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RESUMO
O diabetes mellitus provoca desordens metabólicas 

no sistema reprodutor masculino, o que tem sido 
motivo de estudos na tentativa de elucidar a etiologia 
dessas alterações. Existem diversos trabalhos que 
demonstram que o diabetes modifica a função sexual 
masculina, através de alterações morfológicas 
prostáticas. O estroma prostático está envolvido no 
desenvolvimento da mesma, daí a importância dessa 
região e sua correlação com a fisiopalotogia de 
disfunções da próstata, como a hiperplasia prostática 
benigna (HPB). Assim, o objetivo foi analisar a 
morfologia das fibras colágenas estromais e 
correlacioná-las a possíveis doenças prostáticas frente 
ao Diabetes. O complexo urogenital de camundongos 
diabéticos e controles foi coletado e submetido a 
técnicas histológicas rotineiras. As lâminas 
histológicas foram coradas com Picrossirius-
hematoxilina, analisadas e fotografadas sob luz 
polarizada. Após a análise observou-se que a 
concentração de fibras colágenas apresentou-se maior 
no grupo diabético. Observaram-se também diferenças 

em relação à disposição e conformação dessas fibras. 
A partir da análise dos resultados, conclui-se que o 
estado diabético altera a densidade e o tipo específico 
de fibras de colágeno. Isto provavelmente torne o 
estroma mais fibroso e portanto menos flexível, 
comprometendo as funções da parte prostática da 
uretra, tal como ocorre na HBP. 

 

ABSTRACT
Diabetes mellitus provokes metabolic disorders in 

the masculine reproductive system, what it has been 
reason of many studies in the attempt to elucidate the 
etiology of these alterations. Different reports showed 
that diabetes modifies the masculine sexual function 
and the prostate architecture. Like this, the prostatic 
stroma is involved in these processes, demonstrating 
your correlation with the physiopathology of these 
alterations, including the benign prostate hyperplasia 
(BPH). Thus, the objective of this study was to analyse  
the morphology of collagen fibers of the stroma and 
correlate in with the possible prostatic illnesses in the 
diabetes. The urogenital complex of diabetic mice and 
controls mice was collected and submitted to the 
routine histology techniques. The blades had been 
stained with picrossirius-hematoxilin, analyzed and 
photographed under polarized light microscopy. The 
collagen fiber concentration presented larger in the 
diabetic group. Differences in relation to the disposal 
and conformation of these staple fibers were also 
observed. After analysis of the results, it can be 
concluded that the diabetic state modifies the density 
and the specific type of collagen fiber. This, probably, 
can lead to enlarged fribrosis of the prostate stroma. 
Therefore, becoming less flexible, it can compromise 
the functions of the prostate and urethra, for example in 
the BPH.

INTRODUÇÃO
Segundo a Organização Mundial da Saúde, o 

Diabetes Mellitus é atualmente uma epidemia mundial. 
No ano de 2000, o número de portadores de Diabetes 
era de aproximadamente 177 milhões, podendo chegar 
a 350 milhões em 2025.
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A  i n c i d ê n c i a  d o  d i a b e t e s  a u m e n t o u  
substancialmente nos últimos anos, atingindo cerca de 
160 milhões de pessoas. Nos EUA, 6,8 % da população 
tem diabetes, é responsável por 2% das mortes no país. 
Segundo a Brazilian Society of Diabetes, no Brasil, 
esse número é ainda maior, com 7,6% da população 
acometida pela doença.

O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma das doenças 
mais estudadas dentro da medicina.  Os avanços na 
complexidade de sua patogênese, seu diagnóstico, 
tratamento e suas complicações são encontrados, no 
ano de 2008, em mais de 47 mil artigos científicos no 
Pubmed, uma das bases de literatura científica mais 
respeitada no mundo todo.

Diferentes pesquisadores têm demonstrado que o 
diabetes provoca alterações no sistema reprodutor 
masculino, tanto em seres humanos como em animais 
de laboratório e esses estudos notificaram distúrbios 
sexuais em pacientes diabéticos, cuja principal 
evidência era impotência sexual e diminuição da 

(1,2)fertilidade .
Foi demonstrada associação significativa do 

diabetes com disfunção erétil e todos os aspectos da 
disfunção sexual, incluindo alterações na ejaculação, 

(3)
no ato e satisfação sexuais .

A próstata é uma glândula sexual acessória 
andrógeno-dependente, que exerce um papel 
fundamental no processo reprodutivo. A próstata 
adulta normal é formada por dois compartimentos: o 
epitelial e o estroma fibromuscular. O epitélio secretor 
é simples com células colunares. O tecido estromal é 
constituído por terminações nervosas, vasos 
sanguíneos, fibras musculares, fibras colágenas, fibras 
elásticas e fibroblastos. O estroma prostático consiste 
em um complexo arranjo de células estromais e matriz 
extracelular, associado a fatores de crescimento, 
moléculas reguladoras e enzimas de remodelação, as 
quais provêm sinais biológicos gerais e exercem 

(4)
influências mecânicas sobre as células epiteliais . O 
estroma está envolvido no desenvolvimento da 
próstata, na manutenção do estado funcional e nas 
interações parácrinas com o epitélio.

 A interação epitélio-estromal desempenha papel 
fundamental no desenvolvimento e no funcionamento 

(5)da próstata adulta . A interdependência entre os 
c o m p a r t i m e n t o s  p r o s t á t i c o s  d e p e n d e  
fundamentalmente de um meio ambiente estromal e de 

(6)
um balanço hormonal normais . O aumento do tecido 
estromal e a diminuição do pregueamento da mucosa 
na próstata ventral de camundongos diabéticos pela 

(6)estreptozotocina também foi evidenciado .  Um 
desbalanço na interação epitélio-estromal resulta em 
drásticas alterações prostáticas, como o surgimento e 
progressão de doenças malignas e da hiperplasia 

(7)prostática benigna (HPB) .  
Na literatura, existem muitos estudos mostrando 

que o diabetes prejudica a função sexual e modifica a 
morfologia prostática em animais, mas esses trabalhos 
não caracterizam a importância do estroma prostático 

e suas possíveis alterações na vigência do DM1.
Assim sendo, ficou claro a partir da literatura 

especializada, que o estado diabético promove 
alterações nos diferentes sistemas orgânicos, inclusive 
no reprodutor masculino. Dessa forma, o presente 
estudo objetiva analisar a morfologia das fibras 
colágenas estromais e correlacioná-las a possíveis 
doenças prostáticas frente ao DM1. 

MATERIAL E MÉTODOS

Animais e Procedimentos Cirúrgicos
Um total de 10 camundongos, advindos do biotério 

da Faculdade de Medicina de Jundiaí, sendo 5  da 
linhagem swiss e 5 da linhagem NOD (diabético não 
obeso), após manifestarem o estado diabetes, foram 
sacrificados com CO2. Todos os procedimentos foram 
realizados de acordo com os princípios de ética em 
experimentação em animais de laboratório e do 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Medicina de Jundiaí.  A seguir, os animais foram 
tricotomizados e colocados em decúbito dorsal. Logo 
após, seguiu-se incisão na parede abdomino-pélvica e 
se expôs o complexo urogenital com dissecação da 
próstata, glândula seminal, bexiga e uretra proximal, 
com auxílio de lupa cirúrgica.

Procedimentos Histológicos
O complexo urogenital foi fixado em formol 10% e 

posteriormente foram hidratados em água corrente 
“over night” por 24hs. Posteriormente os tecidos 
sofreram desidratação em uma série crescente de 
álcoois (álcool 80% - duas vezes, álcool absoluto–três 
vezes; 1 a 2 horas cada) (Reagen–Rio de 
Janeiro–RJ–Brasil). A seguir, o material foi 
diafanizado com xilol por 2 horas. Seguindo-se essa 
etapa, os fragmentos foram colocados em parafina a 
56°C (Synth®–Diadema–SP-Brasil) por uma hora e 
emblocados. A seguir, o material foi seccionado em 
micrótomo (Lupe MRP03®-São Paulo-SP-Brasil) 
obtendo-se amostras com espessura de 5 micra. 
Posteriormente, os cortes foram colocados em lâminas 
albuminizadas (Vislabor–Itatiba–SP–Brasil), as quais 
foram levadas para estufa (Fanem–São Paulo-
SP–Brasil) com temperatura de 60°C. Finalmente, as 
lâminas foram coradas com Picrossirius para 
evidenciar a presença das fibras colágenas no estroma 
prostático (Figura 1).
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Figura 1: Nível de secção para a confecção das lâminas histológicas: 1 - 
Bexiga urinária, 2 - Glândula prostática, 3 - Uretra prostática, 4 - Ácinos 
prostáticos .  

Estroma fibromuscular da próstata de camundongos NOD. - Maria Fernanda Fontão e cols. 
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Estereologia
A quantificação das fibras colágenas foi realizada a 

partir das imagens digitalizadas e expostas em 
computador com tela plana. Foram utilizadas 15 
lâminas em cada grupo.

Para a determinação quantitativa das frações de 
volume ocupadas pelos elementos que constituem o 
estroma da glândula prostática, foram contados 
quadriláteros contendo fibras colágenas, utilizando-se 
um retículo quadrilátero de integração acoplado na 
objetiva de 10x e de 100x do microscópio. Para o 
estudo morfométrico foram utilizadas medidas para 
determinação quantitativa das frações de volume (Vv) 
ocupadas pelas fibras colágenas no estroma 
prostático. Para a mensuração, foi utilizado um 
retículo de 100 pontos, sendo este uma confecção 
adaptada segundo a técnica morfométrica de 
contagem de pontos (Figura 2). As medidas foram 
realizadas através da contagem de quadriláteros 
contendo as fibras colágenas, num total de 660 
campos. As frações de volume ocupadas pelas fibras 
colágenas em relação ao campo total foram calculadas 
usando-se a seguinte fórmula: 

Vv = p/P
Vv = densidade de volume ou fração de volume (%)
p = número de quadriláteros contendo fibras 

colágenas 
P = número total de quadriláteros (no caso, 6). 

Análise Estatística
Os dados foram estudados através de média, 

desvio-padrão, mediana, valores mínimos e máximos. 
A distribuição do número de pontos e do percentual de 
pontos com fibras foi avaliada quanto à distribuição 
normal através do teste de Kolmogorov-Smirnov, e 
como os dados não apresentaram distribuição normal, 
utilizou-se o teste de Mann-Whitney para a 
comparação entre os grupos.

O software utilizado para análise foi o SAS versão 
9.02 e o nível de significância foi assumido em 5% (p < 
0,05).

RESULTADOS

Análise da microscopia
As análises dos resultados referentes à microscopia 

mostram a presença das fibras colágenas em todo o 
estroma prostático, com diferentes disposições, 
concentrações e volume ocupado pelas mesmas entre 
os grupos controle e diabético. A coloração utilizada 
(Picrossirius-hematoxilina) evidenciou de forma 
satisfatória a presença de fibras colágenas no estroma 
prostático. 

No estudo estereológico dos campos fotografados, 
a concentração de fibras colágenas apresentou-se 
maior no grupo diabético do que no grupo controle 
(Tabela 1). Houve diferença estatisticamente 
significante no número de quadriláteros com fibras 
colágenas entre os grupos, sendo a média do volume 
ocupado por essas fibras superior nos diabéticos, em 
relação ao grupo controle (p < 0.0001) (Figuras 3, 4 e 
5).

Nos campos analisados do grupo diabético, quando 
comparados aos do grupo controle, observou-se um 
espaçamento entre os ácinos prostáticos, bem como 
uma desorganização em sua disposição.  No espaço 
inter-acinar, nota-se um acúmulo de fibras colágenas, 
as quais se apresentam tortuosas e desorganizadas, ao 
contrário do grupo controle, onde as fibras estão 
dispostas de maneira mais homogênea e organizada, 
de forma mais concentrada, porém em menor 
quantidade, como demonstrado na análise estatística.

FIGURA 2: Fotomicrografia da glândula prostática de acordo com a 
figura 1: as intersecções das linhas em cada um dos 6 quadriláteros 
correspondem aos pontos, pela técnica morfométrica.   

CONTROLEn=30 Diabéticos n = 19
média desvio-

padrão
mediana mín máx média desvio-

padrão
mediana mín máx

Valor-p

Teste de Mann-Whitney

Nº de pontos com fibras

% de pontos com fibras

145.0

22.7

48.8

7.6

142.0

22.2

79.0

12.3

271.0

42.3

274.5

42.9

64.9

10.1

281.0

43.9

161.0

25.2

366.0

57.2

< 0.0001

< 0.0001

TABELA 1: Demonstração dos valores da contagem, em números e 
porcentagem, dos pontos sobre as fibras de colágeno (densidade/área).

Estroma fibromuscular da próstata de camundongos NOD. - Maria Fernanda Fontão e cols. 
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DISCUSSÃO e CONCLUSÕES 
Sabe-se que o diabetes mellitus provoca desordens 

metabólicas nos diferentes sistemas orgânicos, o que 
tem sido motivo de estudos na tentativa de elucidar a 
etiologia dessas alterações. Como já descrito, na 
literatura existem diversos trabalhos que demonstram 
que o diabetes modifica a função sexual masculina 
através de alterações morfológicas da próstata. 
Entretanto, poucos são os estudos que descrevem a 
importância do estroma prostático e seus componentes 
na fisiopatologia de certas doenças do aparelho 
reprodutor masculino.

Pesquisadores demonstraram que o estado 
diabético induz alterações estromais que servem como 
um sinal indicativo de desestruturação homeostática 
epitélio-estromal. Modificações estruturais e 
quantitativas nos elementos fibrilares e musculares 
foram observadas no estroma prostático de 
camundongos diabéticos, incluindo um aumento 
expressivo de colágeno sobre a membrana basal. 
Dessa forma, além de prejudicar o processo 
reprodutivo, o diabetes pode eventualmente resultar na 

(8)patogênese de alterações prostáticas, como a HPB .
No presente estudo, observaram-se, à microscopia, 

diferenças morfológicas do estroma prostático entre os 
grupos controle e diabético. Nota-se que no grupo 
diabético, quando comparado ao grupo controle, 
ocorre um espaçamento entre os ácinos prostáticos, 
bem como uma desorganização em sua disposição.  No 
espaço inter-acinar constatou-se um acúmulo de fibras 
colágenas, as quais se apresentaram tortuosas e 
desorganizadas, ao contrário do grupo controle, onde 
as fibras se dispuseram de maneira mais homogênea, 
organizada e de forma mais concentrada, porém em 

(8) menor quantidade.  Ribeiro, et al. verificaram 
alterações histoquímicas e estruturais na próstata de 
camundongos NOD, como redução da área epitelial e 
aumento da área estromal, incluindo hipertrofia das 
fibras colágenas, o que corrobora com os achados do 
presente estudo. Além disso, descrevem uma 
frequência estromal significantemente aumentada nos 
animais diabéticos, especialmente em porções 
envolvendo a musculatura lisa estromal.

 No presente trabalho, a análise dos animais 
diabéticos mostrou estroma hipertrofiado, com maior 
frequência de fibras colágenas visível no espaço inter-
acinar. Essas alterações estão presentes no 
desenvolvimento da neoplasia prostática e nos 

 (6)
processos inflamatórios da glândula. Cagnon et al.  
notaram tanto o aumento do tecido estromal como a 
diminuição do pregueamento da mucosa em animais 

(9)diabéticos. Carvalho et al. , também observaram 
aumento do tecido estromal, diminuição do lúmen e 
diminuição do preguemento da mucosa. Para esses 
autores, o aumento exacerbado do estroma em 
camundongos diabéticos ocorreu na tentativa de 
fornecer suporte, impedindo a desestruturação do 
epitélio glandular.

 Diversos estudos mostram a relação entre diabetes 

 

FIGURA 3: Box Plot (distribuição) do número de pontos com fibras, 
segundo os grupos controle e diabético.
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FIGURA 4: Box Plot (distribuição) do percentual de pontos com fibras, 
segundo os grupos controle e diabético.
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FIGURA 5: Fotomicrografias da glândula prostática. Controles (A e B). 
Diabéticos (C e D). 
A) Vista geral da disposição acinar. Fibras colágenas dispostas de maneira  
homogênea e organizada (X350).
B) Em maior aumento nota-se a predominância do verde, caracterizando 
fibras colágenas do tipo III (X 850).
C) Vista geral da disposição acinar. Fibras colágenas dispostas de modo 
mais concêntrico (X350).
D) Em maior aumento nota-se a predominância do vermelho e amarelo, 
caracterizando fibras colágenas do tipo I (X 850). 
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(10)e o desenvolvimento de HPB. Eaton  demonstrou que 
os fatores de crescimento insulina-símile (IGFs) I e II 
são também mitógenos de células estromais da 
próstata. Outros estudos têm demonstrado que 
alterações na expressão de receptores IGFs das células 
estromais da próstata podem resultar no aumento da 
proliferação celular no estroma, e consequentemente 

(10-12)na HPB , o que sugere que os primeiros sinais de 
alargamento e aumento de massa glandular vistos na 
HPB ocorrem primariamente no estroma, o que mostra 

(13)a importância do estudo dessa região  . 
Assim sendo, conclui-se que o estado diabético 

induz alterações estromais que servem como um sinal 
indicativo de desestruturação homeostática epitélio-
estromal. No presente estudo, as análises, estatística e 
microscópica das lâminas, apontaram alterações 
morfológicas que o estado diabético promove na 
próstata, tal como alteração da densidade e o tipo 
específico de fibras de colágeno. Isto provavelmente 
torne o estroma mais fibroso e portanto menos flexível, 
comprometendo as funções da parte prostática da 
uretra, podendo interferir negativamente na fertilidade 
e no trato urinário baixo, pela retenção urinária.
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