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RESUMO 

 

O fluido intersticial testicular (FIT) é localizado na região intersticial do testículo, ao qual é 

sintetizado pelas células de Leydig, células linfáticas e sanguineas e tecido conectivo. O FIT 

desempenha diversas funções, como: transporte de hormônios e nutrientes para o epitélio 

seminífero, transporte de espermatozoides e apresenta influência em funções endócrinas e 

gametogênicas do testículo. Na constituição do FIT é possível encontrar proteínas sintetizadas 

por diversos tipos celulares, como as células de Sertoli, células de Leydig e as células 

germinativas. O volume e a concentração de determinadas proteínas do FIT são sensíveis a 

mudanças dos hormônios endócrinos e alterações do ambiente local testicular, dessa maneira, 

a constituição proteica do FIT pode refletir o status da espermatogênese. A partir das 

informações acima, o objetivo do presente trabalho foi construir o perfil proteico do FIT, além 

de realizar uma análise comparativa do perfil protéico com diferentes espécies que 

apresentam valor zootécnico (bovino, ovino, coelho e codorna). O FIT foi coletado por 

percolação e, as proteínas foram precipitadas com etanol frio (4°C). Posteriormente, as 

proteínas foram separdas por eletroforese unidimensional ao qual apresentava uma malha de 

4% no gel de empilhamento e 10% no gel de corrida. Em seguida, as bandas proteicas obtidas 

no gel foram analisadas através do programa QuantityOne® e comparadas através do teste T 

não pareado (p< 0,05) através do Statview®. Foram detectadas na triplicata 263 bandas na 

triplicata de bovinos, 317 proteínas na triplicata de geis de TIF de ovinos, 218 bandas em 

coelhos e 217 bandas em TIF de codorna. Foram observados que existe 9 bandas em comum 

com todas as espécies e enquanto nos mamíferos adotados no estudo se observou que existe 

10 bandas em comum, entretanto, a diferença estatística em relação a essas bandas. 

Comparando o padrão dos géis confeccionados com outros estudos notou-se que as proteínas 

do TIF apresentam diversas origens, como: plasma sanguíneo, túbulos seminíferos, plasma 

seminal e dentre outros e que grande maioria das proteínas do TIF são sintetizada pelas 

células de Sertoli, de Leydig e germinativas. A partir da construção do perfil protéico, foi 

observado que a técnica de eletroforese é eficaz para detecção das bandas protéicas. 

Entretanto, é necessária a identificação da espectrometria de massa para ampliar as 

informações sobre as proteínas do TIF: origem dessas proteínas e como elas podem atuar sob 

a espermtogênese. 

Palavras-chave: Proteínas. Eletroforese. Interstício. Testículo. 



ABSTRACT 

 

The testicular interstitial fluid (FIT) is located in the interstitial region of the testis, which is 

synthesized by Leydig cells, lymphatic and blood cells and connective tissue. FIT performs 

several functions, such as: transport of hormones and nutrients to the seminiferous epithelium, 

transport of spermatozoa and has influence on endocrine and gametogenic functions of the 

testis. In the constitution of FIT it is possible to find proteins synthesized by several cell 

types, such as Sertoli cells, Leydig cells and germ cells. The volume and concentration of 

certain FIT proteins are sensitive to changes in the endocrine hormones and changes in the 

local testicular environment, thus, the protein constitution of FIT may reflect the status of 

spermatogenesis. From the information above, the objective of the present work was to build 

the protein profile of FIT, in addition to performing a comparative analysis of the protein 

profile with different species that present zootechnical value (bovine, ovine, rabbit and quail). 

The FIT was collected by percolation and the proteins were precipitated with cold ethanol (4 ° 

C). Subsequently, the proteins were sepals by one-dimensional electrophoresis with a 4% 

mesh in the stacking gel and 10% in the running gel. Then, the protein bands obtained on the 

gel were analyzed through the QuantityOne® program and compared through the unpaired T-

test (p <0.05) through Statview®. 263 bands were detected in the triplicate of bovines, 317 

proteins in triplicate of TIF geis of sheep, 218 bands in rabbits and 217 bands in TIF of quail. 

It was observed that there are 9 bands in common with all species and while in the mammals 

adopted in the study it was observed that there are 10 bands in common, however, the 

statistical difference in relation to these bands. Comparing the pattern of the gels made with 

other studies it was observed that TIF proteins have several origins, such as: blood plasma, 

seminiferous tubules, seminal plasma and others, and that most TIF proteins are synthesized 

by the Sertoli cells. Leydig and germinating. From the construction of the protein profile, it 

was observed that the electrophoresis technique is effective for the detection of protein bands. 

However, it is necessary to identify mass spectrometry to amplify the information about TIF 

proteins: origin of these proteins and how they can act under the spermatogenesis. 

Keywords: Proteins. Electrophoresis . Interstitial Testicle. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 Os testículos são glândulas pares localizadas geralmente na bolsa escrotal e 

desempenham a função de gametogênese e secreção de hormônios sexuais masculinos,  por 

exemplo, a testosterona (RUSSEL et al.,1990). O testículo pode ser subdividido em dois 

compartimentos: intertubular e tubular. Essa subdivisão é baseada nas diferenças 

morfológicas e funcionais de cada compartimento (MURTA; GOMES;MARTINEZ, 2013).  

 O compartimento intertubular é composto, principalmente, de células de Leydig e o 

compartimento tubular é composto por túbulos seminíferos, células germinativas em 

diferentes estágios de desenvolvimento e células de Sertoli (MURTA; GOMES; MARTINEZ, 

2013). A síntese dos espermatozoides ocorre nos túbulos seminíferos, local onde as células 

germinativas se desenvolvem em associação com as células de Sertoli. Fora nos túbulos, é o 

interstício onde se encontram as células de Leydig (STANTON et al., 2016). 

 A região intersticial do testículo, ao qual é constituído por células de Leydig, vasos 

linfáticos e sanguíneos, macrófagos e tecido conectivo, sintetizam o fluido intersticial 

testicular (FIT) que banha as células de Leydig, os vasos e a porção externa dos túbulos 

seminíferos. Por meio do FIT, hormônios e nutrientes são transportados dos vasos para o 

epitélio seminífero o qual tem seu fluxo controlado através da barreira hematotesticular 

(BARTH; OKO, 1989). 

 A composição bioquímica do FIT já foi descrita em camundongo (PANDE et al., 

1966), carneiro (SCOTT et al., 1963), caprino (PANDE et al., 1968), touro (WALES et al., 

1966) e macaco Rhesus (PANDE et al., 1968). Nesses estudos, foi demonstrada uma 

diferença notável entre o fluido e o soro quando se compara a atividade de determinadas 

enzimas e na concentração de alguns metabólitos (PANDE et al., 1967). 

 No FIT em camundongo foi detectada uma elevada concentração de proteínas totais e 

uma elevada atividade de desidrogenase lática, glucose-6-fosfato, ácido fosfatase e anidrase 

carbônica. Posteriormente, Turner e colaboradores (1996) identificaram no FIT de 

camundongo duas proteínas que são a proteína de ligação à fosfatidiletanolamina (PEBP) e a 

proteína regulada por andrógenos (ARP-2).  
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 Dessa maneira, a presença elevada concentração dos componentes citados acima 

indica que o FIT não desempenha uma função meramente mecânica, transporte dos 

espermatozoides dos túbulos para o epidídimo, mas também o FIT está envolvido em funções 

gametogênicas e endócrinas do testículo (PANDE et al., 1966). 

 Já no FIT de carneiros, foram identificados proteínas, ureia carboidratos, ácido lático, 

glicerilfosforicolina e eletrólitos (sódio, potássio, cálcio, magnésio, ácido cítrico, cloreto e 

dentre outros) (SCOTT et al.,1963).  Em bovinos, foram detectados no FIT diversas proteínas, 

uma quantidade considerável de ácido láctico e sódio. Contudo, foram detectadas baixas 

concentrações de potássio, fósforo e de constituintes orgânicos (quando comparados ao fluido 

epididimal) (WALLES et al., 1966).  

 Como citado anteriormente, os trabalhos mencionados detectaram a presença de 

proteínas na constituição FIT. Já foi relatado por diversos autores que essas proteínas são 

secretadas de diversos tipos celulares do testículo (SHARPE, 1992), como: células de Sertoli 

(SHARPE, 1992), células de Leydig (ANAND-IVELL et al., 2009) e células germinativas 

(TURNER et al., 1996).  

 O volume e a concentração de algumas proteínas presentes no FIT são sensíveis a 

mudanças dos hormônios endócrinos, principalmente aos hormônios que conduzem a 

espermatogênese (SHARPE; COOPER, 1983; HEDGER; MUIR, 2000).  Um exemplo da 

sensibilidade do volume e da concentração de proteínas do FIT é a atuação do hormônio 

liberador de gonadotrofina (GnRH), pois quando foi injetado o GnRH de maneira unilateral 

intratesticular em ratos adultos provocou uma redução de 50% do volume de FIT e a 

aplicação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) também em ratos adultos resultou no 

aumento da permeabilidade testicular às proteínas séricas, como  a imunoglobulina G (IgG) 

(HEDGER; MUIR, 2000). 

 Além do volume e a concentração de algumas proteínas serem sensíveis a mudanças 

dos hormônios endócrinos, os mesmos também são sensíveis a alterações do ambiente local 

testicular, incluindo alterações das células germinativas (SHARPE; BARTLETT; ALLENBY, 

1991). Dessa maneira, a constituição proteica do FIT pode refletir o status da 

espermatogênese (STANTON et al., 2016). 

 Baseado nas informações acima, elucidar a composição proteica do FIT e como essas 

proteínas atuam na síntese de um ejaculado normal é importante para auxiliar no momento da 
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escolha de bons reprodutores pelos fazendeiros, afim de evitar perda financeira para esses 

investidores. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi identificar o perfil proteico de quatro 

espécies de importância zootécnica. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Testículo 

 

Os testículos são glândulas que estão localizadas geralmente no interior do escroto 

(MURTA, GOMES; MARTINEZ, 2013). No caso dos mamíferos, os testículos se encontram 

no escroto (SAMUELSON, 2007) enquanto que em aves, répteis, anfíbios e peixes são 

localizados na cavidade celomática, ou seja, na região intra-abdominal dessas espécies 

(LOFTS, 1984; FROMAN; KIRBY, 2004; O’MALLEY, 2005; LACERDA, 2006). Essas 

glândulas são responsáveis pela gametogênese e a síntese de hormônios sexuais masculinos,  

por exemplo, a testosterona. Os testículos possuem a seguinte forma anatômica: são envoltos 

por uma cápsula de tecido conjuntivo denominada túnica albugínea e essa túnica emite 

trabéculas até o mediatisno fazendo com que o testículo seja divido incompletamente em 

lóbulos (Figura 1) (RUSSELL et al., 1990).  O testículo ainda é subdividido em 

compartimento tubular e intertubular sendo que em cada compartimento há predominância de 

determinados tipos celulares distintos. O compartimento tubular é constituído de túbulos 

seminíferos e de células de Sertoli, enquanto que o compartimento intertubular é composto 

principalmente de células de Leydig (MURTA; GOMES; MARTINEZ, 2013). 

Figura 1 – Representação esquemática do testículo (vista medial). 

 

Fonte: Konig e Liebiech (2011) 

 

 Durante o desenvolvimento embrionário, cada testículo com a respectiva primeira 

parte de seu sistema de ductos, vasos sanguíneos, linfáticos e nervos migram ao longo de um 
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trajeto sinuoso a partir da parede dorsal caudal da cavidade peritoneal para a bolsa escrotal 

(YANG; HEATH, 2001) 

 Durante a migração, o testículo é recoberto por dupla camada de mesotélio, a qual é 

denominada de túnica vaginal. A túnica vaginal é constituída por camadas viscerais e 

parientais, sendo essas separadas por uma fina camada de líquido seroso. Esse líquido é 

secretado pelas células mesoteliais da túnica vaginal e apresentam a função de lubrificar o 

testículo fazendo com que o testículo se desloque livremente na bolsa escrotal. A camada 

visceral da túnica vaginal localiza-se sobre a túnica albugínea de onde são emitidos septos de 

colágenos que divide o testículo em lóbulos testiculares. Em cada lóbulo é encontrado túbulos 

seminíferos, onde são sintetizados os espermatozoides, que passam a ser conduzidas pela rete 

testis através dos canais eferentes até o epidídimo (YANG; HEATH, 2001). 

Já o parênquima testicular é constituído por células de revestimento dos túbulos seminíferos e 

seus ductos, células de Sertoli e Leydig (BANKS, 1992) e tecido instersticial (O’DONNEL et 

al., 2001) estando este revestido por epitélio estratificado formado pela zona basal, 

intermediária e superficial. Nesse epitélio é encontrado espermatogônias, espermatócitos 

primários e secundários, espermátides e espermatozoides (BANKS, 1992). 

 

2.1.1 Testículo de mamíferos 

 

 

 Os testículos dos mamíferos é um órgão que apresenta um formato oval a arredondado 

e está localizado fora da cavidade abdominal e está inserido no interior de uma prega 

denominada escroto (KIERSZENBAUM, 2008). Como mencionado anteriormente, os 

testículos são recobertos pela túnica albugínea, que é uma cápsula formada por tecido 

conjuntivo fibroso e em algumas espécies, também é constituído de células contrateis. A 

túnica albugínea é contínua e emite trabéculas de tecido conjuntivo, denominado de septos 

testiculares, que são direcionadas para o interior do testículo no sentido do mediastino 

testicular (SETCHELL, 1991). 

 Funcionalmente, os testículos dos mamíferos são divididos em compartimento tubular 

e intertubular (RUSSELL et al.,1990). No compartimento intertubular são encontradas as 

células de Leydig, vasos sanguíneos e linfáticos, nervos, células e fibras do tecido conjuntivo 

e uma variável população de outros tipos celulares, como macrófagos (ASHDOWN; 

HANCOCK, 1988). 



21 
 

 Já o compartimento tubular é formado pelos túbulos seminíferos, e essa região ocupa 

aproximadamente de 70 a 90% do parênquima testicular (FRANÇA; RUSSELL, 1998). Os 

túbulos seminíferos são constituídos de túnica própria, epitélio seminífero e lúmen tubular. A 

túnica própria envolve o túbulo externamente, sendo composta por células mióides, ou 

peritubulares, e membrana basal. Já o lúmen tubular contém fluido testicular e, geralmente, 

espermatozoides (RUSSEL, 1990). 

 

2.1.2 Testículo de aves 

 

 

 Os testículos das aves são glândulas pares que são recobertas por túnica albugínea e 

apresentam um formato de um feijão alongado. Essas glândulas são proporcionalmente 

maiores quando comparado aos testículos dos mamíferos (em relação ao peso corporal) e 

muitas espécies apresentam assimetria bilateral, sendo a gônada esquerda maior que a gônada 

direita (LAKE et al., 1981).  

A túnica albugínea das aves é composta por tecido conjuntivo denso, entremeado entre a 

túnica e os túbulos seminíferos encontram-se células e fibras de tecido conjuntivo frouxo, 

fibroblastos e células de Leydig (FRANZO; VULCANI, 2010). 

 O tecido intersticial de sustentação dos túbulos seminíferos foi observado em elevada 

quantidade de vasos sanguíneos. Diferentemente da disposição em mamíferos, os túbulos 

seminíferos não são agrupados em lóbulos bem delineados circundados por tecido conjuntivo, 

mas sim ramificam-se e anastomosam-se livremente dentro da túnica albugínea (PEREIRA et 

al., 1994). No galo, o tecido intersticial é desprezível, entretanto apresentam células de 

Leydig, que secretam androgênios (BASKT; BAHR, 1995). Além disso, Lake (1971) notou 

que a camada externa da túnica albugínea é mais delgada que a interna, e Pereira et al., 

(1994), estudando galinhas d’Angola, não observaram essa distinção. Além disso, não há 

septos partindo da túnica albugínea para dentro do parênquima testicular, como descrito em 

mamíferos (MARVAN, 1969). Ainda, as células espermatogênicas não possuem uma 

localização definida na parede dos túbulos seminíferos e se apresentam em diferentes estágios 

de desenvolvimento (AIRE; OLOWO-OKURON, AYEMI., 1980; MARUCH; 

RIBEIRO,TELES, 1991). 

 Nas aves domésticas, os testículos craniais aos rins e estão fixados à parede dorsal do 

corpo por uma dobra do peritônio (figura 2). 
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Figura 2 – Localização de par de testículos em aves (codorna) 

 

Fonte: elaborada pela própria autora. 

 

 Esse local onde se encontram os testículos faz com que as aves realizem a 

espermatogênese a uma temperatura interna entre 40-42ºC (FROMAN; KIRBY, 2004). A fim 

de evitar o estresse térmico, as aves utilizam os sacos aéreos para reduzir a temperatura dos 

testículos para favorecer a espermatogênese (ROMER; PARSONS, 1985).   

 

2.2 Tecido intersticial testicular 

 

 

 O tecido intersticial testicular localizado entre os túbulos seminíferos é constituído por 

vários componentes do tecido conjuntivo, células mióides peritubulares, vasos sanguíneos e 

nervos. As células miodes são contráteis e podem propelir os espermatozoides não móveis 

através dos túbulos em direção à rede testicular e ao sistema de ductos intratesticulares. 

Agregados de células Leydig também são encontrados nesse tecido, onde as células sintetizam 

e secretam andrógenos e são estimuladas pelo LH e pela prolactina, que  induzem a síntese de 

receptores para o LH. A atividade das células de Leydig varia de acordo com a idade do 

organismo: estão ativas durante a vida fetal para que se tenha o desenvolvimento do trato 

reprodutivo, porém sua atividade declina em função do pós-parto e permanecem quiescentes 

até o início da puberdade (STANDRING, 2010). 

 O tecido intersticial testicular está associado com o tecido linfático (SUZUKI; 

RACEY, 1978), o qual pode ser classificado da seguinte maneira: (1) poucas células de 

Leydig e muito pouco estroma de tecido conjuntivo, porém apresenta grande sinusóides 

linfáticos peritubulares ou espaços linfáticos ocupando grande espaço intertubular; (2) clusters 
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de células de Leydig espalhadas em tecido conjuntivo espalhadas em tecido conjuntivo 

abundante ao qual é drenado por vasos linfáticos; e (3) abundantes células de Leydig que 

estão prensadas para que ocupem quase toda área intertubulares e apresenta pouco tecido 

conjuntivo e os vasos linfáticos são muito pequenos (FAWCETT et al., 1973).  

2.3 Fluido intersticial testicular 

 

 Os receptores androgênicos localizados nas paredes de todas as artérias testiculares 

são responsáveis pela regulação das alternâncias rítmicas no fluxo sanguíneo arteriolar, e essa 

alternância de fluxo provoca o movimento de fluido do sangue para o espaço intersticial para 

produzir o fluido intersticial (DAMBER et al.,1992; COLLIN et al.,1993). O fluido 

intersticial apresenta uma composição muito específica em comparação ao plasma, sendo este 

responsável por fornecer o oxigênio e os nutrientes necessários para as células de Sertoli e 

para as células germinativas (SHARPE; MADDOCKS; KERR, 1990). O volume do fluxo do 

fluido intersticial é controlado através do trabalho da testosterona via túbulos seminíferos 

(SHARPE; MADDOCKS; KERR, 1990) e a produção do fluido intersticial é modificada 

pelas células germinativas, em particular na presença de espermátides alongadas (SHARPE; 

BARLETT; ALLENBY, 1991). 

 

2.4 Composição do fluido intersticial testicular 

 

 

 Basicamente, no fluido intersticial testicular são encontradas diversas proteínas 

advindas das células de Sertoli, células de Leydig e células germinativas (SHARPE, 1992; 

TURNER et al.,1996; ANAND-IVELL et al., 2009) .  Tanto o volume quanto a concentração 

proteica do fluido testicular são responsáveis por alterações nos hormônios endócrinos que 

impulsionam a espermatogênese (COOPER, 1983; HEDGER; MUIR, 2000; SHARPE) e 

modificações no ambiente local da espermatogênese, o que inclui alterações nas células 

germinativas (SHARPE; BARTLETT; ALLENBY, 1991), possivelmente estão relacionadas 

com o status da espermatogênese (STANTON  et al., 2016). 

Em estudos realizados em ratos (PANDE et al., 1966), carneiros (SCOTT  et al.,1963), 

caprinos (PANDE; DASGUPTA; KAR., 1967a) touros (WALES; WALLACE; 

WHITE,1966) e macacos Rhesus (PANDE; DASGUPTA; KAR, 1967a) foi demonstrado que 
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há uma notável diferença entre o soro e o fluido intersticial testicular em relação a ação de 

algumas enzimas e a concentração de determinados metabólitos. Por exemplo, no fluido 

intersticial testicular de ratos foram detectadas uma elevada concentração de proteínas totais, 

glicogênio, ácido lático, ácido ascórbico, sódio, potássio, cloreto e bicarbonato quando 

comparado ao soro. Enquanto que no soro foi notada uma elevada concentração de glicose, 

ácido siálico, constituentes lipídicos, cálcio e zinco. Em relação à atividade das enzimas, foi 

observado uma grande atividade da desidrogenase lática, fosfatase ácida, anidrase carbônica e 

glucose-6-fosfato desidrogenase no fluido intersticial testicular, enquanto que no soro não foi 

detectado a atividade de nenhuma das enzimas citadas (PANDE et al., 1966; PANDE; 

DASGUPTA; KAR, 1967). Em estudo realizado com soro e fluido testicular em humanos 

post mortem demonstrou que a concentração de glicogênio, ácido lático, ácido ascórbico, 

sódio, potássio, cloreto e bicarbonato são mais elevados no fluido do que no soro, entretanto 

os valores relacionados a proteína total, glicose, lipídios, cálcio e zinco são mais elevados no 

soro em comparação ao fluido testicular (PANDE; DASGUPTA; KAR, 1967).  

Atividade de enzimas como desidrogenase láctica (LDH), glucose-6-fosfatase, glucose-6-

fosfatase desidrogenase (G6PH) e ácido e alcalinas fosfatase foram encontradas no fluido, 

porém não foram identificadas atividade das enzimas hialuronidase e anidrase carbônica 

tanto do fluido e no soro de humanos post mortem. A atividade das enzimas LDH, G6PH e 

fosfatase ácida também ocorre no fluido de ratos, carneiros e macacos Rhesus (PANDE et 

al,1966; PANDE; DASGUPTA; KAR, 1967), sendo que os demais constituintes do fluido 

testicular humano é similar a constituição dos fluidos testiculares das espécies citadas 

anteriormente (PANDE; DASGUPTA; KAR, 1967). 

2.5 Composição proteica do fluido intersticial testicular 

2.5.1 Proteínas sintetizadas pelas células de sertoli 

 

 Estudos anteriores demonstraram que as concentrações de proteínas encontradas no 

FIT são semelhantes as concentrações do plasma sanguíneo (COWIE et al.,1964; 

SETCHELL,1982), sendo essas proteínas importantes para o transporte da testosterona 

(HARVEY; RUSH; COCKBURN, 1999). No fluido intersticial testicular de ratos, foram 

encontradas proteínas secretadas pelas células de Sertoli, como : proteína de ligação a 

andrógenos (ABP), inibina, testialbumina, glicoproteína-1-sulfatada (SGP-1), transferrina, 

ceruplasmina (HARVEY; RUSH; COCKBURN, 1999). 



25 
 

 A ABP é uma das proteínas que apresenta alta afinidade pela testosterona e 

dihidrotesterona (DADOUNE; DEMOULIN, 1993), fazendo com que se capacite uma 

concentração de andrógenos intratesticular além do limite da solubilidade (DADOUNE; 

DEMOULIN, 1993; STANBENFELD; EDQVIST, 1996). A ABP é secretada pela influência 

do FSH (GARNER, 1982; DADOUNE; DEMOULIN, 1993) e testosterona, e essa proteína 

promove a estimulação dos túbulos seminíferos e transporte de andrógenos pelo epidídimo 

(DANOUNE; DEMOULIN, 1993). 

 A inibina impede a secreção de FSH e reduz a concentração de RNA mensageiro para 

o FSH beta bloqueando a liberação de FSH, que é induzida pelo hormônio liberador de 

gonadotropinas (GnRH) (STANBENFELD; EDQVIST,1996; NETT,1993). Essa proteína 

ocorre em várias espécies, como o homem, o camundongo e o porco, consistindo em duas 

formas biologicamente ativas: inibina A e inibina B (DADOUNE; DEMOULIN, 1993; 

NETT, 1993; STANBENFELD; EDQVIST, 1996), as quais apresentam duas subunidades 

ligadas através de pontes dissulfito (DADOUNE; DEMOULIN, 1993).  

 Outra proteína secretada pelas células de Sertoli é a transferrina (HOLMES et al., 

1984) e a sua secreção está sob influência do FSH, da insulina e do retinol (DADOUNE; 

DEMOULIN, 1993). Essa proteína apresenta a função de transportar ferro para o meio 

intratubular (HULEIHEL; LUNENFELD, 2004). Essa proteína é considerada um bom 

marcador da função tubular e das células de Sertoli (DADOUNE; DEMOULIN, 1993).  

 A ceruplasmina é outra proteína sintetizada pelas células de Sertoli e encontrada no 

fluido testicular (SHARPE, 1992). Essa glicoproteína também é encontrada no leite, nos 

fluidos intestinais, cérebro-espinhal, testicular e amniótico e apresenta diversas funções, 

como: defesa antioxidante, inativação oxidativa do óxido nítrico e aminas biogênicas, atuação 

na ferroxidase e fornecedor de cobre para os transportadores da membrana celular para que se 

tenha formação da apoceruloplasmina (LINDER, 2016). No fluido intersticial testicular, a 

cerusplamina realiza função semelhante a transferrina. Contudo, ao invés de transportar Fe2+, 

a cerusplamina transporta Cu2+, necessário para o desenvolvimento das células germinativas 

(GRISWOLD, 1988). 

 As glicoproteínas sulfatadas tipo 1 (SGP-1) e do tipo 2 (SGP-2) são os principais 

produtos de cultivo de células de Sertoli (KISSINGER et al., 1982). A SGP-1 é uma 

glicoproteína de aproximadamente 140 kDa e consiste em duas subunidades aparentemente 

iguais ligadas não covalentemente. Ela pode existir como proteína secretada (70kDa) ou pode 
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estar localizada no lisossomos das células de Sertoli (65  kDa) (COLLARD et al., 1988; 

IGDOURA; RASKY; MOURALES, 1995). A proteína homóloga humana da SGP-1 humana 

é denominada prosaposina, que apresenta a função de ser o precursor lisossomal de quatro 

proteínas ativadoras de esfingolipídios denominadas saposina A,B,C e D. As saposinas A e C 

desempenham a função de serem ativadores de co-hidrolases específicas; a saposina B 

desempenha a função de detergente e a saposina D atua como ativador de esfingomielinase 

(O’BRIEN; KISHIMOTO, 1991).  

 As prosaposinas são encontradas no sangue, no fluido seminal e no leite (O’BRIEN; 

KISHIMOTO, 1991). Em estudos morfológicos e imunocitoquímicos foi detectado que tanto 

prosaposinas e saposinas atingem os fagossomos das células de Sertoli através da fusão 

lisossômica. Esses fagossomos apresentam corpos residuais citoplasmáticos desprendidos das 

espermátides durante a espermiação, apresentando a função de hidrólise da membrana de 

glicolípidios presentes nos corpos residuais fagocitados. Nesse estudo, foi observado a SGP-1 

interagindo com a membrana plasmática das espermátides em desenvolvimento, ligando-se a 

certos gangliosídeos, demonstrando sua atuação na transferência de glicolipídios entre as 

células de Sertoli e as espermátides em desenvolvimento (IGDOURA; RASKY; MORALES, 

1995). 

 A SGP-2 é uma glicoproteína que também pode ser denominada como clusterina 

(GRISWOLD et al., 1986; COLLARD ; GRISWOLD, 1987; SYLVETER et al., 1991) sendo 

formada por duas subunidades (46 e 33 kDa) que são ligadas através de ligações dissulfeto e 

sua função é inibir a lise celular promovida pelo sistema de complemento, inibidores de 

protease como a HE4 (KIRCHHOFF et al., 1988) e as proteínas da família CRES 

(CORNWALL et al., 1992), que protegem os espermatozoides da degradação proteolítica. 

 Outra proteína relacionada às células de Sertoli é a testialbumina, a qual antigamente 

era chamada de CMB-1, mas, devido a sua localização nos testículos, essa proteína ganhou 

sua atual denominação (CHENG et al, 1987). A testialbumina é uma glicoproteína que foi 

identificada em culturas enriquecidas de células de Sertoli de ratos, ao qual sua concentração 

aumentava quando havia o estímulo do hormônio folículo estimulante (FSH) e da testosterona 

(CHENG; BARDIN, 1986; CHENG et al., 1986). Essa glicoproteína apresenta uma 

reatividade imunológica cruzada com albumina desnaturada e pela α-fetoproteína (SHAHA et 

al.,1988), que pode ser detectada no testículo e ao longo de todo comprimento do epitélio do 

epidídimo (SHAHA et al., 1988). A testialbumina também foi identificada em baixas 
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concentrações tanto em ratos machos e fêmeas em diversos órgãos como cérebro, rins, fígado, 

útero e ovário (mais especificamente no corpo lúteo) (CHENG; BARDIN, 1986; SHAHA et 

al., 1988). As possíveis funções desempenhadas pela testialbumina no túbulo seminífero e no 

FIT ainda são desconhecidas, mas sua regulação diferenciada realizada pelo FSH indica que 

essa proteína promove interações importantes pelo menos no túbulo seminífero (SKINNER; 

GRISWOLD, 2005). 

2.5.2 Proteínas sintetizadas pelas células de Leydig 

 

 As proteínas relacionadas às células de Leydig estão relacionadas ao processo de 

conversão do colestrol em prognenolona, pois o LH liga-se especificamente na membrana 

plasmática das células de Leydig e esse evento, promove a ativação da 3’,5’-adenosina-

monofosfato cíclico (cAMP) (TOPPARI, 1995; STANBENFELD; EDQVIST, 1996; 

HUNTANIEMI). A ativação da cAMP leva à ativação das proteínas cinases que catalisam a 

proteínas intracelulares das células de Leydig e à mobilização de precursores esteroides, 

principalmente através da conversão do colesterol em prognenolona (STANBENFELD; 

EDQVIST, 1996). As principais vias de conversão envolvem tanto o intermediário delta 4 

quanto delta 5, contudo, existe uma grande variação entre as espécies quanto a via utilizada 

para a conversão do colesterol em prognenolona (STANBENELD; EDQVIST, 1996). 

 Uma proteína relacionada às células de Leydig é Peptídeo semelhante à insulina 

(INSL3- sigla em inglês), o qual pertence à família de hormônios peptídeos relaxin-like, o 

qual também pertence a essa família os peptídeos relaxina 3 e INLS 5, estando sua expressão 

restrita ao cérebro e ao trato gastrointestinal, respectivamente, e o H2 relaxina que juntamente 

ao INSL3 são as principais proteínas expressas no trato reprodutivo (IVELL; AGOULNIK; 

IVELL, 2016).  

 O INSL3 foi identificado através de técnicas de clonagem diferencial como uma  

transcrição altamente expressa em testículos de javali (ADHAM  et al., 1993) e camundongos 

(ANAND-IVELL  et al., 2009), sendo mais tarde também identificada em testículos humanos 

(IVELL et al., 1997). Nas espécies de mamíferos já estudados até o presente momento, notou-

se que o INSL3 é um dos produtos secretados pelas células intersticiais maduras de Leydig e 

o INSL3 circulante é exclusivamente derivado dessas células de Leydig, esse fato faz com que 
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o INSL3 seja considerado um biomarcador para a capacidade funcional das células de Leydig 

(IVELL et al., 2013).  

 Em estudos realizados com homens adultos, notou-se que o INSL3 interage 

unicamente com o receptor denominado RXFP2 e aparentemente o INSL3 apresenta duas 

funções: uma delas é que o INSL3 funciona como um hormônio endócrino que modula o 

metabolismo ósseo, pois indivíduos com mutações disfuncionais no receptor RXFP2 sofrem 

doenças como osteopenia e osteoporose (FERLIN et al., 1998); a outra função do INSL3 é 

que o mesmo pode agir nas células germinativas do testículo humano, visto que nas técnicas 

de imunohistoquímicas o RXFP2 foi localizado tanto nas células de Leydig como nas células 

germinativas (ANAND-IVELL et al., 2006). Em estudos realizados para analisar o regime 

contraceptivo esteroidal, foi demonstrado que homens com concentrações elevadas INSL3 

circulante apresentaram uma maior espermatogênese residual (AMORY et al., 2007), 

demonstrando que o INSL3 pode atuar como um agente antiapoptótico para as células 

germinativas (IVELL; AGOULNIK; IVELL, 2016).   

2.5.3  Proteínas sintetizadas pelas células germinativas 

 

 Em estudo realizado em camundongos com objetivo de identificar as proteínas 

derivadas das células germinativas que estão localizadas no fluido testicular, encontrou-se 

grupos de proteínas denominados PEBP (Proteína ligadora de fosfadietanolamina) e ARP-2 

(Proteína relacionada ao actínio 2)  (TURNER et al., 1996). As PEBP pertencem a um grupo 

de proteínas bastante conservadas e foram identificadas em diversos tecidos de diversos 

organismos vivos (bactérias, leveduras, nemátodos, plantas, drosófila e mamíferos) e esse 

grupo de proteínas apresentam diversas funções: ligação lipídica, desenvolvimento neuronal 

(VALLEE et al., 2003), inibição da serase protease (HENGST et al., 2001), regulação de 

várias vias de sinalização, como a via MAP quinase (CORBIT et al., 2003) e a via NF-kappa 

ß (YEUNG et al., 2001).  

 As PEBP já foram isoladas das membranas de espermatozoide de rato, fluido da rete 

testis e do fluido epididimal (JONES; BROWN, 1987; JONES;HALL, 1991). Esses grupos de 

proteínas possam estar envolvidos na biogênese da membrana e na manutenção da segregação 

antigênica dos espermatozoides (PERRY et al., 1994).  Suas funções biológicas ainda são 

desconhecidas, porém sugere-se que ela tenha alguma importância no trato reprodutivo, pois a 
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mesma apresenta um número significativo no fluido epididimal e está associado à membrana 

dos espermatozoides. Além disso, esse grupo de proteínas apresenta um elevado grau de 

conservação entre as espécies (PERRY et al., 1994). 

 Já o grupo de proteínas ARP-2 é componente da família de proteínas denominada 

androgen-regulation binding (ARPs), que são predominantemente secretadas pelos túbulos 

seminíferos durante os estágios VI-VIII da espermatogênese de ratos adultos (SHARPE et 

al.,1992). Duas proteínas desse grupo, a ARP-2 e ARP-1, são especificamente secretadas por 

espermátides arrendodadas, demonstrando a presença de receptores andrógenos nas células 

germinativas (SHARPE et al., 1994). Tanto ARP-2 com o ARP-3, mais cinco proteínas 

(Arpc1, Arpc2, Arpc3, Arpc4 e Arpc5) formam o complexo ARP2/ARP3, que se liga a actina 

concentrado nas bordas principais das células  móveis (MULLINS; HEUSER; POLLARD, 

1998), regulando a polimerização da actina, estando envolvido na formação de pronúcleos 

(XIONG  et al., 2011), polarização dos oócitos (SUN et al., 2011) e no desenvolvimento dos 

embriões (SUN et al., 2013). Em estudos sobre a fertilidade masculina, verificou-se que o 

complexo ARP2/ARP3 regula efetivamente a polimerização da actina e também controla a 

motilidade hiperativada e a reação do acrossoma, e esse evento ocorre independentemente da 

fosforilação da tirosina dependente de PKA. Dessa maneira, o complexo ARP2/ARP3 

desempenha um papel importante no início do desenvolvimento embrionário. Devido às essas 

características do ARP2/ARP3, alguns pesquisadores sugerem que o complexo possa ser 

utilizado como marcador de diagnóstico de fertilidade masculina e que também possa ser um 

alvo importante para estudos sobre contraceptivos masculinos (LEE et al., 2015).  

2.6 Proteômica 

 

 O proteoma é o conjunto de proteínas as quais são expressas por células, tecidos ou 

um organismo em determinado período de sua vida. Dessa maneira, a análise proteômica 

compreende o estudo do preoteoma utilizando técnicas de separação e identificação, como: 

eletroforese, cromatografia, espectrometria de massas e bioinformática (HEIN et al.,2013). A 

protêomica pode ser divida em três principais áreas: (1)  microcaracterização proteica para 

identificação em larga escala de proteínas e suas modificações pós-traducionais; (2) manifesta 

diferença para a comparação dos níveis de proteína com aplicação potencial em uma ampla 

faixa de  doenças e (3) estudo das interações proteína-proteína usando técnicas como por 

exemplo a espectrometria de massas (PANDEY; MANN, 2000). 
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2.6.1 Técnicas de análise proteômica 

 

 Nos estudos relacionados à proteômica geralmente é dividido em três etapas 

principais, as quais são: (1) o preparo das amostras; (2) separação das proteínas, geralmente 

utilizando a eletroforese bidimensional; e (3) a identificação das proteínas através de técnicas 

de espectrometria de massa e  ferramentas de Bioinformática (ABBOT, 1999). 

2.6.1a Métodos de extração de proteínas 

 

 Existem inúmeras proteínas diferentes em uma única célula. Para possibilitar o estudo 

das características de uma proteína é importante que se obtenha uma amostra homogênea que 

consista apenas o tipo de molécula ao qual se deseja analisar (CAMPBELL; FARRELL, 

2006). Dessa maneira, um ponto determinante nos estudos das proteínas é a obtenção dessa 

biomolécula a partir de um determinado material biológico. Então, muitas vezes é essencial 

fazer a dissecação de tecido ou órgão, homogeneizá-lo provocando a lise celular através da 

ruptura da membrana plasmática e como consequência ter a liberação do conteúdo celular, 

obtendo, dessa forma, uma solução denominada extrato celular bruto (MORAES et al.,2013). 

Segundo Moraes e colaboradores (2013), para realizar a lise celular podem ser utilizados 

métodos físico e/ou químicos, que são: 

1) Métodos físicos: 

 

a) Prensa de French: essa técnica consiste em que as células são forçadas a passar 

através de um orifício estreito, dessa maneira, promovendo um estresse e uma 

descompressão explosiva forte o suficiente para romper a parede celular; 

 

b) Maceração: a metodologia compreende na aplicação de um homogenizador 

para provocar a lise celular de maneira mecânica. O homogenizador é formado 

por um pistão ao qual é inserido em um tubo de vidro que fica localizado 

muito próximo da parede do tubo, de modo que, pelo processo de fricção do 

tecido, as células são obrigadas a passar pelo espaço entre o pistão e o vidro, 

sendo maceradas e tendo suas membranas plasmáticas rompidas;  
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c) Choque térmico: o rompimento das células ocorre por meio de variações 

bruscas de temperatura através de ciclos de congelamento e descongelamento;  

 

d) Processador ultrassônico (sonicador): o sonicador vai promover ondas de 

pressão que formam micro bolhas que quebram as células, que rompem o DNA 

e que podem desnaturar as proteínas;  

 

e) Homogenizador com partículas de moagem: esse método consiste em que 

micro-organismos e leveduras são agitadas em tubo cilíndrico contendo 

partículas esféricas de vidro ou de cerâmica. O movimento dessas partículas 

resulta o rompimento das células. 

 

2) Métodos químicos: 

 

a) Lise osmótica: como já conhecido na literatura, o processo de osmose envolve 

a passagem de moléculas de solvente por uma membrana semipermeável. 

Então, se colocar as células em uma solução hipotônica a tendências que as 

células absorvam a água. A pressão gerada pela entrada do solvente no interior 

da célula provoca o seu rompimento;  

 

b) Detergentes: são agentes que possuem a capacidade de solubilizar lipídeos de 

membrana e de extrair proteínas integrais. Os detergentes são capazes de 

formar poros na membrana das células eucarióticas e, consequentemente, 

provocam a lise celular. Exemplos: Dodecil sulfato de sódio (SDS), Triton, 

CHAPS e Tween 20;  

 

c) Enzimático: compreende no rompimento de células de células bacterianas 

utilizando lisoenzima no tampão de lise. Enquanto que nas células vegetais são 

utilizadas celulases e hemicelulases e para as células fúngicas são usadas 

enzimas líticas como por exemplo as beta-glucanases e quitinases. 
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2.6.1b Métodos de separação das proteínas 

 

 Após a extração das proteínas, o resultado é uma mistura complexa que deve ser 

dividida em frações simples de proteínas individuais ou em uma mistura simples de proteínas 

para identificação (SALVATO; CARVALHO, 2010). Dentre os métodos que tem o objetivo 

executar as ações citadas anteriormente é: eletroforese e a cromatografia (EMIDIO et al., 

2015). 

 A eletroforese é uma técnica que utiliza a corrente elétrica para promover a separação 

de moléculas carregadas, como por exemplo, as proteínas e os ácidos nucleicos 

(McPHERSON, 2011). O princípio físico-químico desse método é a capacidade das 

moléculas migrarem sob a influência de um campo elétrico. Essa migração segue a Lei de 

Coloumb, em que as partículas carregadas positivamente migram para o polo negativo 

(cátodo) e as partículas de carga negativa migram para o polo negativo (ânodo). A velocidade 

de migração das partículas é proporcional ao campo elétrico aplicado e inversamente 

proporcional ao volume da partícula. Dessa maneira, uma amostra que submetida à 

eletroforese terá cada molécula constituinte localizada em uma zona do gel, onde as 

moléculas de menor volume irão migrar mais rapidamente e as que possuem maior volume 

irão migrar mais lentamente (MORAIS et al., 2013). 

 Existem dois tipos de eletroforese, a eletroforese uni (1-DE) e bidimensional (2-DE) 

(BARBOSA et al., 2012). A eletroforese unidimensional, SDS PAGE (Dodecil-sulfato de 

sódio de poliacrilamida) (figura 3), é uma técnica que separa polipeptídeos de acordo com os 

seus pesos moleculares, esse procedimento é realizado em gel de poliacrilamida, a qual é 

constituída de uma malha transparente estável em que foi resultado da copolimerização 

química dos monômeros de acrilamida com a N,N’-metilenobisacrilamida (Bis-acrilamida) na 

presença de persulfato de amônio e tetrametilenodiamina (TEMED). 
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Figura 3 – Esquema da eletroforese unidimensional (SDS-PAGE) 

 

Fonte: <https://socratic.org/questions/in-sds-page-the-dye-front-runs-off-the-bottom-of-

the-gel-what-happens-to-the-gel>. Acesso em: 2 ago. 2017. 

 

 Nesse tipo de gel de poliacrilamida contém duodecil sulfato de sódio (SDS) 

(BERKELMAN; STENSTEDT, 2002; MORAIS et al., 2013). A utilização do SDS (figura 4) 

é realizada na eletroforese para que a separação das proteínas dependa apenas da massa 

molecular da proteína, e não da sua carga positiva ou negativa. Como o SDS é um detergente 

aniônico que interage com as cadeias polipeptídicas das proteínas, ocorre a desnaturação das 

proteínas e a formação de um complexo de SDS-proteína, carregado negativamente. Então, ao 

aplicar a corrente elétrica, todas as proteínas, então com a mesma carga, migram em direção 

ao eletrodo positivo e são separadas somente pelas diferenças de suas massas moleculares 

(DAVIS, 2012). 
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Figura 4 – Esquema da modificação das proteínas causada pelo o uso de SDS na eletroforese. 

 

Fonte: Davis (2012) 

 

 Na eletroforese bidimensional, (figura 5) as proteínas são separadas em duas etapas. 

Na primeira etapa, ao qual é denominada de focalização isoelétrica (IEF), as proteínas migram 

em um gel de poliacrilamida com gradiente de pH imobilizado ou gerado por tampões 

anfotéricos até atingirem um ponto (pH) no qual sua carga é igual a zero (ponto isoelétrico ou 

pI). A segunda etapa, as proteínas são colocadas em uma eletroforese em direção 

perpendicular ao IEF em gel de poliacrilamida ao qual contém SDS e, então, as proteínas são 

separadas de acordo com os seus pesos moleculares, essa segunda etapa é similar a 

eletroforese unidimensional (BARBOSA et al.,2012). 

 

Figura 5 – Esquema de separação de proteínas em eletroforese bidimensional. Os spots 
coloridos representam as proteínas agrupadas 

 

 

Fonte: Fernandes (2013) 
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 As técnicas de eletroforese trazem muitas informações acerca do material biológico 

analisado, entretanto a eletroforese uni e bidimensional apresentam limitações. Entre as 

limitações, a principal é a quando se trabalha com algumas proteínas em concentrações muito 

elevadas, pois a identificação das proteínas menos abundantes no gel de poliacrilamida. Outra 

limitação é a extração das proteínas no gel para posterior análise “top-down”, mas algumas 

tentativas estão sendo realizadas para resolver esse problema (BARBOSA et al., 2012) 

Como já mencionado, outro método de separação de proteínas é a cromatografia (BARBOSA 

et al., 2012), que é uma metodologia físico-química de separação que tem a função de 

promover a migração diferencial dos constituintes de uma mistura, por meio de uma fase 

móvel e uma estacionária. Diferentes forças intermoleculares irão atuar na interação entre os 

componentes da mistura e das duas fases (MORAIS et al., 2013). 

 

2.6.2 Tratamento das amostras para espectrometria de massa 

 

 Na proteômica, os tratamentos mais utilizados são os “bottom-up” e “top-down”, entre 

as duas abordagens, a mais utilizada é o “bottom-up” em que consiste em um processo que as 

proteínas separadas pela eletroforese são hidrolisadas por peptidases e, posteriormente, são 

analisadas por cromatografia acoplada a um espectrômetro de massas. Já a técnica “top-down” 

não tem uma digestão prévia das proteínas, separadas pela a eletroforese, antes de serem 

analisadas. Apesar de o “top-down” ser uma técnica menos complexa, esse procedimento 

apresenta barreiras técnicas em maior custo (KELLIE et al., 2010; CATHERMAN; 

SKINNER; KELLEHER, 2014). 

 A abordagem “bottom-up”, como comentado anteriormente, é uma técnica de 

caracterização de proteínas por meio da análise de peptídeos liberados das proteínas através 

da proteólise. Quando o “bottom-up” é realizado em uma mistura de proteína, esse método 

passa ser denominado de “shotgun” (LINK et al., 1999; WOLTERS; WASHBURN; YATES, 

2001; YATES, 2004).  

 Entretanto, antes da proteólise é necessário que determinadas etapas sejam realizadas. 

A primeira etapa é a redução das pontes dissulfeto entre os resíduos de cisteína, para esse 

processo o reagente diotiotreitol (DTT) é bastante utilizado. A próxima etapa tem o objetivo 

de evitar uma nova reestruturação das pontes dissulfeto, para que isso não ocorra é realizado a 

alquilação dos enxofres e nesse processo, geralmente, utiliza-se a iodoacetamida (ZHANG et 
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al., 2013). Após esses procedimentos, a estrutura terciária da proteína terá sido eliminada e, a 

partir desse ponto, a proteína será digerida por um procedimento químico ou enzimático. A 

técnica mais empregada é a metodologia enzimática através da tripsinização, em que os 

pontos da hidrólise são os resíduos de lisina e arginina pelo lado C-terminal, no caso em que o 

próximo resíduo seja uma prolina (EMIDIO et al., 2015).  

 O “bottom-up” é bastante útil para identificar proteínas, pois os peptídeos tripsinizados 

são facilmente solubilizados e separados, tarefa ao qual seria difícil de realizar em proteínas 

parentais. Além do mais, os peptídeos tripsinizados estão prontos para a análise da 

espectrometria de massa, e esses peptídeos podem proporcionar escadas de fragmentação de 

proteínas, e essas escadas de fragmentação podem ser fornecer informações suficientes para 

identificar a proteína original. Porém, apenas uma fração de peptídeos tripsinizados é 

detectada, e desse grupo de peptídeos apenas uma pequena porção produz escadas de 

fragmentação úteis. Dessa forma, a metodologia do “bottom-up” não é tão eficaz para 

determinar modificações pós-traducionais e variantes do splice alternativo (CHAIT, 2006). 

 A abordagem “top-down” baseia-se que nos íons de proteínas intactas que são 

introduzidos na fase gasosa através do ESI e, subsequentemente, essas proteínas são 

fragmentadas no espectrômetro de massa, o que resulta na identificação das massas 

moleculares das proteínas dos íons fragmentados. Se nessa técnica tiver sido utilizado um 

número suficiente de fragmentos informativos de proteínas intactas, esta análise pode fornecer 

uma descrição completa da estrutura primária da proteína, além de revelar todas as 

modificações pós-traducionais, bem como quaisquer correlações que possam existir entre 

essas modificações. Entretanto, o revés dessa metodologia é que não consegue medir as 

massas moleculares de proteínas muito grandes (CHAIT; KENT, 1992). 

2.4.2  Espectrometria de massas 

 

 Até esse momento, as proteínas e peptídeos foram caracterizados através da sua massa 

molecular (ponto isoelétrico (pI), no caso da eletroforese 2-DE) ou fracionados com a 

cromatografia, entretanto os analitos precisam ser identificados e uma forma para identificar é 

realizada através da espectrometria de massas. A espectrometria de massas consiste na 

ionização do composto e na análise da razão massa/carga (m/z) dos íons. De modo geral, o 
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equipamento utilizado na espectrometria consiste em uma fonte de ionização, um ou mais 

analisadores de massas e um detector (BARBOSA et al.,2012)..  

 As fontes de ionização utilizadas na espectrometria de massa aplicada à análise 

proteômica são Electrospray (ESI) e MALDI (Matrix-Assisted Laser Desporption Ionization), 

que apresenta função de ionizar (de maneira suave, preservando assim a estrutura 

polipeptídica) e transferir as espécies a serem analisadas para a fase gasosa (CANTÚ et al., 

2008). Esse íon gerado é acelerado em um campo magnético e separado pela razão massa 

carga (m/z) no analisador de massas, ou é selecionado de acordo com o m/z previamente 

determinada e fragmentado num processo denominado em tandem (MS2 ou MS/MS) 

(BARBOSA et al.,2012). A espectrometria de massa em tandem consiste em um sistema em 

que dois espectrômetros de massa são colocados em sequência e são separados por uma 

câmara de colisão. A amostra a qual se quer analisar é injetada, eluída e ionizada. Os íons 

gerados são separados pelo o primeiro espectrômetro, posteriormente, esses íons são 

selecionados por um programa de computador e esses íons seguem para câmara de colisão. Na 

câmara de colisão, os íons são fragmentados. Os fragmentos formados são encaminhados para 

o segundo espectrômetro, onde são identificados de acordo com a razão m/z (LEÃO; 

AGUIAR, 2008). 

 No final da espectrometria de massas, os íons passam pelo detector, que é conectado a 

um computador com programa que faz a análise de dados (BARBOSA et al.,2012). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1  Coleta do fluido intersticial testicular (FIT) 

 

 Todos os testículos para o trabalho foram coletados em abatedouros locais, 

obedecendo às normas do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

origem Animal-RISPOA (BRASIL, 2008). Foram utilizados cinco animais de quatro espécies 

diferentes (bovino, ovino, codorna e coelho) e os testículos foram removidos logo após o 

abate. Os testículos tiveram seus tecidos conectivos retirados e foram lavados com PBS 

resfriado (4°C) a pH 7,4, acrescido coquetel de inibidor de protease (SIGMA-ALDRICH, St. 

Louis, Missouri, EUA). Posteriormente, os testículos foram secos com papel filtro e depois 

foi realizado incisões de 2-4 mm na túnica albugínea na região próxima da cauda do 

epidídimo. Cada testículo foi suspendido em frasco de 1 litro ao qual continha 10 ml de 

PBS/coquetel de inibidor de protease, que tinha uma proporção de 2:100. O FIT foi coletado 

através de percolação de aproximadamente 16h a 4°C.  

3.2  Precipitação de proteínas com etanol frio 

 

 As amostras de fluido intersticial testicular foram centrifugadas a 5000 x g, a 4º C por 

15 minutos para separação do fluido e dos debris celulares. Em seguida, o sobrenadante foi 

recolhido e precipitado com álcool etílico frio durante 2 horas a -20°C. Depois foi 

centrifugado a 5000 x g, a 4° C por 1 hora, descartou-se o sobrenadante e o pellet foi seco 

overnight a 4°C. Seguidamente, o pellet foi ressuspendido entre 70-140 µL com tampão de 

amostra (7 M uréia (GE Life Science, USA), 2 M tioureia (Sigma-Aldrich, USA) 40 mM 

ditiotreitol-DTT (GE Life Science, USA), anfólitos livres 2%). Após a precipitação, as 

amostras de fluido intersticial testicular foram armazenadas a -20ºC para serem analisadas 

posteriormente. 
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3.3 Eletroforese unidimensional 

 

 Amostras precipitadas tiveram suas proteínas quantificadas por meio do método do 

Bradford (BRADFORD, 1976). As proteínas do plasma seminal foram separadas pelo método 

1D SDS-PAGE, adaptado de Martins et al. (2013). Amostras de plasma seminal contendo 20 

µg de proteína foram diluídas em tampão de amostra (TA) (0.125 M Tris-HCl, pH 6,8, 4% 

SDS, 20% (v/v) glicerol, 0,2 M de DTT, 0,02% de azul de bromofenol), fervidas em água por 

90 segundos, e aplicadas em gel de empilhamento (4%), sobre gel de resolução de 

poliacrilamida (10%). Foi utilizado o sistema SE 600 Ruby™ (GE Life Sciences, USA) sobre 

correntes de 25 mA/gel, sendo colocados em um dos poços 5 µl de marcador molecular 

(Amersham ECL Full-Range Rainbow Molecular Weight RPN 800 E, GE Healthcare, USA) 

para estimar o peso molecular das proteínas nas bandas. Em seguida, os géis foram corados 

por solução azul brilhante de Coomassie (CBB-R250) por 12 h e, posteriormente, descorado 

com solução contendo metanol (40%) e ácido acético (7%) (SOUZA et al., 2012; 

RODRIGUES et al., 2013). Após descoloração, o gel foi digitalizado a 300 dpi (Scanner 

Imagem, GE Healthcare, Piscataway, NJ, EUA), salvo como arquivo TIFF e analisado 

utilizando o software Quantity One®, v.4.6.3 (Bio-Rad, Rockville, MD, EUA). Desta forma, 

o software realizou o pareamento das bandas do gel, a normalização e a quantificação do 

número de pixels em cada banda. 

3.4 Análise estatística 

 

 As bandas em comum entre os géis de FIT dos animais estudados foram comparadas 

através do Teste T não pareado (p <0,05 ) através do programa Staview®. 
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4 RESULTADOS 

 

 O perfil proteico representativo das proteínas do fluido intersticial testicular das 

espécies bovino, ovino, coelho e codorna estão representados nas figuras 6 a 9.  

 Na triplicata de géis de fluido intersticial testicular de bovinos (figura 6) foi 

contabilizado um total de 263 bandas e apresentou uma média de 87,67 ± 8,41 de bandas por 

gel, as quais seus pesos moleculares variaram entre 21,81 a 222,68 kDa. Nos géis de FIT de 

bovinos as bandas que tiveram as maiores intensidades foram as bandas que tinham peso 

molecular de 66 kDa (18,96%), 72 kDa (35,90%) e 26 kDa (27,69%). 

Figura 6 – Gel de poliacrilamida de proteínas do fluido intersticial testicular de bovino. SDS-
PAGE de 10% corado com coomassie R-250. As amostras B1–B5 correspondem a diferentes 
machos, individualmente. 

 

Fonte: elaborada pela própria autora.  

 

 Enquanto na triplicata dos géis de fluido intersticial testicular de ovino (figura 7) 

foram detectadas 317 bandas em que apresentavam pesos moleculares variando entre 17,54 a 
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218,54 kDa e apresentou uma média de 105,67 ± 18,9 de bandas por gel. Em relação as 

bandas mais intensas no gel de FIT de ovinos são as bandas que possuem um peso molecular 

aproximado de 72 kDa (7,33%), 66 kDa (45,97%) e a banda de aproximadamente de peso 

molecular aproximado de 62 kDa (7,65%). 

Figura 7 – Gel de poliacrilamida de proteínas do fluido intersticial testicular de ovino. SDS-
PAGE de 10% corado com coomassie R-250. As amostras C1–C5 correspondem a diferentes 
machos, individualmente. 

 

 

Fonte: elaborada pela própria autora. 

 

 Nos géis de fluido intersticial testicular de coelhos (figura 8) foi observado um total de 

218 bandas e em que tiveram seus pesos moleculares variando entre 13,03 a 252,23  kDa e 

teve uma média de 72,67 ± 4,18  de bandas por gel. Os géis de FIT de coelho tiveram as 

bandas, que apresentam peso molecular aproximado, de 79, 66 e 62 kDa como as bandas de 

maiores intensidades no gel que representam, respectivamente, tais valores; 10,32%, 27,65% 

e 9,44%. 
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Figura 8 – Gel de poliacrilamida de proteínas do fluido intersticial testicular de coelhos. SDS-
PAGE de 10% corado com Coomassie R-250. As amostras CL1–CL5 correspondem a 
diferentes machos, individualmente. 

 

Fonte: elaborada pela própria autora. 

 Já nos géis de fluido intersticial testicular de codornas (figura 9) foram totalizadas 217 

bandas aos quais tinham pesos moleculares variando entre 8,99 a 215,41 kDa e apresentou 

uma média de 108,5 ± 19,5 de bandas por gel. As bandas mais intensas no gel de FIT de 

codorna foram as bandas de 75 kDa (11,85%), 66 kDa (13,65%) e 45 kDa (4,31%). 
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Figura 9 – Gel de poliacrilamida de proteínas do fluido intersticial testicular de codorna. SDS-
PAGE de 10% corado com coomassie R-250. As amostras CR1–CR5 correspondem a 
diferentes machos, individualmente. 

 

 

Fonte: elaborada pela própria autora. 

 

 Quando se compara os géis de fluido intersticial testicular das quatro espécies 

estudadas, foi observado que existe nove bandas em comum (que em ordem decrescente de 

massa, apresentam massa molecular de aproximadamente 104, 97, 99, 88, 66, 63, 54, 48 e 49 

kDa) e que a banda que apresenta um peso de aproximadamente de 66 kDa é a banda mais 

intensa em todos géis das espécies estudadas (figura 10).  

 Através da comparação também se pode notar que nos géis de coelhos não há mais 

bandas a partir das bandas um pouco acima do peso molecular de 30 kDa, enquanto que nos 

géis das demais espécies apresentam bandas com peso molecular inferior a 30 kDa. Outra 

diferença notável entre as espécies é que o gel de codorna apresentam bandas entre as massas 

moleculares entre 30 a 20,1 kDa, tais bandas que não foram detectadas nos géis das demais 

espécies. 
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Figura 10 – Comparação do perfil proteico do fluido intersticial testicular das quatro espécies 
utilizadas no estudo demonstrando as bandas em comum. 

 

*Os números representam as bandas em comum nos géis  
* Barra vermelha representa a banda mais intensa em comum em todos os géis. 

 Fonte: elaborada pela própria autora. 
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 E quando se compara os géis de FIT entre os mamíferos analisados, observa-se que 

existem 10 bandas em comum entre essas espécies, entretanto, se pode notar que existe uma 

diferença estatística entre as bandas (tabela 1). 

 

TABELA 1- Teste T não pareado das bandas em comum dos geis de FIT de bovino, coelho e 
ovino (p<0.05). 

 BOVINO COELHO OVINO 
BANDA 1 6,64 ± 0,14a 6,33 ± 0,07a 5,98 ±0,06b 

BANDA 2 6,17 ± 0,09a 6,20 ± 0,06a 5,78 ± 0,05b 

BANDA 3 6,63 ± 0,11a 6,28 ± 0,07b 5,87 ± 0,07c 

BANDA 4 6,48 ± 0,11a 6,03 ± 0,07b 5,87 ± 0,07b 

BANDA 5 6,24 ± 0,06a 5,75 ± 0,05b 5,66 ± 0,09b 

BANDA 6 6,24 ± 0,06a 6,39 ± 0,06a 5,79 ± 0,09a 

BANDA 7 6,74 ± 0,06a 6,98 ± 0,06b 7,73 ± 0,0004c 

BANDA 8 7,57 ± 0,04a 7,64 ± 0,06ab 7,73 ± 0,0004a 

BANDA 9 6,59 ± 0,08a 6,68 ± 0,07a 5,96 ± 0,11b 

BANDA 10 6,73 ± 0,12a 6,77 ± 0,08a 6,18 ± 0,11b 

a,b,c- letras sobrescritas diferentes demonstram diferença estatística entre linhas na mesma 
coluna. Fonte: elaborada pelo autor. 
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5 DISCUSSÃO 

  

 Como observado nos géis de FIT de todas as espécies analisadas, acredita-se ser a 

albumina ,a banda mais intensa, que se apresentou em todos os géis de todos os animais. A 

albumina é uma proteína que apresenta um peso molecular de 66 kDa e apresenta um pI de 

5,4 (JOBIM, 2001).  

 Essa proteína é a principal proteína globular sérica dos mamíferos, que também já foi 

identificada em outras espécies, como: aves, répteis e peixes ósseos (MacLAREN, 1976; 

ROSEN; GELLER, 1977; McGILLIVRAY et al., 1979; KRAGH-HANSEN, 1981; PETERS, 

1985; WOLFFE et al.,1985; BALDWIN, 1988; HILGER et al., 1996  PETRAS; 

WEINSTOCK; TROIANO et al., 1988; MOSKAITIS et al., 1989; TROIANO et al., 1999; 

TROAINO et al., 2008).  

 As principais funções da albumina estão relacionadas à regulação da pressão osmótica 

do sangue e ao transporte de cátions, de ácidos graxos e de outros componentes lipofílicos, 

fitoquímicos e xenobióticos e de andrógenos e além de estimular as células de Leydig a serem 

mais ativas na produção esteroidal (KRAGH-HANSEN, 1981; PETERS, 1985; ORLANDO 

et al.,1988; MELSERT et al., 1989). 

 A albumina também foi já identificada em TIF de ratos (STANTON et al., 2016). 

Segundo Stanton et al. (2016),  a presença da albumina no TIF  está relacionada pelo fato 

dessa proteína ser um dos componentes do sangue, mostrando a similaridade entre esses 

fluidos (FIT e sangue), indicando que o o TIF é similar a um filtrado capilar. Esses 

constituintes do TIF podem deixar o testículo por meio do sistema linfático intertubular 

(JEGOU; Le GAUC; KRETSER, 1982). Similar aos demais líquidos intersticiais, o trabalho 

de Stanton et al.(2016) identificou diversas proteínas do plasma sanguíneo como: albumina, 

fatores de complemento, apolipoproteínas, inibidores de protease e imunoglobulinas. O acesso 

dessas proteínas no FIT ocorre por difusão facilitada e de mecanismos específicos de 

transporte transcapilar que ainda não foram esclarecidos (HEDGER; MUIR, 2000). Isso pode 

explicar se caso na identificação das bandas protéicas do FIT dos animais adotados nesse 

estudo se encontre proteínas oriundas do sangue. 

 O método utilizado nesse trabalho foi também empregado por outros autores 

(SHARPE, 1992; TURNER et al., 1996; ELKIN et al., 2010; STANTON et al., 2016) para 
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coletar TIF. Como ocorrido nesse estudo, esses autores também relataram a presença em 

algumas das amostras estudadas uma tonalidade amarela claro, em que apontaram uma leve 

contaminação de sangue nas amostras. Podendo, dessa forma, as proteínas relacionadas ao 

plasma sanguíneo e detectadas no TIF ter vindo através da contaminação de sangue pelas as 

amostras e não de outras origens biológicas. 

 Além da banda de 66 kDa, outras oito bandas existem em comum entre as espécies 

estudadas. Uma das bandas em comum é a banda de 104 kDa a qual se sugere ser a proteína 

alfa-actinina-4, pois essa proteína apresenta um peso molecular de aproximadamente de 100 

kDa, peso ao qual é próximo da banda detectada e além da alfa-actinina-4 já ter sido 

identificada em TIF de ratos (STANTON et al, 2016).  

 Essa proteína é pertencente a grupo denominado alfa-actinina sendo essa pertencente a 

uma superfamília do gene chamado de espectrina, em que essa superfamília é composta por 

um grupo diversificado de proteínas do citoesqueleto. A alfa-actinina é uma proteína de 

ligação de actina que executa diversas funções em diferentes tipos de células. Nas células não 

musculares, a isoforma do citoesqueleto é localizada ao longo dos feixes de microfilamentos e 

junções do tipo aderente (MATHIS et al., 1998; KAPLAN et al., 2000). A alfa-actinina-4 

detectada no TIF de ratos, e também detectada no TIF nas espécies estudadas foi localizada 

através de imunocoloração nos vasos sanguíneos do interstício de ratos (STANTON et al., 

2016). Dessa maneira, sugere-se que essa banda detectada de aproximadamente de 104 kDa 

possa ser a alfa-actinina-4 e que essa banda possa ter a mesma origem da alfa-actinina-4 

identificada no TIF de ratos. 

 Outras bandas em comum nos géis de TIF dos animais adotados nesse estudo são as 

bandas de peso molecular aproximado de 97 e 98 kDa. Sugere-se que uma dessas bandas 

possa ser a proteína Insulin-like 3. Essa proteína envolvida na descida dos testículos ao 

escroto durante a gestação e apresenta peso molecular próximo das bandas citadas. A Insulin-

like 3 também foi um proteína detectada no TIF de ratos através de imunocoloração 

(STANTON et al., 2016). 

 Outra banda em comum entre os géis de TIF é a banda que apresenta peso molecular 

aproximado de 88 kDa. Sugere-se que essa banda possa ser a transferrina, pois essa proteína 

que apresenta um peso molecular de aproximadamente 80 kDa, peso próximo da banda em 

questão, é uma beta-1-globulina ao qual é formada por uma cadeia polipeptídica que 

apresenta dois sítios de ligação para os átomos de íon férrico. É sintetizada 

predominantemente no fígado e tem como finalidades: captar e transportar o ferro em 

condições solúveis dos sítios de absorção até os locais de utilização e armazenamento e 
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proteger o organismo dos efeitos tóxicos do ferro livre (HUEBERS; FINCH, 1987). Essa 

proteína já foi identificada em TIF de ratos (HARVEY; RUSH; COCKBURN, 1999; 

STANTON et al., 2016). 

 Já a banda que apresenta peso molecular aproximado de 54 kDa suspeita-se ser a 

proteína  denominada cadeia beta de fibronogênio, a qual apresenta um peso molecular 

aproximado de 56 kDa, que constitui juntamente com duas cadeias alfa e 2 cadeias gama 

constitui o fibrinogênio. O fibrogênio participa na formação do “esqueleto” do coágulo 

(SOUSA, CARRIÇO, DUARTE, 1996). 

 Em relação as bandas de 48 e 49 kDa, umas dessas bandas podem ser a proteína a 

Serpina A3k, a qual apresenta um peso molecular de 47 kDa. Essa proteína compõe a família 

de inibidores de serina protease (“serpins”) que apresenta um conjunto diversificado de 

funções relacionadas a ativação do sistema de complemento, morte celular programada e no 

desenvolvimento celular (Le CAM et al.,1987).   

 Como pode ser observado, nas bandas em comum nos géis de TIF dos animais 

utilizados nesse estudo pode se inferir, caso essas bandas representem as proteínas citadas, 

que o TIF é constituído de proteínas de diferentes origens. Por exemplo, a albumina, 

transferrina, cadeia beta de fibronogênio já foram detectadas em plasma seminal de bovino 

Guizerá (REGO, 2014), carneiro Santa Inês (REGO, 2010) e coelhos Nova Zelândia 

(ARRUDA, 2016), no fluido dos túbulos seminíferos de ratos e carneiros e no plasma 

sanguíneo de humanos. Enquanto as demais possíveis proteínas como Serpina A3K, Insulin-

like e alfa-4-actinina são proteínas envolvidas com as células miódes peritubulares, foram 

detectadas, respectivamente, em túbulos seminíferos de ratos, insterstício, e nos vasos 

sanguíneos do insterstício (STANTON et al., 2016). 

  Stanton et al.,2016 analisando as proteínas de FIT através da técnica de microarray de 

células de Sertoli isoladas e vários tipos de células germinativas notou que 64% do total de 

proteínas do TIF demonstraram expressão preferencial de RNAm em células de Sertoli e/ou 

células germinativas e segundo essa análise essas proteínas sintetizadas por essas células 

podem influenciar potencialmente a função espermatogênica. Através dessa técnica, se pode 

comprovar as diferentes origens das proteínas do FIT e como essas proteínas podem afetar a 

espermatogênese. Entretanto, em relação ao FIT das espécies adotadas nesse estudo é 

necessário da espectrometria de massa para afirmar tal fato  
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 As proteínas encontradas do fluido dos túbulos seminíferos e as proteínas do plasma 

seminal podem ter alcançado o TIF da seguinte maneira: o fluido dos túbulos seminíferos, 

onde carrega espermátides maduras, é transportado pela rete testis (juntamente com o 

epidídimo e juntamente com outros órgãos na secreção de componentes bioquímicos do 

plasma seminal) para dentro do epidídimo, onde é um local formado por células de Sertoli e 

secreções das células germinativas, e no epidídimo essas secreções e proteínas apresentam 

acesso aos compartimentos vasculares e intersticiais (MANN; LUTWAK-MANN, 1981; 

REBOURCET et al., 2014). Dessa forma, as proteínas relacionadas ao fluido dos túbulos 

seminíferos e do plasma seminal podem ter chegado ao TIF. 

 Já as proteínas que também foram encontradas no sangue, como albumina; transferrina 

e a cadeia beta de fibrinogênio, podem ter chegado ao TIF através do sistema linfático 

intertubular (JEGOU; Le GAC; KRESTSER, 1982) e as proteínas detectadas no células 

mióides peritubulares, como a alfa-4-actinina são proteínas que já são secretadas pelas células 

mióides peritubulares (FLENKENTHALER et al., 2014). 

Outras proteínas que pode inferir estar nos géis de TIF são a família de proteínas 

denominada proteínas de choque térmico (Hsp –  “heat shock proteins”). Esse grupo de grupo 

tem como principal função a atuação como chaperonas (FEIGE; POLLA, 1994), ou seja, 

funcionam como substâncias que não fazem parte da estrutura final das proteínas, evitam 

interações incorretas entre estas, auxiliam na montagem final das mesmas, bem como na sua 

síntese, dobramento e degradação (ELLIS, 1978). As Hsp são classificadas em diferentes de 

famílias (aHsp, Hsp40, Hsp60, Hsp70, Hsp90 e Hsp100) de acordo com o seu peso molecular 

(kilodalton) e não pela a função desempenhada (FULLER et al., 1994).  

 Nos géis de FIT de bovino, ovino e codorna uma das bandas que se localiza entre os 

pesos de 30 a 20,1 kDa pode ser a proteína Hsp27, pois essa proteína pertence a família de 

baixo peso molecular, entre 15 a 30 kDa, sendo passível de ser induzida por choque térmico 

(MOURNIER; ARRIGO, 2002). No caso da presença dessa possível proteína no gel de FIT 

de codorna pode ser explicado devido à temperatura que acontece a espermatogênese, da 

maioria das aves, que ocorre entre 41 e 42°C (SWENSON; REECE, 2001).  

 Já a existência dessa provável proteína no FIT nos géis de bovino e ovino pode estar 

relacionada a algum fenômeno de proteção celular, pois a Hsp27 é uma proteína associada à 

proteção celular contra fenômenos apoptose, interferindo em etapas específicas do processo 

aptótico e com uma variedade dos seus mediadores (ligando-se a eles e condicionando a sua 
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ação no processo) ou ainda, a presença da Hsp27 no FIT de bovino e ovino que o FIT é 

localizado próximo de células peritubulares mióides, e como nesse tipo de célula apresenta na 

sua constituição actina e filamentos intermediários, então, a Hsp27 promove a integridade do 

citoesqueleto celular desses componentes (MOURNIER; ARRIGO, 2002). 

 Ainda comparando os géis de FIT dos animais com o proteoma de fluido testiculares, 

no estudo com gel unidimensional de plasma seminal de ovino Santa Inês (ROCHA et al., 

2011), nota-se que os autores encontraram 25 bandas proteicas, número de bandas próximo ao 

número de bandas detectadas dos géis de FIT dos animais estudados. E tanto nos géis de FIT 

como no gel de plasma seminal a banda que pode ser a albumina também é uma das mais 

intensas, mas outras bandas como a de 25 kDa, observada no gel de plasma seminal, também 

é uma das intensas no gel de FIT, no caso de FIT de bovino. Dessa forma, pode se sugerir que 

o plasma seminal podem ter proteínas em comum, entretanto é necessária a espectrometria de 

massa para confirmação dessa informação. 

 Já quando se compara os géis de FIT dos mamíferos analisados nesse estudo com gel 

unidimensional de FIT de ratos (TURNER et al.,1996), observa-se que o padrão de 

distribuição de bandas do gel de ratos é similar ao gel dos mamíferos utilizados nesse 

trabalho. Ainda Turner et al. (1996) afirma que no FIT de ratos se pode encontrar proteínas 

secretadas pelos túbulos seminíferos, que seriam as proteínas de 24 kDa (PEBP) e a proteína 

de 14 kDa (ARP-2) e essas proteínas são os principais produtos secretados pelas espermátides 

arredondadas (SHARPE et al., 1992, 1994; SAUNDERS et al., 1995; McKINNELL; 

SHARPE, 1995).   

 Possivelmente, essas proteínas chegam ao FIT através do escoamento do fluido dos 

túbulos seminíferos ou, ainda, através do transporte ativo realizado pelas células de Sertoli 

(TURNER et al.,1996). Esse transporte ocorre de maneira ativa, pois entre a TIF e os túbulos 

seminíferos existem junções estreitas de células de Sertoli que atuam como barreira de 

permeabilidade seletiva (PELLETIER; BYERS, 1992; SETCHELL et al., 1994), e a 

passagem da PEBP e da ARP-2 ocorre através de escoamento em direção inversa, entretanto 

esse tipo de transporte ainda é pouco estudado para outras proteínas que não são derivadas das 

células de Sertoli (SHARPE, 1992).  

 Dessa maneira, como o padrão de distribuição bandas do gel de FIT de ratos é similar 

ao padrão de bandas do gel de FIT dos mamíferos estudados, pode insinuar que a PEBP e a 

ARP-2 também possam estar presentes nos géis de FIT de bovino, de ovino e de coelho. 
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Entretanto, é necessário da espectrometria para comprovar tal dado acima e os demais citados 

nesse estudo.   
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6 CONCLUSÃO 

 

A eletroforese unidimensional foi utilizada para construir o perfil protéico do FIT de 

bovinos, ovinos, coelhos e codornas. A técnica foi eficaz para detectar as bandas que formam 

o perfil protéico das espécies adotadas nesse estudo. Como perspectivas futuras, sugere-se a 

identificação das bandas através da espectrometria de massas e uma análise filogenética das 

proteínas identificadas com a finalidade de entender melhor a origem das proteínas que 

constituem o TIF além de pode ter um melhor entendimento na síntese de esperma normal e 

como é pertubado com a infertilidade, pois outros autores já relataram que a proteínas que 

formam o TIF podem interferir na espermatogênese. 
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