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TÍTULO: MORFOMETRIA DOS TÚBULOS SEMINÍFEROS E SUAS 
CORRELAÇÕES COM O DESENVOLVIMENTO TESTICULAR E NÍVEIS 
HORMONAIS EM TOUROS NELORE 
   
Um estudo foi conduzido com a finalidade de estimar as relações entre os 
níveis hormonais e biometria testicular avaliados dos 10 aos 29 meses e 
parâmetros da espermatogênese aos 30 meses de idade em touros Nelore (n = 
20). Dos 12 aos 21 meses, os animais receberam tratamento com GnRH, e o 
sangue coletado a 0; 1,5 e 3,0 horas após. Dos 10 aos 29 meses, a 
circunferência escrotal (CE) foi aferida e aos 30 meses, os testículos e os 
epidídimos foram avaliados após o abate dos animais. Amostras do 
parênquima testicular foram fixadas em fluido de Bouin para quantificação de 
parâmetros da espermatogênese e estágio de desenvolvimento do epitélio 
seminífero. As correlaçoes entre as variáveis foram avaliadas através do 
método de Pearson (P<0,05). Os animais estudados apresentaram aos 30 
meses um peso vivo médio de 439,4 Kg, peso testicular de 160,73 g e peso do 
epidídimo de 20,78 g. O comprimento testicular apresentou média de 10,5 cm e 
o diâmetro 5,3 cm. A CE dos animais variou entre 17,45 cm aos 10 meses e 
29,83 cm aos 29 meses. Os túbulos seminíferos apresentaram um diâmetro 
médio de 173,05 µm, ocupando 77,90 % do parênquima testicular. Foram 
encontrados por secção transversal: 13,65 células de Sertoli (CS); 1,42 
espermatogônias AI (ESTG Al); 15,56 espermatogônias B (ESTG B); 15,78 
espermatócitos primários em paquíteno (ESTC) e 46,17 espermátides 
arredondadas (ESTD). U número total de CS por testículo foi de 5,71 x 10 9. As 
proporções entre os tipos celulares foram: 0,11 ESPG AI por CS, 1,18 ESPG B 
por CS; 1,21 ESTC por CS; 3,52 ESTD por CS; 11,60 ESTC por ESPG A1; 
33,55 ESTD por ESPG A1 e 2,95 ESTD por ESTC. Na avaliação do estágio de 
desenvolvimento do epitélio seminífero, 0,75 % dos túbulos apresentaram 
espermatócitos primários, 30,58 %, espermátides arredondadas; 32,60 %, 
espermátides alongadas; 16,45 %, espermátides maduras e 19,63 %, 
espermatozóides como o tipo celular em estágio de desenvolvimento mais 
avançado. O peso testicular apresentou correlação com: número de CS por 
testículo (r = 0,77), diâmetro dos túbulos seminíferos (r = 0,54), quantidade de 
ES'I'D por secção transversal (r = 0,53), número de ESTD por CS (r = 0,60), 
número de ESTD por ESPG A 1 (r = 0,50) e com a proporção de túbulos com 
espermátides maduras (r = 0,52). A CE aos 29 meses foi correlacionada com: 
diâmetro dos túbulos seminíferos (r = 0,58), quantidade de ESTD por secção 
transversal (r = 0,60), número de ESPG A1 por CS (r = 0,56), número de ESTD 
por CS (r = 0,66) e com o número de CS por testículo (r = 0,60). A CE medida 
entre 10 e 26 meses também apresentou correlação com o diâmetro dos 
túbulos seminíferos (r = 0,42 a 0,58), túbulos com espermátides alongadas 
como o tipo celular mais avançado (r = 0,42 a 0,59), número de ESPG Al por 
CS (r = 0,53 a 0,68) e com o número de ESTD por CS (r = 0,49 a 0,66). Nas 
idades de 10 e 11 meses, a CE correlacionou-se com a quantidade de ESPG 
A1 por secção transversal (r = 0,41 e 0,43; respectivamente). Nas idades de 
23, 25 e 26 meses a CE correlacionou-se com a quantidade de ESTD por 
secção transversal (r = 0,49 a 0,59). Entre as idades de 18 e 26 meses a CE 
correlacionou-se com a quantidade de CS por testículo (r = 0,50 a 0,59). 0 



diâmetro e o comprimento testicular apresentaram correlações com: número de 
CS por testículo (r = 0,73 e 0,63; respectivamente), diâmetro dos túbulos 
seminíferos (r = 0,59 e 0,55; respectivamente), quantidade de ESTD por 
secção transversal (r = 0,58 e 0,52; respectivamente), número de ESTD por CS 
(r = 0,55 e 0,55, respectivamente), número de ESTD por ESPG A1 (r = 0,60 e 
0,53; respectivamente). O peso do epidídimo foi correlacionado com: número 
de CS por testículo (r = 0,61), número de ESTD por CS (r = 0,56), número de 
ESTD por ESPG A1 (r = 0,51) e com túbulos com espermátides maduras como 
tipo celular mais avançado (r = 0,59). O diâmetro dos túbulos seminíferos 
apresentou correlação com: quantidade de ESPG A1 por secção transversal (r 
= 0,53), quantidade de ESTD por secção transversal (r = 0,67), número de 
ESPG A1 por CS (r = 0,70), número de ESTD por CS (r = 0,72). 0 número de 
CS por testículo correlacionou-se com: número de ESPG A1 por CS (r = 0,60), 
número de ESTD por CS (r = 0,68), número de ESTD por ESPG A1 (r = 0,54). 
O número de ESTD por CS, correlacionou-se com: número de ESPG Al por CS 
(r = 0,65), número de ESTD por ESPG A1 (r = 0,53), quantidade de ESTC por 
secção transversal (r = 0,49) e com a quantidade de ESTD por secção 
transversal (r = 0,86). O número de ESPG A1 por CS, correlacionou-se com: o 
número de ESTC por ESPG Al (r = 0,55), número de ESTD por ESTC (r = 
0,45), quantidade de ESPG A1 por secção transversal (r = 0,84) e com a 
quantidade de ESTD por secção transversal (r = 0,59). O número de ESTC por 
ESPG AI, apresentou correlação com: número de ESTD por ESPG A1 (r = 
0,73), número de ESTC por ESTD (r = 0,43). A quantidade de ESPG Al por 
secção transversal, apresentou correlação com: quantidade de ESTD por 
secção transversal (r = 0,56). Os níveis de testosterona aos 12, 13, 15, 17, 18, 
19 e 20 meses, correlacionaram-se com a quantidade de ESPG A1 por secção 
transversal (r = 0,42 a 0,57). Aos 13, 15, 17 e 18 meses, houve correlação 
entre testosterona e o número de ESTD por CS (r = 0,42 a 0,54). Aos 15, 17, 
18, 19 e 20 meses, houve correlação entre testosterona e quantidade de ESTD 
por secção transversal (r = 0,42 a 0,56). Aos 15, 18 e 19 meses, a testosterona 
correlacionou-se com o numero de ESTD por ESTC (r = 0,42 a 0,58). Aos 19, 
20 e 21 meses, a testosterona apresentou-se correlacionada com o número de 
CS por testículo (r = 0,44 a 0,61). Estudos que envolvem a fisiologia testicular 
em touros de raças zebuínas no Brasil são extremamente raros, e devem ser 
desenvolvidos com maior frequência. As correlações obtidas entre biometria 
testicular e parâmetros histológicos do testículo demonstraram que essas 
variáveis podem e devem ser utilizados para predizer a eficiência reprodutiva 
de touros. Correlações entre níveis de testosterona e parâmetros histológicos 
não se apresentaram de forma consistente, e devem ser estudadas com maior 
atenção. 


