292) 1550.4090 3.96 1309.6059 

    (295)FADLSEAANR(304) 7478.5770 4.07 1093.5273 

    (382)EYQDLLNVK(390) 1752.0690 4.07 1121.5837 
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    (411)ISLPLPNFSSLNLR(424) 833.6672 11.05 1570.8952 

Y-box binding  A5D7M4_BOVIN 237.2194 6.39 (67)TPGNPATAASGTPAPLAR(84) 95.2372 11.05 1649.8606 

Protein 2    (156)GAEAANVTGPGGVPVK(171) 2999.2490 7.00 1423.7540 

    (323)NRPYFQR(329) 4948.2000 11.14 980.5061 

    (339)QSTAPETSAPINSGDPPTTILE(360) 48.1521 2.94 2226.0772 

 


