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RESUMO 

 

Souza Júnior AEP. Acetato de medroxiprogesterona administrado em 
período pré-natal induz hipospádia em machos e virilização em fêmeas de 
camundongos. [tese]. São Paulo, Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, 2005. 57p. 
 
Introdução: a fertilização in vitro tem sido associada com um aumento na 

incidência da hipospádia, e alguns hormônios usados em seus protocolos 

têm sido implicados neste processo. Adicionalmente a progesterona tem 

sido estudada por seus efeitos virilizantes. Para testar essas hipóteses em 

um modelo animal, descrevemos neste trabalho as alterações morfológicas 

ocorridas no tubérculo genital de camundongos, os quais foram expostos à 

progesterona durante a vida intrauterina. Para avaliar a importância dos 

receptores androgênicos como parte deste processo, utilizamos animais 

nocaute para receptores androgênicos (camundongos Tfm). Métodos: 

Quarenta e oito fêmeas grávidas foram estudadas. O acetato de 

medroxiprogesterona (AMP) foi administrado através de injeção subcutânea 

durante os dias 12º a 18º da gestação de camundongos normais e de 

camundongos nocaute para receptores androgênicos (camundongos Tfm). 

Os animais foram divididos em quatro grupos: 1) 50 mg/kg/dia, 2) 100 

mg/kg/dia, 3) 200 mg/kg/dia e 4) óleo mineral (grupo controle). No 19º dia 

gestacional, os fetos foram sacrificados e a morfologia dos tubérculos 

genitais foi examinada utilizando-se de técnicas histológicas, moldes de 

resina plástica e reconstruções tridimensionais feitas por computador. 

Resultados: Considerando o número de fetos por gestação a média do 

grupo controle foi de 10,3, no grupo de 50 mg/kg/dia de 14,6, no grupo de 

100 mg/kg/dia de 7,5 e no grupo de 200 mg/kg/dia de 9,25, totalizando 426 

fetos. Com relação ao sexo obtivemos no grupo controle 42% de fetos 

machos e 58% fêmeas, no grupo de 50 mg/kg/dia 57% machos e 43% 

fêmeas, no grupo de 100 mg/kg/dia 50% de cada sexo e no grupo de 200 

mg/kg/dia 54% machos e 46% fêmeas. As análises microscópicas dos cortes 

histológicos dos fetos do sexo masculino demonstraram a presença de 
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hipospádia em 50,6%, 53,3% e 58,3% nos grupos de 50, 100 e 200 

mg/kg/dia de AMP, respectivamente. Em contrapartida, os fetos do sexo 

feminino apresentaram virilização da genitália externa em 52,6%, 64,4% e 

74,5% nos grupos de 50, 100 e 200 mg/kg/dia de AMP. Nos fetos 

masculinos expostos à progesterona, as análises histológicas revelaram um 

meato uretral localizado em uma posição mais proximal, um comprimento 

uretral menor e um tecido periuretral malformado e fino, condizente com o 

diagnóstico de hipospádia. Nos fetos do sexo feminino, foi observado uma 

uretra mais longa e um tecido esponjoso periuretral hipertrofiado. Nos 

animais Tfm, os fetos tratados com progesterona não apresentaram 

diferenças significativas quando comparados aos do grupo controle. 

Conclusões: A progesterona afeta o desenvolvimento normal da genitália 

externa de camundongos, aumentando a incidência de hipospádia em fetos 

do sexo masculino e virilização nos do sexo feminino. Os resultados deste 

estudo sugerem que os receptores androgênicos possam estar envolvidos 

no processo que acarretou alterações no desenvolvimento normal da 

genitália do camundongo. 

 

Descritores: Progesterona, Hipospádia, Virilismo, Fertilização in vitro, 

Camundongos, Camundongos knockout 
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SUMMARY 

Souza Júnior AEP. Medroxyprogesterone acetate administered during pre-
natal period causes hypospadia in male and virilization in female mice. [tese]. 
São Paulo, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 2005. 
57p. 
 
Introduction: In vitro fertilization (IVF) has been associated with an increase 

incidence of hypospadias. IVF protocols require the maternal use of 

progesterone which may be a factor in causing hypospadias. Additionally 

progestins have been speculated about some virilizing effects. To test these 

hypotheses in an animal model, we describe the effects of maternal 

progesterone exposure on genital development in wild mice (CD1). To 

evaluate if the androgen receptors are involved on this process, we used 

animals knockout to androgen receptors (Tfm mice). Methods: 48 timed 

pregnant mice were studied. Medroxyprogesterone acetate (MPA) was 

administered by subcutaneous injection on gestation days 12 to 18. The 

animals were divided into 4 treatment groups: 1) 50mg/kg, 2) 100mg/kg, 3) 

200 mg/kg and 4) vehicle alone (control). On gestational day 19, the pups 

were sacrificed. The morphology of the genital tubercles were examined 

using hisologic techniques, plastic cast molds and three dimensional 

computer reconstruction. Results: Considering the number of pups per 

animal, the average in the control group was 10.3, in 50mg/kg was 14.6, in 

100mg/kg was 7.5 and in 200mg/kg was 9.25 performing 426 fetuses. 

Regarding the sex, control group had 42% male fetuses and 58% female, 

50mg/kg had 57% male and 43% female, 100mg/kg had 50% to both sexes 

and 200mg/kg had 54% male and 46% female fetuses. Microscopic analysis 

by serial histologic sections confirmed the presence of hypospadias in 

50.6%, 53.3% and 58.3% respectively in 50, 100 and 200mg/kg of MPA 

treated CD1 male fetuses. In contrast, CD1 female fetuses presented 

virilization of the external genitalia in 52.6%, 64.4% and 74.5% respectively in 

the same treated groups in a dose dependent maner. In males, the histologic 

analysis revealed a more proximal urethral opening compared to controls, a 

shorter overall urethral length and a thin and malformed periurethral 

spongiosum. In females was observed a longer overall urethral length and a 
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hypertrophied periurethral spongiosum. Regarding the Tfm mice, the animals 

treated with MPA didn’t have any genital anomalies compared to the controls. 

Conclusion: Exposure to progestins during pregnancy affects the normal 

development of the genitalia in the CD1 mouse. Progesterone affects the 

development of the external genitalia in mice, increasing the incidence of 

hypospadias in male and virilization in female fetus. The results of this study 

suggest that the androgen receptor might be involved in the process. 

 
 
Keywords: Progesterone, hypospadia, virilism, in vitro fertilization, mice, 

knockout mice  
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A hipospádia é uma das anomalias congênitas mais comuns do 

sistema urogenital. Consiste em uma malformação da uretra que ocorre 

durante o seu desenvolvimento, não havendo a fusão das dobras da placa 

uretral, que permanece aberta, não ocorrendo, portanto, a formação do tubo 

uretral. Classicamente existem três anormalidades anatômicas que estão 

presentes no pênis com uretra hipospádica: 1) meato uretral em posição 

anormal na face ventral do pênis, o qual pode estar localizado em qualquer 

posição a partir da glande até o períneo; 2) curvatura ventral do pênis, ou 

seja, “chordee”; 3) distribuição anormal da pele, apresentando um excesso 

de pele dorsal e uma escassez ventral. Deve-se ressaltar que as duas 

últimas anormalidades citadas podem não estar presentes em todos os 

casos (Retik e Borer, 2003). 

A hipospádia pode ser classificada quanto ao seu grau de severidade, 

ou seja, de acordo com a posição em que se encontra o meato uretral 

conforme o diagrama da Figura 1. 
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Figura 1 - Esquema modificado da descrição anatômica do grau da hipospádia 
dividida em três grandes categorias baseadas no nível do meato uretral 
após ortofaloplastia (Retik e Borer, 2003) 

 

Com relação à sua incidência, a hipospádia ocorre aproximadamente 

em 1:200 a 1:300 nascidos vivos do sexo masculino (Baskin, 2000). Na 

moderna sociedade industrial em que vivemos, a prevalência da hipospádia 

tem aumentado nas últimas duas décadas, sem haver, entretanto, uma 

razão completamente estabelecida para este fato (Paulozzi et al. 1997; 

Paulozzi 1999). 

Uma hipótese que tem sido aventada para explicar este aumento na 

incidência desta malformação tem relação com a exposição materna a 

agentes provenientes do meio externo que tivessem a capacidade de alterar 

o equilíbrio endocrinológico fetal e desta maneira causar alterações na 
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formação uretral. Estes agentes são denominados interferentes do sistema 

endocrinológico (ISE), conhecidos na língua inglesa como “endocrine 

disruptors” (Baskin et al. 2001a; Steinhardt, 2004). 

Por este motivo, atualmente tem-se despendido estudos em pesquisa 

básica na tentativa de se compreender melhor a etiologia da hipospádia, visto 

que até o momento o único tratamento disponível consiste na correção cirúrgica 

do defeito anatômico (Baskin et al., 1994 e 1996; Baskin e Duckett, 1998). 

O fato de existirem mais de 300 diferentes técnicas cirúrgicas 

descritas para a correção desta anomalia, atesta que o tratamento ainda não 

está bem definido (Hodgson, 1975; Belman, 1997; Baskin, 2000). 

Muitos pacientes têm um resultado cirúrgico não satisfatório, 

apresentando dificuldades miccionais e deformidades na genitália 

provenientes de sucessivas cirurgias. Em decorrência deste fato, podem 

surgir dificuldades na esfera sexual, prejudicando seus relacionamentos. 

Vários estudos, avaliando homens portadores de hipospádia que foram 

submetidos à correções cirúrgicas na infância, demonstraram insatisfação 

quanto aos resultados plásticos e funcionais. Além disso, o trauma 

psicológico para os pais de uma criança com anomalias genitais é bastante 

significante (Mureau et al., 1995 e 1996). 

Quanto ao aspecto financeiro, o montante despendido com o 

tratamento da hipospádia torna-se significativo quando se consideram os 

custos hospitalares, os honorários médicos e o tempo gasto para o 

tratamento desses pequenos pacientes. Com os recentes relatos de 

aumento na incidência da hipospádia, devemos considerar novos estudos 
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em relação à sua etiologia, que possam nos levar a novas formas de 

tratamento desta anomalia tão freqüente (Silver, 2004). 

A formação da genitália masculina normal e a diferenciação uretral 

são dependentes da ação de alguns elementos, tais como: fatores de 

crescimento, testosterona e seus metabólitos e receptores androgênicos 

funcionantes (Goldman, 1971; Cohn 2004; Holmes et al., 2004). Embora se 

saiba que deficiências de origem genética no metabolismo dos androgênios 

possam levar a formação de hipospádia, este fato não é capaz de explicar a 

grande maioria dos casos diagnosticados de hipospádia nos dias atuais 

(Albers et al. 1997; Feyaerts et al., 2002; Holmes et al. 2004). 

Autores como Fisch et al., 2001 relatam uma associação com o 

aparecimento de hipospádia e o aumento da idade materna. 

Gatti et al., 2001 chamam a atenção com relação a uma incidência 

superior da malformação (cerca de 10 vezes superior a da população 

normal) em crianças prematuras e que nasceram pequenas para a idade 

gestacional, sugerindo que fatores que eventualmente pudessem contribuir 

com a ocorrência deste fato, em uma fase precoce da gestação, também 

poderiam contribuir no surgimento da hipospádia. 

Allen e Griffin (1984) e Boehmer et al. (2001) realizaram investigações 

clínicas, análises bioquímicas e de biologia molecular em pacientes portadores 

de hipospádia na tentativa de elucidar sua etiologia. Allen e Griffin (1984) 

sugeriram que a hipospádia seria a manifestação local de uma endocrinopatia, 

ao invés de ser apenas uma alteração morfológica isolada e que a justificativa 

para este fato seria devida a um atraso na maturação do eixo hipotálamo-
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hipófise-testículo. Boehmer et al. (2001) e Utsch et al. (2004) encontraram 

explicações etiológicas para apenas 31% dos casos avaliados, que 

compreenderam: síndromes genéticas complexas, anormalidades 

cromossômicas, testículos evanescentes, síndrome de insensibilidade a 

androgênios e deficiência da enzima 5-alfa-redutase tipo 2. Desta forma, os 

autores concluíram que 69% dos casos de hipospádia não apresentavam 

etiologia definida, sendo necessários estudos futuros para sua definição. 

Manson e Carr (2003), em artigo de revisão, concluem que não existe 

ainda consenso estabelecido quanto ao papel exercido pelos agentes 

químicos provenientes do meio ambiente, que eventualmente participem na 

gênese da hipospádia, apesar de estudos laboratoriais indicarem que 

diversas substâncias possam estar envolvidas. Para estes autores, novas 

pesquisas epidemiológicas que examinem simultaneamente fatores 

genéticos que controlam a ação e o metabolismo androgênico, juntamente 

com a influência de fatores do meio ambiente, que possam de alguma forma 

interferir na embriologia genital, são necessárias para elucidar a completa 

etiologia da hipospádia. 

Especificamente quanto ao fator genético, Fredell et al. (2002), 

descreveram a presença familiar da patologia, com um ou mais casos em 

uma mesma família em 7% das famílias avaliadas, demonstrando um índice 

de hereditariedade de 0,99 e uma evidência multifatorial. Desta forma, estes 

resultados sugerem que a hipospádia apresenta um fator monogênico em 

uma pequena proporção das famílias avaliadas e que uma causa 

multifatorial deve ser a responsável pela maioria dos casos. 
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A uretra se desenvolve ao longo da face ventral do tubérculo genital, 

sendo que este processo ocorre a partir da extremidade proximal do tubérculo 

em direção a sua extremidade distal (Cunha e Baskin, 2004). Tanto no 

camundongo quanto em humanos este processo tem sido bem descrito durante 

toda a sua extensão, sendo comparável. Desta forma, portanto, podemos 

empregar um modelo animal utilizando camundongos para o estudo do 

desenvolvimento uretral humano (Baskin, 2000; Baskin et al. 2001b e 2004). 

Estudos de imunohistoquímica têm demonstrado que existem receptores 

androgênicos com a presença da enzima 5-alfa-redutase tipo 2 na face ventral 

da uretra, local este que está diretamente relacionado com a remodelação e 

posterior tubularização uretral (Kim et al., 2002). Deficiências na atividade da 5-

alfa-redutase tipo 2, levando à diminuição nos níveis de diidrotestosterona, 

poderiam levar ao aparecimento de hipospádia, segundo Silver e Russell (1999). 

Sultan et al. (2001), compartilham da mesma opinião e acrescentam 

que mutações nos genes que controlam a atividade da 5-alfa-redutase tipo 2 

são comuns e que os chamados ISE podem ser capazes de mimetizar uma 

deficiência da referida enzima, e portanto deve ser conferida atenção 

especial a eles. 

Similarmente, modelos animais têm demonstrado a ocorrência de 

hipospádia quando existe a exposição materna a fatores contaminantes do 

meio ambiente que possuem componentes estrogênicos (Gray et al., 1985, 

1999a, 1999b e 2001). Este fato levanta a possibilidade de que estes fatores 

possam estar relacionados com o aumento mundial na incidência da 

hipospádia (Baskin et al., 2001a; Kim et al., 2004). 
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Yucel et al., 2003 demonstraram em modelos animais o 

desenvolvimento de hipospádia a partir da exposição materna a estrogênios. 

Posteriormente Yucel et al., 2004a publicaram estudo revelando o 

aparecimento de malformações genitais após a exposição materna a altas 

doses de prednisona. Sendo os corticoesteróides amplamente utilizados 

para o tratamento, por exemplo, da asma materna, esta situação poderia 

representar um risco adicional para o feto. 

Recentemente, tem sido descrita uma associação entre processos de 

fertilização in vitro, exposição materna à progesterona e a presença de 

hipospádia em recém-nascidos do sexo masculino (Macnab e Zouves, 1991; 

Silver et al., 1999; Wennerholm et al., 2000; Silver, 2004). Esta observação 

aventa a possibilidade de que medicações utilizadas como parte do 

protocolo administrado nos processos de fertilização in vitro, poderiam 

alterar o metabolismo endócrino materno-fetal. Os protocolos em questão 

requerem a utilização de progesterona pela mãe, com a finalidade de 

manutenção da gestação. A exposição materna à progesterona durante o 

período gestacional, poderia ser um fator causal para a maior incidência de 

hipospádia na referida população. 

Autores como Aarskog (1979) e Calzolari et al. (1986) corroboram 

desta opinião, descrevendo em seus trabalhos retrospectivos uma 

associação entre o uso de progesterona pela mãe e o aparecimento de 

hipospádia. 

Em contrapartida, os estudos de Mau (1981) e Briggs (1982) não 

compartilham da mesma opinião, dizendo não observar na população 
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estudada por eles um aumento no risco de aparecimento de hipospádia, 

associado ao uso de progesterona pela mãe durante a gestação. 

Adicionalmente a estes fatos, a progesterona também tem sido 

estudada quanto a seus efeitos virilizantes (Revesz et al., 1960; Suchowsky e 

Junkmann, 1961; Lerner et al., 1962; Bardin et al., 1983, Prahalada et al., 1985). 

 

 

1.1 Justificativa do Estudo 

Para testar a hipótese do envolvimento da progesterona na gênese da 

hipospádia na genitália masculina e da virilização na genitália feminina, 

descrevemos neste trabalho por meio de um modelo animal, os efeitos que a 

exposição materna à progesterona possa causar, com relação ao 

desenvolvimento genital em fetos de camundongos normais. Para 

demonstrar a importância dos receptores androgênicos como parte deste 

processo, repetimos a exposição materna a progesterona, porém agora em 

camundongos nocaute para a presença de receptores androgênicos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. OBJETIVOS 

 

 



 OBJETIVOS - 11 

 

Os objetivos deste estudo são: 

a) Demonstrar as alterações morfológicas causadas pela exposição 

materna a progesterona, na genitália externa de fetos de camundongos 

normais. 

b) Avaliar o envolvimento dos receptores androgênicos, como parte 

deste processo. 
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Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Pesquisa Animal da 

Universidade da Califórnia, San Francisco, CA e pelo Comitê de Ética da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Foram utilizados para a realização dos experimentos dois grupos de 

animais. O primeiro envolvia camundongos normais e o segundo, 

camundongos portadores de uma mutação genética, induzida pelo fator 

testículo-feminilizante em camundongos (Tfm), fator este que está ligado ao 

cromossomo X. Esta mutação, que tem sua base molecular na deleção do 

exon 1 do gene do receptor androgênico, provoca uma completa ausência 

de sensibilidade dos receptores androgênicos, levando estes animais ao 

desenvolvimento da Síndrome dos Testículos Feminilizantes. Os animais em 

questão, que são conhecidos como camundongos Tfm, segundo Lyon e 

Hawkes (1970) e Cunha e Young (1991), apresentam testículos intra-

abdominais que produzem testosterona, porém esta não atua pela ausência 

de sensibilidade dos receptores androgênicos, não ocorrendo, portanto, a 

formação de estruturas do aparelho genital masculino como próstata e 

vesículas seminais. Em relação à formação da genitália externa, estes 

animais possuem uma genitália que macroscopicamente assemelha-se à 

feminina. 
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Fêmeas normais, prenhas do tipo CD11 foram recebidas no 

Laboratório Frank Hinman Jr. do Departamento de Urologia da Universidade 

da Califórnia, San Francisco, CA, no décimo segundo dia de seu ciclo 

gestacional. 

Os camundongos Tfm apresentavam uma coloração diferenciada 

(Tabby) induzida geneticamente pelo fator Ta, e foram fornecidos a partir de 

uma colônia ativa existente no laboratório do Prof. Gerald Cunha do 

Departamento de Anatomia da Universidade da Califórnia, San Francisco, 

CA. Para obtenção destes animais, fêmeas heterozigotas para os fatores 

Tfm e Ta (XTfm, + / X+,Ta), foram cruzadas com machos (X+,Ta / Y). 

A idade gestacional dos fetos foi determinada considerando-se como 

dia zero da gestação o dia em que foi encontrado o “plug” vaginal na 

genitália da fêmea heterozigota para o fator Tfm. 

Todos os animais foram mantidos isoladamente em caixas de 

policarbonato (20 X 25 X 47 cm) com aparas de madeira de pinho tratadas 

especialmente para uso em laboratório (com tratamento térmico para 

remoção de resinas) utilizadas como assoalho. Eles foram aclimatados em 

um ambiente entre 68 e 74°F com 40 a 50% de umidade relativa numa 

seqüência de luminosidade invertida (quatro horas de luz e 10 horas de 

escuro). Foram alimentados com ração2 (dieta altamente energética para 

gestação e lactação) e água de uso comum (proveniente do sistema 

municipal de tratamento de águas de San Francisco, CA, testada para 

pesticidas e metais pesados) ad libitum. 

                                                             
1 Camundongos C57BL/6 - Laboratório Charles River Breeding, Wilmington, MA - EUA 
2 Purina Labdiet 5008 
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As fêmeas grávidas foram expostas a progesterona sintética durante 

a gestação. A progesterona foi administrada na forma de acetato de 

medroxiprogesterona (AMP) em três diferentes dosagens, a saber: 50 

mg/kg, 100 mg/kg e 200 mg/kg por dia. A AMP foi suspensa em óleo mineral 

e administrada através de injeção pela via subcutânea durante o 12° e o 18° 

dia de gestação. Os animais do grupo controle receberam apenas o óleo 

mineral, também por via subcutânea. O peso materno foi monitorado durante 

o período de tratamento. No 19° dia gestacional, os animais foram 

sacrificados e os fetos foram retirados do útero através de laparotomia. Em 

seguida os fetos eram contados, pesados e sacrificados por decapitação. Os 

tubérculos genitais eram então examinados e dissecados com auxílio de 

microscopia. O sexo fetal (masculino, feminino ou Tfm) era determinado pela 

identificação de ovários para fêmeas, testículos intra-abdominais para 

machos e ausência de estruturas prostáticas e vesículas seminais para 

animais Tfm. 

Procedia-se então a identificação da área de fusão das dobras da 

placa uretral, neste momento imagens foram capturadas utilizando-se uma 

câmera fotográfica digital3 acoplada ao microscópio de dissecção. Após 

estes procedimentos os tubérculos genitais dos fetos de ambos os sexos 

foram fixados em formalina, embebidos e emblocados em parafina, para 

então serem seccionados em cortes histológicos seriados de quatro microns 

de espessura e posteriormente serem corados pela coloração de 

hematoxilina e eosina (HE). 

                                                             
3 Nikon, Melville, New York 
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Os tubérculos genitais eram examinados para se identificar a 

presença de hipospádia nos fetos do sexo masculino, virilizarão nos fetos do 

sexo feminino, e a presença de algum tipo de alteração nos tubérculos 

genitais dos fetos Tfm. 

A anatomia estrutural foi reconstituída em computador a partir de 

imagens que foram capturadas por uma câmera digital utilizando-se um 

programa especial para reconstituição de imagens tridimensionais4 instalado 

em uma unidade Power Macintosh G45. Foram digitalizados cortes 

histológicos seqüenciais a cada três a cinco secções. As estruturas 

anatômicas descritas como corpos cavernosos, uretra, placa uretral, tecido 

esponjoso periuretral e pele foram manualmente identificados e conferidos 

sobre as secções histológicas originais. 

Procedeu-se então a análise das estruturas tridimensionais criadas 

que correspondiam ao lúmen uretral, a uretra, a placa uretral, ao tecido 

esponjoso e erétil e demais estruturas circundantes. Estas imagens 

tridimensionais foram criadas a partir de eixos verticais e horizontais (eixos X 

e Y) proporcionando a confecção de uma estrutura com capacidade de 

animação e movimentação. Desta maneira era possível a identificação de 

ângulos de visão, de especial interesse, os quais foram capturados por 

imagens estáticas. 

A morfologia tridimensional da bexiga e da uretra foi estudada por 

meio da confecção de moldes de resina plástica que foi injetada através do 

lúmen uretral nos fetos masculinos, femininos e Tfm. 

                                                             
4 SURFdriver 3.5 software , University of Hawaii and University of Alberta 
5 Apple, Sunnyvale, Califórnia 
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Foi utilizada para confecção dos moldes a resina Batson’s N°17 

Plastic Replica and Corrosion Kit6 preparada imediatamente após a 

dissecção e exposição da bexiga, procedimento este que foi facilitado pela 

utilização de um microscópio de dissecção. 

Para a preparação da resina utilizou-se uma solução composta dos 

seguintes reagentes: base de solução (5% de 2-ácido propenóico, 2-metil-

1,2-etanedil ester, 10% de dibutil-fetalato, 75% de metil-metacrilato e 10% de 

poli-metil-metaclilato), reagente catalítico (14% de acetona, 8% de peróxido 

de benzoil e 74% de dibutil-fetalado) e reagente promotor (53% de dibutil-

fetalato e 47% de N, N-dimetil-4-toluidina), que foram empregados 

obedecendo a seguinte proporção 8,3: 1,6: 1. Foi adicionado o pigmento 

azul (60% de 1,2-ácido benzeno-dicarboxílico, bis 2-etilexil ester, 30% 

fetalocianina e 20% de epóxido de óleo de soja) para a coloração da resina. 

Depois da adição do catalítico o líquido foi injetado na bexiga através de 

uma agulha de 30 gauges ou de uma pipeta-agulha de microglass conectada a 

um tubo de Silastic7 que foi adaptado a uma seringa tipo tuberculina. 

Finalizava-se a injeção do líquido quando se observava o completo 

preenchimento da bexiga e o extravasamento da resina através do meato 

uretral. Os espécimes então eram acondicionados para secar à temperatura 

ambiente por duas horas enquanto a resina plástica sofria polimerização. 

Depois deste período, estando os espécimes completamente secos os mesmos 

eram imersos em hidróxido de sódio (10N-NaOH) por 12 horas seguido de 

imersão em ácido clorídrico (10M-HCl) por 24 horas e então lavados em etanol 

                                                             
6 Polysciences, Inc. Warrington, PA 
7 Dow-Corning Co. Midland, MI 



 MÉTODOS - 18 

a 70%. Este processo químico facilitava a destruição dos tecidos em volta do 

molde de resina da bexiga e uretra. Com o auxílio do microscópio e micro 

fórceps de dissecção, removia-se todo e qualquer tecido remanescente, 

permanecendo apenas o molde de resina plástica que revelava toda a 

anatomia desde a bexiga até o meato uretral. A porção vesical dos moldes era 

utilizada para se colar uma pequena haste de madeira que facilitava o 

manuseio da peça durante a realização de fotografias, para as quais utilizou-se 

uma câmera digital1 equipada com lentes do tipo macro. 

Os moldes de resina plástica provenientes de fetos controle e fetos 

tratados com progesterona foram comparados com relação as suas reais 

medidas de configuração tridimensional. 

 

 

3.1 Análise Estatística 

Para avaliar as possíveis diferenças entre as porcentagens de 

aparecimento de alterações de genitália externa segundo as dosagens 

anteriormente pré-fixadas de progesterona, tanto no grupo dos machos 

quanto no das fêmeas, foi utilizado o teste não paramétrico da 

decomposição aditiva do qui-quadrado (?2), obedecendo-se sempre as 

restrições de Cochran (1954). O nível de rejeição para a hipótese de 

nulidade foi fixado sempre em um valor menor ou igual a 0,05. 

Quando a estatística calculada apresentar significância, será utilizado 

um asterisco (*) para caracterizá-la; caso contrário quando não significante 

usaremos (NS). 

 



 

 

4. RESULTADOS 
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O exame macroscópico revelou diferenças entre os fetos do grupo 

controle masculino, feminino e Tfm quando comparados com os fetos 

expostos ao AMP. O meato uretral dos fetos controle masculino encontrava-

se exatamente no ponto mais distal dos tubérculos genitais. Em contraste, o 

meato uretral dos fetos controle feminino encontrava-se numa posição um 

pouco mais proximal, próximo da base do tubérculo genital. A localização do 

meato uretral nos fetos com ausência de receptores androgênios, ou seja, os 

fetos Tfm foi semelhante aos fetos controle feminino (Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Tubérculos genitais com 19 dias de gestação. Setas demonstram o meato 
uretral. Barras representam 200 µm. (A) camundongo normal macho. (B) 
camundongo normal fêmea. (C) Camundongo Tfm 
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Aproximadamente 50,6%, 53,3% e 58,3% dos fetos masculinos que 

foram tratados com AMP nas dosagens de 50, 100 e 200 mg/kg/dia 

respectivamente, apresentaram hipospádia, sendo que esta anormalidade 

uretral foi observada tanto macro quanto microscopicamente, porém sempre 

foi confirmada por análises histológicas. A hipospádia foi detectada mais 

freqüentemente pelas análises histológicas do que ao exame macroscópico 

(Tabelas 1 e 2). 

 

Tabela 1 - Efeitos da exposição a progesterona in utero no tubérculo 

genital de camundongos normais 

Grupo Experimental 

Progesterona 12°-18°dia Controle 50 mg 100 mg 200 mg 

N° animais experimentais 9 9 12 12 

Total de fetos vivos 93 132 90 111 

Índice de fetos vivos por gravidez 10,3 14,6 7,5 9,25 

Fetos masculinos 39 75 45 60 

Migração proximal do meato uretral     

Macroscopia 0 36 23 34 

Histologia 0 38 24 35 

Incidência de hipospádia 0% 50,67% 53,33% 58,33% 

Fetos femininos 54 57 45 51 

Migração distal do meato uretral     

Macroscopia 0 27 28 36 

Histologia 0 30 29 38 

Incidência de virilização 0% 52,63% 64,44% 74,51% 

 

 

 



 RESULTADOS - 22 

Tabela 2 - Machos tratados com progesterona 

Dosagem 

(mg/kg/dia) 
Com alteração Sem alteração Total 

50 38 37 75 

100 24 21 45 

200 35 25 60 

Total 97 83 180 

?2
calc

 = 0,796 (NS)  p = 0,672 NS 

 

Em contraste os fetos do sexo feminino que foram tratados com AMP 

apresentaram virilização da genitália externa nas porcentagens de 52,6%, 

64,4% e 74,5% respectivamente nos grupos de 50, 100 e 200 mg/kg/dia, de 

uma forma dose dependente, entretanto não significativa (Tabelas 1 e 3). 

 

Tabela 3 - Fêmeas tratadas com progesterona 

Dosagem 

(mg/kg/dia) 

Com alteração Sem alteração Total 

50 30 27 57 

100 29 16 45 

200 38 13 51 

Total 97 56 153 

?2
calc

 = 5,582 (NS)  p = 0,061 NS 
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Com relação aos fetos Tfm, os animais tratados com AMP não 

apresentaram nenhuma anormalidade ou alteração quando comparados aos 

fetos controle Tfm (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Efeitos da exposição a progesterona in utero nos tubérculos 

genitais de camundongos Tfm 

Grupo Experimental 

Progesterona 12° - 18°dia Controle 50 mg 100 mg 200 mg 

N° animais experimentais 1 1 2 2 

Total de fetos vivos 8 11 13 14 

Índice de fetos vivos por gestação 8 11 6,5 7 

Fetos Tfm por gestação 3 4 4 4 

Migração anormal do meato uretral     

Macroscopia 0 0 0 0 

Histologia 0 0 0 0 

Percentagem 0% 0% 0% 0% 

 

Na Figura 3 serão demonstradas diferentes secções de espécimes, 

dispostas em colunas, as quais são equivalentes em relação a sua posição 

no tubérculo genital e, portanto, comparáveis. 
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Figura 3 - Cortes histológicos seriados dos tubérculos genitais. Asteriscos 

vermelhos representam o ponto de fusão das dobras uretrais. Asteriscos 
pretos representam a placa uretral aberta. Note que no macho tratado com 
100 mg de progesterona (Coluna B) a placa uretral permanece aberta ao 
longo de praticamente toda a extensão da uretra peniana, em 
contrapartida na fêmea tratada com 100 mg de progesterona a placa 
uretral fecha-se bem distalmente (coluna D, asterisco vermelho). Esta 
fêmea tratada também apresenta um aumento no desenvolvimento do 
tecido glandar em sua face ventral. Note que no animal com hipospádia 
(Coluna B), o tecido conjuntivo que circunda a uretra e que se origina na 
face lateral da placa uretral e superior à área de fusão (asterisco vermelho) 
é significativamente mais fino (setas amarelas) quando comparado ao 
animal controle (Coluna A). A fêmea tratada com 100 mg de progesterona 
(Coluna D) apresenta um crescimento assimétrico da glande e do tecido 
periuretral quando comparada ao controle (Coluna C). Também nota-se a 
abundância de tecido conjuntivo abaixo da área de fusão (setas amarelas) 
na fêmea tratada com 100 mg de progesterona (Coluna D). Barras 
representam 100 µm 
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Nos animais do sexo masculino que receberam progesterona, a 

hipospádia foi definida pela presença de um tubérculo genital que apresentava 

um meato uretral posicionado mais proximal, apresentando uma separação 

ainda mais ampla das pregas ou dobras uretrais, quando comparado aos 

tubérculos genitais dos animais controle. A análise histológica revelarou que o 

tubérculo genital que apresentava hipospádia, proveniente do animal do sexo 

masculino que foi tratado com progesterona, como observado na Figura 3, 

coluna B, difere significativamente do tubérculo genital proveniente do animal 

do grupo controle masculino, como observamos na Figura 3, coluna A. Os 

tubérculos genitais foram posicionados de igual forma nos blocos de parafina, 

sendo que os cortes histológicos iniciavam sempre na extremidade distal do 

tubérculo, no sentido transversal em relação a ele e em direção proximal. 

Considerando-se o mesmo número de cortes para cada peça e respeitada sua 

seqüência, a posição relativa para cada corte histológico pode ser comparada. 

Nota-se que no animal do sexo masculino tratado com AMP a placa uretral 

manteve-se amplamente aberta ao longo de quase toda a haste peniana 

(Figura 3, coluna B, asteriscos pretos), fato este que ocorreu em 53,9% dos 

animais deste grupo. Neste animal com hipospádia, constatamos que o tecido 

conjuntivo que circunda a uretra, o qual se origina ao longo da face lateral da 

placa uretral (Figura 3, coluna B, setas), era mais delgado quando comparado 

ao controle (Figura 3, coluna A). Em adição a este fato, exatamente ao nível da 

fusão das dobras da placa uretral, ou seja, na área da costura, observamos no 

animal tratado uma escassez do tecido conjuntivo (Figura 3, coluna B, seta, 

asterisco vermelho). 
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Em contraste, o animal do sexo feminino tratado com progesterona 

apresentou virilização da genitália externa. Esta virilização foi definida 

como um meato uretral posicionado mais distalmente no tubérculo genital, 

apresentando uma estreita separação entre as dobras da placa uretral e 

uma fusão das mesmas precocemente, originando um tubérculo genital 

mais alongado com uma uretra também mais longa, quando comparada à 

do animal controle. Como observamos na Figura 3, colunas C e D, a 

comparação entre os diferentes espécimes é de fácil apreciação, visto que, 

a posição relativa para cada corte histológico foi a mesma para cada 

secção em cada uma das colunas. Desta forma, podemos comparar a 

histologia de um feto controle do sexo feminino (Figura 3, coluna C) com 

um feto feminino tratado com 100 mg/kg/dia de progesterona (Figura 3, 

coluna D). Os cortes histológicos revelam que a genitália virilizada dos 

animais tratados com progesterona diferem significativamente dos animais 

controle, fato este que ocorreu em 64,9% dos animais deste grupo. Além 

disto observou-se um aumento na incidência deste processo de virilização 

de acordo com o aumento na dosagem de progesterona utilizada. No 

animal tratado com progesterona observa-se um tecido conjuntivo ao redor 

da uretra distintamente mais espesso (Figura 3, coluna D, setas) e 

particularmente constata-se que a face ventral da glande encontra-se mais 

desenvolvida quando comparada à face dorsal. Adicionalmente, ao nível da 

área da fusão da placa uretral o animal tratado revela um aumento na 

concentração de tecido conjuntivo. Também se observa que esta área de 

fusão encontra-se localizada em uma posição mais proximal do tubérculo 
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genital no animal controle do sexo feminino quando comparada a sua 

posição no animal do mesmo sexo tratado com progesterona (Figura 3, 

colunas C e D, asteriscos vermelhos). Frise-se que no animal tratado, o 

phallus é significativamente mais longo que no controle (Figura 3, coluna D 

e Figura 4, coluna D). 

 

 

Figura 4 - Reconstruções tridimensionais de tubérculos genitais provenientes de 
fetos de camundongos com 19 dias de gestação do sexo masculino e 
feminino. (Coluna A) Controle masculino. (Coluna B) Macho exposto a 100 
mg de AMP. (Coluna C) Controle feminino. (Coluna D) Fêmea exposta a 
100 mg de AMP. Pele representada em verde, corpo cavernoso em azul, 
glande em rosa, uretra formada em vermelho, placa uretral aberta em 
amarelo, cauda residual epitelial em azul claro e vagina em branco. 
 
OBS. As imagens na parte inferior da figura tiveram a pele (verde) 
removida digitalmente para melhor visualização das estruturas 

 

Além deste fato, com o aumento da exposição à progesterona o 

lúmen uretral alonga-se distalmente, como podemos observar claramente 

nas imagens computadorizadas de reconstrução tridimensional da Figura 4, 

Coluna D. 

As relações anatômicas entre a uretra, a área de fusão da placa 

uretral, a placa uretral, os corpos cavernosos e as estruturas circundantes 
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foram clarificadas pelas reconstruções tridimensionais (3D) realizadas por 

computador (Figura 4). Nas colunas A e B desta figura, visualizam-se 

diferentes imagens aonde é possível se comparar o tubérculo genital de um 

animal controle masculino com o de um animal também do sexo masculino 

exposto a 100 mg/kg/dia de progesterona. Observa-se a localização mais 

proximal do meato uretral no animal tratado (asterisco, coluna B) em relação 

ao controle (asterisco, coluna A). Também se observa a presença de uma 

cauda epitelial (camada de pele ventral à uretra que ocorre após o 

fechamento da placa uretral) no controle, que se encontra ausente no animal 

tratado. 

Na mesma Figura 4, na coluna C destaca-se uma reconstrução em 

3D de um tubérculo genital de um animal controle do sexo feminino. Nota-se 

a diferença em sua morfologia quando a comparamos ao controle masculino 

(coluna A) e ao feto masculino exposto à progesterona (coluna B). O 

controle feminino apresenta um meato uretral em uma posição proximal e 

não possui a cauda de epitélio quando comparado ao animal controle 

masculino. 

Adicionalmente, quando se compara o animal do sexo feminino 

exposto a 100 mg/kg/dia de progesterona (Figura 4, coluna D) com o 

controle feminino (Figura 4, coluna C) por meio das imagens 

tridimensionais, observa-se uma migração proximal da abertura vaginal 

no seio urogenital, bem como um alongamento do lúmen uretral no 

sentido distal no animal tratado, em relação ao controle (Figura 4, colunas 

C e D, asteriscos). 
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A anatomia interna da uretra foi avaliada pela confecção de moldes de 

resina plástica (Figura 5). 

 

 

Figura 5 - Moldes de resina plástica. (A) Controle masculino. (B) Controle feminino. 
(C) Macho tratado com 100mg de progesterona. (D) Fêmea tratada com 100 
mg de progesterona. Note no controle masculino (A) a uretra tortuosa e a 
localização de estruturas importantes como meato uretral (mu), uretra 
bulbar (ub), glândula bulbo-uretral, próstata e bexiga (b). Observe a 
diferença no macho exposto a progesterona (C) comparado ao controle 
(A). No macho exposto o curso da uretra é menos tortuoso, a glândula 
bulbo-uretral menos proeminente, a próstata ausente e a uretra é mais 
curta. Na fêmea tratada (D) a morfologia da uretra adquiriu um formato em 
“S” como no macho controle sendo muito mais longa que o controle 
feminino (B) 

 

A Figura 5 revela proeminentes diferenças entre os animais controle 

dos sexos masculino e feminino e os animais expostos à progesterona. O 

animal controle do sexo masculino apresenta uma uretra longa caracterizada 

pela forma curvilínea de “S”. No molde de resina deste animal, reconhece-se 

facilmente a uretra bulbar, a glândula bulbo-uretral e a próstata (Figura 5, 

letra A). No animal do sexo masculino tratado com a progesterona as 
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características masculinas tornam-se menos evidentes. Observa-se a perda 

das estruturas prostáticas e a ausência da glândula bulbo-uretral. Além 

deste fato, o lúmen uretral torna-se mais curto quando comparado ao 

controle masculino (Figura 5, letra C). 

Com relação aos espécimes do sexo feminino, destaca-se um 

expressivo alongamento do lúmen uretral quando comparamos o molde de 

resina do animal tratado com a progesterona ao do animal do grupo controle 

(Figura 5, letras B e D). 

Os animais Tfm do grupo controle foram comparados aos animais Tfm 

expostos a progesterona utilizando-se os mesmos métodos que foram 

descritos anteriormente, ou seja: cortes histológicos, reconstruções 

tridimensionais computadorizadas e moldes de resina plástica. No entanto, 

para estes animais que não possuem receptores androgênicos ativos, não 

houve diferenças significativas entre o grupo controle e os grupos 

submetidos ao tratamento com AMP (Figuras 6 e 7). 
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Figura 6 - Cortes histológicos de tubérculos genitais de animais Tfm. (Coluna A) Tfm 
controle, coloração hematoxilina-eosina. (Coluna B) Tfm exposto a 200 mg 
de progesterona, colocação tricrômico de Masson. Não existem diferenças 
significativas entre os espécimes 
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Figura 7 - Reconstruções tridimensionais de fetos Tfm com 19 dias de gestação. (A) 
Tfm controle. (B) Tfm tratado com 200 mg de progesterona. A posição do 
meato uretral é idêntica nos dois espécimes. (C) Molde de resina de Tfm 
controle; (D) Molde de resina de feto Tfm tratado com 200 mg de 
progesterona, onde mu = meato uretral e b = bexiga. Note que o 
comprimento da uretra é semelhante nos dois espécimes 
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O desenvolvimento da genitália externa masculina humana requer a 

produção e atuação de hormônios androgênicos que são produzidos pelos 

testículos (Schonfeld e Beebe, 1942; Jost, 1953; Devine, 1970; Glucksmann et al., 

1976; Wilson et al., 1981; Kim et al., 2002). 

Especificamente na uretra e nos tecidos eréteis circundantes, a 

testosterona atua após sua conversão para diidrotestosterona que ocorre 

através da enzima 5-alfa-redutase tipo 2 (Wilson et al., 1993; Kim et al., 

2002). Esta atuação é dependente de células alvo que expressam 

biologicamente receptores androgênicos normais, os quais apresentam um 

apropriado mecanismo de sinalização intracelular (Yucel et al., 2004b). 

Em contrapartida a este fato, o desenvolvimento da genitália externa 

feminina ocorre normalmente na ausência de metabólitos androgênicos 

(Koff, 1933; Ohno, 1967). 

Entretanto, a presença de algum distúrbio neste complexo balanço do 

sistema endócrino por meio de fatores endógenos e/ou exógenos pode 

acarretar em alterações morfológicas na genitália externa de ambos os 

sexos (Yucel et al., 2003; Kim et al., 2004). 

No passado, fatores ambientais geralmente não eram considerados 

como possíveis causas de hipospádia. Por exemplo, a presença da patologia 
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repetindo-se em membros da mesma família era interpretada sempre como 

resultado de uma forte influência genética. Entretanto, após o conhecimento 

de um grande número dos chamados ISE serem descritos em tecidos 

humanos por Sonawane (1995) e Brock et al. (1998), os chamados fatores 

ambientais passaram a ser considerados como possíveis causas para o 

aparecimento da malformação. 

O aumento da incidência nos últimos trinta anos de várias formas de 

dimorfismo sexual masculino (por exemplo, decréscimo na produção de 

espermatozóides e anormalidades genitais) ocorrendo simultaneamente com 

o aumento na produção e uso de produtos químicos sintéticos, tem colaborado 

para reforçar a hipótese de que os fatores ambientais devem ter um papel 

importante na etiologia destes problemas (Sharpe e Skakkebaek, 1993; 

Toppari et al., 1996, Toppari e Skakkebaek, 1998; Norgil Damgaard et al., 2002). 

Um perfeito entendimento do desenvolvimento normal da uretra é 

essencial para se compreender a etiopatogenia da hipospádia. Os recentes 

e inovadores conceitos a respeito da embriologia uretral nos possibilitam 

avaliar os efeitos de alguns hormônios no desenvolvimento uretral em um 

modelo animal (Kurzrock et al., 1999a e 1999b). 

Historicamente o desenvolvimento da uretra glandar distal era aceito 

pela teoria da invaginação ectodérmica. Entretanto, estudos que foram 

realizados em fetos humanos para análise do desenvolvimento uretral, 

demonstraram uma fusão que vai em sentido proximal para distal das dobras 

uretrais, explicando a formação uretral (Kurzrock et al., 1999a; Baskin, 

2000). As duas superfícies epiteliais das dobras uretrais fundem-se e 
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formam uma chamada área de fusão que posteriormente é remodelada 

formando então a uretra tubularizada. Estes estudos propuseram que a 

formação da área de fusão e sua remodelação são essenciais para o 

desenvolvimento da uretra normal masculina. Em contrapartida, se a área de 

fusão não for formada e, portanto não sendo também remodelada, a placa 

uretral permanecerá aberta, representando o que se chama de hipospádia 

(Baskin et al., 2001b). 

Além deste fato, recentes estudos de anatomia e imunohistoquímica 

advogam uma nova teoria de desenvolvimento uretral baseada na 

diferenciação do endoderma. Nesta teoria, toda a uretra masculina, incluindo 

sua porção glandar mais distal seria formada pelo desenvolvimento e fusão 

dorsal das dobras uretrais. Ocorreria uma indução mesenquimal do urotélio 

que resultaria em uma diferenciação deste urotélio em epitélio escamoso 

estratificado o qual é normalmente encontrado na uretra glandar (Kurzrock et al., 

1999a e 1999b). 

Como mencionado anteriormente, o estudo de fatores provenientes 

do meio ambiente como os chamados ISE e outras substâncias químicas 

que poderiam ser capazes de alterar o desenvolvimento uretral e provocar 

assim o aparecimento de hipospádia, explicariam o aumento na incidência 

mundial desta malformação, que observamos nos dias atuais. 

A exposição à progesterona tem sido descrita como um fator de risco 

para a formação de hipospádia (Calzolari et al. 1986; Aarskog, 1979). 

A possibilidade de que a progesterona que é utilizada para dar 

suporte à gestação, nos protocolos de fertilização in vitro possa causar 
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hipospádia tem uma explicação fisiológico-bioquímica. A progesterona pode 

inibir a enzima 3-beta-hidroxiesteroide-desidroxigenase, o que impediria a 

produção de testosterona (Goldman e Bongiovanni 1967; Aarskog, 1979). 

Um decréscimo na produção de testosterona resultaria em uma redução nos 

níveis de diidrotestosterona e concomitante perda das características 

masculinas (desmasculinização) por parte dos tecidos dependentes da 

diidrotestosterona. Além disto, a progesterona pode servir como um 

substrato para a enzima 5-alfa-redutase e provocar desta forma uma 

redução na conversão de testosterona em diidrotestosterona pela inibição 

competitiva, causando o mesmo efeito final de desmasculinização. 

Mulheres que são submetidas à fertilização in vitro recebem 

progesterona para dar suporte a gestação em um período bastante precoce, 

geralmente logo após a transferência dos embriões estendendo-se durante 

todo o primeiro trimestre. Como conseqüência deste fato, os níveis de 

diidrotestosterona fetais podem ficar bastante reduzidos durante o crítico período 

da formação uretral (oitava a décima quarta semana de gestação) o que poderia 

então contribuir para o aparecimento de hipospádia (Kurzrock et al., 1999b). 

No presente estudo, tivemos a oportunidade de demonstrar um efeito 

direto na área de fusão da placa uretral no tubérculo genital de 

camundongos normais expostos à progesterona in utero. 

As reconstruções tridimensionais nos permitiram fazer comparações 

muito claras não apenas do ponto de abertura do meato uretral na placa 

uretral, mas também das estruturas circundantes do tubérculo genital. No 

desenvolvimento normal da uretra masculina, como já mencionado 
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anteriormente, ocorre a fusão das dobras uretrais que origina a área de fusão 

uretral (Baskin et al., 2001b). Esta área de fusão localizada na linha média é 

posteriormente reabsorvida, formando-se a uretra tubularizada e restando 

uma cauda epitelial residual durante o desenvolvimento fetal (Baskin et al., 

2004). A exposição pré-natal à progesterona interrompe este processo, não 

havendo a completa formação da uretra e também não se forma a cauda 

epitelial residual, como visto na Figura 3, coluna B e Figura 4, coluna B. 

O atraso na fusão das dobras uretrais resulta em um meato uretral em 

uma posição mais proximal o que consiste com a definição de hipospádia no 

modelo animal. A exposição anormal a progesterona in utero resulta também 

em um atraso no desenvolvimento do tecido mesenquimatoso circundante 

do tubérculo genital (Figura 3, coluna B, setas). 

Em contraste, no animal do sexo feminino, a exposição materna a 

progesterona causou virilizarão do tubérculo genital. Ou seja, o tratamento com 

a progesterona provocou uma migração distal do meato uretral no tubérculo 

genital do animal tratado quando comparado ao controle (Figura 3, colunas C e 

D, asteriscos vermelhos). Observamos também uma hipertrofia do tecido 

circundante na área de fusão da placa uretral (Figura 3, coluna D, setas). 

Como podemos evidenciar por meio das reconstruções 

tridimensionais, a progesterona ajuda a maturar o lúmen uretral, movendo a 

área de fusão da placa uretral em direção distal além de aumentar o tecido 

conjuntivo periuretral. 

Trabalhos prévios da literatura descrevem a progesterona, que é um 

precursor no mecanismo de biossíntese da testosterona, sendo convertida em 
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um androgênio ativo que seria capaz de causar a virilização da genitália feminina 

(Revesz et al., 1960; Suchowsky e Junkmann, 1961; Holmes et al., 2004). 

Como podemos observar na reconstrução tridimensional da Figura 4, 

coluna D, a abertura vaginal migrou para uma posição mais proximal no seio 

urogenital, condição esta que demonstra uma virilização do tubérculo genital, 

efeito este similarmente demonstrado por Yucel et al. (2003), quando da 

exposição pré-natal de fetos femininos a testosterona. 

Kim et al. (2002), determinaram a presença de receptores androgênicos 

e atividade da enzima 5-alfa-redutase tipo 2 no corpo cavernoso, glande, uretra 

e pele genital de fetos humanos de ambos os sexos. 

Yucel et al., (2004b) descreveram corpos cavernosos e glande 

escassamente desenvolvidos em animais desprovidos de receptores 

androgênicos ativos (camundongos Tfm) quando comparados a animais normais 

do sexo masculino. Estes achados revelam que a atividade androgênica é 

essencial para o desenvolvimento dos corpos cavernosos e da glande. 

Embora os animais Tfm tenham um fenótipo que macroscopicamente 

assemelhe-se fortemente ao fenótipo dos animais normais do sexo feminino, 

histologicamente Yucel et al. 2004b, identificaram diferenças que definem 

claramente os animais Tfm como um fenótipo único, que estaria entre o 

fenótipo masculino e o feminino. Para exemplificar este fato, observa-se que 

os animais Tfm têm corpos cavernosos mais curtos e finos quando 

comparados aos animais normais do sexo feminino. A glande dos animais 

Tfm é também hipoplásica quando comparada a do tubérculo genital feminino. 

Os animais do sexo feminino têm um tecido esponjoso fino entre a parede 
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anterior da vagina e a uretra. Em contraste os animais Tfm apresentam um 

tecido esponjoso peri-uretral mais desenvolvido e distribuído igualmente em 

relação à face ventral e dorsal da uretra. Entretanto, quando comparamos ao 

tecido esponjoso peri-uretral masculino, observamos que nos animais normais 

do sexo masculino, este tecido é mais desenvolvido ventralmente, ocorrendo 

um tecido esponjoso relativamente fino entre a uretra e os corpos cavernosos. 

Desta forma, os autores concluem que os receptores androgênicos são 

importantes tanto para a formação da genitália masculina quanto para a 

feminina. Porém, o fato de haver um tecido esponjoso peri-uretral bem 

desenvolvido, nos animais Tfm, demonstra que o desenvolvimento genital não 

é apenas totalmente dependente dos androgênios e, por conseguinte de seus 

receptores. Sendo assim, os autores sugerem que outros mecanismos que 

atuem através de outros receptores possam estar envolvidos. 

Utilizando o fenótipo único dos animais Tfm, procuramos avaliar a 

importância dos receptores androgênicos no processo de alteração 

endocrinológica causado pela progesterona, o qual levaria a malformações 

da genitália externa. No presente estudo, os animais que não possuíam 

receptores androgênicos ativos (animais Tfm) e que foram tratados com 

progesterona no período pré-natal, não apresentaram nenhuma alteração 

em seus tubérculos genitais quando comparados aos animais Tfm que não 

foram expostos a progesterona. 

Tem sido descrita na literatura uma ação da progesterona mediada 

pelos receptores androgênicos (Bullock et al., 1975 e Bullock et al., 1978; 

Brown et al., 1979; Bratoeff et al., 2004; Cabeza et al., 2004). 
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Bullock et al. (1975) compararam a ação de diferentes progestágenos 

(dentre eles o AMP) na glândula sub-maxilar de camundongos normais e 

camundongos Tfm. Houve resposta à progesterona nos animais normais e 

ausência nos animais Tfm, desta forma, os autores sugerem que a 

progesterona ou um de seus metabólitos possa ter atuado através dos 

receptores androgênicos. 

Lin et al. (1978) sugeriram novamente, utilizando um modelo com 

animais Tfm, que o AMP e a testosterona agiriam através do mesmo 

receptor, ou seja, o receptor androgênico. Porém, apesar dos autores 

descreverem este processo, também sugeriram que além deste, a 

progesterona poderia agir por meio de outros mecanismos. 

Bratoeff et al. (2004) descreveram novos ésteres de progesterona que 

possuem ação antiandrogênica por agirem ligando-se aos receptores 

androgênicos, resultado de uma inibição competitiva quando utilizados junto 

com a testosterona. 

Cabeza et al. (2004) descreveram também novos progestágenos, que 

possuem ação inibitória sobre a enzima 5-alfa-redutase e afinidade pelos 

receptores androgênicos. 

Entretanto, a literatura também descreve a ação da progesterona 

através de outros mecanismos. Kimmel (1979), descreve a ação do AMP por 

meio de receptores para glicocorticóide no citosol hepático de coelhos e a 

mesma ação através de receptores de progesterona no citosol uterino de 

ratos, dando ênfase principalmente para a afinidade da progesterona aos 

receptores de glicocorticóide. 
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Houben e Bullock (1985), descreveram a ação de outro progestágeno, 

a 6-alfa-metil-progesterona através dos receptores de glicocorticóide, apesar 

de sua ação androgênica. 

Vários autores na literatura descrevem alguns progestágenos que 

possuem ação glicocorticóide e anti-glicocorticóide (Camanni et al., 1963; Naylor 

et al., 1980) através destes receptores (Suthers et al., 1976; Disorbo et al., 1977; 

Jones e Bell, 1982). 

Desta forma, podemos observar que a progesterona pode exercer 

seus efeitos por meio de diferentes mecanismos. Neste trabalho, além de 

demonstrarmos os efeitos da progesterona no tubérculo genital de 

camundongos normais, utilizamos os animais Tfm na tentativa de ilustrar a 

participação dos receptores androgênicos neste processo. Porém, temos 

consciência de que o referido tema não está completamente esgotado. 

Novos estudos, que possam avaliar de forma comparativa a ação da 

progesterona em diferentes grupos de animais nocaute para receptores de 

glicocorticóide, progesterona e receptores androgênicos, se fazem 

necessários para um completo entendimento do mecanismo de ação da 

progesterona como causa de alterações na gênese da genitália externa. 
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a) A progesterona afeta o desenvolvimento normal da genitália do 

camundongo quando utilizada no período pré-natal, causando: 

- aumento da incidência de hipospádia nos fetos do sexo masculino 

- aumento da incidência de genitália virilizada nos fetos do sexo 

feminino. 

 

b) Os resultados deste trabalho sugerem que os receptores 

androgênicos possam estar envolvidos no processo que acarretou 

alterações no desenvolvimento normal da genitália do camundongo. 
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