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RESUMO 
 

BICUDO, L.C. Caracterização das subpopulações e atributos espermáticos como 
método preditivo de desempenho na produção in vitro de embriões em bovinos. 
[Characterization of subpopulations and spermatic features as a predictive method of 
performance in the in vitro production of embryos in cattle], 2018. 128f. Tese 
(Doutorado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

A predição do desempenho de touros na produção in vitro de embriões (PIVE), pela 

avaliação seminal, não está plenamente estabelecida. Com este estudo, objetivou-se 

caracterizar as diferenças nos atributos espermáticos de touros com baixo e alto 

desempenho, baseado nas taxas de clivagem e de blastocisto, visando estabelecer 

métodos preditivos de maior eficiência na PIVE. A partir do histórico de três anos da 

empresa In Vitro Brasil®, foram selecionados touros que haviam resultado nas 

menores e maiores taxas de clivagem e de blastocisto, estabelecendo-se 4 grupos 

experimentais: baixa taxa de clivagem (BC, n=5), alta taxa de clivagem (AC, n=5), 

baixa taxa de blastocisto (BB, n=5) e alta taxa de blastocisto (AB, n=5). Foram 

adquiridas palhetas de sêmen congelado dos touros de cada grupo, nas quais foram 

avaliados, antes (Pré-Percoll®) e após centrifugação em gradiente de Percoll® (Pós-

Percoll®), os atributos espermáticos: cinética, em sistema CASA; integridade de 

membranas plasmática e acrossomal (FITC-PSA/PI), potencial de membrana 

mitocondrial (JC-1), status oxidativo (DHE, CellROXTM green/PI, MitoSox red), 

apoptose (FITC-FMK-VAD/PI) e DNA (SCSA), por citometria de fluxo; morfologia; 

atividade mitocondrial (DAB); capacitação (CTC); teste funcional e TBARS induzido. 

Diferenças entre grupos (BC vs. AC e BB vs. AB) foram estimadas pelo teste t. Para 

todas as análises estatísticas foi considerado nível de significância de 5%. Na 

ausência de interações significativas, o efeito dos grupos foi analisado ao fundir os 

momentos Pré e Pós-Percoll®. Os grupos AC e AB apresentaram valores superiores 

de VAP, VCL, ALH e DNC e valores inferiores de BCF, STR, LIN e WOB, cinética 

indicativa de hiperativação. Adicionalmente, estes grupos apresentaram indícios de 

menor ocorrência de estresse oxidativo, evidenciados pelo percentual de 

espermatozoides com membrana lesada e estresse oxidativo (CellROXTM green/PI) 

no grupo AC e nível de DHE no grupo AB. Para os demais atributos estudados, não 

se obteve diferença entre os grupos. Por meio de análise de regressão logística 

multivariada, constatou-se que a taxa de clivagem sofre efeito de: VCL, BCF e 



 
 

percentual de espermatozoides com integridade de membrana e sem estresse 

oxidativo; já a taxa de blastocisto, sofre efeito de: defeitos menores, VSL, DABIII e 

DHE, os quais foram inclusos nos respectivos modelos preditivos. As taxas obtidas 

com o modelo preditivo foram comparadas às taxas reais por análise de correlação 

de Pearson, que resultaram em intensidade moderada tanto para clivagem (r=0,56) 

quanto para blastocisto (r=0,44). Subpopulações espermáticas com diferentes perfis 

de cinética em CASA, foram determinadas em três etapas estatísticas segundo 

Núñez‐Martínez et al. (2006). Foram detectadas 4 subpopulações: 1-Rápidos e 

progressivos; 2- Hiperativados; 3- Lentos e sinuosos; 4- Lentos e progressivos. Touros 

com alto desempenho (AC e AB) apresentaram maior percentual de subpopulação 2, 

Pré-Percoll®, e das subpopulações 1 e 2, Pós-Percoll®. Com isto, demonstra-se ser 

possível diferenciar touros de baixo e alto desempenho na PIVE, pela avaliação dos 

atributos espermáticos, com o estabelecimento de modelos preditivos para as taxas 

de clivagem e de blastocisto. Ademais, o estudo das subpopulações espermáticas 

constitui-se no método mais efetivo para a predição do desempenho in vitro. 
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ABSTRACT 

 
BICUDO, L.C. Characterization of subpopulations and spermatic features as a 
predictive method of performance in the in vitro production of embryos in cattle. 
[Caracterização das subpopulações e atributos espermáticos como método preditivo 
de desempenho na produção in vitro de embriões em bovinos], 2018. 128f. Tese 
(Doutorado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 
 

The prediction of bull performance on the in vitro production (IVP) of bovine embryos, 

by the seminal evaluation, is not fully established. Thus, the aim of this study was to 

characterize the differences in the sperm features of bulls with low and high 

performance, based on cleavage and blastocyst rates, in order to establish predictive 

methods for a greater efficiency in the IVP. Based on the results obtained in three years 

from the company In Vitro Brasil®, bulls were selected by the lowest and highest 

cleavage and blastocyst rates, establishing 4 experimental groups: low cleavage rate 

(BC, n=5), high cleavage rate (AC, n=5), low blastocyst rate (BB, n=5) and high 

blastocyst rate (AB, n=5). Frozen semen were obtained from the bulls of each group, 

in which were evaluated, before (Pre-Percoll®) and after Percoll® gradient 

centrifugation (Post-Percoll®), the sperm features: kinetics, in CASA; integrity of 

plasma and acrosomal membranes (FITC-PSA/PI), mitochondrial membrane potential 

(JC-1), oxidative status (DHE, CellROXTM green/PI, MitoSox red), apoptosis (FITC-

FMK-VAD/PI) and DNA (SCSA), by flow cytometry; morphology; mitochondrial activity 

(DAB); capacitation (CTC); functional test and induced TBARS. Differences between 

groups (BC vs. AC and BB vs. AB) were estimated by t test. A significance level of 5% 

was considered for all statistical analysis. In the absence of significant interactions, the 

effect of the groups was analyzed by merging the moments Pre and Post-Percoll®. The 

AC and AB groups presented higher values of VAP, VCL, ALH and DNC and lower 

values of BCF, STR, LIN and WOB, kinetics indicative of hyperactivation. In addition, 

these groups showed less evidence of oxidative stress, observed by the percentage 

of spermatozoa with damaged membrane and oxidative stress (CellROXTM green/PI) 

in the AC group and level of DHE in the AB group. For the others sperm features, there 

was no difference between groups. By multivariate logistic regression analysis, it was 

verified that the cleavage rate is affected by: VSL, BCF and percentage of spermatozoa 

with membrane integrity and without oxidative stress; and the blastocyst rate, is 



 
 

affected by: minor defects, VSL, DABIII and DHE, which were included in the 

respective predictive models. The rates obtained with the predictive model were 

compared to the real rates by Pearson correlation analysis, which resulted in moderate 

intensity for both cleavage (r=0.56) and blastocyst (r=0.44). Spermatic subpopulations 

with different kinetic profiles at CASA were determined in three statistical steps 

according to Núñez-Martínez et al. (2006). Four subpopulations were detected: 1-Fast 

and progressive; 2- Hyperactivated; 3- Slow and sinuous; 4- Slow and progressive. 

Bulls with high performance (AC and AB) presented higher percentage of 

subpopulation 2, Pre-Percoll®, and subpopulations 1 and 2, Post-Percoll®. In summary, 

it is possible to differentiate low and high-performance bulls at IVP by evaluating the 

sperm features, with the establishment of predictive models for the cleavage and 

blastocyst rates. Furthermore, the study of sperm subpopulations is the most effective 

method for predicting in vitro performance. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 

O desenvolvimento das biotecnologias da reprodução, como inseminação 

artificial, transferência e produção in vitro de embriões permitiu um grande avanço na 

multiplicação de animais e nos programas de melhoramento genético (ARRUDA et al., 

2010; SARTORI et al., 2016). 

Atualmente, o Brasil é o maior produtor de embriões bovinos obtidos por 

fecundação in vitro, atingindo produção superior a 300.000 embriões/ano desde 2010 

(VIANA; FIGUEIREDO; SIQUEIRA, 2017). Apesar da produção encontrar-se em 

expansão, ainda existe um grande potencial de crescimento para esta biotécnica 

aumentar a produção e a produtividade dos rebanhos (SARTORI et al., 2016). 

Com a adoção desta e de outras biotécnicas, a fertilidade do macho passou a 

ter um impacto ainda maior no desempenho reprodutivo dos rebanhos, devido à 

intensa utilização de um único reprodutor no acasalamento de diversas fêmeas 

(ARRUDA et al., 2010; KATHIRAVAN et al., 2011). 

Uma vez que a influência do touro na produção in vitro de embriões (PIVE) já 

foi constatada (PALMA; SINOWATZ, 2004; ALOMAR et al., 2008; SH, 2014; UTT, 

2016), a seleção prévia de reprodutores que resultam em altos índices é bastante 

vantajosa por se evitar dispêndios e aumentar a eficiência no processo produtivo 

(HOLT; O'BRIEN; ABAIGAR, 2007). 

Apesar da avaliação da qualidade seminal poder ser utilizada como critério de 

identificação e seleção de reprodutores com desempenho superior, este objetivo ainda 

constitui um grande desafio por sofrer influência de diferentes fatores (GILLAN et al., 

2008; UTT, 2016). 

Primeiramente, pelo fato do espermatozoide ser uma célula altamente 

especializada e dotada de diferentes atributos para ser capaz de realizar a função de 

fecundar o oócito (GRAHAM; MOCÉ, 2005). Este tipo celular apresenta uma complexa 

morfologia, a exemplo dos diferentes tipos de membranas que o compõe, possui 

habilidade de se deslocar de forma ativa e de passar por diversos fenômenos 

biológicos de forma sequencial, ao final dos quais, propicia que o material genético 

nele contido, seja adequadamente pareado e fundido ao material genético do oócito, 

de forma a recompor o número diploide da espécie (GADELLA et al., 2001; GRAHAM; 

MOCÉ, 2005; MOCÉ; GRAHAM, 2008).   
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Adicionalmente, as pesquisas desenvolvidas ao longo de décadas, não 

investigam os mesmos atributos espermáticos, desta forma, não há consenso sobre 

quais destes, são de fato determinantes para se obter maior desempenho frente ao 

uso das biotécnicas da reprodução (JANUSKAUSKAS; JOHANNISSON; 

RODRIGUEZ-MARTINEZ, 2001; 2003; PHILLIPS et al., 2004; SELVARAJU et al., 

2008; SHOJAEI et al., 2012).  

Além disto, é possível que os atributos espermáticos necessários à fecundação 

in vitro sejam diferentes dos necessários para o evento in vivo (SCHNEIDER; 

ELLINGTON; WRIGHT, 1999). A despeito de ter sido relatado que o desempenho 

reprodutivo in vitro e in vivo são equivalentes (ZHANG et al., 1997; 1998; SUDANO et 

al., 2011), na atualidade, é bem estabelecido que bons resultados obtidos in vitro não 

asseguram resultados positivos a campo e vice-versa (VANDAELE et al., 2006; UTT, 

2016; CASTRO et al., 2018). Esta discrepância pode ser justificada pelo fato de que 

mesmo que o sistema de produção in vitro tente mimetizar as condições de 

fecundação in vivo, esta técnica ainda não se aproxima das complexas interações que 

ocorrem entre os espermatozoides e o trato genital feminino (LARSSON; 

RODRıGUEZ-MARTıNEZ, 2000). 

Durante muitos anos, a avaliação da qualidade seminal foi constituída 

basicamente da determinação da motilidade, concentração e morfologia espermáticas 

com o uso de microscopia óptica (EVENSON, 1986). Embora estas avaliações ainda 

sejam de grande valia para a análise clínica de rotina, existem muitos outros fatores 

capazes de afetar a fertilidade e que são passíveis de serem avaliados por métodos 

mais sensíveis e eficientes (GRAHAM, 2001; HAMILTON et al., 2016).  

Atualmente, faz-se o uso de técnicas mais avançadas para a avaliação 

espermática, como sondas fluorescentes associadas à citometria de fluxo e análise 

da cinética espermática em sistema computadorizado para o estudo de 

subpopulações (FERRAZ et al., 2014; BERGSTEIN-GALAN et al., 2017; VIEIRA et 

al., 2018), o que têm produzido resultados diferenciados por constituir uma inovadora 

metodologia de análise (OLIVEIRA et al., 2012; SELLEM et al., 2015).  

Deste modo, o estudo de diversos atributos espermáticos, que abrangem 

diferentes funções celulares, associado à determinação do comportamento cinético 

das subpopulações espermáticas pode auxiliar no estabelecimento de parâmetros 

favoráveis para o sucesso da PIVE e, assim, possibilitar a instituição de um método 

preditivo do desempenho de touros para uso nesta biotécnica. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A presente revisão de literatura visa discorrer sobre os principais atributos 

espermáticos necessários à fecundação, métodos pelos quais podem ser avaliados e 

respectiva influência no desempenho reprodutivo in vivo e in vitro.  

 

 

2.1 Avaliação da qualidade seminal 

 

 

A análise da qualidade do sêmen, além de ser utilizada como ferramenta para 

seleção de reprodutores e identificação de problemas reprodutivos, tem como um dos 

objetivos primordiais o estabelecimento da predição do potencial de fertilidade do 

reprodutor (GRAHAM; MOCÉ, 2005; DE ANDRADE et al., 2007; DEL OLMO et al., 

2013). Tal análise é fundamental frente a utilização da amostra seminal em 

biotécnicas da reprodução, que visam o aproveitamento intensivo de animais com 

características desejáveis, maximizando o número de seus descendentes (AMANN; 

HAMMERSTEDT, 1993). 

Apesar de décadas de estudo e de grandes avanços no conhecimento da 

biologia reprodutiva do macho, a adoção de métodos preditivos de fertilidade não é 

ainda plenamente satisfatória, provavelmente devido à grande complexidade da célula 

espermática, que requer diferentes atributos para ser capaz de fecundar o oócito 

(GRAHAM, 2001; GRAHAM; MOCÉ, 2005) e da possibilidade de existirem atributos 

necessários para a fecundação que ainda não são conhecidos (GRAHAM; MOCÉ, 

2005; SELLEM et al., 2015). 

Embora a avaliação in vitro da qualidade seminal seja empregada há mais de 

um século, sendo incorporados, progressivamente, métodos cada vez mais 

complexos, nenhum deles isoladamente fornece resultados consistentes relacionados 

à fertilidade (GRAHAM; MOCÉ, 2005; MOCÉ; GRAHAM, 2008; FREITAS-

DELL’AQUA et al., 2009; PUGLISI et al., 2012). 

A avaliação de apenas um atributo espermático pode indicar se uma amostra 

seminal apresentará baixa habilidade fecundante, porém, não é capaz de determinar 

se esta amostra resultará em índices satisfatórios de fertilidade (GRAHAM, 2001; 
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GRAHAM; MOCÉ, 2005). Porém, a associação de métodos que avaliam diferentes 

atributos espermáticos, pode estimar o potencial fecundante de uma amostra seminal 

com maior acuidade (GARNER et al., 1986; GRAHAM; KUNZE; HAMMERSTEDT, 

1990; CELEGHINI et al., 2007; MOCÉ; GRAHAM, 2008). 

 

 

2.2. Cinética e Subpopulações espermáticas 

 

 

A motilidade é considerada como um dos atributos espermáticos mais 

importantes para a qualidade seminal, pois reflete a viabilidade e integridade estrutural 

da célula espermática (KATHIRAVAN et al., 2011). 

Apesar de amplamente utilizada, a motilidade espermática avaliada 

microscopicamente de forma visual não é suficiente para predizer o potencial de 

fecundidade, pois apresenta efetividade contraditória a campo (CORREA; PACE; 

ZAVOS, 1997). Além de ser considerada uma análise subjetiva e não possibilitar a 

definição de diferentes padrões de cinética, esta avaliação representa apenas um dos 

muitos atributos necessários à função espermática (GRAHAM, 2001; KATHIRAVAN 

et al., 2011). 

A avaliação da motilidade pelo sistema computadorizado de análise de sêmen 

(CASA) traz benefícios, se comparada à microscopia óptica, por permitir a 

constatação objetiva de diversos parâmetros relacionados à cinética espermática de 

forma mais acurada e precisa (VERSTEGEN; IGUER-OUADA; ONCLIN, 2002; 

AMANN; KATZ, 2004). 

Os parâmetros de cinética espermática detectados pelo CASA são obtidos 

matematicamente com o objetivo de descrever o movimento de cada espermatozoide 

que atravessa o campo microscópico, dentre eles se destacam: as motilidades total e 

progressiva, velocidade de trajeto (VAP), velocidade progressiva (VSL), velocidade 

curvilinear (VCL), amplitude de deslocamento lateral de cabeça (ALH),  frequência de 

batimentos do flagelo (BCF), retilinearidade (STR), linearidade (LIN) e as categorias 

de espermatozoides rápidos, médios, lentos e estáticos (MORTIMER, 1997; 

VERSTEGEN; IGUER-OUADA; ONCLIN, 2002; KATHIRAVAN et al., 2011). 

Por meio deste sistema de avaliação pode-se identificar, por exemplo, 

espermatozoides com cinética característica de hiperativação (YÁNIZ et al., 2018), 
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que em touros é caracterizada pela alta velocidade e percurso errático, detectados 

pelo aumento nos parâmetros de VCL e do ALH, e diminuição da LIN (VERSTEGEN; 

IGUER-OUADA; ONCLIN, 2002; SHOJAEI et al., 2012). A mensuração objetiva de 

espermatozoides que apresentam este padrão de cinética pode ser utilizada como 

marcador biológico para se avaliar a capacidade funcional destas células, uma vez 

que espermatozoides que apresentam, precocemente, movimento característico de 

hiperativação, perdem viabilidade antes do momento da fecundação (KATHIRAVAN 

et al., 2011). 

Ainda com a utilização do CASA, torna-se possível a avaliação das 

características de cinética espermática de maneira individual, o que permite a 

identificação de subpopulações espermáticas que possuem características similares 

(AMANN; KATZ, 2004; NÚÑEZ‐MARTÍNEZ; MORAN; PEÑA, 2006; KATHIRAVAN et 

al., 2011; MAROTO-MORALES et al., 2012; AMANN; WABERSKI, 2014; 

BERGSTEIN-GALAN et al., 2017).   

A existência de subpopulações pode ser atribuída às diferenças na origem e 

na produção individual de espermatozoides, assim como pela diferença no status de 

maturação e idade dos espermatozoides quando se misturam no epidídimo e, 

subsequentemente, no ejaculado, refletindo em diferentes padrões de movimento 

(KATHIRAVAN et al., 2011). 

Assim, ao se levar em consideração as subpopulações que coexistem numa 

amostra seminal, ganham-se informações relevantes a respeito da diversidade 

funcional dos grupos de espermatozoides (NÚÑEZ‐MARTÍNEZ; MORAN; PEÑA, 

2006; O’MEARA et al., 2008; YÁNIZ et al., 2018), proporcionando uma avaliação mais 

fidedigna do que a análise que utiliza valores de média (AMANN; WABERSKI, 2014). 

Por meio de diferentes estudos demonstra-se a influência das subpopulações 

espermáticas no desempenho reprodutivo. Del Olmo et al. (2013) relataram que, na 

espécie ovina, a determinação das subpopulações espermática pelo CASA pode ser 

útil para identificar amostras de sêmen congelado que, quando utilizados em 

inseminação artificial, resultam em maiores taxas de nascimento de cordeiros. Já na 

espécie equina, Quintero-Moreno et al. (2003) observaram que nos ejaculados que 

resultaram em maior taxa de prenhez, a maioria dos espermatozoides móveis 

pertenciam à subpopulação com maior motilidade progressiva e baixa linearidade.  

A determinação das subpopulações espermáticas também permite constatar 

sua influência sobre os resultados da PIVE, pois Ferraz et al. (2014) observaram que 
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o percentual de espermatozoides pertencentes à subpopulação com motilidade rápida 

e progressiva correlacionou positivamente com a penetração em zona pelúcida e 

formação de pró-núcleo, in vitro. Porém, ainda carecem informações do quanto as 

subpopulações espermáticas interferem nas taxas de clivagem e de blastocisto. 

Além da detecção da diferença no padrão de movimento, tem-se observado 

que as subpopulações espermáticas não respondem de maneira similar aos 

processos de criopreservação e à exposição aos agentes capacitantes (PÉREZ et al., 

1997; BUFFONE et al., 2004; NÚÑEZ‐MARTÍNEZ; MORAN; PEÑA, 2006).  

Muiño et al. (2008) observaram que a criopreservação não alterou a proporção 

de espermatozoides pertencentes à subpopulação com motilidade rápida e 

progressiva, assim, aqueles animais que possuíam maior percentual de 

espermatozoides nesta subpopulação antes da congelação, apresentaram maior 

criotolerância e maior longevidade do sêmen após a descongelação, justificando a 

existência de animais com alto e baixo potencial de congelabilidade espermática. 

Pérez et al. (1997) consideraram que as subpopulações espermáticas se 

comportam de maneira distinta frente ao processo de capacitação. A hipótese destes 

autores é a de que alguns espermatozoides capacitam precocemente por possuírem 

menores quantidades de fatores decapacitantes ou por perdê-los com maior 

facilidade, apesar de não ter sido estudado este efeito na fertilidade. 

Assim, este tipo de análise possui um amplo leque de aplicação, permitindo a 

realização de diversos estudos relacionados ao comportamento de amostras seminais 

frente a diferentes tratamentos ou procedimentos, nos quais muito dos efeitos ainda 

são desconhecidos (MUIÑO et al., 2008; KATHIRAVAN et al., 2011; AMANN; 

WABERSKI, 2014). Possibilita também, ajustar a dose inseminante para touros 

altamente requisitados, estabelecendo-se um mínimo necessário de espermatozoides 

requerido para inseminação artificial, visando máximo aproveitamento (MUIÑO et al., 

2008) e ainda evidenciar diferenças entre grupos experimentais, entre diferentes 

tratamentos ou mesmo utilizar na previsão do desempenho reprodutivo 

(VERSTEGEN; IGUER-OUADA; ONCLIN, 2002; KATHIRAVAN et al., 2011). 
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2.3 Morfologia espermática 

 

 

A importância da avaliação da morfologia espermática é consagrada desde os 

primórdios da análise da qualidade seminal (LAGERLÖF, 1934; WILLIAMS; SAVAGE, 

1964) e valorizada até a atualidade devido à grande influência nos índices 

reprodutivos (SÖDERQUIST et al., 1991; SCHNEIDER; ELLINGTON; WRIGHT, 1999; 

AMANN; SEIDEL; MORTIMER, 2000). 

Em diversos estudos é apontada a existência de correlação positiva entre o 

percentual de espermatozoides normais e a fertilidade, avaliada pela taxa de não-

retorno ao cio (AL-MAKHZOOMI et al., 2008) e taxa de ocorrência de parto (ATTIA; 

KATILA; ANDERSSON, 2016) nos processos de reprodução in vivo e pela formação 

de pró-núcleo (TANGHE et al., 2002) e desenvolvimento embrionário in vitro 

(WALTERS et al., 2005a). Além disto, Odhiambo et al. (2014) observaram que a 

remoção de espermatozoides defeituosos utilizando técnicas de nano-partículas 

revestidas com anticorpos contra ubiquitina, aumentou a viabilidade da amostra 

seminal e a taxa de fecundação in vitro. 

Deste modo, a morfologia espermática pode ser utilizada como critério de 

seleção de reprodutores, nos quais touros que possuam grande número de 

espermatozoides defeituosos, devido à grande possibilidade de apresentarem baixos 

resultados ou falhas na reprodução, devam ser excluídos (JANUŠKAUSKAS; 

ŽILINSKAS; SÖDERQUIST et al., 1991; WALTERS et al., 2005a). Porém, deve-se 

ressaltar que em uma população de touros que apresentem baixos valores de 

anormalidades espermáticas, a diferenciação entre reprodutores de alto e baixo 

desempenho reprodutivo pode não ser possível (JANUŠKAUSKAS; ŽILINSKAS, 

2002). 

Os defeitos espermáticos podem ser decorrentes de diversas causas como 

anormalidades na espermatogênese, intrínseca do reprodutor ou da inadequação 

ambiental (WALTERS et al., 2005a), de caráter genético (CRAN; DOTT, 1976; 

CHENOWETH, 2005), relacionadas à idade avançada do reprodutor (AL-

MAKHZOOMI et al., 2008), ou ainda iatrogênico, na inadequada manipulação do 

sêmen (LAGERLOF, 1936). 

Ao longo do tempo, surgiram diferentes sistemas de classificação que agrupam 

as alterações morfológicas e permitem interpretações prognóstica da eficiência 
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reprodutiva dos machos. Blom (1950) propôs classificação agrupando as alterações 

em defeitos primários, originadas durante a espermatogênese, defeitos secundários, 

formados durante a maturação espermática nas vias extra-testiculares e defeitos 

terciários, com origem após a ejaculação.  

Entretanto, após estudo de Rao (1971) sobre as alterações espermáticas que 

ocorrem durante a passagem pelo trato reprodutivo, Blom (1972) reformulou estes 

conceitos e propôs nova classificação, na qual as alterações são agrupadas em 

defeitos maiores, com reconhecido prejuízo à fertilidade e defeitos menores, cujos 

efeitos deletérios à fertilidade são percebidos quando estão com prevalência muito 

mais elevada em relação aos anteriores.  

A exemplo da gota protoplasmática distal que mesmo em altas proporções não 

resulta em queda no desempenho reprodutivo, enquanto a presença de 

espermatozoides com gota proximal leva à diminuição na taxa de não retorno ao cio 

(AL-MAKHZOOMI et al., 2008) e também à diminuição da taxa de clivagem na PIVE 

(AMANN; SEIDEL; MORTIMER, 2000), devido a relação entre este defeito e a 

imaturidade espermática (AL-MAKHZOOMI et al., 2008). 

Já os defeitos de cabeça, principalmente formato piriforme, possuem impacto 

negativo nas taxas de clivagem e de blastocisto na PIVE (WALTERS et al., 2005a) e 

na taxa de não-retorno ao cio (SÖDERQUIST et al., 1991; AL-MAKHZOOMI et al., 

2008) por estarem relacionados a danos na cromatina espermática (WALTERS et al., 

2005a; WALTERS et al., 2006). 

No Brasil, esta classificação das alterações espermáticas de BLOM (1972) tem 

sido amplamente adotada na avaliação andrológica de touros e como referencial em 

diversos trabalhos científicos (CASAGRANDE et al., 1979; VALE FILHO et al., 1997; 

CBRA, 1998; NICHI et al., 2006; ARRUDA et al., 2011; CBRA, 2013). 

Saacke et al. (1998) demonstraram que espermatozoides com severas 

anormalidades no formato de cabeça não participam do conjunto de espermatozoides 

acessórios. Destes achados se formulou um novo conceito morfofuncional, no qual 

tanto a viabilidade quanto a morfologia espermática são importantes para a 

fecundação, uma vez que alterações em qualquer uma delas resultam na exclusão 

total ou parcial dessas células nas diversas barreiras do trato genital feminino. 

Assim, Saacke (2008) propõe que na reprodução in vivo as características 

seminais podem ser consideradas compensáveis ou não compensáveis.  Aquelas que 

são importantes para o transporte e função dos espermatozoides no trato reprodutivo 
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feminino até, e inclusive, o início do processo de fecundação e do bloqueio da 

polispermia são as características compensáveis. Na inseminação artificial, o aumento 

da concentração espermática na dose inseminante, compensa os efeitos negativos 

das anormalidades compensáveis, justificando a sua denominação (DEN DAAS et al., 

1998). 

Saacke (2008), define ainda que as características seminais não 

compensáveis, estão relacionadas às alterações da cromatina que podem estar 

presentes em espermatozoides com aparência morfológica normal. Entretanto, devido 

a sua acessibilidade ao oócito, são capazes de fecundar, resultando em embrião com 

qualidade alterada e atrasos na formação do pró-núcleo masculino, com consequente 

atraso na clivagem e no desenvolvimento embrionário.     

Na rotina laboratorial, a morfologia espermática é determinada pela avaliação 

individualizada das células por meio de confecção de esfregaço da amostra seminal 

em lâmina histológica, submetido à colorações como Wright, Rosa Bengala e Karras 

e avaliado em microscopia óptica (ARRUDA et al., 2011). Podem ainda ser 

empregados métodos de preparação úmida na qual a amostra de sêmen é fixada em 

sistemas tampão formolizados ou contendo glutaraldeído, colocado entre lâmina e 

lamínula histológicas e realizada a leitura em microscopia de contraste de fase ou de 

contraste de interferência diferencial (DE ARRUDA et al.; WALTERS et al., 2005b). 

O uso das microscopias eletrônica, de transmissão ou de varredura também 

constituem em métodos para se compreender a real extensão das alterações 

morfológicas das células espermáticas, bem como determinar qual estrutura 

constitucional encontra-se alterada morfologicamente (BARTH; OKO, 1989).  

Apesar da facilidade em se avaliar a morfologia espermática em microscopia 

(SAILER; JOST; EVENSON, 1996), o uso da morfometria espermática pelo sistema 

computadorizado (ASMA) permite uma avaliação mais avançada (BOERSMA; 

RASSHOFER; STOLLA, 2001). Entretanto, ainda é necessário o estabelecimento de 

padrões no preparo das amostras e no método de análise para poderem ser 

estipulados parâmetros de normalidade e assim tornar esta avaliação mais objetiva 

(SAILER; JOST; EVENSON, 1996; BOERSMA; RASSHOFER; STOLLA, 2001). 
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2.4 Sondas fluorescentes e citometria de fluxo 

 

 

O conhecimento sobre as diversas sondas fluorescentes e de componentes 

conjugados a estas permitiu análises mais amplas dos atributos espermáticos 

(GILLAN; EVANS; MAXWELL, 2005). A leitura realizada por meio de citometria de 

fluxo tornou a avaliação mais precisa, prática e com maior repetibilidade, uma vez que 

possibilita a análise de milhares de células em um curto espaço de tempo, retirando a 

subjetividade existente na observação sob microscopia de epifluorescência (GARNER 

et al., 1986; GRAHAM; KUNZE; HAMMERSTEDT, 1990; COSSARIZZA et al., 1993; 

GRAHAM, 2001; LO; BRINKMAN; GOTTARDO, 2008).  

Apesar das vantagens, este tipo de análise tem como fator limitante a avaliação 

da média da população para cada atributo, sendo que a combinação de dois ou três 

diferentes ensaios na mesma população espermática, não permite determinar o 

verdadeiro número de espermatozoides aptos à fecundação em uma população da 

amostra de sêmen (GRAHAM; MOCÉ, 2005).  

De maneira ideal, acredita-se que para se obter uma previsibilidade real da 

capacidade fecundante, devam ser desenvolvidos métodos de análise objetiva e que 

avaliem múltiplos atributos espermáticos simultaneamente e de maneira individual, 

apesar da citometria de fluxo auxiliar neste desenvolvimento, grandes avanços ainda 

são necessários (GRAHAM, 2001; SELLEM et al., 2015). 

 

 

2.5 Membrana plasmática 

 

 

A membrana plasmática do espermatozoide, assim como a de todas as células 

em mamíferos, é composta por uma bicamada fosfolipídica com proteínas integradas, 

glicoproteínas e glicolipídios anexados a superfície dispostas em um mosaico fluido 

(SINGER; NICOLSON, 1972).  Os fosfolipídios diferem na composição da bicamada, 

por exemplo, a fosfatidilserina e a fosfatidiletanolamina estão concentradas no folheto 

interno e a esfingomielina e a fosfatidilcolina são encontradas no folheto externo 

(GADELLA et al., 1999). 
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A membrana plasmática tem importante papel em diversos eventos fisiológicos 

da função espermática, sendo responsável pela preservação da homeostase celular 

(DE ANDRADE et al., 2007), participando dos processos de capacitação (HALLAP et 

al., 2006), da apoptose celular (DURU et al., 2001; MARTIN et al., 2004) e da 

fecundação, ao interagir com epitélio do trato reprodutivo feminino e com as células 

do complexo cumulus oophorus (HOSSAIN et al., 2011). 

Juntamente com a motilidade, a avaliação da integridade de membrana 

plasmática é considerada como reflexo da viabilidade celular, por estar envolvida 

diretamente com a capacidade fecundante do espermatozoide (HALLAP et al., 2006; 

NARESH; ATREJA, 2015). 

Estudos das alterações existentes na membrana têm contribuído para um 

avanço significativo na compreensão da função dessas células (GILLAN; EVANS; 

MAXWELL, 2005; CELEGHINI et al., 2007; SIMÕES et al., 2013), assim como na 

determinação dos efeitos negativos da criopreservação neste compartimento celular 

(COLLIN et al., 2000). 

A avaliação da integridade de membrana plasmática pode ser realizada com o 

uso de sondas fluorescentes impermeáveis a membrana íntegra, mas que na 

presença de lesões, adentram a célula e se ligam ao DNA, permitindo a identificação 

de espermatozoides com alterações (PEÑA; JOHANNISSON; WALLGREN, 2003), a 

exemplo do iodeto de proprídeo (PI), Yo-Pro-1, homodímero de etídio-1 (EthD-1) e 

Hoechst 33258 (GILLAN; EVANS; MAXWELL, 2005). 

 

 

2.6 Capacitação espermática e reação acrossomal 

 

 

Na ejaculação, os espermatozoides dos mamíferos ainda não possuem 

habilidade fecundante (MORTIMER, 2000). Para serem capazes de fecundar o oócito, 

os espermatozoides devem passar pelo processo de capacitação, que in vivo ocorre 

fisiologicamente ao entrarem em contato com o trato reprodutor feminino (JAGAN 

MOHANARAO; ATREJA, 2011), principalmente no oviduto (HOLT; FAZELI, 2010) e 

in vitro é induzida pelo uso de diferentes agentes (LANDIM-ALVARENGA et al., 2001; 

ASSUMPÇÃO et al., 2002; KARUNAKARAN; DEVANATHAN, 2017). 
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Ademais, o processo de criopreservação leva, em muitos espermatozoides, a 

alterações moleculares semelhantes àquelas que ocorrem na capacitação, evento 

conhecido como criocapacitação (PÉREZ‐PÉ et al., 2002; PONS-REJRAJI; BAILEY; 

LECLERC, 2009). As células alteradas pelo processo de criopreservação e que 

apresentam capacitação prematura têm prejuízos em sua capacidade fecundante por 

diminuição de sua longevidade (PÉREZ‐PÉ et al., 2002; POMMER; RUTLLANT; 

MEYERS, 2003; GADELLA, 2008). 

As vias de sinalização que caracterizam a capacitação espermática ainda não 

são completamente elucidadas (AITKEN, 2017), porém um conjunto das complexas 

modificações moleculares, bioquímicas e morfológicas que ocorrem neste processo, 

já é conhecido (GALANTINO-HOMER; VISCONTI; KOPF, 1997; POMMER; 

RUTLLANT; MEYERS, 2003; MURATORI et al., 2004; BREITBART et al., 2010). 

Um dos primeiros eventos é a aquisição de motilidade hiperativada, 

caracterizada por movimento vigoroso, não-progressivo e não-linear, que é indicativa 

de capacitação espermática e responsável pela promoção de um forte poder de 

propulsão para o espermatozoide transpassar os envoltórios do oócito, 

particularmente, a zona pelúcida (VERSTEGEN; IGUER-OUADA; ONCLIN, 2002; 

KATHIRAVAN et al., 2011). 

Durante a capacitação, ocorre produção de espécies reativas de oxigênio 

(EROs) que levam à produção de oxisterol, o qual facilita a remoção de colesterol da 

membrana plasmática, aumentando sua fluidez e a permeabilidade ao cálcio 

(KARUNAKARAN; DEVANATHAN, 2017). Com a alteração da composição, ocorre a 

apresentação de complexos receptores de zona na superfície espermática, inibição 

da tirosina fosfatase e aumento da produção de AMPc (AITKEN, 2011; AITKEN; 

BAKER, 2013).  

Diversas técnicas têm sido utilizadas a fim de se avaliar a capacitação 

espermática e devido à complexidade deste fenômeno, estas técnicas avaliam 

diferentes estágios deste processo. 

A sonda fluorescente Merocianina 540 (M540) se intercala à membrana quando 

há desordenamento dos lipídios, resultando em aumento da intensidade do padrão de 

fluorescência (GADELLA et al., 2001; HALLAP et al., 2006). Acredita-se que 

alterações na fluidez de membrana detectadas pela M540 preceda o influxo de cálcio, 

fazendo desta sonda o método mais adequado para avaliar eventos precoces da 

capacitação (RATHI et al., 2001; GILLAN; EVANS; MAXWELL, 2005; BERGSTEIN‐
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GALAN et al., 2017). Esta sonda também pode ser associada à sonda Yo-Pro1, que 

é impermeável à membrana plasmática íntegra e se liga ao DNA, quando a 

permeabilidade está alterada, permitindo avaliar em conjunto a integridade da 

membrana plasmática celular (HALLAP et al., 2006; O’MEARA et al., 2008). 

Outro evento precoce relacionado à capacitação espermática, o efluxo de 

colesterol, pode ser avaliado em microscopia de fluorescência ou espectrofotometria 

de luminescência com o uso do antibiótico polieno macrolídeio Fillipin (FLESCH et al., 

2001; MACÍAS-GARCÍA et al., 2015). Este se liga especificamente ao colesterol 

emitindo fluorescência azul sob incidência de luz ultravioleta (MACÍAS-GARCÍA et al., 

2015). 

Já a clortetraciclina (CTC) é um antibiótico de fluorescência amarela utilizado 

para a detecção do influxo de cálcio (KURODA; FUKUSHIMA; HARAYAMA, 2007), 

evento tardio da capacitação espermática (RODRIGUEZ-MARTINEZ, 2001). Esta 

sonda se liga aos compartimentos celulares que contêm altas concentrações de Ca2+, 

gerando três padrões diferentes de fluorescência, que possibilitam a diferenciação de 

espermatozoides capacitados, não capacitados e com acrossomo reagido 

(KARUNAKARAN; DEVANATHAN, 2017). 

A detecção da fosforilação da proteína tirosina associada a cauda espermática 

também é utilizada como um biomarcador relativo à capacitação (JAGAN 

MOHANARAO; ATREJA, 2011) e pode ser avaliada pelo método de 

imunofluorescência avaliada em microscopia (LEEMANS et al., 2014). 

Como a capacitação não ocorre de forma simultânea em todos os 

espermatozoides, é necessário que ao chegar próximo ao oócito, se tenha um 

conjunto de espermatozoides aptos para fecundação por um período mais prolongado 

(HOLT; FAZELI, 2010). A importância da avaliação da capacitação, principalmente no 

sêmen descongelado é determinar a proporção de espermatozoides que apresente 

estas alterações prematuramente, que consequentemente apresentam reflexos 

negativos sobre a vida-útil da célula e potencialmente sobre a fecundação (HALLAP 

et al., 2006).  

Subsequentemente à ligação do espermatozoide capacitado à zona pelúcida, 

ocorre a reação acrossomal, processo de exocitose de enzimas acrossomais 

imprescindível para a penetração do espermatozoide no oócito (BREITBART; 

RUBINSTEIN; ETKOVITZ, 2006; WITTE; SCHÄFER-SOMI, 2007). Neste processo, 

estão envolvidas a ativação de uma cascata de proteínas quinase, como a proteína 
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quinase A, C e tirosina quinase (PTK), além de EROs (O'FLAHERTY et al., 2005; 

BREITBART; RUBINSTEIN; ETKOVITZ, 2006). 

Apesar da motilidade hiperativada e a reação acrossomal serem eventos 

independentes, ambas envolvem alterações no cálcio intracelular, que aparentemente 

ocorrem devido a alterações no controle do influxo de íons pela membrana plasmática 

(HARRISON, 1996). 

A integridade de membrana acrossomal é essencial para que o espermatozoide 

seja capaz de sofrer as alterações relacionadas à capacitação e realize a reação 

acrossomal somente no momento necessário para fecundar o oócito (GRAHAM; 

MOCÉ, 2005; DE ANDRADE et al., 2007), permitindo os processos subsequentes de 

adesão e fusão de membranas (GADELLA et al., 2001; GRAHAM; MOCÉ, 2005). 

Os marcadores de lecitina, como a aglutinina de Pisum sativum (PSA) se ligam 

aos glicanos expostos por remodelamento da membrana acrossomal, que ocorre na 

capacitação prematura, reação acrossomal ou por lesão de acrossomo (ROVEGNO 

et al., 2013; ODHIAMBO et al., 2014). Assim, o PSA quando conjugada ao 

isotiocionato fluoresceína (FITC) é utilizado com o objetivo de se verificar a integridade 

acrossomal, uma vez que a fluorescência verde amarelada evidencia lesão de 

acrossomo (CELEGHINI et al., 2007; ROVEGNO et al., 2013; ODHIAMBO et al., 

2014). 

 

 

2.7 Função mitocondrial e estresse oxidativo 

 

 

A mitocôndria é a principal organela responsável pelo metabolismo celular, 

atuando na homeostase de Ca2+, na regulação osmótica e na modulação do estado 

redutivo (ORTEGA‐FERRUSOLA et al., 2008). Além disto, sua atividade gera energia 

através da produção de ATP, a qual é essencial à movimentação espermática por 

meio do batimento flagelar (GRAVANCE et al., 2000; SCHOBER et al., 2007). 

A avaliação do potencial de membrana mitocondrial reflete a capacidade desta 

organela em bombear prótons da matriz mitocondrial para o espaço inter-membranas, 

gerando um gradiente eletroquímico (CHEN, 1988; SARASTE, 1999). Em 

espermatozoides, o potencial de membrana mitocondrial pode ser avaliado pela 

utilização da sonda fluorescente 5,5’,6-6’-Tetrachloro-1,1’,3,3’- 
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Tetraethylbenzimidazolcarbocyanine iodide (JC-1), com vantagens, se comparada 

aos fluoróforos utilizados anteriormente, como a Rodamina 123 e Mito Tracker Green 

FM, por permitir a distinção entre alto e baixo potencial de membrana e por não 

produzir ligação inespecífica na célula espermática (GARNER et al., 1997; 

GRAVANCE et al., 2000; CELEGHINI et al., 2007).  

Já a atividade mitocondrial é a eficiência do transporte de elétrons entre os 

complexos enzimáticos, como ocorre nas reações de oxidação durante a fosforilação 

oxidativa (TERADA, 1990), que pode ser avaliada pelo ensaio citoquímico baseado 

na oxidação da 3´3 diaminobenzidina (DAB) pelo citocromo c (HRUDKA, 1987). 

Estas avaliações são relevantes por apresentarem relação direta com a 

motilidade (GARNER et al., 1997) e principalmente por interferirem no desempenho 

reprodutivo (TROIANO et al., 1998), principalmente em amostras que passaram pelo 

processo de criopreservação, o qual aumenta a proporção de espermatozoides com 

baixo potencial de membrana mitocondrial (MARTIN et al., 2004; ALVAREZ-

RODRIGUEZ; VICENTE-CARRILLO; RODRIGUEZ-MARTINEZ, 2017). 

A mitocôndria também é o principal sítio de formação de EROs intracelular, 

devido a liberação de elétrons durante a fosforilação oxidativa (AITKEN et al., 2012; 

KIM; AGCA; AGCA, 2013). 

Embora as EROs sejam essenciais para o desempenho de diversos processos 

fisiológicos, como a capacitação espermática e reação acrossomal (O'FLAHERTY; 

BEORLEGUI; BECONI, 1999; O'FLAHERTY et al., 2005), estes metabólitos podem 

rapidamente superar o limite das defesas antioxidantes presentes no espermatozoide 

e no plasma seminal, levando a um estado de estresse oxidativo (AITKEN et al., 2012).  

Uma vez estabelecido o estresse oxidativo, não há reversão, isto se deve a 

limitada capacidade das células se auto-repararem e ao estabelecimento de um feed 

back positivo, no qual os produtos da peroxidação lipídica estimulam a produção de 

mais radicais livres mitocondriais (AITKEN et al., 2012).  

Esta condição estressante traz grandes prejuízos a função espermática por 

levar à peroxidação de ácidos graxos dos fosfolipídios da membrana, degradação do 

DNA e até mesmo apoptose celular (MORTIMER, 2000; ANZAR et al., 2002; AITKEN 

et al., 2006; ORTEGA‐FERRUSOLA et al., 2008), podendo ser causa de infertilidade 

(AITKEN et al., 2012; AITKEN, 2017). 

Além disto, atualmente, tem-se o conhecimento de que espermatozoides 

morfologicamente defeituosos liberam espécies reativas de oxigênio, propiciando um 
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ambiente de estresse oxidativo que prejudica o desempenho dos espermatozoides 

morfologicamente normais (AITKEN et al., 2006; ZINI; SIGMAN, 2009; KOPPERS; 

GARG; AITKEN, 2010; ODHIAMBO et al., 2014). 

Pelo fato do estresse oxidativo afetar negativamente a qualidade do sêmen, a 

avaliação deste estado metabólico em diferentes compartimentos espermáticos, 

torna-se relevante (AITKEN et al., 2012). 

De maneira não específica, a detecção do estresse oxidativo em células vivas 

pode ser realizada com o uso da sonda fluorescente CellROXTM green, que se liga ao 

DNA e emite fluorescência verde na presença de radicais livres (SOLLINGER et al., 

2013). Com a leitura em citometria de fluxo, esta sonda possui alta sensibilidade, 

inclusive em amostras criopreservadas de sêmen de touro (DE CASTRO et al., 2015).  

Já a detecção específica de alguns EROs, como ânion superóxido, pode ser 

feita com o uso do dihidoetídio (DHE) (AITKEN et al., 2012). O DHE é um produto da 

redução de dois elétrons do etídio de baixa fluorescência, que na oxidação se liga ao 

DNA produzindo fluorescência vermelha de alta intensidade, quando excitada a 

510nm (AITKEN et al., 2006). 

Ademais, uma vez que o ânion superóxido é a principal EROs produzida pela 

mitocôndria (GOMES; FERNANDES; LIMA, 2005), é relevante a detecção específica 

de ânion superóxido mitocondrial, a qual pode ser realizada com o uso da MitoSOXTM 

Red (AITKEN et al., 2012). Este é um agente que penetra em células vivas e se 

localiza seletivamente na mitocôndria, uma vez neste local, esta sonda é oxidada por 

ânion superóxido, gerando uma fluorescência vermelha (KOPPERS; GARG; AITKEN, 

2010). 

 

 

2.8 Apoptose 

 

 

Necrose e apoptose são duas formas de morte celular, enquanto a necrose é 

um processo patológico que afeta um grande número de células por causar ruptura 

de membrana e extravasamento do conteúdo celular, a apoptose é a morte celular 

programada fisiologicamente, que afeta individualmente cada célula sem provocar 

resposta inflamatória (ANZAR et al., 2002). 
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A apoptose é um fenômeno complexo caracterizado por um conjunto de 

eventos que alteram a ultraestrutura e a bioquímica celular (ANZAR et al., 2002; 

ORTEGA‐FERRUSOLA et al., 2008). Em espermatozoides, a cascata da apoptose 

pode ser desencadeada por estresse oxidativo e peroxidação lipídica, o que leva à 

produção de maior quantidade de EROs mitocondriais em um ciclo de oxirredução 

que se auto-alimenta (AITKEN; BAKER, 2013). 

Após a indução da apoptose, os poros mitocondriais são abertos, levando a 

diminuição do potencial de membrana mitocondrial com consequente perda da 

motilidade espermática (ORTEGA‐FERRUSOLA et al., 2008; AITKEN; BAKER, 2013). 

Em seguida, ocorre a ativação de caspases, aumento da permeabilidade e 

externalização da fosfatidilserina na membrana plasmática (PEÑA; JOHANNISSON; 

WALLGREN, 2003; ORTEGA‐FERRUSOLA et al., 2008; AITKEN; BAKER, 2013). Por 

fim, ocorrem danos oxidativos no DNA e consequente morte celular (MARTIN et al., 

2004; AITKEN, 2011; AITKEN; BAKER, 2013). 

Entretanto, a ocorrência real da apoptose em espermatozoides é 

particularizada por alguns autores, que nomeiam este conjunto de alteração de 

“eventos semelhantes à apoptose” pelo fato de não ocorrer a fragmentação do DNA 

por endonucleases logo após o dano oxidativo, como ocorre em células somáticas 

(MARTIN et al., 2004; AITKEN; BAKER, 2013; SANTIAGO-MORENO et al., 2013). 

A apoptose ocorre de maneira fisiológica e com distintas finalidades: prevenir 

a superproliferação espermática nos testículos, uma vez que a espermatogênese é 

um processo contínuo (ANZAR et al., 2002); eliminar células com defeitos 

morfológicos de forma seletiva (ZINI; SIGMAN, 2009); interromper a função celular de 

espermatozoides que sofreram estresse oxidativo e carreiam DNA danificado pela 

oxidação (AITKEN; BAKER, 2013); induzir a morte de espermatozoides capacitados 

que não participaram do processo de fecundação (AITKEN, 2011). 

Nos testículos, os espermatozoides que sofreram apoptose são removidos de 

forma eficiente e silenciosamente por fagocitose pelas células de Sertoli, por meio do 

reconhecimento de marcadores de superfície, como a fosfatidilserina, gerada durante 

a cascata de apoptose (ORTEGA‐FERRUSOLA et al., 2008; AITKEN; BAKER, 2013). 

Porém, a presença de um elevado número de espermatozoides apoptóticos no 

sêmen, advindos da falha na remoção destas células nos testículos (ANZAR et al., 

2002), do estresse oxidativo, da peroxidação lipídica (AITKEN; BAKER, 2013) ou 

ainda consequente ao processo de criopreservação (MARTIN et al., 2004; 
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SANTIAGO-MORENO et al., 2013), configuram a presença de células espermáticas 

anormais e pode ter como consequência a redução do desempenho reprodutivo 

(ANZAR et al., 2002; SAID et al., 2004). 

A Anexina-V possui alta afinidade pela fosfatidilserina (ANZAR et al., 2002) e é 

capaz de detectar a translocação deste fosfolipídio do folheto interno para o folheto 

externo da membrana plasmática (DURU et al., 2001), que é um dos eventos iniciais 

da apoptose (AITKEN; BAKER, 2013). 

No entanto, deve-se considerar que devido ao fato do processo de 

criopreservação e de capacitação também induzirem a translocação de fofatidilserina 

(DURU et al., 2001; ANZAR et al., 2002; MURATORI et al., 2004), o uso da Anexina-

V proporciona uma avaliação menos precisa do estudo da apoptose, principalmente 

no sêmen congelado (ANZAR et al., 2002; MARTIN et al., 2004). 

Assim como em células somáticas, nos espermatozoides a apoptose é 

dependente da ativação de caspases (WENG et al., 2002) sendo estas utilizadas 

como marcadores da apoptose em amostras seminais (MARTIN et al., 2004; 

SANTIAGO-MORENO et al., 2013). 

A atividade de caspases pode ser detectada pelo uso do kit CaspACE FITC-

VAD-FMK In Situ Marker, no qual a estrutura do peptídeo inibidor de caspase VAD-

FMK (Val-Ala-Asp-Phe-Met-Lys), que é permeável à membrana, é conjugado ao FITC 

e se liga às caspases ativadas (MARTIN et al., 2004; SANTIAGO-MORENO et al., 

2013). O uso deste kit adicionalmente associado ao iodeto de propídio (PI) permite a 

detecção de células apoptóticas e necróticas distinguindo-as de células viáveis 

(MARTIN et al., 2004) e tem sido utilizado na avaliação de sêmen de diversas espécies 

(MARTIN et al., 2007; VALLORANI et al., 2010; DE PAULA FREITAS-DELL'AQUA et 

al., 2013; SANTIAGO-MORENO et al., 2013). 

 

 

2.9 Integridade de DNA 

 

 

Durante a espermatogênese, ocorre substituição de histonas por protaminas, 

resultando em alta compactação e proteção do DNA espermático (MARTIN, et al., 

2004). As deficiências deste processo, chamado de protaminação, torna o DNA mais 
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susceptível à fragmentação, podendo acarretar em infertilidade (RAHMAN et al., 

2018). 

A etiologia da lesão do DNA não está bem estabelecida, devido ao caráter 

multifatorial que pode incluir: a deficiência de protamina, estresse oxidativo, 

anormalidades na espermatogênese por consequência de hipertermia testicular, 

toxinas ambientais, inflamação ou infecção do trato reprodutivo e deficiências 

hormonais (ZINI; SIGMAN, 2009; AITKEN; BAKER, 2013), que levam a produção de 

espermatozoides defeituosos e com falhas na remodelação de cromatina (AITKEN; 

CURRY, 2011). 

Em células somáticas, a apoptose leva à fragmentação de DNA pela ação de 

endonucleases mitocondriais (AITKEN et al., 2014), porém, na célula espermática, 

pelo fato das mitocôndrias não se localizarem no mesmo compartimento celular que 

o núcleo, as endonucleases não têm acesso ao núcleo espermático e por isso não 

ocorre a clivagem do DNA (KOPPERS et al., 2011; AITKEN; BAKER, 2013). 

Em experimento realizado por Martin et al. (2004), a congelação e a 

descongelação do sêmen de touro, apesar de ter induzido os principais eventos 

relacionados à apoptose como diminuição do potencial de membrana mitocondrial, 

ativação de caspases e aumento da permeabilidade de membrana, não exerceu efeito 

sobre a fragmentação de DNA e nem sobre o nível de condensação do núcleo 

espermático. 

Técnicas destinadas à avaliação da integridade da estrutura da cromatina 

espermática têm recebido destaque devido a capacidade de identificar defeitos 

espermáticos que não são detectáveis à avaliação convencional de sêmen (LEMMA, 

2011; SIMÕES et al., 2013), além de poderem ser utilizadas como critério de seleção 

de reprodutores, a fim de se evitar problemas genéticos relacionados à integridade ou 

condensação do DNA espermático no embrião (LEMMA, 2011). 

Existem diversos métodos pelos quais pode-se avaliar o DNA espermático, 

dentre eles, os mais comumente utilizadas são: COMETA, TUNEL, cromomicina A3 

(CMA3), o ensaio da estrutura da cromatina espermática (SCSA) e o teste do laranja 

de acridina (EVENSON; WIXON, 2006; CASTRO et al., 2018). 

O SCSA detecta a suscetibilidade do DNA frente a denaturação ácida 

(BALLACHEY; EVENSON; SAACKE, 1988; EVENSON et al., 1999), para isto utiliza-

se detergente ácido a fim de induzir a denaturação e laranja de acridina, que permite 

a leitura do ensaio por possuir propriedade metacromática e emitir fluorescência 
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(EVENSON et al., 1999; SIMÕES et al., 2013). Este método se destaca por ser rápido, 

objetivo e por avaliar grande número de células pela citometria de fluxo, com erro 

relativamente baixo (BALLACHEY; EVENSON; SAACKE, 1988). 

Apesar de não se ter valores de referências bem definidos que relacionem a 

lesão do DNA espermático com a fertilidade (ZINI; SIGMAN, 2009), sabe-se que níveis 

elevados de dano estão associados à diminuição do desempenho reprodutivo em 

diferentes espécies (BALLACHEY; HOHENBOKEN; EVENSON, 1987; GILLAN; 

EVANS; MAXWELL, 2005; AITKEN; CURRY, 2011). A relação entre lesão do DNA e 

índices reprodutivos se deve pela ocorrência de mutações genéticas e epigenéticas, 

falhas no desenvolvimento embrionário pré-implantacional, abortamento e doenças 

genéticas na prole (ZINI; SIGMAN, 2009; AITKEN; BAKER, 2013; AITKEN, 2017). 

Na PIVE, SIMÕES et al. (2013) observaram que a fragmentação do DNA traz 

prejuízos à eficiência espermática por acarretar em diminuição das taxas de clivagem 

e por reduzir a qualidade embrionária, evidenciada pelo aumento no número de 

células apoptóticas em blastocistos. 

 

 

2.10 Teste funcional 

 

 

Diversas são as metodologias existentes para se atestar a funcionalidade 

espermática, que se relacionam a habilidade fecundante dos espermatozoides e, 

assim, podem servir de ferramenta para a predição de fertilidade in vivo e in vitro 

(GRAHAM; FOOTE; HOUGH, 1987; AITKEN, 2006; LOSANO et al., 2015; KıZıLAY; 

ALTAY, 2017). Dentre elas destacam-se os testes de: ligação espermática em zona 

pelúcida ou hemizona, penetração espermática em zona pelúcida e penetração 

espermática em oócito livre de zona pelúcida (AITKEN, 2006; KıZıLAY; ALTAY, 2017).  

O teste de ligação em zona pelúcida ou em hemizona avalia a capacidade de 

interação entre os espermatozoides e as glicoproteínas de zona pelúcida dos 

mamíferos (ZP), localizadas ao redor do oócito (AITKEN, 2006). Estas proteínas 

servem de sítio de ligação espécie-específica entre espermatozoide e oócito e 

induzem à reação acrossomal (BAUSEK et al., 2004). Enquanto a ZP3 media o 

reconhecimento e a ativação espermática na superfície, a ZP2 é considerada como 
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um receptor secundário, que facilita a ligação do espermatozoide após a reação 

acrossomal na matriz da zona pelúcida durante a penetração (AITKEN, 2006).  

O teste de penetração em oócito é capaz de avaliar simultaneamente a 

capacidade espermática em passar pelo processo de capacitação, reação acrossomal 

e fusão com a membrana vitelínica do oócito (AITKEN, 2006). Este teste pode ser 

realizado com oócito homólogo ou heterólogo, desde que livre de zona pelúcida 

(GRAHAM; FOOTE; PARRISH, 1986). Apesar da zona pelúcida apresentar sítios de 

receptores de espermatozoides em sua superfície, a deposição de anticorpos 

específicos do ovário impede a ligação de espermatozoides de outras espécies 

(DUNBAR; SHIVERS, 1976), porém, ao se retirar a zona pelúcida do oócito, retira-se 

também este fator antigênico, possibilitando este procedimento (ZHAO et al., 2002). 

Além disto, para os espermatozoides serem capazes de penetrar oócito heterólogo, 

mesmo que livre de zona pelúcida, é necessário que estes passem pelo processo de 

capacitação e reação acrossomal previamente (LANDIM-ALVARENGA et al., 2001). 

Deve-se levar em consideração que devido à diferença na composição dos 

lipídios de membrana dos espermatozoides de cada espécie, na utilização de oócitos 

heterólogos algumas espécies podem apresentar maior número de espermatozoides 

penetrados que em outras (LANDIM-ALVARENGA et al., 2001). O teste de penetração 

de espermatozoide bovino pode ser realizado utilizando-se oócito heterólogo livre de 

zona pelúcida de hamsters (GRAHAM; FOOTE; PARRISH, 1986) suíno (ZHAO et al., 

2002) bovino e equino (LANDIM-ALVARENGA et al., 2001). 

Devido à membrana perivitelínica do ovo de galinha apresentar em sua 

constituição uma proteína homóloga à ZP3 de mamíferos (BAUSEK et al., 2004), este 

tipo de membrana pode ser utilizado para o teste de ligação de espermatozoides 

bovinos (LOSANO et al., 2015). Além da membrana perivitelínica do ovo de galinha 

ser facilmente obtida, o uso desta no teste de ligação traz vantagens a este 

procedimento por ser simples e com baixos custos (CRISCUOLO et al., 2010). 

 

 

2.11 Benefícios da avaliação associada de diferentes atributos espermáticos 

 

 

Nenhum atributo espermático avaliado isoladamente é capaz de estimar o 

potencial de fecundação (UTT, 2016). Isto se deve à abundância de possibilidades de 
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interações entre diferentes atributos espermáticos, o que torna a previsão de 

desempenho muito complexa (O’MEARA et al., 2008). Contudo, o uso associado de 

diferentes técnicas que avaliam diversos atributos de uma amostra, proporciona uma 

previsão mais eficaz do desempenho reprodutivo (SUZUKI et al., 2003; 

TARTAGLIONE; RITTA, 2004; SELLEM et al., 2015). 

Além de levar em consideração diferentes funções espermáticas, a avaliação 

associada é mais precisa pelo fato de alguns atributos correlacionarem entre si 

(LEMMA, 2011; SELLEM et al., 2015), como o observado entre motilidade 

espermática total, integridade de membrana plasmática e potencial de membrana 

mitocondrial (TROIANO et al., 1998; KIM; AGCA; AGCA, 2013); estabilidade e 

integridade de membrana plasmática, motilidade espermática e morfologia normal de 

cabeça (HALLAP et al., 2006); LIN, STR e VSL no CASA (UTT, 2016); estresse 

oxidativo e cinética espermática (DE CASTRO et al., 2015) e suscetibilidade ao 

estresse oxidativo e fragmentação de DNA (SIMÕES et al., 2013). 

 A combinação de parâmetros de cinética avaliados pelo CASA no sêmen de 

touros proporcionou uma correlação maior com a taxa de não-retorno ao cio de vacas 

inseminadas do que quando avaliados isoladamente (FARRELL et al., 1998). O 

mesmo foi observado levando-se em consideração a fecundação in vitro, na qual a 

motilidade progressiva, VAP, VSL e a integridade de membrana, quando avaliados 

em associação, foram melhores preditores da taxa de fecundação do que quando 

avaliados separadamente (KATHIRAVAN et al., 2008). 

Em humanos, foi descrito que o espermatozoide que configura infertilidade 

apresenta perda do potencial de membrana mitocondrial, motilidade reduzida, 

aumento da produção de EROs mitocondriais, danos oxidativos no DNA, 

fragmentação de DNA e altos índices de morte celular (AITKEN et al., 2012). 

Além disto, algumas metodologias de análise, permitem o estabelecimento de 

um valor preditivo para desempenho reprodutivo, como realizado por Tartaglione e 

Ritta (2004), no qual a avaliação concomitante da integridade de membrana 

plasmática e acrossomal possuiu um valor de 82% na predição do potencial de 

fertilidade in vitro e por Januskauskas, Johannisson e Rodriguez-Martinez (2003) em 

que a combinação das avaliações de motilidade e incidência de espermatozoides 

vivos aumentou para 80% o valor de predição da fertilidade, determinada pela taxa de 

não retorno ao cio.  
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Segundo Tanghe et al. (2002), a associação das avaliações de motilidade total, 

motilidade progressiva e morfologia normal realizadas após a descongelação e a 

proporção de espermatozoides vivos e mortos após o Percoll® conferem uma predição 

confiável da fertilidade in vitro de touros, considerada pela formação do pró-núcleo. 

 

 

2.12 Avaliação após seleção espermática 

 

 

Adicionalmente às características funcionais, deve-se levar em consideração 

que durante o transporte dos espermatozoides no trato genital da fêmea e posterior 

interação com o oócito, ocorre uma seleção de subpopulações espermáticas mais 

aptas à fecundação (HALLAP et al., 2004). Para serem selecionados, os 

espermatozoides devem ser capazes de atravessar o muco cervical, evitar a 

fagocitose por leucócitos nos cornos uterinos, transpor a junção útero-tubárica e se 

aderirem às células epiteliais do oviduto (HOLT; FAZELI, 2010). 

Desta forma, para a PIVE, também é necessário que se realize a seleção 

espermática prévia à fecundação in vitro (FIV), com o objetivo de recuperar 

espermatozoides com qualidade superior (HENKEL; SCHILL, 2003). As técnicas de 

seleção mais utilizadas são: swim-up, lavagem por centrifugação, filtração em coluna 

de lã de vidro ou sefadex e gradiente de densidade de sílica coloidal, o Percoll® (DODE 

et al., 2002; LEE et al., 2009). 

Dentre os diversos métodos, o gradiente de densidade de sílica coloidal é 

considerado como o mais apropriado para a seleção de espermatozoides 

(MORTIMER, 2000; O’MEARA et al., 2008), apesar da taxa de recuperação 

espermática ser baixa, em torno de 20% da concentração anterior à seleção (KIM; 

AGCA; AGCA, 2013). 

Em diversos estudos foi demonstrado que a seleção in vitro de 

espermatozoides recupera células de qualidade superior, tendo melhoria de diferentes 

atributos espermáticos nas análises de integridade e estabilidade de membrana 

plasmática (HALLAP et al., 2004; HALLAP et al., 2006), integridade de acrossomo 

(O’MEARA et al., 2008), motilidade total, linearidade, potencial de membrana 

mitocondrial (HALLAP et al., 2004; KIM; AGCA; AGCA, 2013), morfologia 

espermática, condensação da cromatina (HALLAP et al., 2005; HALLAP et al., 2006) 
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e com sinais reduzidos de resposta à peroxidação lipídica e à apoptose (MORTIMER, 

2000; LEAHY; GADELLA, 2011).  

Além disto, a avaliação da qualidade seminal foi relacionada à fertilidade 

somente após seleção espermática in vitro segundo Hallap et al. (2004) e Garcia-

Alvarez et al. (2010). Esta relação pode ser justificada pelo fato de que após a 

inseminação artificial, a subpopulação espermática que alcança o sítio de fecundação, 

é fisiologicamente selecionada e, portanto, diferente da população avaliada pela 

média de diferentes testes numa amostra total, sendo esta mais heterogêneo 

(GARCIA-ALVAREZ et al., 2010). 

Deste modo, acredita-se que a seleção espermática prévia à avaliação da 

qualidade seminal, seleciona a subpopulação espermática que, de fato, é responsável 

pela fecundação, trazendo um cenário mais realista da habilidade fecundante de uma 

amostra de sêmen (HALLAP et al., 2004; HALLAP et al., 2006; GARCIA-ALVAREZ et 

al., 2010). 

 

 

3. HIPÓTESE 

 

 

A análise de diferentes atributos e das subpopulações espermáticas, 

determinadas pelo CASA, possibilita diferenciar amostras seminais de touros com 

baixos ou altos índices de produção in vitro de embriões, constituindo-se de um 

método preditivo para o desempenho nesta biotécnica reprodutiva.  

 

  

4. OBJETIVOS 

 

 

Constituem-se objetivos do presente trabalho, realizado em amostras de sêmen 

congelado/descongelado de touros: 
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4.1 Objetivo Geral 

 

 

 Caracterizar as possíveis diferenças existentes entre sêmen de touros com 

baixo e alto desempenho na PIVE, baseado nas taxas de clivagem e de blastocisto, a 

fim de se estabelecer métodos preditivos da qualidade seminal que permitam a 

seleção de touros para maior eficiência nesta biotécnica. 

 

  

 4.2 Objetivos específicos 

 

 

1. Comparar qualitativamente os atributos espermáticos em amostras de 

sêmen congelado/descongelado de touros com baixo e alto 

desempenho na PIVE. 

 

2. Determinar o melhor momento da avaliação de sêmen, antes ou após 

centrifugação em gradiente Percoll®, para predição do desempenho na 

PIVE.  

 

3. Estabelecer modelo preditivo para a obtenção das taxas de clivagem e 

de blastocisto baseados nos atributos espermáticos. 

 

4. Caracterizar as subpopulações espermáticas, determinadas em 

sistema CASA, no sêmen de touros utilizados na PIVE. 

 

5. Diferenciar o perfil das subpopulações espermáticas, determinadas em 

CASA, no sêmen de touros com baixo e alto desempenho na PIVE. 

 

6. Indicar o método de avaliação de sêmen mais efetivo para predição do 

desempenho na PIVE. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O presente estudo foi realizado com a aprovação do Comitê de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da 

Universidade de São Paulo (USP) (protocolo nº 5509220814). 

 

 

5.1 Delineamento experimental 

 

 

A seleção dos animais experimentais e a preparação do sêmen utilizado, são 

descritos a seguir. 

 

 

5.1.1 Seleção dos Touros 

 

 

A determinação dos animais experimentais foi realizada com base em um 

banco de dados do laboratório comercial da In Vitro Brasil®. A partir do histórico de 3 

anos (2012 a 2015), foram pré-selecionados, independentemente da raça, touros dos 

quais o sêmen congelado convencional, havia sido utilizado em pelo menos 5 

manipulações de PIVE, com mais de 10 oócitos em cada uma delas. Por este critério 

de seleção, foram inclusos 100 touros.  

De cada um destes reprodutores obteve-se as médias das taxas de clivagem e 

de blastocisto. Considerando-se o dia da fecundação in vitro como D0, a taxa de 

clivagem foi obtida em D3 e a taxa de blastocisto em D7, ambas calculadas a partir 

do número total de oócitos. Foram contabilizados apenas os blastocistos classificados 

qualitativamente como grau 1 e 2, conforme estabelecido pela Sociedade 

Internacional de Transferência de Embriões (IETS) (WRIGHT, 1998).  

As taxas foram ranqueadas de forma crescente e selecionados 5 touros dentre 

os 10 que apresentavam as menores médias e 5 touros dentre os 10 que 

apresentavam as maiores médias para cada uma das taxas. Tal escolha foi realizada 

por não estarem disponíveis para venda o sêmen de todos os cinco touros localizados 
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nas extremidades do ranqueamento, por diversos motivos como: morte do reprodutor, 

suspensão da comercialização do sêmen do reprodutor escolhido e insuficiência do 

número de palhetas de mesma partida. Deste modo, optou-se por abranger a seleção 

envolvendo os 10% extremos da população. 

Desta forma, foram estabelecidos 4 grupos experimentais: baixa taxa de 

clivagem (BC), alta taxa de clivagem (AC), baixa taxa de blastocisto (BB) e alta taxa 

de blastocisto (AB).  

A média das taxas de clivagem dos grupos BC (45 ± 2%) e AC (82 ± 1%) e as 

médias das taxas de blastocisto dos grupos BB (15 ± 3%) e AB (50 ± 1%) foram 

comparadas pelo teste de ANOVA, constatando-se diferença significativa (p≤0,05) 

entre os grupos analisados. 

Na distribuição dos touros nos quatro grupos, cinco reprodutores foram 

alocados simultaneamente em dois grupos, de forma a coincidir três touros entre os 

grupos AB e AC e dois touros entre os grupos BB e BC, conforme a Quadro 1. Tal 

alocação foi possível devido a comparação estrita entre os grupos BC e AC e entre 

BB e AB, não sendo feita análises de comparação entre os grupos de clivagem e de 

blastocisto. 

Assim, foram adquiridas de três centrais brasileiras, palhetas de sêmen 

congelado de uma única partida, dos touros pertencentes a cada grupo.  

 

 

5.1.2 Preparação do sêmen 

 

 

Duas palhetas (0,25mL ou 0,5mL) da mesma partida de cada touro foram 

descongeladas simultaneamente a 37°C por 30 segundos, homogeneizadas em 

microtubo aquecido e avaliado em dois momentos: logo após a descongelação (Pré-

Percoll®) e após a seleção espermática por diferentes densidades do gradiente de 

Percoll® (Pós-Percoll®) (Figura 1). 

A fim de se determinar diferenças funcionais espermáticas entre os grupos de 

baixo e alto desempenho, foram avaliados em triplicata os seguintes atributos: 

cinética, morfologia, integridade de membranas plasmática e acrossomal, atividade e 

potencial de membrana mitocondrial, status oxidativo, teste funcional de ligação em 
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membrana perivitelínica de ovo de galinha, capacitação, apoptose, suscetibilidade ao 

estresse oxidativo e à fragmentação de DNA. 

Para seleção por meio de gradiente de Percoll®, utilizou-se a mesma 

metodologia realizada na In Vitro Brasil®, de onde se obteve o banco de dados. Em 

microtubo aquecido depositou-se 200µL de Percoll® a 90% adicionado de 200µL de 

meio Fert-TALP modificado (PARRISH et al., 1988) (0,1M NaCl, 3,1mM KCl, 25mM 

NaHCO3, 0,3mM NaH2PO4, 21,6mM Lactato, 2 mMCaCl2, 0,4mM MgCl2, 10mM 

Hepes, 0,006% de BSA-V (m/v), 22µg/mL de piruvato), sem agentes capacitadores 

(penicilamina, epinefrina e hipotaurina) e gentamicina, constituindo o Percoll® 45%.  

 

 

Quadro 1- Distribuição dos touros (n=15) nos grupos experimentais segundo taxa de 
desempenho: alta taxa de clivagem (AC), baixa taxa de clivagem (BC), alta taxa de 
blastocisto (AB) e baixa taxa de blastocisto (BB). 

Touro  Raça 

Número de 

manipulações 

de PIVE AB 

Grupo 

BB              AC BC 

1 Nelore 10 54% - 83% - 

2 Nelore 5 50% - - - 

3 Nelore 7 48% - - - 

4 Nelore 13 48% - 79% - 

5 Nelore 7 47% - 79% - 

6 Nelore 7 - 7% - 41% 

7 Senepol 5 - 11% - - 

8 Gir leiteiro 9 - 14% - 44% 

9 Angus 6 - 20% - - 

10 Nelore 5 - 22% - - 

11 Nelore 6 - - 86% - 

12 Gir leiteiro 5 - - 80% - 

13 Nelore 25 - - - 43% 

14 Holandês 6 - - - 49% 

15 Senepol 8 - - - 50% 

  

 

No fundo do mesmo microtubo depositou-se, cuidadosamente, 400µL de 

Percoll® 90%, imediatamente antes de ser utilizado. Montado o gradiente de Percoll® 

(45% e 90%) foram depositados 250µL de sêmen, cuidadosamente, sob a superfície 
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do gradiente de 45% e submetido à primeira centrifugação, a 6600xg por 5 minutos. 

Recuperou-se o sedimento pela aspiração de volume fixo de 100µL, o qual foi diluído 

em 1000µL de meio Fert-TALP e submetido à segunda centrifugação a 1100xg por 3 

minutos, a fim de se retirar resquícios do meio diluidor e do Percoll®. O pellet foi obtido 

pela aspiração de volume fixo de 100µL e ressuspendido para concentração de 

25x106 espermatozoides/mL. Os espermatozoides recuperados foram avaliados 

conforme mencionado anteriormente. 

 

 

Figura 1- Representação esquemática do delineamento experimental 

 

 

5.2 Metodologia para avaliação espermática 

 

 

As metodologias descritas a seguir foram empregadas nas amostras 

analisadas após a descongelação e após a centrifugação por gradiente de Percoll®, 

sendo apontadas particularidades quando necessário. Todos os reagentes químicos 

utilizados pertenciam a Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, E.U.A.), caso contrário, o 

fabricante foi indicado. 
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5.2.1 Cinética e subpopulações espermáticas 

 

 

As avaliações de cinética espermática foram realizadas por meio de sistema 

computadorizado de análise de sêmen (CASA) da Hamilton Thorne IVOS, v.12.2, do 

Laboratório de Andrologia do Departamento de Reprodução Animal da FMVZ/USP. 

Para a análise, foram utilizados os parâmetros estabelecidos segundo o manual, 

apresentados no Anexo A. As velocidades foram agrupadas em: Rapid (VAP>50μm/s, 

Medium (30μm/s <VAP<50μm/s), Slow (VAP<30μm/s ou VSL<15μm/s) e Static (para 

estáticos). 

Para avaliação após a descongelação (Pré-Percoll®) não se realizou qualquer 

diluição do sêmen ou ajuste de concentração. Para a avaliação após a centrifugação 

em gradiente de Percoll® (Pós-Percoll®), as amostras foram ressuspendidas em meio 

Fert-TALP para a concentração final de 25x106 espermatozoides/mL. 

Amostras de 5µL de sêmen diluído, em ambos os momentos, foram 

depositadas entre lâmina e lamínula pré-aquecida a 37°C e considerando-se quatro 

campos, foram determinados os seguintes parâmetros:  

MT - Motilidade total (%). 

MP - Motilidade progressiva (%). 

VAP - Velocidade de trajeto (μm/s): velocidade curvilínea sobre um trajeto 

uniforme, desprezando-se o deslocamento lateral da célula espermática. É a 

velocidade média da trajetória do espermatozoide. 

VSL - Velocidade progressiva (μm/s): é a distância, considerando-se uma linha 

reta entre o ponto inicial e o final da trajetória, dividida pelo tempo decorrido. 

VCL - Velocidade curvilinear (μm/s): é a distância total entre cada posição do 

centro da célula durante a captura da imagem. É a velocidade da trajetória real do 

espermatozoide.  

ALH - Amplitude de deslocamento lateral de cabeça (μm): corresponde à 

largura média da oscilação da cabeça do espermatozoide durante seu deslocamento.  

BCF - Frequência de batimentos do flagelo (Hz): determinada pela medida da 

frequência com que a linha da cabeça espermática atravessa a trajetória celular em 

qualquer direção. 



44 
 

STR - Retilinearidade (%): é a medida do afastamento médio da trajetória da 

célula espermática, considerando-se uma linha reta. Calculado pela relação entre 

(VSL/VAP) x 100. Estima a proximidade do percurso da célula a uma linha reta. 

LIN - linearidade (%): é a medida do afastamento da célula espermática 

considerando-se a trajetória em uma linha reta. É a razão entre (VSL/VCL) x 100. 

WOB – Coeficiente de Wobble (%): é a taxa de oscilação obtido pela razão 

entre (VAP/VCL) x 100. 

DNC -  DANCE (μm2) obtido pela razão VCL x ALH. 

Rapid -  porcentagem de espermatozoides com velocidade rápida (%). 

Medium - porcentagem de espermatozoides com velocidade média (%). 

Slow – porcentagem de espermatozoides com velocidade lenta (%). 

Static – porcentagem de espermatozoides estáticos (%). 

 

Para cada um destes parâmetros foram obtidos os valores da média dos 

campos analisados e os valores individuais da trajetória dos espermatozoides para a 

realização das análises de cinética espermática convencional e das subpopulações 

espermáticas, respectivamente.  

Para determinação das subpopulações, após a coleta de todos os dados, foi 

aplicada análise estatística em três etapas propostas por Núñez‐Martínez, Moran e 

Peña (2006). 

Na primeira etapa realizou-se a análise de componentes principais (PCA). Por 

meio de combinações lineares, esta análise determinou os principais parâmetros de 

cinética que sumarizavam as informações originais, reduzindo o número de variáveis. 

Na segunda etapa foi utilizada a análise não-hierárquica usando o modelo K-

médias que usa a Distância Multivariada Euclidiana para calcular os agrupamentos 

centrais.  

Na terceira etapa foi utilizado um método discriminante obtendo números 

reduzidos de agrupamentos para facilitar a interpretação dos dados obtidos da análise 

K-médias. O número específico de agrupamentos foi baseado numa análise de 

Dendrogramas Hierárquico, constituindo uma “amostra individual”. Por fim, para a 

comparação de subpopulações em cada grupo foi utilizado o teste Qui-Quadrado, com 

nível de significância de 5%.  
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5.2.2. Concentração espermática 

 

 

Para determinação da concentração espermática foram diluídos 5µL de sêmen 

em 245µL de água destilada, obtendo-se uma diluição de 1:50 e realizada contagem 

em câmara de Neubauer, sob microscopia óptica em aumento de 40x. 

 

 

5.2.3 Morfologia espermática 

 

 

A morfologia espermática foi realizada por preparação úmida, diluindo-se 10µL 

de sêmen em 20µL de solução de formol-salina previamente aquecida à 37°C. 

Alíquota de 6µL do sêmen fixado foi depositada entre lâmina e lamínula e realizada 

contagem diferencial de 200 células em microscopia de contraste de fase em aumento 

de mil vezes, sob imersão, seguindo a classificação de Blom (1972).  

 

 

5.2.4 Atividade mitocondrial 

 

 

Para a avaliação da atividade mitocondrial, foi utilizada a técnica citoquímica 

da 3,3'-diaminobenzidina (DAB). Alíquotas de 20µL de sêmen foram incubadas a 37ºC 

por 1 hora com 20µL DAB (1mg/mL). Após este período, foram feitos esfregaços das 

amostras em lâminas de vidro com posterior fixação em formol 10% por 15 minutos.  

Foi realizada contagem diferencial de 200 espermatozoides em microscopia de 

contraste de fase, utilizando-se aumento de mil vezes, sob imersão, obtendo-se o 

percentual de células pertencentes a cada uma das quatro classes espermáticas: alta 

(DAB I), intermediária (DAB II), baixa (DAB III) e ausência de atividade mitocondrial 

(DAB IV), segundo a classificação de Hrudka (1987). 
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5.2.5 Citometria de fluxo 

 

 

O estudo dos atributos espermáticos pela utilização de sondas fluorescentes e 

leitura em citometria de fluxo, foi realizado no equipamento Guava EasyCyteTM Mini 

System (Guava Tecnologies), do Laboratório de Biologia do Espermatozoide do 

Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da USP-São Paulo. Este citômetro possui laser de excitação azul de 488nm 

e emite radiação laser visível a 20mW, sendo detectadas as fluorescências amarela 

(PM1 photodetector- 583nm), vermelha (PM2 photodetector- 680nm) e verde (PM3 

photodetector- 525nm).   

As células espermáticas foram diferenciadas de debris com base na diferença 

de tamanho (FSC). Os dados foram analisados a partir de gráfico dot plot, quando 

mais de um parâmetro foi investigado, ou de histograma, na avaliação da intensidade 

de fluorescência, utilizando-se o software FlowJo v8.7 (Flow Cytometry Analysis 

Software- Tree Star INc., Asland, USA).  

 

 

5.2.5.1 Preparação do sêmen 

 

  

O citômetro utilizado não possui a disponibilidade de selecionar eventos de 

acordo com complexidade e não possui laser ultravioleta, que permitiria a identificação 

de material genético com o uso da sonda fluorescente Hoechst 33342. A fim de se 

retirar partículas pertencentes ao meio diluidor, as amostras de sêmen destinadas a 

avaliação logo após a descongelação (Pré-Percoll®), foram lavadas em meio Fert-

TALP por meio de centrifugação em rotação de 200xg que não possui efeito negativo 

nos atributos espermáticos, segundo Kim, Agca e Agca (2013).  

Cerca de 250µL de sêmen descongelado foram diluídos em 3.000µL de meio 

Fert-TALP e realizada centrifugação a 200xg por 3 minutos. O sedimento foi aspirado 

em volume fixo de 100µL e ressuspendido em 1.000µL de meio Fert-TALP e 

submetido novamente a centrifugação a 200xg por 3 minutos, obtendo-se pellet final 

de 100µL. Neste, foi realizada concentração espermática e ajustada para 5x106 

espermatozoides/mL. 
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Os espermatozoides obtidos por seleção em gradiente de Percoll® foram 

ressuspendidos em meio Fert-TALP para a mesma concentração final, de 5x106 

espermatozoides/mL. Para todas as reações utilizando-se sondas fluorescentes e 

leitura em citometria de fluxo, foi realizada uma adaptação dos protocolos originais 

para volume e número de células reduzidos (para 90.000 espermatozoides), a fim de 

se otimizar o uso de cada amostra para serem feitos todas avaliações 

simultaneamente. 

 

 

 5.2.5.2 Integridade de membranas plasmática e acrossomal 

 

 

Para avaliação de integridade de membranas plasmática e acrossomal foram 

utilizadas as sondas compostas por aglutinina do Pisum sativum conjugada ao 

isotiocionato de fluoresceína (FITC-PSA) em associação ao iodeto de propídio (PI), 

adaptando-se a metodologia de Hamilton et al. (2016), avaliando-se 20.000 eventos. 

Uma alíquota de 18µL de sêmen foi adicionado a 7,5µL da solução de FITC-

PSA (concentração final de 24,3µg/mL) associada ao PI (concentração final de 6µM), 

incubado a 37°C por 5 minutos, adicionado 100µL de PBS e realizada leitura em 

citometria de fluxo. 

Foram obtidas 4 categorias espermáticas: 1: FITC-PSA-/PI- (membrana 

plasmática e acrossomo íntegros); 2: FITC-PSA+/PI+ (membrana plasmática lesada 

e acrossomo reagido); 3: FITC-PSA+/PI- (membrana plasmática íntegra e acrossomo 

reagido); 4: FITC-PSA-/PI+ (membrana plasmática lesada e acrossomo íntegro). 

 

 

5.2.5.3 Potencial de membrana mitocondrial 

 

 

Para a avaliação do potencial de membrana mitocondrial foi utilizada a sonda 

fluorescente iodeto de 5,5´,6,6´-tetracloro,1 ,3 ,3´ tetraetilbenzimidazolilcarbocianina 

(JC-1) (Invitrogen, Eugene, OR, USA), adaptando-se a metodologia de Hamilton et al. 

(2016). Para tal 18µL de sêmen foram incubados com 1µL de JC-1 (concentração final 
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de 1µM) a 37°C por 5 minutos e realizada leitura em citometria de fluxo em 20.000 

eventos. 

Foram obtidas três categorias espermáticas de acordo com o potencial de 

membrana mitocondrial: espermatozoides com mitocôndrias com baixo potencial, nas 

quais o JC-1 se apresenta na forma de monômeros e emite fluorescência verde, 

espermatozoides com mitocôndrias com alto potencial, nas quais ocorre a formação 

de J-agregados, que são fluorescências de coloração laranja a vermelha e 

espermatozoides com potencial mitocondrial intermediário, que apresentam ambas as 

cores de fluorescência (GARNER et al., 1997; CELEGHINI et al., 2007; ROVEGNO et 

al., 2013). 

 

 

5.2.5.4 Apoptose espermática 

 

 

A avaliação da atividade de caspases foi realizada utilizando-se o kit FITC-

VAD-FMK reagent (G7462, Promega), adaptando-se a metodologia de Martin et al. 

(2004).  

Uma alíquota de 18µL de sêmen foi adicionado a 82µL de PBS e 1µL de FITC-

VAD-FMK (concentração final de 5mM), sendo esta homogeneizada e incubada por 

20 minutos em temperatura ambiente. Após a incubação, a solução foi lavada duas 

vezes por meio de centrifugação (200xg/3min), um volume fixo do sobrenadante 

(82µL) foi retirado e ressuspendido com 82µL de PBS. Em seguida, 5µL de PI 

(concentração final de 6µM) foi adicionado e incubado por 5 minutos a 37°C.  

A solução foi ressuspendida com 100µL de PBS e realizada leitura em 

citometria de fluxo em 10.000 eventos, obtendo-se três padrões de espermatozoides 

que foram classificados em: viável (FITC-FMK-VAD-/PI-); apoptótico (FITC-FMK-

VAD+/PI-) e necrótico (FITC-FMK-VAD+/PI+ e FITC-FMK-VAD-/PI+) segundo Martin 

et al., 2007. 
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5.2.5.5 Estresse oxidativo 

 

 

Foram utilizadas três sondas fluorescentes diferentes para a detecção do 

estresse oxidativo em citometria de fluxo. 

 

 

5.2.5.5.1 Dihidroetídio (DHE) 

 

 

A detecção de ânion superóxido espermático foi realizada utilizando-se a sonda 

fluorescente dihidroetídio (DHE) (Molecular Probes, Inc.). O DHE se liga ao ânion 

superóxido gerando fluorescência vermelha no núcleo espermático (AITKEN, 2017). 

Para isto, alíquota de 18µL de sêmen foi incubada a 0,5µL de DHE numa 

concentração final de 2μM, por 15 minutos a 37°C, segundo Koppers et al. (2008), 

porém, sem a associação com a sonda SYTOX Green. A solução foi ressuspendida 

em 100µL de PBS e a leitura realizada em citometria de fluxo com a avaliação de 

5.000 eventos, obtendo-se a intensidade de fluorescência vermelha do DHE. 

 

 

5.2.5.5.2 MitoSOXTM Red 

 

 

Para a detecção específica de superóxido de origem mitocondrial, utilizou-se a 

sonda fluorescente MitoSOXTM Red (Molecular Probes, Inc.; Eugene OR), seguindo a 

metodologia proposta por Marques et al. (2014), adaptada para citometria de fluxo. 

Alíquota de 18µL de sêmen foi incubada com MitoSOXTM Red numa concentração 

final de 3µM a 37°C por 15 minutos. Para leitura em citometria de fluxo esta solução 

foi ressuspendida em 100µL de PBS com avaliação de 5.000 eventos, obtendo-se a 

intensidade de fluorescência vermelha da MitoSOXTM Red. 
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5.2.5.5.3 CellROXTM green 

 

 

A avaliação do estresse oxidativo intracelular foi realizado com o uso da sonda 

fluorescente CellROXTM green (Molecular Probes, Eugene, OR, USA), adaptando-se 

a metodologia proposta por De Castro et al. (2015). Uma alíquota de 4,5µL de sêmen 

foi incubado com 0,9µL de CellROXTM green (concentração final de 5µM) por 20 

minutos a 37°C, em seguida adicionou-se 0,5µL de PI (concentração final de 6µM) 

que foi incubado por mais 5 minutos a 37°C. A solução foi ressuspendida em 100µL 

de PBS e realizada leitura por citometria de fluxo, com a avaliação de 20.000 eventos. 

Foram obtidas quatro categorias espermáticas de acordo com a integridade de 

membrana e estresse oxidativo: membrana íntegra sem estresse (CellROX-/PI-), 

membrana íntegra com estresse (CellROX+/PI-), membrana lesada sem estresse 

(CellROX-/PI+) e membrana lesada com estresse (CellROX+/PI+). 

 

 

5.2.5.6 Cromatina espermática 

 

 

A avaliação da cromatina espermática foi realizada baseado no Ensaio da 

estrutura da cromatina espermática (SCSA) de Evenson et al. (1999), que avalia a 

suscetibilidade da cromatina à desnaturação ácida, seguindo a metodologia 

modificada por Simões et al. (2013).  

Para isto, uma alíquota de 18µL sêmen foi diluída em 50µL de tampão TNE 

(Tris-HCl 0,01M, NaCl 0,15M, EDTA 1mM em água destilada, pH 7,4). Realizou-se 

centrifugação por 1 minuto, retirado o sobrenadante, ressuspendido com 25µL de TNE 

e adicionado 50µL de solução detergente ácida (HCl 0,08M, NaCl 0,15M, Triton X-100 

0,1% em água destilada, pH 1,2) por 30 segundos para permitir o acesso da sonda 

laranja de acridina ao DNA espermático. Após este período, foi adicionado 150µL de 

solução de laranja de acridina (LA) (ácido cítrico 0,1M, NA2HPO4 0,2M, EDTA 0,001M, 

NaCl 0,15M, LA stock 6µg/mL em água destilada, pH 6), incubada por 5 minutos e 

realizada leitura por citometria de fluxo em 20.000 eventos, obtendo-se duas 

categorias: espermatozoides com DNA íntegro, que emitem fluorescência verde e 

espermatozoides com fragmentação de DNA, que emitem fluorescência alaranjada.  
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Utilizando-se o software FlowJo v8.7 (Flow Cytometry Analysis Software- Tree 

Star INc. Asland, USA), foi obtido o percentual de células com alteração na cromatina 

pela seleção do αTY log do histograma, no qual abrange células com fluorescência 

amarela/total de células (células com fluorescência amarela + células com 

fluorescência verde). 

 

 

5.2.6 Capacitação espermática 

 

 

A capacitação espermática foi avaliada utilizando-se o ensaio da sonda 

fluorescente clortetraciclina (CTC), segundo a metodologia utilizada por De Castro et 

al. (2015). Previamente à reação com a CTC, as amostras de sêmen, logo após a 

descongelação (Pré-Percoll®), foram lavadas duas vezes por meio de centrifugação 

(200xg/ 3minutos) em meio Fert-TALP, a fim de se evitar reação inespecífica com 

restos celulares ou partículas do meio diluidor e assim, facilitar a leitura. Alíquotas de 

15µL de sêmen (Pré e Pós-Percoll®), numa concentração de 25x106 

espermatozoides/mL, foram adicionadas a 20µL de solução de CTC (CTC 38µM; 

solução de estoque: TRIS 20 mM, NaCl 130mM, and L-cisteína 4mM) e 5µL de 

paraformaldeído a 3,7% a 37°C. Estas amostras foram mantidas em geladeira à 5°C 

e protegidas de luz por cerca de 12 horas. Após este período, 4µL de amostra foram 

depositados em lâmina para microscopia e homogeneizados à 2µL de solução 

DABCO (1,4-diazabicyclo [2.2.2]octano e glicerol (1:9)), cobertos por lamínula e 

avaliadas em microscopia de fluorescência (Olympus IX80) sob iluminação azul-

violeta, utilizando-se filtros de excitação 355nm e de emissão 465nm. 

Foram contadas 200 células em aumento de mil vezes sob imersão, obtendo-

se o percentual de espermatozoides diferenciados em três classes de acordo com o 

padrão de fluorescência da CTC segundo Kato e Nagao (2015): não-capacitado 

(fluorescência uniforme em toda a cabeça), capacitado (fluorescência apenas na 

região acrossomal) e acrossomo reagido (banda fluorescente intensa apenas na 

região equatorial). Espermatozoides que apresentavam fluorescência não-específica 

ou padrão diferentes daqueles pré-estabelecidos não foram contabilizados na análise. 
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5.2.7 Teste funcional de ligação em membrana perivitelínica 

 

  

Foi realizado teste funcional utilizando-se o método de ligação dos 

espermatozoides em membrana perivitelínica da gema de ovo de galinha, seguindo a 

metodologia de Losano et al. (2015). Para isto, a membrana perivitelínica da gema de 

ovo foi isolada e lavada com PBS até se tornar completamente translúcida. Após isto, 

foram cortadas em fragmentos de 0,5cm2. Em placas, foram incubados com 

membrana 25.000 espermatozoides diluídos em 250µL de Fert-TALP modificado em 

estufa à 37°C e 5% de CO2 por uma hora. Após a incubação, a membrana foi lavada, 

em tubo Falcon de 50mL contendo 10mL de PBS, sob agitação para remoção dos 

espermatozoides que não se ligaram à membrana. Após este procedimento, a 

membrana foi depositada e esticada em lâmina para microscopia, coberta por 

lamínula e avaliada em microscopia de contraste de fase num aumento de 400x. 

Realizou-se a contagem do número de espermatozoides em 5 campos e obteve-se o 

número de espermatozoides/mm2 de membrana por meio da fórmula matemática: 

 

Número de espermatozoides/mm2 =Número médio de espermatozoides por campo 

       Área da objetiva (0,2163 mm2) 

 

 

 

5.2.8 Resposta espermática à indução do estresse oxidativo 

  

 

A suscetibilidade dos espermatozoides ao estresse oxidativo foi avaliada 

segundo Nichi et al. (2007) pela técnica de TBARS (Substâncias Reativas ao Ácido 

Tiobarbitúrico) induzido. 

Alíquotas de 200µL de sêmen, numa concentração de 25x106 

espermatozoides/mL, foram diluídas em sulfato de ferro (50µL a 4mM) e ácido 

ascórbico (50µL a 20mM) e incubados a 37°C por 90 minutos. Em seguida, foi 

acrescentado ácido tricloroacético (TCA) a 10% e centrifugado a 20.817xg por 15 

minutos a 5°C. O volume de 1mL do sobrenadante foi recuperado e congelado para 

posterior análise. 
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Para leitura, adicionou-se 900µL de ácido tiobarbitúrico (TBA) a 1% que foi 

incubado a 100°C por 15 minutos em banho-maria. A fim de cessar a reação, as 

amostras foram colocadas em gelo. Ao ocorrer a peroxidação lipídica, ocorre 

formação de malondialdeído, substância reativa ao ácido tiobarbitúrico, a qual em 

contato ao TBA adquire coloração rósea. Esta coloração nas amostras foi quantificada 

em espectrofotômetro (Ultrospec 3300 pro® Amershan Biosciences, EUA) com 

comprimento de onda de 532nm. Os resultados foram comparados com a curva-

padrão que foi previamente estabelecida e expresso em nanogramas de TBARS/106 

espermatozoides.  

 

 

5.2.9 Análise estatística 

 

 

Os dados foram analisados utilizando o Sistema SAS para Windows (SAS 

Institute Inc., Cary, NC, EUA). Os efeitos de grupo (BC vs. AC e BB vs. AB), efeitos 

do Percoll® (Pré vs. Pós-Percoll®) e as interações entre estes fatores foram estimados 

pelas medidas repetidas ANOVA (procedimento MIXED do SAS). Diferenças entre os 

diferentes grupos experimentais foram analisados por meio de testes paramétricos e 

não paramétricos, de acordo com a normalidade residual (distribuição de Gauss) e 

homogeneidade das variâncias. Sempre que um desses pressupostos não foi 

respeitado, os dados foram transformados. Quando as transformações não foram 

bem-sucedidas, foram utilizados os testes não paramétricos.  

Na avaliação da taxa da clivagem, os percentuais de: intermediário potencial 

de membrana mitocondrial, fragmentação de DNA, membrana lesada com estresse 

oxidativo e velocidade lenta foram log transformados. Ainda, número de 

espermatozoides/mm2 de membrana, porcentagem de células com membrana 

plasmática lesada e acrossomo reagido, alto potencial de membrana mitocondrial, 

média atividade mitocondrial e porcentagem de espermatozoides com membrana 

plasmática íntegra e acrossomo reagido foram elevados a raiz quadrada. Ademais, a 

porcentagem de células apresentando alta atividade mitocondrial foi elevada ao 

quadrado, por outro lado, porcentagem de espermatozoides com membrana 

plasmática e acrossomo íntegros foram elevadas a 1,5.  
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 Já na avaliação da taxa de blastocisto, os percentuais de: médio potencial 

mitocondrial, fragmentação de DNA, membrana plasmática íntegra e acrossomo 

reagido, membrana íntegra sem estresse oxidativo, membrana plasmática lesada e 

acrossomo íntegro, membrana lesada com estresse oxidativo, acrossomo reagido, 

VAP, VSL e número de espermatozoides/mm2 de membrana foram log transformados. 

As porcentagens de células com alto potencial de membrana mitocondrial e de 

membranas plasmática lesada e acrossomo reagido foram elevadas à raiz quadrada. 

Por fim, o porcentual de espermatozoides com alta atividade mitocondrial foi elevado 

ao quadrado. 

 Quando não ocorreram interações significativas, o efeito dos grupos foi 

analisado ao fundir todos os momentos de avaliação, tendo em conta a correção de 

Bonferroni (PROC GLIMMIX); caso contrário, as comparações foram realizadas tendo 

em conta os efeitos principais combinados. As diferenças entre os grupos foram 

analisadas utilizando o teste t de Student (variáveis paramétricas) e o teste de 

Wilcoxon (variáveis não paramétricas). Os resultados foram descritos como a média 

e erro padrão.  

Adicionalmente, os dados foram analisados por regressão logística 

multivariada usando o procedimento GLIMMIX do SAS (Statistical Analysis Software 

v9.4, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) a fim de se estimar equações de regressão 

para predição das taxas de clivagem e de blastocisto baseadas nos atributos 

espermáticos avaliados. As variáveis aleatórias foram removidas sequencialmente do 

modelo pelo método stepwise elimination, considerando-se o critério de Wald para 

P>0,20. O critério de informação de Akaike corrigido (AICC) foi utilizado para a seleção 

do melhor modelo. Os resultados foram descritos como média e erro padrão. A fim de 

testar o modelo preditivo, as taxas esperadas, na aplicação do modelo, e as taxas 

reais foram submetidas à análise de correlação de Pearson. Para todas as análises 

estatísticas foi utilizado nível de significância de 5%. 
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6. RESULTADOS 

 

  

Não ocorreram interações significativas (P>0,05) entre os grupos experimentais 

relacionados a taxa de clivagem (BC vs. AC) e os momentos de avaliação (Pré-

Percoll® vs. Pós-Percoll®) (Apêndice A). Ademais, não ocorreram interações 

significativas (P>0,05) entre os grupos experimentais relacionados a taxa de 

blastocisto (BB vs. AB) e os momentos de avaliação (Pré-Percoll® vs. Pós-Percoll®) 

(Apêndice B). Desta forma, os resultados obtidos serão apresentados 

sequencialmente na comparação dos grupos de baixa e alta taxa de clivagem (BC vs. 

AC) e posteriormente na comparação dos grupos de baixa e alta taxa de blastocisto 

(BB vs. AB). Optou-se por não apresentar os resultados Pré-Percoll® vs. Pós-Percoll®, 

já que o intuito deste trabalho foi avaliar a influência dos atributos espermáticos nas 

taxas de clivagem e de blastocisto. 

 

 

6.1 Comparação dos grupos para taxa de clivagem 

  

 

A comparação dos resultados dos parâmetros de cinética espermática 

avaliados por CASA entre os grupos BC e AC estão apresentados na Tabela 1. 

Os grupos BC e AC não apresentaram diferenças quanto à avaliação da 

morfologia espermática e quanto à susceptibilidade ao estresse oxidativo, avaliado 

pelo teste de TBARS induzido (Tabela 2). 

A avaliação da integridade de membrana plasmática e status acrossomal 

detectados pela associação das sondas fluorescentes FITC-PSA e PI não foi capaz 

de distinguir touros de baixo e alto desempenho, classificados pela taxa de clivagem, 

conforme a Tabela 3. 
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Tabela 1- Média ± erro padrão dos parâmetros de cinética espermática avaliados em 
sistema computadorizado (CASA), no sêmen congelado/descongelado de touros 
agrupados pela taxa de clivagem (baixa e alta). São Paulo, 2016. 

Parâmetro 
Sêmen bovino 

Baixa Clivagem Alta Clivagem P 

MT (%) 50,5 ± 3,5  54,4 ± 3,2 0,4066 

MP (%) 35,8 ± 2,9 36,0 ± 2,8 0,9604 

VAP (µm/s) 86,9 ± 2,8   97,2 ± 2,6 0,0108 

VSL (µm/s) 72,2 ± 2,8 75,5 ± 2,7 0,4052 

VCL (µm/s) 159,3 ± 6,3 190,0 ± 6,6 0,0015 

ALH (µm) 6,8 ± 0,3 8,4 ± 0,3 0,0003 

BCF (Hz) 32,8 ± 1,0 29,6 ± 1,1 0,0443 

STR (%) 82,0 ± 1,4 77,6 ± 1,3 0,0243 

LIN (%) 47,4 ± 1,6 42,0 ± 1,5  0,0185 

WOB (%) 55,2± 1,3 51,8± 1,2 0,0575 

DNC (μm2) 1.123,4± 88,0 1.637,2± 103,9 0,0004 

Rapid (%) 43,8 ± 3,1 49,1 ± 3,2  0,2431 

Medium (%) 6,5 ± 0,9 5,2 ± 0,9 0,3128 

Slow (%) 19,4 ± 2,8 15,2 ± 2,0 0,2572 

Static (%) 30,3 ± 4,2 30,3 ± 3,7 1,0000 

MT- Motilidade Total; MP- Motilidade Progressiva; VAP- Velocidade de trajeto; VSL- Velocidade progressiva; VCL- 
Velocidade curvilinear; ALH- Amplitude lateral da cabeça; BCF- Frequência de batimento; STR- Retilinearidade; 
LIN- Linearidade; WOB- Wobble= (VAP/VCL) x 100; DNC- Dance= VCL x ALH; Rapid- Espermatozoides com 
velocidade rápida, Medium- Espermatozoides com velocidade média; Slow- Espermatozoides com velocidade 
lenta; Static- Espermatozoides estáticos.  
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Tabela 2- Média ± erro padrão na avaliação seminal da morfologia espermática e 

susceptibilidade dos espermatozoides ao estresse oxidativo pela técnica de TBARS 

induzido, no sêmen congelado/descongelado de touros agrupados pela taxa de 

clivagem (baixa e alta). São Paulo, 2016. 

Parâmetro 
Sêmen bovino 

Baixa Clivagem Alta Clivagem P 

Defeitos Menores (%) 9,0 ± 0,0 8,7 ± 0,2 0,2838 

Defeitos Maiores (%) 7,1 ± 0,6 7,1 ± 0,8 0,9461 

Defeitos totais (%) 14,9 ± 0,9 15,7 ± 0,7 0,4527 

TBARS (ng/106sptz) 1023,7 ± 110,3  1001,5 ± 106,1 0,8855 

TBARS- Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico 

 

 

 

Tabela 3- Média ± erro-padrão do percentual de espermatozoides classificados de 

acordo com a integridade de membrana plasmática e status acrossomal, detectados 

simultaneamente com o uso das sondas fluorescentes FITC-PSA e PI e leitura em 

citometria de fluxo, no sêmen congelado/descongelado de touros agrupados pela taxa 

de clivagem (baixa e alta). São Paulo, 2016. 

Parâmetro 

Sêmen bovino  

Baixa Clivagem Alta Clivagem P 

MP e acrossomo íntegros (%) 59,4 ± 3,1 58,5 ± 3,7 0,9200 

MP íntegra e acrossomo reagido (%) 6,7 ± 2,3  7,6 ± 1,8 0,5705 

MP lesada e acrossomo íntegro (%) 16,2 ± 1,0  15,2 ± 1,0  0,4810 

MP lesada e acrossomo reagido (%) 17,6 ± 1,7 18,7 ± 2,6 0,8299 

MP- Membrana plasmática 

 

 

Na avaliação da atividade mitocondrial pelo método de DAB, a proporção de 

espermatozoides com alta, intermediária, baixa e ausência de atividade foi 

semelhante nos grupos de BC e AC, segundo a Tabela 4. 
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Tabela 4- Média ± erro-padrão do percentual de espermatozoides classificados de 

acordo com as classes de atividade mitocondrial (I a IV) detectadas pelo método da 

3,3'-diaminobenzidina (DAB) no sêmen congelado/descongelado de touros agrupados 

pela taxa de clivagem (baixa e alta). São Paulo, 2016. 

Parâmetro 
Sêmen bovino  

Baixa Clivagem Alta Clivagem P 

DAB I (%) 79,2 ± 2,4 77,0 ± 3,2 0,7172 

DAB II (%) 12,2 ± 1,5  13,5 ± 1,9  0,7239 

DAB III (%) 3,3 ± 0,6 3,6 ± 0,7  0,7687 

DAB IV (%) 5,3 ± 1,2  6,0 ± 1,0  0,6758 

DAB I- alta, DAB II- intermediária, DAB III- baixa, DAB IV-ausente 
 
 
 

Não se obteve diferença na proporção de espermatozoides com alto, 

intermediário ou baixo potencial de membrana mitocondrial, detectado pela sonda 

fluorescente JC-1, entre os grupos de baixo e alto desempenho na PIVE, 

determinados pela taxa de clivagem (Tabela 5). 

 
 
 
Tabela 5- Média ± erro-padrão do percentual de espermatozoides classificados de 

acordo com o potencial de membrana mitocondrial, detectado pela sonda fluorescente 

JC-1 e leitura em citometria de fluxo no sêmen congelado/descongelado de touros 

agrupados pela taxa de clivagem (baixa e alta). São Paulo, 2016. 

Potencial de membrana 

mitocondrial 

Sêmen bovino  

Baixa clivagem Alta clivagem P 

Alto (%) 29,7 ± 3,5  26,0 ± 3,4 0,5438 

Intermediário (%) 29,3 ± 3,8 28,3 ± 3,6  0,9398 

Baixo (%) 40,8 ± 3,4  45,5 ± 3,1  0,3215 

 

 

A comparação das proporções de espermatozoides com integridade de 

membrana com e sem estresse oxidativo e com lesão de membrana com e sem 

estresse oxidativo, detectadas pelas sondas CellROXTM green e PI, assim como a 
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média e erro padrão da intensidade de fluorescência das sondas MitoSOXTM Red e 

DHE em citometria de fluxo nos grupos BC e AC estão apresentadas na Tabela 6. 

 
 
Tabela 6- Média ± erro-padrão do percentual de espermatozoides classificados de 

acordo com a viabilidade e presença de estresse oxidativo, avaliados 

simultaneamente com o uso das sondas fluorescentes CellROXTM green e PI e da 

intensidade de fluorescência detectada com o uso das sondas MitoSOXTM Red, para 

a avaliação de EROs de origem mitocondrial e Dihidroetídio (DHE) para avaliação de 

ânion superóxido e leitura em citometria de fluxo, no sêmen congelado/descongelado 

de touros agrupados pela taxa de clivagem (baixa e alta). São Paulo, 2016. 

Parâmetro 

Sêmen bovino 

Baixa Clivagem Alta Clivagem P 

Membrana íntegra sem 

estresse oxidativo (%) 
21,9 ± 1,7 23,5 ± 2,5 0,5823 

Membrana íntegra com 

estresse oxidativo (%) 
23,2 ± 1,6 21,8 ± 2,5 0,6211 

Membrana lesada sem 

estresse oxidativo (%) 
51,3 ± 2,2 52,3 ± 2,5 0,7742 

Membrana lesada com 

estresse oxidativo (%) 
3,5 ± 0,4 2,4 ± 0,5 0,0267 

MitoSOXTM Red* 16.482,6 ± 1566,4 13.476,3 ± 1417,5 0,1713 

DHE* 40.266,7 ± 1979,8 35.329,3 ± 1765,2 0,0693 

 Membrana íntegra sem estresse oxidativo (CellROX-/PI-); Membrana íntegra com estresse oxidativo 
(CellROX+/PI-); Membrana lesada sem estresse oxidativo (CellROX-/PI+); Membrana lesada com estresse 
oxidativo (CellROX+/PI+). 
*intensidade de fluorescência. 

 
 

A proporção de espermatozoides viáveis (com integridade de membrana 

plasmática e sem ativação de caspase), apoptóticos (com integridade de membrana 

e com ativação de caspase) e necróticos (com lesão de membrana com e sem 

ativação de caspase) detectadas com o uso do kit FITC-VAD-FMK associado a sonda 

PI, obtidas nos grupos BC e AC estão representadas na Tabela 7. 

Na avaliação da cromatina espermática, foram obtidos baixos valores de 

fragmentação de DNA e na comparação entre grupos BC e AC, não houve diferença 

significativa, como observado na Tabela 7. 
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Tabela 7- Média ± erro-padrão do percentual de espermatozoides classificados de 

acordo com a viabilidade e ativação de caspase, avaliados simultaneamente com o 

uso do kit FITC-VAD-FMK e a sonda fluorescente PI e o percentual de 

espermatozoides com fragmentação de DNA pelo ensaio de susceptibilidade da 

cromatina à denaturação ácida (SCSA), ambos com leitura em citometria de fluxo, no 

sêmen congelado/descongelado de touros agrupados pela taxa de clivagem (baixa e 

alta). São Paulo, 2016. 

Parâmetro 
Sêmen bovino 

Baixa Clivagem Alta Clivagem P 

Viável (%) 41,2 ± 2,9 43,7 ± 2,3 0,5013 

Apoptótico (%) 18,3 ± 1,9 16,8 ± 1,6 0,5440 

Necrótico (%) 40,3 ± 3,3 39,4 ± 2,3 0,8303 

Fragmentação de DNA (%) 0,2 ± 0,0 0,2 ± 0.0 0,3616 

Viável (FITC-FMK-VAD-/PI-); apoptótico (FITC-FMK-VAD+/PI-); necrótico (FITC-FMK-VAD+/PI+ e FITC-FMK-
VAD-/PI+).  

 
 
 
Na Tabela 8 estão apresentadas as médias e erro-padrão das proporções de 

espermatozoides não capacitados, capacitados e com reação acrossomal (reagidos) 

detectados com o uso da sonda fluorescente CTC e da proporção de espermatozoides 

ligados por mm2 de membrana perivitelínica de ovo de galinha, na comparação entre 

amostras seminais de touros que apresentam baixa (BC) e alta taxa de clivagem (AC). 
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Tabela 8- Média ± erro-padrão do percentual de espermatozoides classificados de 
acordo com a ocorrência de capacitação espermática e reação acrossomal, avaliados 
com o ensaio da Clortetraciclina em microscopia de fluorescência e do número de 
espermatozoides/mm2 de membrana, pelo teste de ligação de espermatozoides em 
membrana perivitelínica de ovo de galinha, avaliado em microscopia de contraste de 
fase, no sêmen congelado/descongelado de touros agrupados pela taxa de clivagem 
(baixa e alta). São Paulo, 2016. 

Parâmetro 
Sêmen bovino 

Baixa Clivagem Alta Clivagem P 

Não capacitado (%) 50,1 ± 3,9 49,9 ± 3,1 0,9764 

Capacitado (%) 44,5 ± 3,6  44,4 ± 3,1  0,9748 

Acrossomo reagido (%) 5,3 ± 0,6 5,6 ± 0,6  0,7388 

Espermatozoides/mm2  89,0 ± 12,3 73,0 ± 11,2 0,3253 

 
 
 
 
 
6.2 Comparação dos grupos para taxa de blastocisto  

 

A comparação dos resultados dos parâmetros de cinética espermática 

avaliados por CASA entre os grupos BB e AB, estão apresentados, respectivamente, 

na Tabela 9. 

Na avaliação da morfologia espermática os grupos de BB e AB não 

apresentaram diferenças em nenhuma das classificações, assim como na avaliação 

a susceptibilidade dos espermatozoides ao estresse oxidativo, avaliado pelo teste de 

TBARS induzido (Tabela 10).  

A proporção de espermatozoides classificados quanto a integridade de 

membrana plasmática e o status acrossomal, avaliados com o uso da sonda FITC-

PSA associada ao PI foi semelhante nos grupos BB e AB (Tabela 11). 
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Tabela 9- Média ± erro padrão dos parâmetros de cinética espermática avaliados em 
sistema computadorizado (CASA), no sêmen congelado/descongelado de touros 
agrupados pela taxa de blastocisto (baixa e alta). São Paulo, 2016. 

Parâmetro 
Sêmen bovino 

Baixo Blastocisto Alto Blastocisto P 

MT (%) 52,8 ± 3,7 50,4± 3,5 0,6393 

MP (%) 39,2 ± 3,0 33,5± 2,5 0,1533 

VAP (µm/s) 87,1± 3,4  95,4±3,0  0,0547 

VSL (µm/s) 73,9± 2,9 74,9± 2,9 0,7844 

VCL (µm/s) 155,7± 7,3 185,4± 7,2 0,0059 

ALH (µm) 6,6± 0,3 8,3± 0,3 0,0004 

BCF (Hz) 34,0± 1,0  28,6± 0,9 0,0003 

STR (%) 84,2± 1,1 78,3± 1,3 0,0012 

LIN (%) 50,2± 1,5  42,2± 1,3 0,0002 

WOB (%) 56,8± 1,3 52,0± 1,0 0,0052 

DNC (μm2) 1.081,7± 99,6 1.585,8± 116,2 0,0009 

Rapid (%) 46,0± 3,5 45,5±3,2  0,9211 

Medium (%) 6,8 ± 0,8 5,0± 0,7 0,1007 

Slow (%) 16,8±2,1  17,6± 2,6 0,9192 

Static (%) 30,4± 4,0 32,0± 4.0 0,7799 

MT- Motilidade Total; MP- Motilidade Progressiva; VAP- Velocidade de trajeto; VSL- Velocidade progressiva; VCL- 
Velocidade curvilinear; ALH- Amplitude lateral da cabeça; BCF- Frequência de batimento; STR- Retilinearidade; 
LIN- Linearidade; WOB- Wobble= (VAP/VCL) x 100; DNC- Dance= VCL x ALH; Rapid- Espermatozoides com 
velocidade rápida, Medium- Espermatozoides com velocidade média; Slow- Espermatozoides com velocidade 
lenta; Static- Espermatozoides estáticos. 
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Tabela 10- Média ± erro padrão na avaliação seminal de concentração espermática, 

morfologia espermática e susceptibilidade dos espermatozoides ao estresse oxidativo 

pela técnica de TBARS induzido, no sêmen congelado/descongelado de touros 

agrupados pela taxa de blastocisto (baixa e alta). São Paulo, 2016. 

Parâmetro 
Sêmen bovino  

Baixo Blastocisto Alto Blastocisto P 

Defeitos Menores (%) 6,9 ± 0,5 8,3 ± 0,6 0,0876 

Defeitos Maiores (%) 8,2 ± 1,2 7,1 ± 0,7 0,4335 

Defeitos totais (%) 15,4± 1,2 15,4± 0,8 0,9649 

TBARS (ng/mL) 996,1 ± 100,6 953,6 ± 94,8 0,7599 

TBARS- Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico 

 
 
 
 
 
Tabela 11- Média ± erro-padrão do percentual de espermatozoides classificados de 

acordo com a integridade de membrana plasmática e status acrossomal, detectados 

simultaneamente com o uso das sondas fluorescentes FITC-PSA e PI e leitura em 

citometria de fluxo, no sêmen congelado/descongelado de touros agrupados pela taxa 

de blastocisto (baixa e alta). São Paulo, 2016. 

Parâmetro 

Sêmen bovino  

Baixo Blastocisto Alto Blastocisto P 

MP e acrossomo íntegros (%) 61,43 ± 2,8  60,9±4,0  0,9095 

MP íntegra e acrossomo reagido (%) 7,1 ± 2,4 6,6± 1,9 0,6262 

MP lesada e acrossomo íntegro (%) 16,6± 0,9 14,5 ± 1,2 0,0743 

MP lesada e acrossomo reagido (%) 16,2 ± 1,5  17,2 ± 3,0 0,6810 

MP- Membrana plasmática 

 
 

Na avaliação da atividade mitocondrial pelo método de DAB, a proporção de 

espermatozoides com alta, intermediária, baixa e ausência de atividade não se 

diferenciaram nos grupos de BB e AB (Tabela 12) 
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Tabela 12- Média ± erro-padrão do percentual de espermatozoides classificados de 

acordo com as classes de atividade mitocondrial (I a IV) detectadas pelo método da 

3,3'-diaminobenzidina (DAB) no sêmen congelado/descongelado de touros agrupados 

pela taxa de blastocisto (baixa e alta). São Paulo, 2016. 

Parâmetro 

Sêmen bovino  

Baixo Blastocisto Alto Blastocisto P 

DAB I (%) 82,0 ± 2,2 74,9± 3,7 0,1403 

DAB II (%) 9,3± 1,1 11,2± 1,4 0,3021 

DAB III (%) 3,2 ± 0,6  4,1± 0,8 0,3895 

DAB IV (%) 5,4± 1,2 9,7 ± 3,2 0,2143 

DAB I- alta, DAB II- intermediária, DAB III- baixa, DAB IV-ausente 

 

 

Não houve diferença entre os grupos BB e AB na proporção de 

espermatozoides com alto, intermediário e baixo potencial de membrana mitocondrial, 

avaliado com a sonda fluorescente JC-1 (Tabela 13). 

 

Tabela 13- Média ± erro-padrão do percentual de espermatozoides classificados de 

acordo com o potencial de membrana mitocondrial, detectado pela sonda fluorescente 

JC-1 e leitura em citometria de fluxo no sêmen congelado/descongelado de touros 

agrupados pela taxa de blastocisto (baixa e alta). São Paulo, 2016. 

Potencial de membrana 

mitocondrial 

Sêmen bovino  

Baixo Blastocisto Alto Blastocisto P 

Alto (%) 28,8± 3,6 29,9± 4,0 0,7780 

Intermediário (%) 31,0± 3,9 28,4± 3,9 0,8176 

Baixo (%) 40,1± 2,8 41,5± 3,5 0,7451 

 

A avaliação da viabilidade espermática e presença de estresse oxidativo 

avaliados com a associação das sondas fluorescentes CellROXTM green e PI e 

detecção de ânion superóxido mitocondrial pela intensidade da sonda MitoSOXTM Red 

não foram capazes de distinguir touros de alto e baixo desempenho, classificados pela 

taxa de blastocisto (Tabela 14).  
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 O grupo de BB apresentou quantidade superior de ânion superóxido, observado 

pela maior intensidade de fluorescência da sonda DHE em citometria de fluxo, 

conforme demonstrado na Tabela 14. 

 

 

Tabela 14- Média ± erro-padrão do percentual de espermatozoides classificados de 

acordo com a viabilidade e presença de estresse oxidativo, avaliados 

simultaneamente com o uso das sondas fluorescentes CellROXTM green e PI e da 

intensidade de fluorescência detectada com o uso das sondas MitoSOXTM Red, para 

a avaliação de EROs de origem mitocondrial e Dihidroetídio (DHE) para avaliação de 

ânion superóxido e leitura em citometria de fluxo, no sêmen congelado/descongelado 

de touros agrupados pela taxa de blastocisto (baixa e alta). São Paulo, 2016. 

Parâmetro 
Sêmen bovino  

Baixo Blastocisto Alto Blastocisto P 

Membrana íntegra sem 

estresse oxidativo (%) 
23,3 ± 1,8 23,8 ± 2,7 0,9874 

Membrana íntegra com 

estresse oxidativo (%) 
21,7 ± 1,9 23,6 ± 2,4 0,5413 

Membrana lesada sem 

estresse oxidativo (%) 
52,1 ± 2,3 49,8 ± 3,4 0,5587 

Membrana lesada com 

estresse oxidativo (%) 
2,8 ± 0,3 2,8 ±0,6 0,4000 

MitoSOXTM Red* 9.969,6 ± 1.504,8 11.540,4 ± 1.506,0 0,5265 

DHE* 42.579,31± 2.181,7 34.105,0 ± 1.854,3 0,0057 

 Membrana íntegra sem estresse oxidativo (CellROX-/PI-); Membrana íntegra com estresse oxidativo 
(CellROX+/PI-); Membrana lesada sem estresse oxidativo (CellROX-/PI+); Membrana lesada com estresse 
oxidativo (CellROX+/PI+). 
*Intensidade de fluorescência. 

  
 
 

As proporções de espermatozoides viáveis, apoptóticos e necróticos 
detectados pelas sondas FITC-VAD-FMK/PI foram semelhantes entre os grupos BB e 
AB, assim como a proporção de espermatozoides com fragmentação de DNA, 
detectado pela avaliação da cromatina espermática (Tabela 15). 
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Tabela 15- Média ± erro-padrão do percentual de espermatozoides classificados de 

acordo com a viabilidade e ativação de caspase, avaliados simultaneamente com o 

uso do kit FITC-VAD-FMK e a sonda fluorescente PI e o percentual de 

espermatozoides com fragmentação de DNA pelo ensaio de susceptibilidade da 

cromatina à denaturação ácida, ambos com leitura em citometria de fluxo, no sêmen 

congelado/descongelado de touros agrupados pela taxa de blastocisto (baixa e alta). 

São Paulo, 2016. 

Parâmetro 
Sêmen bovino  

Baixo Blastocisto Alto Blastocisto P 

Viável (%) 45,0 ± 2,8  43,0 ± 2,2 0,5875 

Apoptótico (%) 18,4 ± 1,2  19,4 ± 1,7 0,6254 

Necrótico (%) 36,6 ± 2,7  37,5 ± 1,8 0,7765 

Fragmentação de DNA (%) 0,2 ± 0,0  0,3 ± 0,0  0,5116 

Viável (FITC-FMK-VAD-/PI-); apoptótico (FITC-FMK-VAD+/PI-); necrótico (FITC-FMK-VAD+/PI+ e FITC-FMK-
VAD-/PI+).  

 

 

Na Tabela 16 estão apresentadas as médias e erro-padrão das proporções de 

espermatozoides não capacitados, capacitados e com reação acrossomal (reagidos) 

detectados com o uso da sonda fluorescente CTC e da proporção de espermatozoides 

ligados por mm2 de membrana perivitelínica de ovo de galinha, na comparação entre 

amostras seminais de touros que apresentam baixa (BC) e alta taxa de clivagem (AC). 

 

Tabela 16- Média ± erro-padrão do percentual de espermatozoides classificados de 
acordo com a ocorrência de capacitação espermática e reação acrossomal, avaliados 
com o  ensaio da Clortetraciclina em microscopia de fluorescência e do número de 
espermatozoides/mm2 de membrana, pelo teste de ligação de espermatozoides em 
membrana perivitelínica de ovo de galinha, avaliado em microscopia de contraste de 
fase, no sêmen congelado/descongelado de touros agrupados pela taxa de blastocisto 
(baixa e alta). São Paulo, 2016. 

Parâmetro 
Sêmen bovino  

Baixo Blastocisto Alto Blastocisto P 

Não capacitado (%) 52,6 ± 3,2 56,2 ± 3,1 0,4269 

Capacitado (%) 42,1 ± 3,1 38,4 ± 3,0 0,3919 

Acrossomo reagido (%) 5,2 ± 0,6 5,3 ± 0,5 0,8245 

Espermatozoides/mm2 77,0 ±12,9 61,7 ± 10,0 0,6033 



67 
 

 

 

6.3 Modelo preditivo para as taxas de clivagem e de blastocisto 

 

 

Por meio de regressão logística multivariada, obteve-se que a taxa de clivagem 

sofre efeito dos parâmetros do CASA: VCL e BCF e do percentual de espermatozoides 

com integridade de membrana e sem estresse oxidativo (MINE), avaliados pela 

associação entre as sondas CellROXTM green e PI em citometria de fluxo, como 

apresentados na Tabela 17. 

 

 

Tabela 17-  Estimativa e erro-padrão dos atributos espermáticos incluídos no modelo 
preditivo para obtenção da taxa de clivagem na produção in vitro de embriões bovinos. 
São Paulo, 2016. 

Atributo Estimativa Erro Padrão P 

Intercept 0,9301 0,2087 0,0005 

VCL 0,0026 0,0008 0,0052 

BCF -0,0271 0,0049 <,0001 

MINE 0,0044 0,0022 0,0721 

VCL- Velocidade curvilinear; BCF- Frequência de batimento; MINE- Membrana íntegra sem estresse oxidativo 

 

 
 

Deste modo, a predição da taxa de clivagem é representada pela equação: 

 
Taxa de clivagem= 0.9301 + (VCL * 0.0026) + (BCF * -0.0271) + (MINE * 0.0044) 

 

 
 
 
 

Com o mesmo método estatístico, foi determinado que a taxa de blastocisto 

sofre efeito do percentual de defeitos menores (DEFMEN) na avaliação da morfologia 

espermática, VSL, detectado por CASA, DABIII (baixa atividade mitocondrial) pelo 

método citoquímico e DHE avaliado em citometria de fluxo como apresentados na 

Tabela 18.  

 

 



68 
 

 
Tabela 18-  Estimativa e erro-padrão dos atributos espermáticos incluídos no modelo 
preditivo para obtenção da taxa de blastocisto na produção in vitro de embriões 
bovinos. São Paulo, 2016. 

Parâmetro Estimativa Erro-padrão P 

Intercept -0,0058 0,1680 0,9728 

DEFMEN 0,0377 0,0084 0,0005 

VSL 0,0034 0,0013 0,0267 

DABIII 0,0234 0,0060 0,0015 

DHE -0,000007 0,000002 0,0140 

DEFMEN- Percentual de defeitos menores; VSL- Velocidade progressiva; DABIII- Baixa atividade mitocondrial; 
DHE- Dihidroetídio 

 

 

Deste modo, a predição da taxa de blastocisto é representada pela equação: 

 

 

Taxa de blastocisto= -0,0058 + (DEFMEN * 0,0377) + (VSL * 0,0034) + (DABIII * 

0,0234) + (DHE* -0,000007) 

 

 

 

As duas equações foram utilizadas para estimar as taxas esperadas de 

clivagem e de blastocisto.  Para comparar as observações obtidas com as esperadas 

foi aplicado o teste de correlação de Pearson, obtendo-se r=0,56 (P=0,009) para as 

taxas de clivagem (Figura 2) e r=0,44 (P=0,04) para as taxas de blastocisto (Figura 3). 
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Figura 2- Diagrama de dispersão da correlação entre as taxas de clivagem real e 
esperada (modelo preditivo) obtidas com amostras de sêmen, em duplicata (n=20), de 
touros (r=0,56, P=0,009). A linha indica uma tendência nos dados. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3- Diagrama de dispersão da correlação entre as taxas de blastocisto real e 
esperada (modelo preditivo) obtidas com amostras de sêmen, em duplicata (n=20), de 
touros (r= 0,44, P=0,04). A linha indica uma tendência nos dados. 
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6.4 Subpopulações espermáticas 

 

 

Por meio da Análise de Principal Componente (PCA) foram obtidos 3 principais 

componentes com Autovalores acima de um (PC1, PC2 e PC3). Na avaliação Pré-

Percoll®, em todos os grupos (AC, AB, BC e BB) foram observados PC1 e PC2, assim 

como no grupo AB pós-Percoll®, enquanto nos grupos AC, BC e BB, na avaliação Pós-

Percoll® obteve-se PC1, PC2 e PC3 (Tabela 19).  

Considerando os valores da cinética espermática, o primeiro principal 

componente (PC1) apresenta movimentos rápidos não-lineares, o segundo principal 

componente (PC2) representa movimentos lentos e lineares e o terceiro principal 

componente (PC3) apresenta movimentos oscilatórios. Os três principais 

componentes entraram no agrupamento não hierárquico para a formação das 

subpopulações nos momentos Pré e Pós-Percoll®.  

Quatro subpopulações espermáticas foram definidas pela aplicação do método 

estatístico Cluster baseada na distância Euclideana (k-means). 

De forma individualizada, para os parâmetros da cinética espermática (VAP, 

VSL, VCL, ALH, BCF, STR, LIN, WOB e DANCE) em CASA, foram avaliados 5.072 

espermatozoides no grupo BC Pré-Percoll®, 7.955 espermatozoides no grupo AC Pré-

Percoll®, 2.173 espermatozoides no grupo BC Pós-Percoll®, 2.854 espermatozoides 

no grupo AC Pós-Percoll®, 5.389 espermatozoides no grupo BB Pré-Percoll®, 8.927 

espermatozoides  no grupo AB Pré-Percoll®, 3.093 espermatozoides no grupo BB 

Pós-Percoll® e 2.782 espermatozoides no grupo AB Pós-Percoll®. As descrições das 

características dos movimentos espermáticos e dos parâmetros da cinética 

espermática para determinar as subpopulações estão apresentadas na Tabela 20 e 

os resultados das subpopulações nos diferentes grupos e momentos de avaliação nas 

Tabelas de 21 a 28.
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Tabela 19- Resumo dos resultados da Análise de Componentes Principais (PCA) dos dados da cinética espermática. São Paulo, 2016. 

  Pré-Percoll® Pós-Percoll®    

  AC AB BC BB AC AB BC BB 

  PC1 PC2 PC1 PC2 PC1 PC2 PC1 PC2 
PC
1 

PC2 PC3 PC1 PC2 PC1 PC2 
PC
3 

PC1 PC2 PC3 

Autovalores  4,31 2,94 4,32 2,92 4,19 2,90 4,07 3,10 4,01 2,95 1,01 4,10 2,95 3,91 3,15 1,02 4,39 2,75 1,00 

Variação explicada* 47,89 32,6 47,9 32,4 46,6 32,1 45,2 34,4 44,6 32,8 11,2 45,4 32,8 43,4 35,0 11,3 48,8 30,5 11,1 
Autovetores** VAP 0,47 0,02 0,46 0,05 0,47 0,02 0,48 0,03 0,47 0,07 0,11 0,46 0,07 0,48 0,08 0,12 0,46 -0,02 0,10 

 VSL 0,43 0,19 0,42 0,22 0,44 0,18 0,44 0,20 0,43 0,25 0,11 0,43 0,23 0,42 0,25 0,12 0,45 0,13 0,13 

 VCL 0,46 -0,14 0,47 -0,10 0,46 -0,16 0,41 -0,17 0,46 -0,17 0,10 0,46 -0,16 0,47 -0,17 0,09 0,42 -0,26 0,08 

 ALH 0,38 -0,27 0,40 -0,23 0,38 -0,28 0,36 -0,32 0,39 -0,30 -0,10 0,40 -0,28 0,38 -0,32 -0,12 0,32 -0,40 -0,06 

 BCF -0,17 -0,16 -0,18 -0,18 -0,09 -0,14 -0,10 -0,04 -0,09 0,03 0,97 -0,11 -0,07 -0,08 -0,01 0,97 -0,09 0,02 0,97 

 STR 0,07 0,49 0,02 0,50 0,06 0,50 0,11 0,48 0,15 0,44 -0,05 0,13 0,45 0,13 0,45 -0,08 0,24 0,40 0,01 

 LIN 0,09 0,56 0,04 0,57 0,13 0,56 0,14 0,54 0,12 0,55 -0,05 0,10 0,56 0,11 0,54 -0,02 0,25 0,50 -0,02 

 WOB 0,12 0,48 0,08 0,49 0,17 0,47 0,15 0,47 0,08 0,48 -0,07 0,07 0,50 0,09 0,48 -0,04 0,21 0,46 -0,09 

 DNC 0,43 -0,22 0,44 -0,18 0,42 -0,24 0,41 -0,28 0,42 -0,27 -0,01 0,42 -0,24 0,42 -0,26 -0,03 0,36 -0,36 -0,02 

*Variação explicada é a proporção do total da variação explicada para cada principal componente 

**Os autovetores são uma medida da associação dos parâmetros originais com os resultados dos principais componentes. 

AC – Grupo com alta taxa de clivagem; BC – Grupo com baixa taxa de clivagem; AB – Grupo com alta taxa de blastocisto; BB – Grupo com baixa taxa de blastocisto 

PC1 – principal componente 1; PC2 – principal componente 2; PC3 – principal componente 3; 

VAP – Velocidade de trajeto; VSL- Velocidade progressiva; VCL – Velocidade curvilinear; ALH – amplitude de deslocamento lateral de cabeça; BCF – frequência de batimento do flagelo; 

STR - Retilinearidade; LIN – Linearidade; WOB – Wobble = (VAP/VCL) x 100; DNC – Dance = VCL x ALH. 
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Tabela 20- Descrições das características dos movimentos espermáticos e dos 
parâmetros da cinética espermática para determinação das subpopulações. São 
Paulo, 2016. 

SUBPOPULAÇÕES 

 
Características dos 

movimentos 

espermáticos 

 
Características dos 

parâmetros da cinética 

espermática 

1- Rápidos e Progressivos 
Espermatozoides rápidos, 
progressivos, lineares e 

com alta oscilação. 

 
- VCL, VSL, VAP, LIN, 

STR, ALH, WOB e 
DANCE apresentam 

valores altos. 
 

  
 
 
 

2- Hiperativados 

Espermatozoides 
hiperativados- rápidos, 

sinuosos com baixa 
linearidade 

- VCL, VSL, VAP, ALH e 
DANCE apresentam 

valores altos. 
 

- LIN com valores baixos. 

  
 
 
 

3- Lentos e Sinuosos 

Espermatozoides lentos 
com baixa progressividade 

e linearidade e alta 
oscilação 

- VAP e VCL com 
valores mais baixos  

 
- LIN e STR com 

valores intermediários 
baixo  

 
- BCF com valores altos 

  
 
 
 

4- Lentos e Progressivos 

Espermatozoides lentos, 
porém, progressivos e 

lineares, com trajetória de 
baixa sinuosidade 

- VAP, VCL, DANCE, 
ALH com valores baixos  

 
- STR, LIN e WOB com 

valores altos 
   
   

VAP- Velocidade de trajeto; VSL- Velocidade progressiva; VCL- Velocidade curvilinear; ALH- amplitude de deslocamento lateral 

de cabeça; BCF- frequência de batimento do flagelo; STR- Retilinearidade; LIN- Linearidade; WOB- Wobble = (VAP/VCL) x 100; 

DNC- Dance = VCL x ALH. 
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Tabela 21- Número (n) e percentual de espermatozoides (%) distribuídos em cada 

subpopulação (total de 5.072 espermatozoides) e média dos parâmetros de cinética 

espermática, determinados por CASA, que caracterizam as subpopulações no sêmen 

de touros com Baixa Taxa de Clivagem (BC) logo após a descongelação (Pré-

Percoll®). São Paulo, 2016. 

PARÂMETRO 
SUBPOPULAÇÃO 

1 2 3 4 

n 1027 315 1746 1984 

% 20,2 6,2 34,4 39,1 

VAP(µm/s) 95,1b 137,4a 25,3d 58,9c 

VSL(µm/s) 69,7b 93,9a 16,6d 53,0c 

VCL(µm/s) 174,0b 262,1a 58,6d 85,3c 

ALH(µm) 8,7b 13,1a 3,3c 3,5c 

BCF(Hz) 30,8b 28,2b 36,2a 30,8b 

STR(%) 70,6b 66,4c 67,2bc 89,6a 

LIN(%) 39,2b 35,5b 29,5c 61,9a 

WOBBLE(%) 54,4b 52,2b 43,3c 68,8a 

DANCE(µm2) 1492,2b 3392,5a 247,4d 359,7c 

Médias seguidas de diferentes letras minúsculas na mesma linha diferem entre si (P< 0,05); 
VAP- Velocidade de trajeto; VSL- Velocidade progressiva; VCL- velocidade curvilinear; ALH- amplitude de deslocamento lateral 
de cabeça; BCF- frequência de batimento do flagelo; STR- Retilinearidade; LIN- Linearidade; WOB- Wobble = (VAP/VCL) x 100; 
DNC- Dance = VCL x ALH. 

 

 

Tabela 22- Número (n) e percentual de espermatozoides (%) distribuídos em cada 

subpopulação (total de 7.955 espermatozoides) e média dos parâmetros de cinética 

espermática, determinados por CASA, que caracterizam as subpopulações no sêmen 

de touros com Alta Taxa de Clivagem (AC) logo após a descongelação (Pré-Percoll®). 

São Paulo, 2016. 

PARÂMETRO 
SUBPOPULAÇÃO 

1 2 3 4 

n 1721 712 2733 2789 

% 21,6 8,9 34,4 35,1 

VAP(µm/s) 106,5b 138,4a 30,9d 59,4c 

VSL(µm/s) 79,3b 91,4a 19,2d 52,4c 

VCL(µm/s) 191,4b 273,3a 70,9d 87,8c 

ALH(µm) 9,2b 13,0a 4,2d 3,8c 

BCF(Hz) 25,8c 24,6c 34,6a 27,6b 

STR(%) 72,6b 65,1c 62,5c 87,7a 

LIN(%) 40,7b 33,3c 27,5c 59,8a 

WOBBLE(%) 55,3b 50,4c 43,3d 67,8a 

DANCE(µm2) 1754,5b 3544,6a 361,8c 395,8c 

Médias seguidas de diferentes letras minúsculas na mesma linha diferem entre si (P< 0,05); 
VAP- Velocidade de trajeto; VSL- Velocidade progressiva; VCL- velocidade curvilinear; ALH- amplitude de deslocamento lateral 
de cabeça; BCF- frequência de batimento do flagelo; STR- Retilinearidade; LIN- Linearidade; WOB- Wobble = (VAP/VCL) x 100; 
DNC- Dance = VCL x ALH. 
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Tabela 23- Número (n) e percentual de espermatozoides (%) distribuídos em cada 

subpopulação (total de 5.389 espermatozoides) e média dos parâmetros de cinética 

espermática, determinados por CASA, que caracterizam as subpopulações no sêmen 

de touros com Baixa Taxa de Blastocisto (BB) logo após a descongelação (Pré-

Percoll®). São Paulo, 2016. 

PARÂMETROS 
SUBPOPULAÇÕES 

1 2 3 4 

n 1186 270 1366 2567 

% 22,0 5,0 25,3 47,6 

VAP(µm/s) 84,1b 118,1a 25,9d 59,5c 

VSL(µm/s) 66,7b 81,9a 16,7d 54,9c 

VCL(µm/s) 147,3b 229,5a 58,9d 83,9c 

ALH(µm) 7,2b 11,3a 3,3c 3,2c 

BCF(Hz) 31,9bc 29,2c 37,9a 34,5ab 

STR(%) 77,3b 68,5c 65,5c 91,9a 

LIN(%) 44,6b 35,6c 29,2d 65,4a 

WOBBLE(%) 57,0b 51,4c 43,8d 70,9a 

DANCE(µm2) 1061,6b 2597,3a 229,7c 295,0c 

Médias seguidas de diferentes letras minúsculas na mesma linha diferem entre si (P< 0,05); 
VAP- Velocidade de trajeto; VSL- Velocidade progressiva; VCL- velocidade curvilinear; ALH- amplitude de deslocamento lateral 
de cabeça; BCF- frequência de batimento do flagelo; STR- Retilinearidade; LIN- Linearidade; WOB- Wobble = (VAP/VCL) x 100; 
DNC- Dance = VCL x ALH. 

 

Tabela 24- Número (n) e percentual de espermatozoides (%) distribuídos em cada 

subpopulação (total de 8.927 espermatozoides) e média dos parâmetros de cinética 

espermática, determinados por CASA, que caracterizam as subpopulações no sêmen 

de touros com Alta Taxa de Blastocisto (AB) logo após a descongelação (Pré-

Percoll®). São Paulo, 2016. 

PARÂMETROS 
SUBPOPULAÇÕES 

1 2 3 4 

n 2082 852 2948 3045 

% 23,3 9,5 33,0 34,1 

VAP(µm/s) 102,1b 138,2a 31,8d 57,5c 

VSL(µm/s) 73,5b 90,0a 19,8d 49,8c 

VCL(µm/s) 189,1b 271,2a 73,1d 86,9c 

ALH(µm) 9,2b 12,9a 4,3c 3,8d 

BCF(Hz) 25,9b 25,2b 34,7a 27,7b 

STR(%) 70,6b 64,3c 62,4c 86,6a 

LIN(%) 38,3b 33,0c 27,3c 57,8a 

WOBBLE(%) 53,6b 50,8b 43,1c 66,5a 

DANCE(µm2) 1731,4b 3501,3a 372,9c 398,0c 

Médias seguidas de diferentes letras minúsculas na mesma linha diferem entre si (P< 0,05); 
VAP- Velocidade de trajeto; VSL- Velocidade progressiva; VCL- velocidade curvilinear; ALH- amplitude de deslocamento lateral 
de cabeça; BCF- frequência de batimento do flagelo; STR- Retilinearidade; LIN- Linearidade; WOB- Wobble = (VAP/VCL) x 100; 
DNC- Dance = VCL x ALH. 
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Tabela 25- Número (n) e percentual de espermatozoides (%) distribuídos em cada 

subpopulação (total de 2.173 espermatozoides) e média dos parâmetros de cinética 

espermática, determinados por CASA, que caracterizam as subpopulações no sêmen 

de touros com Baixa Taxa de Clivagem (BC) após centrifugação em gradiente de 

Percoll® (Pós-Percoll®). São Paulo, 2016.  

PARÂMETROS 
  SUBPOPULAÇÕES 

1 2 3 4 

n 749 182 613 629 

% 34,5 8,4 28,2 28,9 

VAP(µm/s) 103,5b 141,7a 42,4d 90,4c 

VSL(µm/s) 78,1b 93,9a 27,6c 81,9b 

VCL(µm/s) 217,5b 314,9a 103,0d 133,4c 

ALH(µm) 9,8b 14,3a 5,1c 4,7c 

BCF(Hz) 31,2b 29,4b 36,6a 33,0ab 

STR(%) 73,5b 64,5c 63,2c 89,6a 

LIN(%) 35,3b 29,5bc 26,8c 61,6a 

WOBBLE(%) 47,2b 44,9bc 41,4c 68,4a 

DANCE(µm2) 2131,4b 4529,8a 617,2c 743,0c 

Médias seguidas de diferentes letras minúsculas na mesma linha diferem entre si (P< 0,05); 
VAP- Velocidade de trajeto; VSL- Velocidade progressiva; VCL- velocidade curvilinear; ALH- amplitude de deslocamento lateral 
de cabeça; BCF- frequência de batimento do flagelo; STR- Retilinearidade; LIN- Linearidade; WOB- Wobble = (VAP/VCL) x 100; 
DNC- Dance = VCL x ALH. 

 

 

Tabela 26- Número (n) e percentual de espermatozoides (%) distribuídos em cada 

subpopulação (total de 2.854 espermatozoides) e média dos parâmetros de cinética 

espermática, determinados por CASA, que caracterizam as subpopulações no sêmen 

de touros com Alta Taxa de Clivagem (AC) após centrifugação em gradiente de 

Percoll® (Pós-Percoll®). São Paulo, 2016. 

PARÂMETROS 
SUBPOPULAÇÕES 

1 2 3 4 

n 1173 325 723 633 

% 41,1 11,4 25,3 22,2 

VAP(µm/s) 106,1b 134,8a 43,5d 94,0c 

VSL(µm/s) 80,5b 92,9a 28,9c 81,4b 

VCL(µm/s) 230,4b 319,0a 106,8d 145,6c 

ALH(µm) 10,5b 14,7a 5,2c 5,3c 

BCF(Hz) 31,4b 30,4b 37,4a 33,6b 

STR(%) 74,6b 67,7c 63,9c 86,1a 

LIN(%) 34,5b 29,0c 26,3c 56,6a 

WOBBLE(%) 45,8b 42,2b 40,5b 65,4a 

DANCE(µm2) 2415,6b 4697,8a 677,5d 895,5c 

Médias seguidas de diferentes letras minúsculas na mesma linha diferem entre si (P< 0,05); 
VAP- Velocidade de trajeto; VSL- Velocidade progressiva; VCL- velocidade curvilinear; ALH- amplitude de deslocamento lateral 
de cabeça; BCF- frequência de batimento do flagelo; STR- Retilinearidade; LIN- Linearidade; WOB- Wobble = (VAP/VCL) x 100; 
DNC- Dance = VCL x ALH. 
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Tabela 27- Número (n) e percentual de espermatozoides (%) distribuídos em cada 

subpopulação (total de 3.093 espermatozoides) e média dos parâmetros de cinética 

espermática, determinados por CASA, que caracterizam as subpopulações no sêmen 

de touros com Baixa Taxa de Blastocisto (BB) após centrifugação em gradiente de 

Percoll® (Pós-Percoll®). São Paulo, 2016. 

PARÂMETROS 
SUBPOPULAÇÕES 

1 2 3 4 

n 1085 281 949 778 

% 35,1 9,1 30,7 25,1 

VAP(µm/s) 114,0b 139,1a 35,0d 93,7c 

VSL(µm/s) 93,6ab 100,7a 23,3c 87,2b 

VCL(µm/s) 218,9b 303,3a 84,9d 134,8c 

ALH(µm) 9,5b 13,6a 4,2c 4,6c 

BCF(Hz)   32,7bc 29,9c 40,5a 35,1ab 

STR(%) 79,9b 71,0bc 64,0c 91,4a 

LIN(%) 41,9b 33,2c 26,9c 64,3a 

WOBBLE(%) 51,6b 45,7c 41,4c 70,0a 

DANCE(µm2) 2077,0b 4151,9a 442,9d 740,3c 

Médias seguidas de diferentes letras minúsculas na mesma linha diferem entre si (P< 0,05); 
VAP- Velocidade de trajeto; VSL- Velocidade progressiva; VCL- velocidade curvilinear; ALH- amplitude de deslocamento lateral 
de cabeça; BCF- frequência de batimento do flagelo; STR- Retilinearidade; LIN- Linearidade; WOB- Wobble = (VAP/VCL) x 100; 
DNC- Dance = VCL x ALH. 

 

 

Tabela 28- Número (n) e percentual de espermatozoides (%) distribuídos em cada 

subpopulação (total de 2.782 espermatozoides) e média dos parâmetros de cinética 

espermática, determinados por CASA, que caracterizam as subpopulações no sêmen 

de touros com Alta Taxa de Blastocisto (AB) após centrifugação em gradiente de 

Percoll® (Pós-Percoll®). São Paulo, 2016. 

PARÂMETROS 
SUBPOPULAÇÕES 

1 2 3 4 

n 1116 402 605 659 

% 40,1 14,4 21,7 23,7 

VAP(µm/s) 98,6b 133,9a 34,7d 86,9c 

VSL(µm/s) 75,5b 96,0a 22,4c 76,7b 

VCL(µm/s) 211,1b 306,8a 87,3d 133,0c 

ALH(µm) 9,7b 13,9a 4,4c 5,0c 

BCF(Hz) 30,8b 30,6b 39,0a 31,4b 

STR(%) 75,6b 70,4b 63,0c 87,5a 

LIN(%) 35,5b 31,3bc 25,7c 58,0a 

WOBBLE(%) 46,4b 43,7bc 39,9c 65,9a 

DANCE(µm2) 2060,6b 4288,2a 484,3d 812,6c 

Médias seguidas de diferentes letras minúsculas na mesma linha diferem entre si (P< 0,05); 
VAP- Velocidade de trajeto; VSL- Velocidade progressiva; VCL- velocidade curvilinear; ALH- amplitude de deslocamento lateral 
de cabeça; BCF- frequência de batimento do flagelo; STR- Retilinearidade; LIN- Linearidade; WOB- Wobble = (VAP/VCL) x 100; 
DNC- Dance = VCL x ALH. 
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Na comparação do percentual de espermatozoides em cada uma das 

subpopulações entre os grupos relacionados à taxa de clivagem (BC e AC) logo após 

a descongelação do sêmen (Pré-Percoll®), o grupo AC apresentou maior proporção 

de espermatozoides da subpopulação 2, hiperativados, enquanto o grupo BC 

apresentou maior proporção de espermatozoides da subpopulação 4, lentos e 

progressivos (Tabela 29).  

Na avaliação após a centrifugação em gradiente de Percoll® (Pós-Percoll®) o 

grupo AC, continuou apresentando maior proporção de espermatozoides da 

subpopulação 2, hiperativados, e maior percentual de espermatozoides da 

subpopulação 1, rápidos e progressivos em comparação ao grupo BC. Enquanto este, 

além de maior percentual de subpopulação 4, também teve maior percentual de 

espermatozoides da subpopulação 3, lentos e sinuosos (Tabela 30). 

 

 

Tabela 29- Percentual de espermatozoides em cada subpopulação no sêmen de 
touros de baixa (BC) ou alta taxa de clivagem (AC) logo após a descongelação (Pré-
Percoll®). São Paulo, 2016. 

Grupo 

Pré- Percoll® 

 Subpopulação  

1  2 3 4 

BC (%) 20,2 6,2 34,4 39,1** 

AC (%) 21,6 8,9* 34,4 35,1 

* (P<0,05); ** (P<0,001) diferença significativa entre os grupos nas distintas subpopulações.  
BC= 5.072 espermatozoides; AC= 7.955 espermatozoides. 

  

 

Tabela 30- Percentual de espermatozoides em cada subpopulação no sêmen de 
touros de baixa (BC) ou alta taxa de clivagem (AC) após a centrifugação em gradiente 
de Percoll® (Pós-Percoll®). São Paulo, 2016. 

Grupo 

Pós- Percoll® 

Subpopulação 

1 2 3 4 

BC (%) 34,5 8,4 28,2* 28,9* 

AC (%) 41,1** 11,4** 25,3 22,2 

* (P<0,05); ** (P<0,001) diferença significativa entre os grupos nas distintas subpopulações.  
BC=2173 espermatozoides; AC= 2854 espermatozoides. 
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Na comparação da proporção de espermatozoides em cada uma das 

subpopulações entre os grupos relacionados à taxa de blastocisto (BB e AB), logo 

após a descongelação do sêmen (Pré-Percoll®), o grupo AB apresentou maior 

percentual de espermatozoides da subpopulação 2, hiperativados, e de subpopulação 

3, lentos e sinuosos e o grupo BB apresentou maior proporção de espermatozoides 

da subpopulação 4, lentos e progressivos (Tabela 31).  

Na avaliação após a centrifugação em gradiente de Percoll® (Pós-Percoll®) o 

grupo AB apresentou maior percentual de espermatozoides da subpopulação 2, 

hiperativados, e de espermatozoides da subpopulação 1, rápidos e progressivos em 

comparação ao grupo BB. Enquanto este grupo exibiu percentual superior de 

subpopulação 3, lentos e sinuosos (Tabela 32). 

 

 

Tabela 31- Percentual de espermatozoides em cada subpopulação no sêmen de 
touros de baixa (BB) ou alta taxa de blastocisto (AB) logo após a descongelação (Pré-
Percoll®). São Paulo, 2016.  

Grupo 

Pré-Percoll® 

Subpopulação 

1 2 3 4 

BB (%) 22 5 25,3 47,6* 

AB (%) 23,3 9,5* 33* 34,1 

* (P<0,05); ** (P<0,001) diferença significativa entre os grupos nas distintas subpopulações. 
BB= 5389 espermatozoides; AB= 8927 espermatozoides. 

 

 

Tabela 32- Percentual de espermatozoides em cada subpopulação no sêmen de 
touros de baixa (BB) ou alta taxa de blastocisto (AB) após a centrifugação em 
gradiente de Percoll® (Pós-Percoll®). São Paulo, 2016. 

Grupo 

Pós- Percoll® 

Subpopulação 

1 2 3 4 

BB (%) 35,1 9,1 30,7* 25,1 

AB (%) 40,1** 14,4* 21,7 23,7 

* (P<0,05); ** (P<0,001) diferença significativa entre os grupos nas distintas subpopulações.   
BB= 3.093 espermatozoides; AB= 2.782 espermatozoides. 
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7. DISCUSSÃO 

 

 

No presente estudo, optou-se por utilizar o termo desempenho ao invés de 

fertilidade, por atribuir ao primeiro uma melhor precisão na compreensão dos 

fenômenos estudados. 

O termo fertilidade é utilizado para expressar sucesso na reprodução, contudo 

diferentes conceitos e parâmetros são utilizados para defini-la, de acordo com o 

modelo experimental empregado (HAMMERSTEDT, 1996). 

Fertilidade na condição de reprodução in vivo é expressa, principalmente, pela 

taxa de não retorno ao cio (JANUSKAUSKAS; JOHANNISSON; RODRIGUEZ-

MARTINEZ, 2003; HALLAP et al., 2005), já na produção in vitro de embriões pode ser 

relacionada às taxas de clivagem e de blastocisto (SCHNEIDER; ELLINGTON; 

WRIGHT, 1999), taxa de ligação e penetração na zona pelúcida e formação de pró-

núcleo (FERRAZ et al., 2014).  

Esta, provavelmente, é a causa de surgirem incongruências entre os resultados 

de desempenho reprodutivo obtidos in vivo e in vitro (SCHNEIDER; ELLINGTON; 

WRIGHT, 1999). Enquanto a taxa de não retorno ao cio envolve fatores como falha 

na fecundação, perda embrionária e abortamento, a taxa de clivagem representa o 

potencial do oócito fecundado passar para o estádio de 2 a 8 células, já a taxa de 

blastocisto, reflete a habilidade do zigoto em se desenvolver 5 a 7 dias após a 

fecundação in vitro, ultrapassando algumas barreiras biológicas como a reativação da 

expressão gênica, entre outras (LONERGAN, 1994). 

Adicionalmente, diversos são os fatores que interferem no sucesso da 

produção in vitro de embriões bovinos (PALMA; SINOWATZ, 2004; SEIDEL, 2015) 

como: o oócito (PAVLOK et al., 1988), sua qualidade, maturação e competência 

oocitária (LEIBFRIED-RUTLEDGE et al., 1989), os meios utilizados (GHYS et al., 

2016), o tipo de cultivo (SIRARD; LAMBERT, 1985), o microambiente da PIVE, 

representados pela temperatura, osmolaridade, exposição a agentes citotóxicos e luz 

(PALMA; SINOWATZ, 2004), o sêmen (SIRARD; LAMBERT, 1985; FUKUI et al., 

1988; SH, 2014) e o método empregado na seleção espermática (SAMARDZIJA et 

al., 2006). 

Apesar da clara influência intrínseca do macho e respectiva qualidade seminal 

no desempenho da PIVE, evidenciada pela obtenção de distintos resultados, sob a 
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mesma condição laboratorial, no uso de sêmen de diferentes reprodutores (PALMA; 

SINOWATZ, 2004; TESARIK; GRECO; MENDOZA, 2004; ALOMAR et al., 2008), 

ainda não está completamente elucidado até qual dos estágios de desenvolvimento 

embrionário o espermatozoide exerce sua influência.  

Enquanto alguns autores observaram que o touro interfere apenas na taxa de 

clivagem, dependente da penetração, fecundação e ativação do oócito 

(SHAMSUDDIN; LARSSON, 1993; ZHANG et al., 1997; ZHANG et al., 1999; WARD 

et al., 2003; SUDANO et al., 2011), outros afirmam que esta influência está na taxa 

de blastocisto, referente ao desenvolvimento embrionário inicial (LONERGAN, 1994; 

PALMA; SINOWATZ, 2004) ou ainda em ambas as taxas (SH, 2014). 

Por esta razão, no presente estudo, optou-se por empregar como critério de 

desempenho na PIVE tanto a taxa de clivagem quanto a de blastocisto. Sendo 

selecionados em um total de 100 touros utilizados durante 3 anos em um laboratório 

comercial de PIVE, 5 reprodutores dentre os 10 que apresentavam as menores 

médias de taxa de clivagem (BC), 5 reprodutores dentre os 10 que apresentavam as 

maiores médias de taxa de clivagem (AC), 5 touros dentre os 10 que apresentavam 

menores médias de taxa de blastocisto (BB) e 5 touros dentre os 10 que apresentavam 

as maiores médias de taxa de blastocisto (AB), sendo os grupos de alta e baixa taxas 

significativamente diferentes (P≥0,05). 

As diferenças encontradas em alguns atributos espermáticos entre os grupos 

de alto e baixo desempenho na PIVE tanto nos grupos selecionados pela taxa de 

clivagem quanto pela taxa de blastocisto, podem indicar que os espermatozoides 

desempenham importante papel nestas duas etapas da produção de embriões in vitro. 

Embora se tenham relatos de que a previsibilidade de desempenho in vitro por 

meio da avaliação da qualidade seminal seja mais fidedigna após algum método de 

seleção espermática (JANUSKAUSKAS et al., 2000; TANGHE et al., 2002) no 

presente estudo, não houve interação entre os grupos e o momento avaliado (Pré e 

Pós-Percoll®), indicando que este tipo de avaliação independe da seleção 

espermática. 

A fim de se determinar diferenças nos atributos espermáticos entre os grupos 

de baixo e alto desempenho, foram avaliados: cinética, capacitação, integridade de 

membranas plasmática e acrossomal, morfologia, estresse oxidativo, apoptose, 

função mitocondrial, cromatina, teste de ligação em membrana perivitelínica em ovo 

de galinha, além do estabelecimento de modelos preditivos para as taxas de clivagem 
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e de blastocisto e estudo das subpopulações espermáticas que serão discutidos a 

seguir.  

 

 

7.1 Cinética espermática 

 

 

Pela avaliação da cinética espermática em CASA, foram obtidas diferenças 

entre os grupos BC e AC e entre BB e AB nos mesmos parâmetros: VAP, VCL, ALH, 

BCF, STR, LIN, WOB e DNC (Tabelas 1 e 9).  

Segundo Suzuki et al. (2003), apesar do Percoll® selecionar espermatozoides 

com parâmetros de motilidade e características de viabilidade superiores, este método 

não é capaz de aumentar a fertilidade in vitro, avaliada pela taxa de penetração em 

oócito, o que poderia justificar a ausência de interação entre os grupos (BC x AC e BB 

x AB) e entre os momentos da avaliação (Pré e Pós-Percoll®), concluindo-se que 

mesmo após a seleção por gradiente de Percoll® a diferença entre os grupos foi 

mantida. 

Por meio dos resultados do presente estudo, ressalta-se a importância da 

avaliação da cinética espermática por meio do CASA, posto que os padrões de 

movimento obtidos não seriam diferenciados pela avaliação visual em microscopia 

óptica (VERSTEGEN; IGUER-OUADA; ONCLIN, 2002).  

As diferenças observadas nos parâmetros de cinética espermática entre os 

grupos de alto e baixo desempenho relacionados a taxa de clivagem e de blastocisto, 

corroboram com estudos prévios, nos quais relata-se a relevante influência da cinética 

espermática nos índices reprodutivos (KATHIRAVAN et al., 2008; KATHIRAVAN et 

al., 2011; SUNDARARAMAN; KALATHARAN; JAWAHAR, 2012; DEL OLMO et al., 

2013). 

Diferenças nos parâmetros da cinética espermática na comparação entre 

touros de alta e baixa fertilidade, considerada pela taxa de não retorno ao cio é 

descrita por Shojaei et al. (2012). Neste estudo, o sêmen descongelado de touros com 

alta fertilidade possuía valores superiores de ALH, motilidade total e progressiva. 

Ainda neste trabalho, após seleção por swim-up também foram encontrados valores 

superiores para ALH e valores inferiores para LIN, STR e VSL no grupo de alta 
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fertilidade e LIN e STR se correlacionaram negativamente com a taxa de não retorno 

ao cio. 

Hirano et al. (2001) avaliaram a relação entre a cinética espermática e a 

fertilidade in vitro no sêmen humano antes e após seleção espermática por swim-up. 

Neste estudo foram encontradas diferenças em diversos parâmetros do CASA entre 

os grupos de alto e baixo desempenho, dentre eles destacou-se o VCL (P<0,01). 

Assim, como no presente estudo, estes autores observaram que o grupo de alto 

desempenho também apresentou valores superiores para VCL tanto antes quanto 

após seleção espermática, relatando que este parâmetro reflete a habilidade 

fecundante do espermatozoide e assim, pode ser utilizado na tomada decisão antes 

de se fazer uso da PIVE entre casais. 

Em estudo realizado na utilização da avaliação de sêmen congelado de touros 

para a predição da fertilidade a campo, os parâmetros de motilidade total, BCF, VCL 

e ALH foram incluídos no modelo preditivo, explicando quase metade (R2= 0,47, 

P<0,05) da variação na taxa de concepção (GLIOZZI et al., 2017). 

Ainda, segundo Suzuki et al. (2003) VAP e VCL são os únicos parâmetros de 

cinética espermática que possuem um discreto potencial para se predizer a fertilidade 

in vitro. Esta relação, também foi encontrada no presente estudo, uma vez os grupos 

de alto desempenho (AC e AB) apresentaram valores superiores em ambos os 

parâmetros quando comparados aos grupos de baixo desempenho (BC e BB). 

Enquanto o VCL é indicativo dos movimentos para a frente e lado a lado, produzido 

pela geração de curvas flagelares (HO; GRANISH; SUAREZ, 2002), a VAP é indicativo 

da duração da trajetória geral do espermatozoide (MORTIMER, 1997), sendo relatada 

correlação positiva deste parâmetro com a fertilidade in vitro (KATHIRAVAN et al., 

2008).  

ALH é relacionado à capacidade de penetração do espermatozoide na zona 

pelúcida do oócito (VERSTEGEN; IGUER-OUADA; ONCLIN, 2002), assim, altos 

valores para este parâmetro, parecem favorecer a fecundação, uma vez que os 

grupos de alto desempenho in vitro (AC e BC) apresentaram valores superiores em 

comparação com os grupos de baixo desempenho (BC e BB). 

Por meio do CASA, também pode-se detectar a cinética de hiperativação, a 

qual é caracterizada por movimento vigoroso, não-linear com alta amplitude e 

assimetria de ondas no batimento flagelar, que permite a penetração do 

espermatozoide na zona pelúcida (HO; GRANISH; SUAREZ, 2002; KATHIRAVAN et 



83 
 

al., 2011). Assim, ao CASA, a hiperativação é identificada por altos valores de VCL e 

ALH juntamente com baixo valor de LIN (MUIÑO et al., 2008; SHOJAEI et al., 2012). 

Este padrão foi encontrado nos grupos AC e AB, sugerindo que touros pertencentes 

a estes grupos possuem espermatozoides em cinética característica de hiperativação. 

Ademais, o valor de Dance (DNC) é utilizado por alguns autores para 

determinar a motilidade hiperativada em espermatozoides em comparação com outros 

dentro de uma população (HOLT; O'BRIEN; ABAIGAR, 2007). Os valores mais altos 

de DNC observados nos grupos de alto desempenho (AC e AB), é compatível com os 

valores mais altos de VCL e ALH e mais baixos de LIN, que caracterizam a 

hiperativação espermática. 

Wobble (WOB), taxa de oscilação, é um parâmetro adicional (SCHMIDT; 

KAMP, 2004) que pode ser considerado como indicador da eficiência do movimento 

espermático para frente, no qual menores valores de WOB representam maior 

oscilação (INGERMANN et al., 2011; NEUMANN et al., 2017). Neste trabalho, ambos 

os grupos de alto desempenho (AC e AB) apresentaram percentual de Wobble inferior 

aos de baixo desempenho (BC e BB). Assim, os grupos AC e AB exibiram movimentos 

mais oscilatórios, condizentes com a motilidade hiperativada (CHAN et al., 1992). 

Estes resultados são sugestivos de cinética de hiperativação, pois não há 

consenso sobre os valores destes parâmetros que caracterizam este tipo de cinética 

espermática na espécie bovina, sendo encontrados valores divergentes na literatura 

(SHOJAEI et al., 2012; VAN DER HORST, 2014; KANNO et al., 2017; MONDAL et al., 

2017). A dificuldade no estabelecimento destes valores de referência e ainda, a 

comparação de resultados em diferentes estudos, é de grande complexidade devido 

a diversos fatores que influenciam na acurácia e precisão desta avaliação, como: 

metodologia, uso de diferentes tipos de aparelhos e configurações do software, 

manipulação de amostras como meio diluir e seleção espermática (SHOJAEI et al., 

2012; AMANN; WABERSKI, 2014; ISHIJIMA, 2015; DEL GALLEGO et al., 2017; 

KANNO et al., 2017). Esta dificuldade se evidencia em revisão realizada por Mortimer 

(1997) na qual podem ser observados 11 diferentes padrões de cinética que 

caracterizam a hiperativação no sêmen de homens num período de 8 anos. 

Apesar da dificuldade em se estabelecer estes parâmetros característicos de 

hiperativação, de acordo com o presente estudo, é possível que esta avalição possa 

ser utilizada para diferenciar touros de alto e baixo desempenho in vitro, corroborando 

com outros estudos que relatam que a cinética de hiperativação está associada a 
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superioridade no desempenho reprodutivo (MURASE et al., 2010; VAN DER HORST, 

2014). 

Como relatada por Shojaei et al. (2012), que encontraram maior proporção de 

espermatozoides hiperativados no sêmen de touros considerados de alta fertilidade e 

esta característica se correlacionou positivamente com a taxa de não retorno ao cio. 

Uma vez que a motilidade hiperativada é considerada como indicativa de 

capacitação (KATHIRAVAN et al., 2011), pode-se constituir uma nova hipótese, de 

que os espermatozoides de touros que apresentam superioridade no desempenho da 

PIVE, considerado pelas taxas de clivagem e de blastocisto, apresentam motilidade 

hiperativada após a descongelação e centrifugação em gradiente de Percoll®, passam 

pelo processo de capacitação mais rapidamente e isto traz benefícios à fecundação e 

posterior desenvolvimento embrionário.   

 

 

7.2 Capacitação 

 

 

Apesar de se ter um indicativo da capacitação pelo comportamento de 

motilidade hiperativada, não foram encontradas diferenças na avaliação do status de 

capacitação espermática pelo ensaio da clortetraciclina (CTC) entre os grupos de alta 

e baixa taxas de clivagem e de blastocisto (Tabelas 8 e 16).  

Ainda que a capacitação espermática possa ser avaliada por diferentes 

métodos, a obtenção de resultados fidedignos nem sempre é possível, devido à 

extrema complexidade deste processo, o qual envolve uma sequência de fenômenos 

(AITKEN, 2017).  

O ensaio da CTC é de fácil execução e constitui numa ferramenta útil na triagem 

de amostras quanto à capacitação, sendo possível diferenciar grupos quando há uma 

grande diferença entre eles (THUNDATHIL et al., 1999; RODRIGUEZ-MARTINEZ, 

2001). No entanto, este teste apresenta baixa especificidade e sua leitura é 

relativamente subjetiva (ELKHAWAGAH et al., 2014). Deste modo, acredita-se que a 

CTC não foi capaz de detectar diferenças sutis entre os grupos, porém, que exercem 

grande influência no resultado final da fecundação. Assim como em trabalho realizado 

por (KATO; NAGAO, 2015) no qual observaram que a hiperativação e a capacitação, 

avaliada pela CTC, não interferiu na taxa de blastocisto obtida por ICSI. 
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Ademais, pode ser que este teste apresente uma baixa acurácia no sêmen 

criopreservado pelo fato da criopreservação induzir uma série de alterações na 

ultraestrutura lipídica da membrana (PONS-REJRAJI; BAILEY; LECLERC, 2009). É 

provável que ocorra maior permeabilidade à entrada de cálcio, fazendo com que CTC 

detecte este evento, que não está, necessariamente, relacionada à capacitação 

(BREININGER; CETICA; BECONI, 2010). 

A capacitação é o fenômeno fundamental para que os espermatozoides sejam 

capazes de fecundar o oócito (JAGAN MOHANARAO; ATREJA, 2011). Enquanto no 

genital feminino, a capacitação ocorre principalmente no oviduto, onde as células 

epiteliais secretam substâncias decapacitantes (SCHNEIDER; ELLINGTON; 

WRIGHT, 1999), na PIVE, é necessário que se realize a indução da capacitação e da 

reação acrossomal para que a fecundação ocorra (LENZ et al., 1983; AOYAGI et al., 

1988; PARRISH, 2014).  

O tratamento mais comumente utilizado para induzir a capacitação espermática 

é com o uso da heparina (ZHANG et al., 1997; ASSUMPÇÃO et al., 2002; 

KARUNAKARAN; DEVANATHAN, 2017) que possui função semelhante à das 

moléculas decapacitantes secretadas pelas células epiteliais do oviduto 

(SCHNEIDER; ELLINGTON; WRIGHT, 1999; GHERSEVICH; MASSA; ZUMOFFEN, 

2015). A heparina remove proteínas associadas à membrana e estimula o aumento 

intracelular de cálcio, pH e AMPc (BREININGER; CETICA; BECONI, 2010; FERRÉ et 

al., 2017; KARUNAKARAN; DEVANATHAN, 2017).  

Apesar da indução, os espermatozoides individualmente não respondem 

sincronicamente à capacitação, por isto é necessário um período longo para que a 

maioria deles esteja capacitado (HARRISON, 1996; RODRIGUEZ-MARTINEZ, 2001). 

Para a fecundação in vivo, a capacitação espermática prematura é prejudicial, 

pois acarreta em reação acrossomal e perda da viabilidade rapidamente (PÉREZ‐PÉ 

et al., 2002; KURODA; FUKUSHIMA; HARAYAMA, 2007; AITKEN, 2017). 

Adicionalmente a isto, os espermatozoides devem percorrer grandes distâncias até o 

sítio de fecundação, sendo que a ovulação não ocorre de maneira sincrônica a 

deposição do sêmen no genital feminino (HARRISON, 1996; BERGSTEIN‐GALAN et 

al., 2017).  

Entretanto, para a fecundação in vitro, a capacitação precoce pode ser 

desejável (BLOTTNER; NEHRING; TORNER, 1990; BUFFONE et al., 2004; SEIDEL, 

2015). Primeiramente porque, pelo fato dos espermatozoides serem depositados 
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muito próximos aos oócitos, não é necessária a viabilidade espermática por longo 

períodos (HARRISON, 1996). Segundo, porque quando a fecundação ocorre 

rapidamente, acelera a cinética de desenvolvimento embrionário e 

consequentemente, resulta em superioridade nos índices de PIVE e na qualidade 

embrionária (WARD et al., 2002; KIRKEGAARD et al., 2013; MILAZZOTTO et al., 

2016). 

Além disto, a rápida resposta à capacitação pode ser favorável para PIVE pelo 

fato do tempo de viabilidade do sêmen após a descongelação ser limitado e poder não 

ser suficiente para sofrer capacitação in vitro durante o período de incubação com o 

oócito (PARRISH et al., 1986; PARRISH, 2014; RAHMAN et al., 2018). 

Em diferentes estudos demonstrou-se que touros apresentam diferenças na 

capacidade e na velocidade em adquirir o status de capacitação e reação acrossomal 

frente a indução in vitro (LEIBFRIED-RUTLEDGE et al., 1989; THUNDATHIL et al., 

1999) e que a resposta mais rápida à capacitação favorece a PIVE (BLOTTNER; 

NEHRING; TORNER, 1990). Deste modo, esta característica pode justificar a 

diferença no desempenho in vitro entre touros (AOYAGI et al., 1988; ZHANG; LU; 

SEIDEL, 2003; SEIDEL, 2015). 

A avaliação da resposta espermática quanto a cinética de hiperativação, 

capacitação e reação acrossomal frente ao uso de indutores da capacitação poderia 

trazer informações relevantes na distinção entre as características seminais dos 

quatro grupos estudados. Uma vez que nesta condição, a taxa de reação acrossomal 

é correlacionada à fertilidade in vitro (BLOTTNER; NEHRING; TORNER, 1990) e a 

campo (WHITFIELD; PARKINSON, 1995; RODRIGUEZ-MARTINEZ, 2001), podendo 

ser utilizada para selecionar touros com maior desempenho reprodutivo (BLOTTNER; 

NEHRING; TORNER, 1990; KARUNAKARAN; DEVANATHAN, 2017). Porém, no 

presente estudo, não foi adicionado qualquer tipo de agente capacitante para se 

realizar as análises dos atributos espermáticos, não se avaliando a aptidão destas 

células em tornarem-se capacitadas e/ou reagidas. 

 

 

7.3 Membranas plasmática e acrossomal 

 

A integridade das membranas plasmática e acrossomal é relacionada a 

viabilidade da célula espermática por exercer importante papel em diversos processos 



87 
 

que são necessários à fecundação, como capacitação, colonização do oviduto, 

ligação do espermatozoide ao oócito e reação acrossomal, exercendo, assim, grande 

influência sobre a produção in vitro de embriões (VERSTEGEN; IGUER-OUADA; 

ONCLIN, 2002; SELVARAJU et al., 2008; LEEMANS et al., 2014). Por consequência, 

a avaliação destes atributos é aplicada como parâmetro na diferenciação entre o alto 

e baixo potencial de desempenho do sêmen a ser utilizado nesta biotecnologia.  

Os percentuais de membrana plasmática íntegra e acrossomo não reagido, não 

apresentaram diferença (P>0,05) entre os grupos de touros de baixo e alto 

desempenho, tanto referente à taxa de clivagem quanto à taxa de blastocisto (Tabelas 

3 e 11), corroborando com estudos prévios nos quais a avaliação isolada destes 

atributos não foi suficiente para a predição do desempenho reprodutivo (PUGLISI et 

al., 2012). 

Entretanto, estes resultados diferem dos dados apresentados por Singh et al. 

(2016) na comparação entre búfalos com diferenças no desempenho reprodutivo a 

campo, na qual a avaliação da integridade de membrana plasmática e acrossomal, 

avaliada pela associação das sondas fluorescentes Peanut agglutinin conjugada ao 

isotiocianato de fluoresceína (FITC-PNA) e PI, colaboraram para a previsibilidade da 

fertilidade.  

Assim como diferem dos relatados por Tanghe et al. (2002) que na comparação 

entre touros de alta e baixa fertilidade in vitro, considerada pela formação do pró-

núcleo, a avaliação da integridade de membrana pela técnica de eosina/nigrosina, 

realizada após a centrifugação em gradiente de Percoll®, representou uma base 

confiável para previsão do desempenho in vitro.  

Porém, Oliveira et al. (2017) observaram que a avaliação da integridade de 

membrana só foi capaz de diferenciar partidas de sêmen, que resultaram em maior 

taxa de prenhez, após submeter as amostras seminais às condições de desafio 

térmico, centrifugação em gradiente de Percoll® ou ambos os procedimentos. Apesar 

de no presente estudo não ter sido realizado o desafio térmico, a realização da 

avaliação deste atributo espermático após a centrifugação em gradiente de Percoll® 

também não foi capaz de diferenciar grupos de baixo e alto índices de desempenho 

in vitro. 

Além destes autores não terem analisado a integridade da membrana 

acrossomal simultaneamente à integridade de membrana plasmática, as avaliações 



88 
 

foram realizadas em microscopia ao invés da citometria de fluxo, a qual constitui em 

uma ferramenta de maior acurácia e precisão (LO; BRINKMAN; GOTTARDO, 2008).  

Apesar disto, a similaridade obtida entre os grupos não refuta o conceito de que 

a integridade das membranas plasmática e acrossomal são relevantes para os 

resultados na PIVE (RODRIGUEZ-MARTINEZ, 2001; SELVARAJU et al., 2008), 

porém, devido à alta proporção de espermatozoides com integridade de membranas 

plasmática e acrossomal nos quatro grupos (BC, AC, BB e AB) este atributo, no 

presente estudo, não foi capaz de justificar a diferença no desempenho in vitro dos 

touros. 

Os altos valores observados para a proporção de espermatozoides com 

integridade de membrana plasmática e de acrossomo detectados simultaneamente 

com uso das sondas fluorescentes FITC-PSA/PI, e altos valores obtidos para 

espermatozoides não capacitados com o uso da sonda fluorescente CTC, nos quatro 

grupos estudados, evidenciam que estes espermatozoides embora apresentem 

características cinéticas de capacitação ainda não sofreram o processo de reação 

acrossomal e, portanto, mantêm potencial de fecundação, conforme descrito por 

Singh et al. (2016).  

 

 

7.4 Morfologia espermática 

 

 

No presente estudo, a avaliação da morfologia espermática não foi capaz de 

diferenciar touros de alto desempenho in vitro relacionados às taxas de clivagem e de 

blastocisto (Tabelas 2 e 10). Porém, deve-se destacar que em todos os grupos 

avaliados (BC, AC, BB e AB) o valor percentual médio de defeitos menores, maiores 

e totais foram baixos e dentro dos limites preconizados pelo Colégio Brasileiro de 

Reprodução Animal (CBRA, 2013).  

Este resultado é esperado visto que todas as amostras seminais utilizadas 

provêm de touros alocados em centrais de reprodução, onde se têm nutrição e 

instalações favoráveis à reprodução evitando-se, por exemplo, estresse térmico e 

hídrico, adicionados à intensa seleção de animais com características reprodutivas 

desejáveis (RAHMAN et al., 2018).  
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A morfologia espermática é classicamente incluída na rotina de avaliação da 

qualidade seminal (EVENSON, 1986). Apesar do surgimento de diversas tecnologias 

de avaliação espermática, a morfologia ainda é considerada de grande relevância, 

pelo seu irrefutável impacto no desempenho reprodutivo (BLOM, 1972; SCHNEIDER; 

ELLINGTON; WRIGHT, 1999; AMANN; SEIDEL; MORTIMER, 2000; ATTIA; KATILA; 

ANDERSSON, 2016). 

Além dos defeitos morfológicos acarretarem em prejuízos na fecundação, 

espermatozoides morfologicamente anormais liberam maiores quantidades de EROs 

e aceleram o processo de estresse oxidativo, com consequente agravamento na 

depreciação da qualidade seminal (ODHIAMBO et al., 2014). 

Porém, a previsibilidade do desempenho reprodutivo utilizando-se essa 

avaliação da qualidade seminal, parece ser significativo apenas quando se têm altas 

taxas de defeitos morfológicos (TANGHE et al., 2002). 

 

 

7.5 Estresse oxidativo  

 

 

Na avaliação do status oxidativo, encontrou-se que os grupos de baixo 

desempenho podem apresentar índices mais elevados de estresse oxidativo, 

observados pela maior proporção de espermatozoides que apresentam 

simultaneamente lesão de membrana e estresse oxidativo pelo CellROXTM green no 

grupo de baixa clivagem (BC) (Tabela 6) e maior intensidade de fluorescência do DHE, 

referente à maior concentração de ânion superóxido, no grupo de baixo blastocisto 

(BB) (Tabela 14).  

Os espermatozoides são suscetíveis ao estresse oxidativo pelo fato da 

membrana plasmática ser rica em ácidos graxos poli-insaturados, especialmente 

ácido docosahexaenóico (DHA), o qual confere fluidez à membrana, necessária para 

os processos relacionados à fecundação (AITKEN, 2017). 

Adicionalmente, elevados níveis de produção de EROs podem levar a prejuízos 

na qualidade seminal, com consequente queda no desempenho reprodutivo, por 

acometer diferentes atributos espermáticos como cinética, potencial de membrana 

mitocondrial, morfologia, integridade da membrana acrossomal, além de ser o 

principal fator que leva a danos no DNA (HAMILTON et al., 2016; AITKEN, 2017). 
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Apesar disto, estes danos não foram observados na avaliação dos diferentes atributos 

espermáticos nos grupos de baixo desempenho e, assim, não justificaria a diferença 

nos índices de produção in vitro entre os grupos. 

Entretanto, o estresse oxidativo nos espermatozoides podem prejudicar o 

desenvolvimento embrionário nos processos in vitro por gerar alterações no processo 

de mitose, levar a aberrações cromossomais em embriões de 2 a 4 células e acometer 

o desenvolvimento até o estágio de blastocisto (KATO; NAGAO, 2015), que não são 

detectáveis pela avaliação da qualidade seminal. 

A proporção de espermatozoides que apresentavam integridade de membrana 

e estresse oxidativo, detectados com o uso das sondas CellROXTM green e PI nos 

quatro grupos experimentais (BC, AC, BB e AB) foram muito semelhantes ao 

encontrado por De Castro et al. (2015) em sêmen descongelado de touros submetido 

ao Percoll®. Neste mesmo estudo, foi padronizado o uso desta sonda para o sêmen 

descongelado de bovinos, demonstrando que a adição de peróxido de hidrogênio em 

diferentes concentrações gerou níveis muito superiores de células positivas para o 

CellROXTM green. 

A sonda CellROXTM green detecta a presença de EROs, de maneira não-

específica, por aumentar a intensidade de fluorescência e se ligar ao DNA ao ser 

oxidada (DE ASSIS et al., 2015). A avaliação simultânea da integridade de membrana 

plasmática e estresse oxidativo, realizada ao se associar esta sonda com o PI, traz 

informações relevantes à avaliação do sêmen pelo fato de que um dos prejuízos em 

se ter altos níveis de EROs em uma amostra seminal se deve ao ataque oxidativo nos 

lipídios da membrana plasmática, dando início à peroxidação lipídica 

(KARUNAKARAN; DEVANATHAN, 2017). A maior proporção de espermatozoides 

que apresentam lesão de membrana e estresse oxidativo no grupo BC em relação ao 

grupo AC, pode indicar que o grupo de baixo desempenho sofreu maiores 

consequências negativas do estresse oxidativo e isto pode justificar as menores taxas 

de clivagem.  

O efeito negativo da presença de EROs na taxa de clivagem é relatada em 

estudo realizado por Breininger, Cetica e Beconi (2010) no qual a adição de ânion 

superóxido ao sêmen, apesar de ter sido utilizado a fim de se induzir a capacitação 

espermática, levou a diminuição da taxa de clivagem. 

Na comparação do status oxidativo entre os grupos referentes à taxa de 

blastocisto, a maior intensidade de fluorescência de DHE detectada no grupo de baixo 
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blastocisto (BB), é indicativo de maior quantidade de ânion superóxido (O2
-) (AITKEN 

et al., 2012; MERATI et al., 2018). Este ânion é a principal EROs envolvida nos 

mecanismos que levam à capacitação espermática na espécie bovina, relacionada 

sobretudo à aquisição da motilidade hiperativada e afinidade pela zona pelúcida do 

oócito (O'FLAHERTY et al., 2005; MAIA; BICUDO, 2009; BREININGER; CETICA; 

BECONI, 2010).  

Contudo, a contínua produção deste agente, principalmente na membrana 

plasmática, pode superar as defesas antioxidantes e assim, estabelecer o estado de 

estresse oxidativo, que leva a danos no DNA e morte celular (AITKEN et al., 2006; 

AITKEN, 2017). Além disto, o ânion superóxido passa ser altamente danoso à célula 

espermática ao ser convertido em oxidantes mais potentes, como radical 

hidroxiperoxil (HO2
-), por meio de protonação, e peróxido de hidrogênio (H2O2), por 

dismutação (AITKEN, 2017). Ademais, a alta concentração do ânion superóxido numa 

amostra seminal pode levar a maiores concentrações desta EROs no sistema de 

produção in vitro, levando a prejuízos no desenvolvimento embrionário inicial e, 

consequentemente, na taxa de blastocisto (GOTO et al., 1993; JOO et al., 2001). 

A mitocôndria é o principal sítio de produção de EROs, consequente à atuação 

desta organela em diversos eventos fisiológicos da célula espermática como a 

respiração celular, por meio da fosforilação oxidativa (AITKEN et al., 2012; KIM; 

AGCA; AGCA, 2013) e alta produção de ATP durante a aquisição da cinética de 

hiperativação (KATO; NAGAO, 2015). Entretanto, altas concentrações de EROs de 

origem mitocondrial estão relacionadas a processos patológicos e apoptose celular, 

resultando em queda da motilidade e dano no DNA espermático (AITKEN; CURRY, 

2011; AITKEN et al., 2012), o que poderia justificar a diferença no desempenho in 

vitro. Contudo, não foi observada diferença significativa entre os grupos de alto e baixo 

desempenho para as taxas de clivagem e de blastocisto na intensidade de 

fluorescência da MitoSOXTM Red (Tabelas 6 e 14). 

Ao teste de TBARS induzido, esperava-se que a indução da peroxidação 

lipídica com o uso de ferro e vitamina C, resultasse em maiores concentrações de 

malondialdeído nos grupos de baixo desempenho, por este subproduto ser altamente 

danoso à célula espermática (KAWAI et al., 2017). No entanto, este teste não foi capaz 

de diferenciar os grupos e, assim, não auxiliou na previsibilidade dos índices de 

produção in vitro.  
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7.6 Apoptose e função mitocondrial 

 

 

A presença de espermatozoides apoptóticos e necróticos no sêmen acarreta 

em diminuição da qualidade seminal (MANGOLI et al., 2018; MERATI et al., 2018) 

com consequente prejuízo no desempenho reprodutivo a campo (SINGH et al., 2016) 

ou nas taxas de clivagem e de blastocisto na PIVE (ZHAO et al., 2014). Apesar disto, 

as proporções de espermatozoides viáveis, apoptóticos e necróticas detectadas pela 

sonda FITC-VAD-FMK associada ao PI, no presente estudo, foram semelhantes entre 

os grupos BC e AC e entre BB e AB (Tabelas 7 e 15) e os valores foram próximos aos 

encontrados por Martin et al. (2004) e Martin et al. (2007) no sêmen descongelado de 

touros. 

Apesar de haver divergência sobre a real ocorrência de apoptose na célula 

espermática, por não resultar em lise do núcleo (AITKEN; BAKER, 2013; SANTIAGO-

MORENO et al., 2013), é comprovada a presença da maquinaria necessária para o 

desencadeamento deste evento, especialmente pela via mitocondrial, a exemplo do 

fator pró-apoptótico Bax, caspases, citocromo c e a flavoproteína fator indutor de 

apoptose (AIF) (MARTIN et al., 2007; MERATI et al., 2018).  

Os eventos que caracterizam a ocorrência da apoptose em espermatozoides 

são: diminuição do potencial de membrana mitocondrial, ativação de caspase e 

alterações na permeabilidade da membrana plasmática, levando a morte celular 

(PAASCH et al., 2004; MARTIN et al., 2007; ZHAO et al., 2014).  

Como a ativação de caspase é um dos principais marcadores da apoptose 

celular (BRUM; SABEUR; BALL, 2008) e sua detecção em espermatozoides com o 

uso da sonda fluorescente FITC-VAD-FMK é comprovada no sêmen bovino (MARTIN 

et al., 2004; MARTIN et al., 2007), pode-se afirmar que a diferença no desempenho 

que é encontrada entre diferentes touros, não é justificada pela ocorrência de 

apoptose e necrose celular. 

Apesar disto, considerando-se que a perda da integridade da membrana 

plasmática associada a perda do potencial de membrana mitocondrial são eventos 

relacionados a necrose celular (MARTIN et al., 2007; KARUNAKARAN; 

DEVANATHAN, 2017), pode-se afirmar que os valores encontrados na avaliação de 

células necróticas estão de acordo com os baixos valores encontrados para lesão de 

membrana plasmática e para baixo potencial de membrana mitocondrial, isto porque 
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diferentemente da apoptose, a necrose celular envolve ruptura da membrana 

plasmática (MARTIN et al., 2004). 

A mitocôndria tem grande participação na cascata da apoptose nas células de 

mamíferos, inclusive em espermatozoides (MARTIN et al., 2007; WANG; YOULE, 

2009). Moléculas pró-apotóticas promovem a formação de poros na membrana 

mitocondrial, levando à diminuição do seu potencial de membrana e permitindo a 

liberação de proteínas responsáveis pela morte celular e pela ativação de caspases 

(RAVAGNAN; ROUMIER; KROEMER, 2002; ORTEGA‐FERRUSOLA et al., 2008). 

Além disto, a produção de EROs mitocondriais é um dos fatores desencadeadores da 

apoptose (ANZAR et al., 2002; MORAN et al., 2008; AITKEN; BAKER, 2013; AITKEN 

et al., 2014). 

Não foram encontradas diferenças nas classes de atividade mitocondrial e nem 

nos níveis de potencial de membrana mitocondrial entre os grupos BC e AC e entre 

os grupos BB e AB (Tabelas 4, 5, 12 e 13). Uma vez que a função mitocondrial é 

relacionada ao desempenho reprodutivo (SOUSA et al., 2011), este resultado pode 

ser explicado pelo fato de que em todos os grupos estes atributos apresentaram bons 

resultados, ressaltando-se que se tratavam de amostras de sêmen congelado, que 

tendem a apresentar diminuição da função mitocondrial (MARTIN et al., 2004; 

ALVAREZ-RODRIGUEZ; VICENTE-CARRILLO; RODRIGUEZ-MARTINEZ, 2017).   

A alta atividade mitocondrial pode ser fonte de altos níveis de EROs podendo 

ser prejudicial à qualidade seminal (AITKEN et al., 2012). Apesar de não se ter 

parâmetros estabelecidos, a partir do qual valor este efeito pode ser observado, os 

resultados encontrados nas avaliações da função mitocondrial (atividade e potencial 

de membrana) associadas a detecção das EROs mitocondriais pela MitoSOXTM Red, 

indicam que a alta função mitocondrial detectada em todos os grupos não afetou 

negativamente a qualidade espermática e não é a causa de diferentes desempenhos 

na PIVE. 

 

 

7.7 Cromatina espermática 

 

 

Na avaliação da cromatina espermática, foram obtidos baixos índices de 

fragmentação de DNA (até 0,3%), não havendo diferença na comparação entre os 
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grupos de alto e baixo desempenho in vitro, tanto para os grupos relacionados à taxa 

de clivagem quanto à taxa de blastocisto (Tabelas 7 e 15). Desta forma, não foi 

possível estabelecer relação de predição do desempenho pela avaliação deste 

atributo.  

Em recente pesquisa realiza por Castro et al. (2018) na comparação entre 

touros de alto e baixo desempenho in vitro, considerada pela taxa de desenvolvimento 

embrionário, também não foi encontrada diferença entre os grupos na avaliação da 

cromatina espermática, utilizando-se o mesmo método de SCSA e nem pelo ensaio 

de COMETA alcalino. Porém, diferente do esperado, o grupo de alto desempenho 

apresentou maior deficiência de protaminação, avaliada por CMA3, que segundo 

estes autores, não justifica a diferença no desempenho in vitro, pelo percentual de 

deficiência de protamina ser muito baixa em ambos os grupos. 

Apesar disto, a avaliação da cromatina espermática é de grande valia pelo fato 

da fragmentação de DNA nem sempre ser acompanhada por alterações em outros 

atributos (BOCHENEK; SMORAG; PILCH, 2001). Apesar do oócito ser capaz de 

reparar danos no DNA espermático (LIN et al., 2008), altos níveis de anormalidades 

podem levar ao insucesso reprodutivo, mesmo no uso de biotecnologias reprodutivas 

(BALLACHEY; EVENSON; SAACKE, 1988). 

Em homens, a alteração na cromatina espermática é comumente observada e 

atribuída à deficiência na compactação do DNA, que propicia lesões mais facilmente 

(EVENSON, 1986; BARROSO; MORSHEDI; OEHNINGER, 2000; SAKKAS et al., 

2002). O índice de fragmentação de DNA acima de 27% é considerado como valor de 

referência por afetar negativamente a fertilidade na cópula natural, na inseminação 

intra-uterina e até mesmo na PIVE (EVENSON; WIXON, 2006). 

Em touros, esta avaliação pode ser utilizada para se distinguir reprodutores de 

alto e baixo desempenho reprodutivo apenas quando a amostra seminal apresente 

níveis elevados de fragmentação (GRAHAM, 2001; JANUSKAUSKAS; 

JOHANNISSON; RODRIGUEZ-MARTINEZ, 2001; PUGLISI et al., 2012), como 

encontrados na presença de doenças em geral ou com o uso de fármacos específicos 

(BALLACHEY; EVENSON; SAACKE, 1988). 

Isto porque os níveis de fragmentação de DNA detectados nesta espécie são 

muito inferiores aos encontrados em humanos (D'OCCHIO et al., 2013), devido à alta 

compactação e resistência da cromatina espermática (CASTRO et al., 2018). De fato, 

os baixos valores de fragmentação de DNA encontrados no presente estudo, 
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assemelham-se aos de De Castro et al. (2015) e de Hallap et al. (2005) na avaliação 

do sêmen congelado/descongelado de touros com e sem a utilização de métodos de 

seleção espermática. 

Bochenek, Smorag e Pilch (2001) observaram que valores de índice de 

fragmentação de DNA em torno de 23% afetaram negativamente a taxa de não retorno 

ao cio, sugerindo que este valor possa ser utilizado como referência. Porém, ainda 

não se tem um valor bem estabelecido que sabidamente leve a prejuízos no 

desempenho in vitro, apesar de já ser comprovado que danos no DNA levam a 

diminuição nas taxas de clivagem e de blastocisto (ERICKSON; KROETSCH; ANZAR, 

2016). 

Apesar do estresse oxidativo ser um dos fatores responsáveis pela perda da 

integridade do DNA espermático (AITKEN et al., 2014) não foi observada relação entre 

a suscetibilidade ao estresse oxidativo, avaliado pelo TBARS, e a suscetibilidade à 

fragmentação de DNA, como encontrado por Simões et al. (2013). 

Assim como é conceituado por Aitken e Baker (2013), não foi encontrada 

qualquer relação entre células apoptóticas e fragmentação de DNA. Isto porque a 

compartimentação das mitocôndrias na peça intermediária, característica da célula 

espermática, faz com que fatores indutores da apoptose e endonucleases fiquem 

confinados nesta região e não atinjam o núcleo espermático (AITKEN et al., 2014). 

 

 

7.8 Teste funcional 

 

 

Os testes funcionais, como o teste de ligação em zona pelúcida homóloga e 

heteróloga ou em hemizona e teste de penetração são considerados como indicativos 

do potencial de fertilidade tanto in vivo (ZHANG et al., 1998; ZHANG et al., 1999) 

quanto in vitro (LIU; GARRETT; BAKER, 2003; KATHIRAVAN et al., 2008; PUGLISI 

et al., 2012; KıZıLAY; ALTAY, 2017). Porém, não foram encontradas diferenças entre 

os grupos BC e AC e entre BB e AB, no número de espermatozoides ligados pelo 

teste de ligação em membrana perivitelínica de ovo de galinha (Tabelas 8 e 16). 

Outros estudos, assim como o presente, não encontraram equivalência entre 

as taxas de ligação e o desempenho reprodutivo (ZHANG et al., 1998; PUGLISI et al., 
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2012). Com esta divergência, pode-se sugerir que os testes funcionais, não 

necessariamente, se equivalem às taxas de clivagem e de blastocisto obtivas na PIVE. 

Isto porque, apesar destes testes avaliarem a capacidade espermática em se 

ligar ou penetrar a zona pelúcida do oócito (LIU et al., 1989; LIU; GARRETT; BAKER, 

2003), existem diversos outros fatores necessários para que o espermatozoide exerça 

a sua função e que influenciam na obtenção de um embrião até o estádio de 

blastocisto pelo procedimento in vitro (LUCIO et al., 2016) e ainda diversos outros para 

o estabelecimento de uma gestação (LONERGAN, 1994). Dentre eles, o processo de 

fecundação em si, a cromatina espermática, o desenvolvimento embrionário, a 

regulação gênica e epigenética (WRENZYCKI; NIEMANN, 2003; SADEGHI et al., 

2009; VENTURA-JUNCÁ et al., 2015).  

Além disto, a previsão do desempenho reprodutivo por meio dos testes 

funcionais pode variar de acordo com o tipo de teste, como na utilização de zona 

pelúcida homóloga, heteróloga ou hemizona (ZHANG et al., 1998; LANDIM-

ALVARENGA et al., 2001; KıZıLAY; ALTAY, 2017). Apesar do teste de ligação em 

membrana perivitelínica de ovo de galinha ter sido atestado para a ligação de 

espermatozoides bovinos, pela similaridade na ZP3 (BARBATO; CRAMER; 

HAMMERSTEDT, 1998; LOSANO et al., 2015), este método nunca foi utilizado com 

o objetivo de diferenciar amostras seminais com diferentes índices reprodutivos. 

Assim, os resultados obtidos com o presente estudo possibilitam a concepção de que 

este teste não apresenta sensibilidade suficiente para identificar amostras seminais 

que resultem em alto ou baixo desempenho na PIVE. 

Atualmente, em homens, os testes funcionais são mais utilizados a fim de se 

escolher o método de reprodução assistida, sendo que amostra seminais que falham 

no teste funcional são direcionados a utilizarem ICSI para a produção de 

descendentes (OEHNINGER; FRANKEN; OMBELET, 2014). 

Desta forma, os testes funcionais possuem maior potencial para identificar 

amostras seminais de baixa qualidade e que apresentam grande chance de falha na 

fecundação, do que, propriamente, prever bons resultados (LIU et al., 1989; 

BARBATO; CRAMER; HAMMERSTEDT, 1998; LIU; GARRETT; BAKER, 2003). Isto 

se deve pela alta influência dos atributos espermáticos como motilidade, defeitos 

morfológicos e integridade das membranas plasmática e acrossomal no resultado 

destes testes (LIU et al., 1989; SELVARAJU et al., 2008; CRISCUOLO et al., 2010).  
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7.9 Modelo preditivo para as taxas de clivagem e de blastocisto 

 

Foi possível estabelecer modelos preditivos para o desempenho in vitro, por 

meio de análise de regressão logística multivariada, a qual determinou quais atributos 

espermáticos exercem efeito sob a taxa de clivagem (VCL, BCF e percentual de 

espermatozoides com integridade de membrana e sem estresse oxidativo) e sob a 

taxa de blastocisto (percentual de defeitos menores, VSL, DABIII e DHE). 

Este tipo de análise constitui-se em uma ferramenta mais poderosa do que a 

comparação de cada parâmetro espermático separadamente (JANUSKAUSKAS; 

JOHANNISSON; RODRIGUEZ-MARTINEZ, 2003; SINGH et al., 2016) e possui valor 

de predição mais acurado do que a correlação simples entre os atributos e o 

desempenho reprodutivo, uma vez que a fecundação é dependente de diversas 

funções espermáticas (SELLEM et al., 2015).  

Por isto, esta metodologia tem sido empregada em diversos estudos para se 

obter uma previsão do desempenho reprodutivo em touros (TARTAGLIONE; RITTA, 

2004; KATHIRAVAN et al., 2008; SELLEM et al., 2015; MORRELL et al., 2017). 

Com o uso da regressão logística multivariada, distintas combinações de 

atributos espermáticos são observadas em diferentes modelos preditivos para 

fertilidade a campo, como: integridade de membrana, VAP e o índice competitivo de 

ligação em zona pelúcida (PUGLISI et al., 2012); integridade de membranas 

plasmática e acrossomal e o status de peroxidação lipídica (SINGH et al., 2016); status 

oxidativo, integridade de acrossomo, compactação de DNA, atividade mitocondrial, 

viabilidade, velocidade e defeitos morfológicos (SELLEM et al., 2015). Apesar de 

algumas similaridades como o status oxidativo, parâmetros de cinética, atividade 

mitocondrial e morfologia, nenhum destes autores obtiveram a mesma combinação 

que o presente estudo, dificultando o estabelecimento de um consenso. 

Adicionalmente, a simples obtenção do modelo preditivo não valida 

completamente sua aplicabilidade, são necessários testes comprovativos para que o 

valor de predição, de fato, seja utilizado na rotina prática (ZHANG et al., 1998). A fim 

de atender este pré-requisito, foi realizado teste de correlação entre as taxas de 

clivagem e de blastocisto esperadas, aplicando-se o modelo preditivo, e as taxas 

reais, obtidas do banco de dados na seleção dos touros. 

Avaliando-se a aplicação dos modelos preditivos para clivagem e blastocisto, 

no presente estudo, as taxas, esperada e real, correlacionaram-se de maneira 
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significativa (P≤0,05), porém com intensidade moderada (r=0,56 para taxa de 

clivagem e r=0,44 para taxa de blastocisto). Deste modo, os modelos preditivos 

obtidos contribuíram de forma pouco precisa para a previsão das taxas de clivagem e 

de blastocisto. 

Estes resultados foram pouco satisfatórios, mas podem ter sido influenciados 

pelo tamanho amostral (n=20). Portanto, a baixa acurácia destes modelos poderá ser 

ratificada com ampliação do número de touros avaliados. 

Similarmente, Sellem et al. (2015) obtiveram baixos valores de correlação entre 

o modelo preditivo, utilizando avaliação de sêmen em citometria de fluxo e CASA, e a 

fertilidade a campo em touros. Estes autores, apontam que uma possível causa para 

baixa acurácia é a ausência de grande variedade nas taxas de fertilidade, o que 

também pode ter contribuído para a moderada correlação, no presente estudo. Desta 

forma é possível que a inclusão de amostras seminais com taxas intermediárias de 

desempenho in vitro também aumente a acurácia deste modelo. 

 

 

7.10 Subpopulações espermáticas 

 

 

Foram detectadas 4 subpopulações espermáticas possuindo características de 

cinética distintas na avaliação dos grupos (BC, AC, BB e AB) antes e após a 

centrifugação em gradiente de Percoll®. A comparação entre os grupos de alto e baixo 

desempenho, tanto de clivagem quanto de blastocisto, resultaram em diferentes 

padrões de distribuição dos espermatozoides nas quatro subpopulações nos dois 

momentos avaliados (Pré e Pós-Percoll®) (Tabelas 29 a 32).  

O estudo das subpopulações baseado nos parâmetros de cinética espermática 

em CASA não é recente (MORTIMER, 1997; ABAIGAR et al., 1999; ABAIGAR et al., 

2001; VERSTEGEN; IGUER-OUADA; ONCLIN, 2002), porém, na atualidade, esta 

análise tem merecido destaque em diversos estudos devido à grande abrangência de 

aplicação (SANTOLARIA et al., 2015; BERGSTEIN-GALAN et al., 2017; KANNO et 

al., 2017; LUNA et al., 2017).  

A determinação das subpopulações pode ser realizada por meio da 

morfometria espermática (SANTOLARIA et al., 2016; VALVERDE et al., 2016), 

entretanto, avaliação individualizada pelas características de cinética espermática em 
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CASA constitui o método mais fidedigno no estudo das subpopulações (LUNA et al., 

2017).  

A utilização do CASA proporcionou um grande avanço no estudo da cinética 

espermática por permitir a avaliação simultânea de diversos parâmetros 

(VERSTEGEN; IGUER-OUADA; ONCLIN, 2002). No entanto, a expressão de valores 

médios destes parâmetros, tende a ocultar o significado da diversidade da cinética 

dos diferentes espermatozoides dentro de uma amostra seminal (HOLT; O'BRIEN; 

ABAIGAR, 2007; AMANN; WABERSKI, 2014). Com a avaliação individualizada dos 

espermatozoides e determinação das subpopulações, pode-se obter um número 

amostral muito maior, constituindo-se assim em um método mais acurado, o que pode 

ser evidenciado pelo número de espermatozoides avaliados em cada grupo nos dois 

momentos: 5.072 no grupo BC Pré-Percoll®, 7.955 no grupo AC Pré-Percoll®, 2.173 

no grupo BC Pós-Percoll®, 2.854 no grupo AC pós-Percoll®, 5.389 no grupo BB Pré-

Percoll®, 8.927 no grupo AB Pré-Percoll®, 3.093 no grupo BB Pós-Percoll® e 2.782 no 

grupo AB Pós-Percoll®. 

A existência de diferentes subpopulações espermáticas já é descrita no sêmen 

de diversas espécies como bovinos (FERRAZ et al., 2014), equinos (GARCÍA et al., 

2009), ovinos (BERGSTEIN-GALAN et al., 2017), caninos (NÚÑEZ‐MARTÍNEZ; 

MORAN; PEÑA, 2006), suínos (QUINTERO-MORENO; RIGAU; RODRıGUEZ-GIL, 

2004), animais silvestres (MARTINEZ-PASTOR et al., 2005; GALLEGO et al., 2015) 

e humanos (CHANTLER; ABRAHAM‐PESKIR; ROBERTS, 2004). Porém, este é o 

primeiro estudo que avalia a relação entre as subpopulações espermáticas e as taxas 

obtidas na PIVE em bovinos. 

Neste, a subpopulação 3, que apresentam espermatozoides lentos e sinuosos 

foi mais frequente nos grupos de baixo desempenho (BC e BB) após a centrifugação 

em gradiente de Percoll®, enquanto a subpopulação 4, de espermatozoides com 

cinética lenta e progressiva foi mais frequente em ambos os grupos de baixo 

desempenho Pré-Percoll® e no grupo BC Pós-Percoll®, o que pode justificar o baixo 

desempenho destas amostras. Isto porque, segundo Liu, Garrett e Baker (2003) a 

baixa fertilidade parece estar mais associada a uma menor proporção de 

espermatozoides que possuem capacidade de fecundar o oócito do que uma 

diminuição desta capacidade em todos os espermatozoides. 

Os grupos de melhor desempenho in vitro (AC e AB) apresentaram maior 

percentual de espermatozoides da subpopulação 2, hiperativados, em ambos os 
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momentos avaliados (Pré e Pós-Percoll®) quando comparados aos grupos de baixo 

desempenho (BC e BB). Este achado corrobora a hipótese de que a taxa mais elevada 

de espermatozoides hiperativados na amostra é favorável à PIVE e pode ser 

empregada como um fator preditivo. 

A centrifugação em gradiente de Percoll® seleciona espermatozoides que 

apresentam qualidade superior, por serem estes capazes de migrar através das 

colunas de sílica coloidal (MORTIMER, 2000; BERGSTEIN et al., 2016), o que, no 

presente estudo, implicou na modificação do perfil das subpopulações. Os grupos de 

alto desempenho (AC e AB) apresentaram maior percentual de espermatozoides da 

subpopulação 1, rápidos e progressivos, em relação aos grupos de baixo desempenho 

(BC e BB) após este procedimento. Por hipótese, o gradiente de Percoll® selecionou 

a subpopulação que de fato é responsável pela fecundação. 

Estes resultados estão de acordo com outros estudos (QUINTERO-MORENO 

et al., 2003; MUIÑO et al., 2008; RAMÓN et al., 2013; FERRAZ et al., 2014; YÁNIZ et 

al., 2015) nos quais o grupo de melhor desempenho reprodutivo apresentou maior 

proporção de espermatozoides na subpopulação com características de cinética 

semelhante à do presente estudo. 

Em estudo realizado na comparação de subpopulações em sêmen de 

carneiros, o perfil de distribuição entre três subpopulações foi diferente entre os 

reprodutores de alta e baixa fertilidade a campo. Sendo que carneiros de alta 

fertilidade apresentaram maior percentual de espermatozoides da subpopulação com 

cinética rápida e linear (YÁNIZ et al., 2015). 

Na comparação de espermatozoides epididimários criopreservados de veado-

vermelho de alta e baixa fertilidade, considerada pela taxa de prenhez após 

inseminação artificial, animais de alta fertilidade apresentaram maior proporção de 

espermatozoides na subpopulação de rápidos e lineares (RAMÓN et al., 2013). 

Similarmente, em garanhões, a fertilidade a campo foi associada a 

subpopulação espermática com cinética mais progressiva (QUINTERO-MORENO et 

al., 2003). 

Em touros, Muiño et al. (2008) constataram que amostras seminais com maior 

percentual da subpopulação rápida e progressiva foram mais resistentes ao processo 

de criopreservação e apresentaram maior longevidade após a descongelação, 

levantando a hipótese de que a proporção desta subpopulação poderia determinar 

diferenças na fertilidade in vivo, apesar desta não ter sido avaliada. 
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No sêmen congelado/descongelado de touros, Ferraz et al. (2014) observaram 

que amostras com maior percentual da subpopulação de rápidos e progressivos, 

dentre as 4 detectadas, resultaram em maior número de espermatozoides ligados à 

zona pelúcida. 

O presente estudo apresenta resultados consistentes de que valores mais altos 

das subpopulações de espermatozoides hiperativados (Subpopulação 2) Pré e Pós-

Percoll® e de rápidos e progressivos (Subpopulação 1) Pós-Percoll® são indicativos 

de melhor desempenho na PIVE. Deste modo, o estudo das subpopulações 

espermáticas pode ser considerado como o método de predição mais eficaz, com a 

vantagem de utilizar apenas duas ferramentas: CASA e o procedimento estatístico.  

 

 

8. CONCLUSÕES 

 

 

A análise dos resultados corrobora a hipótese de que a avaliação dos atributos 

e das subpopulações espermáticas possibilita diferenciar touros com baixo e alto 

desempenho na PIVE e permite concluir que: 

 

1- Amostras seminais de touros de alto desempenho na PIVE, apresentam 

cinética espermática com valores superiores de VAP, VCL, ALH e DNC e 

inferiores de BCF, STR, LIN e WOB, cinética indicativa de hiperativação, e 

indícios de menor ocorrência de estresse oxidativo. 

 

2- A centrifugação em gradiente de Percoll® não exerce influência na 

comparação dos atributos espermáticos entre touros de baixo e alto 

desempenho, exceto para as subpopulações espermáticas. 

 

3- O modelo preditivo para taxa de clivagem inclui os efeitos de: VCL, BCF e 

integridade de membrana e ausência de estresse oxidativo (MINE) e resulta 

na equação: 

Taxa de clivagem= 0.9301 + (VCL * 0.0026) + (BCF * -0.0271) + (MINE * 

0.0044) 
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4- O modelo preditivo para taxa de blastocisto inclui os efeitos de: defeitos 

menores (DEFMEN), VSL, DABIII (baixa atividade mitocondrial) e DHE e 

resulta na equação: 

Taxa de blastocisto= -0,0058 + (DEFMEN * 0,0377) + (VSL * 0,0034) + 

(DABIII * 0,0234) + (DHE* -0,000007) 

 

5- No sêmen congelado/descongelado de touros antes e após centrifugação 

em gradiente de Percoll®, por meio de sistema CASA, são detectadas 4 

subpopulações espermáticas: 1-Rápidos e progressivos; 2- Hiperativados. 

3- Lentos e sinuosos; 4- Lentos e progressivos. 

 

6- Touros de alto desempenho na PIVE apresentam maior proporção de 

subpopulação 2 (hiperativados) Pré e Pós-Percoll® e de subpopulação 1 

(rápidos e progressivos) Pós-Percoll®. 

 

7- O estudo das subpopulações espermáticas constitui-se no método mais 

efetivo para predizer o desempenho de touros na PIVE, por discriminar 

grupos de espermatozoides com cinética semelhante, utilizando apenas 

CASA e procedimento estatístico especifico. 
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ANEXO A - Configuração utilizada para a avaliação de cinética espermática do 

sêmen bovino em CASA (HAMILTON THORNE- IVOS-12.2). 

  IMAGE CAPTURE 

Frames Per Sec.  60 Hz  

No. of Frames  30  

CELL DETECTION 

Minimum Contrast  60  

Minimum Cell Size  5pix  

DEFAULTS (if < 5 Motile Cells) 

Cell Size  5pix  

Cell Intensity  70  

PROGRESSIVE CELLS 

Path Velocity (VAP)  50 μ/s  

Straightness (STR)  70%  

SLOW CELLS 

Slow Cells  Static  

VAP Cutoff  30 μ/s  

VSL Cutoff  15 μ/s  

STATIC GATES (on QC Plots) 

             MINIMUM                                 MAXIMUM 

0,30 Static intensity gates  1,70 

0,10 Static size gates  3,40 

8 Static elongation gates  97 

ILUMINATION 

Intensity  2.230  

Photometer 74  

MAGNIFICATION 1,73 

VIDEO SOURCE 

Frequency  60Hz  

Field  Dark  

ANALYSIS CHAMBER 

Chamber type  Leja4 

Chamber depth  20µm 

Stage position A 3,9 

Stage position B 11,8 

Stage position C 18,7 

Stage position D 26,6 

FIELD SELECTION  Automatic  

SET STAGE TEMPERATURE  37ºC  
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APÊNDICE A- Valores de probabilidade para o efeito de Grupo (Alta Taxa de 

Clivagem vs. Baixa Taxa de Clivagem) e Percoll (Pré-Percoll vs. Pós-Percoll) 

e sua interação nas variáveis referentes aos atributos espermáticos. São Paulo, 

2018.                                                                                                        (Continua) 

 
                                                                                                       

Atributos espermáticos Grupo Percoll 

Grupo 
X 

Percoll 

Motilidade total 0,58 0,68 0,47 

Motilidade progressiva 0,94 0,71 0,37 

Rapid 0,43 0,55 0,36 

Medium 0,35 0,002 0,43 

Slow 0,13 0,002 0,67 

Static 0,81 0,01 0,28 

Velocidade de trajeto 0,06 0,01 0,89 

Velocidade progressiva 0,60 0,02 0,88 

Velocidade curvilinear 0,002 0,0003 0,42 

Amplitude de deslocamento lateral de 
cabeça 

0,01 0,006 0,48 

Frequência de batimentos do flagelo 0,19 0,001 0,14 

Retilinearidade 0,21 0,43 0,86 

Linearidade 0,14 0,002 0,96 

Dance  0,004 0,0009 0,20 

Wobble 0,18 0,0002 0,77 

TBARS 0,70 0,95 0,50 

Defeitos Menores 0,34 0,29 0,29 

Defeitos Maiores 0,95 0,0008 0,40 

Defeitos Totais 0,59 0,02 0,65 

DHE 0,19 0,0002 0,68 

MitoSOXTM Red 0,35 0,14 0,99 
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                                                                                                      (Conclusão) 

Atributos espermáticos Grupo Percoll 

Grupo 
X 

Percoll 

Espermatozoides/mm2 0,37 0,37 0,34 

Alta Atividade Mitocondrial (DAB I) 0,75 <0,0001 0,33 

Média Atividade Mitocondrial (DAB II) 0,83 0,004 0,11 

Baixa Atividade Mitocondrial (DAB III) 0,76 0,0006 0,63 

Ausência de Atividade Mitocondrial (DAB IV) 0,70 <0,0001 0,73 

Membrana plasmática íntegra e acrossomo 
reagido 

0,70 <0,0001 0,41 

Membrana plasmática lesada e acrossomo 
reagido 

0,78 0,0001 0,45 

Membrana plasmática lesada e acrossomo 
íntegro 

0,43 0,63 0,76 

Membrana plasmática e acrossomo íntegros 0,89 <0,0001 0,48 

Alto Potencial de Membrana Mitocondrial 0,54 0,02 0,46 

Intermediário Potencial de Membrana 
Mitocondrial 

0,96 0,57 0,99 

Baixo Potencial de Membrana Mitocondrial 0,23 0,0004 0,23 

Não capacitado 0,97 0,26 0,96 

Capacitado 0,96 0,23 0,97 

Reagido 0,77 0,91 0,66 

Fragmentação de DNA 0,48 0,002 0,20 

Apoptótico 0,67 0,25 0,96 

Necrótico 0,78 0,05 0,85 

Viável 0,50 0,01 0,97 

Membrana íntegra com estresse oxidativo 0,68 0,001 0,17 

Membrana lesada com estresse oxidativo 0,003 0,96 0,91 

Membrana lesada sem estresse oxidativo 0,82 0,01 0,68 

Membrana íntegra sem estresse oxidativo 0,74 0,95 0,22 
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APÊNDICE B- Valores de probabilidade para o efeito de Grupo (Alta Taxa de 

Blastocisto vs. Baixa Taxa de Blastocisto) e Percoll (Pré-Percoll vs. Pós-

Percoll) e sua interação nas variáveis referentes aos atributos espermáticos. São 

Paulo, 2018.                                                                                             (Continua) 

 

                                                                                                                    

Atributos espermáticos Grupo Percoll 

Grupo 
X 

Percoll 

Motilidade total 0,70 0,45 0,66 

Motilidade progressiva 0,27 0,59 0,27 

Rapid 0,89 0,78 0,64 

Medium 0,10 0,0008 0,82 

Slow 0,89 0,006 0,87 

Static 0,74 0,02 0,91 

Velocidade de trajeto 0,01 0,001 0,28 

Velocidade progressiva 0,67 0,001 0,66 

Velocidade curvilinear 0,01 0,0002 0,60 

Amplitude de deslocamento lateral 
de cabeça 

0,008 0,001 0,49 

Frequência de batimentos do flagelo 0,02 0,004 0,21 

Retilinearidade 0,07 0,87 0,16 

Linearidade 0,02 0,02 0,25 

Dance  0,005 0,0004 0,21 

Wobble 0,03 0,005 0,57 

TBARS 0,48 0,89 0,87 

Defeitos Menores 0,31 0,15 0,18 

Defeitos Maiores 0,63 0,002 0,87 

Defeitos Totais 0,97 0,009 0,51 

DHE 0,08 0,004 0,87 

MitoSOXTM Red 0,58 0,72 0,33 
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                     (Conclusão) 

 

 

Atributos espermáticos Grupo Percoll 

Grupo 
X 

Percoll 

Espermatozoides/mm2 0,64 0,88 0,64 

Alta Atividade Mitocondrial (DAB I) 0,20 0,0003 0,88 

Média Atividade Mitocondrial (DAB II) 0,42 0,004 0,45 

Baixa Atividade Mitocondrial (DAB III) 0,31 0,0001 0,47 

Ausência de Atividade Mitocondrial (DAB IV) 0,35 0,13 0,50 

Membrana plasmática íntegra e acrossomo 
reagido 

0,75 0,0001 0,89 

Membrana plasmática lesada e acrossomo 
reagido 

0,76 0,0002 0,30 

Membrana plasmática lesada e acrossomo 
íntegro 

0,11 0,53 0,62 

Membrana plasmática e acrossomo íntegros 0,92 0,0001 0,23 

Alto Potencial de Membrana Mitocondrial 0,92 0,06 0,95 

Intermediário Potencial de Membrana 
Mitocondrial 

0,77 0,42 0,53 

Baixo Potencial de Membrana Mitocondrial 0,61 0,0004 0,43 

Capacitado 0,35 0,40 0,63 

Reagido 0,87 0,98 0,42 

Fragmentação de DNA 0,55 0,01 0,43 

Apoptótico 0,59 0,34 0,85 

Necrótico 0,79 0,37 0,59 

Viável 0,61 0,12 0,88 

Membrana íntegra com estresse oxidativo 0,74 0,0005 0,90 

Membrana lesada com estresse oxidativo 0,23 0,50 0,44 

Membrana lesada sem estresse oxidativo 0,76 0,006 0,99 

Membrana íntegra sem estresse oxidativo 0,99 0,84 0,80 


