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Chromatoidbody(CB) é uma estrutura citoplasmática de células germinativas 
masculinas que possui papel na regulação da transcrição de RNAm durante a 
espermatogênese, processo crucial para a formação da célula reprodutora masculina madura. 
Proteínas transientes na composição molecular do CB, como a CLOCK e BMAL1, foram 
descritas através de uma análise proteômica desta estrutura. As proteínas citadassão 
componentes moleculares do controle circadiano e regem eventos importantes para a 
promoção de um envelhecimento saudável. O objetivo do presente trabalho foi verificar se o 
envelhecimento e a ausência da proteína BMAL1 interferem na fisiologia e morfologia dos 
CBs. Para isso, utilizou-secamundongos machos da linhagem Swiss,BMAL1 wildtype(WT) 
eBMAL1 knockouts (KO), jovens, adultos e velhos. Averiguou-se parâmetros que 
determinam a fertilidade masculinados animais Swiss. Realizou-se a técnica de Western 

blot,para análise da quantidade proteica de BMAL1 e MVH (componentes do CB), com 
material biológico de todos os animais, e a técnica de Imunofluorescência, para análises 
morfológicas de CBs de espermátides redondas, com material biológico dos animais Swiss. 
Os resultados foram analisados por análise estatística apropriada. Mudançasna morfologia, 
declínio na quantidade das proteínas analisadas, bem como parâmetros reprodutivos com 
resultados menores nos animais mais velhos indicam que o envelhecimento pode influenciar 
na organização dos CBs, podendo participar na determinação da fertilidade. 
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