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Recentes estudos com proteínas que estão relacionadas à fertilidade, descreveram a 

importância da atuação das proteínas ADAM, secretadas durante o trânsito epididimário, na 

ligação óvulo-espermatozoide e na maturação espermática. A atividade desta e de outras 

proteínas depende da sua correta conformação, processo este, altamente controlado por 

chaperonas específicas. A expressão de proteínas da família de chaperonas PDI (proteína 

dissulfeto isomerase) é verificada em todos os organismos multicelulares, e sua localização 

compreende as extensões do Retículo Endoplasmático, mas sua atuação se dá pela migração 

das mesmas até a superfície celular. A chaperona PDIA1 atua no controle conformacional da 

proteína ADAM17, ativando ou desativando essa proteína através da manipulação das suas 

pontes de dissulfeto. A atuação dessa chaperona também foi descrita em diversas funções 

relacionadas a: câncer, neurodegeneração, imunidade, homeostase e fertilidade. Com base 

nesses estudos, o objetivo desse trabalho foi verificar a presença da chaperona PDIA1 em 

amostras de sêmen, das diferentes regiões do epidídimo, de animais normais e de animais que 

possuem uma deficiência do hormônio testosterona (imunocastrados). Para esse estudo, 

utilizou-se o modelo suíno, que possui similaridades fisiológicas com o humano e sua 

morfologia permite a visualização e manipulação com maior precisão. Amostras de sêmen, 

das diferentes regiões do epidídimo (cabeça, corpo e cauda) foram coletadas e preparadas. 

Acrescentou-se PBS e concentrou-se por centrifugação. Após, as células foram 

ressuspendidas em tampão lise e o extrato proteico foi armazenado a -20°C. A técnica de 

eletroforese SDS-PAGE seguida do Western Blotting foi usada para confirmação da presença 

da proteína nas amostras. A análise quantitativa do Western Blotting demonstrou que, em 

animais normais, a chaperona PDIA1 só estava presente nos espermatozoides da região da 

cabeça e corpo do epidídimo, indicando uma possível relação da sua atuação em estágios 

iniciais da maturação espermática. Entretanto, em animais imunocastrados, a proteína estava 

presente em todas as regiões do epidídimo. Estes resultados podem indicar um possível 

controle endócrino da expressão dessa proteína. Uma vez que a deficiência de testosterona 

causa danos ao espermatozoide, a expressão dessa proteína pode ser indicativo de qualidade 

espermática. 


