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Resumo  
 

Criptorquidismo define-se como uma falha na descida de um (unilateral) ou ambos 

(bilateral) os testículos e suas estruturas adjacentes. É uma alteração urogenital presente 

à nascença (congénito) ou surge com o crescimento do animal (adquirida). Podem 

resultar na redução da fertilidade assim como no risco aumentado de surgirem 

neoplasias ou torções testiculares. 

Com este estudo pretendemos avaliar o padrão de expressão pela técnica de 

imunohistoquímica das proteínas do citoesqueleto Vimentina e alfa-actina de músculo 

liso (SMA) e da Fosfatase alcalina (PLAT) em testículos retidos (n = 16) e escrotais (n 

= 9) em canídeos.  

As amostras foram recolhidas após a orquiectomia, fixadas em formalina 10% 

tamponada e embebidas em parafina. Foram cortadas secções com 2 micra e coradas 

com hematoxilina-eosina (H&E) para avaliação da morfologia testicular. 

Foi feito um prévio estudo histoquímico, com o propósito de evidenciar as fibras de 

colagénio e de reticulina assim como confirmar a estratificação do epitélio germinativo 

dos tubos seminíferos. 

Nos testículos retidos, as células de Sertoli dispõem-se numa única camada de células, 

de posição basal e as células germinativas estão frequentemente ausentes. Observou-se 

que a expressão da alfa-actina (SMA) peri tubular era mais fraca nos testículos retidos 

quando comparada aos testículos contra-laterais escrotais. O padrão de marcação para a 

Vimentina mostrou-se diferente de acordo com os estágios do ciclo espermatogênico. 

Um padrão fraco de coloração peri-nuclear observou-se nos estágios V e VII, enquanto 

em todos os outros estágios se identificou um padrão moderadamente positivo e perda 

de expressão foi observada nas células de Leydig. A expressão de PLAT é diminuta nos 

testículos retidos, e um padrão de expressão peri nuclear nas células peri tubulares 

mióides é observado. Algumas células germinativas dentro de túbulos seminíferos 

apresentaram marcação positiva. 

No nosso estudo, e tendo em conta a localização dos testículos, observamos que o 

índice de espermatogonias é menor nos testículos abdominais do que nos testículos 

escrotais. A localização do testículo fora da bolsa testicular afecta a morfologia do 

órgão, quer na lâmina própria, quer na espermatogénese, havendo também uma 

diminuição do tecido intersticial. Como resultado, há perda da espermatogénese que 

culmina na redução da fertilidade. 
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Abstract 
 

Cryptorchidism is as a failure of descent of one (unilateral) or both (bilateral) testes and 

its associated structures. Is a urogenital abnormality that may be present at birth 

(congenital form) or developed later (acquired form), usually cause impaired 

spermatogenesis resulting in reduce fertility and related to increased rates of testicular 

neoplasia and torsion. With this study we aim to analysis the immunohistochemistry 

expression pattern for the cytoskeletal proteins vimentin (Vim) and alfa-smooth muscle 

actin (SMA) and alkaline phosphatase (PLAT) in dog testes retained (n=10) and scrotal 

(n=9). Samples were collected after orchiectomy, fixed in 10% buffered formalin and 

embedded in paraffin wax. Section with 2 micra were stained with heamatoxylin-eosin 

to morphology analysis. 

A previous histochemical study was done with the purpose of evidencing the collagen 

and reticulin fibers, and to confirm the stratification of the germinal cells of the 

seminiferous tubes. 

In retain testes Sertoli cells are arranged in a single basal layer and germ cells were most 

frequently absent. A weaker peritubular alfa-SMA labbeling was observed in retained 

testes when compared to the contralateral normal testes. Vimentin positivity pattern 

showed to be different according to stages of spermatogenic cycle. Peri-nuclear staining 

with a weak pattern, was observed at stages V and VII, while in all other stages was 

noticed an moderate pattern. A loss of the expression to this marker was perceived on 

Leydig cells. PLAT expression is decreased in retain testes, and a perinuclear patter of 

expression by peritubular myoid cells was observed. Some isolated germ cells within 

seminiferous tubules were observed positive. 

In our study, we observed that the spermatogonia proliferation index is lower in the 

abdominal testes than in the scrotal ones. The cryptorchidism affected the morphology 

and function (spermatogenesis) of the testes. As result of the interstitial tissue decrease 

was observed a loss of spermatogonia’s and consequent reduction of fertility. 
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Lista de abreviaturas 

 
ABP- Androgen Binding Protein 
AMP- Anti-Müllerian Hormone 
CGP- Celulas Germinativas Primordiais 
FSH- Hormona Foliculo estimulina  
GnRH- Hormona Libertadora das Gonadotrofinas 
H&E- Hematoxilina e Eosina 
H.V- Hospital veterinário 
hCG- Hormona Gonadotrofina Corionica Humana 
INSL-3- Insulin-like Protein 
LH- Hormona Luteinizante 
LHAP- Laboratorio de Histologia e Anatomia Patologica  
PBS-Tampão citrino-fosfato  
PLAP- Fosfatase Alcalina 
® - Marca Registada 
SMA- Alfa Actina do Musculo Liso 
SPC I- Espermatocitos tipo I 
SPC II- Espermatocitos tipo II 
SPD R- Espermatides redondas 
SPG- Espermatogonias 
SPZ- Espermatozóides 
S.R.- Sem referências 
Vim- Vimentina 
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Parte I - Revisão bibliográfica 
 

1.Introdução 
 
 

O criptorquidismo é uma afecção observada em algumas espécies de mamíferos 

domésticos, sendo relativamente mais frequente no cão e no garanhão [Romagnoli. 

1991; Johnston et al. 2001]. Corresponde à ausência de um ou ambos os testículos nas 

bolsas escrotais. No cão é uma afecção com características hereditárias, associado a um 

gene autossómico recessivo. A persistência do testículo retido na cavidade abdominal 

ou no canal inguinal predispõe, nesta espécie, ao desenvolvimento de tumores 

testiculares e à torção testicular [Kersten. 1996; Romagnoli. 1991; Memon e Tibary. 

2001; Johnston et al. 2001; Klonish et al. 2004]. 

A descida testicular é indispensável na maioria dos animais homeotérmicos, pois é 

essencial para o desenvolvimento dos gâmetas e à fertilidade no animal maturo. Embora 

o macho que sofre de criptorquidismo possa ser fértil, no caso de situação unilateral, de 

facto a concentração espermática é inferior à de um animal não criptorquídeo, e a 

qualidade do seu ejaculado é inferior [Romagnoli. 1991; Hughes e Acerini. 2008]. 

O processo de descida dos testículos desde o local da origem embrionária até às bolsas 

escrotais é um processo que ocorre por fases, na dependência de influências hormonais 

características de cada uma delas, e que no cão termina já depois do nascimento 

[Romagnoli. 1991; Johnston et al. 2001; Memon e Tibary. 2001; Klonish et al. 2004]. 

O facto de esta alteração poder ter um carácter hereditário condiciona a utilização 

reprodutiva dos machos, e dever-se-ia promover o afastamento das cadelas cujas 

ninhadas apresentem cachorros criptorquídeos, caso se pretenda reduzir a incidência 

desta doença em cães. Em algumas raças, como a Boxer, o criptorquidismo chega a 

atingir os 20% [Romagnoli. 1991]. No entanto, esta é uma medida difícil de 

implementar, em particular no nosso país. Para este tipo de alteração o diagnóstico 

definitivo apenas é estabelecido entre os 6 e os 8 meses de vida, altura em que fecha o 

anel inguinal. Nesta altura, muitos dos animais estão já na posse do proprietário e não 

do criador e na maioria dos casos pode não haver troca de informação entre eles. Por 

outro lado, a existência de intermediários (como as lojas de animais), pode comprometer 

ainda mais a partilha de informação. No entanto, aquela que poderá constituir a 
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principal razão é o valor intrínseco de um animal, macho ou fêmea de boa linhagem 

ainda que seja criptorquídeo, e o impacto que o seu refugo teria para um criador em 

termos de “nome” no canil e valor do património genético dos seus animais 

[Romagnoli. 1991]. 

 
 

1.1 O Testículo 
Os testículos ou gónadas masculinas são órgãos pares localizados dentro da bolsa 

escrotal. São eles os responsáveis pela produção dos gâmetas masculinos, ou 

espermatozóides (Spz), e pela secreção de androgénios, sobretudo de testosterona 

[Russell 1983; Payan-Carreira 1990]. 

Os testículos encontram-se rodeados por uma densa cápsula fibrosa – a túnica albugínea 

(figura1). No interior da cápsula, a túnica albugínea emite septos fibrosos para o interior 

da gónada, delimitando lóbulos piramidais mais ou menos bem marcados no 

parênquima, e que contêm quantidades muito distintas, consoante a espécie, de tecido 

conjuntivo inter-tubular. Estes septos convergem para o interior da gónada, onde 

constituem um eixo de tecido conjuntivo denso, central, o mediastino. O tecido 

intersticial contém os vasos sanguíneos e linfáticos que suprem as necessidades da 

gónada. No caso do cão, os vasos linfáticos são constituídos por canais ou sinusóides 

irregulares, incompletamente ligados a células endoteliais, e que se dispõem entre os 

tubos seminíferos e as células do interstício. As células predominantes do interstício são 

as células de Leydig, responsáveis pela secreção de androgénios. Encontram-se também 

aqui macrófagos, numa percentagem variável com a espécie, e fibroblastos 

indiferenciados que para alguns autores a sua função não está ainda completamente 

esclarecida, e pensam que sejam os percursores das células de Leydig [Payan-Carreira 

1990]. 

 

  



 
 
 
 

3 
 

 

 

 

Bexiga  

  

Tendão pré-pubico 

Ducto deferente 

 

  

Pénis 

 

Figura 1 - Anatomia do sistema reprodutor do cão. (adaptado de Done et al., 1997) 

 
 

O parênquima testicular comporta os tubos seminíferos, estruturas tubulares com 

trajecto enovelado no interior dos quais decorre a espermatogénese, e cujas 

extremidades se abrem no sistema de ductos drenantes (rete testis). Os tubos 

seminíferos são constituídos por dois tipos celulares distintos: as células não 

proliferativas denominadas por células de Sertoli, e as células do epitélio germinativo, 

que se dispõem em estratos em função do processo de proliferação que culmina com a 

libertação dos espermatozóides no lúmen dos tubos [Russell 1983; Payan-Carreira 

1990]. Antes da puberdade, os tubos seminíferos não apresentam lúmen, e a sua 

população celular está limitada às células de Sertoli e espermatogonias. Na puberdade, 

em resposta ao arranque da espermatogénese e consequente proliferação das células da 

linha germinativa, o epitélio germinativo começa a estratificar-se, expandindo as 

dimensões dos tubos, o que se acompanha do aumento global da dimensão das gónadas 

masculinas [Russell 1983]. As células de Sertoli constituem a população de células 

somáticas dos tubos seminíferos. Encontram-se dispersas entre as células germinativas, 

retendo capacidade de proliferação até à puberdade e deste modo a população de células 

de Sertoli no adulto mantém-se relativamente estável ao longo da vida. Estas células 
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estendem-se da base dos tubos seminíferos até ao seu lúmen (figura 2) Uma das funções 

atribuídas às células de Sertoli é o suporte e nutrição das células da linha germinativa 

[Russell 1983; Fugisawa M. 2006; Hutchison et al. 2008; Monteiro et al. 2010]. No 

entanto, ao longo dos tempos verificou-se que estas células desempenham funções 

bastante mais complexas, como as descritas: 

 

Figura 2- Estrutura testicular humana (Junqueira e Carneiro, 2008) 

 

Manutenção da integridade do epitélio germinativo. Por intermédio de junções 

específicas, as células de Sertoli mantêm uma rede complexa de conexões que permitem 

a manutenção da integridade estrutural do epitélio germinativo, permitindo o seu 

desenvolvimento sincicial, favorecendo as comunicações intercelulares, e evitando o 

acesso das células do sistema imunitário ou de substâncias com actividade imunológica 

às células da linha germinativa [Russell 1983]. 

Comparti-mentalização do epitélio germinativo. Em consequência da distribuição 

particular das junções inter-Sertolianas (junções particulares de tipo tight junctions), as 

células de Sertoli dividem os tubos seminíferos em dois compartimentos distintos, um 

basal e o outro luminal, separados entre si por um compartimento intermédio, com 

Espermatogónia 
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projecção variável consoante o estádio do ciclo espermatogénico. As células contidas no 

compartimento basal (espermatogonias e espermatócitos primários em fase de leptóteno 

inicial) possuem um acesso mais ou menos livre às substâncias provenientes do sangue, 

difundidas a partir dos vasos linfáticos, ao contrário do que ocorre ao nível do 

compartimento luminal, que apenas tem acesso a nutrientes e substâncias contidas em 

vesículas, ou seja, substâncias previamente “filtradas” pelas células de Sertoli. Esta 

comparti-mentalização dos tubos constitui um dos componentes da barreira-hemato-

testicular [Payan-Carreira 1990]. 

Secreção de fluído e formação do lúmen tubo: O fluido tubular, ou testicular, é o meio 

de transporte dos espermatozóides no sistema tubular masculino. É produzido pelas 

células de Sertoli, e destina-se por um lado a manter a pressão e o lúmen dos tubos, e 

por outro fornecer aos espermatozóides recém-formados os nutrientes essenciais à sua 

sobrevivência [Payan-Carreira 1990]. 

Participação na espermiação: A espermiação é o processo relativamente complexo 

através do qual os espermatozóides são libertados no lúmen dos tubos seminíferos. As 

células de Sertoli, eliminando as conexões que as interligam às espermatides alongadas, 

participam activamente neste processo [Russell 1983; Monteiro et al. 2010]. 

Fagocitose: Periodicamente pode observar-se degenerescência de células da linha 

germinativa durante a espermatogénese. Estas células são fagocitadas pelas células de 

Sertoli, que fagocitam ainda os complexos tubulares e o citoplasma e organelas 

residuais durante a espermiação [Russell 1983]. 

Nutrição das células da linha germinativa: Através da regulação do ambiente em que 

as células da linha germinativa se desenvolvem, as células de Sertoli condicionam o 

acesso dos nutrientes ao compartimento luminal dos tubos, determinando o ritmo e o 

tipo de substância a que as células podem aceder [Russell 1983]. 

Esteroidogénese e metabolismo de esteróides: Sabe-se que as células de Sertoli têm 

uma capacidade limitada de produção esteróide e de conversão da testosterona 

produzida no interstício testicular. Esta capacidade é muito variável com a espécie 

[Payan-Carreira 1990]. 

Movimento das células da linha germinativa dentro do epitélio germinativo: As 

células de Sertoli participam activamente na movimentação das células da linha 
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germinativa dentro dos tubos seminíferos, através da constante remodelação dos 

diferentes tipos de junções intercelulares e do seu citoesqueleto. Esta capacidade é 

reduzida nos testículos pré-púberes, sendo a maturação do citosqueleto e das junções 

intercelulares obtida durante a puberdade [Russell 1983]. 

Secreção de proteínas: As células de Sertoli produzem uma grande variedade de 

proteínas, algumas das quais participam activamente na regulação endócrina da 

espermatogénese, como é o caso da Activina e da Inibina [Payan-Carreira 1990]. Além 

destas, produz também ABP (Androgen Binding Protein), uma proteína fixadora dos 

androgénios), que tem como principal função manter relativamente constante a 

concentração intra-tubular de androgénios [Russell 1983]. 

Mediador endócrino: As células de Sertoli integram informação proveniente de 

diferentes pontos do organismo, como a hipófise (através de receptores para a FSH), o 

próprio testículo (através da testosterona e outros factores parácrinos com origem nas 

células de Leydig e nas próprias células da linha germinativa), e através de mediadores 

metabólicos (como a Leptina e a Insulina), traduzindo-a em estímulos bioquímicos ou 

em resposta morfológica que por sua vez modulam o processo espermatogónio [Russell 

1983; Payan-Carreira 1990], (figura 3). 

O epitélio germinativo da gónada madura é constituído pelos diferentes estados de 

células germinativas que integram os diferentes passos da espermatogénese. Nesta 

reconhecem-se, células de tipo Espermatogónia (espermatogónias de tipo A, intermédio 

e B; SPG), os Espermatócitos (SPC) de 1ª ordem (espermatócitos primários, em prófase 

meiótica) e de 2ª ordem (espermatócitos II na segunda divisão meiótica) e as 

Espermatides (SPD) em diferenciação (espermatides redondas, em alongamento e 

alongadas), cujo processo de diferenciação culmina com a obtenção do Espermatozóide 

(SPZ) [Russell 1983]. As divisões das células germinativas originárias de uma mesma 

espermatogónia (célula-mãe) não são completas; na realidade, a persistência de 

continuidade citoplasmática entre as células que constituem o mesmo sincício favorece 

a comunicação intercelular entre estas células e o sincronismo que caracterizam o seu 

desenvolvimento. As células germinativas individuais de um sincício apenas se separam 

durante a espermiação [Drew et al. 1985]. 

Nos tubos seminíferos as células semelhantes às do músculo liso, importantes para a 

integridade estrutural do mesmo denominam-se células mióides e estão dispostas em 
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camadas de número variável com a espécie. As células mióides contêm filamentos de 

actina, que apresentam um padrão de distribuição celular variável com a espécie e 

também com o estádio funcional da gónada, podendo variar antes e depois da puberdade 

[Payan-Carreira. 1990]. Estas células possuem capacidade contráctil, possuindo também 

filamentos de Vimentina e Desmina, estando esta actividade associada aos movimentos 

peristálticos para o transporte dos espermatozóides e do fluido testicular ao longo dos 

tubos seminíferos [Payan-Carreira 1990]. As células mióides são responsáveis pela 

produção local de factores capazes de influir na actividade das células de Sertoli, 

participam ainda na formação da limitante dos tubos seminíferos elementos acelulares e 

o endotélio linfático [Virtanen et al. 2008]. 

Numa gónada pós-púbere o espaço intertubular é, relativamente pequeno se comparado 

com o volume ocupado pelos tubos seminíferos; apesar de poder variar com a espécie, 

as células de Sertoli ocupam 11 a 40% do volume do epitélio seminífero [Russell 1983; 

Monteiro et al. 2010]. 

O interstício é constituído por uma trama de tecido conjuntivo fibroso, constituído 

maioritariamente por fibras de colagénio e de reticulina, que dão suporte aos vasos 

sanguíneos e linfáticos e a um número variável de células, entre as quais fibroblastos, 

macrófagos e outras células do sistema imunitário e ainda as células de Leydig [Payan-

Carreira 1990]. A disposição dos vasos linfáticos no estroma do interstício determina a 

distribuição dos outros elementos celulares nesse espaço. No caso do cão, os vasos 

linfáticos dispõem-se em torno dos tubos seminíferos, e as células de Leydig agrupam-

se em aglomerados (clusters) em torno dos vasos sanguíneos [Russell 1983]. 

As células intersticiais de Leydig são as responsáveis pela produção de androgénios. 

São células de tipo epitelial, relativamente grandes e de núcleo volumoso, redondo ou 

oval, sendo frequente encontrar um anel de heterocromatina marginal. O seu citoplasma 

é granular e eosinófilo, e regra geral contém pequenas inclusões lipídicas associadas à 

produção esteróide [Russell 1983; Payan-Carreira 1990]. As células de Leydig ocupam 

1 a 5% do total das células testiculares nos ratos segundo Zhang et al., (2015). A 

regulação da função testicular está na dependência do eixo hipotálamo-hipófise-

testículo. Resumidamente, a secreção de testosterona e a espermatogénese encontram-se 

sob influência das gonadotrofinas hipofisária LH (Hormona Luteinizante) e FSH 

(Hormona Folículo Estimulante), as quais por sua vez são condicionadas pela 

pulsatilidade da GnRH (Hormona Libertadora das Gonadotrofinas). A LH estimula 
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secreção de testosterona pelas células de Leydig, a qual por sua vez exerce uma 

retroacção negativa sobre a secreção daquela gonadotrofina. A FSH estimula a 

actividade das células de Sertoli, estimulando a síntese de ABP, e promovendo a 

espermatogénese em associação com os androgénios. Estas células produzem Inibina, 

através da qual exercem uma retroacção negativa sobre a FSH [Payan-Carreira 1990], 

(figura 3). 

 

 

 
 

Figura 3 Esquema do controlo hormonal da espermatogénese (adaptado de Molina, 2013) 

 

Para além dos elementos que integram este grande eixo regulador, são sintetizados uma 

grande variedade de factores locais, tanto pelas células de Leydig como pelas de Sertoli 

e pelas células germinativas que, exercendo uma acção parácrina e/ou autócrina, têm 

como função a regulação fina do processo espermatogénico. Nas últimas décadas tem 

sido isolado e caracterizado um número crescente de factores reguladores locais que têm 

sido associados à coordenação espácio-temporal das células de Leydig e de Sertoli, de 

acordo com as necessidades específicas às diferentes fases de desenvolvimento do 

epitélio germinativo. A espermatogénese é suportada por células intersticiais, como as 

células de Leydig e as células de Sertoli. Nos testículos, acredita-se que as interações 

entre células de Sertoli, células peri-tubulares, células de Leydig e células germinativas 

sejam essenciais para a espermatogénese [Fujisawa et al. 2006; Monteiro et al.2010]. 
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1.1.1 Embriologia do testículo  

A diferenciação da gónada embrionária inicia-se relativamente cedo, em particular no 

embrião masculino, a partir do mesotélio da parede abdominal posterior e do 

mesênquima adjacente, que recebem as células germinativas primordiais. A 

diferenciação gonadal passa por diferentes estádios iniciando-se por um indiferenciado 

que é comum aos embriões de ambos os sexos. Depois de formado o rudimento 

gonadal, e por diferenciação do sexo cromossómico, com a entrada das células 

germinativas no esboço gonadal despoleta a diferenciação morfológica da gónada em 

sentido masculino ou feminino, consoante a informação contida nos cromossomas 

sexuais do embrião. Pouco tempo depois a gónada embrionária adquire capacidade para 

secretar substâncias, entre as quais os esteróides sexuais em tipo e quantidades que 

variam à medida que as células esteroidogénicas adquirem e firmam a competência para 

produzir esteróides gradualmente mais complexos. Em consequência da aquisição de 

competência funcional por parte das gónadas observa-se a estimulação da diferenciação 

dos condutos genitais e da genitália externa característica daquele sexo gonadal, e a 

indução da degenerescência dos condutos de que derivam as estruturas genitais do sexo 

oposto [Payan-Carreira 1990; Amann et al. 2006]. 

Na fase de desenvolvimento indiferenciado da gónada primitiva, observa-se 

inicialmente um espessamento da área do mesotélio que se desenvolve na porção 

ventro-medial do mesonefros. A proliferação do epitélio celómico e do mesênquima 

adjacente forma uma proeminência na porção medial do mesonefros – a crista genital. 

Cordões epiteliais digitiformes – os cordões gonadais – invadem o mesênquima 

adjacente, e a gónada indiferenciada passa a ser constituída por um córtex externo, e por 

uma medula, interna. Pouco tempo depois chegam à crista genital as células 

germinativas primordiais. Estas células, de origem extra embrionária, provêm da parte 

dorsal do saco vitelino, junto da origem da alantóide. Para a maior parte dos mamíferos 

domésticos, desconhece-se ainda o mecanismo exacto que promove a sua migração para 

a cavidade abdominal do embrião, mas sabe-se que migram ao longo do mesentério 
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dorsal do intestino primitivo, proliferando activamente, até serem incorporadas nos 

cordões gonadais [Hutson et al. 2004; Klonisch et al. 2004; Amann et al. 2006]. 

No embrião masculino, a diferenciação gonadal é determinada pela transcrição do gene 

Sry, contido no cromossoma Y. Os transcritos deste gene são detectados apenas nas 

imediações da crista genital e por um período limitado, correspondendo a uma janela do 

tempo essencial à organogénese do testículo. A acção destes transcritos exerce-se sobre 

as células somáticas da gónada primitiva, determinando o seu rearranjo de acordo com 

um padrão masculino típico, recorrendo para isso a uma cascata de factores locais já 

parcialmente identificados. Em consequência, observa-se a condensação e extensão dos 

cordões gonadais na medula da gónada em desenvolvimento, a diferenciação de 

elementos mioepiteliais e de uma rede vascular com típico padrão masculino, e a 

incorporação das células germinativas primordiais (CGP) nos cordões gonadais. Estes 

adensam-se e tornam-se muito proeminentes, separando-se do epitélio de superfície 

(epitélio germinativo) por uma espessa cápsula fibrosa – a túnica albugínea. As porções 

mais externas dos cordões gonadais formam os tubos seminíferos primordiais, enquanto 

as porções mais internas se diferenciam na rete testis. As células de Leydig diferenciam-

se a partir do mesênquima. Pouco depois da sua diferenciação, estas células começam a 

produzir androgénios (Androstenediona e Testosterona), que são indispensáveis à 

masculinização dos canais mesonéfricos (que dão origem aos condutos excretores 

masculinos) e da genitália externa. Os tubos seminíferos são constituídos pelas células 

de Sertoli primitivas e por células germinativas derivadas das CGP que, entretanto, 

perderam a capacidade de proliferar [Payan-Carreira 1990]. As células de Sertoli, que 

apresentam ainda um fenótipo imaturo, produzem a chamada Hormona Anti-Muleriana 

(AMH, Anti-Müllerian Hormone) responsável pela involução dos condutos 

paramesonéfricos ou de Müller, que iriam dar origem aos condutos genitais femininos 

[Russell 1983; Klonish et al. 2004]. 

Os testículos não permanecem no local onde se formam, nas proximidades do 

mesonefros, mas migram através do abdómen até se alojarem nas bolsas escrotais. O 

momento de chegada às bolsas escrotais, fora do abdómen, ocorre em momentos 

diferentes e característicos para cada espécie [Romagnoli 1991; Klonish et al. 2004].  

Antes da sua descida, os testículos encontram-se ancorados cranialmente ao ligamento 

suspensor cranial, derivado do ligamento diafragmático do mesonefros, e caudalmente 
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ao ligamento caudal (inguinal) do mesonefros, que posteriormente será designado de 

gubernáculo [Hutson et al. 2004; Amann et al. 2006] (figura 3). 

 

 

Figura.4 Posição do testículo fetal ao longo do processo de descida até à bolsa escrotal. 

 (1) Testículo, (2) gubernaculo,(3) bolbo gubernacular, (4) escroto. (Mattos et al., 2000). 

 

A descida dos testículos ocorre em três fases, que decorrem sob influências específicas. 

A primeira está associada ao aumento das dimensões testiculares e à concomitante 

redução do mesonefros. Sob influência dos androgénios, o ligamento suspensor cranial 

do testículo regride, deslocando caudalmente a gónada do seu local de origem [Amann 

et al. 2006]. A segunda fase, designada frequentemente por descida ou migração trans-

abdominal, puxa os testículos para as proximidades do anel inguinal. Esta fase encontra-

se na dependência da secreção de INSL-3 (proteína tipo insulina 3) pelas células de 

Leydig [Klonish et al. 2004;Amman et al. 2006:Virtanen et al. 2008]. A terceira fase, 

designada por migração trans-inguinal, e transporta os testículos para o escroto. Esta 

fase envolve a acção da testosterona e a retracção do gubernáculo, que puxa activamente 

as gónadas para as bolsas escrotais [Amman et al. 2006], (figura 4). 

No cão, os testículos atravessam normalmente o anel inguinal externo por altura da 3ª 

semana de vida sendo encontrados nas bolsas perto do dia 35 (figura 4) embora em 

alguns machos este processo se possa prolongar por mais tempo. Contudo, uma vez que 

os anéis inguinais encerram na periferia dos 7 meses de idade, considera-se que a partir 

desta data, se os testículos não desceram para as bolsas, o macho é denominado 

criptorquídeo [Johnston et al. 2001; Yates et al. 2003; Klonish et al. 2004]. 
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2.Criptorquidismo 
 

O Criptorquidismo (do grego: cripto, significando escondido) é uma alteração na qual 

um ou ambos os testículos estão ausentes das bolsas escrotais no momento considerado 

normal para uma determinada espécie [Franke et al. 2004; Amann et al. 2006; Gubbels 

et al. 2008]. Criptorquidismo unilateral é o termo correto para se definir a ausência de 

apenas um testículo no escroto, e criptorquidismo bilateral para a ausência de ambos os 

testículos no escroto. O criptorquidismo unilateral é mais comum que o bilateral 

[Memon e Tibary. 2001; Amann et al. 2006]. 

O testículo pode ficar retido na área do anel inguinal, no abdómen ou no tecido 

subcutâneo da área pré-escrotal [Romagnoli. 1991,Memon e Tibary. 2001; Franke et al. 

2004; Amman et al. 2006]. Para a maioria dos mamíferos homeotérmicos a descida dos 

testículos para o escroto é essencial à fertilidade, uma vez que a espermatogénese se 

deve processar a temperaturas 2 a 4ºC abaixo da temperatura corporal. Estas são 

conseguidas através da termorregulação testicular, para a qual a localização das gónadas 

no escroto é um dos elementos determinantes [Romagnoli. 1991; Amman et al. 2006; 

Hughes e Acerini. 2008]. Vários estudos comprovam que o calor induzido aos testículos 

retidos, não só causa perda das células germinativas, mas também prejudicam as 

estruturas e funções da membrana basal, células peri-tubulares e células de Sertoli 

[Devkota et al. 2006]. Deste modo, a infertilidade ou mesmo a esterilidade são 

consequências importantes da retenção testicular no cão. Por outro lado, a retenção 

testicular fora do escroto predispõe à ocorrência de torção testicular e de tumores 

testiculares na gónada retida, estes últimos com particular incidência a partir dos 4 anos 

de idade e com predisposição de neoplasia nos testículos retidos de 9-14 vezes superior 

à dos testículos escrotais.  

Em exame histopatológico observa-se uma perda da estratificação do epitélio 

germinativo que é tanto mais grave quanto mais interiormente se localizarem os 

testículos criptorquídeos. Deste modo, a ausência de espermatogénese activa é uma 

característica habitual dos testículos com localização abdominal, enquanto aqueles que 

se encontram em posição inguinal subcutânea podem apresentar uma estratificação 

parcial, com células de tipo espermatócito no interior dos tubos seminíferos [Payan-
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Carreira 1990]. É também frequente encontrarem-se sinais de atrofia e/ou 

degenerescência das células de Sertoli [Romagnoli1991; Memon e Tibary 2001]. 

 Torna-se importante determinar precocemente estas alterações para actuar no sentido 

da remoção do testículo retido antes que este esteja na origem de uma patologia 

[Romagnoli. 1991; Memon e Tibary. 2001]. 

 

 

 

2.1 Incidência  

A incidência de retenção testicular em cães segundo alguns autores varia entre 0,8 e 

9,7% [Yates et al. 2003; Moon et al. 2014]. Contudo existe uma franca influência da 

raça e da linha genética na frequência desta alteração. A ocorrência de criptorquidismo é 

mais alta nos Chihuahua, Boxer e Pastor Alemão com frequência de 30,4%, 20,6% e 

14,0% respectivamente [Moon et al. 2004]. Segundo Memon e Tibary (2001) a 

tendência parece ser mais alta em cães de raça que em raças cruzadas nomeadamente, o 

Cocker Spaniel Inglês e Schnauzers miniatura, quando é praticado o inbreeding no 

cruzamento. 
O criptorquidismo bilateral é raro, mas o unilateral é diagnosticado com alguma 

frequência (20% vs. 80%, consoante a raça) [Veronesi et al. 2009]. O testículo direito 

fica retido com mais frequência do que o testículo esquerdo (65,7% e 34,3%, 

respectivamente) [Johnston et al. 2001; Yates et al. 2003; Veronesi et al. 2009], o que 

poderá ser devido ao maior afastamento que esta gónada apresenta relativamente ao 

local da sua origem embrionária, ou pela existência de um gubernáculo menos eficiente 

nesse lado. Tem ainda sido referido em vários estudos que a localização mais frequente 

para testículos retidos é a inguinal (72%) e subcutânea pré-escrotal, enquanto a 

localização abdominal é aquela que se observa menos [Romagnoli. 1991]. 

 

2.2 Etiologia 
O criptorquidismo é uma afecção de etiologia relativamente complexa. Foi inicialmente 
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proposta uma origem congénita para esta alteração nos cães, tratando-se de uma 

alteração autossómica recessiva ligada ao sexo [Romagnoli. 1991; Amann et al. 2006; 

Devkota et al. 2006; Vesonesi et al. 2009; Bufalari et al. 2017]. A existência de um 

mecanismo poligénico está aceite para a maior parte das espécies [Feldmen e Nelson. 

2004]. No cão, pensa-se que a descida dos testículos até às bolsas seja controlado por 

pelo menos 3 genes, que ainda não estão completamente identificados. Alguns trabalhos 

parecem apontar para a eventual associação de uma translocação no gene INSL-3 e a 

ocorrência de criptorquidismo, a expressão do gene INSL-3 pode ser bloqueada por 

moléculas estrogénicas, que se ligam ao receptor de estradiol presentes nas células de 

Leydig e assim suprime a transcrição do gene INSL-3 [Amann et al. 2006]. O 

gubernáculo permanece subdesenvolvido, e o testículo é movido cranialmente [Amann 

et al. 2006]. Foi ainda levantada a hipótese de o criptorquidismo no cão poder também 

estar associado a uma falha na produção de androgénios ou na sua actividade durante o 

período final da gestação e na fase inicial da vida pós-natal [Romagnoli. 1991; Klonisch 

et al. 2004]. Contudo, embora possa estar subjacente uma falha endócrina, nem a 

administração de androgénios nem a de hCG se revelou eficaz na estimulação da 

descida dos testículos retidos, ainda que administrada antes dos 7 meses de idade 

[Kersten et al. 1996; Amann et al. 2006]. Crê-se que a descida dos testículos para as 

bolsas, nos cães, é anatomicamente impossível depois dos 7 meses de idade, 

nomeadamente porque o encerramento do anel inguinal interno, que ocorre aos 6 meses, 

e as dimensões do testículo estão aumentadas no final da puberdade [Drew et al. 1985]. 

Têm sido associadas outras alterações congénitas, que coexistem com o 

criptorquidismo, apesar de a associação entre elas não estar ainda esclarecida. Entre elas 

encontram-se hérnias umbilicais e inguinais, a subluxação patelar e a luxação da anca e 

ainda algumas anomalias penianas [Drew et al. 1985; Romagnoli. 1991; Memon e 

Tibary. 2001; Veronesi et al. 2009]. Alguns autores consideram que o criptorquidismo 

é, senso lato, uma alteração multifatorial, podendo ser um sinal clínico comum a muitas 

afecções [Drew et al. 1985; Feldmen e Nelson. 2004]. Actualmente é aceite que 

criptorquidismo tem muitas causas, incluindo componentes genéticos, epigenéticos e 

ambientais [Amman et al. 2006]. Nos testículos retidos, as células de Leydig retêm a 

sua capacidade para secretar androgénios, pelo que geralmente os animais manifestam 

um libido normal [Romagnoli 1991; Mattos et al. 2000]. No entanto, uma vez que a 

termorregulação testicular está comprometida, o excesso de temperatura e de pressão a 
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que o parênquima gonadal está submetido compromete a eficiência da espermatogénese 

[Mattos et al. 2000]. Em consequência observa-se uma perda da estratificação do 

epitélio germinativo que é tanto mais grave quanto mais interiormente se localizarem os 

testículos criptorquídeos. Deste modo, a ausência de espermatogénese activa é uma 

característica habitual dos testículos com localização abdominal, enquanto aqueles que 

se encontram em posição inguinal subcutânea podem apresentar uma estratificação 

parcial, com células de tipo espermatócito no interior dos tubos seminíferos [Romagnoli 

1991]. 

 

 

2.3 Sinais clínicos 

O criptorquidismo caracteriza-se pela ausência de um ou ambos os testículos no escroto, 

pelo que é este o seu principal sinal clínico, sendo este o único sinal em animais jovens 

ou caso não coexistam outras alterações associadas [Romagnoli 1991; Kustritz 2006; 

Johnston et al. 2001]. 

O criptorquidismo acompanha-se de diferentes de situações clínicas, que incluem a 

infertilidade e a atrofia, e ao fim de algum tempo, a possibilidade de ocorrer torção 

testicular e de neoplasia testicular [Romagnoli 1991; Memon e Tibary 2001]. Uma vez 

que os tumores testiculares que se desenvolvem mais frequentemente nos testículos 

retidos são o Sertolinoma e o Seminoma [Moon et al. 2014], pode estar presentes sinais 

de síndrome de feminização ou híper-estrogenismo (frequente no Sertolinoma) como 

refere Bertoldi, (2014).  

É ainda possível que coexistam algumas alterações associadas, que respondem a 

estimulação androgénica, como sejam a hiperplasia prostática benigna e os adenomas 

das glândulas perianais [Memon e Tibary 2001]. 

Os testículos retidos têm menores dimensões do que os testículos escrotais [Memon e 

Tibary. 2001], (figura 5). A redução da sua dimensão está relaciona com a sua 

localização, a qual determina também o grau de espermatogénese existente nos tubos 

seminíferos. Dada a sua localização, no criptorquidismo inguinal e abdominal, nem 

sempre é possível a palpação das gónadas retidas, a menos que já apresentem alteração 

das suas dimensões por neoplasia [Romagnoli. 1991]. 
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Figura 5 – Diferença de tamanho das gónadas numa situação de criptorquidismo. A. O testículo 

retido (à esquerda na imagem) é claramente mais pequeno que o testículo escrotal (à direita na 

imagem). B. Corte longitudinal dos mesmos testículos [imagens gentilmente cedidas pela 

Professora Maria Pires] 
 

Têm sido associadas outras alterações congénitas, que coexistem com a retenção 

testicular, apesar de a associação entre elas não estar ainda esclarecida. Entre elas 

encontram-se hérnias umbilicais e inguinais, a subluxação patelar, a luxação da anca e 

ainda algumas anomalias penianas [Drew et al. 1985; Romagnoli. 1991; Veronesi et al. 

2009]. O criptorquidismo bilateral é um achado comum em casos de distúrbios do 

desenvolvimento sexual em cães [Memon e Tibary. 2001]. Actualmente considera-se 

que o criptorquidismo, senso lato, é uma alteração multifactorial, podendo ser um sinal 

clínico comum a muitas afecções [Drew et al. 1985; Feldman e Nelson. 2004]. O 

criptorquidismo acompanha-se de diferentes de situações clínicas, que incluem a 

infertilidade, a hipoplasia e/ou degenerescência testicular e, ao fim de algum tempo, de 

torção testicular e de neoplasia testicular [Romagnoli, 1991; Memon e Tibary. 2001]. 

Nos testículos retidos, as células de Leydig retêm a sua capacidade para secretar 

androgénios, ainda que geralmente os animais manifestam uma libido normal [Memon e 

Tibary. 2001]. Uma vez que a termorregulação testicular está comprometida, o excesso 

de temperatura e de pressão a que o parênquima gonadal está submetido compromete a 

eficiência da espermatogénese.  

 Em criptorquidismo bilateral o macho é estéril e no unilateral a contagem de 

espermatozóides está diminuída no ejaculado [Domingos et al. 2011]. A 

espermatogénese no testículo retido abdominal está ausente devido a temperatura ser 

alta para esta função [Mattos et al. 2000] Ainda segundo Mattos et al., (2000) no 

          

A                                                                                 B 
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ejaculado de alguns cães não aparecem espermatozóides no sémen, e a frutose e o ácido 

cítrico surgem aumentados no plasma seminal enquanto a concentração de ácido láctico 

está reduzida. Num estudo experimental em cães de raça Beagle de criptorquidismo 

unilateral, não se observou espermatogénese no testículo retido e o número de células 

germinativas do testículo contralateral decresce entre as 48 a 52 semanas após a indução 

experimental do criptorquidismo [Kawakami et al. 1990]. 

 

 

2.4 Diagnóstico 
O diagnóstico de criptorquidismo faz-se por inspecção visual da área escrotal e pela 

palpação cuidadosa das bolsas escrotais para determinar a presença dos testículos no 

escroto [Johnston et al. 2001; Memon e Tibary. 2001]. Este deverá ser feito o mais 

precocemente possível, apesar de se dever ter em atenção de emitir um diagnóstico 

definitivo apenas depois do encerramento do anel inguinal, aos 6-7 meses de idade 

[Johnston et al. 2001; Yates et al. 2003]. O testículo retido está quase sempre diminuído 

de volume e consistência e de coloração mais escura [Domingos e Salomão. 2011]. 

Às três primeiras semanas de vida é possível na maior parte dos cachorros detectar os 

testículos ou o gubernáculo em posição subcutânea. Por ocasião da primeira consulta 

deverá ser alertado o dono de um cachorro macho da eventual não detecção de um ou 

ambos os testículos nas bolsas, e a suspeita de criptorquidismo deverá ser confirmada 

por volta dos 6 a 7 meses (figura 6) caso a situação se confirme, deverá ser discutido 

com o proprietário do animal a abordagem a seguir [Romagnoli. 1991; Memon e 

Tibary. 2001]. 
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Figura 6- Imagem de um cão com testículo escrotal (seta azul) e testículo ectópico (seta verde). 

imagem gentilmente cedida pela professora Doutora Rita Payan 

 

Após a puberdade, o testículo criptorquídeo deve ser localizado. Esta localização é feita 

usualmente com recurso à ecografia (figura 7) e a aparência da gónada retida deve ser 

cuidadosamente avaliada, em particular em animais com mais de 4 anos de idade 

[Romagnoli. 1991; Memon e Tibary. 2001; Johnston et al. 2001]. Qualquer alteração do 

padrão ecográfico do órgão, acompanhado ou não de sinais clínicos sistémicos deve ser 

entendida como compatível com uma potencial neoplasia e adequadamente valorizada. 

A ecografia da área peri-escrotal, dos canais inguinais e do abdómen deve ser realizada 

com o objectivo de identificar precocemente a localização do testículo retido. A 

ecografia abdominal pode ter dificuldade em revelar a sua localização, caso esta esteja 

muito cranial e o animal apresente grande quantidade de gordura abdominal. O testículo 

retido é reconhecido pela evidenciação do seu padrão ecográfico típico com uma 

ecotextura granular homogénea isoecogenica semelhante à da tiróide, o mediastino 

testicular surge como uma linha ecogenica [Colaço et al. 2005] (figura 7). Alguns 

estudos demonstraram que a ecografia apresenta 96,6% de sensibilidade para 

diagnosticar testículos retidos abdominais e 100% para testículos retidos inguinais 

[Khan et al. 2018]. 
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Figura 7 - Imagem ecográfica de um testículo ectópico de cão em plano oblíquo; o mediastino testicular 
(M) apresenta-se como uma área hiperecogenica central, a túnicas albugínea(T) como uma banda 
hiperecogenica periférica, e o epidídimo com um padrão mais denso em relação ao testículo .(imagem 
gentilmente cedida pela professora Dra Rita Payan) 
 

 

É possível a confirmação da existência de criptorquidismo bilateral, em oposição a uma 

castração não-conhecida, através da determinação dos valores circulantes de 

testosterona. Concentrações basais de testosterona inferiores a 0,02ng/mL apontam a 

ausência de tecido testicular; cães com testículos retidos apresentam concentrações 

séricas de testosterona entre os 0,1 a 0,2ng/mL, enquanto canídeos adultos com um ou 

mais testículos escrotais apresentam um valor sérico aproximado de 1-5ng/mL [Kustritz 

M. 2006] Sendo a testosterona secretada de forma pulsátil, está indicada a realização de 

testes de estimulação que, através da administração de hCG ou de GnRH vão avaliar a 

capacidade de resposta gonadal traduzida na libertação de testosterona para a corrente 

sanguínea. Foi referido que em alguns casos animais monórquidos quando estimulados 

por administração de gonadotropinas respondem com menores concentrações de 

testosterona. No entanto, a capacidade deste teste na distinção das situações de 

criptorquidismo é muito limitada, dada a inconsistência de resultados [Mattos et al. 

2000]. 
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2.5 Tratamento 

Para todos os cães criptorquídeos a orquiectomia seria o tratamento de eleição e os dois 

testículos removidos [Romagnoli. 1991; Mattos et al. 2000]. Esta actuação previne a 

transmissão genética por machos com este problema, para além de reduzir a incidência 

de tumores testiculares nos testículos retidos [Memmon et al. 2001]. Além disso, 

deveria estar aconselhado o afastamento da reprodução de cadelas que apresentem 

cachorros criptorquídeos nas suas ninhadas, devido ao caracter hereditário da afecção 

[Romagnoli. 1991]. 

A abordagem cirúrgica da situação depende da localização do testículo retido, podendo 

a técnica assemelhar-se à de uma orquiectomia escrotal, para os testículos localizados 

entre o anel inguinal externo e o escroto, ou ser necessária uma laparotomia, caso eles 

se encontrem no canal inguinal ou na cavidade abdominal, baseados na literatura, a 

cirurgia laparoscópica assistida parece ser o melhor método para remoção do testículo 

retido segundo os estudos de Khan et al., (2018). Não estão descritas complicações pós-

cirúrgicas particulares em qualquer uma das situações. 

Qualquer actuação no sentido de recolocar o testículo na sua posição anatómica 

(escrotal) deverá ser condenável de um ponto de vista ético, ou mesmo considerado 

fraudulento, dada a sua componente genética, riscos neoplásicos aumentados e 

predisposição para torção testicular. Apesar desta objecção, foram descritas técnicas de 

orquiopexia equivalentes às utilizadas em humanos, sem que tenha sido referido se a 

predisposição para a ocorrência de neoplasia se mantém ou não, como ocorre em 

medicina humana [Longui. 2005]. Foi ainda referida a possibilidade de realização de 

tratamentos médicos, a efectuar entre os 2 e os 4 meses de idade com o objectivo de, em 

animais predispostos, promover a libertação de testosterona e indirectamente favorecer 

a 3ª fase de descida dos testículos [Romagnoli. 1991], (tabela1). 
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Tabela 1 – Abordagem médica disponível para o criptorquidismo (Adaptado de Johnston et al., 2001) 

DROGA DOSE E ESQUEMA 
 DE APLICAÇÃO 

IDADE AO 
TRATAMENTO TAXA DE SUCESSO 

GnRH 50 - 750µg 
1 a 6 x 

2-4m 26,6% (n=301) 

HCG 
100-1000 UI 

IM, 4x em 2 semanas 16 sem 84% (n=25) 

300-1000 UI 
3 a 4x ___ 75% 

 

 

2.6 Prognóstico 

Quando o cão criptorquídeo é castrado precocemente o prognóstico pode ser muito 

bom. Mesmo quando já existe uma situação neoplásica o prognóstico é regra geral 

positivo [Khan et al. 2018]. As neoplasias surgem sobretudo em animais com idade 

superior a 6 anos, mais frequentemente Seminomas e Sertolinoma [Romagnoli.1991]. 

 

 

2.7. Prevenção  
Para reduzir esta ocorrência os machos criptorquídeos não devem ser usados como 

reprodutores pelo risco de poderem transmitir aos descendentes esta anomalia 

[Romagnoli. 1991; Grieco et al. 2008]. Qualquer tratamento, ainda que seja eficaz, não 

corrige o defeito genético inerente e, portanto, está desaconselhado usar estes cães como 

reprodutores [Romagnoli. 1991]. O médico veterinário deve desaconselhar a reprodução 

de animais criptorquídeos, devido à possibilidade da transmissão hereditária desta 

doença [Memon e Tibary. 2001] recomenda-se não usar em reprodução, irmãos do 

animal criptorquídeo, pois pode transmitir este o gene, mesmo que seja com frequência 

diminuída. Romagnoli, (1991) afirmou que quando controlada a reprodução de animais 

monórquidos, diminui eficientemente a incidência e controla-se esta patologia. 
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Parte II: Trabalho experimental 

 

Comparação do estudo histoquímico e imunohistoquímico em 
testículos retidos e escrotais em cão 
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1.OBJECTIVOS DO TRABALHO 

 
São objectivos gerais desta dissertação complementar a formação curricular em 

Medicina Veterinária, tendo no caso presente sido desenvolvido trabalho experimental 

associando práticas de diagnóstico histopatológico a uma situação clínica na área de 

reprodução. Como objectivos específicos definiu-se o estudo comparativo entre 

testículos retidos (criptorquídeos) e escrotais com base em: 

1 – Técnicas de histoquímica, recorrendo a colorações específicas com o propósito de 

evidenciar, em particular, as fibras de colagénio e de reticulina do interstício gonadal e 

também confirmar a estratificação do epitélio germinativo existente nos tubos 

seminíferos. 

2 – Técnicas de imunohistoquímica para avaliação da expressão de proteínas do 

citoesqueleto, para o que se utilizaram os anticorpos específicos para identificar a 

Vimentina e a α-actina do músculo liso, e para a Fosfatase alcalina placentária. 

 
 
2.MATERIAL E MÉTODOS  

 
As amostras utilizadas no âmbito trabalho foram obtidas a partir de testículos de cães 

recolhidos por orquiectomia uni ou bilateral, de acordo com a opção seleccionada pelo 

proprietário do animal. O diagnóstico de criptorquismo foi realizado com base no 

exame físico, pela ausência de pelo menos um dos testículos nas bolsas escrotais, tendo 

sido confirmado por ecografia, que foi utilizada para localização do testículo retido. 

Para este trabalho utilizaram-se amostras de testículos, das quais 14 representavam 

gónadas não escrotais e 8 gónadas escrotais (tabela 2). Sempre que possível utilizaram-

se o par de gónadas de um mesmo animal.  
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Tabela 2 – Localização das gónadas utilizadas neste estudo 
Gonadas Total Localização Número 

Não escrotal 14 

Abdominal 2 
Inguinal 7 
Subcutânea 1 
Não identificada 4 

Escrotal  8  Escrotal  8 
 

 

Os testículos foram obtidos em fresco, imediatamente após orquiectomia, no período de 

Setembro de 2008 a Março de 2009, no Serviço de Cirurgia do Hospital Veterinário da 

UTAD (2 pares de testículos escrotais e retidos) e do Hospital Referência Veterinária 

Montenegro (2 pares de testículos escrotais e retidos). Depois de recolhidos, os 

testículos foram hemi-seccionados e fixados em formol tamponado a 10%; no 

LHAP/UTAD foram processados de forma rotineira para inclusão em parafina.  

Para além destas gónadas, foram também utilizadas outras amostras, existentes no 

arquivo do Laboratório de Histologia e Anatomia Patológica (LHAP) da UTAD (n =6 

testículos retidos, n= 3 testículos escrotais), do Laboratório de Patologia da Faculdade 

de Medicina Veterinária da UL (amostras gentilmente cedidas pela Srª. Professora Drª 

Conceição Peleteiro; n = 2 testículos retidos, 1 testículo escrotal), e do Laboratório 

Gram do Porto (amostras gentilmente cedidas pela Srª. Professora Drª Ana Laura 

Saraiva; n = 2 testículos retidos). Estas amostras haviam sido fixadas em formol e 

processadas por rotina para inclusão em parafina (tabela 3).  

 

Tabela 3- Origem da gonadas utilizadas neste estudo 
Amostras Total Localização Número 

HV da UTAD 4 
Retidos 2 
Escrotais  2 

HRVM 4 
Retidos  2 
Escrotais  2 

LHAP da UTAD 9 
Retidos 6 
Escrotais  3 

LPF da UL 3 
Retidos 2 
Escrotais  1 

LGRAM 2 Retidos 2 
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Relativamente a cada animal, e sempre que possível tendo por base os dados das fichas 

clínicas ou na requisição de análise histopatológica, foram registados a localização da 

gónada retida (tabela 2) e a existência ou não de ecografia testicular, bem como os 

dados gerais do animal (raça e idade; tabela 4). Nas amostras provenientes do acervo 

dos diferentes laboratórios, correspondendo a dados retrospectivos, raramente foi 

possível determinar a localização dos testículos retidos por falta de informação. Todas 

as amostras utilizadas foram obtidas de animais pós-púberes. 
 

 

Tabela 4 – Idades e raças dos animais representados neste estudo 

Testículos escrotais Idades  Testículos retidos 

Nº de Registos Raças  Anos Nº de 

Registos 

 

Raças 

 

2 

SRD(8meses) 

SRD(9 meses) ≤ 1 3 

Pequinês (8 meses) 

SRD (8 meses) 

SRD (9 meses) 

 

0 

 

- 
2 2 

Pastor Alemão  

SRD 

0 - 3 1 SRD 

 

2 

Caniche standard 

Dálmata  4 a 5 3 

Fox Terrier 

Caniche standard 

Rafeiro do Alentejo 

1 Boxer  5 1 Boxer 

 

1 

Retrivier do 

Lavrador 6 2 

Retrivier do Labrador 

Cão da Serra da 

Estrela  

0 - 7 0 - 

1 Boxer  8 1 Boxer 

1 Yorkshire Terrier 9 1 Yorkshire Terrier 

 

Durante o processamento em laboratório, cada gónada excisada foi seccionada 

longitudinalmente. Da cada hemi-secção foi recolhida uma amostra representativa do 

tecido Em gónadas escrotais foi ainda recolhida uma amostra de epidídimo 

(cabeça/corpo), para determinação da presença de espermatozóides epididimários. 
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Antes de introduzidos no estudo, todos os casos foram submetidos a análise anátomo-

patológica de rotina, com a coloração de Hematoxilina e Eosina (H-E), em cortes de 

3µm, para determinar a existência de fenómenos degenerativos ou neoplásicos, quer nos 

testículos retidos quer nos contra laterais escrotais (critérios de exclusão para este 

trabalho).  

Neste trabalho os testículos criptorquídeos (n= 14) e escrotais (n=8) foram fixados em 

formol a 10% e processados por rotina para parafina. Foram utilizados cortes seriados 

com uma espessura de 3µm nos quais foram realizadas as colorações de Hematoxilina e 

Eosina (H-E), esta constitui-se de hematoxilina um corante básico que cora de azul 

roxeado os núcleos celulares (acidos) e a eosina, um corante acido que cora de vermelho 

rosado o citoplasma (básico) das células, para diagnóstico histopatológico. 

1-Na técnica de histoquímica foram utilizadas as colorações: Giemsa para observação 

das características do núcleo das células que coram de rosa, Van Gieson (acido pícrico e 

fucina acida) para detecção de colagénio e Reticulina para identificação das fibras de 

reticulina (argirofilas). Os protocolos utilizados neste estudo encontram-se no anexo I. 

2-A técnica de imunohistoquímica foi realizada sobre cortes contíguos de 3 µm em 

lâminas revestidas com Silane® (3-Aminopropyltriethoxysilane, Sigma® a 1% em 

acetona) obtidos a partir das amostras de testículos criptorquídeos (n=14) e escrotais 

(n=8). Uma descrição genérica dos procedimentos relativos à recolha e processamento 

das amostras utilizadas no estudo foi dado no anexo II. Usou-se o método de 

imunohistoquímica indirecto com recurso ao complexo estreptavidina-biotina-

peroxidase, tendo como cromogéneo uma solução de 3,3-diaminobenzidina (DAB; 

Dako®).  

Resumidamente (ver detalhe da técnica no anexo II), as lâminas foram desparafinadas 

em xilol e hidratadas em concentrações decrescentes de álcool e passadas por água 

destilada. A inibição das peroxidases endógenas foi obtida por imersão em peróxido de 

hidrogénio a 3%, por 30 minutos. A recuperação antigénica foi feita por tratamento 

térmico adequada a cada molécula em análise, e foram utilizados anticorpos primários 

monoclonais, nas diluições apropriadas (tabela 5, para informação mais detalhada). As 

incubações foram realizadas em câmara húmida, por um período e a temperaturas pré-
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estabelecida para cada molécula. Para detecção pela avidina-biotina-peroxidase, 

utilizou-se o sistema Ultra-V-BlockTM (Labvision). Depois de reveladas, a contrastação 

das lâminas foi realizada com Hematoxilina de Gill, tendo sido posteriormente 

montadas com Entelan® (Merk).  

 
 

 
Tabela 5: Especificações dos anticorpos utilizados 

Anticorpo Clone Tipo Diluição Incubação Recuperação antigénica 

Vimentina  NCL-L-VIM-V9, 
NovoCastra® 

Monoclonal 

1:100 
2h à temperatura 
ambiente 

3 ciclos de micro-ondas (750w, 5min.) 
em tampão citrato (pH 6,2) 

Alfa-Actina NCL-SMA, 
NovoCastra® 1:200 

Fosfatase 
Alcalina M7191 Dako® 1:20 Over night, a 4ºC Panela de pressão, 2min. 

Tampão citrato (pH 6,2) 

 
 
 
 
Usaram-se como controlos positivos internos, nas amostras de testículos escrotais, os 

seguintes tecidos ou estruturas: para a Vimentina, o tecido conjuntivo; para a α-Actina 

do músculo liso, as paredes dos vasos sanguíneos; e para a Fosfatase alcalina, o 

epidídimo anexo. Para controlo negativo das diversas marcações realizadas, utilizaram-

se cortes de testículo escrotal em que o anticorpo primário foi substituído por PBS, 

tendo-se mantido a técnica idêntica nos restantes passos. 
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3.Trabalho 1: Estudo histoquímico comparado de testículos 

criptorquídeos e escrotais em cão 

 

3.1 Introdução 

Na avaliação macroscópica, um testículo criptorquídeo apresenta dimensões menores do 

que as de um testículo escrotal, sendo esta redução de tamanho mais pronunciada no 

caso de o testículo retido se encontrar localizado na cavidade abdominal [Romagnoli. 

1991]. Além disso, é uma gónada que apesar de aparentar ser mais compacta, é menos 

firme à palpação [Veronesi et al. 2009]. Em humanos, ao exame histopatológico, os 

testículos retidos apresentam um maior conteúdo aparente em tecido conjuntivo (em 

particular de colagénio) e uma alteração da normal organização das estruturas tubulares 

(Santamaria et al. 1990; Govender et al. 2004]. 

 

3.2 Objectivos 

 
Com o objectivo de determinar se, no cão, estas alterações do testículo criptorquídeo 

correspondem a uma morfologia distinta do interstício gonadal, propusemo-nos realizar 

a comparação entre as gónadas retidas e as escrotais utilizando para isso marcações 

histoquímicas específicas que permitem valorizar de modo diferenciado as fibras de 

colagénio e de reticulina existentes no testículo. A descrição comparada dos achados 

específicos em cada uma das colorações nos testículos retidos e nos escrotais foi o 

objectivo último deste trabalho. 
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3.3 Coloração de Hematoxilina & Eosina 
 
A observação de testículos escrotais com H-E, permitiu evidenciar a arquitectura 

testicular classicamente descrita: cortes transversais, longitudinais e oblíquos de tubos 

seminíferos contendo células de Sertoli ou de sustentação e as células da linha 

germinativa em diferentes estádios da espermatogénese SPG, SPC-I, SPC-II e SPD 

redondas, em alongamento e alongadas, bem como SPZ recém-libertados no lúmen 

tubular, sendo os tubos delimitados por uma membrana basal e uma bainha de células 

mióides; em torno dos tubos encontram-se vasos linfáticos, que aparecem nas 

colorações como espaços bem definidos não corados, em virtude da impregnação em 

parafina, que separam os tubos da componente celular do interstício. O interstício 

apresenta aglomerado de células de Leydig relativamente compactos, ocupando com 

frequência o centro do espaço intersticial, e ainda vasos sanguíneos e linfáticos, para 

além de alguns fibroblastos (figura 8A e 9A). 



 
 
 
 

30 
 

 A

  B 

                                                               

Figura 8 Imagem histológica de testículo escrotal (8A) e retido (8B). Hematoxilina e eosina. A. Corte 
transversal de um tubo seminífero. SPG-Espermatogonias, SPC-Espermatócitos, SPD-Espermatides 
alongadas, ST-Célula de Sertoli, L-Célula de Leydig, M- Célula Mióide. SPD R-Espermatides redondas. 
Objectiva de 40x. B. Corte transversal dos tubos seminíferos de testículo criptorquídeo, mostrando uma 
ausência de estratificação da espermatogénese, e um aumento relativo da densidade do interstício. 
Objectiva de 20x.  
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Nos testículos retidos (figura 8B e 9B) é notória a existência de uma população intra-

tubular relativamente homogénea, constituída quase em exclusivo por células de Sertoli, 

em particular nos testículos retidos a nível abdominal. Ocasionalmente é possível 

observar-se a existência de SPG ou mesmo SPC-I até leptóteno, ou mais raramente 

algumas células em degenerescência, possivelmente pertencendo à linha germinativa. É 

também um achado comum a ausência de lúmen tubular, devido à ausência da 

estratificação normal da espermatogénese. Observa-se ainda uma diminuição das 

dimensões tubulares. É possível também observar aumento dos espaços inter-tubulares e 

alguma desorganização das fibras que o constituem.  

Nos testículos não escrotais observa-se ainda um aparente aumento nas dimensões das 

células de Leydig, o que confere também um aparente espessamento do interstício 

gonadal. Esta alteração é mais notória em testículos retidos na cavidade abdominal. Em 

maiores ampliações permite-nos detectar uma redução no contacto entre as células de 

Leydig adjacentes.  

 

3.4 Resultados 
 

• Coloração de Giemsa  
No caso de testículos escrotais, o recurso à coloração de Giemsa permitiu uma boa 

identificação de todos os estádios que constituem a espermatogénese, desde 

espermatogonias até espermatozóide (figura 9A). A existência de espermatogénese 

activa foi comprovada pela observação de espermatozóides no epidídimo adjacente, e 

que foi abrangido no corte histológico. 

Esta mesma coloração permitiu confirmar a ausência completa de estratificação do 

epitélio seminífero nos testículos criptorquídeos, em particular no caso de localização 

abdominal, em que a população germinativa se encontra limitada a um número muito 

reduzido de espermatogonias (figura 9A). Em gónadas retidas nas proximidades do anel 

inguinal ou em posição subcutânea foi observada a existência esporádica de 

estratificação até estádio de espermatócito I, não se observando ainda assim a existência 

de fases posteriores à de leptóteno da primeira divisão meiótica (figura 9B). 
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A                                                                      B 

Figura 9 Coloração de Giemsa A. em testículos escrotais está evidente uma regular estratificação 
do epitélio germinal. B. em testículos criptorquídeos as figuras de meiose estão ausentes e os tubos 
encontram-se na sua maior extensão desprovidos de células germinativas, que comprovam a não 
actividade espermatogénica, pode-se também constatar um aumento da densidade dos interstícios. 
Objectiva de 40x. 

 

 

 

 

 

 

• Coloração para a Reticulina  
A coloração de reticulina permite evidenciar estas fibras e sobretudo avaliar o modo 

como estas se encontram dispostas, contribuído para a arquitectura tecidular [Lourenço. 

2000]. No testículo encontramos fibras de reticulina em volta das membranas dos tubos 

seminíferos e ainda no espaço intersticial. Nos testículos escrotais as fibras de reticulina 

apresentam uma disposição homogénea e ordenada, pouco espessa, delimitando a 

membrana tubular. No espaço intersticial, segmentos finos e curtos de fibras de 

reticulina dispõem-se de forma ordenada em torno das principais estruturas do 

interstício, conferindo-lhe um aspecto organizado (figura 10A). Em contraste, nos 

testículos criptorquídeos, as fibras de reticulina perdem o seu aspecto organizado, 

aparentando estar espessadas e mais longas, o que favorece a desorganização da 

arquitectura de gónada retida (figura 10B). O aumento do número destas fibras, assim 

como do seu espessamento, pode contribuir para a perda de adesão ou afastamento entre 

as células de Leydig que se observa neste tipo de gónadas (figura 10B). 
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A B 

Figura 10 Coloração de reticulina. A. Nos testículos escrotais as fibras de reticulina apresentam-se com 
disposição homogénea delimitando os interstícios tubulares. Objectiva de 20X B. Nos testículos 
criptorquídeos as fibras perdem a sua organização e aumentam de número e espessura o que pode 
contribuir para a perda de adesão entre as células de Leydig. Objectiva de 20X 
 
 
 
 
 

• Coloração de Van Gieson  
A coloração de Van Gieson é utilizada quando se pretende evidenciar especificamente 

as fibras de colagénio [Lourenço. 2000].  

Nos testículos escrotais encontrou-se uma fina camada de fibras de colagénio disposta 

de modo homogéneo e regular em torno das membranas basais dos tubos seminíferos 

(figura 11A). Além destas observou-se ainda uma fina rede de fibras de colagénio no 

tecido intersticial, constituída de feixes mais densos nas áreas de lobulação do 

parênquima. Em todo o órgão, as fibras de colagénio dispõem-se de modo regular e 

organizado. Pelo contrário, nos testículos retidos (Figura 11B) evidenciou-se a 

existência de um aumento na espessura dos feixes de colagénio que se dispõem em 

torno dos tubos seminíferos, apresentando estes em alguns casos, um contorno irregular. 

Foi também observado no tecido intersticial um aumento da densidade das fibras de 

colagénio, que confere um aspecto mais compacto ao interstício, podendo contribuir 

para a redução do contacto entre as células de Leydig adjacentes. Nas áreas de 
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lobulação, foi ainda detectada uma falha na organização dos feixes de fibras de 

colagénio, que nestas zonas apresentam um aspecto bastante enovelado e denso. 
 

    
A                                                                       B 

Figura 11 Coloração de Van Gieson. A. Nos testículos escrotais observa-se uma organização regular das 
fibras de colagénio que caracteriza a arquitectura intersticial. Objectivas 20X B. Os testículos 
criptorquídeos apresentam um aumento global do colagénio nos interstícios dos tubos seminíferos como 
uma desorganização das mesmas fibras de colagénio. Objectiva de 20X 
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4-Trabalho 2: “Estudo comparativo da expressão de proteínas do 

citoesqueleto e Fosfatase alcalina em testículos criptorquídeos e 

escrotais em cão” 

 

4.1 Introdução 
 
Nos testículos retidos são frequentemente referidas alterações envolvendo quer o tecido 

intersticial quer a componente tubular do testículo, sendo usual encontrar, no homem, 

um aumento da fibrose do interstício de testículos criptorquídeos [Kawakami et al. 1999 

Govender et al. 2007]. No cão, o criptorquidismo acompanha-se frequentemente da 

ocorrência de neoplasia no testículo retido [Hayes et al. 1985;Romagnoli. 1991; Memon 

e Tibary. 2001;Amann et al. 2006]. 

Vários estudos em criptorquidismo espontâneo ou experimentais, [Kopecky et al. 2005; 

Amann et al. 2006; Devkota et al. 2006; Govender et al. 2007], demonstraram que as 

células de Sertoli intra-tubulares dos testículos retidos mantêm características de 

imaturidade celular, contrastando com o que se observa em testículos escrotais, em que 

estas células atingem a maturidade com a puberdade [Govender et al. 2007]. São sinais 

de imaturidade das células de Sertoli os núcleos alongados ou redondos, a regular 

distribuição de cromatina e uma delimitação nuclear regular, com as células em posição 

pseudo-estratificada [Govender et al. 2007]. 

A alfa-actina do músculo liso (α-SMA) é uma proteína estável do citoplasma que 

contribui para a manutenção do citoesqueleto, motilidade celular e contractilidade 

celular fundamental ao transporte de espermatozóides, fornece suporte estrutural e 

funcional às células É codificada por apenas um gene, expressa por células musculares 

lisas, compreendendo, e os pericitos do sistema vascular [Zhang, et al.2015].  A sua 

falta pode reduzir a contractilidade nos tubos e comprometer o transporte dos 

espermatozóides. A SMA e a Vimentina de células de Sertoli desempenham um papel 

fundamental citoplasmático na estabilização dos núcleos das células de Sertoli [Devkota 

et al. 2006; Zhang et al.2015]. 
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Outros estudos estabeleceram que os filamentos intermédios, enquanto proteínas do 

citosqueleto, podem ser usados como marcadores da diferenciação celular, podendo 

elucidar sobre a origem de uma população celular [Rodriguez et al.2004].  

A Fosfatase alcalina é uma enzima que está associada com o processo de transporte 

celular, estando confirmada a sua presença na placenta, rins e intestino [Chapin et al. 

1987]. Em humanos, três dessas isoenzimas são chamadas tecido-específicas: 

placentária (PLAP), intestinal e de linhagens celulares germinativas [Rodriguez et al. 

2004] Esta enzima tem sido também envolvida no processo de divisão celular, tanto em 

células normais como em células tumorais. A PLAP encontra-se aumentada nos 

seminomas, pelo que foi proposta como um marcador para este tipo de tumores [Chapin 

et al. 1987], no entanto em lesões associadas a disgenese das células de Sertoli, como a 

descrita no criptorquidismo, a expressão desta molécula encontra-se diminuída [Lima et 

al. 2003]. A actividade da Fosfatase alcalina tem sido usada não apenas como um 

marcador para as células germinativas primordiais (PGCs), mas também como um 

marcador histoquímico para as células mióides peritubulares [Susuki et al.1998].  

 

4.2 Objectivos  

 
Os objectivos deste trabalho visaram proceder à imuno-localização da α-actina do 

músculo liso, da Vimentina e da Fosfatase Alcalina e comparar a sua expressão, em 

termos de intensidade e padrão de marcação, em testículos criptorquídeos e escrotais de 

cão. Uma alteração do normal padrão de expressão das proteínas do citoesqueleto alfa-

actina do músculo liso (SMA) e Vimentina (VIM), bem como da Fosfatase alcalina de 

tipo placentário poderá fornecer algumas indicações sobre as alterações que estas 

células tendem a desenvolver em testículos criptorquídeos. 

A avaliação da marcação obtida foi realizada utilizando-se um microscópio óptico, 

inicialmente com uma objectiva de 10x para avaliação da expressão geral da marcação 

no parênquima testicular, e depois com objectiva de 20x e 40x para confirmar o tipo de 

marcação obtida. 

A avaliação da expressão de Vimentina (Vim), α-Actina do músculo liso (SMA) e da 

Fosfatase alcalina (PLAP) foi feita em relação aos seguintes parâmetros: tipo de 
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população celular que exprime cada uma dos marcadores e intensidade de marcação 

(negativa, fraca +, moderada ++ e forte +++) e do padrão de expressão citoplasmática 

(justa nuclear, supra nuclear e infra nuclear, para a Vimentina; granular ou difusa, para 

as restantes). 

Foi também objectivo do presente estudo, alargar os nossos conhecimentos acerca da 

imunohistoquímica dos testículos retidos, fazendo uma abordagem desta patologia 

centrada no estudo do estroma testicular juntamente com a matriz extracelular e seus 

constituintes. Pretendemos assim compreender melhor as alterações morfológicas e 

consequentes fisiológicas desta deformação. Estudar especificamente determinadas 

células e nomeadamente as proteínas citoplasmáticas, permite de uma forma essencial 

compreender as interacções biológicas fundamentais das células e tecidos no seu estado 

fisiológico e patológico. Estes dados permitem depois a comparação entre os diferentes 

tecidos são e retidos. 

 

4.3 Resultados 

• Vimentina  
Nos testículos escrotais pós-púberes, as células de Sertoli evidenciam uma expressão 

forte de Vimentina. A imuno-marcação projecta-se de modo organizado a toda a altura 

do citoplasma celular, num padrão marcadamente supra-nuclear; nestas situações, o 

núcleo da célula de Sertoli ocupa uma posição basal (figura 12). As células de Sertoli 

contíguas encontram-se separadas por espermatogonias, que são negativas para a 

Vimentina, como aliás todas as outras células do epitélio germinativo. Observou-se 

além disso uma alteração do padrão de imuno-marcação das células de Sertoli de acordo 

com o ciclo do epitélio espermatogénico. Nos tubos no estadio IV da espermatogénese 

observa-se um padrão forte supra-nuclear nas células de Sertoli, enquanto no estadio V 

o padrão é o citoplasmático difuso. Encontrou-se ainda marcação para a Vimentina no 

estroma da área peri-tubular e no interstício testicular, que apresentam uma intensidade 

de marcação moderada a forte, e uma de marcação peri-nuclear (figura12). 

Nos testículos criptorquídeos, a expressão de Vimentina é moderado a forte, mas o 

padrão de expressão é distinto do observado nos testículos escrotais, predominando a 

marcação peri-nuclear, e observando-se uma perda da organização  a intensidade de 
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marcação para a Vimentina decresce do compartimento basal para o compartimento 

luminal, com um enfraquecimento considerável da marcação no centro dos tubos 

seminíferos, interrompendo-se nas zonas de vacuolização do citoplasma, num padrão 

tipicamente imaturo. A expressão de Vimentina nas células do interstício é mais 

esporádica do que em testículos escrotais, embora o padrão de marcação se mantenha 

similar. 
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A                                                                        B 

     
C                                                                      D 

 
Figura 12- Imuno-marcação para a Vimentina. Testículo escrotal (A e C) e retido (B e D). Marcação 
evidente supra-nuclear das células de Sertoli em A. Observa-se o aumento da expressão nas células de 
Sertoli e perda da expressão das células de Leydig, com ausência total da espermatogénese em B e D. C) 
De acordo com os estados do ciclo espermático com marcação peri-tubular nos estados V e VII e fraca 
nos restantes. Objectiva 40x (A, B, D), objectiva 20x (C) 
 
 

•  α-Actina do músculo liso 

Nos testículos escrotais maturos, registou-se uma forte expressão para a α-Actina do 

músculo liso na bainha de células mióides peri-tubulares, criando uma camada regular e 

de padrão homogéneo SMA-positiva em torno dos tubos seminíferos (figura 13). A 

intensidade de marcação da α-Actina do músculo liso nesta camada é ligeiramente 

superior à evidenciada nas paredes dos vasos que se encontram no interstício. Para além 

das duas populações celulares referidas, não existem outras células a expressar α-Actina 

do músculo liso no parênquima testicular observado nas nossas amostras. 
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Nos testículos retidos, a expressão de α-Actina do músculo liso pelas células mióides 

peri-tubulares é bastante menos intensa do que a observada no caso dos testículos 

escrotais, existindo uma notória concentração da marcação na periferia do núcleo. Este 

tipo de marcação confere um aspecto descontínuo à demarcação da bainha mióide peri-

tubular. Em contraste com o observado nos testículos escrotais, a intensidade de 

marcação das células mióides para a SMA é, nos testículos retidos, idêntica ou inferior à 

observada nas paredes dos vasos sanguíneos (figura 13B). 

      
A                                                               B 

Figura13 Imuno-marcação para a SMA. A. Em testículo escrotal, as células mióides peri-tubulares são 
positivas à SMA. B. Em testículo retido observa-se aparentemente uma menor expressão desta proteína e 
mais irregular (13B). Contraste com Hematoxilina de Gill. A) Objectiva de 40x; B) Objectiva de 40x  

 

• Fosfatase alcalina 

Nos testículos escrotais, a expressão de PLAP foi observada nas células mióides peri-

tubulares e nas células de Leydig, tendo as primeiras apresentado uma intensidade de 

marcação moderada a forte e as segundas uma fraca expressão. Também se registou 

uma expressão difusa fraca de PLAP no citoplasma das células de Sertoli. Nas células 

mióides, a marcação para a Fosfatase alcalina encontra-se irregularmente distribuída 

pelo citoplasma celular, sendo em alguns casos granular, o que é compatível com a 

localização intracelular em vesículas. Nas células de Leydig, a marcação, pouco intensa, 

é difusa, sendo menos perceptível a existência de um padrão granular. Não se registou 

marcação positiva para PLAP em nenhum dos elementos celulares da linha germinativa 

(figura 14A).  
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Nos testículos criptorquídeos, a expressão de PLAP pelas células mióides peri-tubulares 

é mais reduzida do que em testículos escrotais, apresentando uma intensidade de 

marcação moderada. Nestas células, a imuno-marcação para a PLAP tende a ser 

evidenciada apenas na zona peri-nuclear, contribuindo para uma delimitação irregular e 

descontínua dos tubos seminíferos pela bainha mióide (figura 14B). As células de 

Sertoli perdem expressão de PLAP, sendo na maioria dos casos muito reduzida ou 

nenhuma para este marcador. Não se observou alteração do padrão de imuno-marcação 

nas células de Leydig em testículos retidos. 

 

     
A                                                                        B 

Figura 14 Imuno-marcação para a PLAP. A. Em testículos escrotais as células mióides peri-tubulares 
apresentam uma forte marcação citoplasmática para a alfa actina do musculo liso. B. Nos testículos 
criptorquídeos, a Fosfatase alcalina tem uma expressão mais reduzida, apenas se observa um padrão peri-
nuclear nas células mióides peri tubulares (14B). Contraste com Hematoxilina de Gill. Objectiva de 40x.  
 
 
 
 
 

5-Discussão  

 
No criptorquismo, e em consequência de um excesso de temperatura e ou de pressão à 

qual as gonadas se encontram sujeitas por não se localizarem no escroto, a 

espermatogénese encontra-se alterada, pelo que não é visível a normal estratificação das 

células da linha germinativa nos tubos seminíferos [Pinart et al. 2002; Huff et al. 2001]. 

Embora não constituísse um objectivo neste trabalho, foi confirmado através da 

coloração de rotina H-E e pela coloração de Giemsa que em testículos retidos a 
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espermatogénese se encontra alterada e que esta alteração é mais notória nos testículos 

criptorquídeos abdominais, em que se observou a completa ausência de células 

germinativas em proliferação. Já nos testículos alojados fora do canal inguinal, mas não 

escrotais, foi possível observar a existência esporádica de algumas células de tipo SPG, 

mas não de tipo SPC após a fase de leptóteno. Estas observações estão de acordo com 

estudos morfológicos publicados anteriormente [Kawakami et al. 1999]. Os trabalhos 

de Kawakami e colaboradores (1999) demonstraram ainda que apesar de se observar 

SPG do tipo A e B, nos testículos retidos o seu número é bastante inferior ao encontrado 

em testículos escrotais, não tendo estes autores encontrado SPC em estádio mais 

avançado do que paquíteno quando os testículos se encontravam retidos na região 

inguinal. Esta constatação suporta as nossas observações. Não nos foi possível, contudo, 

confirmar a afirmação destes autores, de que os nucléolos das células de Sertoli são 

menos evidentes em testículos retidos e de que estas se apresentam atróficas, o que 

poderia sugerir imaturidade, como proposto por Veronesi et al., (2009) com base na 

fraca expressão de α-inibina por estas células. A ausência de estratificação do epitélio 

germinativo induz nos testículos criptorquídeos, uma diminuição do diâmetro dos tubos 

seminíferos [Payan-Carreira 1990; Hutson et al. 2004; Khan et al. 2018] o que foi 

também observado nas nossas amostras de testículos retidos, quer com a coloração de 

rotina H-E quer com a coloração de Giemsa. 

Através da coloração de reticulina detectou-se a existência de uma desorganização das 

fibras que conferem estabilidade à membrana basal dos tubos, para o que parece 

contribuir um alongamento e um espessamento destas fibras, quando comparado com o 

observado nas gonadas escrotais. Em parte, este espessamento da camada de fibras de 

reticulina peri-basal poderá ser devido a um enrolamento dos tubos seminíferos, 

decorrente na não ocorrência da estratificação da espermatogénese e por consequência 

da reduzida pressão e menor compactação celular que se gera no interior dos tubos 

seminíferos. No entanto, esta não nos parece ser a única explicação, pois o aumento das 

fibras de reticulina parece também observar-se no compartimento intersticial, em torno 

das células de Leydig e nos eixos interlobulares. Não existem, tanto quanto nos foi 

possível constatar, quaisquer referências à disposição das fibras de reticulina noutras 

espécies, o que limita a discussão dos nossos achados quanto à eventual origem das 

alterações observadas. 



 
 
 
 

43 
 

Através da coloração de Van Gieson surge evidenciada a existência de um aumento da 

densidade visual e do conteúdo em colagénio do tecido intersticial das gonadas retidas 

comparativamente às escrotais. Este aumento foi observado não só em torno dos tubos 

seminíferos, permitindo evidenciar a irregularidade do seu contorno, mas ainda por todo 

o interstício, acompanhando um pouco aquilo que já se observara no caso das fibras de 

reticulina. 

A existência de um espessamento da membrana basal dos tubos seminíferos em 

testículos criptorquídeos está descrita em várias espécies [Amann et al. 1985; 

Kawakami et al. 1999; Govender et al. 2007], embora em nenhum destes estudos fosse 

detalhada a razão deste aumento. Govender et al., (2007) referem ser este espessamento 

devido a um aumento da matriz extracelular entre as diferentes camadas que integram a 

membrana basal dos tubos seminíferos. Segundo estes autores, a conversão de algumas 

das células mióides peri-tubulares em fibroblastos poderia ser uma das causas para o 

acréscimo na produção local de componentes da matriz extracelular, entre eles o 

colagénio. 

Kawakami et al., (1999) refere ainda a existência de um aumento aparente do tecido 

conjuntivo acompanhado de atrofia das células de Leydig nos testículos criptorquídeos. 

Se bem que a observação de Kawakami et al., (1999) de que existe um aumento na 

densidade do tecido conjuntivo intersticial, suporta os nossos dados sobre o aumento da 

espessura e/ou densidade tanto das fibras de reticulina como das de colagénio, não nos é 

possível afirmar se esta será consequência de uma eventual atrofia das células de 

Leydig, ou do aumento relativo da matriz extracelular. No entanto podemos supor que 

possa ter contribuído para o maior afastamento entre células de Leydig adjacentes 

observado neste trabalho. 

Em humanos, foi também descrita a existência de um aumento significativo do 

conteúdo em colagénio no interstício de testículos criptorquídeos, que estaria na origem 

de uma fibrose intersticial e espessamento da lâmina própria dos tubos seminíferos com 

o tempo [Santamaria et al. 1990; Govender et al. 2007]. Em nenhuma das amostras por 

nós avaliada foi possível encontrar sinais de fibrose que se pudesse assemelhar ao 

descrito por Govender et al., (2007). 

Tomados em conjunto, os resultados das fibras de colagénio e de reticulina confirmam 

estudos anteriores, em que referem a existência de um aparente aumento da densidade 

do tecido intersticial no caso dos testículos criptorquídeos [Amann et al. 1986; 
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Kawakami et al. 1999]. Kerr et al (1979) refere que existe uma tendência nos testículos 

criptorquídeos para um acréscimo do colagénio no espaço intersticial, mas não foi ainda 

completamente esclarecida, mas defende ser uma consequência dos distúrbios 

endócrinos locais associados à retenção testicular. 

Os estudos com a técnica de histoquímica e imunohistoquímica permitem avanços na 

compreensão de muitas patologias animais, foi objectivo deste trabalho confirmar a 

existência de uma alteração na morfologia de testículos criptorquídeos em comparação 

com os escrotais que vão para além da simples ausência de espermatogénese activa nos 

tubos seminíferos. Foi demonstrado neste trabalho que, a par de um aumento global do 

teor em fibras de colagénio e de reticulina em torno da membrana dos tubos seminíferos 

e no interstício testicular, se observa também uma alteração na organização destas 

fibras, o que confere um aspecto mais irregular à membrana tubular e uma 

desorganização ou um mau alinhamento destes dois tipos de fibras no interstício. 

Estudar especificamente determinados antigénios presentes nas células, nomeadamente 

proteínas citoplasmáticas, permitiu-nos de uma forma essencial compreender 

interacções biológicas fundamentais em células e tecidos no seu estado fisiológico 

podendo comparar e avaliar estados patológicos. 

Na avaliação imunohistoquímica da expressão da Vimentina, alfa-actina do músculo 

liso e da Fosfatase alcalina em testículos normais e retidos sem alterações 

degenerativas, inflamatórias e neoplásicas, permitem, avanços na compreensão de 

muitas patologias animais assim auxiliam na compreensão das alterações e evolução de 

muitas patologias.  

Pela escassa quantidade de informação relativa a este tema, no presente estudo 

recorremos também a literatura de outras espécies animais e nos humanos. 

Os testículos retidos podem apresentar e relevar diferentes estados de imaturidade das 

células de Sertoli [Romagnoli. 1991; Devkota et al. 2006] e da espermatogénese. As 

lesões decorrentes da permanência do testículo na cavidade abdominal resultam na 

alteração da maturidade celular, atrofia tubular, diminuição do diâmetro dos tubos e 

ausência dos espermatozóides no lúmen tubular [Lima et al. 2003; Pospechova et al. 

2006]. Em testículos retidos a população de células de germinativas é muito diferente 

daquela dos testículos escrotais, com presença apenas de espermatogonias e 

espermatócitos em fase de pré-leptoteno. Moon et al, 2014 refere que existe uma 

redução significativa das células germinativas dos testículos retidos comparados com os 
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contralaterais escrotais. O diâmetro do epidídimo também se encontra diminuído com 

alteracoes da lamina própria, células da linha germinativa e tecido intersticial que 

resultam duma redução da fertilidade. 

Segundo Johnston et al., (2001), a célula de Sertoli e o seu citoesqueleto permitem 

manter a organização do tecido seminífero por meio de microtúbulos, filamentos 

intermédios e microfilamentos, que facilitam as uniões inter-Sertolianas, Sertoli e 

células germinativas e entre Sertoli e a lâmina basal do epitélio. Na célula de Sertoli, a 

Vimentina dispõe-se á volta do núcleo, centrifuga-mente até à periferia celular e atinge 

a região lateral da membrana plasmática em associação a microfilamentos de actina e às 

uniões inter-Sertolianas; estendendo-se á região basal das células, para relacionar-se 

indirectamente com a matriz extracelular. 

As células de Sertoli têm um núcleo ovóide próximo da base do túbulo seminífero, 

visualizada quando corada com H.E. Esta célula possui citoplasma irregular que se 

estende da lâmina basal do epitélio até à luz do tubo seminífero e se integra com as 

células da linha germinativa [Payan-Carreira 1990; Russell 1983]. 

A Vimentina é um filamento presente nas células de Sertoli, importante para manter 

estável a estrutura tubular do interior do testículo [Rogastch et al. 1996; Brehm et al. 

2006; Kopecky et al. 2005] e este filamento nas células de Sertoli representa também 

um papel importante na manutenção da espermatogénese [Kopecky et al. 2005] 

nomeadamente sustentação das diferentes espermatides até maturação completa, 

[Russell 1983]. As diferentes espermatides permanecem dentro das criptas profundas 

das células de Sertoli, até a libertação final dos espermatozóides [Russell et al.1983]. A 

concentração de Vimentina nas células de Sertoli é um indicador da sua maturidade pela 

disposição organizada em volta do núcleo celular [Zhang et al. 2015]. A instabilidade 

do processo nuclear de maturação das células de Sertoli e a falha funcional destas 

resulta da fraqueza destes mesmos filamentos [Devkota et al. 2006, Gubbels et al. 

2008], que pode resultar na alteração estrutural e funcional das junções desmossomais 

[Kopecky et al. 2005], e consequente desorganização celular, uma vez que também 

segundo estudos de Kopecky et al., (2005), a presença de Vimentina está relacionada 

com renovação das células germinativas. A célula de Sertoli ocupa segundo Russel 

1990 11 a 40% do volume do epitélio seminífero de acordo com cada espécie. Os 

principais sinais de injuria nestas células são as vacuolizações na porção basal pela 

dilatação do reticulo endoplasmático [Russel 1990]. 
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Uma forte reacção à Vimentina pode coincidir, segundo Rodriguez et al., (2004), com a 

presença de danos histopatológicos, como o tamponamento tubular, vacuolização e 

descontinuidade do epitélio germinal. A expressão da Vimentina nos tubos seminíferos 

segundo Rodriguez et al., (2004) está associada a uma espermatogénese completa. Mas 

num estado de depressão da espermatogénese poderá ocorrer um aumento da 

imunoreatividade à Vimentina, associada a alterações testiculares e alterações na 

distribuição e integridade da Vimentina nas células de Sertoli [Rodriguez et al., 2004]. 

Segundo Rogastch et al., (1996),Russel (19909 e Govender et al(2007) as células de 

Sertoli têm uma aparência imatura nos testículos criptorquídeos apresentando-se 

alongadas ou mesmo redondas, neste estudo foi observada a falta de organização dos 

tubos e da perda da disposição luminal, a hipoplasia focal e ausência total de 

espermatogénese com uma única camada de células de Sertoli revestindo os tubos 

seminíferos, como exemplo a figura 12B, onde podemos observar vacuolizações na 

porção basal do citoplasma. 

Nos testículos retidos avaliados a marcação da Vimentina é intensa mas desorganizada e 

dispersa, é mais evidente na região basal e peri-nuclear das células de Sertoli, no 

endotélio dos vasos sanguíneos e nas células mióides peri-tubulares, provavelmente por 

falta de espermatócitos e perda das junções entre as células de Sertoli e células 

germinativas. 

Devkota et al., (2006) demonstraram existir uma relação entre a imaturidade celular e a 

falha no processo de espermatogénese pelas alterações do citoesqueleto, como o atraso 

na diferenciação da Vimentina nas células de Sertoli quando expostos a um aumento da 

temperatura que, no entanto, segundo Lima et al., (2003), depende da posição do 

testículo retido quer na cavidade abdominal ou em posição subcutânea. Confirmado 

neste estudo, pela dispersão da marcação no citoplasma é a perda da organização 

fascicular da marcação em testículos retidos em contraste com os testículos escrotais 

que evidenciam uma forte imuno-marcação peri-nuclear. 

A alfa-actina do músculo liso é estudada em medicina veterinária como em medicina 

humana na investigação como marcador mioepitelial. Em anatomia patológica é usada 

para fins de diagnóstico, pois com a técnica de imunohistoquímica permite identificar e 

diferenciar a histogénese dos tecidos e das suas lesões [Gumber et al. 2015]. 

A alfa-actina do músculo liso está inserida no grupo dos microfilamentos associada ao 

músculo liso possibilitando a sua identificação quer em neoplasias quer em lesões 
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destes tecidos [Payan-Carreira 1990]. Esta molécula está associada a adesões 

intercelulares e intervém em duas vertentes principais, uma delas é estrutural, que inclui 

a integridade da arquitectura celular, e outra envolvida na motilidade promotora- 

geradora de força, uma vez que está associada à contractilidade celular. A alfa-actina do 

músculo liso é codificada por apenas um gene, expressa por células musculares lisas, 

compreendendo a camada média, e os pericitos do sistema vascular [Zhang et al. 2015]. 

Na marcação pela alfa-actina do músculo liso observamos que a sua localização 

preferencial seria nas células mióides peri-tubulares dos tubos seminíferos, confirmando 

o seu contributo para a contractilidade tubular e transporte dos espermatozóides 

[Devkota et al. 2006]. Foi descrito por Devkota e colaboradores (2006) que a alfa-actina 

peri-tubular é induzida pela testosterona nos macacos. A grande intensidade de 

marcação desta proteína nos testículos escrotais confirma assim a actividade hormonal 

nestes e, do mesmo modo, nos testículos retidos a observação da perda do padrão 

homogéneo nos interstícios dos tubos seminíferos, que apresentavam um aspecto 

descontínuo e menos intenso, confirma a imaturidade das células mióides nestes e a 

falha da influência da testosterona. As células mióides peri tubulares pertencentes à 

categoria de células somáticas dos testículos revestem exteriormente os tubos 

seminíferos desempenhando um papel importante na contractilidade dos tubos 

seminíferos e na progressão dos espermatozóides até ao epidídimo. Não encontramos 

estudos esclarecedores sobre a testosterona a nível testicular, mas podemos sugerir que 

as alterações observadas nos testículos retidos destes canídeos estão relacionadas com o 

stress térmico.  

A presença da Fosfatase alcalina foi demonstrada neste trabalho nas células peri-

tubulares dos tubos, no endotélio dos vasos e nas células intersticiais, mas pouca ou 

nenhuma se observou no epitélio germinativo, o que está de acordo com os estudos de 

Chapin et al., (1987). Segundo Susuky et al., (1998) e Palombi et al., (1988), a 

Fosfatase alcalina é um marcador de presença das células germinativas primordiais que 

segundo estes desapareceram na fase pós-natal aquando da sua diferenciação em 

espermatogonias presentes na zona basal do túbulo seminífero. A maturação destas 

células permite constatar a não diferenciação destes gonócitos em células germinativas. 

A Fosfatase alcalina em estudos de testículos em humanos, uma vez que contribuir para 

a regulação da espermatogénese, é usada como indicador do sucesso de uma vasectomia 

[Palombi et al. 1998], do mesmo modo referenciado nos trabalhos de Susuky et al., 
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(1998). Nos estudos de Palombi et al., (1988), e Susuky et al., (1998) também não foi 

encontrada actividade da Fosfatase alcalina nos epitélios germinativos dos testículos 

retidos e foi evidenciada essa marcação apenas na zona peri-tubular e delimitando 

descontinuamente os tubos seminíferos, o que confirma a reduzida ou mesmo nenhuma 

capacidade de produção de espermatozóides. Neste trabalho demonstrou-se que a maior 

parte da actividade da Fosfatase Alcalina nos testículos está localizada nas células peri-

tubulares e nos elementos intersticiais, enquanto pouco ou nenhuma actividade foi 

encontrada nos epitélios germinativos.  
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Parte III – Considerações finais 

 

Neste trabalho, procuramos contribuir para o melhor conhecimento do perfil 

imunohistoquímico dos testículos retidos, através do estudo histoquímico (Giemsa, 

Reticulina e Van Gieson) e da marcação com Vimentina, alfa-actina (SMA) e Fosfatase 

alcalina (PLAT). Nos testículos retidos um padrão de desorganização das proteínas do 

citoesqueleto compromete o seu aspecto morfológico e a fisiologia do órgão, podendo 

assim predispor ao surgimento de neoplasias. 

Neste estudo foram avaliadas a morfologia histoquímica e o padrão imunohistoquímico 

nesta alteração testicular. Podemos comprovar pelas nossas observações, que o 

criptorquidismo causa alterações morfológicas na espermatogénese que contribuem para 

a imaturidade dos tubos seminíferos e das células de Sertoli. 

No entanto tivemos algumas delimitações neste estudo, como uma amostragem 

populacional reduzida e falta de informação sobre o acompanhamento clínico dos 

pacientes.  

Os cães de raça indefinida foram os mais representativos, no entanto devido ao grupo 

reduzido de animais, e á sua heterogeneidade, não podemos tirar conclusões relevantes 

quanto a este parâmetro. Das raças puras, a Boxer foi a que apresentou maior 

incidência. 

O criptorquidismo unilateral foi a forma mais encontrada e, o testículo direito, o  mais 

afectado. 

O diagnóstico foi maioritariamente em animais com menos de 5 anos no entanto alguns 

dos testículos chegam ao laboratório com idades mais tardias por opção cirúrgica do 

proprietário. 

As lesões decorrentes da permanência do testículo na cavidade abdominal resultam na 

alteração da maturidade celular, atrofia tubular, diminuição do diâmetro dos tubos e 

ausência dos espermatozóides no lúmen tubular, perda das células germinativas, 

nomeadamente espermatides, espermatócitos, alterações das células de Sertoli e das 

células peri-tubulares. 

Neste estudo observámos a morfologia celular, a falha da espermatogénese, mas 

também alterações do citoesqueleto, como o atraso da diferenciação das células mióides 
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e as alterações nas células de Sertoli, o que pode resultar da contínua exposição à 

temperatura corporal. 

Foi também observado, que a proliferação das espermatogonias é menor ou ausente nos 

testículos retidos quando comparada com os testículos escrotais. 

Dependendo da posição do testículo retido na cavidade abdominal também a suas 

estruturas estão diferentes já que as marcações se apresentam diferentes, evidenciando a 

fragilidade dos testículos retidos e, portanto, reduzida ou nenhuma capacidade de 

produção de espermatozóides. 

Podemos comprovar neste estudo que o criptorquidismo causa alterações morfológicas, 

alterações da espermatogénese e contribui para a imaturidade dos tubos seminíferos e 

alterações das células de Sertoli. Podemos referenciar novamente a imuno-positividade 

para a Vimentina nas células de Sertoli mas desorganizada e dispersa, que pode 

corresponder ao enfraquecimento dos mesmos filamentos como causa de uma falha 

funcional destas células e resultar na alteração estrutural e funcional das junções 

desmossomais mais uma vez uma corresponde a falha no processo de espermatogénese 

pelas alterações do citoesqueleto, como é de notar o atraso na diferenciação da 

Vimentina nas células de Sertoli quando expostos a um aumento da temperatura. 

No estudo das proteínas do citoesqueleto a α-actina localizada na bainha das células 

mióides peri-tubulares dos tubos seminíferos contribui para a contractilidade tubular e 

transporte dos espermatozóides. A grande marcação nos testículos escrotais confirma a 

actividade celular e do mesmo modo nos testículos retidos confirma-se a perda do 

padrão homogéneo dos interstícios dos tubos seminíferos com um aspecto descontinuo e 

menos intenso, o que confirma a imaturidade das células mióides e falha no processo de 

espermatogénese.  

Podemos assim dizer que o histoquímico do Giemsa, Van Gieson e Reticulina, e estudo 

das proteínas do citoesqueleto α-actina do músculo liso (SMA) e Vimentina (Vim), 

localizadas respectivamente nas células mióides peri- tubulares e nas células de Sertoli, 

poderá dar uma ajuda no conhecimento relativo às alterações que estas células venham a 

apresentar nos testículos criptorquídeos. Todos os testículos escrotais podem 

caracterizar-se com padrões semelhantes considerando-os normais. No entanto face às 

observações dos testículos retidos sugerem que uma produção reduzida de testosterona 

durante o desenvolvimento fetal resulta na alteração morfológica de células de Sertoli e 

a subida da temperatura de escrotal para abdominal nos testículos tem consequências 
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funcionais e anatómicas no desenvolvimento e maturação dos testículos separadamente, 

ainda que o número de casos compilados aqui seja reduzido, consideremos a causa 

como embrionária as consequências fenotípicas evoluem separadamente nos dois 

testículos em função do meio ambiente. Mais estudos serão necessários nomeadamente 

para conseguir controlar todas as variáveis e delinear observações e conclusões. As 

gonadas sexuais masculinas necessitam da temperatura entre 2 a 6 graus centígrados 

abaixo da temperatura corporal normal de cada espécie para manter as suas funções 

fisiológicas, quando comparamos em animais monórquidos os respectivos testículos 

escrotal e contra lateral podemos confirmar que as alterações consequentes a esta 

variável podem ter consequências neoplásicas a longo prazo. Outros estudos poderão ser 

elaborados com controlo de variáveis de modo a determinar e comparar tempos 

diferente de desenvolvimento dos testículos escrotais e retidos, relacionar idade, 

hereditariedade, factores ambientais e hormonais entre outros. Um estudo mais 

aprofundado das células de Sertoli e células de Leydig em testículos retidos, teria todo 

interesse para perceber quando e como se desencadeia a passagem a neoplasia. O 

conhecimento alargado da fisiologia destas células e uma investigação mais 

aprofundada nesta área melhoraria a nossa compreensão dos mecanismos moleculares 

através dos quais a reprodução e a fertilidade são reguladas.  
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ANEXO I 

TECNICAS HISTOQUIMICAS 

Coloração de Giemsa 

1 - Desparafinar e hidratar; 

2 - Passagem rápida por água da torneira seguida de 2 ou 3 passagens por água destilada; 

3 - Passar por água destilada tamponada; 

4 - Corar pela solução de trabalho e deixar durante a noite; 

5 - Passar por água destilada; 

6 - Tratar pelo ácido acético a 0,5% até que os cortes adquiram tonalidade rosa; 

7 - Passar por água; 

8 - Secar ao ar; 

9 - Desidratar muito rapidamente em álcoois; 

10 - Diafanizar e montar em Entellan. 

 

Coloração de Van Gieson 

1 - Desparafinar e hidratar; 

2 - Lavar em água corrente durante 2 min; 

3 - Corar pela hematoxilina férrica durante 15 min; 

4 - Lavar em água corrente; 

5 - Corar pelo Van Gieson durante 1 a 3 min; 

6 - Desidratar, diafanizar e montar em Entellan. 
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Coloração de Reticulina 

1 - Desparafinar e hidratar; 

2- Passagem rápida por água da torneira seguida de 2 ou 3 passagens por água destilada; 

3 - Oxidar o corte numa solução aquosa de permanganato de potássio a 0,75%, durante 3 
min; 

4 - Lavar em água da torneira; 

5 - Descorar numa solução aquosa de metabissulfito de potássio a 2% durante 1 min; 

6 - Lavar em água da torneira 10 min; 

7 - Tratar numa solução aquosa de alúmen de ferro a 2% (amonium ferro III sulfato) 
durante 1 min; 

8 - Lavar em água corrente 3 min; 

9 - Lavar em água destilada 2x; 

10 - Impregnar na solução de prata amoniacal durante 1 min; 

11 - Lavar em água destilada 10 seg; 

12 - Redução numa solução de formalina a 15% durante 3 min; 

13 - Lavar em água da torneira 3 min; 

14 - Viragem numa solução aquosa de cloreto de ouro a 0,2% durante 8 min; 

15 - Lavar em água destilada; 

16 - Mergulhar numa solução aquosa de metabissulfito de potássio a 2% durante 1 min; 

17 - Passar para uma solução aquosa de tiossulfato de sódio a 1% durante 1 a 2 min; 

18 - Lavar em água da torneira; 

19 - Lavar em água destilada; 

20 - Contrastar com eosina; 

21 - Desidratar, diafanizar e montar em Entellan. 
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Anexo II 

Técnica de Imunohistoquímica 
 
 
1- Desparafinação em xilol (10 a 15min.) dos cortes  

 

2- Passagem dos cortes em solução de etanol em concentrações decrescentes (3 min.), seguida 

de lavagem em água destilada. 

 

3- Tratamento para recuperação antigénica. Recuperação Antigenica arrefecida em Tampão 

Citrato (10 a 15 min). 

 

4- Incubação em solução aquosa de peróxido de hidrogénio a 3%, durante 30 min para inibição 

das peroxidases endógenas. 

 

5- Lavagem em tampão fosfato salino pH 7.4 (PBS) e armar com PBS (5 MIN.)  

 

6- Incubação com soro normal,ultra V Block,Labvision®, (5 min. 100µl). 

 

7- Incubação no anticorpo primário à temperatura, tempo e diluição previamente aferidas para 

cada anticorpo. 

 

8- Lavagem com PBS, durante 5 min. 
 
9- Incubação em soro de ligação biotinilado de ovelha Anti-Polivalente, Labvision®, durante 10 

min. 100 µl. 

 

10- Lavagem com PBS. 

 

11- Incubação com soro Estreptavidina Peroxidase, Labvision® á temperatura ambiente durante 

10 min. 

 

12- Lavagem com PBS.  
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13 - Incubação com uma solução aquosa de DAB a 0,1% contendo 0,01% de H2O2 a 30% 

durante 7min. 

 

14- Lavagem com água destilada durante 10 min. 

 

15.- Coloração em solução de Hematoxilina de Gill, durante 30 seg. 

 

16- Lavagem em água corrente durante 5 min. 

 

17- Desidratação em álcoois crescentes, diafanização e montagem em Entellan®Merck.   
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Anexo III 

 
Paulo PS, Pires MA, Payan-Carreira R (2009) “Study of cytoskeletal proteins and alkalin 
phosphatase in dog cryptorchid testes Reproduction Domestic Animals. 44 (Suppl. 3):120  
 
Lourenço L, Paulo PS, Pires MA, Payan-Carreira R. (2009) “Histochemical study of dog 
cryptorchid testes”. Reproduction Domestic Animals. 44 (Suppl. 3):114   
   
Lourenço L, Paulo PS, Pires MA, Payan-Carreira R (2009) “Histochemical study of dog 
cryptorchid testes ” 13th ESDAR Conference, Ghent, Setembro. P62, pp114 
 
Paulo PS, Pires MA, Payan-Carreira R (2009) “Study of cytoskeletal proteins and alkalin 
phosphatase in dog cryptorchid testes” 13th ESDAR Conference. Ghent, setembro. P106, 
pp120   
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