
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE MEDICINA  

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS  

 

 

 

 

 

GABRIELLE GRACIO RIBEIRO 

 

 

 

 

ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA DOS TÚBULOS SEMINÍFEROS DE RATOS 

WISTAR SUBMETIDOS A UMA DIETA CONTENDO FARINHA DE TARO 

(COLOCASIA ESCULENTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI-RJ 

2017 



GABRIELLE GRACIO RIBEIRO 

 

 

ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA DOS TÚBULOS SEMINÍFEROS DE RATOS 

WISTAR SUBMETIDOS A UMA DIETA CONTENDO FARINHA DE TARO 

(COLOCASIA ESCULENTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. GILSON TELES BOAVENTURA 

Coorientador: Prof. Dr. CARLOS ALBERTO SOARES DA COSTA 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI - RJ 

2017 

Dissertação apresentada no Programa de 

Pós-graduação em Ciências Médicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito parcial à 

obtenção do título de mestre em Ciências 

Médicas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R484 

 

Ribeiro, Gabrielle Gracio 
Análise histomorfométrica dos túbulos seminíferos de ratos wistar 

submetidos a uma dieta contendo farinha de taro (colocasia esculenta)/ 

Gabrielle Gracio Ribeiro.- Niterói: 2017. 

75 f. 
 

Orientador: Gilson Teles Boaventura. Coorientador: Carlos Alberto 

Soares da Costa. 

 

Dissertação(Mestrado em Ciências Médicas)- Universidade 

Federal Fluminense, Faculdade de Medicina, 2017. 

 
1. Testículo-crescimento e desenvolvimento. 2. Túbulos seminíferos. 3. 

Colocasia. 4. Testosterona. 

5. Ratos Wistar. 6. Farinha de Inhame. I. Título. 

 

 
CDD 616.69 



GABRIELLE GRACIO RIBEIRO 

 

 

ANÁLISE HIOSTOMORFOMÉTRICA DOS TÚBULOS SEMINÍFEROS DE RATOS 

WISTAR SUBMETIDOS A UMA DIETA CONTENDO FARINHA DE TARO 

(COLOCASIA ESCULENTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovada em: 

BANCA EXAMINADORA 

_______________________________________________________________ 

Prof. Dr. Beni Olej 

Universidade Federal Fluminense 

 

_______________________________________________________________ 

Profª Drª Manuela Dolinsky  

Universidade Federal Fluminense 

 

_______________________________________________________________ 

Profª Drª Fernanda Amorim de Morais Nascimento Braga 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

NITERÓI - RJ 

2017 

Dissertação apresentada no Programa de 

Pós-graduação em Ciências Médicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito parcial à 

obtenção do título de mestre em Ciências 

Médicas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico a todos que de alguma forma participaram deste projeto. 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, por toda minha vida ser guiada e 

abençoada por Ele. 

À minha mãe por sempre acreditar em mim e me apoiar em todas as minhas escolhas, me 

ensinando a ser um ser humano melhor a cada dia e a manter a fé mesmo diante de todas as 

adversidades da vida. 

Ao meu pai que me guia, aonde quer que ele esteja. 

Aos meus irmãos Edgard e Gustavo que são meus grandes exemplos desde sempre. 

Ao meu namorado Leonardo Amorim, que esteve ao meu lado durante todo esse período, me 

apoiando e me amando, mesmo nos meus dias mais difíceis. 

Às minhas queridas amigas Doralice Neves, Nicolle Venturi, Gabrielle Eulino, Amanda 

Gonçalves, Esther Ponciano, Nathália Pedral e Fernanda de Castro que me mostraram 

que a amizade é o maior bem que podemos ter na vida, além de me ajudarem nessa etapa. 

A toda equipe LABNE em especial a Letícia Pessôa, Luanna Rodrigues e Aline D’Avila 

por toda ajuda durante esse período. Em especial a Letícia por realmente acreditar que eu 

poderia seguir com esse projeto e a Aline por acompanhar toda essa minha caminhada. 

À Lanna Beatriz, por aceitar o desafio de me auxiliar com as análises histomorfométricas, 

além de aguentar todos os meus e-mails com milhares de dúvidas. 

Ao meu coorientador Carlos Soares da Costa, que desde o começo confiou no meu potencial 

e construiu junto comigo passo a passo desse sonho.  

Ao meu orientador Gilson Teles Boaventura que confiou em mim e aceitou com todo 

carinho me orientar. 

À CAPES pela ajuda financeira. 

À Pós-Graduação em Ciências Médicas que me aceitou como parte do programa. 

A todos que de alguma forma contribuíram para essa trajetória. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Encontre um trabalho que você ame e então nunca 

mais terá que trabalhar um dia sequer na sua vida” 

(Confúcio) 



RESUMO 

Colocasia esculenta, inhame coco ou taro é uma espécie tropical de tubérculo da família 

Araceae, proveniente da Ásia, mais especificamente da Índia. É um alimento rico em amido, 

possuindo também proteínas, fibras, minerais e vitaminas. Além disso, contém diversos 

compostos bioativos, como fitoquímicos (alcaloides, flavonoides, taninos) e contando 

inclusive com a saponina. Já foi relatado que esses compostos auxiliam no aumento dos níveis 

hormonais e agem no sistema reprodutor. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar 

os efeitos da dieta contento farinha de taro sobre os túbulos seminíferos de ratos Wistar aos 90 

dias.  Ao nascimento dos filhotes, cada mãe permaneceu com 6 filhotes recebendo ração 

controle até a ninhada completar 21 dias de idade. Nesse momento, os filhotes foram 

desmamados e divididos em 2 grupos:  grupo controle, tratados com ração controle (GC, 

n=12) e o grupo taro, tratados com a ração contendo 25% de farinha de taro (GT, n=12). 

Semanalmente, foi analisada a ingestão alimentar (g) e ao final do período experimental, foi 

mensurada a massa corporal (g) e comprimento corporal (cm), em seguir os animais foram 

eutanasiados, o sangue foi coletado para fazer análise hormonal de testosterona pelo método 

radioimunoensaio e os testículos foram retirados, clivados e fixados em bouian. Os órgãos 

seguiram o processamento padrão, sendo corados com HE e fotografados 35 imagens por 

animal e realizadas as seguintes analises: diâmetro total, altura epitelial, altura luminal, área 

luminal e área total dos túbulos seminíferos. Foi realizada a imunohistoquímica de vimentina 

para identificação das células de Sertoli, sendo fotografadas 25 imagens de cada animal e feita 

a contagem. A significância foi estabelecida ao nível de p<0,05. Os grupos não apresentaram 

diferenças estatísticas com relação à ingestão alimentar e calórica. No entanto, foi observado 

que GT apresentou massa e comprimento corporal maiores. A massa testicular foi maior no 

GT, entretanto a massa relativa testicular foi menor no mesmo grupo. Com relação aos dados 

histomorfométricos, diâmetro total, altura epitelial, altura luminal, área luminal e área total 

dos túbulos foram maiores no grupo GT, assim como, a testosterona também se encontrou 

maior no mesmo grupo. As células de Sertoli não apresentaram diferenças estatísticas, embora 

o GT tenha obtido um aumento de 4% . Embora seja um estudo experimental, o conjunto dos 

resultados do presente estudo enfatiza que o consumo de taro, possa interferir do 

desenvolvimento testicular e nos níveis hormonais de testosterona. 

 

Palavra-chave: Colocasia esculenta; ratos; túbulos seminíferos; testosterona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Colocasia esculenta, coconut yam or taro is a tropical tuber species of the Araceae family, 

from Asia, more specifically from India. It is a food rich in starch, also possessing proteins, 

fibers, minerals and vitamins. In addition, it contains several bioactive compounds, such as 

phytochemicals (alkaloids, flavonoids, tannins) and incluiding saponin. It has been reported 

these compounds auxiliary increase hormone levels and act on the male reproductive system. 

The objective of this study was to evaluate the effects of the diet containing taro flour on the 

seminiferous tubules of Wistar rats at 90 days. At the birth of the pups, each mother remained 

with 6 pups that received control diet until pup’s 21 days. In this moment, the pups were 

weaned and divided into 2 groups: control group, treated with control ration (CG, n = 12) and 

the taro group treated with containing 25% of taro flour (TG, n = 12). The food intake (g) was 

analyzed weekly and at experimental period the end, body mass (g) and body length (cm) 

were measured. After the animals were euthanasied, blood was collected to test hormone 

testosterone by radioimmunoassay and testes were removed, cleaved and fixed in bouian. The 

organs followed standard processing, being stained with HE and photographed 35 images per 

animal and performed the following analyzes: total diameter, epithelial height, luminal height, 

luminal area and total circumference of seminiferous tubules. Immunohistochemistry of 

vimentin was performed to identify the Sertoli cells, and 25 images of each animal were 

photographed and counted. Significance was set at p <0.05. The groups did not present 

statistical differences in relation to food and caloric intake. However, TG showed higher body 

mass and length. The testicular mass was higher in the TG, however, the relative testicular 

mass was lower in the same group. Regarding the histomorphometric data, total diameter, 

epithelial height, luminal height, luminal area and total area were higher in the TG group, as 

testosterone was also higher in the same group. Sertoli cells did not present statistical 

differences, although the experimental group showed an increase of 4%. Although it is an 

experimental study, the results of the present study emphasize that consumption of taro may 

interfere with testicular development and hormone levels testosterone. 

 

Keywords: Colocasia esculenta; rats; seminíferous tubules; testosterone  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Taro ou inhame coco é o nome comum dado à espécie de Colocasia esculenta (l.) 

Schott, pertencente à família Araceae. É muito consumido nas regiões tropicais e subtropicais 

do planeta, principalmente na África, onde sua utilização é um alívio da pobreza detendo a 

hegemonia produtora (Ribeiro, 1999; Pedralli et al., 2002). Apesar de o Brasil ter um papel 

tímido comparado ao cenário internacional com relação à produção do taro, ele é importante 

no contexto econômico e social das famílias do Nordeste e da região Centro-Sul (Bown, 

1988; FAO, 2001; Pereira et al., 2004).  

O mesmo é rico em carboidrato, principalmente em amido, sendo assim uma grande 

fonte de energia, mas também conta com proteínas, fibras e alguns micronutrientes como: 

cálcio, fósforo, potássio, magnésio, tiamina e vitamina C. Além disso, possuí compostos com 

alegações funcionais que trazem benefícios à saúde, como: fitoquímicos e as saponinas, 

incluindo a sapogenina (Wang, 1983; FAO, 1999; Amon et al., 2014; Unicamp, 2011). 

Os fitoquímicos são substâncias capazes de prevenir doenças crônicas não 

transmissíveis e nesse grupo incluem os compostos fenólicos ou polifenóis, flavonoides 

taninos, alcaloides, entre outros. Foi observado na literatura que os flavonoides possuem 

efeito antioxidante, combatendo os radicais livres, prevenindo doenças cardiovasculares e 

ajudando a preservar a integridade hepática e renal (Behling et al., 2004). Os taninos possuem 

uma capacidade antimicrobiana, antifúngica, com propriedades adstringentes, efeito 

antidiarreico e antisséptico. Já os alcaloides possuem uma atividade anticancerígena, atividade 

anti-inflamatória, age no cérebro ajudando no aprendizado e na memória, além de prevenir o 

envelhecimento precoce (Jiang et al., 2011; Zhao et al., 2016; Hsu et al., 2016; Zheng et al., 

2017). As saponinas são glicosídeos com parte da sua estrutura com caráter lipofílico e outra 

parte hidrofílica. Ela está envolvida com o efeito hipoglicemiante, diminuição dos níveis de 

colesterol, estimulação do sistema imunológico, melhora em doenças respiratórias e de pele, 
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produção de hormônios sintéticos, tem ação anti-osteoporótica e atividade antitumoral 

(Francis et al., 2002; Pedralli et al., 2002; Pereira et al., 2004; Yin et al., 2010; Rodrigues, 

2013). 

De uma forma geral, há alguns relatos na literatura demonstrando que essas 

substâncias agem no sistema reprodutor masculino. Alguns compostos que contém saponina 

auxiliam na frequência ejaculatória, no aumento da potência, da libido e na duração do ato, 

além de aumentar os níveis hormonais (Kim et al., 1998; Jianfeng et al., 2012; Wankeu-Nya 

et al., 2013). Os flavonoides elevam os níveis de óxido nítrico, melhoraram o comportamento 

sexual, a ejaculação e a função erétil (Makarova et al., 2007; Reyes et al., 2009; Ledda et al., 

2010). Os alcaloides proporcionam um aumento no índice de diferenciação dos túbulos e no 

índice de espermogênese, aumento nos níveis hormonais, da frequência ejaculatória e no 

número de espermatozoides presentes no epidídimo (Rafiee et al 2016; Vyas & Raval, 2016). 

Apesar desses relatos, ainda não foi constatada a atuação desse tubérculo no sistema 

reprodutor do homem.  Sugere-se que a ingestão de uma dieta contendo farinha de Colocasia 

esculenta (l.) Schott, possa contribuir no desenvolvimento dos túbulos seminíferos e aumentar 

os níveis de testosterona.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA COLOCASIA ESCULENTA 

 

Colocasia esculenta (l.) schott, inhame coco ou taro é uma espécie tropical de 

tubérculo da família Araceae, como visto na Figura 1, no qual possuí cerca de 105 gêneros e 

3.500 espécies, das quais cerca de 14 são comestíveis (Ribeiro, 1999; Pedralli et al.,2002). 

 

Figura 1 - Ilustração Colocasia esculenta. 

 

Fonte: FAO, 1999. 

 

A sua nomenclatura varia muito de acordo com a sua região, visto que esse tubérculo 

foi transportado de seus lugares originais, para outros países. Para essa espécie, Colocasia, o 

nome taro é muito utilizado, ademais inhame coco também é uma outra nomenclatura 
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empregada, principalmente na África. Com o intuito de padronizar os nomes populares 

utilizados, o "International Plant Genetic Resources Institute" (IPGRI, 1997; 1999), estipulou 

que para as espécies de Dioscorea o nome a ser utilizado seria inhame no conceito das regiões 

Norte e Nordeste do Brasil, enquanto que para as espécies de Colocasia seria taro. 

Adicionalmente, o "Código Internacional de Nomenclatura Botânica" (Greuter et al., 1994), 

mencionou que as plantas silvestres mantêm o seu nome científico, mas recomendando-se, 

também, seus nomes populares. Essas modificações foram aprovadas no "I Simpósio 

Nacional sobre as Culturas do Inhame e do Cará", realizado em Venda Nova do Imigrante/ES, 

em abril de 2001 (IPGRI, 1997; 1999). 

 Esse alimento apresenta ótimo crescimento em temperaturas entre 21º C a 27º C, 

podendo ser afetado com temperaturas menores que 18 º C, possui cerca de 30 cm de 

comprimento e 15 cm de diâmetro. Ele é proveniente da Ásia, mais notadamente da Índia, 

partindo para o Sudeste Asiático e para a China, depois para o Japão e para as Ilhas do 

Pacífico. Após, foi para o oeste, para a Arábia e para a região do Mediterrâneo, chegando a 

costa leste da África há mais de 2.000 anos.  Essas importações ocorreram primeiramente por 

viajantes, através do continente para a África Ocidental, e mais tarde em navios de escravos 

para o Caribe (FAO, 1999).  

 Esse tubérculo é muito consumido nas regiões tropicais e subtropicais do planeta, 

estando na dieta de cerca 300 milhões de pessoas em todo o mundo (Bown, 1988; Pereira et 

al., 2004; Puiatti et al., 2015).  De acordo com a Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO), em 2001, foram colhidos 1.464 mil hectares que produziram cerca de 

8.868 mil toneladas de taro, mundialmente. Nesse contexto, a África possui a soberania, com 

cerca de 75% de toda produção de taro, como pode ser observado na Tabela 1, sendo muito 

utilizado por combater a fome nessa região (FAO, 2001). 

No Brasil, a produção do taro também se faz muito marcante na renda da agricultura 

familiar da região Centro-Sul e do Nordeste brasileiro, conforme observado na Tabela 1, 

constituindo-se importante por ser de fácil plantio e por ser preparado de diversas formas para 

a população humana e para os animais, refletindo, assim, na cultura local, gerando uma 

melhora socioeconômica. Além de ser um gerador de emprego nas indústrias exportadoras 

(FAO, 2001). 
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Tabela 1 - Produção de taro nos principais continentes e estados brasileiros em 2000. 

 

Local Toneladas 

Mundo 8867.000 

África 6690.000 

América Central 23.000 

Ásia 1871.000 

Oceania 280.000 

América do Sul 4000 

Brasil - 

Paraíba 31 

Pernambuco 549 

Bahia 25 

Alagoas 5 

Rio de Janeiro 29288 

Minas Gerais 22018 

São Paulo 6541 

Espírito Santo 18370 

Fonte: Adaptado FAO, 2001; Mesquita, 2001. 

 

O mesmo pode ser consumido de diversas formas: cozido, assado, torrado, frito, em 

forma de farinha ou sob a forma de chips. Em alguns países da Oceania e do sudeste asiático 

ou em celebrações, o taro é assado em pedras quentes (“mumu” ou “umu”), traduzindo uma 

função cultural, com um papel importante no folclore. Outra forma processada, é conhecida 

como “Poi”, uma pasta ácida feita de taro cozido (FAO, 1999). 
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2.2 COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL  

 

O taro é rico em carboidrato, como pode ser notado na Tabela 2, principalmente em 

amido (cerca de 78%), como observado na Tabela 3, e seus grânulos são menores comparados 

ao de outras raízes tornando-o diferenciado, visto que possui, assim, uma alta taxa de 

digestibilidade, constituindo uma grande fonte de energia (Wang, 1983; FAO, 1999; 

Unicamp, 2011; Amon et al., 2014; Eleazú et al., 2016). Ainda, possui proteínas, fibras, 

minerais e vitaminas, como: cálcio, fósforo, potássio, magnésio, tiamina e vitamina C (Huang 

et al., 2007; Unicamp, 2011; Mergedus et al., 2015). 
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Tabela 2 - Composição nutricional da Colocasia esculenta. 

 

Nutrientes (g/100g) Quantidade 

Energia (Kcal) 

Proteína (g) 

Lipídeos (g) 

Carboidrato (g) 

Fibras (g) 

Cálcio (mg) 

Magnésio (mg) 

Manganês (mg) 

Fósforo (mg) 

Ferro (mg) 

Potássio (mg) 

Cobre (mg) 

Zinco (mg) 

Tiamina (mg) 

Piridoxina (mg) 

Vitamina C (mg) 

97 

2,1 

0,2 

23,2 

1,7 

12 

29 

0,15 

65 

0,4 

568 

0,17 

0,3 

0,08 

0,11 

5,6 

Fonte: Adaptado Unicamp, 2011 (TACO – Tabela Brasileira de Composição de Alimentos). 
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Tabela 3 - Composição do carboidrato presente no Taro 

 

Carboidrato % 

Amido 77,9 

Pentoses 2,6 

Fibra Bruta 1,4 

Dextrina 0,5 

Açucares redutores 0,5 

Sacarose 0,1 

 

Fonte: FAO, 1999. 

 

Além disso, ele possui alegações funcionais, possuindo diversos compostos bioativos, 

como os fitoquímicos, contando com os flavonoides, alcaloides e taninos, reforçando sua 

atividade antioxidante, e as saponinas e sapogeninas (Wang, 1983; Francis et al., 2002; Amon 

et al., 2014; Eleazú et al., 2016).  

 

2.3 ALIMENTOS FUNCIONAIS E COMPOSTOS BIOATIVOS  

 

  A designação de "alimentos funcionais" foi visto pela primeira vez no Japão no século 

XX, sendo denominados Foshu, ou “Foods for Specified Health Use”, se referindo aos 

alimentos que além de suas funções nutricionais, contêm compostos que auxiliam em funções 

especificas do corpo. Atualmente, esses tipos de alimentos estão presentes no dia a dia de 

diversos povos em todo mundo e estão enquadrados em suas legislações específicas 

(Dolinsky, 2009). 
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  No Brasil o Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), definiu que alimentos com alegações funcionais devem além de possuir suas 

funções nutricionais básicas, produzirem efeitos metabólicos e ou fisiológicos e ou efeitos 

benéficos à saúde, devendo ser seguro para consumo. Podendo ser esses efeitos benéficos 

ligados ao seu papel fisiológico no crescimento, desenvolvimento e funções normais do 

organismo, mediante demonstração da eficácia (Brasil, 1999).  

 O taro é considerado um alimento funcional, possuindo diversos compostos bioativos,  

porém ainda não foi observado a quantidade desses fitoquímicos presentes no taro, por isso 

somente foi citado a presença desses nesta hortaliça. A seguir, serão enumerados os benefícios 

desses compostos. 

 

2.4 FITOQUÍMICOS 

 

Os fitoquímicos constituem uma classe de compostos bioativos presentes em plantas e 

hortaliças, que são capazes de prevenir doenças crônicas não transmissíveis. Esses incluem 

carotenoides (α- caroteno, β-caroteno, β-criptoxantina, luteína, zeaxantina, astaxantina e 

licopeno); compostos fenólicos ou polifenóis: ácidos fenólicos (ácidos hidroxibenzóicos e 

ácidos hidroxicinâmicos), flavonoides (flavonóis, flavonas, flavanóis, flavanonas, 

antocianidinas e isoflavonóides), estibenos, cumarinas e taninos; alcaloides; compostos 

azotados (derivados da clorofila, aminoácidos e aminas) e compostos organossulforados: 

(isotiocianatos, indoles, compostos de enxofre alílicos) (Ferreira & Abreu, 2007). 

Os polifenóis são os antioxidantes mais presentes na dieta e podem se derivar de 

diversas substâncias, podendo ser classificados em várias famílias e grupos (Dolinsky, 2009). 

Os flavonoides são substâncias de origem vegetal, com estrutura química descrita como C6-

C3-C6, e já foram observadas mais de quatro mil substâncias desse grupo. Foi evidenciado 

que esses compostos possuem efeito antioxidante, o que pode ajudar a aliviar os efeitos 

colaterais da terapia contra o câncer, prevenir doenças cardiovasculares e ajudar a preservar a 

integridade hepática e renal (Behling et al., 2004). 

Os taninos estão inseridos no grupo dos compostos fenólicos, pertencentes ao 

metabolismo secundário de vegetais, estando caracterizados como polímeros que precipitam 

proteínas (Silva & Silva, 1999; Battestin et al., 2004). As quantidades desses compostos 
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variam de acordo com o clima e as condições da terra, podendo estar presentes desde a raiz, 

até as folhas incluindo a seiva. Essa substância se combina com a proteína, dispondo de uma 

atividade antimicrobiana e antifúngica e também participa do processo de curtimento do 

couro. Além disso, ele possui propriedade adstringentes, com efeito antidiarreico e 

antisséptico, auxiliando em casos de intoxicação (precipitam alcaloides) e ajudam na 

cicatrização de feridas (criando uma camada protetora complexo tanino-proteína e/ ou 

polissacarídeo) (Monteiro et al., 2005). 

Os alcaloides são compostos fenólicos, formados por aminas cíclicas que possuem 

anéis heterocíclicos, contendo nitrogênio e são estudados pelos seus efeitos medicinais, sendo 

encontrados em muitos vegetais (Rodrigues, 2013). Esses alcaloides que contém um átomo de 

nitrogênio dentro de um anel heterocíclico são considerados alcaloides verdadeiros, já os que 

contém um átomo de nitrogênio fora desse sistema heterocíclico são chamados de 

protoalcaloides.  Os compostos nitrogenados com e sem anéis heterocíclicos, não sendo 

derivados de aminoácidos, são denominados pseudoalcaloides (Simões et al., 2001). Os 

alcaloides, possuem uma atividade anticancerígena, apresentam atividade anti-inflamatória, 

restauram a capacidade de aprendizagem e memória, melhoram a morfologia celular, 

promovendo um desempenho antienvelhecimento. Além de ser um agente antimicrobiano, 

antifúngico e estimula a síntese de testosterona, consequentemente, agindo sobre o sistema 

reprodutor masculino (Jiang et al., 2011; Hsu et al., 2016; Shen et al., 2016; Zhao et al., 2016; 

Zheng et al., 2017). 

 

2.5 SAPONINA  

 

Outro composto que é considerado como bioativo são as saponinas. As saponinas são 

glicosídeos com parte da sua estrutura tendo caráter lipofílico denominada aglicona ou 

sapogenina (triterpeno ou esteroide), e outra hidrofílica (açúcares). Elas podem ser 

classificadas pelo número de aglicona, sendo saponinas esteroidais e saponinas triterpênicas, e 

também, pelo seu caráter ácido, básico ou neutro. Esses dois tipos de saponinas são 

encontradas de formas diferentes nos alimentos: a saponina esteroidal é encontrada na aveia, 

pimentas, berinjela, semente de tomate, aspargos, inhame, taro, feno-grego e ginseng. 

Enquanto que a triterpênicas são encontradas em algumas leguminosas, na acelga, chás, 
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açúcar, alcaçuz, quinoa, girassol e ginseng (Francis et al., 2002). A saponina está envolvida 

com o efeito hipoglicemiante, atenuação nos níveis de colesterol, estimulação do sistema 

imunológico, melhora de doenças respiratórias e de pele, produção de hormônios sintéticos, 

tendo ainda ação antiosteoporótica, atividade antitumoral e dispõe de um efeito sobre o 

sistema reprodutor (Francis et al., 2002; Pedralli et al., 2002; Pereira et al., 2004; Yin et al., 

2010; Rodrigues, 2013). 

A diosgenina, mostrada na Figura 2, é uma sapogenina, presente na saponina 

esteroidal, e também é descrita com diversos efeitos benéficos a saúde. Um estudo realizado 

por Huang et al. (2012), em que foi administrada uma solução que continha diosgenina por 

sonda esofágica para ratos, mostrou que a mesma apresentou um efeito sobre a diminuição da 

densidade fecal, auxiliando no tratamento da diarreia alérgica e aumentando 

significativamente o crescimento de Lactobacillus reuteri e L. murinus, sendo esses 

importantes para composição da microbiota intestinal. Em outro estudo realizado por Alcântra 

et al. (2016), foram cultivadas células osteoblásticas MC3T3-E1 de ratos, tratadas com 

diosgenina e foi encontrado aumento de colágeno tipo 1, contribuindo para construção da 

matriz óssea e aumento da diferenciação de células osteoblásticas. Além disso, já foi visto 

efeito no sistema reprodutor do homem. 
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Figura 2 - Estrutura química da diosgenina. 

 

Fonte: Huang et al., 2012. 

 

2.6 SISTEMA REPRODUTOR  

 

 O desenvolvimento das características sexuais secundárias inicia-se na puberdade, nos 

meninos em geral, é de 13 a 16 anos e nas meninas, de 12 a 15 anos. Nas meninas o início da 

puberdade ocorre com o aparecimento da telarca, a partir dos 8 anos, e com 16 anos a 

puberdade já está completa. Entretanto nos meninos, a puberdade começa com o aumento do 

volume testicular e termina quando se inicia a produção de espermatozoides maduros (Moore 

& Persaud, 2008).  Já nos ratos, a puberdade situa-se nos 30 dias de idade e a maturação 

sexual constata-se, entre os 50 e 60 dias de idade e essa atividade sexual permanece até os 270 

dias. De uma forma geral, o acasalamento ocorre nesse período de maturação sexual, quando 

os machos já pesam em torno de 200 g a 250 g e as fêmeas 150 g a 180 g (Andrade et al., 

2002; Aguiar, 2005). 

O sistema reprodutor masculino é composto por um conjunto de órgãos que trabalham 

juntos, contando com o pênis, saco escrotal, testículos, epidídimos, vasos deferentes, 

glândulas acessórias, incluindo a próstata, vesículas seminais e glândulas bulbouretrais, nos 

homens e nos ratos, como demonstrado na Figura 3 (Dangelo & Fanttini, 2011). 
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Figura 3 - Sistema reprodutor do homem 

 

Fonte: Amabis & Martho, 2002. 
 

Os testículos são considerados um dos principais órgãos sexuais masculinos, 

responsáveis pela espermatogênese e a produção de andrógeno, principalmente a testosterona. 

Esse hormônio é o mais importante produzido pelos testículos, mais especificamente pelas 

células de Leydig, através do processo bioquímico conhecido como esteroidogênese. Cerca de 

95% desse hormônio é de origem testicular e ele é fundamental para o desenvolvimento desse 

órgão e pelo aumento do seu peso (Gauthaman & Ganesan, 2008; Rodrigues, 2013). A 

produção de testosterona pelas células de Leydig é controlado pelo hormônio luterinizante 

(LH). Esse é liberado pela adeno- hipófise, sendo disponibilizado no sangue pelo estímulo do 

hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH), secretado pelo hipotálamo. O hormônio 

folículo estimulante (FSH) também é liberado pela adeno hipófise e atua nos testículos 

estimulando a proliferação das células de Sertoli no feto e regulando o processo 

espermatogênico juntamente com a testosterona, no adulto (Almeida, 1997; Snyder, 2001; 

Rodrigues, 2013). 

De uma forma geral, a testosterona está envolvida com o desenvolvimento dos órgãos 

sexuais masculinos, assim como na reprodução e no desejo sexual e as ereções penianas 

noturnas são dependentes dos níveis de andrógenos circulantes (Rodrigues, 2013). Ademais, 

também possui funções secundárias, como a estimulação do desenvolvimento ósseo e 
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muscular, crescimento dos pelos, entre outros (Gauthaman & Ganesan, 2008; Rodrigues, 

2013). 

Os testículos são órgãos ovalados, densos revestidos por uma membrana denominada 

túnica albugínea e no seu interior são divididos em lóbulos, em que se encontram diversos 

túbulos seminíferos. Inerente a esses túbulos estão as células de Sertoli, responsáveis por criar 

um ambiente favorável para que ocorra a espermatogênese. De certa forma, o número de 

células de Sertoli pode indicar a fertilidade masculina (Mello, 2004; Wu et al., 2015). Além 

disso, essas células também possuem outras funções, entre elas: manter a integridade do 

epitélio seminífero, formar barreira hematotesticular, participar da liberação dos 

espermatozoides no lúmen tubular, fagocitar células germinativas degeneradas durante a 

espermatogênese, ajudar na transferência nutrientes para as células germinativas. 

Adicionalmente, também secretam fluídos para a formação do lúmen tubular e secretam 

proteínas como a inibina que é a proteína fixadora de andrógeno e mediam efeitos hormonais, 

pois possuem receptores para hormônio folículo-estimulante e para a testosterona (Russel et 

al., 1990). 

Esse órgão diferencia-se nos mamíferos em, basicamente, duas seções no aspecto 

morfofuncional: no compartimento intersticial ou intertubular (que contém as fibras 

conjuntivas, vasos sanguíneos e linfáticos e as células de Leydig) e no compartimento tubular 

(contando com os túbulos seminíferos, onde ocorre a espermatogênese) (Almeida, 1997). 

 

2.6.1 Espermatogênese  

 

Na puberdade se inicia esse processo de espermatogênese, podendo ser dividido em 

três momentos, basicamente: a primeira é a fase proliferativa ou espermatogonial, a segunda, 

corresponde à fase reducional dos espermatócitos primários e a última envolve a formação 

dos espermatozoides (Almeida, 1997). 

Na primeira fase, os gonócitos transformam-se em espermatogônia A0, antes da 

puberdade elas dão origem a outras células germinativas. O tipo de espermatogônia A1 

divide-se progressivamente para formar as células do tipo A2, tipo A3 e tipo A4. O tipo A4 

divide-se novamente para formar espermatogônias intermediárias (tipo In) e posteriormente 
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de novo, para formar espermatogônia do tipo B, dando origem a espermatócitos primários 

(Filho, 2006). 

Na segunda fase, esses espermatócitos sofrem uma divisão meiótica, formando, assim, 

os espermatócitos secundários haploides. Esses espermatócitos secundários sofrem mais uma 

divisão transformando em quatro espermátides haploides. Na última fase, essas espermátides, 

posteriormente, serão transformadas pela espermiogênese, em quatro espermatozoides 

maduros, sendo liberadas pelas células de Sertoli dentro do lúmen (Almeida, 1997; Moore & 

Persaud, 2008; Dangelo & Fanttini, 2011).  

A primeira e a última fase apresentam aspectos morfológicos que são específicos de 

cada espécie. Por exemplo, ocorrem cinco processos mitóticos no rato e quatro em seres 

humanos. Já na segunda fase, possui características morfológicas comuns nas várias espécies 

de mamíferos (Almeida, 1997; Mello, 2004). Esse processo no rato é ilustrado na Figura 4  e 

no humano na Figura 5.  
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Figura 4 - Processo espermatogênico no rato. 

 

Fonte: Russel et al., 1990. 

 

Figura 5 - Processo espermatogênico no homem.
 

 

Fonte: Amabis & Martho, 2002. 
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Segundo Leblond & Clermont (1952), a espermiogênese no rato pode ser dividida em 

19 estágios. A seguir, serão citadas as características de cada estágio. O estágio1 caracteriza-

se pela presença de uma estrutura esférica, o "idiossoma", localizado no complexo de Golgi. 

No estágio 2, ocorre a existência de pequenos grânulos no idiossoma, já no estágio 3 esses 

grânulos proacrosómicos se agrupam num só granulo. No estágio 4, o grânulo acrossômico se 

aplana com o núcleo. No estágio 5, uma membrana sobressai para fora do grânulo e espalha-

se na superfície do núcleo. Já no estágio seguinte, essa membrana forma uma tampa e o 

idiossoma se separa do grânulo acrossômico. No estágio 7, a tampa da cabeça alcança seu 

tamanho máximo, o centríolo proximal torna-se aderente ao núcleo, enquanto o flagelo 

permanece ligado ao centríolo distal e o corpo cromatoide fica no citoplasma. No estágio 8, o 

grânulo acrossômico e a tampa da cabeça vão para membrana basal dos túbulos, enquanto o 

citoplasma se move para o lado oposto do núcleo e o tubo caudal torna-se visível. No estágio 

9, há um ligeiro achatamento do núcleo com uma protrusão de uma área do núcleo coberta 

pela tampa da cabeça. No estágio seguinte, a extremidade caudal da tampa da cabeça estende-

se até à extremidade caudal da região do núcleo, enquanto a extremidade apical torna-se 

apontada. No estágio 11, existe um alongamento do núcleo e da tampa da cabeça e na etapa 

seguinte a 12, o núcleo alcança seu comprimento máximo. No estágio 13, o núcleo torna-se 

mais fino, com um ápice pontiagudo, nesse estágio o tampão da cabeça já não se encaixa 

firmemente sobre a superfície nuclear e o citoplasma condensa ao longo da cauda. No estágio 

14, o núcleo se contrai para se tornar um pouco mais curto, a cabeça e o tampão flutuam sobre 

as partes ventral e anterior do núcleo, mas é fixado ao ângulo dorsal caudalmente. Assim, esse 

estágio é o último da fase acrosoma, enquanto isso, o citoplasma se condensa ao longo da 

cauda e, ao fazê-lo, a membrana celular parece fundir-se com o tubo caudal, que se torna cada 

vez menos distinguível. 

O estágio de maturação consiste em 5 estágios (15-19). Após a libertação dessas 

células a partir do epitélio, eles serão referidos como "espermatozoides livres". No estágio 16, 

o acrossoma se estende caudalmente até o ângulo dorsal. No estágio 17, tanto o acrossoma 

como a tampa da cabeça são deslocados para a frente em relação ao núcleo e, 

consequentemente, no estágio 18, há uma certa distância entre a extremidade caudal do 

acrossoma e a do núcleo.  No final do estágio 18, o citoplasma, que anteriormente estava 

esticado ao longo da peça do meio, desliza para frente para acumular na concavidade da 

cabeça. Mais tarde, o citoplasma se separa da célula e é então conhecido como o "corpo 
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residual". No estágio 19, os espermatozoides imaturos, mostram pouca mudança estrutural 

(Leblond & Clermont, 1952). 

 

2.6.2 Ciclo do epitélio seminífero  

 

O ciclo do epitélio seminífero pode ser definido, como uma série de mudanças que 

ocorrem em uma dada área do epitélio seminífero entre duas aparências sucessivas da mesma 

associação celular. Decidiu-se estabelecer 14 fases correspondentes ao ciclo do epitélio 

seminífero (Leblond & Clermont, 1952).  

A fase I do ciclo (Figura 6 - imagem 28) começa com a aparição de um novo grupo de 

espermátides no final da segunda divisão de maturação dos espermatócitos, as camadas de 

células presentes nos túbulos serão listadas a partir da membrana para o lúmen. Os núcleos 

das células de Sertoli (S) encontrados nesta fase são geralmente achatadas contra a membrana 

basal e associada com espermatogônia do tipo A (A), algumas destas espermatogônias (A) 

podem ser encontradas em mitose. A próxima camada de células consiste em espermatócitos 

em estágio de transição. Mais próximo ao lúmen dos túbulos, há uma camada de espermátides 

recém-formados e outra de espermátides mais velhas, também há espermatozoides imaturos, 

caracterizados pela sua barbatana dorsal no estágio 15 (Leblond & Clermont, 1952). 

A fase II do ciclo (Figura 6 - imagem 29) começa com o aparecimento dos grânulos no 

idiossoma das espermátides jovens. Além de alguns tipos característicos de espermatogônia 

A, existem muitos tipos intermediários de células, que estão se transformando 

progressivamente em células que parecem espermatogônia tipo B (B). Os espermatócitos 

apresentam crescimento lento e progressivo. As espermátides no estágio 2 são separados por 

grupos de espermatozoides imaturos no estágio 16 (Leblond & Clermont, 1952). 

A fase III do ciclo (Figura 6 - imagem 30) começa com a fusão dos granulados em um 

único grânulo acrosômico. Existem alguns tipos de espermatogônia do tipo A e muitas 

espermatogônias de tipo intermediário e os espermatócitos (T) continuam a crescer. As 

espermátides mais jovens no estágio 3 e os mais velhos no estágio 16 estão entremeados 

(Leblond & Clermont, 1952). 
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A fase IV do ciclo (Figura 6 - imagem 31) começa com o achatamento do sistema 

acrosómico granulado sobre o núcleo da espermátide jovem. Nesta fase, as espermatogônias 

de tipo intermediário sofrem mitoses que dão origem à espermatogônia do tipo B e pouca 

alteração é observada nos espermatócitos (Leblond & Clermont, 1952). 

Na fase V do ciclo (Figura 6 - imagem 32) ocorre a diferenciação clara das 

espermatogônias A, especialmente na tampa da cabeça. Existe a presença de mais 

espermatogônias do tipo B, mas algumas do tipo A também estão presentes. Não se observa 

alteração nos espermatócitos, exceto pelo o alargamento progressivo. As espermátides mais 

jovens no estágio 5 estão separadas por feixes de espermatozóides imaturos no estágio 17 

(Leblond & Clermont, 1952). 

A fase VI do ciclo (Figura 6 - imagem 33) inicia-se quando a tampa da cabeça cresce o 

suficiente para que a sua superfície exterior possa ser vista lateralmente. Nessa fase, existem 

algumas espermatogônias do tipo A e numerosas espermatogônias do tipo B. Durante essa 

fase, há uma onda de divisões mitóticas de espermatogôniaque  produzem espermatócitos 

jovens. Os espermatócitos estão na fase paquiteno (P). Os espermátides jovens estão no 

estágio 6 e os imaturos espermatozoides, no estágio 18 (Leblond & Clermont, 1952). 

A fase VII do ciclo (Figura 6 - imagem 34) a tampa da cabeça atinge seu tamanho 

máximo. Nessa fase são poucas espermatogônias do tipo A presentes. No final do estágio 

anterior, as espermatogônias do tipo B dividida para produzir uma nova geração de 

espermatócitos. Os jovens, assim chamados os espermatócitos não divididos, podem ser vistos 

ao longo do porão da membrana, com seus núcleos contendo acumulações de cromatina como 

na espermatogônia do tipo B (figura 6- imagem 34), mas eles são muito menores do que os da 

mãe espermatogônia. Espermatócitos da geração mais velha estão na fase de paquíteno. 

Internamente, há espermátides jovens no estágio 7, e espermatozoides imaturos que perderam 

o seu arranjo de feixes. Esses são alinhados ao longo do lado do lúmen do epitélio seminífero, 

mas nem sempre regularmente. Sua cauda flutua de uma forma girando ao redor do lúmen 

(Leblond & Clermont, 1952). 

A fase VIII do ciclo (Figura 7 - imagem 35), começa com a orientação do sistema 

acrosômico das espermátides em direção a membrana. Nessa fase, o número de núcleos 

perpendiculares das células de Sertoli atingem um pico, as espermatogônias do tipo A 

misturadas com muitos espermatócitos jovens (R). Mais perto do lúmen, há uma camada de 

espermatócitos mais antigos (P), seguido de uma camada sólida de espermátides no estágio 8. 
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Finalmente, os espermatozoides imaturos no estágio 19 alinham-se ao lúmen e concluem a 

eliminação do citoplasma. Os fragmentos citoplasmáticos são vistos por perto como sendo 

quase esféricos chamados "corpos residuais" (CR) e as células no estágio 19 são libertadas 

como espermatozoides livres. Com a sua liberação, a espessura do epitélio é reduzida e, 

consequentemente, o lúmen do túbulo fica maior do que nos outros estádios (Leblond & 

Clermont, 1952). 

A fase IX do ciclo (Figura 7 - imagem 36) começa com o início do achatamento e 

alongamento dos núcleos das espermátides. As espermatogônias do tipo A são poucas, mas 

dividem-se nessa fase. Os núcleos dos espermatócitos mais jovens sofrem transformações 

levando ao estágio de leptoteno (L), enquanto que os espermatócitos mais velhos estão na fase 

de paquíteno (P). As espermátides no estágio 9 formam uma camada sólida. Os corpos 

residuais desaparecem gradualmente. (Leblond & Clermont, 1952). 

A fase X do ciclo (Figura 7 - imagem 37) começa quando a extremidade caudal da 

cabeça atinge o ângulo dorsal do núcleo. As poucas espermatogônias tipo A, estão presente ao 

longo da membrana basal. A geração de espermatócitos mais jovens está no estágio de 

leptoteno (L), enquanto a geração mais velha está na fase paquiteno (P). As espermátides no 

estágio 10 começam a ser separadas em grupos (Leblond & Clermont, 1952). 

A fase XI do ciclo (Figura 7 - imagem 38) começa quando a extremidade protrusa da 

cabeça forma um tubo arredondado. Essa fase é também caracterizada pelo fato de as 

espermátides no estágio 11, começarem a formar feixes entre os espermatócitos mais antigos 

e a ponta do feixe vai sendo dirigida para os núcleos das células de Sertoli (Leblond & 

Clermont, 1952). 

A fase XII do ciclo (Figura 7 – imagem 39) começa quando o acrossoma, visto a partir 

do lado, assemelha-se a uma cunha triangular subjacente ao ápice da espermátide que, nessa 

fase, está no seu comprimento máximo (Figura 5- imagem 12). A espermatogônia do tipo A 

aumenta do número de mitose durante essa fase. As espermatogônias estão associados a uma 

camada de espermatócitos jovens (L). Entre os mais velhos espermatócitos (P), existem feixes 

definidos e alongados de espermátides no estágio 12 (Leblond & Clermont, 1952). 

A fase XIII do ciclo (Figura 7 - imagem 40) começa com o início do processo caudal e 

o achatamento do acrossoma ao longo da borda dorsal e os núcleos das espermátides vão 

perdendo sua curvatura.  A espermatogônia se alterna com espermatócitos jovens na fase 
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zigotênica (Z), enquanto os espermatócitos mais antigos estão passando pelo diploteno e mais 

tarde o estágio diacinese (Di). Entre eles estão os feixes de espermátides no estágio 13, com 

seus núcleos curvos (Leblond & Clermont, 1952).  

A fase XIV do ciclo (Figura 7 - imagem 41) começa com a contração do núcleo das 

espermátides no estágio 14. As espermatogônias do tipo A são observadas ao longo da 

membrana basal. A geração mais jovem de espermatócitos, muda do ziogênio para a fase de 

transição. Os espermatócitos mais velhos sofrem divisão (SI, SIm). Os espermatócitos 

resultantes de segunda ordem (SII) (Figura 4 – imagem 36) logo se dividem novamente em 

SIIm. As espermátides no estágio 14 já não estão agrupadas em fardos, mas são dispersas 

pelos deslocamentos provocados pela divisão dos espermatócitos primários e secundários. 

Essa etapa chega ao fim com a produção de espermátides pela segunda divisão de maturação 

dos espermatócitos. (Leblond & Clermont, 1952).  

 Assim, ao longo de um ciclo do epitélio seminífero há progressiva alterações na 

espermatogônia e nos espermatócitos, bem como nas espermátides. A espermatogônia se 

tornará espermatozoide após passar por todas essas mudanças que, em conjunto, constituem o 

processo de espermatogênese (Leblond & Clermont, 1952).  
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Figura 6 - Ciclo do eptélio seminífero representado do estágio I ao VII. 

 

           

Imagens 28-34, estágios do I ao VII do ciclo do epitélio seminífero. (A) espermatogônia do tipo A; (T) 

espermatócitos em estágio de transição; (S) Células de sertoli; (B) espermatogônia do tipo B; (P) fase paquíteno; 

(CR) corpos residuais; (R) espermatócitos jovens; os números representam os estágios da espermatogênese. 

Fonte: Leblond & Clermont, 1952. 
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Figura 7 - Ciclo do eptélio seminífero representado do estágio VII ao XVIII. 

 

 

Imagens 28 -34, estágios do I ao VII do ciclo do epitélio seminífero. (A) espermatogônia do tipo A; (T) 

espermatócitos em estágio de transição; (S) Células de sertoli; (P) fase paquíteno; (CR) corpos residuais; (Z) fase 

zigotênica; (Di) estágio diacinese; (L) estágio de leptóteno; (SI) primeira divisão dos espermatócitos de primeira 

ordem; (SIm) segunda divisão dos espermatócitos de primeira ordem.  Os números representam os estágios da 

espermatogênese. 

Fonte: Leblond & Clermont, 1952. 
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2.7 COMPOSTOS BIOATIVOS  E SISTEMA REPRODUTOR DO HOMEM 

 

Na literatura já está bem descrita a atuação do inhame sobre o sistema reprodutor 

feminino, principalmente em relação à melhora da saúde na pós-menopausa, atenuando os 

sintomas relacionados a essa fase, por esse ser um precursor na síntese de estrogênio (Chiu, et 

al., 2013; Depypere & Comhaire, 2014; Tikhonova et al., 2014). Em um estudo realizado por 

Chiang et al. (2011), foi administrado substrato de Discorea (red mold) para ratas 

ovariectomizadas, o que resultou em uma diminuição da perda óssea, induzida pelo 

estrogênio. Ademais, em um estudo realizado por Wu et al. (2005), mulheres na pós-

menopausa que receberam 390 g de inhame durante 1 mês (30 dias), tiveram maior aumento 

de estrona, estradiol, retardaram a oxidação de lipoproteínas e diminuíram os níveis de 

colesterol, reduzindo, assim, o risco de câncer de mama e doenças cardiovasculares.  

Com relação ao sistema reprodutor masculino, há relatos do desempenho de algumas 

dessas substâncias que estão presentes no taro. Os estudos, em animais, têm relacionado à 

utilização de substâncias que contêm a saponina com efeitos benéficos no desempenho sexual. 

Esse composto ajuda no relaxamento do músculo liso do corpo cavernoso, melhora a 

frequência ejaculatória, aumenta a potência, a libido e a atividade sexual, assim como a 

duração do coito. (Kim et al., 1998; Jianfeng et al., 2012; Tahvilzadeh et al., 2016). Além dela 

ter uma estrutura muito semelhante aos hormônios estrógeno, cortisol, progesterona e 

testosterona, podendo ser percussor da sua produção.  

Observou-se que compostos ricos em flavonoides têm a capacidade de aumentar os 

níveis de óxido nítrico no tecido vascular, sendo  responsável por mediar a ereção peniana 

(Reyes et al., 2009). Dessa forma,  parece ter a competência de melhorar o comportamento 

sexual de ratos, a potencia sexual, a ejaculação e a função erétil (Makarova et al., 2007; Reyes 

et al., 2009; Ledda et al., 2010). Em um estudo realizado por Wankeu-Nya et al. (2013 e 

2014), com ratos diabéticos que foram tratados por três e quatro semanas, respectivamente, 

com solução que continha saponinas e flavonoides de Dracaena arborea, esses compostos 

foram capazes de melhorar a estrutura testicular, protegendo contra a morte das células 

germinativas, melhorando o comprometimento da espermatogênese e aumentando o 

comportamento sexual. 

http://www-sciencedirect-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0378874109001883
http://www-sciencedirect-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0378874109001883#bib20
http://www-sciencedirect-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0378874109001883
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 Já os alcaloides podem ser capazes de aumentar os níveis hormonais estimulando a 

glândula pituitária a secretar FSH e LH, levando, consequentemente, à síntese de testosterona 

pelas células de Leyding (Vyas & Raval, 2016). Eles podem ter efeito protetor contra drogas, 

causando o aumento no índice de diferenciação dos túbulos e no índice de espermogênese, 

preservando a integridade natural dos testículos (Rafiee et al., 2016). Além disso, esses 

compostos juntamente com os flavonoides, levaram a um aumento da alanina no sêmen, 

sendo que ele possui um papel protetor contra o estresse oxidativo, melhorando assim os 

parâmetros do esperma (Rafiee et al., 2016; Vyas & Raval, 2016). 

 

2.8 DISFUNÇÃO SEXUAL MASCULINA  

 

A disfunção sexual masculina engloba algumas incapacidades relacionadas ao sistema 

reprodutor do homem e configura um sério problema de saúde pública como: disfunção erétil, 

disfunção de ejaculação ou ejaculação prematura, hipogonadismo e transtorno do desejo 

sexual (Jianfeng et al., 2012).  Esses distúrbios afetam a vida física do homem, a psicológica e 

a social e são retratados com a interação de fatores físicos, emocionais e sociais associados à 

doença, o que contribuem para reduzir a atividade e o desempenho sexual (Wespes et al., 

2006; Britto & Benetti, 2010). Algumas dessas causas são a idade, dor, fadiga, rigidez, 

deterioração da função articular, depressão, baixa autoestima, obesidade, sedentarismo, 

diabetes, tabagismo, doenças cardiovasculares, hipercolesterolemia, síndrome metabólica e 

certos medicamentos e cirurgias (Freire et al., 2006; Wespes et al., 2006; Britto & Benetti, 

2010). 

O hipogonadismo é considerado uma disfunção sexual masculina, caracterizada por 

anormalidade no eixo hipotálamo-hipófisise-testicular, ocasionando uma baixa produção de 

testosterona (Snyder et al., 2016). Essa disfunção leva a alteração da atividade testicular e, 

consequentemente, dos túbulos seminíferos, o que pode acarretar no comprometimento da 

fertilidade, além de desencadear a diminuição da libido, energia, massa e força muscular 

(Snyder, 2001). Esses impactos também ocorrem na senescência, quando os níveis de 

testosterona começam a reduzir gradativamente (Snyder, 2001;2016). O hipogonadismo afeta 

4 milhões de americanos, sendo que desses apenas 5% recebem tratamento e sua incidência 

aumenta em 2% para os homens que tem mais de 50 anos e 50% para os que tem mais de 80 

(Jubiz & Cruz, 2007). 
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 A disfunção sexual é um problema clínico sério e que precisa ser tratado, por isso, 

cada vez mais tem-se investigado terapias auxiliares que ajudem nessa abordagem, incluindo 

a sua prevenção. Algumas plantas e alimentos têm sido estudados, pela presença de 

compostos bioativos e com alegações funcionais que possam ser eficazes na terapia desses 

distúrbios e nesse contexto, o taro pode ser citado (Jianfeng et al., 2012; Tikhonova et al., 

2014; Wu et al., 2015). 

 

2.9 USO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO EM PESQUISAS  

 

Para ser feita todas essas descobertas relatas, inicialmente foi preciso fazer o uso da 

experimentação animal. A experimentação com o uso de animais de laboratório é utilizada 

desde a época dos romanos, começando com Hipócrates (450 a.C.), com intuito de garantir 

um maior conhecimento dos próprios animais ou para gerar conhecimento e possíveis 

benefícios para a espécie humana e vem sendo utilizada até os dias de hoje, para continua 

evolução (Pinheiro & Acra, 2007). Para a formulação de vacinas e fármacos, para avaliação e 

o controle de produtos biológicos, estudos da bacteriologia, virologia e parasitologia é exigida 

a utilização de animais definidos geneticamente e sanitariamente (Andrade et al., 2002). 

A utilização de animais para estudos é notado até para ciência da nutrição. O guia 

alimentar para população brasileira, por exemplo, já esclarece a importância de estudos 

experimentais e clínicos para um maior conhecimento sobre a ação dos nutrientes no 

metabolismo e fisiologia humana. Ademais, essas pesquisas também são importantes para 

formulação das recomendações dos diversos nutrientes para as diferentes faixas etárias e 

condições. Por isso, é inestimável a contribuição dos animais de laboratório para as novas 

descobertas para a ciência (Ministério da Saúde, 2014). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar os efeitos de uma dieta contendo farinha de taro (Colocasia esculenta) nos 

túbulos seminíferos de ratos Wistar. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar entre os grupos:  

 O consumo alimentar, a massa corporal e o comprimento dos animais. 

 A massa testicular absoluta e relativa; 

 A morfologia dos túbulos seminíferos pela mensuração do diâmetro total (μm), altura 

do epitélio seminífero (μm), altura luminal (μm), área luminal (μm²) e área total (μm); 

 A quantidade de células de Sertoli; 

 Os níveis de testosterona, relacionando com os dados histomorfométricos dos túbulos 

seminíferos; 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS  

 

Os procedimentos atenderam às exigências previstas na lei nº 11.794/2008, que 

estabelece procedimentos para o uso científico de animais. O presente estudo está de acordo 

com os Princípios Éticos na Experimentação Animal da Sociedade Brasileira de Ciências de 

Animais de Laboratório (SBCAL). O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa no Uso de Animais (CEUA) da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação da Universidade Federal Fluminense (UFF) com número de registro: 669/2015, 

apresentado no Anexo 9.1. 

 

4.2 ANIMAIS  

 

 No presente estudo foram utilizados ratos da espécie Rattus novergicus, variedade 

albinus e linhagem Wistar, com três meses de idade, originados das colônias do Laboratório 

de Nutrição Experimental (LABNE) da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro da 

UFF. Os animais foram mantidos em condições controladas de temperatura (22 ± 1ºC), 

umidade (60 ± 10%) e em ambiente com ciclo claro-escuro artificial (12:12 h). 
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4.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 Foram utilizadas seis ratas nulíparas, com aproximadamente três meses de idade. Foi 

determinado esse número de fêmeas para acasalar, pois nem todas as ratas ficam grávidas e/ou 

têm seis filhotes machos. Após acasalamento, cada fêmea foi realocada em gaiola individual 

com acesso à água ad libitum e ração comercial (NUVILAB®). Ao nascimento dos filhotes 

foi feito o ajustamento de ninhada para 6 filhotes machos por mãe, com o intuito de melhor 

performance lactotrófica (Fishbeck & Rasmussen, 1987). Durante o período de lactação, os 

animais foram tratados com dieta controle. Ao completar 21 dias de lactação, os filhotes 

foram desmamados e divididos, aleatoriamente, em dois grupos com doze cada, sendo 

acompanhados até completarem 90 dias de idade. Esses dois grupos foram divididos da 

seguinte forma: o grupo controle que recebeu dieta controle (GC) e o grupo experimental 

recebeu dieta experimental contendo 25% de farinha de taro (GT). 

 

4.4 PREPARAÇÃO DA  RAÇÃO CONTENDO FARINHA DE TARO (COLOCASIA 

ESCULENTA) 

 

As rações foram preparadas semanalmente no LABNE e estocadas em geladeira a 

4°C. A composição nutricional de ambas as rações está presente na Tabela 4, correspondendo 

à recomendação do conteúdo de vitaminas e minerais do American Institute of Nutrition 

(AIN-93G) (Reeves, 1997). 
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Tabela 4 - Composição nutricional da dieta controle e dieta contendo farinha de taro, 

utilizadas durante o período experimental (AIN-93G). 

 

Nutrientes (g/1000g) Dieta Controle Dieta Taro 

Caseína 200 200 

Amido de Milho 529 280 

Farinha de Inhame - 250 

Açúcar 100 100 

Óleo de Soja 70 70 

Fibra (celulose) 50 50 

Mix Minerais 35 35 

Mix Vitaminas 10 10 

Bitartarato de Colina 2,5 2,5 

L-Cistina 3,0 3,0 

Terc-Butil-Hidroquiniona 0,014 0,014 

Total 1000 1000 

Dietas formuladas de acordo com as recomendações da American Institute of Nutrition (AIN-93G, Reeves 1997) 

 

Os taros foram lavados e descascados manualmente, em seguida, cortados em fatias de 

1 a 3 cm de espessura (Chan et al., 2006) em rodelas denominando de “chips” de taro. Depois, 

os chips permaneceram mergulhados em água a 100ºC e mantidos por cerca de um minuto 

nessa água (Hashimoto et al., 2009). A seguir, foram congelados e, posteriormente, 

desidratados em um liofilizador a 60°C até adquirirem um peso constante (Chan et al., 2004). 

Após esse processo, os chips de inhame secos foram transformados em uma farinha através de 

um liquidificador industrial para serem triturados e, em seguida, passados em uma peneira de 

35 mesh, (0,5 mm de malha). Quando a farinha ficou pronta, foi armazenada livre de 

iluminação a - 20°C até o momento de sua utilização. 
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A secagem desse alimento por liofilização e o armazenamento da farinha em freezer 

foram feitos pensando na melhor conservação, mantendo a qualidade nutricional do taro, 

principalmente com relação à capacidade antioxidante (Hsu et al., 2003; Liu & Lin, 2009). 

 Para estipulação da quantidade de farinha do taro presente na ração, foi tido como base 

estudos que utilizaram o método de secagem por liofilização, igual ao utilizado neste projeto. 

Os estudos tidos como referência foram apresentados por Asht et al. (2014), Rêgo et al. 

(2014) e Pessôa et al. (2015), em que todos utilizaram 250 g de farinha de inhame, em ratos 

diabéticos proporcionando resultados expressivos.  Outro estudo utilizado foi o de Chan et al. 

(2006), no qual avaliou a interferência de três diferentes concentrações de farinhas de inhame: 

100g, 200g e 400g. Foi visto, que as concentrações de 200g e 400g apresentaram resultados 

mais significativos.  É necessário salientar que ainda existem poucos estudos que utilizam 

farinha de taro, com esse método de preparo e ainda não foram vistos seu efeito no sistema 

reprodutor masculino, por isso nos baseamos nos trabalhos citados anteriormente, sendo 

utilizada a concentração de 250g de farinha de taro. 

 

4.5 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA FARINHA DE TARO 

 

A análise quanto à composição química da farinha foi realizada no LABNE da 

Faculdade de Nutrição da UFF. 

O teor de umidade foi analisado pelo método gravimétrico utilizando estufa a 105ºC 

por 3 horas, de acordo com o descrito pelo Instituto Adolfo Lutz (São Paulo, 2008). O teor de 

cinzas foi analisado, gravimetricamente, pelo resíduo mineral fixo adquirido por mufla a 

550ºC por 3 horas (São Paulo, 2008). Para avaliação do conteúdo de proteínas, foi utilizado o 

destilador micro-Kjeldahl e o bloco digestor foi utilizado para avaliar o teor de nitrogênio da 

amostra. O conteúdo da concentração da proteína foi avaliado pelo fator de conversão de 

grama de nitrogênio multiplicado por 6,25, de acordo com o descrito pelo Instituto Adolfo 

Lutz (São Paulo, 2008). A determinação do conteúdo de carboidratos totais foi estimada por 

diferença após a determinação dos outros teores analisados anteriormente. 

O valor calórico total foi determinado segundo a RDC nº 360 (Ministério da Saúde, 

2003), que utiliza os coeficientes de Atwater, em que os carboidratos e as proteínas são iguais 

a 4 kcal/g e lipídio é igual a 9 kcal/g. Assim, para proceder ao calculo do valor calórico do 
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grupo controle, foram somados os valores referentes dos macronutrientes das quantidades dos 

ingredientes do grupo controle e na experimental foi somada a quantidade dos ingredientes 

juntamente com a composição da farinha. 

 

4.6 INGESTÃO ALIMENTAR, MASSA CORPORAL E COMPRIMENTO  

 

A ingestão alimentar e calórica foi aferida semanalmente após o desmame dos 

animais, enquanto a massa corporal foi avaliada aos 90 dias. Esses procedimentos foram 

feitos através de balança digital da marca Filizola®, modelo MF-3 e precisão de 0,01g, sendo 

realizados no mesmo período do dia sendo descartado o resto alimentar e repondo ração nova. 

O comprimento corporal também foi efetuado aos 90 dias dos animais. Sendo realizado 

através de uma fita métrica, fixada na bancada de apoio, com a escala em centímetros, 

medindo a distância entre o focinho até a ponta do rabo do animal. 

 

4.7 ANESTESIA, EUTANÁSIA E COLETA DOS TESTÍCULOS  

 

 Os ratos ao completarem 90 dias de vida foram submetidos a um jejum de, 

aproximadamente, 8 horas, em seguida, foram anestesiados através de injeção intraperitoneal 

de Thiopentax® (Tiopental sódico 1g, Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA, 

Brasil) a 5% (0,1 mg/100g de massa corporal), diluído com 50mL de água destilada para cada 

1g de anestésico. Em seguida, os animais foram submetidos à incisão mento-pubiana para 

abertura das cavidades torácica e abdominal. Logo no primeiro momento após a abertura, o 

sangue foi coletado através de punção cardíaca, sendo o animal eutanasiado por 

exsanguinação total. Esse sangue foi colocado em tubos sem anticoagulante para serem 

centrifugados (Centrífuga Sigma) a 3500 RPM por 15 minutos para obtenção do soro e logo 

foi armazenado em freezer -80°C para posterior análise hormonal.  

Após a coleta de sangue, os testículos foram coletados para avaliação da massa (g). 

Para o peso relativo testicular, foi dividido o peso testicular pela massa corporal de cada 

animal. Os órgãos foram clivados pelo método “orientator”, que consiste na secção em 
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sucessivos cortes aleatórios de mais ou menos 1 cm, mantendo apoio sobre uma superfície 

(Gundersen et al., 1988). Os órgãos foram conservados em formol tamponado. 

 

4.8 CARCAÇAS 

 

Após a coleta dos órgãos, as carcaças foram armazenadas em freezer -20°C até a 

espera do descarte como lixo biológico realizado pela UFF e encaminhadas para PESAGRO-

Rio (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro). 

 

4.9 PROCESSAMENTO E COLORAÇÃO HISTOLÓGICA  

 

Todos os testículos foram levados para o Laboratório de Biomorfologia Celular e 

Extracelular, Departamento de Morfologia/Instituto Biomédico UFF, para proceder com as 

análises morfológicas. Antes do processamento, os órgãos foram fixados durante 6 horas em 

bouin. Esse fixador contém ácido pícrico em sua composição, levando a uma preservação do 

glicogênio e, consequentemente, do tecido (Feijó et al., 2010). Todo o material foi processado 

seguindo o protocolo padrão do laboratório e, em seguida, foi incluído em parafina, observado 

no Anexo 9.2. Os cortes foram realizados com espessura de 5μm de espessura e, em seguida, 

corados com hematoxilina e eosina. Essa coloração pode variar de rosa a roxo, e é muito 

utilizada, principalmente para corar núcleos e citoplasma para avaliar a qualidade das células 

(Junqueira & Carneiro, 2013). 

  

4.10 ANÁLISES HISTOMORFOMÉTRICAS DOS TESTÍCULOS (TÚBULOS 

SEMINÍFEROS) 

 

 As imagens para realizar as análises foram obtidas em microscópio Olympus BX-51, 

acoplado em uma câmera de vídeo Olympus DP-72, sendo a imagem transferida para um 

monitor LG FlatronW1752T. Foram fotografadas 35 imagens, com objetiva de 20X e 40X 
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dos túbulos mais arredondados, que se encontraram nos ciclos espermáticos do 8 ao 10 

(Leblond & Clemond, 1952). Após as fotos serem capturadas, foram observadas as imagens 

para realizar uma interpretação qualitativa. A seguir, foram efetuadas as análises quantitativas 

dos túbulos seminíferos (Figura 8), fazendo a mensuração: Diâmetro total (μm), altura do 

epitélio seminífero (μm), altura luminal (μm), área luminal (μm²) e área total (μm).  
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Figura 8 - Análises quantitativas dos túbulos seminíferos. 
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O diâmetro total e a altura luminal foram analisadas através de uma ferramenta de 

seleção de linha reta em dois pontos diferentes de cada túbulo. A altura do epitélio seminífero 

foi realizada com a utilização da mesma ferramenta, mas em quatro pontos diferentes, 

seguindo o crescimento do epitélio. A área total e a luminal foram analisadas através de outra 

ferramenta em que é possível contornar a área escolhida.  Essas análises foram realizadas com 

o auxílio do programa Image J (Pro versão 4.5.0.29). Todas as imagens antes de serem 

analisadas foram calibradas. Todo o processamento e as análises foram realizados com a 

supervisão de um profissional treinado e experimente.  

 

4.11 IMUNOISTOQUÍMICA VIMENTINA 

 

A técnica histológica foi realizada pelo ANTICORPOS laboratório. As secções 

histológicas dos testículos dos animais experimentados foram submetidas à técnica de 

imunohistoquímica para identificação de vimentina das células de Sertoli (Rogatsch et al., 

1996).  A Vimentina é um anticorpo marcador de filamentos intermediários e, por isso, é 

usada para marcar as células de Sertoli. A marcação dessas células ocorre por elas possuírem 

seu citoesqueleto formado por filamentos intermediários (Rogatsch et al., 1996). A 

imunomarcação foi realizada com o anticorpo monoclonal (mouse) antivimentina (clone v9, 

Dako) associada ao sistema de revelação EnVision FLEX utilizando cortes histológicos de 4 

μm de espessura em lâminas silanizadas DAKO. Os cortes foram submetidos ao processo 

automatizado de desparanifização em xilol, hidratação em soluções alcoólicas de 

concentração decrescente, recuperação antigênica em etapa única no equipamento PTLink 

Dako PT100, inibição da atividade endógena da peroxidase, incubação com os anticorpos, 

revelação com o sistema de detecção do cromógeno DAB® e contra coloração com 

hematoxilina. Durante o processo, os cortes foram circulados por caneta hidrofóbica DAKO 

S2002 para evitar que a solução com anticorpo diluído escape. Por último, as lâminas foram 

desidratadas em álcool com concentrações crescentes e submetidas a quatro banhos de xilol. 

As lâminas foram montadas com Bálsamo de Canadá Sintético ALLKIMIA para posterior 

análise microscópica. 

Para proceder com a contagem das células foram fotografadas 25 imagens dos túbulos 

mais arredondados presentes na lâmina de cada animal, com o auxilio do microscópio 
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Olympus BX-51, acoplado em uma câmera de vídeo Olympus DP-72, sendo a imagem 

transferida para um monitor LG Flatron W1752T, sendo visualizados a uma ampliação de 

20X e 40X. As análises foram realizadas com o auxílio do programa Image J (Pro versão 

4.5.0.29), com a ferramenta cell couter e os resultados foram expressos como média e desvio 

padrão da quantidade de células / túbulos contados, sendo expressos por unidade média (un). 

 

4.12 INDICADORES HORMONAIS  

 

A dosagem hormonal de testosterona foi realizada no soro do sangue seguindo o 

método radioimunoensaio, na faculdade de Veterinária no setor de reprodução animal 

(equipamento Elecys, marca Roche), através do kit de testosterona Double Antibody RIA 

(MP Biomedicals, USA), conforme as instruções do fabricante. 

 

4.13 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Todos os resultados foram expressos como média (MED) ± erro-padrão da média 

(EPM). A análise estatística foi realizada através do programa GraphPad Prism (versão 5.00, 

2007, San Diego, USA).  

Em relação aos dados relativos à ingestão alimentar e calórica foram analisados pelo 

método de análise de variância (ANOVA) bivariada, seguida de pós-teste de comparação 

múltipla Bonferroni. O restante dos dados foi analisado com o método Student t test.  
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5 RESULTADOS  

 

A composição da farinha de taro é apresentada na Tabela 5 e a composição nutricional 

e calórica de ambas as rações estão expostas na Tabela 6. 

 

Tabela 5 - Composição química da farinha de taro (Colocasia esculenta). 

 

Componente g/100g 

Umidade 9,48 

Cinzas 3,97 

Carboidrato 79,33 

Extrato Etéreo 0,43 

Proteína 6,79 

VCT* 348 

Os valores apresentados referem-se à media. 

*VCT: Valor Calórico Total 

 

  



53 
 

Tabela 6 - Composição nutricional calórica dos macronutrientes da dieta controle e 

dieta contendo farinha de taro, utilizadas durante o período experimental. 

 

Macronutrientes VALORES  

 Dieta controle Dieta taro 

Carboidratos (g) 57,7 55 

Lipídios (g) 7 7,4 

Proteínas (g) 17 17 

TOTAL (Kcal/ 100g) 361,8 354,6 

 

Observamos no Gráfico 1 que a ingestão alimentar nos dias 35, 80 e 87 foram 

significativamente maiores no grupo GT, não apresentando diferenças com média global (GC: 

54 ,80± 3,58 e GT: 63,98±3,65; p=0,08), enquanto que a ingestão calórica não apresentou 

diferenças significativas em nenhum dia e nem na média global (GC: 187,90 ± 12,30 e GT: 

208,40 ± 11,91; p=0,23) 
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Gráfico 1 - Ingestão alimentar (A) e calórica (B) do grupo controle (GC) e do grupo 

alimentado com ração contendo farinha de taro (GT). 
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GC (Grupo tratado com ração Controle) e GT (Grupo tratado com farinha de taro até 90 dias). *Diferença 

significativa entre os grupos, p<0,05. 

 

A massa corporal (GC: 383,20 ± 13,67 e GT: 462,00 ± 9,78; p<0,0001) e o 

comprimento (41,72 ± 0,33 e GT: 42,92 ± 0,25; p=0,0085) foram significativamente maiores 

(p<0,05) no grupo experimental (+20% e +3% respectivamente), como visto no Gráfico 2. 

 

A 

B 



55 
 

Gráfico 2 - Massa Corporal (A) e comprimento corporal (B) relativa do grupo controle 

(GC) e do grupo alimentado com ração contendo farinha de taro (GT). 
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GC (Grupo tratado com ração Controle) e GT (Grupo tratado com farinhade taro até 90 dias). *Diferença 

significativa entre os grupos, p<0,05. 

 

 Pode ser observado no Gráfico 3, que a massa testicular foi significativamente maior 

no grupo experimental (+11%; GC: 1,717 ± 0,031 e GT: 1,910 ± 0,043; p=0,0318). Enquanto 

que a massa relativa desse órgão (g/100g) foi significativamente menor no mesmo grupo (-

8,5%; GC: 0,452 ± 0,013 e GT: 0,414 ± 0,083, p=0,0083). 

 

Gráfico 3 - Massa testicular (A) e massa testicular relativa (B) do grupo controle (GC) e 

do grupo alimentado com ração contendo farinha de taro (GT). 
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GC (Grupo tratado com ração Controle) e GT (Grupo tratado com farinhade taroaté 90 dias). *Diferença 

significativa entre os grupos, p<0,05. 
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O interior dos testículos apresentou-se com diversos túbulos seminíferos 

arredondados, possuindo estrutura normal e bem preservados, com epitélio germinativo 

organizado, com células distribuídas em camadas concêntricas da base para a luz tubular e 

com a luz tubular bem definida e com ausência de células descamadas (Figura 9). O grupo 

experimental apresentou todas as dimensões histomorfometricas maiores (Figura 9B). 
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Figura 9 -  Fotografia dos túbulos seminíferos de ratos Wistar (ampliação 20X), corados 

com hematoxilina e eosina. 

 

 

 

A: Grupo controle  B: Grupo experimental, ração contendo 250g / 1000g farinha de taro;  Dentro do círculo se 

encontra o túbulo seminífero. 

 

B 
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Com relação aos dados histomorfométricos dos túbulos seminíferos, o diâmetro total,  

altura do epitélio seminífero, altura luminal,  área luminal e área total  apresentaram 

diferenças estatísticas significativamente maiores no grupo alimentado com farinha de taro 

(p<0,05). Os níveis séricos de testosterona também foram significativamente maiores no 

mesmo grupo (p<0,05), como visto na Tabela 7.  

 

Tabela 7: Testes histomorfométricos, células de Sertoli e níveis testosterona. 

 GC GT  

 MED ± EPM MED ± EPM p 

Diâmetro total (μm) 

Altura Epitelial (μm) 

Altura Luminal (μm) 

Área Luminal (μm²) 

Área Total (μm²) 

Células de sertoli (U) 

Testosterona (ng/mL) 

253,60 ± 8,01 

40,89 ± 0,82 

162,00 ± 6,65 

21,89 ± 1,89 

53,61 ± 3,41 

34,70 ± 1,399 

1,601± 0,497 

277,70 ± 6,01* 

44,21 ± 0,95* 

180,90 ± 4,33* 

27,25 ± 1,25* 

64,29 ± 2,79* 

36,04 ± 1,823 

4,275 ± 1,038* 

0,032 

0,016 

0,036 

0,037 

0,030 

0,572 

0,036 

Grupo controle (GC), alimentado com ração controle Grupo experimental (GT) alimentado com ração 

experimental contendo farinha de taro 25g/100g, durante 90 dias. 

**Valores significativamente diferentes em relação ao grupo controle (Teste T de Student, P<0,05). MED: 

Média; EPM: Erro padrão da média. 

 

A imunoistoquímica  para identificação da vimentina corou bem o citoesqueleto das 

células de Sertoli, estando bem definidas tanto no grupo controle Figura 10A, quanto no 

experimental Figura 10B. 
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Figura 10 - Fotografia dos túbulos seminíferos de ratos Wistar (ampliação 20X), corados 

com Hematoxilina e com imunomarcação com anticorpo antivimentina. 

 

 

 

A. Grupo controle; B Grupo experimental, ração contendo 250g / 1000g farinha de taro; A Seta indica as células 

de Sertoli. 

A 

B 
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6 DISCUSSÃO 

 

O taro possui alto poder nutricional e antioxidante (Eleazú et al., 2016), e esse foi o 

primeiro estudo que relatou os efeitos da Colocasia esculenta nos túbulos seminíferos de ratos 

Wistar aos 90 dias de idade. 

A Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) (Unicamp, 2011) apresenta 

a composição química do taro cru, e nesse estudo avaliamos a composição química da farinha 

de taro liofilizada, por esse motivo ambas apresentaram composições diferentes. Essa 

divergência pode ser explicada por essa tabela tabular os dados do alimento in natura, o qual 

possui um elevado teor de umidade, consequentemente, apresentando uma diminuição nos 

demais compostos. Enquanto que a farinha, já passou por um processo de liofilização, onde o 

alimento é desidratado e perde parte da sua umidade. 

Para aferir a composição calórica dos macronutrientes, a quantidade de proteína da 

farinha não foi contabilizada na caloria total, por ser de baixa disponibilidade e baixo valor 

biológico. 

Ao final do período experimental, foi observado que a ingestão alimentar apresentou 

diferenças estatísticas apenas nos dias 35, 80 e 87. Esses resultados não foram esperados, uma 

vez que ambas as rações eram normolipídicas, normoproteicas e normoglicídicas. Mas esses 

dias foram isolados, visto que a média global da ingestão alimentar do período e a ingestão 

calórica não apresentaram diferenças significativas.  

 A massa corporal e o comprimento dos animais foram significativamente maiores no 

grupo alimentado com farinha de taro. Esses dados diferem dos encontrados por Chan et al. 

(2006), que não observaram diferenças nesses dois critérios após a administração de farinha 

de inhame (Dioscorea alata) por 90 dias. O que pode ter contribuido para o desenvolvimento 

corporal desses animais é o nível hormonal elevado, uma vez que a testosterona auxilia no 
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desenvolvimento muscular e ósseo (Biatek et al., 2004). Outro fator que também pode ter 

contribuído, é a presença da saponina na farinha de taro, já estando muito bem relatada sua 

atuação no aumento da permeabilidade das células intestinais. Esse fator pode facilitar a 

absorção de substancias, consequentemente acarretando em uma maior massa corporal desses 

animais (Francis et al., 2002; Gee et al., 1996).  

A massa absoluta testicular apresentou-se maior no grupo experimental, visto que 

cerca de 85% desse órgão é composto pelos túbulos seminíferos, e o peso testicular está 

relacionado com a produção espermática (França & Russell, 1998). Entretanto, o peso 

testicular relativo apresentou-se significantemente menor no grupo experimental. Esse achado 

pode estar relacionado com aumento de 20% do peso corporal que esses animais apresentaram 

nesse período. Ademais, o grupo alimentado com farinha de taro obteve o diâmetro total e 

altura do epitélio seminífero significativamente maior, esse parâmetro estando relacionado 

positivamente à atividade espermatogênica, e neste estudo os valores estão de acordo com 

encontrado para a maioria dos amniotas (animais cujos embriões são rodeados por uma 

membrana amniótica) variando de 180μm a 300 μm (Roosen-Runge, 1977; Sinha-Hikin et al., 

1989; Takashiba et al., 2011). Já a altura do epitélio seminífero está associada à 

funcionalidade do túbulo (Sinha-Hikin et al., 1989; Moura et al., 2006; Takashiba et al., 

2011). Segundo Wing et al. (1982), o aumento luminal pode também provocar o aumento do 

diâmetro tubular, o que também pode interferir na altura epitelial, área luminal e área total do 

túbulo (Takashiba et al., 2011). Esses resultados corroboram com os encontrados por, Goel et 

al. (2006), que demonstraram o efeito de um extrato de uma planta (Hippophae rhamnoides) 

rica em flavonoides, polifenóis e taninos, que promoveu o aumento da massa testicular, 

mesmo que não significativo e proporcionou um aumento significativo no diâmetro total do 

túbulo seminífero (104% comparado com o grupo controle). Em outro estudo feito por Rafiee 

et al. (2016) e Vyas & Raval  (2016), constataram que a solução alcaloidal aumentou 

significativamente o peso dos testiculos, o diâmetro dos túbulos seminíferos e a altura 

epitelial. Desse modo, mesmo não sendo avaliado o potencial fertilidade, é possível sugerir 

que os fitoquímicos presentes no taro possam ter contribuído para desenvolvimento testicular.  

A quantidade de celulas de Sertoli não apresentou diferenças estatísticas entre os 

grupos. O número de células de Sertoli correlaciona-se positivamente com o peso testicular, 

com o número de diferentes populações de células germinativas e com a produção de 

espermatozoides (Berndtson & Jones, 1986). Wu et al. (2015), observaram que culturas de 

células de Sertoli tratadas com diosgenina tiveram aumento significativo nas suas 
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quantidades. Mesmo que não tenham sido observadas diferenças estatísticas nesse estudo, o 

grupo experimental obteve um aumento de 4%, podendo ser devido à diosgenina (saponina) 

presente no taro. Em ratos, essas células têm seu pico de crecimento no período perinatal, 

entretanto o decaimento de proliferação varia muito entre os autores, podendo ser até 4 

semanas após no nascimento.  Em função disso, o taro teve pouca influência no crecimento 

dessas células, já que as mães não receberam essa intervenção na gestação e lactação e pode 

ser por esse motivo, que o aumento na quantidade dessas células não foi significativo no 

grupo experimental. 

Neste estudo a Colocasia esculenta favoreceu o aumento dos níveis séricos de 

testosterona, possivelmente, pelo estimulo hipofisário gonadal ou por atuação nos receptores 

hormonais. A saponina presente nesse alimento, incluindo a diosgenina, tem sido investigada 

por agir na produção de esteroides (Francis et al., 2002; Jianfeng et al., 2012; Tahvilzadeh et 

al., 2016). Isso ocorre pela sua ligação com receptores desses hormônios ou a enzimas que os 

metabolizam, em ambos os casos pode ocorrer aumento na sua síntese (Francis et al., 2002; 

Jianfeng et al., 2012). Além disso, verificou-se também que os flavonoides são capazes de 

elevar esses níveis hormonais por ação serotoninérgica ou impedindo sua degradação 

metabólica (Yang et al., 2004; Ratnasooriya & Fernando, 2008; Jianfeng et al., 2012). 

Adicionalmente, os alcaloides podem atuar diretamente sobre as células de Leydig (Vyas & 

Raval, 2016; Zamblé et al., 2008) e existem hipóteses, de que os polifenois têm a capacidade 

de modular a receptação de neurotransmissores (Schaffer  et al., 2012). Assim, é possível 

sugerir que os achados desses autores possam justificar o aumento hormonal descrito neste 

trabalho, devido à presença de  saponinas, flavonoides, alcaloides, polifenois e seus 

mecanismos de ação envolvidos. 

Outros estudos já observaram esses achados com relação ao aumento hormonal, 

utilizando alguns desses compostos. Vyas & Raval (2016) viram que extrato da planta 

Hygrophila  spinosa rica em alcaloides e saponina, na concentração de 1000 μg/mL 

promoveu um aumento nos níveis de testosterona  secretada pelas células de Leydig (in vitro) 

em mais de 300%. Ademais, eles também observaram que esse aumento hormonal favoreceu 

a espermatogênese nos túbulos seminíferos, assim como o aumento do diâmetro e do lúmen. 

Jianfeng et al. (2016) também observaram que extrato de Arctium lappa L. rico em 

fitoquímicos, nas concentrações de 600 mL/kg e 1200 mL/kg promoveram um aumento de 

mais de 220%, nas concentrações de testosterona e estimularam o comportamento sexual dos 

animais. Neste estudo, foi demonstrado o aumento em mais de 250% nos níveis de 
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testosterona, o que está de acordo com os estudos descritos, não tendo sido observado nenhum 

efeito deletério às células testiculares. 

Portanto, é possível afirmar que os compostos presentes no taro foram capazes de 

proporcionar um aumento nos níveis hormonais e, consequentemente, uma alteração no 

desenvolvimento dos túbulos seminíferos.  
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7 CONCLUSÕES   

 

 Após 90 dias de experimento, foi observado que a ingestão alimentar e calórica 

permaneceram semelhantes entre os grupos, entretanto a farinha de taro promoveu um 

aumento na massa, comprimento corporal desses animais. 

 O peso testicular foi maior no grupo alimentado com farinha de taro, enquanto que o 

peso testicular relativo foi menor no mesmo grupo.  

  A dieta contendo farinha de taro também interferiu na morfologia dos túbulos 

seminíferos, apresentando diâmetro total, altura do epitélio seminífero, altura luminal, 

área luminal e área total maiores comparado com o grupo controle. 

  A quantidade de células de Sertoli não se apresentou diferente entre os grupos.  

 Os níveis de hormonais de testosterona também foram maiores no grupo experimental, 

e isso pode ter influenciado no desenvolvimento dos parâmetros testiculares e 

corporais.  

Embora seja um estudo experimental, os resultados sugerem a importância do consumo de 

taro na promoção do desenvolvimento dos túbulos seminíferos de ratos jovens. 
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9 ANEXO 
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9.1 APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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9.2 PROTOCOLO PADRÃO PARA O PROCESSAMENTO HISTOLÓGICO 

 

1- Desidratação 

Álcool 70% durante 1 hora  

Álcool 80% durante 1 hora  

Álcool 90% durante 1 hora  

Álcool 100% durante 1 hora e 10 minutos 

Álcool 100% durante 1 hora e 10 minutos  

1- Diafanização 

Xilol I durante 1 hora e 10 minutos 

Xilol II durante 1 hora e 10 minutos  

2- Impregnação 

Parafina I durante 30 minutos na estufa 

Parafina II durante 30 minutos na estufa 

3- Inclusão 

Após passar por todos os processo incluir o tecido em parafina 

 

 

 

 

 

 

 

 


