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RESUMO

Os estudos desenvolvidos com roedores silvestres, em sua maioria, estão associados a levantamentos sistemáticos e ecológicos, com poucos trabalhos focando nos parâmetros

reprodutivos. Devido à grande diversidade e ampla distribuição destes animais, muito pouco ainda é sabido a respeito de suas características reprodutivas, especialmente sobre

os aspectos histomorfométricos testiculares. Neste sentido, objetivou-se caracterizar morfometricamente o testículo do roedor silvestre Necromys lasiurus, a fim de obter

informações a respeito de suas características reprodutivas. Cinco indivíduos sexualmente maduros foram coletados em uma área florestal situada em Brasília-DF. A coleta foi

autorizada pelo IBAMA através de licença permanente (número 11375-1). Após a captura os animais foram anestesiados, via intraperitoneal, com solução de xilazina (1mg/kg) e

cetamina (15mg/kg). Os testículos foram removidos, pesados e imersos em solução fixadora de Karnovsky por 24 horas. Fragmentos testiculares foram incluídos em hidroxietil

metacrilato, seccionados em espessura de 3 µm e corados com azul de toluidina/borato de sódio 1%. Imagens do parênquima testicular foram obtidas utilizando-se microscópio

Olympus AX-70 e analisadas com o auxílio do software Image-Pro Plus. Obteve-se o percentual representado pelos elementos que constituem o parênquima testicular

calculando-se, em seguida, os diversos parâmetros morfométricos. O peso corporal médio de Necromys lasiurus foi de 47g e o índice gonadossomático (IGS), que representa o

percentual de massa corporal alocada em testículo, foi de 0,43%. O IGS fornece dados sobre a fisiologia reprodutiva e também sobre o sistema de acasalamento das espécies.

Assim, o IGS encontrado para Necromys lasiurus foi superior ao relatado para roedores de grande porte como a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), a paca (Cuniculus paca) e

a cutia (Dasyprocta leporina). Segundo Kenagy e Trombulak as diferenças entre os IGS relacionam-se ao sistema de reprodução das espécies. Desta maneira, espécies de

pequeno porte apresentam maior alocação e despendimento energético em massa testicular, o que explica o grande investimento observado no roedor N. lasiurus. O parênquima

testicular consiste na parte funcional dos testículos e apresenta dois compartimentos: o tubular e o intersticial ou intertubular. A proporção entre esses compartimentos varia

consideravelmente entre as espécies, sendo responsável pela diferença observada na eficiência na produção espermática. O compartimento tubular constitui a maior parte do

testículo, ocupando, na grande maioria dos mamíferos, de 60% a 80% do parênquima testicular. A proporção volumétrica de túbulos seminíferos em N. lasiurus (95,23%) foi

semelhante ao encontrado para O. nasutus (95,13 %), Oligoryzomys flavescens (95%) e T. moojeni (97,60%), porém, apresentou percentual mais expressivo em relação a

maioria dos mamíferos já estudados. O índice tubulossomático (ITS) é um parâmetro que visa quantificar o investimento em túbulo seminífero em relação ao peso corporal do

animal. O ITS de N. lasiurus (0,41 %) foi semelhante ao encontrado para o roedor O. rufus (0,40%), porém, superior ao de outros roedores como H. hydrochaeris, D. leporina e

Agouti paca. Assim, espera-se que animais com elevados índices tubulossomáticos apresentem maior investimento na produção de espermatozoides, corroborando o que foi

descrito por Kenagy e Trombulak. A mensuração tubular é uma das abordagens utilizadas como indicadores da atividade espermatogênica em experimentos relacionados à

função testicular. Embora o diâmetro médio possa chegar a 550µm em algumas espécies de marsupiais, o valor observado para a maioria dos amniotas varia de 180 a 300µm.

Em N. lasiurus, o diâmetro tubular médio (250,57 &#956;m) se encontra dentro dos valores observados para maioria dos amniotas. Entretanto, este valor foi superior ao de

roedores cricetídeos como A. cursor (203,83 &#956;m), H. megacephalus (206,50 &#956;m) e A. montensis (233 &#956;m) e maior que os descritos para grandes roedores como

Agouti paca e Dasyprocta leporina, com 185 e 193&#956;m, respectivamente. A altura do epitélio seminífero é uma mensuração mais fidedigna na avaliação da produção

espermática, uma vez que acompanha diretamente as variações do ciclo do epitélio seminífero. A altura de epitélio descrita para N. lasiurus (100,59 &#956;m) foi superior a

descrita para outros roedores silvestres como A. cursor (92 &#956;m), A. montensis (90 &#956;m), O. nasutus (62,47 &#956;m), O. nigripes (62,20 &#956;m) e O. rufus (61,04

&#956;m). O índice epiteliossomático (IES) é um parâmetro utilizado para quantificar o investimento em epitélio seminífero em relação à massa corporal, estando diretamente

associado com a produção espermática. Necromys lasiurus apresentou elevado IES (0,37 %) sendo semelhante ao relatado para O. rufus (0,35%). Tal fato reforça a tendência

descrita anteriormente de que animais de menor porte investem mais energia em massa testicular apresentando maior produção espermática. O comprimento total dos túbulos

seminíferos depende de três parâmetros: volume testicular, diâmetro tubular e proporção volumétrica dos túbulos seminíferos. Para que seja possível realizar uma precisa análise

comparativa entre os diferentes grupos animais, utiliza-se o comprimento de túbulos seminíferos em grama por testículo. O comprimento dos túbulos seminíferos por grama de

testículo encontrado para a espécie (19,04 m) em estudo foi próximo ao registrado para o roedor O. nasutus (18,62 m). Contudo, foi superior ao descrito para a maioria dos

mamíferos domésticos (10 a 15 m/g) e para H. hydrochaeris (12,46 m/g). Considerando os altos valores encontrados para o IGS, ITS, IES, a elevada proporção de túbulos

seminíferos e a grande espessura observada no epitélio seminífero pode-se concluir que assim como outros roedores cricetídeos, N. lasiurus, apresenta alto investimento

energético na produção espermática possuindo, portanto, sistema de acasalamento promíscuo.
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