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Os testículos dos mamíferos devem se mantidos 3 a 5°C abaixo da temperatura 

corporal. O estresse térmico (ET), resultante da elevação da temperatura testicular, induz 

degeneração testicular e ativa rotas apoptóticas. Como as espermátides estão entre as 

células testiculares mais susceptíveis ao ET, nossa hipótese é que o aquecimento escrotal 

promove rápida diminuição da população deste tipo celular.

As concentrações de espermátides/g de tecido

testicular foi menor em todos os grupos, quando

comparadas à do grupo controle (P < 0,05). O

peso relativo dos testículos do grupo 14D

também foi menor que o do controle (8,16 ± 0,9

vs. 4,8 ± 0,6 g/kg de peso corporal).
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Figura1. Carneiros adultos foram divididos em 5 grupos (n = 5/grupo): Controle: castrado sem insulação escrotal; 

24H:  castrados após 24h de insulação; 48H: castrados após 48h de insulação; 7D: castrados 7 dias depois de 48 

h de insulação; 14D: castrados 14 dias após 48 h de insulação. Após a castração os testículos foram pesados e 

amostras de tecidos testicular foram trituradas, sonicadas em 2 mL de água ultrapura, e a concentração de 

espermátides por  grama de tecido testicular determinada em câmara de Neubauer. 
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Conclusão
Os resultados sinalizam a brusca diminuição da população testicular de espermátides

após um episódio de aquecimento testicular, confirmando a grande susceptibilidade

deste grupo celular ao estresse térmico. A apoptose e a subsequente fagocitose das

espermátides pelas células de Sertoli são os prováveis mecanismos envolvidos neste

processo.


