
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CBB - CÂMARA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E BIOTECNOLOGIA ( PÔSTER )

NOME: EDUARDA PIRES LEONARDO DA SILVA

TÍTULO: AVALIAÇÃO HISTOMORFOMÉTRICA DOS TÚBULOS SEMINÍFEROS DO ROEDOR SILVESTRE NECROMYS LASIURUS (RODENTIA, CRICETIDAE).

AUTORES: KYVIA LUGATE CARDOSO COSTA, EDUARDA PIRES LEONARDO DA SILVA, EDUARDA PIRES LEONARDO DA SILVA, LIDIANE DA SILVA NASCIMENTO, ANA LUIZA PEREIRA

MARTINS, KYVIA LUGATE CARDOSO COSTA, PRISCILA GONÇALVES SILVA, SÉRGIO LUIS PINTO DA MATTA

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAPq

PALAVRA CHAVE: COMPARTIMENTO TUBULAR, REPRODUÇÃO, RODENTIA

RESUMO

Os roedores constituem o grupo mais diverso de mamíferos. Apesar do grande número de representantes e da ampla área de distribuição, muito pouco ainda é conhecido sobre

suas características reprodutivas, principalmente em relação aos aspectos histomorfométricos. Neste sentido, objetivou-se avaliar morfometricamente o compartimento tubular do

roedor silvestre Necromys lasiurus, a fim de obter informações sobre sua biologia reprodutiva. Cinco machos 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 eutanásia, os animais foram pesados e os testículos removidos,

pesados e processados para observação em microscopia de luz. Imagens do parênquima testicular foram obtidas através de fotomiscroscópio e analisadas com auxílio do

Software Image-Pro Plus. Obteve-se o percentual representado pelos elementos que constituem o parênquima testicular, calculando-se então diversos parâmetros morfométricos.

O peso corporal médio de Necromys lasiurus foi de 47g e o índice gonadossomático (IGS) foi de 0,43%. O compartimento tubular correspondeu a 95,23% do parênquima sendo

86,01% equivalente ao epitélio, 5,61% à túnica própria e 3,61% ao lúmen. Os volumes do túbulo e epitélio seminífero foram, respectivamente, de 0,20 e 0,18 mL. A partir desses

valores, foi possível calcular os índices tubulossomático (ITS/0,41%) e epiteliossomático (IES/0,37%). O diâmetro tubular médio foi de 250,57 &#956;m enquanto a altura do

epitélio seminífero alcançou 100,59 &#956;m. O comprimento total de túbulos seminíferos por grama de testículo foi de 19,04 m. Considerando o alto valor de  ITS e IES, pode-se

concluir que assim como outros roedores cricetídeos, N. lasiurus, apresenta alto investimento energético no compartimento tubular e, consequentemente na produção de

espermatozoides. 
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