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RESUMO 

 

FLOREZ-RODRIGUEZ, S.A. Impacto da qualidade espermática sobre a fertilidade in 

vivo em bovinos: contribuição de marcadores mitocondriais e subpopulações espermáticas 

[Impact of sperm quality on the in vivo fertility in bovine: contribution of mitochondrial 

markers and sperm subpopulations]. 2017. 175 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade 

de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2017. 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar mediante testes in vitro as características espermáticas de 

partidas de sêmen bovino e o impacto sobre a fertilidade quando utilizadas em um programas 

de IATF. Foram realizados 4 experimentos que serão descritos em forma de artigos 

científicos. No artigo 1 comparam-se a qualidade do sêmen determinada por métodos 

subjetivos e objetivos para a análise espermática in vitro de partidas de sêmen bovino. Foram 

analisadas 80 partidas de sêmen de dois touros, através de análises convencionais (motilidade 

subjetiva, vigor e morfologia espermática), de acordo com os resultados foram estabelecidos 

3 grupos: Alta qualidade (A), Boa qualidade (B) e Qualidade questionável (Q). 

Posteriormente foram analisados os resultados das análises objetivas usando sondas 

fluorescentes por microscopia de epifluorescência para determinar a integridade de 

membranas plasmática, acrossomal e potencial de membrana mitocondrial (%PIAIA); e 

usando o sistema computadorizado de avaliação da motilidade espermática (CASA), o efeito 

foi avaliado mediante ANOVA e Tukey 5%. Posteriormente, foram utilizadas 67 partidas 

para determinar a concordância em determinar a qualidade seminal de acordo com três 

métodos de avaliação seminal: (1) Análise subjetiva considerando a Motilidade subjetiva, 

vigor e morfologia espermática (2) Análise pelo CASA levando em consideração a MT, 

VCL, VSL e VAP e (3) Análise por sondas fluorescentes considerando a %PIAIA. Foram 

realizadas análises de correlação de Pearson e análise de concordância (significância do 

Kappa). No artigo 2 foram utilizadas 18 partidas de sêmen classificadas de acordo com o 

índice de fertilidade de cada touro em dois grupos: de Alta (n=9) e Baixa fertilidade (n=9). A 

classificação do escore foi proporcionada pela central com base em dados provenientes de 

33.198 serviços por IATF. As partidas foram submetidas às análises convencionais, CASA, 

análise por sondas fluorescentes para avaliar a porcentagem de PIAIA em microscopia de 

epifluorescência e produção de marcadores mitocondriais por sondas fluorescentes na 

citometria de fluxo. Foram realizadas análises de correlação de Pearson todas as 

características espermáticas e os efeitos entre grupos de fertilidade foram avaliados mediante 



 

 

 

ANOVA e Tukey 5%. No artigo 3 o objetivo determinar a relação entre qualidade 

espermática medida pela produção de marcadores mitocondriais e integridade das estruturas 

espermáticas com a taxa de prenhez (TP%) resultante de um programa de inseminação 

artificial e tempo fixo (IATF). Neste estudo, 29 partidas de sêmen convencional usadas para 

inseminar 4.795 vacas da raça Nelore submetidas ao mesmo protocolo de IATF, e após o 

diagnóstico de prenhez foram classificadas em três grupos: Alta fertilidade (A) com TP 

≥60%, Média fertilidade (M) TP entre 53,0 e 59,9% e de Baixa fertilidade (B) TP <52,2%. 

Doses de sêmen das mesmas partidas foram descongeladas a 37ºC durante 30 segundos e 

submetidas às análises convencionais, CASA, análise por sondas fluorescentes para avaliar a 

porcentagem de PIAIA em microscopia de epifluorescência e produção de marcadores 

mitocondriais por sondas fluorescentes na citometria de fluxo. Foram realizadas análises de 

correlação de Spearman para todas as características espermáticas e os efeitos entre grupos de 

fertilidade foram avaliados mediante ANOVA e Tukey 5%. No artigo 4 o objetivo foi 

determinar as subpopulações pela morfometria espermática em partidas de sêmen com 

diferente escore de fertilidade. Foram utilizadas 13 partidas de sêmen de 6 touros, sendo três 

touros de alto escore de fertilidade (n=9) e três de baixo escore de fertilidade (n=9). Duas 

palhetas de cada partida foram descongeladas e uma alíquota foi depositada em formol salino 

(4%) e posteriormente foi feito a análise por gota húmida para aquisição de 200 imagens da 

cabeça espermática que foram processadas pelo programa Imagem J para determinação da 

morfometria, os dados foram submetidos a análise multivariada de agrupamento para 

formação de subpopulações pelo método de Ward’s e posteriormente o efeito do grupo de 

fertilidade foi avaliado por ANOVA e Tukey 5%. Os resultados mostraram que os 

marcadores da função mitocondrial são bons indicadores da função e qualidade espermática; 

no entanto a heterogeneidade do sêmen bovino, com subpopulações espermáticas com boa e 

má qualidade, varia entre touros e entre partidas do mesmo touro e gera confusão na resposta 

de algumas análises. Determinou-se também, que a presença de subpopulações espermáticas 

(SBP) com variação na morfometria da cabeça (SBP1, SBP2, SBP3 e SBP4), sendo que a 

SBP4 foi associada com baixo escore de fertilidade. A conclusão geral é que a qualidade 

seminal impacta na fertilidade in vivo em bovinos. Sendo que a morfometria da cabeça 

espermática e funcionalidade das mitocôndrias teve maior impacto. No entanto, todas as 

características de qualidade espermática devem ser avaliadas em conjunto para determinar o 

potencial de fertilidade de uma amostra seminal. 
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ABSTRACT 

 

FLOREZ-RODRIGUEZ, S.A. Impact of sperm quality on the in vivo fertility in bovine: 

contribution of mitochondrial markers and sperm subpopulations. [Impacto da 

qualidade espermática sobre a fertilidade in vivo em bovinos: contribuição de 

marcadores mitocondriais e subpopulações espermáticas]. 2017. 175 f. Tese (Doutorado 

em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, 

Pirassununga, 2017. 

The objective of this study was to evaluate the sperm characteristics of bovine semen and the 

impact on fertility when used in an IATF program. Four experiments were carried out and 

described in the form of scientific articles. In article 1. We compared the semen quality 

determined by subjective and objective methods for the in vitro sperm analysis of bovine 

semen. According to the results, three groups were analyzed: high quality (A), good quality 

(B) and high quality (A), Questionable quality (Q). Subsequently, the results of objective 

analyzes using fluorescence probes by epifluorescence microscopy were analyzed to 

determine the integrity of plasma, acrosomal membrane and mitochondrial membrane 

potential (% PIAIA); And using the computerized sperm motility evaluation system (CASA), 

the effect was evaluated using ANOVA and Tukey 5%. Afterwards, 67 matches were used to 

determine the agreement to determine seminal quality according to three methods of seminal 

evaluation: (1) Subjective analysis considering subjective motility, vigor and sperm 

morphology (2) Analysis by CASA taking into consideration the TM, VCL, VSL and VAP 

and (3) Analysis by fluorescent probes considering % PIAIA. Pearson correlation analysis 

and concordance analysis (Kappa significance) were performed. In article 2, 18 sets of 

semen were classified according to the fertility index of each bull in two groups: High 

fertility (n = 9) and Low fertility (n = 9). The classification of the score was provided by the 

central office based on data from 33,198 services by IATF. The semen were subjected to 

conventional analyzes, CASA, fluorescent probe analysis to evaluate the percentage of 

PIAIA in epifluorescence microscopy and production of mitochondrial markers by 

fluorescent probes in flow cytometry. Pearson correlation analyzes were performed on all 

sperm characteristics and effects between fertility groups were evaluated using ANOVA and 

Tukey 5%. In article 3 the objective was to determine the relationship between sperm quality 

measured by the production of mitochondrial markers and the integrity of the spermatic 

structures with the pregnancy rate (TP%) resulting from an artificial insemination and fixed 



 

 

 

time (IATF) program. In this study, 29 departures of conventional semen used to inseminate 

4,795 Nelore cows submitted to the same IATF protocol, and after diagnosis of pregnancy 

were classified into three groups: High fertility (A) with TP ≥ 60%, Average fertility ( M) TP 

between 53.0 and 59.9% and Low fertility (B) TP <52.2%. Semen doses of the same 

departures were thawed at 37 ° C for 30 seconds and subjected to conventional, CASA, 

fluorescent probe analysis to evaluate the percentage of PIAIA in epifluorescence microscopy 

and production of mitochondrial markers by fluorescent probes in flow cytometry. Spearman 

correlation analyzes were performed on all sperm characteristics and effects between fertility 

groups were evaluated using ANOVA and Tukey 5%. In article 3, 18 sets of semen were 

classified according to the fertility index of each bull in two groups: High (n = 9) and Low 

fertility (n = 9). The classification of the score was provided by the central office based on 

data from 33,198 services by IATF. The matches were subjected to conventional analyzes, 

CASA, fluorescent probe analysis to evaluate the percentage of PIAIA in epifluorescence 

microscopy and production of mitochondrial markers by fluorescent probes in flow 

cytometry. Pearson correlation analyzes were performed on all sperm characteristics and 

effects between fertility groups were evaluated using ANOVA and Tukey 5%. In article 4 

the objective was to determine subpopulations by sperm morphometry in semen matches with 

different fertility scores. Seventeen sets of six bulls were used, three bulls with a high fertility 

score (n = 9) and three with a low fertility score (n = 9). Two straws of each set were thawed 

and an aliquot was deposited in saline formaldehyde (4%) and then the wet analysis was 

performed to acquire 200 images of the spermatic head that were processed by the Image J 

program to determine morphometry, the data were submitted to a multivariate cluster analysis 

for clusters by the Ward's method and later the effect of the fertility group was evaluated by 

ANOVA and Tukey 5%. The results showed that markers of mitochondrial function are good 

indicators of sperm function and quality; However, the heterogeneity of bovine semen, with 

good and poor quality sperm subpopulations, varies between bulls and between straws and 

creates confusion in the response of some analyzes. It was also determined that the presence 

of sperm subpopulations (SBP) with variation in head morphometry (SBP1, SBP2, SBP3 and 

SBP4), and SBP4 was associated with a low fertility score. The overall conclusion is that 

seminal quality influences in vivo fertility in cattle. Being that the morphometry of the 

spermatic head and functionality of the mitochondria had greater impact. However, all sperm 

quality characteristics should be evaluated together to determine the fertility potential of a 

seminal sample. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil possui uma série de condições favoráveis que o caracteriza como um dos 

países com maior potencial para a produção de carne de forma sustentável. O fator limitante 

para o crescimento da pecuária sustentável é a baixa eficiência reprodutiva dos rebanhos 

(BARUSELLI et al., 2013). O rebanho é constituído de 65,5 milhões de vacas e 15 milhões de 

novilhas em idade reprodutiva (ANUALPEC, 2015), com prevalência de aproximadamente 

80% de sangue zebu (Bos indicus) criadas, na sua grande maioria a pasto, em sistema de 

criação extensivo, com baixa taxa de detecção de cio e baixa eficiência dos programas de 

inseminação artificial (NOGUEIRA et al., 2011). Desta forma, a IATF, sem a necessidade de 

detecção de cio, fornece uma abordagem organizada para incrementar o uso da inseminação 

artificial (IA) e melhorar a eficiência reprodutiva em rebanhos de corte (SÁ FILHO et al., 

2010).  

Em 2015 em torno de 13,7 milhões de fêmeas foram sincronizadas para IATF, 

correspondendo a cerca de 12% do rebanho de fêmeas existentes no Brasil e responde por 

77% das inseminações artificiais realizadas no Brasil (BARUSELLI, 2016). A meta da 

ASBIA é chegar nos próximos anos a 15% de IATF nas fêmeas em idade reprodutiva. Esse 

crescimento de três pontos percentuais significa agregar mais três milhões de doses de sêmen 

ao volume comercializado anualmente, que hoje é de mais de 12 milhões (ASBIA, 2016). 

Sendo assim, a qualidade do sêmen ganha cada vez mais importância dentro do cenário das 

novas biotécnicas aplicadas à reprodução animal.  

A fertilidade é um dos fatores mais críticos que controlam o desempenho biológico e 

financeiro dos sistemas de produção animal (FEUGANG et al., 2010). Especialmente na 

pecuária bovina, a fertilidade é um dos índices mais importantes de eficiência reprodutiva, 

associada com a rentabilidade e produtividade de um rebanho (VALOUR et al., 2015).  

Por ser um processo multifatorial, a fertilidade envolve fatores do macho, da fêmea e 

do ambiente, assim como da gestão do programa de inseminação artificial (SELLEM et al., 

2015). Assim, para estimar o sucesso da reprodução deve-se levar em consideração vários 

destes fatores, bem como suas interações, o que torna difícil obter uma estimativa precisa, 

apesar de ser o objetivo de produtores e pesquisadores. Os fatores relacionados com a fêmea 

têm sido amplamente estudados. Por outro lado, há mais de 50 anos o dogma evoluiu para o 

estudo do macho e da relação entre a qualidade espermática e a fertilidade (AMANN; 

HAMMERSTEDT, 2002). A influência da qualidade do sêmen bovino congelado sobre a 
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fertilidade é outro fator importante na indústria bovina (SAACKE, 1983; AMANN, 1989), 

devido ao sucesso nos programas de inseminação artificial (IA) e o crescente emprego da 

inseminação artificial em tempo fixo (IATF) que estão sujeitos ao uso de sêmen de touros 

férteis e com boa qualidade seminal após a descongelação (BÓ; CUTAIA, 2005; LI et al., 

2014).  

O método mais representativo para avaliar o potencial fecundante do sêmen é pelos 

resultados obtidos da fertilidade in vivo. No entanto, é difícil aplicar este método na rotina 

pelo custo e tempo requerido (AL NAIB et al., 2011; MORADO et al., 2015). A fertilidade do 

macho está intrinsecamente ligada à qualidade do sêmen, porém, o método de predição da 

fertilidade de uma amostra seminal in vitro não é simples, sendo que diferentes características  

do sêmen podem limitar o potencial fecundante (AMANN, 1989). Fatores dependentes do 

indivíduo, do próprio espermatozoide, de como o sêmen foi processado e de como a amostra 

foi avaliada podem influenciar na predição da fertilidade de uma amostra de sêmen 

(AMANN; HAMMERSTEDT, 1993; VINCENT et al., 2012). Estimativas ou predições do 

potencial de fertilidade do sêmen tem sido difíceis, principalmente pela heterogeneidade do 

ejaculado, devido à presença de distintas subpopulações com diferentes características 

funcionais dentro do ejaculado, que podem contribuir no processo de fecundação 

(RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ, 2006). A presença de subpopulações de espermatozoides com 

características específicas são necessárias para que a fecundação aconteça (FERRAZ et al., 

2014).  

No tocante da qualidade espermática para estimar a fertilidade dos touros e das 

partidas de sêmen a serem usadas na IA se requer especial atenção ao uso de testes 

laboratoriais objetivos para a análise em conjunto de todas as características morfofuncionais 

e moleculares do espermatozoide. Durante as últimas décadas vários trabalhos foram 

realizados para buscar marcadores moleculares e celulares como ferramenta de avaliação in 

vitro de amostras de sêmen, mas os resultados são contraditórios (KILLIAN; CHAPMAN; 

ROGOWSKI, 1993; ZHANG et al., 1999; TARTAGLIONE; RITTA, 2004; BERLINGUER 

et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2013a; SELLEM et al., 2015; BATTUT, 2016). Os trabalhos 

mais recentes incluem a citometria de fluxo, pois esta permite analisar simultaneamente 

diferentes compartimentos e funções espermáticas em uma amostra mais representativa 

(HOSSAIN et al., 2011; PEÑA, 2015). 

A peça intermediaria é o compartimento espermático onde se encontram as 

mitocôndrias, que cumprem um papel central no comando de várias funções espermáticas. 

Existem biomarcadores mitocondriais que são importantes indicadores de sua função. Por 
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exemplo, a produção de energia pela síntese de ATP na mitocôndria requer potencial de 

membrana mitocondrial, este potencial também é requerido para a homeostase do cálcio e 

apoptose; portanto, o potencial mitocondrial é o principal biomarcador mitocondrial (ZHANG 

et al., 2017). O funcionamento mitocondrial é crucial para os espermatozoides, sendo 

altamente relacionado com altas taxas de funcionalidade e fertilidade da célula espermática 

(SOUSA et al., 2011). 

Neste contexto, com o surgimento de novas técnicas e equipamentos mais sofisticados 

para análise de sêmen e dada a importância de aprofundar o estudo da mitocôndria e da 

função espermática em geral, o presente trabalho teve por objetivo identificar as 

características espermáticas relacionadas à função e à qualidade seminal para garantir um alto 

potencial de fertilidade. Para isso, foram testadas técnicas de avaliações convencionais e 

objetivas, incluindo a citometria de fluxo e software para determinação de subpopulações 

espermáticas, com o intuito de obter objetividade, acurácia e maior segurança dos resultados, 

além de aprofundar o conhecimento da fisiologia espermática e do potencial de fertilidade de 

partidas de sêmen usadas na IATF.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A presente revisão aborda a fertilidade em bovinos, direcionada para a qualidade do 

sêmen como um dos fatores que influenciam no sucesso da IA, e reúne as técnicas de 

avaliação seminal in vitro, que tem como objetivo determinar a qualidade de uma amostra de 

sêmen e estimar o seu potencial de fertilidade a campo. Partindo do conceito que o 

espermatozoide é uma célula complexa que deve passar por vários eventos para ser fértil. O 

grande desafio está em conhecer as características espermáticas que são pré-requisito para o 

sucesso da fertilidade. O principal limitante são as técnicas de avaliação seminal que ainda 

são insuficientes, seja pela subjetividade das técnicas, pela heterogeneidade do sêmen, ou 

porque devem ser considerados muitas outras características do espermatozoide além da 

integridade das membranas e o DNA, por exemplo as mitocôndrias estão sendo organelas 

com domínio sobre várias funções espermáticas.  

 

 

2.1 FERTILIDADE DA FÊMEA BOVINA 

 

 

A fertilidade é estimada pela taxa de fecundação, que é a taxa de fusão dos gametas 

feminino e masculino (GADELLA; LUNA, 2014). É comum que a taxa de fecundação não 

possa ser medida em bovinos, devido à mortalidade embrionária; sem embriões ou ovócitos 

colhidos dentro de poucos dias da inseminação, é impossível distinguir entre falha da 

fecundação e mortalidade embrionária (DEJARNETTE; NEBEL; MARSHALL, 2016).  

A taxa de concepção é definida como o número de fêmeas diagnosticadas como 

positivas por métodos de diagnóstico convencionais (palpação transretal, ultrassonografia, 

teste hormonal) dividido pelo número de vacas que ovularam (SÁ FILHO et al., 2009). A 

taxa de concepção não pode explicar a morte embrionária ou fetal que poderia ocorrer 

posteriormente. No entanto, com a finalidade de estimar o potencial de fertilidade do touro, a 

taxa de concepção seria a mais precisa (DEJARNETTE; NEBEL; MARSHALL, 2016). 

A taxa de prenhez (TP) é a estimativa usada comumente para determinar os índices 

reprodutivos. É considerado o número de fêmeas positivas ao diagnóstico de gestação no 

período de tempo definido dividido pelo número de fêmeas elegíveis para reprodução durante 

o período de tempo definido (DEJARNETTE; NEBEL; MARSHALL, 2016). A taxa de 
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fecundação em bovinos é de aproximadamente 90%, com a perda embrionária precoce nos 

primeiros 40 dias respondendo por 30% a 40% das perdas totais (HOELKER et al., 2012). 

Uma das questões mais importantes que afetam negativamente a reprodução bovina é a 

mortalidade precoce embrionária (ULBRICH et al., 2010). 

Em bovinos de corte, aproximadamente 40-60% de fêmeas inseminadas ficam 

gestantes após o primeiro ciclo de IATF, com ligeiras variações nas taxas de prenhez 

dependendo de vários fatores, tais como os animais, gestão agrícola, escore de condição 

corporal, tempo pós-parto, tratamentos hormonais (MARQUES et al., 2015). A taxa de 

concepção após a primeira IATF encontrada em novilhas é de 57%, enquanto para vacas 

primíparas de 51% e vacas pluríparas de 56% (MARQUES et al., 2015). Outros fatores 

correlacionados com o sucesso de protocolos de IATF, são os fatores inerentes à fisiologia da 

fêmea, como o escore de condição corporal (ECC), raça animal, categoria de animais 

(novilhas ou vacas, primíparas ou multíparas), amamentação, tamanho do folículo ovulatório, 

momento da inseminação em relação à ovulação e eficiente protocolo de sincronização; 

fazenda e o inseminador (SÁ FILHO et al., 2009; OLIVEIRA, 2012).  

 

 

2.2 FERTILIDADE DO TOURO 

 

 

Um dos fatores determinantes da eficiência reprodutiva de um sistema de produção de 

bovinos de corte é a fertilidade dos touros (OLIVEIRA et al., 2011). Há uma variação 

considerável na fertilidade (ou seja, no desempenho reprodutivo) entre touros, que pode levar 

a grandes perdas econômicas para a pecuária bovina (PARK et al., 2012).  

Alguns autores demonstraram que o sêmen utilizado na IATF tem um grande impacto 

sobre a TP (CORREA; PACE; ZAVOS, 1997; ANDERSSON et al., 2004; SÁ FILHO et al., 

2009; OLIVEIRA et al., 2013, 2014; NOGUEIRA et al., 2014). A diminuição da fertilidade é 

uma condição multifatorial, portanto, muito difícil de diagnosticar. Touros podem ter baixa 

fertilidade, mesmo quando as características reprodutivas clássicas são normais (MISHRA et 

al., 2013). A fertilidade varia substancialmente entre os touros. Em geral, os métodos para 

estimar a fertilidade são melhores para a identificação de touros com baixa fertilidade do que 

para classificar touros com boa ou excelente fertilidade (KASTELIC, 2013). Touros de baixa 

e alta fertilidade podem não apresentar diferenças nas avaliações convencionais em termos de 

concentração espermática e motilidade progressiva, apresentando melhor correlação com 
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fertilidade quando realizados testes funcionais (CORREA; PACE; ZAVOS, 1997). Assim, 

avaliações convencionais não determinam a capacidade do espermatozoide de interagir com o 

oócito, fertilizar e desenvolver o embrião (BERLINGUER et al., 2009; VINCENT et al., 

2012; LI et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2014). Embora os espermatozoides possam 

sobreviver ao processo de criopreservação e apresentar boa motilidade eles podem não ter 

potencial de fertilidade. Essa subfertilidade é consequência de várias mudanças funcionais 

induzidas pela criopreservação (WATSON, 1995). Deve considerar-se também, que um 

ejaculado de touro que contém entre 800 milhões a 2 bilhões de espermatozoides/mL 

apresenta uma população heterogênea de células de diferentes qualidades e só alguns poucos 

espermatozoides contém as características necessárias para garantir a fertilidade. Um objetivo 

dos andrologistas é determinar como estas características impactam na fertilidade, através de 

estudos aprofundados da estrutura, ultraestrutura, função e bioquímica dos diversos 

componentes do espermatozoide.  

Uma lista de características necessários para a fertilização foi relatada por Amann e 

Hammerstedt (1993), segundo estes autores, o espermatozoide deverá expressar estas 

características no tempo e local apropriado para atingir a fertilização. As características são: 

morfologia espermática aceitável, metabolismo para produção de energia, motilidade 

progressiva, capacidade para hiperativar a motilidade, conteúdo de lipídeos na membrana, 

estabilidade da membrana plasmática e acrossomal, atividade enzimática de fosfolipases, 

capacidade de realizar reação acrossomal, fatores imunossupressores, ligação nos 

reservatórios espermáticos no útero, fatores inibidores da capacitação prematura e enzimas 

associadas com a fertilização. Assim, a fertilidade do sêmen depende da funcionalidade 

destas características sendo alguns mais factíveis de medir do que outras. Isso enfatiza que a 

avaliação do sêmen isoladamente, como tradicionalmente entendida, tem apenas valor 

limitado para estimativas de fertilidade (HOLT, 2005).  

 

 

2.3 PREDIÇÃO DO POTENCIAL DE FERTILIDADE 

 

 

Atualmente, tanto nos laboratórios de andrologia, centrais e a campo, a avaliação de 

amostra de sêmen inclui avaliações da motilidade, vigor, morfologia, concentração e em 

alguns casos alguns testes funcionais são realizados (RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ, 2013). 

Estimar a fertilidade de uma amostra de sêmen a partir da análise de algumas características 
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espermáticas por testes in vitro ainda são inconsistentes para estimar o potencial de 

fertilidade in vivo e sua capacidade para suportar os processos de congelação e descongelação 

(RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ, 2006). Seguindo esta afirmação Sellem et al. (2015) 

concordaram que a maneira mais acurada para estimar a fertilidade é por múltiplas avaliações 

da função espermática, reunindo integridade de membranas plasmática e acrossomal, 

potencial de energia, oxidação celular, integridade de cromatina e condensação da cromatina, 

utilizando ferramentas computadorizadas de avaliação e citometria de fluxo para estas 

análises. Pelo contrário Peddinti et al. (2008) encontraram que os defeitos que afetam a 

competência funcional dos espermatozoides (ou seja, que estão envolvidos na capacitação 

espermática, reação acrossomal, a interação espermatozoide-oócito) não foram preditores da 

fertilidade.  

Os espermatozoides são células complexas que se tornam inférteis quando um dos 

vários fatores bioquímicos ou morfológicos se encontra afetado (SIQUEIRA et al., 2007). 

Arruda et al. (2011) consideram que nenhum teste isolado é capaz de estimar a fertilidade de 

uma amostra de sêmen, mas o exame de várias características pode determinar um maior 

potencial de fertilidade, uma vez que a maior parte dos problemas reside nas diferentes 

características que o espermatozoide deve possuir para fertilizar o ovócito. Os esforços têm 

sido postos na determinação dos melhores características a serem utilizados para estimar o 

potencial de fertilidade dos espermatozoides, sendo de consenso que a fertilidade é um 

processo multifatorial (BISSONNETTE et al., 2009).  

 

 

2.4  TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO ESPERMATICA  

 

 

2.4.1 Análises convencionais 

 

 

Segundo os padrões convencionais, para a análise de sêmen deve incluir no mínimo a 

avaliação motilidade subjetiva e vigor com uso de microscópio óptico, morfologia 

espermática pela microscopia de contraste de fase e concentração por câmara de Neubauer.  

O Grupo de Trabalho “Técnicas de Avaliação Espermática”, instituído pela Portaria 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (MAPA), reunido em 2011, 

indicou os padrões mínimos para aprovação da comercialização de sêmen (ARRUDA et al., 
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2015). O sêmen congelado que é utilizado nos programas de IA devem seguir esses padrões 

(Quadro 1), sendo que variações nessas características podem levar a diferenças no nível de 

fertilidade dos touros (OLIVEIRA et al., 2014).  

O espermograma é baseado em uma bateria de exames convencionais para a maioria 

dos laboratórios de reprodução, complementares ao exame clínico, sendo de simples 

execução e de baixo custo, mas esses testes são apenas uma guia e geralmente examinam-se 

um ou poucos dos eventos relacionados à fecundação. Além disso, os resultados da análise do 

sêmen padrão podem ser muito subjetivos e propensos a variabilidade entre laboratórios e 

técnicos (BRITO, 2010). 

 

 

Quadro 1– Critérios de avaliação convencional do sêmen bovino congelado. 

Características Valores 

Volume da dose >0,25 mL 

Motilidade espermática progressiva ≥ 30,0 % 

Vigor espermático ≥3,0 

Para doses ~10 x 10
6
 ou mais de espermatozoides com motilidade 

progressiva 

 

Defeitos totais ≤ 30,0 % 

Defeitos maiores ≤ 20,0 % 

Fonte: CBRA - Colégio Brasileiro de Reprodução Animal. Manual para exame andrológico e avaliação de 

sêmen animal (2013). 

 

 

Desde o início da IA em bovinos, o principal método de avaliação da qualidade do 

sêmen tem sido uma avaliação visual da motilidade espermática (SAACKE; WHITE, 1972). 

Esta análise pelo uso de microscopia de luz convencional é padrão na maioria de centros de 

processamento de sêmen (VINCENT et al., 2012) e ainda é considerado como um dos 

aspectos mais informativos de análise de sêmen (CHRISTENSEN et al., 2005). Devido que a 

motilidade espermática é fundamental para que os espermatozoides alcancem o ambiente 

uterino e o local de fertilização (BERLINGUER et al., 2009). A pesar que, não é incomum, 

que os espermatozoides com excelente motilidade apresentem baixa fertilidade (SEIDEL, 

2012). Os esforços ainda estão dirigidos em estabelecer os padrões mínimos de motilidade, 

viabilidade, morfologia e outras características de função espermática que determinam um 

sêmen de boa qualidade em relação ao potencial de fertilidade.  

Morfologia espermática é uma das características espermáticas com maior efeito 

sobre a fertilidade em bovinos (GILLAN et al., 2008; GRAHAM et al. 1980). Pode ser 
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avaliada por diferentes métodos: microscopia de campo direito, pela técnica de eosina-

nigrosina (EN) mediante a leitura de esfregaços corados, por microscopia de contraste de fase 

e por contraste de interferência diferencial (DIC) pela técnica de câmara húmida em solução 

de formol salino, sendo que o DIC apresenta maior precisão na determinação das alterações 

morfológicas (FRENEAU et al., 2010).  

Embora a morfologia espermática afeta a fertilidade do sêmen, algumas alterações 

menores podem ser compensadas, o que significa que a fertilidade pode ser melhorada se 

mais espermatozoides são inseminados, enquanto outros defeitos espermáticos são 

incompensáveis e levam a redução da fertilidade (MOCÉ; GRAHAM, 2008).  

A subjetividade das análises convencionais na predição da fertilidade da amostra tem 

sido questionada (RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ, 2013), tanto a motilidade espermática 

avaliada subjetivamente usando microscopia convencional, não era bem correlacionada com 

fertilidade in vivo e in vitro, devido à subjetividade das análises e também pela limitação do 

avaliador de diferenciar entre as características do movimento e velocidades que os 

espermatozoides apresentam (LIU et al. 1991), portanto, foram desenvolvidas avaliações 

mais criteriosas, porém, requerem veterinários treinados para a execução das técnicas e do 

manuseio dos equipamentos, tem a limitação do custo, baixa disponibilidade de 

equipamentos e técnicos bem treinados (ARRUDA et al., 2007). 

 

 

2.4.2 Avaliação computadorizada da motilidade espermática 

 

 

O sistema computadorizado de análise da motilidade espermática (Computer-assisted 

sperm analysis - CASA) surgiu como um método objetivo e específico para caracterizar a 

motilidade espermática com propósito de avaliar a fertilidade, sendo as primeiras publicações 

em humanos em 1986 e depois nas outras espécies (VERSTEGEN; IGUER-OUADA; 

ONCLIN, 2002). Por exemplo, tem sido encontradas melhores correlações com fertilidade 

em bovinos (OLIVEIRA et al., 2013a; NAGY et al., 2015). Desde o primeiro sistema 

computadorizado de avaliação da motilidade espermática em 1985, tem surgido até hoje mais 

de 12 sistemas CASA usados para experimentação animal (AMANN; WABERSKI, 2014). 

A análise computadorizada reduz significativamente as variações do técnico nos 

resultados de motilidade espermática e permite melhor discriminação de amostras do que a 

avaliação subjetiva da motilidade (BRITO, 2010). Estes sistemas têm forte poder em 
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discriminar as diferenças na cinética espermática de amostras seminais com diferentes 

tratamentos, sendo considerado crucial nas pesquisas. Também é o método de avaliação da 

motilidade mais usado pelos laboratórios de pesquisa para relacionar com a fertilidade, sendo 

a sua avaliação essencial em qualquer análise espermática (CARVALHO; SARTORI; 

DODE, 2014).  

A correlação entre o movimento espermático e a fertilidade da amostra seminal já foi 

descrita tanto para avaliações subjetivas (JANUSKAUSKAS et al., 2000) quanto para 

avaliações computadorizadas (FARRELL et al., 1996; GILLAN et al., 2008). FARRELL et 

al. (1998) demonstraram que combinações de múltiplas variáveis obtidas na análise 

computadorizada do movimento espermático apresentaram maiores índices de correlação 

com a fertilidade a campo do que a avaliação de uma única variável avaliada pelo CASA. A 

análise computadorizada da motilidade proporciona boa acurácia para avaliar a motilidade 

espermática in vitro (VERSTEGEN; IGUER-OUADA; ONCLIN, 2002) e boas correlações 

foram encontradas com taxa de não retorno ao cio (r= 0,40) aos 56 dias (JANUSKAUSKAS; 

JOHANNISSON; RODRIGUEZ-MARTINEZ, 2003). 

Não são claras quais das características do movimento espermático determinada pelo 

sistema CASA é capaz de estimar a fertilidade ou a taxa de fertilização. Apesar da grande 

controvérsia existente a respeito da correlação dos padrões de movimento espermático com 

os índices de fertilidade in vivo, são observadas diferenças significativas no padrão de 

movimento desempenhado por espermatozoides que alcançam altas e baixas taxas de 

fertilização (ARRUDA et al., 2011). Nesse sentido, algumas variáveis geradas pela técnica 

CASA, como a linearidade espermática, parecem apresentar maior correlação com fertilidade 

(VERSTEGEN; IGUER-OUADA; ONCLIN, 2002). Mas a associação de múltiplas variáveis 

de movimento pode ser mais eficiente para explicar a relação com fertilidade in vivo do que 

usar apenas uma característica de movimento espermático (FARRELL et al., 1996). 

Amann e Waberski (2014) sugerem que a avaliação das características da motilidade 

espermática não pode estimar o potencial de fertilidade dos espermatozoides em uma 

determinada amostra que foi usada para IA. O sistema apresenta limitações na determinação 

das características da motilidade por diversos fatores, principalmente, quando a concentração 

não está entre 50 e 20 x 10
6 

espermatozoides por mL, requerendo de diluições com meios 

específicos tipo soluções de TALP, outra dificuldade é quando as amostras apresentam 

partículas ou debris. No entanto, das características do CASA os mais informativos são o 

VCL e STR (VSL/VAP) para determinar se uma partida de sêmen tem qualidade 
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2.4.3 Análises espermáticas usando sondas fluorescentes 

 

 

O potencial das sondas fluorescentes para avaliação das estruturas espermáticas foi 

conhecido há mais de 30 anos; as primeiras publicações foram de GARNER et al., 1986 

(Revisado por HARRISON; VICKERS, 1990). Atualmente uma variedade de sondas 

fluorescentes tem sido usada isoladamente ou em associações em andrologia. A combinação 

de várias sondas fluorescentes possibilita a avaliação de diversos compartimentos 

espermáticos simultaneamente (ARRUDA et al., 2011). As sondas fluorescentes mais usadas 

para determinar a integridade da membrana do espermatozoide são as sondas que se ligam 

aos ácidos nucleicos e marcam positivamente os espermatozoides lesados. Estas são 

impermeáveis à membrana, portanto, só marcam espermatozoides com danos na membrana, 

entre estas sondas estão: o Iodeto de propídeo (PI), Ethidium-homodimero (EthD-1), Cianine 

Yo-pro (YOPRO) e o Hoechst 33258 (GILLAN; EVANS; MAXWELL, 2005). 

 

 

2.4.3.1 Avaliação simultânea da integridade das membranas plasmática, acrossomal 

e potencial de membrana mitocondrial  

 

 

A membrana plasmática é essencial para manter a função espermática (HARRISON; 

VICKERS, 1990). Hoje em dia, é bem conhecido que a integridade do conjunto de estruturas 

no espermatozoide, como as membranas plasmática, acrossomal e mitocondrial, é essencial 

para o processo de fecundação (CORREA; PACE; ZAVOS, 1997; OLIVEIRA et al., 2014). 

Foram desenvolvidas técnicas de avaliação simultânea associando sondas fluorescentes para 

análises da integridade de membrana plasmática, acrossomal e potencial mitocondrial, estas 

sondas possuem a capacidade de se ligar a pontos específicos das células, permitindo um 

diagnóstico mais fácil e direto, na dependência de suas características físicas (CELEGHINI et 

al., 2007).  

Oliveira et al. (2014) utilizando a técnica descrita por Celeghini et al. (2007), 

demonstraram que a avaliação da integridade de membranas plasmática, acrossomal e o 

potencial de mitocôndria é uma estimativa mais acurada para determinar o potencial de 



R e v i s ã o  d e  l i t e r a t u r a   | 38 

 

   

fertilidade do que a avaliação da motilidade espermática, coincidindo com Tartaglione e Ritta 

(2004). Diferenças significativas na TP quando as amostras de sêmen apresentavam 44,5% de 

espermatozoides apresentando simultaneamente integridade de membrana plasmática e 

acrossomal e alto potencial mitocondrial (PIAIA) (TP de 64,7%) do que 8,5% de 

espermatozoides PIAIA (TP de 36,2%), mas ambos não diferiram do sêmen contendo 23% de 

espermatozoides PIAIA (50% de prenhez) (OLIVEIRA et al., 2014).  

Outro estudo avaliando a fertilidade a campo de três touros mostraram que não houve 

diferença significativa entre touros para motilidade espermática, integridade de membranas e 

fertilidade (49,13%; 47,59% e 52,74%), no entanto, notaram que o touro que apresentou o 

menor valor de fertilidade, também mostrou valores numéricos inferiores (P> 0,05) para 

HOST, PIAIA, MPI e MAI (OLIVEIRA et al., 2012). 

A correlação entre integridade de membranas espermáticas e fertilidade já foi 

reportada por vários autores (GILLAN; EVANS; MAXWELL, 2005). Tartaglione e Ritta 

(2004) demonstraram também que a combinação de testes de integridade e de funcionalidade 

da membrana espermática apresenta alto coeficiente de correlação (R
2
 = 0,78) com a 

fertilidade in vitro de touros. Ainda, quando os resultados do teste de integridade de 

membranas plasmática e acrossomal foram incluídos nos modelos de regressão linear, maior 

coeficiente de correlação foi obtido (R
2
 = 0,82). Os autores enfatizaram que quanto maior o 

número de avaliações espermáticas realizado maior é a capacidade de estimar a fertilidade do 

sêmen. 

A integridade da membrana acrossomal também tem sido correlacionada com 

fertilidade (CORREA et al., 1997). O acrossoma está localizado na frente da cabeça 

espermática, e é formada por duas membranas que contêm glicoproteínas, açúcares e 

enzimas, tais como Hialuronidase e Acrosina (FLESCH; GADELLA, 2000). Estas enzimas 

ajudam no processo de fertilização, participando da digestão da zona pelúcida e permitindo a 

entrada de material genético do espermatozoide no oócito (BARTH, OKO, 1989). A reação 

acrossomal é um processo posterior à capacitação espermática que acontece na tuba uterina. 

Portanto, acrossoma lesado indica incapacidade de realizar a reação acrossomal e fecundar o 

oócito, tornando os espermatozoides inviáveis (COOPER; YEUNG, 1998).  

As aglutininas de Psium sativum (PSA), que se liga na matriz acrossomal e de Arachis 

hypogaea (PNA), que se liga às membranas exteriores do acrossoma são marcadores de lesão 

acrossomal (COOPER; YEUNG, 1998). O acrossoma intato impermeáveis as lecitinas, no 

entanto, se ligam quando o acrossoma está danificado e libera as enzimas acrossomais. O 

PNA se liga a glicoproteínas na membrana acrossomal externa e o PSA se liga aos 
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componentes da matriz enzimática do lúmen do acrossoma, especificamente ao α-

manosidase, um açúcar que se encontra na matriz acrossomal (CROSS; MEIZEL, 1989). 

Jankovičová et al. (2015) relatam que o sítio de ligação do PNA é controverso; 

enquanto, Mortimer e colaboradores (1987) e Aitken e Brindle (1993) relatam que o PNA se 

liga especificamente à membrana acrossomal externa de espermatozoides humanos; Carver-

Ward et al. (1997) e Jankovičová et al. (2015) argumentaram que é mais provável que a 

ligação seja na membrana acrossomal interna. Padrões similares de coloração para a 

porcentagem de espermatozoides com acrossoma reagido foram vistos para PNA (33%) e 

PSA (34%) (JANKOVIČOVÁ et al. 2015).  

 

 

2.4.3.2 Avaliação da função mitocondrial  

 

 

A mitocôndria espermática do espermatozoide foi ignorada durante muito tempo, até 

que recentes pesquisas mostraram sua participação em diferentes eventos fisiológicos e 

patológicos (ORTEGA-FERRUSOLA et al., 2009). Das diferentes organelas espermáticas 

será destacada a mitocôndria nesta revisão por apresentar características particulares e estar 

envolvida em diferentes processos vitais para o espermatozoide, entre os quais estão: 

homeostase do cálcio, metabolismo celular, fosforilação oxidativa, produção de energia, 

estresse oxidativo e apoptose. Além disso, as mitocôndrias estão ativamente implicadas em 

outros processos, tais como a diferenciação celular, a geração de ROS e metabolismo do ferro 

(PIOMBONI et al., 2010; AMARAL et al., 2013). A ideia de que a mitocôndria desempenha 

um papel importante na etiologia da infertilidade masculina é relatada por alguns autores 

(RAMALHO-SANTOS et al., 2009; AMARAL; RAMALHO-SANTOS, 2010; AITKEN et 

al., 2012a; PEÑA et al., 2015). 

As mitocôndrias espermáticas mostram características particulares. Em primeiro 

lugar, exclusivamente estas organelas estão confinadas na peça intermediária do 

espermatozoide, firmemente enrolada em torno do axonema e a parte principal da cauda 

espermática é desprovida de mitocôndrias e enriquecida com enzimas glicolíticas 

(PIOMBONI et al., 2012). As mitocôndrias são geralmente conhecidas como “usina de 

energia” da célula, pois desempenham um papel crucial na produção de ATP através do 

sofisticado mecanismo da fosforilação oxidativa ou OXPHOS (PIOMBONI et al., 2010). 

Outras vias metabólicas ocorrem no interior das mitocôndrias, tais como: o ciclo do ácido 
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cítrico (ou ciclo de Krebs), a descarboxilação oxidativa de α-cetoácidos, a β-oxidação de 

ácidos graxos, muitas reações do metabolismo dos aminoácidos e sínteses de pirimidinas. A 

disfunção da mitocôndria resulta no incremento da liberação de espécies reativas de oxigênio 

e depleção de antioxidantes levando a estresse oxidativo (PEÑA et al., 2015). O 

desenvolvimento de sondas específicas para espécies reativas de oxigênio mitocondriais 

(mROS) mostrou que a excessiva produção mROS resulta em peroxidação da membrana e 

perda da motilidade, somado ao alto conteúdo de ácidos graxos insaturados e danos ao DNA 

(KOPPERS; GARG; AITKEN, 2010) (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Produção fisiológica de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio pela mitocôndria espermática 

 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda: ROS: Espécies reativas de oxigênio, NO: Oxido nítrico, ONOO-: Peroxinitrito, MSR: Mitosox red, 

DAF: 4,5-diaminofluorescein-2/diacetate, DHR: Dihidrorodamida, PSA: Aglutinina de Pisum sativum, PNA: 

Lecitina obtida de Arachis hypogaea, PI: Iodeto de propideum, O2
-•
: Ânion superóxido  

 

 

2.4.3.2.1 Avaliação do potencial mitocondrial 
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O potencial de membrana mitocondrial (MMP) geralmente é usado como indicador de 

função mitocondrial, e os relatos sugerem que as subpopulações de espermatozoides com alto 

potencial mitocondrial podem ter melhor potencial de fertilidade (SOUSA et al., 2011). A 

heterogeneidade do ejaculado está relacionada com as diferenças em algumas características 

da mitocôndria. No ejaculado sempre coexistem espermatozoides com potencial mitocondrial 

e espermatozoides sem potencial mitocondrial (SOUSA et al., 2009). 

A função mitocondrial é comumente monitorada usando sondas fluorescentes 

catiônicas que se acumulam na mitocôndria dependendo do potencial elétrico de 

transmembrana (potencial mitocondrial). Quando a mitocôndria está polarizada as diferentes 

sondas fluorescem em diferentes comprimentos de onda dependendo da natureza da sonda 

(PEÑA et al., 2015).  

Diferentes corantes fluorescentes catiônicos podem ser utilizados para medir o 

potencial de membrana das células individuais porque o seu atributo essencial é a 

permeabilidade da membrana e baixa ligação à membrana. Os cátions são atraídos para o 

potencial negativo através da membrana mitocondrial interna e, assim, eles preferencialmente 

acumulam nas mitocôndrias em células vivas, pois são altamente eficientes na travessia das 

membranas hidrófobas (MARÍN-GARCÍA, 2013). O JC-1 (iodeto de 5,5’,6,6’-tetracloro-

1,1’,3,3’-tetraetil benzimidazolilcarbocianina) é uma sonda fluorescente conhecida pelas suas 

propriedades de discriminar alto e baixo potencial mitocondrial. A fluorescência é verde no 

seu estado monomérico e quando existe alto potencial mitocondrial ela passa a seu estado 

reduzido apresentando uma coloração vermelha e formando aglomerados conhecidos como J-

agregados (AMARAL et al., 2013).  

 

 

2.4.3.2.2 Avaliação da produção de espécies reativas de oxigênio 

 

 

Os espermatozoides, como qualquer outra célula em condições aeróbias, produzem 

espécies reativas de oxigênio (ROS), sendo a maior parte originada da atividade metabólica 

normal, a fim de desempenhar a sua função fisiológica. Os ROS são reguladoras de muitas 

funções espermáticas (PEÑA et al., 2015), mas também são responsáveis por prejudicar a 

função espermática de mamíferos e parecem ser originadas a partir das mitocôndrias, mas 

também quando acumulam-se na mitocôndria podem danificar esta estrutura (AITKEN et al., 

2012a). Dentre as ROS formadas, podemos citar o ânion superóxido (O2
-•
), peróxido de 
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hidrogênio (H2O2), os radicais hidroxil (OH
•
), hidroperoxil (HO2

•
), peroxil (ROO

-
) e alcoxil 

(RO•), e ainda o ácido hipocloroso (HOCl) (SILVA; MARQUES; CHAVEIRO, 2010).  

A maior produção de espécies reativas de oxigênio é na mitocôndria, produto da 

respiração celular, existindo um balanço entre o nível das ROS e a quantidade de 

antioxidantes produzidos (AITKEN et al., 2012a). Quantidades equilibradas das ROS e 

agentes antioxidantes são necessárias para fecundação, reação acrossomal, hiperactivação da 

motilidade e capacitação espermática (AITKEN; BAKER, 2006). O principal subproduto do 

metabolismo do oxigênio é o O2
-•
, e cumpre um papel como segundo mensageiro reagindo 

com o NO
•
, e como um precursor de H2O2 outro segundo mensageiro. A detecção direta de 

superóxido intracelular é praticamente impossível devido à vida média curta e à rápida 

limpeza intracelular pelos antioxidantes (ZIELONKA; KALYANARAMAN, 2010). Uma 

intensa atividade mitocondrial pode ser refletida pelo incremento da produção de superóxido 

(PEÑA et al., 2015). 

A produção de aldeídos hidrofílicos durante a peroxidação lipídica como o 4HNE 

pode ativar a produção de ROS mitocondrial em espermatozoides humanos, existindo de um 

circuito fechado de realimentação positiva através do qual os produtos metabólicos da 

peroxidação lipídica aumentam a geração de radicais livres pela mitocôndria (AITKEN et al., 

2012b). Quando há um desequilíbrio entre ROS e os antioxidantes, gera-se estresse oxidativo, 

que lesa a célula espermática e leva a infertilidade (AITKEN; BAKER, 2006). Quando o 

espermatozoide é de má qualidade produz significativamente maior quantidade de ROS, 

detectando-se maior peroxidação lipídica, o que causa dano oxidativo aos DNAs nuclear e 

mitocondrial (SILVA et al., 2007). Os espermatozoides são potencialmente suscetíveis a 

danos causados pelo excesso de ROS devido à sua elevada quantidade de ácidos graxos poli-

insaturados, fosfolipídios na membrana e pouco citoplasma. As ROS, além de induzir danos 

no DNA, podem promover a depleção da adenosina tri-fosfato (ATP) nas mitocôndrias, e 

causar perda de motilidade espermática, viabilidade e capacidade de fertilização (COCCHIA 

et al., 2011).  

Espermatozoide produz O2
-•
 e este radical de oxigênio foi correlacionado 

negativamente com função espermática (DE IULIIS et al., 2006). Uma sonda de escolha para 

a detecção de O2
-•
 intracelular é a Hidroetidina (HE) ou conhecida também como 

Dihidroetidium (DHE) (KOPPERS et al., 2008) (Figura 2). Esta sonda é permeável à célula, 

emite fluorescência azul quando não reagida; mas quando oxidada e hidroxilada pelo O2
-•
 é 

convertida a 2-hydroxyethidium (2-OH-E
+
) que emitem uma fluorescência vermelha pela 

ligação do etídio no DNA (DE IULIIS et al., 2006; KALYANARAMAN, 2011). No 
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espermatozoide de humano, a produção do O2
-•
 que oxida o DHE não tem relação com a 

cadeia de transporte de elétrons na mitocôndria (DE IULIIS et al., 2006).  

 

Figura 2 – Estrutura química do Dihidroetidium (DHE) e do Mitosox Red (MSR) e reação química com o ânion 

superóxido  

 

 

 

 

 

 

Fonte: HELD, P., 2012. 

 

 

O Mitosox Red (MSR) ou também chamado Mito-HE, é um análogo da DHE, é 

lipossolúvel e com afinidade pela matriz mitocondrial, possui um catião trifenilfosfónio 

conjugado com HE (KOPPERS et al., 2008). As reações bioquímicas são similares as do 

DHE. O Mito-SOX reage com o O2
-•
 e forma um produto hidroxilado, o 2-

hydroxymitoethidium (2-OH-Mito-E +) que emite fluorescência vermelha 

(KALYANARAMAN et al., 2013). A fluorescência vermelha detectada a partir de células 

incubadas com HE ou Mito-SOX é equiparado à produção de O2
•-
 intracelular o mitocondrial 

(KOPPERS et al., 2008; KALYANARAMAN, 2011). A produção de superóxido tem como 

fonte a mitocôndria espermática e pode ser medida com a sonda MitoSox red (MSR) 

(AITKEN et al., 2012a). Espermatozoides que produzem maior quantidade de superóxido 

podem ter mais mitocôndrias metabolicamente ativas (GIBB; LAMBOURNE; AITKEN, 

2014). O superóxido está envolvido em muitas condições fisiológicas e patológicas e seu 

estudo contribui para a compreensão dos mecanismos moleculares de muitas alterações 

patológicas e permitindo o desenvolvimento de potencialmente novas estratégias de 

tratamento (ZIELONKA; KALYANARAMAN, 2010). 

 

 

2.4.3.2.3 Avaliação da formação de óxido nítrico 
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O óxido nítrico (NO) é sintetizado a partir de L-arginina e O2 pela enzima óxido 

nítrico sintase (NOS) em quase todas as células de mamíferos, se caracteriza por ter uma vida 

média curta (DE LAMIRANDE; LAMOTHE, 2009). A formação simultânea de O2 
-•
 e NO 

produz peroxinitrito, um oxidante muito forte e agente de nitração (DE LAMIRANDE; 

LAMOTHE, 2009). Atua como um vasodilatador, que resulta do fracionamento de arginina 

em citrulina numa reação catalisada por uma família de enzimas dependentes de NADPH 

chamadas NO sintase e é um regulador de funções mitocondriais (NISOLI; CARRUBA, 

2006). A matriz mitocondrial contém uma forma única de síntese de NO (GHAFOURIFAR 

et al., 1999; NOHL; STANIEK; KOZLOV, 2005). A membrana interna mitocondrial contém 

uma isoforma de NOS (mtNOS) própria para produzir NO mitocondrial dependente da 

presença de Ca
2+ 

(NISOLI; CARRUBA, 2006).  

O NO é essencial na regulação da capacitação espermática e da reação acrosômica, 

estes dois processos precisam ser adquiridos pelos espermatozoides para atingir o potencial 

de fertilização, desempenha um papel importante na regulação, manutenção e hiperactivação 

da motilidade (FRANCO, 2013). Além disso, tem sido recentemente demonstrado que a 

função mitocondrial está positivamente correlacionada com o potencial e a qualidade de 

fertilização espermática humana e que os precursores de NO e o NO propriamente, aumentam 

a motilidade espermática e a produção de energia nas mitocôndrias (BUZADZIC et al., 

2014). Um dos mecanismos é o estimulo sobre a Guanilato ciclase e consequente aumento da 

fosforilação do aminoácido tirosina, assim, uma baixa concentração de NO é necessária para 

induzir a capacitação e fosforilação oxidativa (FRANCO, 2013). Porém, a redução do NO 

leva ao aumento da integridade da membrana plasmática e acrossomal de espermatozoides de 

equino (FRANCO, 2013). A produção de NO, no sêmen criopreservado de equinos, 

aumentou nos garanhões com boas características espermáticas pós-descongelação. 

Demostrando o papel positivo do NO na fisiologia espermática (FRANCO, 2013). 

Embora o seu papel fisiológico ainda não seja claro, a formação de NO em 

mitocôndrias pode ter consequências importantes porque este composto liga-se aos grupos 

heme de citocromos (em particular citocromo oxidase) e inibe a respiração celular 

(PODEROSO et al., 1996). Isto pode, assim, estimular a formação de O2
•-
 (por exemplo, do 

Complexo I), que por sua vez pode reagir com mais NO para formar peroxinitrito, um 

oxidante capaz de inibir enzimas importantes que afetam a integridade mitocondrial 

(PODEROSO et al., 1996). 

A sonda mais utilizada é a 2-diacetato diaminofluoresceina (DAF- 2DA) (LAMPAIO; 

STRIJIDOM; PLESSIS, 2006). O DAF-2DA é permeável na membrana plasmática e é um 
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indicador de NO em tempo real; quando modificado pela ação de esterases plasmáticas em 

3,4-diaminofluoresceína (DAF-2). O DAF-2 é retido na célula e reage com o NO na presença 

de oxigênio (Figura 3). Esta reação produz o triazolodiaminofluoresceína (DAF-2T), um 

produto altamente fluorescente, que quando excitado a um comprimento de onda de 488nm 

emite uma fluorescência em 515nm, permitindo quantificar a formação de NO, representado 

na figura abaixo (PLANCHET e KAISER, 2006, revisado por Maciel, 2013). 

 

 

Figura 3 – Representação esquemática das reações químicas do NO a partir da formação de DAF- 2T. DAF-2 

DA 

Fonte: Maciel, 2013. 

 

 

2.4.3.2.4 Avaliação da formação de espécies reativas de nitrogênio 

 

 

Espécies reativas de nitrogênio (RNS) incluem dióxido de azoto (NO2), peroxinitrito 

(ONOO-) e NO (DOSHI et al., 2012). O peroxinitrito é um poderosos oxidante, gerado 

durante a capacitação espermática, é conhecido por inibir tirosina fosfatasse e ativar a 

tirosina-quinasse da família SRC, tornando-se particularmente um poderoso contribuinte para 

o processo de capacitação (AITKEN; CURRY, 2011). Os RNS também são importantes para 

vários processos fisiológicos, mas em excesso podem contribuir para o estresse nitrosativo, 

comprometendo a função espermática e especialmente a função mitocondrial (DOSHI et al., 

2012). A fosforilação oxidativa da mitocôndria espermática e enzimas mitocondriais foram 

afetadas pelos níveis de peroxinitrito (URIBE et al., 2015). O equilíbrio entre RNS e 

antioxidantes é, sem dúvida, é importante para uma variedade de funções no sistema 
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reprodutivo, tais como sinalização celular, regulação e produção de hormônios, capacitação, 

reação acrossomal, motilidade espermática e ligação na zona pelúcida (DOSHI et al., 2012). 

Dihidrorhodamina (DHR) é uma sonda usada para medir ONOO
-
 nas células 

somáticas. Este sonda é oxidada e convertida em seu subproduto fluorescente a rodamina. A 

oxidação de DHR à Rodamina é desencadeada por oxidantes (OH
•
, compostos I e II e NO2). 

Portanto, a DHR pode ser utilizada apenas como um indicador não específico da formação de 

ONOO- e HOCl intracelular (KALYANARAMAN et al., 2012). 

A DHR é comumente usada para detectar radicais hidroxila (OH
•
), peroxinitrito 

(ONOO
−
), nitrogendioxidradicais (NO2

•
) e derivados de peroxidasses. DHR é oxidada a 

Rodamina 123, que emite uma fluorescência verde, este composto é lipofílico, com carga 

positiva e se acumula na mitocôndria com alto potencial mitocondrial (GÜRLER HAKAN, 

2015).  

 

 

2.4.3.2.5 Avaliação da peroxidação lipídica  

 

 

A peroxidação lipídica é o processo através do qual os radicais livres capturam 

elétrons dos lipídios da membrana plasmática do espermatozoide. O alto grau de instauração 

desses lipídios no espermatozoide de bovino os torna excelentes alvos para a peroxidação 

lipídica (BROUWERS; GADELLA, 2003). O processo inicia quando os radicais livres 

abstraem um átomo de hidrogénio do grupo metileno (-CH2-), deixando o carbono com um 

eléctron não pareado formando um radical alkil (-
●
CH-), que por sua vez reage com o 

oxigênio para formar um radical peroxilo (-ROO
●
-). Os radicais peroxilo podem propagar a 

oxidação, abstraindo um átomo de hidrogénio de um ácido graxo insaturado vizinho, 

tornando-se assim um hidroperóxido lipídico (-ROOH-) e deixando o ácido graxo insaturado 

tornar-se um radical alquil. Sob a influência de metais de transição como ferro ou cobre é 

acelerado o processo de peroxidação (BROUWERS; SILVA; GADELLA, 2005). 

A peroxidação lipídica pode ser quantificada e localizada após a coloração 

espermática com a sonda C11-BODIPY581/591 (BROUWERS; GADELLA, 2003). Esta 

sonda é um análogo dos ácidos graxos poli-insaturados sendo prontamente incorporada à 

membrana celular. A sua reatividade à peroxidação é comparável a dos ácidos graxos poli-

insaturados. Quando intacta, esta sonda emite fluorescência vermelha, com comprimento de 

onda de 580 a 620 nm; porém, quando sofre peroxidação pelas ROS, torna-se verde, cujo 



R e v i s ã o  d e  l i t e r a t u r a   | 47 

 

   

comprimento de onda é de 495 a 545 nm (Figura 4) (BROUWERS; SILVA; GADELLA, 

2005). A alteração da emissão de fluorescência para verde indica a presença de espécies 

reativas de oxigênio na parte hidrofóbica da bicamada lipídica das membranas espermáticas. 

Por estas características, está sonda torna-se uma técnica prática para detectar a peroxidação 

lipídica, podendo ser utilizada na citometria de fluxo ou em outros aparelhos com leitores a 

laser (SILVA; GADELLA, 2006). 

Figura 4 – Propriedades da sonda fluorescente C11-BODIPY
581/591 

durante o ataque das espécies reativas de 

oxigênio 

 

Fonte: BROUWERS; SILVA; GADELLA, 2005 

 

 

A peroxidação ocorreu predominantemente na peça intermediaria do espermatozoide, 

sugerindo o envolvimento das mitocôndrias e da cadeia de transporte de elétrons na geração 

de ROS (BROUWERS; GADELLA, 2003). A peroxidação lipídica não é homogeneamente 

distribuída sobre a célula espermática, sendo a mitocôndria mais propensa à oxidação 

(BROUWERS et al., 2011). O processo de criopreservação induz peroxidação lipídica em 

sêmen equino mas os níveis são baixos (0,25 a 1,9%), sendo mais evidente na peça 

intermediaria do que na cabeça e cola espermática (ORTEGA FERRUSOLA et al., 2009).  

A peroxidação, tal como relatada pela sonda fluorescente, corresponde claramente à 

presença de hidroxi- e hidroperoxi fosfatidilcolina nas membranas espermáticas, que são 

produtos de fase inicial da peroxidação lipídica (BROUWERS; GADELLA, 2003). Entre 

menos peroxidação lipídica maior a crioresistência do sêmen os processos de 

criopreservação. Porém a peroxidação lipídica alcança níveis significativos só quando 
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induzida com indutores pro-oxidantes (SILVA et al., 2007). A peroxidação espontânea da 

membrana espermática não foi resultado da morte celular, uma vez que apenas uma 

subpopulação pronunciada de células vivas apresentou peroxidação após o congelação / 

descongelação (BROUWERS; GADELLA, 2003). Somado aos achados de Raphael (2007) 

que relataram que a maior peroxidação lipídica, usando a sonda BODIPY
581/591

, era 

relacionada ao maior metabolismo espermático e maior produção de EROS.  

2.5 MORFOMETRIA ESPERMÁTICA 

 

 

A população espermática de um determinado ejaculado é heterogênea por natureza, 

existindo diferença entre touros, entre ejaculados do mesmo touro e na mesma amostra 

coletada existem populações com diferentes estruturas e graus de funcionalidade (GARCÍA-

ÁLVAREZ et al., 2014). A heterogeneidade do ejaculado pode ser identificada em diferentes 

aspectos, por exemplo, quando avaliada a motilidade já foram relatadas subpopulações em 

relação aos características cinéticos (MUIÑO et al., 2008; 2009). Existem subpopulações 

espermáticas agrupadas pela integridade de membranas e potencial mitocondrial 

determinadas pelo uso de sondas fluorescentes (CELEGHINI et al., 2007). Igualmente, tem-

se evidenciado na análise morfométrica a presença de subpopulações espermáticas 

distribuídas de acordo com a dimensão e formato da cabeça (RUBIO-GUILLÉN et al., 2007; 

VALVERDE et al., 2016). 

As variações morfométricas encontradas no ejaculado relatam as mudanças que sofreu 

o espermatozoide durante a espermatogênese e o processo de maturação epididimário, 

também podem ser reflexo dos danos que as células sofrem durante a criopreservação 

(RUBIO-GUILLÉN et al., 2007). Durante a formação no testículo as células 

espermatogôniais passam por diferentes estágios até se diferenciar em espermatozoides 

altamente especializados principalmente por compactar seu DNA para transportá-lo íntegro 

até a fertilização. Mudanças da morfologia espermática podem relatar a condição dos túbulos 

seminíferos e do epidídimo (DE LUCIO et al., 2014) e indicar alteração do DNA 

espermático, instabilidade da cromatina e danos no plasmalema pelo estresse osmótico. 

A origem destas subpopulações não é bem esclarecida, mas existe influência de genes 

atuando durante a espermatogênese e influenciando na anatomia do espermatozoide (RUBIO-

GUILLÉN et al., 2007). Na análise morfométrica, a área do espermatozoide é a caracteristica 

mais informativo (VALVERDE et al., 2016). Também foi relatado que a criopreservação 

leva a mudanças da morfometria da cabeça do espermatozoide, sendo a cabeça de menor 
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tamanho após a criopreservação em comparação ao sêmen fresco (GRAVANCE et al., 1998; 

RUBIO-GUILLÉN et al., 2007). A diminuição da subpopulação de espermatozoides com a 

cabeça grande e longa (SBP3) e aumento da subpopulação 2 (SBP2) caracterizada por 

espermatozoides com menores dimensões da cabeça, é devido a maior compactação da 

cromatina, em adição, a distribuição de frequência de espermatozoides dentro de cada 

subpopulação após a criopreservação varia entre machos (RUBIO-GUILLÉN et al., 2007), 

mostrando que alguns indivíduos são mais susceptíveis a criopreservação, sendo um bom 

marcador do potencial de congelabilidade. O impacto da criopreservação sobre a morfometria 

espermática varia entre touros, mas, um 20% dos touros não mostraram mudanças nas 

dimensões da cabeça espermática (GRAVANCE et al., 1998). Com respeito a fertilidade, 

ainda precisa ser definido se a variabilidade no tamanho da cabeça de espermatozoides de 

touro podem ser um indicativo de fertilidade (GRAVANCE et al., 1998).  

Segundo as pesquisas recentes, a heterogeneidade das subpopulações espermáticas 

tem relevância funcional, principalmente com relação à fertilidade (YÁNIZ et al., 2016). O 

potencial de fertilidade do macho depende da heterogeneidade do ejaculado interagindo com 

o trato reprodutivo da fêmea em diferentes níveis (RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ, 2003).  

Quando o estudo de fertilidade em relação às características espermáticas tem como 

base a média dos valores e considera o ejaculado como uma amostra homogênea perde-se a 

capacidade de predição (YÁNIZ et al., 2015). Assim, a identificação de subpopulações 

conduzida pela associação entre as análises computadorizadas e métodos estatísticos por 

cluster e análises discriminatórias para agrupar os espermatozoides pela similaridade 

morfométrica podem trazer mais informações da relação entre fertilidade e qualidade 

espermática (YÁNIZ et al., 2016). Touros com alta fertilidade produzem mais 

espermatozoides alongados e cônicos, no entanto, estas variações não são fáceis de ser 

identificadas pelo olho humano (VALVERDE et al., 2016). A relação entre morfometria da 

cabeça e fertilidade tem sido relatada em bovino (BELETTI; COSTA; GUARDIEIRO, 2005; 

SANTOS, 2016b; VALVERDE et al., 2016). 

Um estudo mais recente determinou a presença de subpopulações espermáticas (SP) 

definidas por características de morfometria de cabeça de espermatozoides em sêmen 

congelado bovino da raça Nelore e sua influência na fertilização in vitro (SANTOS, 2016b). 

Partidas de sêmen congelado de diferentes touros, que à análise convencional estavam dentro 

do preconizado pelo CBRA (2013), mostraram 4 subpopulações morfometricamente bem 

definidas (SBP1, SBP2, SBP3 e SBP4), entre elas, a SBP4 corresponde aos espermatozoides 

com maior área da cabeça. A presença de maior percentual de SBP4 apresentou correlação 
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negativa (r= -0,91; P<0,05) com a taxa de formação de pronúcleos o que diminui a fertilidade 

in vitro quando usado o sêmen desses touros (SANTOS, 2016b). 

Entretanto, não existem estudos que determinem a influência destas subpopulações, 

de acordo com a morfometria, em partidas de sêmen usadas para IATF e sua relação com TP.  

 

 

 

2.5.1 Programa Imagem J 

 

 

O Image J é um software para processamento e análise de imagens, desenvolvido por 

Wayne Rasband no National Institute of Mental Health, USA, em linguagem Java. Com este 

software é possível exibir, editar, analisar, processar, salvar e imprimir imagens de 8, 16 e 32 

bits. Permite o processamento de diversos formatos de imagem como TIFF, GIF, JPEG, 

BMP, DICOM e FITS (HANNICKEL et al., 2002).  

O Image J é um software livre (freeware) que pode ser obtido gratuitamente no site 

http://rsb.info.nih.gov/ij/. Esse software é usado para análise de imagens. Possui várias 

ferramentas que podem ter utilidade em diversas áreas de conhecimento. No Image J, a 

imagem aberta na janela de imagens é analisada como se estivesse sobre um plano cartesiano 

formado, obviamente, por um eixo horizontal e outro vertical (respectivamente, chamados de 

eixos X e Y). O programa Image J permite a medida de comprimentos, áreas, intensidade de 

cores e uma série de outras informações que podem estar disponíveis na imagem. Para 

realizar medidas de comprimento, precisamos fornecer ao programa uma distância real que 

faz parte da imagem a ser trabalhada 

(http://www.pontociencia.org.br/pdf/tutorial_imagej.pdf).  

As características morfométricas são: 

 

 Área (Área) calibrada em pixels como padrão ou milímetros quadrados (mm
2
) se a escala 

da imagem foi calibrada. 

 Perímetro (P): A longitude do contorno da cabeça espermática (mm) 

 Centroide: O ponto central da seleção. Esta é a média das coordenadas X e Y de todos os 

pixels da imagem ou da seleção. Representa os cabeçalhos das colunas X e Y dos 

resultados. 

http://www.pontociencia.org.br/pdf/tutorial_imagej.pdf
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 Centro de Massa - Esta é a média ponderada de brilho das coordenadas X e Y de todos os 

pixels na imagem ou seleção. Utiliza os cabeçalhos XM e YM. Estas coordenadas são os 

momentos espaciais de primeira ordem. 

 Retângulo: O menor retângulo que envolve a seleção. Usa os títulos BX, BY, largura e 

altura, onde BX e BY são as coordenadas do canto superior esquerdo do retângulo. 

 Elipse - Coloca uma elipse na seleção. Usa os títulos Major, Menor e Angulo. Maior e 

Menor são o eixo primário e secundário da melhor elipse de montagem. Ângulo (0-180 

graus) é o ângulo entre o eixo primário e uma linha paralela ao eixo x da imagem. As 

coordenadas do centro da elipse são exibidas como X e Y se o Centroide for verificado.  

 Relação de aspecto (AR): eixo principal / eixo menor. 

 Redondeza (Round): 4 * área / (π * major_axis ^ 2), ou o inverso da relação de aspecto.): 

4 * área / (π * major_axis ^ 2), ou o inverso da relação de aspecto.  

 Solidez: área/convexidade da área. 

 Diâmetro de Feret - A distância mais longa entre quaisquer dois pontos ao longo do limite 

de seleção, também conhecido como calibre máximo. 

 Elipticidade: [Altura (L)/Largura (W)] 

 Circularidade [4πA/P2], um valor de 1,0 indica um círculo perfeito. À medida que o valor 

se aproxima de 0,0; indica uma forma cada vez mais alongada. Os valores podem não ser 

válidos para partículas muito pequenas. 

 Elongação [(L − W)/(L + W)] 

 Regularidade [πLW/4A]) 
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3 HIPÓTESES E OBJETIVOS 

 

 

Este estudo está apresentado em três artigos separados em capítulos que compõem 

esta tese, as hipóteses e os objetivos de cada artigo estão descritos a seguir. 

 

 

3.1 ARTIGO 1  

Associação de técnicas de avaliação de sêmen bovino para melhorar a capacidade de predição 

do potencial de fertilidade 

 

 

3.1.1 Hipóteses 

 

 

 A avaliação das características espermáticas convencionais, tais como motilidade, vigor e 

morfologia, apresentam concordância com as avaliações das membranas plasmática, 

acrossomal e mitocondrial por sondas fluorescentes e avaliações da motilidade pelo 

sistema computadorizado de análise espermática (CASA). 

 Quanto mais avaliações realizadas em uma partida de sêmen, melhor o poder em estimar 

falhas no potencial de fertilidade in vivo. 

 

 

3.1.2 Objetivos 

 

 

 Determinar a qualidade espermática de partidas de sêmen bovino por diferentes métodos 

de avaliação laboratorial: análises convencionais (motilidade, vigor e morfologia), por 

sondas fluorescentes (membranas plasmática, acrossomal e mitocondrial) e usando o 

sistema computadorizado de avaliação da motilidade espermática (CASA).  

 Verificar a concordância entre os métodos de avaliação seminal para determinar a 

qualidade espermática. 
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3.2  ARTIGO 2 

 

 

Influência das espécies reativas de oxigênio e nitrogênio do espermatozoide sobre os índices 

de fertilidade in vivo 

 

 

3.2.1 Hipóteses 

 

 

 As espécies reativas de oxigênio e nitrogênio influenciam positivamente na habilidade do 

espermatozoide para fecundar.  

 O controle do metabolismo oxidativo do espermatozoide é eficiente em espermatozoides 

com maior potencial de fertilidade.  

 A quantificação de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio por citometria de fluxo são 

fatores chave para as estimativas de fertilidade de sêmen bovino.  

 

 

3.2.2 Objetivos  

 

 

 Descrever algumas características funcionais, estruturais e o metabolismo oxidativo no 

sêmen de touros de alto e baixo escore de fertilidade. 

 Determinar a influência das espécies reativas de oxigênio e nitrogênio do sêmen sobre a 

fertilidade in vivo. 

 Relacionar as características de qualidade espermática com o índice de fertilidade in vivo. 

 Comparar por valores de corte inferiores, médios e superiores da porcentagem de 

diferentes características espermáticas o impacto sobre a fertilidade após IATF. 
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3.3 ARTIGO 3 

 

 

Relação entre as características de qualidade espermática de partidas de sêmen bovino e a 

fertilidade in vivo: contribuição dos marcadores mitocondriais. 

 

 

3.3.1 Hipóteses 

 

 

 Para atingir bons índices na taxa de prenhez em um programa de IATF é necessário usar 

sêmen selecionado mediante análises objetivas.  

 Os biomarcadores mitocondriais são critérios apropriados para avaliar a função 

mitocondrial e permitem distinguir partidas de sêmen de melhor fertilidade. Alterações da 

integridade e função mitocondrial afetam outros processos fisiológicos do espermatozoide 

e impactam na fertilidade. 

 O uso de citometria de fluxo na avaliação da qualidade de partidas de sêmen comercial 

proporciona informações mais acuradas da estrutura e função espermática e pode explicar 

as diferenças do potencial de fertilidade.  

 

 

3.3.2 Objetivos 

 

 

 Determinar as características espermáticas que influenciam na fertilidade in vivo. 

 Associar as diferentes técnicas para avaliar a estrutura, integridade e função de diferentes 

organelas espermáticas e determinar os melhores preditores do potencial de fertilidade. 

 Relacionar os marcadores mitocondriais com qualidade espermática e fertilidade in vivo. 
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3.4 ARTIGO 4 

 

 

Subpopulações espermáticas definidas pela morfometria da cabeça do espermatozoide em 

sêmen de touros com alta e baixa fertilidade 

 

 

3.4.1 Hipóteses 

 

 Existem diversas subpopulações de espermatozoides no ejaculado de touros, que podem 

ser agrupadas pela morfometria da cabeça espermática e a distribuição destas 

subpopulações indica oscilações no potencial de fertilidade. 

 

3.4.2 Objetivos 

 

 Identificar as subpopulações espermáticas pela análise morfométrica de partidas de sêmen 

de bovinos com a relação com fertilidade in vivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIGO 1 
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4 ARTIGO 1: ASSOCIAÇÃO DE TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO ESPERMÁTICA 

MELHORA O CONTROLE DE QUALIDADE DE PARTIDAS DE SÊMEN 

BOVINO 

 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A tendência do mercado é o aumento da demanda de partidas de sêmen congelado de 

bovino, devido ao avanço das tecnologias de IA e IATF. Segundo as estatísticas o mercado 

geral de sêmen no Brasil teve um crescimento de 4,49% em 2014 ante o ano de 2013, o 

movimento total foi de 13.609.311 doses de sêmen destinadas para IA em 2014 (ASBIA, 

2014). Sendo assim de grande relevância o controle de qualidade de partidas de sêmen nas 

centrais de reprodução, estes controles tem o propósito de diagnosticar a qualidade de uma 

amostra seminal que será comercializada. Os padrões mínimos para comercialização destas 

partidas foram estabelecidos pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e estes 

exigem como mínimo a avaliação da motilidade, vigor, concentração e alterações 

morfológicas espermáticas com a finalidade comercializar o sêmen dentro dos mais 

apropriados padrões de qualidade sanitária e de fertilidade (CBRA, 2013). A motilidade é 

fundamental para que os espermatozoides alcancem o ambiente uterino e o local de 

fertilização, sendo o critério mais usado na avaliação de sêmen. No entanto, só uma 

característica espermática não explica a fertilidade a campo (OLIVEIRA et al., 2012; 

OLIVEIRA et al., 2014). Além disso, os resultados da análise do sêmen podem ser muito 

subjetivos e propensos a variabilidade entre laboratórios e técnicos (BRITO, 2010). Para 

contornar este problema surgiram técnicas mais objetivas. 

Avaliação da cinética espermática por sistemas computadorizados tem sido muito 

úteis na pesquisa, mas não são usadas nos laboratórios comerciais com muita frequência, pela 

falta de definição dos critérios de avaliação da motilidade espermática que o sistema 

proporciona, a pesar que se conhece que estas características apresentam correlação com 

fertilidade a campo (RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ, 2003; OLIVEIRA et al., 2012). Outra 

análise fundamental é a avaliação das estruturas como acrossoma, membrana plasmática e 

mitocôndria, a traves de sondas fluorescentes, considerando que para que a fertilização 

aconteça o espermatozoide precisa destas estruturas íntegras e funcionais para realizar a 

capacitação, hiperactivação e reação acrossomal (AMANN, 1989; CELEGHINI et al., 2010). 
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Os resultados dos estudos com múltiplas análises e as correlações descritas na literatura são 

controversas e ainda não se conhece sobre a concordância entre as técnicas. Com base nestas 

dificuldades e na necessidade de melhorar o controle de qualidade de partidas de sêmen 

comercial por razões econômicas e da demanda crescente pelo uso na IATF, este trabalho 

tem por objetivo verificar se há complementariedade nas técnicas de análise de sêmen  

convencional com as técnicas mais objetivas, avaliação computadorizada da motilidade e 

estudo da integridade das membranas e função espermática sondas fluorescentes, para 

determinação de partidas de qualidade alta, boa e questionáveis. 

 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.2.1 Local 

 

 

As análises do sêmen foram realizadas no Laboratório de Andrologia e Tecnologia de 

Embriões Suínos (LATES) e no laboratório de Biotecnologia do Sêmen e Andrologia, ambos 

da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, localizado 

no Campus Fernando Costa, Pirassununga, SP.  

 

 

4.2.2 Partidas de sêmen 

 

 

Foram recebidas 80 partidas de sêmen de dois touros da raça Angus (47 partidas do 

touro J e 33 do touro K). As partidas foram armazenadas em botijão de nitrogênio líquido até 

o momento das análises. Segundo as informações da central, baseados em 872 inseminações 

artificiais, sendo a média de taxa de prenhez (TP) para o touro J de 46% (863 inseminações) e 

do touro K de 33% (9 inseminações), esses touros foram considerados como de baixa 

fertilidade. Estas partidas de sêmen não foram para IATF portanto a TP das partidas avaliadas 

neste experimento ainda não foi determinada. 
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4.2.3 Avaliações convencionais do sêmen 

 

 

Duas palhetas (0,25 mL) de sêmen de cada partida foram descongeladas a 37
o
C por 

30 segundos em banho-Maria e o sêmen depositado em um microtubo de 1,5 mL. O sêmen 

foi mantido em banho-Maria seco (37ºC) durante as análises. Todo material utilizado para as 

análises foi mantido na temperatura de 37
o
C com auxílio de mesa aquecedora e platina 

aquecedora. As análises imediatas foram a determinação de motilidade subjetiva total, 

avaliando a porcentagem de espermatozoides móveis no campo óptico (%). Para a 

determinação do vigor, foi classificado subjetivamente em escores de 1 a 5, sendo 1 referente 

ao movimento mais lento do espermatozoide e 5 a máxima movimentação retilínea e 

velocidade rápida dos espermatozoides, usando para estas análises um microscópio óptico de 

contraste de fase (Marca Nikon, Modelo E200), em aumento de 100 x. A concentração 

espermática foi avaliada por meio da diluição do sêmen em uma solução de formol salino 

tamponado 4%, na proporção de 1:100, sendo colocado 10 µL de sêmen em 990 µL de 

formol salino tamponado. Para a contagem foi usada câmara de Neubauer sob microscopia de 

contraste de fase (Marca Nikon, Modelo E200), em aumento de 400 x. Para morfologia 

espermática, uma alíquota de 50 µL de sêmen foi depositada em um microtubo e adicionado 

5 µL de formol salino tamponado 4%, homogeneizado e armazenado a 5ºC para leitura em 

até 24 horas. Foi usada a técnica de câmara úmida, colocando uma alíquota de 3 µL do sêmen 

diluído entre lâmina e lamínula para realizar a contagem de 200 células por amostra, sob 

microscopia de contraste de interferência diferencial (Modelo 80i, Nikon Tóquio, Japão) com 

aumento de 1.000 x. As porcentagens das diversas anormalidades morfológicas foram 

agrupadas e classificadas em defeitos maiores, defeitos menores e defeitos totais (BLOM, 

1973).  

 

 

4.2.4 Análise computadorizada do movimento espermático  

 

 

A avaliação computadorizada da motilidade espermática (CASA) foi realizada pelo 

sistema computadorizado Sperm Class Analyzer (SCA
®
, Microptic). Foram configuradas as 

características espermáticas ajustando o Setup para sêmen bovino (Apêndice A). A análise foi 

feita depositando 10 µL de sêmen diluído em meio TALP a 25 x 10
6
 espermatozoides/mL em 
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uma câmara de leitura padrão (Makler, SEFI Medical Instrumentos LTD, Haifa Israel) 

previamente aquecida a 37ºC. Os características de cinética espermática avaliados foram: 

motilidade total (MT, %), motilidade progressiva (MP, %), velocidade de trajeto (VAP, 

µm/s), velocidade progressiva (VSL, µm/s), velocidade curvilinear (VCL, µm/s), amplitude 

lateral da cabeça (ALH, µm), frequência de batimento (BCF, Hz), retilinearidade (STR, %), 

linearidade (LIN, %), células com velocidade rápida (RAPID, %). Foram avaliados 5 

campos, escolhendo os campos que não apresentavam artefatos. 

 

 

4.2.5 Análise das membranas espermáticas por sondas fluorescentes 

 

 

Para a avaliação da integridade das membranas plasmática e acrossomal e potencial 

de membrana mitocondrial foi utilizada uma amostra de 150 µL de sêmen diluído em meio 

TALP a 25 x 10
6
 espermatozoides/mL, sendo adicionadas as sondas fluorescentes: 2 µL de 

Hoescht 33342 (H342, 2,5 mg/mL, Molecular Probes), 3 µL de Iodeto de propídio (PI, 0,5 

mg/mL, Sigma-Aldrich), 50 µL de aglutinina de Pisum sativum conjugada com Isotiocionato 

de fluoresceína (FITC-PSA, 100 µg/mL, Sigma-Aldrich) e 6 µL de iodeto de 

5,5’,6,6’tetracloro 1,1’,3,3’tetraetilbenzimidazolil Carbocianina (JC-1, 153 µM, Sigma-

Aldrich) preparadas conforme descrito por Celeghini et al. (2007). Após a adição das sondas 

fluorescentes, a amostra foi incubada por 8 minutos a 37ºC. A leitura foi realizada sob 

microscopia de epifluorescência (Modelo 80i, Nikon Tóquio, Japão) em aumento de 1.000 x, 

utilizando-se o filtro triplo (D/F/R, C58420) apresentando os conjuntos UV-2E/C (excitação 

340-380 nm e emissão 435-485 nm), B-2E/C (excitação 465-495 nm e emissão 515-555 nm) 

e G-2E/C (excitação 540-525 nm e emissão 605-655 nm).  

Foram avaliadas 200 células por amostra, sendo classificadas de acordo com a 

fluorescência emitida por cada sonda em: PIAIA: membrana plasmática intacta, membrana 

acrossomal intacta e alto potencial de membrana mitocondrial, PIAIB: membrana plasmática 

intacta, membrana acrossomal intacta e baixo potencial de membrana mitocondrial, PIALA: 

membrana plasmática intacta, membrana acrossomal lesada e alto potencial de membrana 

mitocondrial, PIALB: membrana plasmática intacta, membrana acrossomal lesada e baixo 

potencial de membrana mitocondrial, PLAIA: membrana plasmática lesada, membrana 

acrossomal intacta e alto potencial de membrana mitocondrial, PLAIB: membrana plasmática 

lesada, membrana acrossomal intacta e baixo potencial de membrana mitocondrial, PLALA: 
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membrana plasmática lesada, membrana acrossomal lesada e alto potencial de membrana 

mitocondrial, PLALB: membrana plasmática lesada, membrana acrossomal lesada e baixo 

potencial de membrana mitocondrial. Foram consideradas nos resultados o percentual de 

células PIAIA, membrana plasmática íntegra (MPI), acrossoma íntegro (MAI) e alto 

potencial de membrana mitocondrial (APM). 

 

 

4.2.6 Grupos de qualidade espermática 

 

 

Foram separadas as partidas em três categorias: sêmen de alta qualidade (A), sêmen 

de boa qualidade (B) e sêmen de qualidade questionável (Q), de acordo com os resultados 

obtidos pela análise convencional, basicamente, foi usado o resultado da motilidade, vigor e 

alterações morfológicas. Cada característica foi dividida em classes e foram determinados 

pontos para cada classe (Quadro 2), assim quanto mais pontos, maior a qualidade do sêmen. 

Realizando a somatória dos pontos respectivos ao resultado de cada teste espermático surgiu 

uma nota final que definia o grupo ao qual a partida pertencia. O sêmen de alta qualidade (A) 

foram as partidas com nota >7, o sêmen de boa qualidade (B) foram as partidas com nota 

entre 5 e 6 e sêmen de qualidade questionável (Q) foram as partidas com notas <4. Nestes 

grupos foram observados os resultados das análises convencionais, PIAIA e CASA. 

 

 

Quadro 2– Descrição dos pontos outorgados a cada característica espermático definido pela análise 

convencional. 

 Classe Convencional Pontos 

Vigor (1-5) 

≤2,0 0 

2,5-3,0 1 

3,5-4,0 2 

4,5 -5,0 3 

Motilidade (%) 

≤30 0 

30 - 44 1 

45 - 59 2 

60 - 74 3 

> 75 4 

Defeitos morfológicos (%) 

≥ 35 0 

34 - 29 1 

23 - 28 2 

17 - 22 3 

11 - 16 4 
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≤10 5 
Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

4.2.7 Teste de Concordância 

 

 

Foi realizada a concordância entre o resultado de qualidade espermática determinado 

por três métodos de análises de sêmen, sendo que cada método segue uma metodologia 

diferente para definir a qualidade do sêmen em sêmen de alta qualidade (A), sêmen de boa 

qualidade (B) e sêmen de qualidade questionável (Q). O método 1: foi pela análise 

convencional, método 2: pela análise da população de espermatozoides PIAIA, e método 3: 

avaliação computadorizada da motilidade. Das 80 partidas, foram utilizados os dados de 67 

partidas para as análises de concordância. Devido a que 23 partidas de sêmen perderam a 

análise do CASA pelo alto conteúdo de partículas no sêmen que impossibilitou a contagem.  

O método 1 para determinar a qualidade das partidas pela análise convencional usa a 

mesma distribuição por classes descrita no quadro 2. Determinando como partidas de alta 

qualidade (A) com nota >7, boa qualidade (B) com nota entre 5 e 6 e de qualidade 

questionável (Q) com nota <4.  

A determinação da qualidade das partidas pelo método 2 considerou o resultado da 

porcentagem de células PIAIA. Os valores da porcentagem de células PIAIA foram 

organizados da menor para a maior, para posterior separação por quartis, de tal forma que 

aproximadamente 25% dos dados inferiores ou iguais ao quartil 1 são da categoria qualidade 

questionável (Q), aproximadamente 25% dos dados superiores ou iguais ao quartil 3 são a 

categoria de alta qualidade (A) e os dados restantes, aproximadamente 50%, situados entre os 

quartis 1 e 3 correspondem à categoria de boa qualidade (B). No quadro 4 estão os valores 

para a separação das partidas por quartis para PIAIA. 

O método 3 separou as partidas por qualidade segundo a análise computadorizada da 

motilidade, considerando só os valores de MP, VCL, VSL, VAP, desconsiderando as outras 

características da motilidade. Cada característica foi organizada da menor para a maior e 

separada por quartis, considerando o quartil 1 como categoria Q, quartil 2 como categoria B e 

quartil 3 como categoria A (Quadro 3). Assim, tendo os 4 características classificados nas 

categorias A, B e Q. Com o resultado nos 4 características, foi a moda que determinou a 

categoria final de cada partida. 
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Quadro 3– Descrição dos valores obtidos dos quartis para as características espermáticas obtidas por sondas 

fluorescentes (PIAIA) e CASA (MP, VCL, VSL, VAP) 

 

Características espermáticas 

Sondas fluorescentes CASA 

PIAIA
1
 (%) MP

2
 (%) VCL

3
 (µm/s) VSL

4
 (µm/s) VAP

5
 (µm/s) 

Mínimo 26 10,5 112,8 35,7 66,4 

Quartil 1 <44,4 <46,5 <141,8 <65,5 <86,9 

Quartil 2 44,5 -58,9 46,6-57,8 141,9-165,4 65,6-80,3 87,0-97,7 

Quartil 3 >59,0 >57,9 >165,5 >80,4 >97,8   

Máximo 75 66,5 185,5 137,2 107,5 
Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 
1
PIAIA: membranas plasmática e acrossomal íntegras e alto potencial de mitocôndria, 

2
MP: motilidade 

progressiva, 
3
VCL: velocidade curvilinear, 

4
VSL: velocidade progressiva, 

5
VAP: velocidade de trajeto. 

 

 

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Foi verificada a homogeneidade das variâncias pelo teste de Shapiro-Wilk dos dados 

obtidos pelas análises convencionais, sondas fluorescentes e CASA. Dados que não 

preencheram os pressupostos foram transformados. O efeito do grupo (Alta qualidade, Boa 

qualidade e Questionável) foi analisado o procedimento PROC MIXED o programa SAS 

(versão 9.3, SAS Institute Inc., Cary, NC, EUA). Todas as variáveis estudadas em caso de 

efeitos significativos foi utilizado o Teste de Tukey como procedimento de comparações 

múltiplas. Foram consideradas diferenças significativas quando a probabilidade foi ≤ 0,05 e 

como tendência quando a probabilidade foi ≤ 0,10. Os resultados são apresentados com 

estimativas de médias e erros padrão 

Os dados provenientes das técnicas de avaliação seminal foram submetidos à análise 

de correlação de Pearson adotando o valor de significância de p≤0,05 ou de tendência p≤0,09. 

Para determinar a intensidade da concordância entre as três classes designadas como: 

classe convencional, classe PIAIA e classe CASA, foi utilizado o teste estatístico para avaliar 

a significância do Kappa, usando a ferramenta oferecida pelo Laboratório de Epidemiologia e 

Estatística (LEE) da Universidade de São Paulo (http://www.lee.dante.br/kappa/GeraTabela) 

a interpretação no Quadro 4. Neste caso a hipótese testada é se o Kappa é igual a 0, o que 

indicaria concordância nula, ou se ele é maior do que zero, concordância maior do que o 

acaso (teste monocaudal: H0: K = 0; H1: K > 0). Um Kappa com valor negativo, que não tem 

interpretação cabível, pode resultar num paradoxal nível crítico (valor de P) maior do que 1. 

http://www.lee.dante.br/kappa/GeraTabela
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No caso de rejeição da hipótese, temos a indicação de que a medida de concordância é 

significantemente maior do que zero, o que indicaria que existe algum nível de concordância.  

 

 

Quadro 4– Interpretação dos valores do Kappa 

Valor do Kappa Interpretação 

<0 Sem concordância 

0-0,19 Concordância pobre 

0,20-0,39 Concordância razoável 

0,40-0,59 Concordância moderada 

0,60-0,79 Concordância substancial 

0,80-1,00 Perfeita concordância 
Fonte: Landis JR, Koch GG, 1977 

 

 

4.4 RESULTADOS 

 

 

A separação dos grupos em alta qualidade (A), boa qualidade (B) e qualidade 

questionável (Q) das 80 partidas resultou em partidas Q: 28,75%, B: 41,25% e A: 30%.  

 

 

Quadro 5 – Descrição das notas e das categorias dadas a cada partida de sêmen segundo a alta qualidade (A), 

boa qualidade (B), qualidade questionável (Q) 

Numero Touro  Partida Nota Categoria 

1 J J-01 3 Q 

2 J J-02 3 Q 

3 J J-03 3 Q 

4 J J-04 3 Q 

5 K K-01 3 Q 

6 K K-02 3 Q 

7 J J-05 4 Q 

8 J J-06 4 Q 

9 J J-07 4 Q 

10 J J-08 4 Q 

11 J J-09 4 Q 

12 J J-10 4 Q 

13 J J-11 4 Q 

14 J J-12 4 Q 

15 J J-13 4 Q 

16 J J-14 4 Q 

17 K K-03 4 Q 

18 K K-04 4 Q 

19 K K-05 4 Q 

20 K K-06 4 Q 

21 K K-07 4 Q 

22 K K-08 4 Q 
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(Continuação) 

Numero Touro  Partida Nota Categoria 

23 K K-09 4 Q 

24 J J-15 5 B 

25 J J-16 5 B 

26 J J-17 5 B 

27 J J-18 5 B 

28 J J-19 5 B 

29 J J-20 5 B 

30 K K-10 5 B 

31 K K-11 5 B 

32 K K-12 5 B 

33 K K-13 5 B 

34 K K-14 5 B 

35 K K-15 5 B 

36 K K-16 5 B 

37 K K-17 5 B 

38 K K-18 5 B 

39 K K-19 5 B 

40 J J-21 6 B 

41 J J-22 6 B 

42 J J-23 6 B 

43 J J-24 6 B 

44 J J-25 6 B 

45 J J-26 6 B 

46 J J-27 6 B 

47 J J-28 6 B 

48 J J-29 6 B 

49 J J-30 6 B 

50 J J-31 6 B 

51 J J-32 6 B 

52 K K-20 6 B 

53 K K-21 6 B 

54 K K-22 6 B 

55 K K-23 6 B 

56 K K-24 6 B 

57 J J-33 7 A 

58 J J-34 7 A 

59 J J-35 7 A 

60 J J-36 7 A 

61 J J-37 7 A 

62 J J-38 7 A 

63 J J-39 7 A 

64 J J-40 7 A 

65 K K-25 7 A 

66 K K-26 7 A 

67 K K-27 7 A 

68 K K-28 7 A 

69 K K-29 7 A 

70 K K-30 7 A 

71 K K-31 7 A 

72 J J-41 8 A 

73 J J-42 8 A 

74 J J-43 8 A 

75 J J-44 8 A 

76 J J-45 8 A 

77 J J-46 8 A 

78 K K-32 8 A 

79 K K-33 8 A 

80 J J-47 10 A 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017). 
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4.4.1 Resultados da análise de variância entre categorias 

 

 

O métodos para estabelecer os grupos considerando as análises convencionais foi 

eficiente para separar por qualidade as partidas A, Be Q. Evidenciou-se que a qualidade do 

sêmen A é superior ao B pelas diferencias no vigor, os defeitos maiores e totais (P <0,05). O 

grupo de partidas Q tem menor qualidade que o B, quando observado o comportamento para 

defeitos espermáticos maiores e totais, sendo menor para o sêmen B em comparação ao grupo 

Q. Quando foi considerado o número de espermatozoides móveis por palheta, os grupos Q e 

B foram semelhantes, mas ambos foram inferiores ao grupo A. 

 

 

Tabela 1 – Médias (± Erro padrão) das características espermáticas avaliadas de forma convencional de acordo 

com as três categorias: qualidade questionável (Q), boa qualidade (B) e alta qualidade (A) 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda:
1
Mot Sub: Motilidade total subjetiva, 

2
N. espermatozoides móveis/palheta: Número de 

espermatozoides móveis por palheta, 
3
DME: Defeitos menores, 

4
DMA:Defeitos maiores, 

5
DT: Defeitos totais. 

ab
 Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (P<0,05) no teste de Tukey. 

 

 

A tabela 2 apresenta os resultados da avaliação computadorizada da motilidade 

obtidos em cada grupo de qualidade. A única característica do movimento espermático que 

apresentou diferença significativa entre os grupos A, B e Q foi a MT. O grupo que foi 

determinado como A pela análise convencional também apresentou motilidade superior em 

comparação aos grupos B e Q (p<0,05), mas pelo CASA não foram detectadas diferenças 

entre o grupo B e Q (p>0,05).  

 

 

 

 

Características espermáticas 
Qualidade pela análise convencional 

Q B A 

Mot Sub1 (%) 51,90±8,6
b
 53,90±6,7

ab 
62,79±5,83

a
 

Vigor (1-5) 2,35±0,08
c 

2,58±0,07
b 

2,92±0,08
a 

N. espermatozoides móveis/palheta
2
 (x10

6
) 12,14±0,76

b 
12,82±0,64

b 
15,71±0,75

a 

DME3 (%) 5,24±1,22
a 

4,25±1,19
ab 

3,11±1,19
b 

DMA4 (%) 26,96±1,03
a 

18,68±0,86
b 

15,17±1,01
c 

DT5 (%) 31,83±1,81
a 

22,6±1,69
b 

18,03±1,73
c 
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Tabela 2 – Médias (± Erro padrão) das características espermáticas avaliadas pelo CASA nas três categorias de 

qualidade seminal determinadas pelo análise convencional: questionável (Q), boa qualidade (B) e 

alta qualidade (A)  

Características espermáticas 
Qualidade pela análise convencional 

Q B A 

MT
1
 (%)

 
63,29±2,35

b 
64,06±2,03

b 
71,23±2,20

a 

MP
2
 (%) 51,33±3,59 49,92±3,22 52,59±3,29 

RAP
3
 (%)

 
70,89±2,63 68,48±2,21 73,38±2,38 

VCL
4
 (µm/s)

 
148,37±5,06 153,24±4,52 153,94±4,46 

VSL
5
 (µm/s)

 
71,58±3,51 73,76±2,87 68,95±3,18 

VAP
6
 (µm/s)

 
91,20±2,23 92,70±1,82 90,59±2,02 

LIN
7
 (%)

 
49,45±2,78 47,55±2,63 46,00±2,63 

STR
8
 (%)

 
79,04±2,82 77,67±2,62 77,26±2,63 

ALH
9
 (µm)

 
3,08±0,16 3,14±0,15 3,17±0,15 

BCF
10

 (Hz)
 

21,47±0,73 21,35±0,66 21,78±0,68 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda:
1
MT: Motilidade total, 

2
MP: Motilidade progressiva, 

3
RAP: Células rápidas, 

4
VCL: Velocidade 

curvilinear, 
5
VSL: Velocidade progressiva, 

6
VAP: Velocidade do trajeto, 

7
LIN: Linearidade, 

8
STR: 

Retilinearidade, 
9
ALH: Deslocamento lateral da cabeça, 

10
BCF: Frequência de batimentos. 

ab
 Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (P<0,05) no teste de Tukey. 

 

 

A MPI e APM foram superiores quando a qualidade de sêmen avaliado pelos testes 

convencionais era de alta qualidade (P<0,05). A população de espermatozoides PIAIA foi 

maior no grupo A do que nos grupos B e Q. A integridade do acrossoma não diferiu entre os 

grupos A e B, mas o grupo A apresentou maior MAI que o grupo Q (P>0,05). O grupo Q 

mostrou menor potencial de membrana mitocondrial, menor integridade de membrana 

plasmática e maior porcentagem de PLALS do que os grupos B e A (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3 – Médias (± Erro padrão) da avaliação por sondas fluorescentes das três categorias de qualidade 

seminal determinadas pelo análise convencional: alta qualidade: questionável (Q), boa qualidade 

(B) e alta qualidade (A)  

Características espermáticas 
Qualidade pela análise convencional 

Q B A 

PIAIA
1
 (%) 45,82±2,72

b 
49,83±2,39

b 
55,62±2,62

a 

PLALS
2
 (%) 22,39±2,59

a 
15,93±2,37

b 
11,29±2,48

c 

MPI
3
 (%) 52,70±2,57

c 
59,76±2,15

b 
66,44±2,52

a 

MAI
4
 (%) 71,58±1,81

b 
74,22±1,59

ab 
77,87±1,74

a 

APM
5
 (%) 53,20±3,86

c 
59,44±3,59

b 
65,94±3,69

a 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda:
1
PIAIA: Membranas plasmática e acrossomal íntegras e alto potencial de mitocôndria 

2
PLALS: 

Membranas plasmática e acrossomal lesadas e baixo potencial de mitocôndria, 
3
MPI: Membrana plasmática 

íntegra, 
4
MAI: Membrana acrossomal íntegra, 

5
APM: Alto potencial mitocondrial. 

ab
 Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (P<0,05) no teste de Tukey. 
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4.4.2 Resultados da correlação entre características espermáticos 

 

 

Os valores de correlação entre as características espermáticas obtidas pelas análises 

convencional e objetiva são mostrados nas Tabelas 4, 5 e 6. Em geral, não foi possível 

encontrar boas correlações entre as características espermáticas verificadas entre as análises 

convencional e por sondas fluorescentes. Houve correlação positiva (r= 0,43) entre N. 

espermatozoides móveis/palheta e motilidade subjetiva (P=0.0002), também entre N. 

espermatozoides móveis/palheta e MPI (r= 0,26; P=0,02) e correlação negativa entre N. 

espermatozoides móveis/palheta e porcentagem de células PLALS (r= -0,26; P=0,03). 

Alguma tendência de significância para correlação positiva entre N. espermatozoides 

móveis/palheta com defeitos totais (r= 0,21; P= 0,07) e também entre N. espermatozoides 

móveis/palheta com PIAIA houve correlação positiva (r= 0,22; P=0,06) assim como com 

TPM (r= 0,20; P=0,09). 

 

 

Tabela 4 – Correlações de Pearson entre as características espermáticas obtidas pela análise convencional e 

pela análise por CASA e sondas fluorescentes 

 
Mot Sub

1 Vigor 
N. sperm. 

m/p
2 

DMA
3 DT

4 PIAIA
5 PLALS

6 MPI
7 MAI

8 APM
9 

Mot Sub
1 

1,00 0,62 0,43
a 

0,003 -0,01 0,21 -0,22 0,16 0,30 0,18 
N. sperm. m/p

2     1,00 -0,19 -0,21
c 

0,22
c 

-0,26
b 

0,26
b 

0,12 0,20
c 

DMA
3 

      1,00 0,94
a 

0,15 0,29 -0,28 -0,02 -0,25 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda: 
1
Mot Sub: Motilidade total subjetiva,

2
N. sperm. m/p: Número de espermatozoides móveis por palheta, 

3
DMA: Defeitos maiores, 

4
DT: Defeitos totais, 

5
PIAIA: membranas plasmática e acrossomal íntegras e alto 

potencial de mitocôndria, 
6
PLALS: membranas plasmática e acrossomal lesadas e baixo potencial de 

mitocôndria, 
7
MPI: membrana plasmática íntegra, 

8
MAI: Membrana acrossomal íntegra, 

9
APM: Alto potencial 

mitocondrial. 
a
P≤0,001, 

b
P≤0,05, 

c
P≤0,09  

 

 

Quando os dados do CASA foram observados (Tabela 5), houve uma baixa correlação 

entre N. espermatozoides móveis/palheta e STR (r=0,14; P=0,05). Dentro das características 

do CASA, várias características espermáticas (MT e RAP, VAP e VCL, VAP e VSL, LIN e 

MP, MP e STR, STR e VSL, STR e LIN, ALH e VCL, BCF e MP, BCF e STR) foram 

altamente correlacionadas (P<0,01). Dentro das variáveis correlacionadas na tabela 6, não 

houve significância estatística entre as características avaliadas por sondas e as avaliações 

computadorizadas da motilidade. 
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Tabela 5 – Correlações de Pearson entre as características espermáticas obtidas pela análise convencional e 

pela análise computadorizada da motilidade  

  MT MP RAP VCL VSL VAP LIN STR ALH
11 

BCF
12 

Mot Sub
1
 0,23 0,27 0,26 0,20 0,16 0,21 0,16 0,22 0,15 0,28 

Vigor
 0,09 -0,07 0,12 0,20 0,16 0,21 0,16 0,22 0,15 -0,01 

N. sperm. m/p
2 -0,17 0,11 -0,11 0,06 0,08 0,02 0,06 0,14

b 
0,09 0,13 

MT
3
 1,00 0,47 0,84

a 
0,05 0,05 0,17 0,11 0,06 -0,01 0,36 

MP
4
 

 
1,00 0,55 0,47 0,72 0,77 0,80

a 
0,87

a 
0,14 0,90

a 

RAP
5
 

  
1,00 0,19 0,21 0,32 0,23 0,22 0,04 0,49 

VCL
6
 

   
1,00 0,59 0,82

a 
0,17 0,48

 
0,85

a 
0,53 

VSL
7
 

    
1,00 0,82

a 
0,72 0,81

a 
0,29 0,75 

VAP
8
 

     
1,00 0,65 0,80 0,51 0,78 

LIN
9
 

      
1,00 0,91

a 
-0,14 0,77 

STR
10

 
       

1,00 0,18 0,88
a 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda: 
1
Mot Sub: Motilidade total subjetiva, 

2
N. sperm. m/p: Número de espermatozoides móveis por palheta, 

3
MT: Motilidade total, 

4
MP: Motilidade progressiva, 

5
RAP: espermatozoides rápidos,

6
VCL: Velocidade 

curvilinear, 
7
VSL: Velocidade progressiva, 

8
VAP: Velocidade do trajeto, 

9
LIN: Linearidade, 

10
STR: 

Retilinearidade, 
11

ALH: Deslocamento lateral da cabeça, 
12

BCF: Frequência de batimentos. 
a
P≤0,001, 

b
P≤0,05, 

c
P≤0,09  

 

 

Tabela 6 – Correlação de Pearson entre as características espermáticas obtidas pela análise por sondas 

fluorescentes e pela análise computadorizada da motilidade 

 
MT

1
 MP

2
 RAP

3
 VCL

4
 VSL

5
 VAP

6
 LIN

7
 STR

8
 ALH

9
 BCF

10
 

PIAIA
11

 0,26 0,24 0,27 0,15 0,09 0,16 0,09 0,10 0,11 0,13 

PLALS
12

 -0,11 -0,06 -0,13 -0,01 0,09 0,04 0,09 0,08 0,05 0,05 

MPI
13

 0,19 0,16 0,17 0,02 -0,03 0,03 0,02 0,02 -0,05 0,04 

MAI
14

 0,27 0,21 0,33 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,0007 0,12 

APM
15

 0,16 0,04 0,17 0,13 -0,05 0,03 -0,13 -0,10 0,10 -0,07 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda: 
1
MT: Motilidade total, 

2
MP: Motilidade progressiva, 

3
RAP: células rápidas, 

4
VCL: Velocidade 

curvilinear, 
5
VSL: Velocidade progressiva, 

6
VAP: Velocidade do trajeto, 

7
LIN: Linearidade, 

8
STR: 

Retilinearidade, 
9
ALH: Deslocamento lateral da cabeça, 

10
BCF: Frequência de batimentos da cauda. 

11
PIAIA: 

membranas plasmática e acrossomal intactas e alto potencial de mitocôndria, 
12

PLALS: Membranas plasmática 

e acrossomal lesadas e baixo potencial de mitocôndria 
13

MPI: Membrana plasmática íntegra, 
14

MAI: Membrana 

acrossomal íntegra, 
15

APM: Alto potencial mitocondrial. 

 

 

4.4.3 Resultados da distribuição das partidas por modelos de avaliação 

 

 

Foram utilizadas 67 partidas com os dados completos da avaliação do CASA. Os 

resultados da determinação da qualidade de uma partida pelos três métodos estão descritos no 

quadro 6.  
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Quadro 6 – Determinação da qualidade das partidas em Alta qualidade (A), Boa qualidade (B) e Questionável 

(Q) pelos três métodos utilizados: análise convencional, PIAIA e CASA 

Touro  Partida  Nota 

Conv. 

Categoria 

Convencional 

PIAIA
1 

(%) 

Categoria 

PIAIA 

MP
2
 

(%) 

VCL
3 

(µm/s) 

VSL
4
 

(µm/s) 

VAP
5 

(µm/s) 

Categoria 

CASA 

K K-20 6 B  26,0 Q  47,1 134,1 64 81,1 Q 

J J-01 3 Q  28,0 Q  31,1 135,3 45,9 75,5 Q 

K K-03 4 Q  29,0 Q  50,7 145,2 65,8 84,1 B 

K K-10 5 B  31,0 Q  44,9 158,4 75 94,3 B 

K K-25 7 A  32,5 Q  58,1 154,2 75,2 94,7 B 

K K-11 5 B  33,0 Q  52,1 153 77,1 96,3 B 

J J-21 6 B  33,5 Q  10,5 121,1 35,7 66,4 Q 

J J-22 6 B  34,5 Q  46,7 174,4 75,5 100 A 

K K-04 4 Q  39,5 Q  49,7 137,5 75,9 90,9 B 

J J-02 3 Q  41,5 Q  23,8 124,1 39,4 69,7 Q 

J J-05 4 Q  42,5 Q  53,7 171 76,3 98,6 A 

K K-12 5 B  42,5 Q  49 146,7 69,2 88,6 B 

J J-07 4 Q  43,5 Q  53 163,1 83,4 100,2 A 

K K-26 7 A  44,5 B  58,9 160,3 77,4 97,1 B 

K K-05 4 Q  45,0 B  53,8 140 76,9 91,4 B 

J J-15 5 B  45,5 B  30,3 126,1 45,3 74,2 Q 

K K-01 3 Q  46,0 B  40,6 131,8 53,8 80 Q 

K K-13 5 B  46,0 B  54 163,7 77,5 99 A 

J J-16 5 B  47,0 B  52,9 157,9 137,2 96,2 B 

K K-06 4 Q  47,5 B  49,1 148,6 74,2 93,4 B 

J J-23 6 B  47,5 B  57,3 175,1 84,6 104,7 A 

J J-08 4 Q  48,0 B  62,1 149,7 68,7 88,2 B 

K K-27 7 A  48,0 B  54,5 146,5 80,8 96,2 B 

K K-28 7 A  48,0 B  62,2 167 81,9 101,1 A 

K K-14 5 B  49,5 B  52 151,1 70,7 90,7 B 

J J-17 5 B  50,5 B  62,9 164,8 82,9 103,4 A 

K K-32 8 A  50,5 B  47 155,1 73,4 89,7 B 

J J-09 4 Q  51,0 B  38,1 153,4 58,7 83 Q 

J J-33 7 A  51,5 B  44,2 160,8 67,1 91,7 B 

J J-34 7 A  52,0 B  53 174,8 85,1 101,7 A 

J J-35 7 A  52,5 B  58 165,2 65,7 87,6 B 

J J-10 4 Q  53,0 B  66,5 146,9 72,2 90,6 B  

K K-07 4 Q  53,0 B  46,2 165,5 74 93,2 B  

K K-29 7 A  54,0 B  58,3 154,3 65,3 86,9 B  

K K-15 5 B  54,3 B  55,6 167,5 82 102,6 A  

K K-22 6 B  54,5 B  52,3 157,9 72,4 92,1 B  

K K-16 5 B  55,5 B  49,2 152,2 65,2 90,5 B  

J J-41 8 A  55,5 B  38,4 137,5 53,6 81,5 Q  

J J-24 6 B  56,5 B  64,4 173,6 84 105,2 A  

J J-25 6 B  56,5 B  53,5 166,4 81,5 100,8 A  

K K-02 3 Q  57,0 B  52,7 171,1 82,1 103,7 A  

J J-26 6 B  57,0 B  52 132,1 62,5 85,2 Q  

J J-27 6 B  57,0 B  13,1 126,7 36,2 66,6 Q  

J J-28 6 B  57,5 B  49,5 160,4 75,7 95,6 B  

K K-30 7 A  58,0 B  37,9 112,8 46,8 72,8 Q  

K K-33 8 A  58,0 B  63,8 133,2 78,1 93,3 B  

J J-42 8 A  58,0 B  55,7 150,9 75,2 90,8 B  

J J-36 7 A  58,3 B  46,8 165,5 71,7 94,3 B  

K K-17 5 B  59,0 A 45,4 154,8 71 89,9 B  

J J-43 8 A  59,0 A 44 175,9 69,6 95,2 B  

J J-44 8 A  59,0 A 50,2 180,3 73,8 98,5 A  

J J-03 3 Q  60,0 A 57,1 152,7 82,3 95,2 B  

J J-29 6 B  60,5 A 52,5 183,5 82,7 103,6 A  
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(Continuação) 

Touro  Partida  Nota Categoria 

Convencional 

PIAIA
1 

(%) 

Categoria 

PIAIA 

MP
2
 

(%) 

VCL
3 

(µm/s) 

VSL
4
 

(µm/s) 

VAP
5 

(µm/s) 

Categoria 

CASA 

J J-37 7 A  60,5 A 59,4 173,5 76,2 99,4 A  

J J-38 7 A  61,0 A 37 149,4 59,5 81,2 Q  

K K-18 5 B  63,0 A 65,7 140,9 82,1 94,8 A  

J J-11 4 Q  63,5 A 60 172,1 87,6 107,5 A  

K K-31 7 A  64,0 A 52 146,5 67,4 86,6 B  

K K-08 4 Q  66,0 A 57,8 142,7 80 96 B  

K K-19 5 B  66,2 A 65,2 137,4 83,7 95,6 A  

J J-45 8 A  68,0 A 46,4 140,9 57,3 83,7 Q  

J J-18 5 B  68,5 A 61 185,5 85,3 105,6 A  

J J-47 10 A  68,5 A 33,1 139,6 51,1 81,2 Q  

J J-30 6 B  72,5 A 61,1 146,6 70,8 90,5 B  

J J-39 7 A  75,0 A 54,1 162,3 65,2 86,9 B  

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda:
 1
PIAIA: membranas plasmática e acrossomal íntegras e alto potencial de mitocôndria, 

2
MP: motilidade 

progressiva, 
3
VCL: velocidade curvilinear, 

4
VSL: velocidade progressiva, 

5
VAP: velocidade de trajeto. 

 

 

4.4.4 Resultados do teste de concordância 

 

 

A tabela 7 descreve resumidamente os resultados em porcentagens da determinação 

da qualidade das partidas pelos três métodos.  

 

 

Tabela 7 – Distribuição das partidas de sêmen bovino nas classes convencional, PIAIA e CASA de acordo com 

as categorias Alta qualidade (A), Boa qualidade (B) e Questionável (Q) 

Categoria Classe Convencional Classe PIAIA Classe CASA 

A 22 (32,83%) 17 (25,37%) 19 (28,35%) 

B 27 (48,29%) 33 (49,25%) 34 (50,74%) 

Q 18 (26,86%) 17 (25,37%) 14 (20,89%) 

TOTAL 67 67 67 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

 

 

As análises de concordância foram realizadas entre os três métodos de avaliação 

seminal: análise convencional, análise da porcentagem de PIAIA e análise computadorizada 

da motilidade (CASA). Na Tabela 8 se encontra o resultado da concordância geral, o valor de 

Kappa foi 0,05; considerando que a concordância perfeita é a de 1,00, nestes dados não há 

concordância (p=0,328).  
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Tabela 8 – Resultados do Kappa geral para a concordância entre as três classes convencional, PIAIA e CASA 

Kappa geral 0,05* 

P-valor geral 0,328 

Intervalo de confiança 95%  
Superior: 0,149 

Inferior: -0,05 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

* P<0,05 

 

 

Observando por separado cada uma das classes, foi encontrada uma concordância 

baixa (0,136) para determinar o grupo de partidas Q (p= 0,053) (Tabela 9).  

 

 

Tabela 9 – Resultados dos Kappa para a concordância entre as três classes convencional, PIAIA e CASA, de 

acordo com as categorias Alta qualidade (A), Boa qualidade (B) e Questionável (Q) 

 

Categorias Convencional, PIAIA e CASA 

A B Q 

Kappa da categoria 0,055 -0,019 0,136 

P-valor  0,437 - 0,053* 

Intervalo de confiança 

95%    

Superior: 0,193 Superior: 0,119 Superior: 0,275 

Inferior: -0,083 Inferior: -0,157 Inferior: -0,002 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

* P<0,05 

 

 

Das 22 partidas classificadas como A na classe convencional só houve uma 

coincidência de 8 partidas classificadas como A pela análise de sondas. Das 27 partidas 

classificadas como B pela classe convencional só houve uma concordância com 15 e das 18 

partidas consideradas como Q pela classe convencional só houve 7 coincidências. Existe uma 

baixa concordância (Kappa = 0,265, p=0,028) entre a análise convencional e a análise por 

sondas fluorescentes para classificar as partidas questionáveis (Tabelas 10 e 11). 

 

 

Tabela 10 – Resultados do Kappa geral para a concordância entre as classe convencional e classe PIAIA 

Resultados do Kappa geral para a concordância entre as classe convencional e classe PIAIA 

Kappa geral 0,143 

P-valor geral 0,096 

Intervalo de confiança 95% 
Superior: 0,31 

Inferior: -0,025 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

* P<0,05 
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Tabela 11 – Resultados dos Kappa para a concordância entre as classes convencional e PIAIA de acordo com as 

categorias Alta qualidade (A), Boa qualidade (B) e Questionável (Q) 

  
Categorias 

A B Q 

Kappa da categoria 0,174 0,029 0,265 

P-valor  0,148 0,806 0,028* 

Intervalo de confiança 

95% 

Superior: 0,409 Superior: 0,26 Superior: 0,501 

Inferior: -0,062 Inferior: -0,202 Inferior: 0028 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

* P<0,05 

 

 

Os valores negativos para a concordância entre as análises convencional e CASA 

determinaram que a qualidade de uma partida pelas características da motilidade do CASA 

difere da qualidade avaliada pelos testes convencionais (Tabela 12 e 13). 

 

 

Tabela 12 – Resultado do Kappa geral para a concordância entre as classes convencional e CASA 

Kappa geral -0,105 

P-valor geral n 

Intervalo de confiança 95% 
Superior: 0,065 

Inferior: -0,275 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

n: Não é interpretável e não se aplica teste de significância. 

 

Tabela 13 – Resultado do Kappa para a concordância entre as classes convencional e CASA de acordo com as 

categorias Alta qualidade (A), Boa qualidade (B) e Questionável (Q) 

  
 Categorias  

A B Q 

Kappa da categoria -0,157 -0,138 -0,002 

P-valor  n n n 

Intervalo de confiança 

95% 
Superior: 0,081 Superior: 0,098 Superior: 0,235 

 
Inferior: -0,395 Inferior: -0,373 Inferior: -0,24 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

n: Não é interpretável e não se aplica teste de significância, IC: Intervalo de confiança da categoria. 

 

 

Nas Tabelas 14 e 15 está apresentada a concordância entre as análises PIAIA e 

CASA. A determinação da qualidade espermática por estas técnicas difere nos resultados 

para definir a alta qualidade, boa e questionável. 
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Tabela 14 – Resultados do Kappa geral para a concordância entre as classes PIAIA e CASA 

Kappa geral 0,104 

P-valor geral 0,237 

Intervalo de confiança 95%  
Superior: 0,278 

Inferior: -0,069 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

 

 

Tabela 15 – Resultados dos Kappa para a concordância entre as classes PIAIA e CASA de acordo com as 

categorias Alta qualidade (A), Boa qualidade (B) e Questionável (Q) 

  
  Categoria 

 
A B Q 

Kappa da categoria 0,165 0,076 0,076 

P-valor  0,175 0,534 0,533 

Intervalo de confiança 

95% 

Superior: 0,404 Superior: 0,314 Superior: 0,315 

Inferior: -0,073 Inferior: -0,163 Inferior: -0,163 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

 

 

4.5 DISCUSSÃO 

 

 

O objetivo da análise do sêmen é determinar o potencial de fertilidade da amostra de 

sêmen (seja in natura, refrigerada ou congelada) usando procedimentos rápidos, simples e de 

baixo custo (MOCÉ; GRAHAM, 2008). Porém o impacto na fertilidade é o que deve definir 

se somente com os métodos convencionais, que são rápidos e econômicos, é possível atingir 

o objetivo. A qualidade do sêmen avaliada pelos resultados das análises convencionais, 

seguindo as sugestões descritas no manual do CBRA determinou que as partidas de sêmen 

tem bom potencial de fertilidade. A pesar que a taxa de prenhez desses touros da resultados 

baixos pela IATF (TP%: 33 e 46%). Portanto, possivelmente há influência de outras 

características espermáticas ou de fatores relacionados com a fêmea e fatores externos de 

protocolos, manejo, inseminação e ambiente, como relatado por Oliveira et al. (OLIVEIRA et 

al., 2012). 

Para contornar as limitações da análise convencional na determinação do potencial de 

fertilidade existem as análises objetivas, que reforçam a análise convencional. Neste 

experimento notou-se que as partidas de alta qualidade pela avaliação convencional, também 

obtiveram valores altos para a MT% avaliada pelo sistema CASA, embora as outras 
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características do CASA não diferiram se o sêmen era de alta, boa ou qualidade questionável. 

Assim, a avaliação da MT% foi o única característica do CASA que conseguiu diferenciar o 

grupo de alta qualidade espermática. A pesar que o CASA é muito utilizado na análise de 

sêmen, ainda não se conhece a real importância de cada característica da motilidade e quais 

são os características que indiquem a melhor qualidade do sêmen. A pesar que foi relatado 

que o VSL é altamente correlacionado com fertilidade, devido a que reflete um papel 

fundamental no transporte espermático e migração através do muco durante o percurso até a 

tuba uterina (GILLAN et al., 2008). Também, as análises do CASA apresentaram baixa 

correlação com a avaliação subjetiva da motilidade, e nenhuma correlação com avaliação da 

morfologia espermática. Diferindo de Gillan et al. (2008) que relata que as características da 

motilidade avaliadas pelo CASA tem relação com defeitos morfológicos e que os 

espermatozoides tem maior VSL quando apresentam menos defeitos morfológicos. O fato das 

correlações serem baixas indica que elas devem ser usadas em conjunto, pois todas as 

características outorgam a capacidade ao espermatozoide de realizar a fecundação e a falha de 

qualquer uma dessas características tem reflexo na capacidade de fertilização.  

O sêmen considerado de alta qualidade nas avaliações convencionais, apresentou alta 

qualidade quando avaliado pelas análises de sondas fluorescentes (p<0,05). Portanto, através 

da análise de sondas fluorescentes por microscopia de epifluorescência se consegui 

determinar a alta qualidade de partidas de sêmen bovino. Mostrando que estas partidas 

possuem a maior população de espermatozoides PIAIA, com maior porcentagem de 

membranas intatas e com alto potencial de membrana mitocondrial. Existe correlações baixas 

entre a população de espermatozoides PIAIA e a motilidade subjetiva. O potencial de 

membrana mitocondrial usando o JC-1 teve baixa correlação com a avaliação da motilidade 

tanto subjetiva como pelo CASA e nenhuma correlação com as características de qualidade e 

velocidade do movimento. Indicando que a energia ou produção de ATP pela mitocôndria 

espermática não é o mecanismo principal para ativar a motilidade espermática. 

As partidas de alta qualidade classificadas pelas sondas fluorescentes foram aquelas 

com >59,0% de espermatozoides PIAIA, as de boa qualidade entre 44,5-58,9% e as de baixa 

qualidade <44,4%. Um estudo prévio de Oliveira et al. (2014) utilizando a mesma técnica 

simultânea de avaliação da membrana plasmática, acrossomal e potencial mitocondrial por 

sondas fluorescentes descrita por Celeghini et al. (2007) notaram que a diminuição da 

porcentagem da população de espermatozoide PIAIA causa redução na taxa de fertilidade em 

bovinos, mesmo que a partida se encontre dentro das condições mínimas desejadas para 

comercialização e uso na IA pelas análises convencionais. 
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Não houve correlação entre as análises convencionais e análises por sondas 

fluorescentes exceto para concentração de espermatozoides móveis por palheta, que 

apresentou correlação positiva com PIAIA, PLALS, MPI e APM, apesar de que a 

concentração não foi considerada para separar as partidas entre alta, boa e qualidade 

questionável. A falta de correlação entre os métodos de avaliação seminal é devido a que os 

testes avaliam alteração ou da função ou da estrutura de organelas espermática especificas e 

que na avaliação imediata pós descongelação os eventos não estão exercendo influencia entre 

se. Isto indica que nenhum teste pode substituir o outro na avaliação do potencial de 

fertilidade. 

Houve divergência no teste de concordância quando as partidas com maiores valores 

de populações PIAIA foram identificadas com qualidade diferente daquelas definidas pelas 

análises convencional e CASA. Observando por separado cada uma das categorias, houve 

discordância entre a análise convencional, a análise por sondas e a análise por CASA para 

determinar as partidas que tem alta qualidade e boa qualidade. No entanto, houve 

concordância (p= 0,053) entre as técnicas para determinar as partidas consideradas como 

questionáveis (Kappa = 0,136). Considerando que a concordância perfeita é a de 1,00; nestes 

dados, apesar de significativa a concordância é baixa. Igualmente, quando comparados os 

resultados do convencional e sondas, o resultado da concordância para a categoria de 

questionáveis foi de κ = 0,265 (p=0,028). Pelo contrário, quando realizada a separação dos 

mais altos valores do CASA, estes valores não tiveram concordância com a avaliação feita 

pela análise convencional e pela análise por sondas, além disso, os espermatozoides não 

apresentaram variações entre as características de motilidade avaliados pelo sistema CASA. 

As partidas utilizadas neste experimento são partidas de sêmen comercial, aptas para a 

comercialização e uso na IA de acordo com o Manual do CBRA (CBRA, 2013), no entanto, 

26,86% das partidas resultaram questionáveis segundo a avaliação convencional, 20,89% 

foram questionáveis pela avaliação do CASA e 20,89% pela avaliação de sondas 

fluorescentes. Se eliminamos as 14 partidas questionáveis pela análise por sondas e outras 10 

partidas consideradas questionáveis pelo CASA e eliminando 9 questionáveis pelo método 

convencional, no final teríamos 34 partidas para uso na IATF o que seria um 50,74% do total 

de partidas. Portanto, é possível que a seleção de partidas de qualidade superior poderia 

refletir na média da taxa de prenhez encontrada nestes touros. Estes resultados também 

evidenciam a complexidade do processo de fecundação, para o qual o espermatozoide deve 

ativar diversas funções metabólicas com o objetivo de alcançar o oócito e fecundar 

(WATSON, 2000). 
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Os resultados destacam a importância das análises convencionais, estas, quando bem 

conduzidas, são de grande valor, somado ao fato de serem simples e de pouco investimento e 

é mantida como padrão pela maioria das centrais e laboratórios de sêmen. Esta panorâmica 

permite reforçar a necessidade de uniformização dos métodos usados para cada teste e da 

capacitação entre os técnicos que avaliam o sêmen para diminuir os erros e a subjetividade 

(GILLAN et al., 2008). Portanto, as análises convencionais são necessárias, mas os resultados 

sobre o potencial de fertilidade serão mais precisos quando associadas a testes de avaliação 

computadorizada da motilidade e analises da integridade das membranas plasmática, 

acrossomal e potencial de membrana mitocondrial.  

 

 

4.6 CONCLUSÕES 

 

 

 A qualidade espermática determinada pela análise convencional difere da qualidade 

determinada pelas análises da porcentagem de espermatozoides PIAIA e da avaliação 

pelo CASA. 

 Nenhum método de avaliação pode substituir o outro, pelo contrário eles se 

complementam.  

 O controle de qualidade deve associar as técnicas de avaliação espermática 

convencionais, porcentagem de espermatozoides PIAIA e características da motilidade 

pelo CASA, assim, aumenta a oportunidade de algum teste detectar quando a qualidade 

de uma partida é questionável. 



 

 

ARTIGO 2 
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5 ARTIGO 2. INFLUÊNCIA DAS ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO E 

NITROGÊNIO DO ESPERMATOZOIDE SOBRE OS ÍNDICES DE 

FERTILIDADE IN VIVO 

 

 

5.1 INTRODUÇÃO  

 

 

O espermatozoide fértil é aquele que possui um conjunto de características funcionais 

e estruturais que concedem-lhe habilidades para fecundar e participar do desenvolvimento 

embrionário. Algumas destas características já foram bem estudadas, e são mínimo 10 fatores 

seminais os que foram relatados como causadores de infertilidade (AMANN, 1989). Mas a 

complexidade das características espermáticas no ambiente uterino não foram bem 

comprendidas, por tanto, ainda é muito difícil predizer a fertilidade de partidas de sêmen 

usadas em inseminação artificial (IA) através das técnicas laboratoriais de análise seminal.  

Para que a fecundação aconteça o espermatozoide deve ser capaz de ativar os 

mecanismos fisiológicos de hiperactivação, capacitação, reação acrossomal e fusão ao oocito, 

(FLESCH; GADELLA, 2000; AITKEN, 2011). Por isto, a avaliação do potencial de 

fertilidade tem focado na avaliação de alguns fatores chave, como são a motilidade, 

integridade de membrana plasmática, acrossomal, potencial energético, oxidação celular e 

danos ao DNA, devido a que a alteração em mínimo alguma dessas características diminui o 

potencial de fertilidade (SELLEM et al., 2015). O potencial de fertilidade de um ejaculado 

não é determinado por apenas uma característica espermática, pelo contrário, precisa de mais 

avaliações feitas simultaneamente, além que, os resultados de várias avaliações laboratoriais 

devem ser combinados estatisticamente para procurar o efeito global de vários parâmetros 

independentes no espermatozoide (JANUŠKAUSKAS; ŽILINSKAS, 2002). As análises 

convencionais medem apenas um ou algumas destas características e devem ser 

complementados com testes funcionais (AMANN, 1989; GILLAN et al., 2008; OLIVEIRA 

et al., 2012; SELLEM et al., 2015). Porém, ainda certos mecanismos responsáveis pelas 

funções críticas de fecundação são desconhecidos (GRANT et al., 2015). 

A pesar que o fator principal de infertilidade é o DNA em sêmen humano (LEWIS et 

al., 2013). Para sêmen de bovinos ainda é controverso. O índice de fragmentação de DNA foi 

menor em touros de alta (3,10±0,16%) do que de baixa fertilidade (4,04±0,15) (P<0,01) 
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(GLIOZZI et al., 2017), mas as taxas de DFI% reportadas para sêmen congelado de bovinos 

são baixas (6,1±3,1%) (WATERHOUSE et al., 2006), confirmando a baixa vulnerabilidade 

do DNA aos danos pelo processo de congelação e descongelação (GLIOZZI et al., 2017).  

Por outro lado, outras estruturas espermáticas como a membranas plasmática, acrossomal e 

mitocondrial são essenciais para o sucesso da fertilidade (CELEGHINI et al., 2008; 

OLIVEIRA et al., 2014), Estas são estruturas mais vulneráveis aos danos induzidos pelo 

processo de congelação e descongelação, em comparação ao DNA (GLIOZZI et al., 2017). 

Além que é a membrana plasmática o local principal onde ocorrem lesões 

(HAMMERSTEDT; GRAHAM; NOLAN, 1990). Vários trabalhos mostraram a correlação 

entre integridade das membranas plasmática e acrossomal com fertilidade (BRITO et al., 

2003; TARTAGLIONE; RITTA, 2004; GILLAN et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2013a) 

As correlações entre diferentes análises do sêmen e a fertilidade relatadas na literatura 

tem sido muito baixas para levar a uma previsão confiável da fertilidade in vivo. No entanto, 

valores de correlação reportados por Sellem et al. 2015 mostraram que o metabolismo 

oxidativo tem a maior e positiva correlação (R
2
=0,24) com fertilidade, em comparação a 

acrossoma (R
2
=0,10) e DNA (R

2
=0,082). Simões et al. 2013 estudaram a relação entre o 

metabolismo oxidativo no sêmen de touros e a fertilidade in vitro, encontrando que as 

amostras de sêmen mais susceptíveis ao estresse oxidativo resultam em maior redução da 

taxa de clivagem do embrião in vitro (Simões et al., 2013). O estresse oxidativo tem sido 

determinado como o principal causador de danos nas membranas espermáticas e do DNA 

(AITKEN; BAKER, 2006). O dogma geral é que são os espermatozoides lesados quem 

geram mais ROS (GIBB; LAMBOURNE; AITKEN, 2014). Por um lado, baixos níveis de 

ROS são necessários para promover a oxidação do colesterol e os eventos de fosforilação de 

tirosina que sustentam a capacitação; por outro lado, a superprodução de ROS pode levar a 

um estado de estresse oxidativo que compromete a função espermática (AITKEN, 2011). Ao 

respeito Gibb, Lambourne e Aitken (2014), encontraram o sêmen de cavalos mais férteis 

apresentavam maior metabolismo oxidativo e maior produção de ROS. A produção de ROS e 

RNS é importante na modulação dos eventos da fecundação (BUZADZIC et al., 2015). Por 

tanto, podem ser marcadores de fertilidade in vivo. Ainda há muito a pesquisar sobre o papel 

dos mecanismos oxidativos e a influência na fertilidade. O objetivo do presente trabalho é 

determinar se o metabolismo oxidativo espermático é um fator chave para detectar as 

diferenças entre partidas de sêmen com alto e baixo escore de fertilidade. Relacionar o 

metabolismo oxidativo com fertilidade in vivo e detectar como cada característica de 

qualidade espermática individualmente está influenciando no resultado de fertilidade in vivo. 
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5.2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

5.2.1 Reagentes  

 

 

Meio TALP, pH 7.4, (BAVISTER et al., 1983), Albumina sérica bovina (BSA, 

Sigma–Aldrich St. Louis, MO, USA), Hoescht 33342 (H342, 2,5 mg/mL, Molecular Probes), 

SYTO-59 (750mM, Molecular probes-S1134), Iodeto de propídio (PI, 0,5 mg/mL, Sigma-

Aldrich), YOPRO-1 (7,5 µM, Y3603, Thermo Fisher), Lecitina obtida de Arachis hypogaea 

(PNA), conjugada com FITC (FITC-PNA, 37,5 µg/mL, Sigma-Aldrich, L7381), Aglutinina 

de Pisum sativum conjugada com Isotiocionato de fluoresceína (FITC-PSA, 100 µg/mL, 

Sigma-Aldrich), iodeto de 5,5’,6,6’tetracloro 1,1’,3,3’tetraetilbenzimidazolil Carbocianina 

(JC-1, 153 µM, Sigma-Aldrich), Mitosox Red (MSR, 2 µM, M36008, Molecular Probes), 

Dihidroetidium® (DHE, 2 µM, D1168-Thermo Fisher), C11-BODIPY
581/591 

(BODIPY, 2 

mM, D-3861, Thermo Fisher Inc., Eugene, Oregon, EUA), Dihidrorodamina (DHR, 40 mM, 

D1054 –Sigma Aldrish), 4,5-diaminofluorescein-2/diacetate (DAF-2/DA, 10 µM, 

Calbiochem, San Diego, Califórnia, EUA). As sondas foram provenientes da empresa 

Molecular Probes e Sigma-Aldrich e os protocolos de preparo estão descritos no Apêndice B. 

 

 

5.2.2 Partidas de sêmen e determinação da fertilidade 

 

 

Foram recebidas as partidas de sêmen de seis touros da raça Aberdeen Angus com 

idade entre 6 e 11 anos, pertencentes a uma central de reprodução parceira, que são 

rotineiramente coletados e suas partidas usadas para fins comerciais. O escore de fertilidade 

foi determinado pela central de reprodução (Alta Genetics do Brasil, Uberaba, Minas Gerais). 

A fertilidade foi calculada baseada na média da taxa de prenhez (> 100 IA) e calculando o 

desvio da média para determinar o escore de fertilidade. Assim foram estabelecidos dos 

grupos de fertilidade: Alto escore de fertilidade (AF), dados provenientes da recopilação de 

29.939 IA em 286 rebanhos e baixo escore de fertilidade (BF), pela informação proveniente 

de 3.259 IA em 23 rebanhos. O índice de fertilidade de cada touro foi expresso em escore (-
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2,44 a +0,53) (Quadro 7). Foram usadas 18 partidas de sêmen, sendo 3 partidas de cada touro 

de AF (n=9), e 3 partidas de cada touro BF (n=9). Estas palhetas foram armazenadas em 

botijões de nitrogênio líquido (-196ºC) e mantidas no laboratório até as análises. 

 

 

Quadro 7 – Descrição das partidas de sêmen bovino, escore de fertilidade e taxa de prenhez do grupo de Alta 

(A) e Baixa (B) fertilidade 

Numero Touro Escore  Grupo 

1 M1 0,536 A 

2 M2 0,536 A 

3 M3 0,536 A 

4 N1 0,495 A 

5 N2 0,495 A 

6 N3 0,495 A 

7 O1 0,284 A 

8 O2 0,284 A 

9 O3 0,284 A 

10 P1 -1,579 B 

11 P2 -1,579 B 

12 P3 -1,579 B 

13 Q1 -1,758 B 

14 Q2 -1,758 B 

15 Q3 -1,758 B 

16 R1 -2,447 B 

17 R2 -2,447 B 

18 R3 -2,447 B 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

 

 

5.2.3 Análises laboratoriais do sêmen 

 

 

5.2.3.1 Avaliações espermáticas convencionais 

 

 

Para as primeiras analises duas palhetas do sêmen da mesma partida foram 

descongeladas em banho-Maria a 37ºC durante 30 segundos, o sêmen foi depositado em 

microtubos (1,5 mL) pré-aquecidos a 37ºC, homogeneizado e imediatamente determinada a 

motilidade subjetiva total, avaliando a porcentagem de espermatozoides móveis no campo 

óptico (%). Para a determinação do vigor, foi classificado subjetivamente em escores de 1 a 

5, sendo 1 referente ao movimento mais lento do espermatozoide e 5 a máxima 
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movimentação retilínea e velocidade rápida dos espermatozoides, usando para estas análises 

um microscópio óptico de contraste de fase (Marca Nikon, Modelo E200), em aumento de 

100 x. A concentração espermática foi avaliada por meio da diluição do sêmen em uma 

solução de formol salino tamponado 4%, na proporção de 1:100, sendo colocado 10 µL de 

sêmen em 990 µL de formol salino tamponado. Para a contagem foi usada câmara de 

Neubauer sob microscopia de contraste de fase (Marca Nikon, Modelo E200), em aumento de 

400 x. Para morfologia espermática, uma alíquota de 50 µL de sêmen foi depositada em um 

microtubo (1,5 mL) e adicionado 5 µL de formol salino tamponado 4%, homogeneizado e 

armazenado a 5ºC para leitura em até 24 horas. Foi usada a técnica de câmara úmida, 

colocando uma alíquota de 3 µL do sêmen diluído entre lâmina e lamínula para realizar a 

contagem de 200 células por amostra, sob microscopia de contraste de interferência 

diferencial (Modelo 80i, Nikon Tóquio, Japão) com aumento de 1.000 x. As porcentagens das 

diversas anormalidades morfológicas foram agrupadas e classificadas em defeitos maiores, 

defeitos menores e defeitos totais (BLOM, 1973). 

 

 

5.2.3.2 Análise computadorizada da motilidade espermática  

 

 

As amostras foram avaliadas pelo sistema computadorizado de análise espermática 

(CASA) usando o software Sperm Class Analyzer (SCA
®
, Microptic). Inicialmente foram 

configuradas as características espermáticas, ajustando o Setup para sêmen bovino (30 frames 

por segundo, tamanho mínimo: 15 microns
2
, tamanho máximo: 70 microns

2
, progressivos: 

>70% de STR, circulares: <50% LIN, VAP slow cut off: 20,0 µm/s, Rapid cells: VAP Cut-

off: 50 µm/s). Para esta análise o sêmen foi diluído em meio TALP (pH: 7.2 – 7.4) a uma 

concentração de 25 x 10
6
 espermatozoides/mL posteriormente, depositados 10 µL da diluição 

em uma câmara de leitura padrão (Makler counting chamber, SEFI Medical Instruments 

LTD, Haifa Israel) previamente aquecida a 37ºC. Os características de cinética espermática 

avaliados foram: motilidade total (MT, %), motilidade progressiva (MP, %), velocidade de 

trajeto (VAP, µm/s), velocidade progressiva (VSL, µm/s), velocidade curvilinear (VCL, 

µm/s), amplitude lateral da cabeça (ALH, µm), frequência de batimento (BCF, Hz), 

retilinearidade (STR, %), linearidade (LIN, %), células com velocidade rápida (RAPID, %). 

Foram avaliados 5 campos, escolhendo os campos que não apresentavam artefatos. 
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5.2.3.3 Avaliação simultânea da integridade das membranas plasmática e acrossomal e 

potencial de membrana mitocondrial 

 

 

Para esta análise utilizou-se a técnica descrita por Celeghini et al. (2007), que associa 

quatro sondas fluorescentes (PI, FITC-PSA, JC-1 e H342) para avaliar a integridade das 

membranas plasmática e acrossomal e potencial de membrana mitocondrial, com leitura pela 

microscopia de epifluorescência. Algumas modificações da técnica são descritas 

resumidamente: foi utilizada uma amostra de 150 µL de sêmen diluído em meio TALP a 

25 x 10
6
 espermatozoides/mL, sendo adicionados: 2 µL de H342, 3 µL de PI, 50 µL de FITC-

PSA e 6 µL JC-1. Após a adição das sondas fluorescentes, a amostra foi incubada por 8 

minutos a 37ºC, no ambiente escuro. A leitura foi realizada sob microscopia de 

epifluorescência (modelo 80i, Nikon Tóquio, Japão) em aumento de 1.000 x, utilizando-se o 

filtro triplo (D/F/R, C58420) apresentando os conjuntos UV-2E/C (excitação 340-380 nm e 

emissão 435-485 nm), B-2E/C (excitação 465-495 nm e emissão 515-555 nm) e G-2E/C 

(excitação 540-525 nm e emissão 605-655 nm). Foram avaliadas 200 células por amostra, 

sendo determinada a população de espermatozoides com membrana integra, acrossomal 

integro e alto potencial de membrana mitocondrial (PIAIA) e o porcentagem de 

espermatozoides com membrana plasmática íntegra (MPI), porcentagem de espermatozoides 

com membrana acrossomal íntegra (MAI) e porcentagem de espermatozoides com alto 

potencial de membrana mitocondrial (APM). 

 

 

5.2.3.3.1 Análises por citometria de fluxo  

 

 

Foram utilizadas duas palhetas de sêmen (0,25 mL), estas foram descongeladas a 

37ºC durante 30 segundos e depositada a amostra em um microtubo de 1,5 mL, 

homogeneizada e mantidas a 37ºC em banho-Maria. O sêmen foi diluído no TALP na 

concentração de 5x10
6
 espermatozoides/mL para um volume final de 2,5 mL, que foram 

depositados em um tubo cônico (15 mL). Finalmente, após finalizado o tempo de incubação 

respectivo de cada protocolo, a amostra de sêmen foi diluída novamente com TALP para 

obter uma concentração de 2,5 x10
6
 espermatozoides/mL e colocados para leitura no 

citômetro. Todas as análises foram realizados no citômetro de fluxo BD AcurriTM (BD 
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Biosciences, São José, CA, EUA), configurado com 02 lasers (azul e vermelho), com 

capacidade de análise simultânea de até 6 características (4 cores, SSC e FSC) (Quadro 8).  

 

 

Quadro 8 – Características do equipamento de citometria de fluxo Accuri C6 e descrição das sondas 

fluorescentes utilizadas nas análises 

Filtros Laser Sondas 

FL1 (FL1 533/30 nm) Azul 488 nm 
FITC-PNA, JC1(monômeros), YOPRO-1 

BODIPY 

FL2 (585/40 nm) Azul 488 nm JC1 (J-agregados), MSR, DHE 

FL3 (>670 nm) Azul 488 nm Iodeto de propidium 

FL4 (675/25 nm) Vermelho 640nm SYTO-59 
Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

 

 

A detecção das sondas foi otimizada realizando a compensação manual a fim de 

minimizar a sobreposição de fluorescência e determinar a localização nos quadrantes das 

diferentes subpopulações (APÊNDICE C). Foram adicionados controles positivos para cada 

sonda utilizada (APÊNDICE D). Para a detecção das partículas com tamanho e complexidade 

interna semelhantes aos espermatozoides foram identificadas através do Dot-plot forward 

scatter e side scatter usando a sonda SYTO-59, esta sonda cora o DNA espermático evitando 

a contagem de forma equivocada de partículas com o mesmo tamanho e granulosidade do 

espermatozoide (ANDRADE, 2009). O SYTO-59
®
 com excitação/emissão de 622/645 nm, 

foi excitado pelo laser vermelho (635nm) e detectado pelo FL4 para separação da população 

de espermatozoides dos debris. Posteriormente é posicionado um “Gate” sobre a população 

de espermatozoides e analisados unicamente os espermatozoides. Foram analisados 10,000 

espermatozoides (eventos Syto +) por amostra. A taxa de aquisição foi de 600-1000 eventos 

por segundo. 

 

 

5.2.3.4 Avaliação da integridade das membranas plasmática e acrossomal  

 

 

Seguindo a técnica descrita por Andrade (2009), com modificações para leitura no 

citômetro de fluxo BD AcurriTM (BD Biosciences, São José, CA, EUA). Uma alíquota de 

150 µL de sêmen (5x10
6 

espermatozoides/mL) foi depositada em um microtubo, a seguir, 
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foram adicionados 2 µL de SYTO-59
®
, 1 µL de PI, 1 µL de FITC-PNA, com posterior 

incubação durante 10 minutos a 37
o
C. Passado o período de incubação a amostra foi diluída 

na concentração de 2,5x10
6 

espermatozoides/mL com adição de TALP. Estas sondas são 

utilizadas com o objetivo de corar as células com membrana plasmática lesada (PI +) 

(CELEGHINI et al., 2007; ANDRADE et al., 2007) e com a membrana acrossomal reagida 

(FITC-PNA +). O FITC-PNA com excitação/emissão de 495 nm/525 nm foi excitado pelo 

laser azul (488 nm) e detectado pelo FL1, o PI com excitação/emissão de 533 nm/617 nm, foi 

excitado pelo laser vermelho (635nm) e detectado pelo FL3. Foram identificadas quatro 

populações (Quadro 9), e os resultados são mostrados em um Dot-plot (Figura 5). A 

população de interesse para as análises foi a população de espermatozoides com membrana 

plasmática integra e acrossoma integro (AIMI). 

 

 

Quadro 9 – Populações espermáticas de acordo com a sonda utilizada para avaliação da integridade da 

membrana plasmática e acrossomal na citometria de fluxo 

Sigla Classificação dos espermatozoides 
FITC-

PNA 
PI 

AIML  Membrana plasmática lesada e Membrana acrossomal não reagida - + 

ARML Membrana plasmática lesada e Membrana acrossomal reagida + + 

AIMI  Membrana plasmática íntegra e Membrana acrossomal não reagida - - 

ARMI  Membrana plasmática íntegra e Membrana acrossomal reagida + - 
Fonte: Florez-Rodriguez, S.A. (2017) 

 

 

Figura 5 – Gráfico de pontos (Dot plot) e histogramas gerados pela análise por citometria de fluxo na avaliação 

da integridade da membrana plasmática e acrossomal. A. Dot-plot Side scatter (SSC) x forward 

scatter (FSC) mostrando o “Gate” de espermatozoides B. Histograma os espermatozoides 

mostrando no FL4-A as partículas marcadas com SYTO-59. C. Dot-plot observando as quatro 

subpopulações (AIML, ARML, AIMI, ARMI) formadas pela fluorescência do FITC-PNA (FL1-A) 

(eixo y) e do PI (FL3-A) (eixo x) 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Florez-Rodriguez, S.A. 

 

 

A B  C 
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5.2.3.5 Avaliação do potencial de membrana mitocondrial 

 

 

Esta avaliação foi realizada segundo a técnica desenvolvida por Andrade (2009). Para 

avaliação do potencial de membrana mitocondrial (Δψm) foi utilizada a sonda JC-1 

combinada com o PI, para determinar as células com membrana plasmática lesada. Uma 

alíquota de 150 μL sêmen (5×10
6
 espermatozoides/mL) foi depositada em um microtubo, e 

adicionados a seguir, 1 μL de JC-1, 1 μL de PI e 2 μL de SYTO-59, incubados por 10 min. a 

37°C e, em seguida, diluídas com 150 μL de TALP para se obter uma concentração de 

2,5×10
6
 espermatozoides/mL. O JC-1 foi excitado com laser azul de 488 nm, a detecção dos 

J-agregados (cor vermelho alaranjada) foi feita no FL2-A (580 nm), enquanto que, os 

monômeros (cor verde) foram lidos no FL1-A (530 nm). A detecção do PI foi feita no FL3. 

Estas análises permitem identificar quantitativamente quatro populações (Quadro 10), foi 

gerado um gráfico de Dot-plot para visualizar as populações (Figura 6). Para fins da 

estatística considerou-se a população de espermatozoides com membrana integra e alto 

potencial mitocondrial (MIHP). A avaliação qualitativa do potencial de membrana 

mitocondrial foi realizada mediante a detecção da taxa de despolarização da mitocôndria ou 

perda do potencial (Δψm), visualizada no gráfico de Dot-plot do quadrante 2, a porcentagem 

de células no FL2 observadas no quadrante UR (Q2-UR) foi dividida pela porcentagem de 

células no FL1 observadas no quadrante UL (Q2-UL), o valor resultante é um indicador da 

relação entre o alto potencial e o baixo potencial (Relação H:L).  

 

 

Quadro 10 – Populações espermáticas obtidas pela citometria de fluxo utilizando as sondas JC-1 e Iodeto de 

propideo (PI) para avaliação do potencial de membrana mitocondrial 

Sigla Classificação dos espermatozoides 
JC-1  

Laranja 
PI 

MIHP Membrana integra e alto potencial mitocondrial + - 

MILP Membrana integra e baixo potencial mitocondrial - - 

MLHP Membrana lesada e alto potencial mitocondrial + + 

MLLP Membrana lesada e baixo potencial mitocondrial - + 

Fonte: Florez-Rodriguez, S.A. (2017) 
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Figura 6 – Gráfico de pontos (Dot plot) gerados pela análise por citometria de fluxo na avaliação do potencial 

de membrana mitocondrial (Δψm). A. Dot-plot mostrando a detecção das quatro subpopulações 

espermáticas (MLLP, MLHP, MILP, MIHP) geradas pela combinação da fluorescência laranja do 

JC-1 com leitura no filtro FL2-A (eixo y) e a fluorescência do PI com leitura no FL3-A (eixo x) B. 

Dot-plot do quadrante 2 (Q2) mostrando a os espermatozoides positivos para a fluorescência dos 

monômeros do JC-1 no FL1-A (eixo y) e os positivos para a fluorescência Laranja no FL2-A (eixo x) 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Florez-Rodriguez, S.A. 

 

 

5.2.3.6 Produção de anião superóxido pela mitocôndria espermática 

 

 

Foi utilizada a técnica descrita por Gürler (2015) para sêmen de bovino, para estimar 

a quantidade de O2 •
– 

produzido pela mitocôndria. Uma alíquota de 150 µL da amostra de 

sêmen diluída no TALP (5 x 10
6
 espermatozoides/mL) foi depositada em um microtubo com 

1,5 µL de MSR e incubados durante 30 minutos a 37°C. Depois de 10 minutos foi adicionado 

1 µL de YOPRO-1 e outros 10 minutos depois foi adicionado 1,5 µL de SYTO-59. 

Cumpridos os 30 minutos da incubação, foram adicionados 150 µL de TALP para deixar a 

amostra na concentração de 2,5 x 10
6
 espermatozoides/mL.  

A excitação da fluorescência do MSR (vermelho) foi conseguida com o laser azul 

(488 nm) e a detecção usando o FL2-A (585/40 nm). O YOPRO-1 pode ser excitado pelo 

laser azul (488nm) e detectado no FL1-A (533/30 nm). O SYTO-59 pode ser excitado pelo 

laser vermelho (635nm) com excitação/emissão de 622 nm/645 nm pode ser detectado pelo 

FL4 (675/25 nm). Os resultados foram expressos como a percentagem de células (YOPRO -) 

coradas positivamente com MSR (MITO_MI), assim como os valores absolutos em unidades 

arbitrárias (ua) da mediana da intensidade de fluorescência emitida pelos espermatozoides 

positivos para MSR (MITOi) (Figura 7). 

 

 

 

 

A B 
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Figura 7 – Histograma e gráfico de pontos (Dot plot) gerados pela análise por citometria de fluxo na avaliação 

da produção de anião superóxido A. Histograma da população de células positivas e negativas para 

Mitosox Red (MSR), a intensidade de fluorescência detectada pelo FL2-A, o valor obtido é a 

mediana em unidades arbitrarias (ua) do MSR+ B. Dot-plot da porcentagem de espermatozoides com 

membrana plasmática integra (YOPRO-1 negativo) com leitura no FL1-A e marcados positivamente 

com MSR com leitura no FL2-A 

 

 

 

  

 

Fonte: Florez-Rodriguez, S.A. 

 

 

5.2.3.7 Presença de espécies reativas de oxigênio citoplasmática 

 

 

Foi usado o DHE para estimar o ânion superóxido citoplasmático, quando o DHE é 

oxidado pelo O2 
•–

, se liga ao DNA e gera uma fluorescência vermelha (KOOPERS et al., 

2008). Uma alíquota de 150 µL de sêmen (5×10
6
 espermatozoides/mL) foi depositada em um 

microtubo e adicionados 1 µL de DHE e colocados para incubação a 37ºC e protegido da luz, 

depois de 10 min. foi adicionado a este meio de incubação 1 µL de YOPRO-1 e cumpridos 

10 minutos foi adicionado 2 µL de SYTO-59 e passados 10 minutos foi realizada a leitura. Os 

resultados foram obtidos a partir do histograma (Figura 8), mostrando os espermatozoides 

(PI-) positivos para DHE. O valor usado se refere à mediana da intensidade de fluorescência 

(DHEi), dessa porcentagem de espermatozoides positivos.  

 

 

Figura 8 – Histograma da análise da produção de espécies reativas citoplasmáticas com Dihidroetidium 

(DHE), mostrando a população de células positivas e negativas para DHE, a intensidade de 

fluorescência detectada pelo FL2-A 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Florez-Rodriguez, S.A. (2017) 

A B 
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5.2.3.8 Avaliação da peroxidação lipídica 

 

 

Em uma alíquota de 150 µL de sêmen (5 x 10
6
 espermatozoides/mL) foi adicionado 1 

µL da sonda C11-BODIPY
581/591 

(2 mM, D-3861, Thermo Fisher Inc., Eugene, Oregon, 

EUA) e incubada por 30 minutos a 37°C. Passados 20 minutos do tempo inicial, foi 

adicionado 1 µL de PI (0,5 mg/mL, Sigma-Aldrich, P4170) junto com 2 µL de SYTO-59
®

 

(750 mM, Molecular probes-S1134). No fim dos 30 minutos de incubação foram adicionados 

150 µL de TALP para deixar a amostra na concentração de 2,5 x 10
6
 espermatozoides/mL. O 

BODIPY
581/591 

foi excitado pelo laser 488 nm, o FL1-A foi utilizado para medir a 

fluorescência verde, ou seja, com elevada peroxidação lipídica. O FL3-A para detectar a 

fluorescência do PI, separando os espermatozoides com membrana lesada e retirando da 

análise da peroxidação. O valor absoluto da mediana da intensidade de fluorescência do 

BODIPY
581/591 

(BODIPYi) foi detectada pelo FL1 e indica a quantidade de peroxidação 

lipídica dos espermatozoides vivos por amostra (Figura 9). 

 

 

Figura 9 – Histograma da análise da peroxidação lipídica por citometria de fluxo, mostrando a população de 

células positivas e negativas para BODIPY581/591 

 

Fonte: Florez-Rodriguez, S.A. 

 

 

5.2.3.9 Detecção de peroxinitrito (ONOO−) e derivados 

 

 

Utilizou-se a sonda Dihidrorodamina (DHR, 40 mM, D1054 –Sigma Aldrish) para 

determinar as espécies reativas ao nitrogênio: peroxinitrito (ONOO
-
), radicais 

nitrogendioxido (NO2
●
) e peroxidasas como descrito por Gürler (2015). Algumas 

modificações feitas para leitura no Citômetro, resumidamente, em uma alíquota de 150 µL 
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sêmen foi diluído em TALP contendo 5×10
6
 espermatozoides/mL foi adicionado 3 µL DHR 

(40 mM, D1054 –Sigma Aldrish), 2 µL de SYTO-59
®
 (750 mM, Thermo Fisher-S1134) e 1 

µL de iodeto de propídio (0,5 mg/mL, Sigma-Aldrich, P4170). Foram incubadas a 37°C no 

escuro por 30 min. Aproximadamente 10.000 eventos foram analisados por amostra. A DHR 

é Rodamina 123 oxidada, que mostra uma fluorescência verde e pode ser excitada utilizado o 

Laser 488 nm. O FL1-A foi utilizado para a detecção do DHR (fluorescência verde). O PI 

com excitação/emissão de 533/617 nm foi excitado pelo laser vermelho (635 nm) e detectado 

pelo FL3-A e o SYTO-59® com excitação/emissão de 622/645 nm, foi excitado pelo laser 

vermelho (635 nm) e detectado pelo FL4. Foi utilizado o valor absoluto da mediana da 

intensidade de fluorescência do DHR positivo (DHRi) (Figura 10). 

 

 

Figura 10 – Histograma gerado pela análise por citometria de fluxo da produção de espécies reativas de 

nitrogênio (peroxinitrito - ONOO− e derivados) mostrando a população de células positivas e 

negativas para DHRi no FL1-A 

 

Fonte: Florez-Rodriguez, S.A. 

 

 

5.2.3.10 Detecção do Óxido Nítrico  

 

 

O oxido nítrico (NO) intracelular foi medido usando a sonda 4,5-diaminofluorescein-

2/diacetate (DAF-2/DA, 10 µM, Calbiochem, San Diego, California, EUA)) descrita por 

Lampaio, Strijdom, Plessis (2006). Alíquotas de 150 µL de sêmen diluído em TALP (5 x 10
6
 

espermatozoides/mL) foram adicionados 1 µL da sonda DAF-2/DA e incubados a 37 °C/20 

min. Após a incubação 1 µL de PI (0,5 mg/mL) e 1,5 µL de SYTO 59
®

 (750 mM) foram 

adicionados e incubados por mais 10 min a 37°C. Em seguida, a amostra foi analisada por 

citometria de fluxo e as células viáveis (PI negativa) marcadas com a DAF-2/DA foram 

avaliadas quanto ao valor absoluto da mediana da intensidade de fluorescência captada.  
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A DAF-2/DA é excitada utilizando o Laser 488 nm. O FL1-A foi utilizado para a 

detecção da intensidade positiva (fluorescência verde). O PI com excitação/emissão de 

533/617 nm foi excitado pelo laser vermelho (635nm) e detectado pelo FL3-A e o SYTO-59
®
 

com excitação/emissão de 622/645 nm, foi excitado pelo laser vermelho (635 nm) e detectado 

pelo FL4. As células integras (PI-) e marcadas com DAF2-DA foram analisadas, utilizado o 

valor absoluto da mediana da intensidade de fluorescência (DAFi), assim como a 

porcentagem de espermatozoides com membrana plasmática íntegra e positivos para DAF2-

DA (DAF_MI), O valor obtido é  indicado como a mediana em unidades arbitrárias (ua) 

(Figura 11). 

 

 

Figura 11 – Gráfico de pontos gerados pela análise por citometria de fluxo da produção de óxido nítrico pela 

sonda 4,5-diaminofluorescein-2/diacetate (DAF2-DA). A. Histograma da população de células 

positivas e negativas para DAF2-DA. B. Dot-plot da porcentagem de espermatozoides com 

membrana plasmática íntegra e marcados positivamente para DAF (DAF-MI) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Fonte: Florez-Rodriguez, S.A 

 

 

5.3 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

 

Os dados foram separados pelo escore de fertilidade em dois grupos: Alta fertilidade e 

Baixa fertilidade. Assim, para avaliar o resultado das análises convencionais, CASA, 

avaliação da integridade de membranas plasmática, acrossomal, potencial de membrana 

mitocondrial e avalição dos marcadores mitocondriais pela citometria de fluxo frente os 

grupos de fertilidade determinados, foi utilizado o procedimento PROC MIXED o programa 

SAS (versão 9.3, SAS Instituto Inc., Cary, NC, EUA). Em caso de efeitos significativos foi 

utilizado o Teste de Tukey considerando um nível de significância de 5%. Os resultados são 

apresentados com estimativas de médias e erro padrão. Para avaliação do escore de fertilidade 

A B 
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em função de cada característica espermática, os dados foram separados em quartis, para 

dividir os grupos em valores inferiores, médios e superiores de todas as variáveis já 

mencionadas. Posteriormente, foi utilizado o procedimento PROC GLIMMIX do programa 

SAS, sob a metodologia dos modelos lineares generalizado, considerando a variável com 

distribuição binomial e função de ligação logística. Todos os resultados foram submetidos à 

análise de variância (ANOVA), sendo que, em presença de efeito significativo, os dados 

foram avaliados pelo teste de Tukey considerando um nível de significância de 5%. Quando 

os dados foram estatisticamente significativos a nível de 10% se determinou como tendência 

estatística. Adicionalmente foi realizada uma correlação de Pearson para verificar relações 

entre as variáveis estudadas usando o programa estatístico R (R versão 3.3.1 (2016-06-21).  

 

 

5.4 RESULTADOS  

 

 

5.4.1 Estatística descritiva 

 

 

Amostras de sêmen com escore de fertilidade definido pela central foram catalogadas 

em dois grupos: Alta fertilidade (AF), sendo 3 touros com escore entre 0,284 até 0,536 (TP% 

56,25±1,91) e Baixa fertilidade (BF), sendo 3 touros com escore entre -1,579 até -2,447 

(45,6±8,47). A média da fertilidade foi diferente para AF e BF (P<0,05). Os resultados da 

análise por técnicas convencionais (Tabela 16), mostrou que os grupos de alta e de baixa 

fertilidade não diferem em estas características espermáticas (P>0,05). 

 

 

Tabela 16 – Média (± Erro padrão) das características espermáticas avaliadas por técnicas convencionais nos 

grupos de alta fertilidade e baixa fertilidade 

Características espermáticas 
Fertilidade   

Alta  Baixa  Valor de P 

Motilidade subjetiva (%) 66,66 (± 2,29) 61,3889 (± 2,29) 0,1292 

Vigor (escore 1-5) 3,38 (± 0,16) 3,25 (± 0,16) 0,5612 

Conc. Pal. (x10
6
)

1 
24,58 (± 1,79) 22,7083 (± 1,79) 0,4741 

Conc. Mov. Pal. (x10
6
)

2 
16,33 (± 1,38) 14,0174 (± 1,38) 0,261 

Defeitos totais (%) 29,5 (± 5,73) 32,8889 (± 5,73) 0,6833 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 
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Legenda: Conc.Pal: Número de espermatozoides(x10
6
) por palheta, Conc. Mov. Pal: Número de 

espermatozoides móveis (x10
6
) por palheta  

Os animais de alta fertilidade tiveram valores menores de VCL (145,08 ± 6,57 um/s) 

comparado aos de baixa fertilidade (170,69 ± 6,57 um/s). O valor de VAP também foi menor 

no grupo de alta fertilidade (P=0,0119). O ALH tendeu a ser menor para o grupo de alta 

fertilidade (P=0,0755). As outras características do CASA foram similares entre os grupos 

(Tabela 17). 

Pela análise por microscopia de epifluorescência com o uso de sondas fluorescentes 

não foi observada diferença estatística entre os grupos de alta e baixa fertilidade (Tabela 18). 

Para acrossoma (IMA%) houve uma tendência do valor de integridade do acrossoma, já que 

mostra-se numericamente menor para os animais de alta fertilidade (P=0,0773). 

 

 

Tabela 17 – Média (± Erro padrão) das características da motilidade espermáticas avaliadas pelo sistema CASA, 

nos grupos de alta fertilidade e baixa fertilidade 

Características espermáticas 
Fertilidade   

Alta fertilidade Baixa fertilidade Valor de P 

MT (%) 75,91(± 2,93) 71,63 (± 2,93) 0,3229 

MP (%) 55,95(± 2,43) 52,35 (± 2,43) 0,3163 

RAP (%) 70,13 (± 2,90) 65,94 (± 2,90) 0,3275 

VCL (um/s) 145,08 (± 6,57)
b 

170,69 (± 6,57)
a 

0,0174* 

VSL (um/s) 79,62 (± 2,27) 83,36 (± 2,27) 0,268 

VAP (um/s) 96,57 (± 1,65)
b 

103,5 (± 1,65)
a 

0,0119* 

LIN (%) 55,03 (± 2,85) 49,1 (± 2,85) 0,167 

STR (%) 82,31 (± 1,85) 80,57 (± 1,85) 0,5203 

ALH (um) 2,65 (± 0,27) 3,4 (± 0,27) 0,0755 

BCF (Hz) 22,21 (± 1,10) 23,11 (± 1,10) 0,5757 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda: Motilidade total (MT), Motilidade progressiva (MP), Células rápidas (RAP), Velocidade curvilinear 

(VCL), Velocidade progressiva (VSL), Velocidade do trajeto (VAP), Linearidade (LIN), Retilinearidade (STR), 

Deslocamento lateral da cabeça (ALH), Frequência de batimentos da cauda (BCF) 
*ab

 Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (P<0,05) no teste de Tukey 
 

 

Tabela 18– Média (± Erro padrão) das características espermáticas avaliadas pelo uso de sondas fluorescentes, 

para leitura com microscopia de epifluorescência: nos grupos de alta fertilidade e baixa fertilidade 

Características espermáticas 
Fertilidade   

Alta  Baixa  Valor de P 

PIAIA (%) 41,33 (±3,45) 42,55(± 3,45) 0,8068 

PLALS (%) 39,33 (± 4,51) 35,77 (± 4,51) 0,588 

IMP (%)  42,94 (± 5,08) 48,72 (± 5,08) 0,4372 

IMA (%) 51,44 (± 2,31) 57,77 (± 2,31) 0,0773 
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APM (%) 54,83 (± 6,31) 52,33 (± 6,31) 0,7844 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda: Porcentagem de células com integridade de membrana plasmática e acrossomal com alto potencial de 

membrana mitocondrial (PIAIA), porcentagem de células com lesão da membrana plasmática e acrossomal com 

baixo potencial de membrana mitocondrial (PLALS) e as características individuais: integridade de membrana 

plasmática (IMP) integridade de membrana acrossomal (IMA) e alto potencial de membrana mitocondrial 

(APM) 
*ab

 Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (P<0,05) no teste de Tukey 
 

 

Notou-se que pelas análises de citometria de fluxo que algumas variáveis tiveram 

valores superiores no grupo de alta fertilidade, mas a maioria das características seminais 

estudadas não foram diferentes entre alta e baixa fertilidade, embora numericamente são 

observados valores superiores no AF, possivelmente não se conseguiu a diferença estatística 

devido ao coeficiente de variação entre partidas (Tabela 19). Exceto pela avaliação do DAFi, 

mostrando que os animais de AF possuem maior produção de oxido nítrico (NO) do que o 

grupo de baixa fertilidade (5230,5± 434,56 e 3480,28 ± 434,56, respectivamente). 

 

 

Tabela 19 - Média (± Erro padrão) das características espermáticas avaliadas por citometria de fluxo pelo uso de 

sondas fluorescentes, nos grupos de alta fertilidade de fertilidade e baixa fertilidade 

Características espermáticas 
Fertilidade   

Alta  Baixa  Valor de P 

MIAI (%) 48,85 (± 6,23) 44,31 (± 6,23) 0,6162 

MAI (%) 80,74 (± 3,60) 74,31 (± 3,60) 0,2313 

MIHP (%) 23,94 (± 2,81) 23,79 (± 2,89) 0,9714 

Ratio_H:L 3,08 (± 1,08) 1,39 (± 1,12) 0,3028 

MITOi (ua) 632,04 (± 54,59) 599,06 (± 51,46) 0,6687 

MITO_MI (%) 5,30 (± 1,19) 4,10 (± 1,16) 0,4862 

DHEi (ua) 500,94 (±52,76) 456,33 (± 52,76) 0,5611 

BODIPYi (ua) 2119,94 (± 511,63) 2735,44 (± 511,63) 0,4116 

DAF_MI (%) 32,85 (± 3,79) 32,84 (± 3,79) 0,9992 

DAFi (ua) 5230,5 (± 434,56)
a 

3480,28 (± 434,56)
b 

0,0147* 

DHRi (ua) 1082,89 (±142,11) 1125,17 (± 142,11) 0,8369 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017)  

Legenda: Porcentagem de células com integridade de membrana plasmática e acrossoma (MIAI), Integridade de 

membrana acrossomal (MAI), Integridade de membrana plasmática (MI), células com membrana integra e alto 

potencial mitocondrial (MIHP), Relação entre alto e baixo potencial de membrana mitocondrial (Ratio H:L), 

Intensidade de fluorescência da sonda Mitosox Red (MITOi), porcentagem de células com integridade de 

membrana e espécies reativas de oxigênio mitocondriais (MITO_MI), Intensidade de fluorescência da sonda 

Dihidroetidium (DHEi), Intensidade de fluorescência da sonda C11-BODIPY (581/591), (BODIPYi), 

Intensidade de fluorescência da sonda 4,5-diaminofluorescein-2/diacetate (DAFi), porcentagem de células com 

DAF positivo e membrana integra (DAF_MI), Intensidade de fluorescência da sonda Dihidrorodamina (DHRi).
 

*ab
 Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (P<0,05) no teste de Tukey 
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5.4.2 Estatística da separação por quartis  

 

 

Foram distribuídos os dados das características espermáticas por quartis, obtendo três 

grupos: quartil 1 (Inferior) com os valores inferiores, quartil 2 (Médio) com os valores 

intermediários e quartil 3 (Superior) com os valores superiores. Foi observado que entre 

maior for a motilidade subjetiva, maior era o escore de fertilidade (P=0,07). O resto de 

características da análise convencional não mostraram diferença estatística que relacione com 

o escore de fertilidade (Tabela 20). 

Pelo CASA, as características espermáticas que tiveram efeito do escore de fertilidade 

foram o VCL e o VAP, para estas características os valores inferiores obtiveram maior escore 

de fertilidade (P=<0,05). A LIN pelo contrário, quanto maior o valor de LIN foi maior o 

escore de fertilidade (P=<0,05). O ALH é uma variável negativa, o quartil inferior mostrou 

um melhor escore de fertilidade que os quartis médio e superior (P=<0,05), (Tabela 21). 

 

 

Tabela 20– Média (± Erro padrão) das características espermáticas avaliadas por técnicas convencionais e seu 

efeito sobre o escore de fertilidade, nos grupos estabelecidos pela separação de quartis: Inferior, 

Médio e Superior 

Características 

espermáticas 

Quartis 
 

Inferior Médio Superior Valor de P 

Motilidade subjetiva (%) 58,33(± 2,04) 64,50(± 1,12) 68,57 (± 1,34) 
 

Escore de Fertilidade -1,66 (± 0,45) -0,11 (± 0,49) -0,4 (± 0,42) 0,0706 

Vigor (1 – 5) 3,0(± 0,29) 3,0 (± 0,0) 3,52 (± 0,08) 
 

Escore de Fertilidade -1,05(± 0,47) -1,05(± 0,47) -0,54 (± 0,38) 0,4231 

Conc. Mov. Pal (x10
6
) 11,41 (±1,50) 15,17 (±1,47) 18,95 (±1,46) 

 
Escore de Fertilidade -1,26 (± 1,00) -0,43 (± 1,21) -0,71 (± 1,58) 0,505 

Defeitos Totais (%) 17,80 (±4,28) 29,31 (± 4,85) 47,60 (± 6,35) 
 

Escore de Fertilidade -0,37 (± 0,57) -1,05 (± 0,45) -0,62 (± 0,57) 0,6358 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda: Número de espermatozoides móveis (x10
6
) por palheta (Conc. Mov. Pal) 

*ab
 Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (P<0,05) no teste de Tukey 

 

 

Observou-se pela porcentagem de IMA que houve melhor escore de fertilidade 

quando haviam menos espermatozoides com acrossoma íntegros na amostra (P=0,026). As 
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outras características espermáticas pela análise de sondas fluorescentes por microscopia de 

epifluorescência não apresentaram diferencias entre os quartis formados (Tabela 22).  

Tabela 21– Média (± Erro padrão) das características da motilidade espermática avaliadas pelo sistema 

computadorizado da motilidade (CASA): e seu efeito no escore de Fertilidade, nos grupos 

estabelecidos pela separação de quartis: Inferior, Médio e Superior 

Características 

espermáticas 

Quartis 
 

Inferior Médio Superior Valor de P 

MT (%) 63,76 (± 4,58) 73,23 (± 4,29) 84,66 (± 1,78) 
 

Escore de Fertilidade    -1,38 (± 0,55) -0,33 (± 0,43) -0,76(± 0,55) 0,362 

MP (%) 46,34 (±3,29) 53,78 (± 1,90) 62,58 (± 3,81) 
 

Escore de Fertilidade  -1,55 (± 0,50) -0,05 (± 0,39) -1,03 (± 0,50) 0,0837 

RAP (%) 58,24 (± 5,81) 68,11 (± 3,35) 77,72 (± 2,83) 
 

Escore de Fertilidade   -1,38 (± 0,55) -0,70 (± 0,43) -0,16 (± 0,55) 0,3266 

VCL (µm/s) 140,55 (± 6,27) 157,24 (± 8,56) 179,58 (± 5,29) 
 

Escore de Fertilidade    0,39 (± 0,35)
a
 -0,87 (± 0,33)

b
 -1,92 (±0,39)

b
 0,0021* 

VSL (µm/s) 73,40 (± 5,19) 81,65 (± 2,41) 89,34 (± 2,61) 
 

Escore de Fertilidade    -0,56 (± 0,58) -0,66 (± 0,46) -1,04 (± 0,58) 0,8315 

VAP (µm/s) 93,55 (± 4,48) 100,36 (± 1,69) 105,37 (± 2,74) 
 

Escore de Fertilidade    0,47 (± 0,38)
a
 -1,22 (± 0,41)

b
 -1,44 (± 0,35)

b
 0,0049* 

LIN % 45,32 (± 1,00) 51,04 (± 3,b) 60,46 (± 1,83) 
 

Escore de Fertilidade   -1,92 (± 0,46)
b
 -0,44 (± 0,36)

a
 -0,04 (± 0,46)

ab
 0,0268* 

STR % 75,42 (± 1,38) 81,83 (± 2,32) 86,89 (± 1,43) 
 

Escore de Fertilidade   57,87 (± 0,012) 54,31 (± 0,011) 58,36 (± 0,013) 0,7964 

ALH % 2,55 (± 0,12) 2,87 (± 0,15) 3,82 (± 0,37) 
 

Escore de Fertilidade   0,056 (± 0,415)
a
 -0,58(± 0,38)

a
 -1,92 (± 0,45)

b
 0,0182* 

BCF % 20,54 (± 0,37) 22,41 (± 0,51) 24,72 (± 2,10) 
 

Escore de Fertilidade   -0,58 (± 0,58) -0,66(±0,49)  -0,97 (± 0,53) 0,8665 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda: Motilidade total (MT), Motilidade progressiva (MP), Células rápidas (RAP), Velocidade curvilinear 

(VCL), Velocidade progressiva (VSL), Velocidade do trajeto (VAP), Linearidade (LIN), Retilinearidade (STR), 

Deslocamento lateral da cabeça (ALH), Frequência de batimentos da cauda (BCF) 
*ab

 Letras diferentes na mesma linha diferem significativamente (P<0,05) no teste de Tukey 
 

 

Foram encontradas influências da população com acrossoma íntegro e membrana 

integra (MIAI). Quando a integridade do acrossoma é baixa (<40) é relacionado à baixa 

fertilidade em comparação aos valores médios, mas, não difere do quartil com valores 

superiores. O mesmo aconteceu para os valores de MI, sendo que os valores médios são os de 

melhor fertilidade (P=0,0117). Em relação à produção de NO avaliado pelo DAFi, o quartil 

inferior mostrou um escore mais baixo de fertilidade do que o quartil médio e superior. 

Quando a produção de NO (NO) teve baixa detecção pela intensidade de fluorescência do 

DAFi (ua) o escore de fertilidade foi negativo (-1,92). Os demais resultados da citometria 

estão na Tabela 23. 
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Tabela 22– Média (± Erro padrão) das características espermáticas avaliadas pelo uso de sondas fluorescentes, 

para leitura com microscopia de epifluorescência e seu efeito no escore de fertilidade, nos grupos 

estabelecidos pela separação de quartis: Inferior, Médio e Superior 

Características 

espermáticas 

Quartis 
 

Inferior Médio Superior Valor de P 

PIAIA (%) 33,30 (± 2,14) 41,06 (± 3,60) 52,00 (± 2,74) 
 

Escore de Fertilidade    -0,36 (± 0,56) -0,63 (± 0,44) -1,30 (± 0,56) 0,4917 

PLALS (%) 25,60 (±4,94) 38,13 (± 2,64) 48,60(± 1,64) 
 

 Escore de Fertilidade  -1,25 (± 0,57) -0,61 (± 0,45) -0,44 (± 0,57) 0,5750 

IMP (%) 34,70 (± 2,71) 43,63 (± 3,81) 60,50 (± 7,44) 
 

 Escore de Fertilidade  0,05 (± 0,53) -0,89 (± 0,42) -1,30 (± 0,53) 0,2139 

IMA (%) 44,90(± 5,42) 55,33 (± 2,71) 60,93 (± 2,76) 
 

Escore de Fertilidade    0,46 (± 0,46)
a
 -1,15 (± 0,42)

b
 -1,25 (± 0,39)

b
 0,026* 

APM (%) 40,30 (± 2,02) 52,44 (± 7,05) 68,70 (± 2,93) 
 

Escore de Fertilidade  -0,79 (± 0,56) -0,39 (± 0,45) -1,25 (± 0,56) 0,5116 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda: Porcentagem de células com integridade de membrana plasmática e acrossomal com alto potencial de 

membrana mitocondrial (PIAIA), porcentagem de células com lesão da membrana plasmática e acrossomal com 

baixo potencial de membrana mitocondrial (PLALS) e as características individuais: integridade de membrana 

plasmática (IMP) integridade de membrana acrossomal (IMA) e alto potencial de membrana mitocondrial 

(APM) 
*ab

 Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (P<0,05) no teste de Tukey 
 

Tabela 23– Média (± Erro padrão) das características espermáticas avaliadas com o uso de sondas fluorescentes 

pela citometria de fluxo. Nos grupos: Alta (A), Média (M) e Baixa fertilidade (B) 

Características 

espermáticas 

Quartis 
Valor de P Inferior Médio Superior 

MIAI (%) 35,30 (± 4,43) 46,00 (± 4,29) 58,80 (± 5,25) 
 

Escore de Fertilidade  -1,65(± 0,44)
b
 0,14(± 0,34)

a
 -1,27 (± 0,44)

b
 0,0117* 

MAI (%) 55,33 (± 2,71) 60,93 (± 2,76) 86,75 (± 1,76) 
 

Escore de Fertilidade  -1,36(± 0,55)
b
 -0,73(± 0,43) -1,13(± 0,55) 0,3161 

MI (%) 35,66 (± 4,37) 46,19 (± 4,26) 58,98 (± 5,32) 
 

Escore de Fertilidade  -1,65(± 0,44)
b
 0,14(± 0,34)

a
 -1,27 (± 0,44)

b
 0,0117* 

MIHP (%) 18,49 (± 1,82) 22,59(± 1,79) 31,12 (± 5,13) 
 

Escore de Fertilidade  -0,41 (± 0,58) -0,95 (± 0,49) -0,76 (± 0,53) 0,7832 

Ratio H:L 0,55 (± 0,20) 1,22 (± 0,29) 3,11 (± 2,14) 
 

Escore de Fertilidade  -0,96 (± 0,53) -0,92 (± 0,45) 0,06 (± 0,53) 0,3179 

MITO-MI (%) 2,21(± 0,60) 4,82 (± 1,42) 7,39 (± 0,74) 
 

Escore de Fertilidade  -1,04 (± 0,55) -1,15 (± 0,47) -0,07 (± 0,55) 0,3229 

MITOi 434,90 (± 81,21) 635,19 (± 51,56) 765,40 (± 102,18) 
 

Escore de Fertilidade  -1,41 (± 0,55) -0,25 (± 0,46) -0,95(± 0,55) 0,2957 

DHEi 308,00 (± 65,52) 479,38 (± 51,31) 648,10 (± 145,86) 
 

Escore de Fertilidade  -0,62 (± 0,58) -0,97 (± 0,46) -0,5 (± 0,0,58) 0,7942 

BODIPYi 1423,20(± 372,78) 2288,69(±438,28) 3654,60(± 860,90) 
 

Escore de Fertilidade  -0,44 (± 0,51) -0,32 (± 0,40) -1,72 (± 0,51) 0,1156 

DAF-MI (%) 19,64 (± 6,56) 32,93(±3,86) 32,930 (± 3,86) 
 

Escore de Fertilidade  -0,81 (± 0,57) -0,46 (± 0,45) -1,12 (± 0,57) 0,6727 

DAFi 2497,40(± 1234,41) 4211,58(± 573,45) 5805,79(± 433,76) 
 

Escore de Fertilidade  -1,92 (± 0,46) 
b
 -0,28 (± 0,42) 

a
 -0,26 (± 0,39) 

a
 0,0257* 

DHRi 732,90(± 251,26) 1088,94(± 67,77) 1499,30(± 278,52) 
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Escore de Fertilidade  -0,72 (± 0,58) -0,97 (± 0,46) -0,39 (± 0,58) 0,742 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda: Porcentagem de células com integridade de membrana plasmática e acrossoma (MIAI), Integridade de 

membrana acrossomal (MAI), Integridade de membrana plasmática (MI), células com membrana integra e alto 

potencial mitocondrial (MIHP), Relação entre alto e baixo potencial de membrana mitocondrial (Ratio H:L), 

Intensidade de fluorescência da sonda Mitosox Red (MITOi), porcentagem de células com integridade de 

membrana e espécies reativas de oxigênio mitocondriais (MITO_MI), Intensidade de fluorescência da sonda 

Dihidroetidium (DHEi), Intensidade de fluorescência da sonda C11-BODIPY (581/591)(BODIPYi), Intensidade 

de fluorescência da sonda 4,5-diaminofluorescein-2/diacetate (DAFi), porcentagem de células com DAF 

positivo e membrana integra (DAF-MI), Intensidade de fluorescência da sonda Dihidrorodamina (DHRi), 
*ab

 Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (P<0,05) no teste de Tukey 
 

 

5.4.3 Correlações da taxa de prenhez com análises convencionais e análises objetivas 

 

 

A tabela 24 mostra os valores da correlação (r) e significância (p) entre a taxa de 

prenhez e as características seminais avaliadas. No geral foi observado que a Motilidade 

subjetiva teve um coeficiente alto de correlação (r=0,62; p=0,0064), mas a Motilidade total 

avaliada pelo CASA não teve correlação, mas das outras características do CASA, o VAP e o 

VCL tiveram correlação negativa com relação a taxa de prenhez. A integridade do acrossoma 

e a presença de oxido nítrico foram positivamente correlacionados (p<0,05). 

 

 

Tabela 24 – Coeficientes de correlação de Pearson entre a taxa de prenhez dos grupos de alta e baixa fertilidade 

e as análises convencionais e análises objetivas (CASA e sondas fluorescentes) 

Característica espermática Coeficiente r Valor de p 

Motilidade subjetiva (%) 0.62 0.0064* 

Vigor (escore 1-5) 0.44 0.067* 

Conc. Pal. (x10
6
)

1
 0.37 0.134 

Conc. Mov. Pal. (x10
6
)

2
 0.51 0.02* 

Defeitos totais (%) -0.3 0.221 

MT (%) 0.24 0.343 

MP (%) 0.18 0.469 

RAP (%) 0.22 0.386 

VCL (um/s) -0.58 0.011* 

VSL (um/s) -0.24 0.346 

VAP (um/s) -0.46 0.055* 

LIN (%) 0.36 0.142 

STR (%) 0.12 0.642 

ALH (um) -0.44 0.065† 

BCF (Hz) -0.41 0.094† 

PIAIA (%) -0.03 0.921 

PLALS (%) 0.05 0.841 

IMP (%) -0.17 0.51 

IMA (%) -0.32 0.194 
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Continuação 

APM (%) 0.09 0.711 

MIAI (%) 0.33 0.184 

Característica espermática Coeficiente r Valor de p 

MAI (%) 0.48 0.043* 

MI 0.32 0.196 

MIHP (%) -0.17 0.512 

Ratio_H:L 0.22 0.405 

MITOi (ua) 0.15 0.572 

MITO_MI (%) 0.3 0.24 

DHEi UA) 0.23 0.36 

BODIPYi UA) -0.16 0.537 

DAF_MI (%) 0.1 0.885 

DAFi UA) 0.57 0.014* 

DHRi UA) -0.19 0.452 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda: Motilidade total (MT), Motilidade progressiva (MP), Células rápidas (RAP), Velocidade curvilinear 

(VCL), Velocidade progressiva (VSL), Velocidade do trajeto (VAP), Linearidade (LIN), Retilinearidade (STR), 

Deslocamento lateral da cabeça (ALH), Frequência de batimentos da cauda (BCF), Porcentagem de células com 

integridade de membrana plasmática e acrossoma (MIAI), Integridade de membrana acrossomal (MAI), 

Integridade de membrana plasmática (MI), células com membrana integra e alto potencial mitocondrial (MIHP), 

Baixo potencial de membrana mitocondrial (LPM) e Alto potencial de membrana mitocondrial (HPM), Relação 

entre alto e baixo potencial de membrana mitocondrial (Ratio H:L), Intensidade de fluorescência da sonda 

Mitosox Red (MITOi), porcentagem de células com integridade de membrana e espécies reativas de oxigênio 

mitocondriais (MITO_MI), Intensidade de fluorescência da sonda Dihidroetidium (DHEi), Intensidade de 

fluorescência da sonda C11-BODIPY (581/591), (BODIPYi), Intensidade de fluorescência da sonda 4,5-

diaminofluorescein-2/diacetate (DAFi), porcentagem de células com DAF positivo e membrana integra 

(DAF_MI), Intensidade de fluorescência da sonda Dihidrorodamina (DHRi).  

† p≤0,09 †P<0,10 e*P<0,05. Indica significância pela correlação de Pearson 

 

 

5.5 DISCUSSÃO  

 

 

As partidas deste experimento são de animais elite, maduros e que foram selecionados 

para reprodução comercial na indústria de IA, e cujas partidas passam por um controle de 

qualidade seguindo os requerimentos mínimos para aprovação de partidas de sêmen. Mesmo 

sendo partidas aprovadas pela central, com características espermáticas dentro do padrão 

convencional, existiu diferença entre o resultado final da taxa de prenhez de este grupo de 

touros. He bem relatado sobre as diferenças na fertilidade entre touros mesmo com 

características seminais “normais” (OLIVEIRA et al., 2013a; SANTOS, 2016), assim como, 

que os testes laboratoriais convencionais não são suficientes para determinar a fertilidade 

real, devido as inúmeras características envolvidas no processo de fertilidade. O método mais 

representativo para avaliar o potencial fecundante do sêmen é pelos resultados obtidos da 
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fertilidade in vivo após uma programa de IA ou de monta natural. No entanto, é difícil aplicar 

este método na rotina pelo custo e tempo requerido (AL NAIB et al., 2011; SUDANO et al., 

2011; MORADO et al., 2015).  

Estimativas do potencial de fertilidade tem sido difíceis, devido a que a fertilidade é 

um processo multifatorial e no que respeita ao macho, o sêmen deve possuir muitas 

características funcionais e estruturais que confiram a habilidade para que o processo de 

fecundação aconteça (AMANN, 1989; RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ, 2006). Na amostra 

seminal deve existir uma população suficiente de espermatozoides possuindo certas 

características especificas como mínimo (FERRAZ et al., 2014). No entanto, como foi 

observado pela análise convencional, as partidas de sêmen dos touros de alta e baixa 

fertilidade apresentavam motilidade subjetiva, vigor, morfologia e concentração semelhantes, 

indicando que pelas técnicas convencionais, estas condições mínimas que o sêmen deve 

possuir não determinaram o potencial de fertilidade entre os grupos. A determinação da 

motilidade é geralmente considerada como uma das características mais importantes 

associadas com a capacidade de fertilização dos espermatozoides (NAGY et al., 2015).  

Neste estudo, o cálculo da média da motilidade total do grupo de alta e baixa 

fertilidade pelo sistema CASA não foi informativo para explicar a diferença de fertilidade. 

No entanto, outras características de qualidade e velocidade do movimento como foi o VAP e 

o VCL indicaram que o grupo de menor fertilidade tinha uma população de espermatozoides 

mais velozes. A melhor velocidade sem qualidade do movimento pode indicar que os 

espermatozoides estão passando por um processo de hiperactivação e seguidamente, os 

espermatozoides precapacitados perdem seu potencial de fertilidade. Uma teoria sobre o 

movimento flagelar, indica que altas velocidades estimula a produção de ROS e o aumento de 

ROS pode levar a redução da viabilidade, assim, a restrição da motilidade incrementa a 

sobrevivência espermática (SCOTT; RAMIREZ-REVECO; PARODI, 2016). O ALH é uma 

característica espermática relacionada com menor potencial de fertilidade, sendo que o grupo 

de baixa fertilidade apresentava valores superiores que os encontrados no grupo de AF 

respectivamente (3,4±0,27 e 2,65±0,27). Esta característica do movimento é relacionada 

igualmente com eventos da capacitação espermática. Portanto, o aumento do VAP, VCL e 

ALH poderiam ser considerados como critérios para identificar amostras seminais menos 

férteis. Que fazem parte de subpopulações velozes com movimento lateral aumentado, 

requerendo do aumento do metabolismo e maior gasto energético. Assim, a traves do uso do 

CASA foram detectadas algumas diferenças da fisiologia do movimento de espermatozoides 

de alta e baixa fertilidade. 



A r t i g o  2    | 102 

 

   

Ao respeito, Amann e Waberski (2014) sugerem que a avaliação das características da 

motilidade espermática não pode estimar o potencial de fertilidade dos espermatozoides em 

uma determinada amostra que foi usada para IA. Das características do CASA mais 

informativas são a VCL e STR, com classificação em três grupos: (1) inmoteis, VCL próximo 

de zero; (2) indesejável com baixo VCL ou STR; E (3) satisfatório, VCL e STR dentro dos 

valores preconizados. Embora, nossos resultados mostraram que o STR foi similar entre os 

grupos de fertilidade e o VCL mais satisfatório foi o menor valor encontrado no grupo de AF 

(145±6,57) em comparação ao de baixa fertilidade (170±6,57). O uso de CASA fornece 

estimativas da função espermática através do estudo de várias características da motilidade, 

velocidade e tipo de movimento, que se correlacionam com o potencial de fertilidade do 

touro (FARRELL et al., 1998; OLIVEIRA et al., 2013a; NAGY et al., 2015). O VAP 

apresenta alta correlação (r= 0,70; p=0,023) com taxa de não retorno (NRR) aos 75 dias 

(NAGY et al., 2015). 

Em touros Holstein foi encontrado que a fertilidade se correlaciona moderadamente 

com motilidade total (r=0,25 p=0,0016), STR (r=0,33 p=<0,0001), LIN (r=0,28 p=0,0006) e 

% fragmentação do DNA (r=-0,16 p= 0,04), no entanto, as avaliações de integridade de 

membrana, acrossomal e peroxidação lipídica não mostraram relação com a fertilidade 

(GLIOZZI et al., 2017). A avaliação da motilidade espermática deve dar uma imagem global 

da qualidade do espermatozoide e deve estar de acordo com outras características 

espermáticas, tais como a integridade membranas (GIARETTA et al., 2017). Como 

demostrado por Davila et al. (2015) a motilidade total pelo CASA foi correlacionada com 

integridade de membranas e atividade mitocondrial. Alguns características como o VAP, 

VSL e WOB mostraram uma correlação negativa significativa com a percentagem de 

espermatozoides com acrossoma intacto (GIARETTA et al., 2017). O efeito das 

características do CASA e da integridade de membranas e potencial de membrana 

mitocondrial sobre a fertilidade no sêmen de touro precisa ser aprofundada, dado que 

diferenças na taxa de prenhez (%) foram influenciadas pela qualidade do sêmen (OLIVEIRA 

et al., 2014). As análises laboratoriais atualmente utilizadas para avaliar o espermatozoide 

não se correlacionam consistentemente com a fertilidade dos espermatozoides (MOCÉ; 

GRAHAM, 2008). Essas inconsistências nos resultados ressaltam a importância da existência 

de valores de referência para as características avaliadas pelo CASA, que permitam 

interpretar os resultados para cada espécie (AMANN; WABERSKI, 2014). 

De acordo com os resultados das análises utilizando sondas fluorescentes para leitura 

por microscopia de epifluorescência não foi possível encontrar diferenças entre a integridade 
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da membrana plasmática e o potencial de membrana mitocondrial entre grupos de alta e baixa 

fertilidade. A presença de estas populações PIAIA, MPI, APM foi semelhante entre grupos. 

Estas populações se encontram dentro da porcentagem normal já relatada por Celeghini et al., 

2008. (2008) para sêmen de touros. Análises utilizando sondas fluorescentes por citometria 

de fluxo podem estimar a capacidade fertilizante do sêmen (MORADO et al., 2015; 

SELLEM et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2012). O FITC-PSA na 

avaliação da integridade da membrana acrossomal por citometria de fluxo é um bom preditor 

da taxa de concepção (OLIVEIRA et al. 2013, CELEGHINI et al. 2007).  

No presente estudo foi encontrado que o grupo de AF apresentava menor 

porcentagem de espermatozoides com acrossoma integro (IMA). No entanto, na avaliação 

pela citometria de fluxo foi possível comprovar que o grupo de alta fertilidade tinha valores 

superiores (80,74 ±3,60) de integridade de membrana acrossomal (MAI) que o grupo de 

baixa fertilidade (74,31±3,60). O uso da citometria de fluxo deu maior acurácia ao uso de 

sondas fluorescentes para detecção do potencial de fertilidade.  

Coincidindo com Gliozzi et al. (2017) e Sellem et al. (2015), a população de 

espermatozoides com membrana integra e acrossoma integro e com alto potencial de 

membrana mitocondrial não foram diferentes para partidas de sêmen de alta e baixa 

fertilidade.  

Dos resultados da análise de usando sondas fluorescentes para analises simultâneas de 

membranas, produção de espécies reativas de oxigênio e peroxidação lipídica também não 

mostraram diferenças entre grupos de alta e baixa fertilidade.  

Gliozzi et al. (2017) usando o test de vivos e mortos (LIVE-DEAD® Sperm Viability 

Kit (Life Technologies Italia, Monza, Italy) encontrou que a membrana plasmática é mais 

resistente a os danos efeitos da congelação em touros de alta fertilidade. Em touros de baixa 

fertilidade a criopreservação espermática pode reduz a tolerância para o estresse oxidativo, 

causando também diminuição da atividade de enzimas antioxidantes e levando a maior danos 

na membrana plasmática. Diferindo dos achados do presente experimento, onde nem pela 

microscopia de epifluorescência nem pela citometria de fluorescência foi detectada diferenças 

entre grupos de fertilidade.  

No presente estudo foram realizadas diferentes técnicas de avaliação mitocondrial. 

Desde o principal método de avaliação do potencial de membrana mitocondrial até diferentes 

técnicas de avaliação de biomarcadores da função mitocondrial. Existem biomarcadores 

mitocondriais que são importantes indicadores de sua função. Por exemplo, a produção de 

energia pela síntese de ATP na mitocôndria requer potencial de membrana mitocondrial, este 
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potencial também é requerido para a homeostase do cálcio e apoptose; portanto, o potencial 

mitocondrial é o principal biomarcador mitocondrial (ZHANG et al., 2017). Os marcadores 

mitocondriais avaliam a atividade mitocondrial e especificamente a modulação dos 

mecanismos oxidativos. Em um estudo foi determinada a influência do desafio oxidativo no 

desenvolvimento embrionário in vitro, determinando que o efeito varia dependendo da 

intensidade do desafio oxidativo (CASTRO et al., 2016). A análise dos biomarcadores 

mitocondriais mostrou que o metabolismo da mitocôndria grupos de alta e baixa fertilidade 

foi semelhante e não foram de valor preditivo para fertilidade neste grupo de partidas. A 

pesar que Sousa et al. (2011) relatou que o funcionamento mitocondrial é crucial para os 

espermatozoides, sendo altamente relacionado com altas taxas de funcionalidade e fertilidade 

da célula espermática. A função mitocondrial é essencial para a capacitação espermática, isso 

envolve a fosforilação de proteína tirosina, a diminuição da síntese do glutamato peroxidasa e 

ATP sintase subunidade beta reduz a fertilidade do sêmen (SHAHANI et al., 2010). Esta 

organela também é responsável pela maior parte da produção endógena de espécies reativas 

ao oxigênio (ROS) como biometabólitos (CÂMARA; GUERRA, 2008). Alguns estudos 

tinham mostrado valor preditivo da avaliação da mitocôndria espermática e do estado 

energético dos espermatozoides com fertilidade. O funcionamento mitocondrial é altamente 

relacionado com altas taxas de funcionalidade e fertilidade da célula espermática, dessa 

forma, a avaliação criteriosa da função mitocondrial surge como ferramenta para o sucesso na 

seleção de animais de interesse reprodutivo (ANGRIMANI et al., 2015). 

A produção de espécies reativas mitocondriais e citoplasmáticas foi quantificada, 

devido a que níveis baixos de ROS são necessários para as funções normais de 

espermatozoides como capacitação, hiperativação, motilidade, reação acrosômica, fusão ao 

oócito e fertilização (VENKATESH et al., 2009). No entanto, só numericamente parecia que 

o grupo de maior fertilidade tinha maior produção de ROS, sem diferença estatística com o 

grupo de baixa fertilidade. 

No presente estudo, o resultado da fertilidade de 3 touros (3 partidas) são baseados no 

resultado dos dados provenientes da recopilação de 29.939 IA em 286 rebanhos que 

determinou os touros de alta fertilidade (TP%=54,3±1,0) e de 3.259 IA em 23 rebanhos que 

determinou os touros de baixa fertilidade (TP%=41,5±2,3). A diferença entre touros foi 

significativa (P<0,05). As análises espermáticas in vitro foram associadas com a taxa de 

prenhez, obtendo altas correlações na motilidade subjetiva (r=0,62; P=0,006), com 

concentração de espermatozoides moveis por palheta (x10
6
) (r=0,51; P=0,02) e com vigor 

(r=0,44; P=0,06). Mostrando que as análises convencionais estão associadas ao potencial de 
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fertilidade, mas não se sabe se a fertilidade a campo poderia realmente ser prevista por esses 

características. 

Segundo Nagy et al. (2015) as análises do CASA das características da motilidade, 

velocidade e qualidade do movimento, fornece informações mais valiosas sobre os 

características fisiológicos do estado dos espermatozoides e estão altamente associados com 

taxa de não retorno à os 30 dias (NRR30). Este autor encontrou altas e positivas correlações 

para a VAP (r= 0.66; P=0.035), VSL (r= 0.66. P= 0.035), VCL (r= 0.70; P= 0.023). Os 

nossos resultados foram contraditórios aos de Nagy et al. (2015). As características do 

movimento espermático que apresentaram correlação negativa com fertilidade foram o VCL 

(r=-0.58; P=0,01), VAP (r=-0,46; P=0,05), ALH (r=-0,44; P=0,06), BCF (r=-0,41; P=0,09). A 

motilidade total (r=0,24; P=0,34) e LIN (r=0,36; P=0,14) tiveram baixa e positiva correlação, 

mas não alcanço a significância. De fato as características do sêmen influenciam no resultado 

final da fertilidade, existindo correlação com fertilidade in vivo (TARTAGLIONE; RITTA, 

2004; SUDANO et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2013b).  

Outras características que mostraram associação com fertilidade foram a integridade 

acrossomal (r=0,48; P=0,043), sua avaliação foi feita usando a citometria de fluxo, sendo 

estas duas características importantes preditores de fertilidade. A integridade do acrossoma já 

foi relatada como um marcador de fertilidade (CELEGHINI et al., 2008; OLIVEIRA et al., 

2013b; SELLEM et al., 2015). Pelo contrário Gliozzi et al. (2017) não observaram correlação 

entre a avaliação do acrossoma e a fertilidade. Esses autores também observaram diferenças 

limitadas entre grupos de alta e baixa fertilidade, eles atribuem seus resultados à faixa estreita 

de fertilidade entre touros, embora todos os touros tenham sido escolhidos nos extremos da 

fertilidade pela curva de distribuição. 

Em programas reprodutivos onde é usada a inseminação artificial e IATF o uso de 

sêmen de alta qualidade é fundamental para o sucesso reprodutivo. Então, análises mais 

objetivas complementam a análise do sêmen e tem maior eficiência na detecção de sêmen 

com melhor qualidade, quando eventualmente alguma alteração da estrutura ou função 

espermática não seja detectada pelas análises convencionais. 

A capacidade de fecundação envolve mais fatores que aqueles avaliados pela análise 

convencional. Podem ser fatores relacionados com a fêmea, a nutrição, o meio ambiente, o 

clima, ou com o manejo do programa de reprodução, protocolos, a técnica de inseminação, o 

inseminador, o descongelamento do sêmen (SÁ FILHO et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2012, 

2013b). Um fator que pode estar influenciando a fertilidade é o fato que a fertilidade de 
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touros varia de 0,5 e 2,5% entre vacas inseminadas com e sem sincronização, sugerindo que a 

sincronização hormonal reduz a fertilidade dos touros (ABDEL-AZIM, 2010). 

No presente estudo também foram associadas a produção de NO e a fertilidade, sendo 

alta a correlação encontrada (r=0,57; P=0,01). A literatura reporta que o NO é essencial para 

a função espermática (LAMPAIO et al., 2014, NISOLI et al., 2006), regula muitos processos 

mas as vezes é paradoxal sua função (LAMPAIO et al., 2014). Em níveis fisiológicos, o NO 

participa da capacitação espermática, reação acrossomal e efeito antiapoptótico (WANG et 

al., 2014, ROESSNER et al., 2010). Coincidindo também com Franco (2013), que relatou em 

espermatozoides de equino que o NO pode funcionar como um captador de radicais livres e 

inativar o O2
●-

, mas o excesso pode resultar na geração de ONOO-, um oxidante potente que 

se descompõe para formar o radical hidroxila (HOONO), que pode causar a peroxidação 

lipídica por nitrosação. A produção de O2
●- 

e de peroxinitritos, assim como a peroxidação 

lipídica mostraram valores semelhantes em grupos de alta e baixa fertilidade. Mas o grupo de 

alta fertilidade teve maior produção de NO controlando a produção de espécies reativas do 

oxigênio e do nitrogênio. Demostrando que o impacto positivo do NO resultados de taxa de 

prenhez in vivo.  

 

 

5.6 CONCLUSÕES  

 

 

Foi determinado que existe um baixo impacto sobre a fertilidade de amostras de 

sêmen de alta e baixa fertilidade espermatozoide, devido a que o espermatozoide é uma 

célula altamente complexa. 

Analises multiparamétricas abordando o estudo de características espermáticas por 

métodos mais sensíveis de avaliação seminal como as sondas fluorescentes por citometria de 

fluxo devem ser aplicados para o diagnóstico da qualidade espermática e predição do 

potencial de fertilidade.  

A análise convencional, o CASA e citometria de fluxo são excelentes ferramentas de 

diagnóstico para monitorar a qualidade do sêmen quando associadas. Que pode ser usado no 

controle de qualidade e predição do potencial de fertilidade de amostras de sêmen.  

No entanto, sugere-se, que os touros apresentam diferença nas características 

espermáticas mesmo apresentando níveis de fertilidade semelhantes e deve ser identificado 
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em cada touro e em cada partida quais são as características que estão influenciando mais na 

fertilidade individualmente. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

ARTIGO 3 
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6 ARTIGO 3. RELAÇÃO ENTRE AS CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE 

ESPERMÁTICA DE PARTIDAS DE SÊMEN BOVINO E A FERTILIDADE IN 

VIVO: CONTRIBUIÇÃO DOS MARCADORES MITOCONDRIAIS  

 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

 

 

O mercado da IATF no Brasil ganha cada vez mais espaço nos programas de 

reprodução animal e o uso exclusivo de sêmen congelado incrementa a demanda de sêmen. 

Com o propósito de aumentar a eficiência reprodutiva de um programa de IATF, um dos 

fatores chaves é o uso de sêmen de alta qualidade com capacidade fecundante. As técnicas 

convencionais de análise seminal in vitro falham na predição do potencial de fertilidade de 

uma partida de sêmen usada a campo (SANTOS, 2016a). As técnicas mais objetivas como o 

CASA, não conseguem detectar diferenças entre touros de baixa ou média fertilidade 

(VINCENT et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2014b). Muitos outros testes de avaliação seminal 

têm sido desenvolvidos para determinar o potencial de fertilidade de uma maneira mais 

acurada e objetiva.  

A relação entre qualidade do sêmen de touros com a fertilidade a campo, seja por 

resultado da taxa de prenhez, ou pela taxa de não retorno ao estro (NRR), tem sido foco de 

muitas pesquisas (CHRISTENSEN et al., 2005; VINCENT et al., 2012; OLIVEIRA et al., 

2014b; SELLEM et al., 2015, SANTOS, 2016a). Entretanto, os resultados são controversos. 

As técnicas convencionais analisam um atributo espermático por vez, são subjetivas e o 

resultado varia entre técnicos. Para contornar este problema surgiram técnicas objetivas 

mediante o uso de sondas fluorescentes para o estudo de várias estruturas espermáticas ao 

mesmo tempo (CELEGHINI et al., 2008) e técnicas de utilizando sistema computadorizado 

de análise da motilidade. Dada a complexidade do processo de fecundação e os 

requerimentos que deve apresentar uma amostra de sêmen para levar com sucesso este 

processo, a associação de vários testes in vitro para avaliar qualidade seminal seria mais 

apropriada para tirar uma conclusão válida (KUISMA et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2012; 

SHALOM-PAZ et al., 2014; SELLEM et al., 2015). Resultados com sêmen humano apontam 

a mitocôndria como um indicador apropriado de melhor qualidade espermática e associado 

intimamente com habilidade de fecundação, pois notou-se que maior percentual da população 
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de espermatozoides com alto potencial de membrana mitocondrial poderia estar associada a 

melhora do potencial de fertilidade (SOUSA et al., 2011; AMARAL et al., 2013). 

Com a inovação contínua, a citometria de fluxo (FC) está sendo cada vez mais 

aplicada no diagnóstico rotineiro andrológico (FATHI et al., 2011) e permite avaliar 

simultaneamente uma população de milhões de espermatozoides de uma partida de sêmen em 

minutos (PEÑA, 2015). A citometria de fluxo possibilita a determinação mas objetiva e 

profunda da qualidade espermática (CHRISTENSEN et al., 2005; BATTUT, 2016; 

MALAMA et al., 2017). Portanto, a seleção de partidas de sêmen baseada no método de 

citometria de fluxo permitiria uma predição da qualidade seminal que melhoraria os 

resultados da taxa de prenhez a campo. 

Tentando resolver a dúvida sobre quais são as características seminais que devem 

possuir uma amostra com alto potencial fecundante foram estudados os aspectos funcionais e 

estruturais do espermatozoide, aplicando a citometria de fluxo para o estudo de diferentes 

organelas espermáticas, dando-se destaque à avaliação de marcadores mitocondriais e 

processos fisiológicos associados com sua função como é o estresse oxidativo. 

 

 

6.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

A condução do presente estudo está de acordo com a Comissão de Ética no Uso de 

Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 

(aprovado no protocolo CEUA-FMVZ nº 3649100616). 

 

 

6.2.1 Local e período experimental 

 

 

O presente experimento foi realizado entre agosto de 2014 e maio de 2016 no 

Laboratório de Andrologia e Tecnologia de Embriões Suínos (LATES), no Laboratório de 

Biotecnologia do Sêmen e Andrologia (LBSA) do Centro de Biotecnologia em Reprodução 

Animal do Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia e no Laboratório de Morfofisiologia Molecular e Desenvolvimento (LMMD) do 
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Departamento de Ciências básicas da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 

pertencentes à Universidade de São Paulo, Campus “Fernando Costa”, Pirassununga, SP. 

 

 

6.2.2 Touros e Partidas de sêmen  

 

Foram recebidas 29 partidas de sêmen, provenientes de 7 touros das raças Nelore e 4 

Angus, com idade entre 2 e 14 anos, pertencentes a três centrais de reprodução diferentes, 

foram coletados, avaliados e processados para criopreservação na respectiva central. Quatro 

palhetas de cada partida foram doadas para este estudo. Estas palhetas foram armazenadas em 

botijões de nitrogênio líquido (-196ºC) e mantidas no laboratório até as análises. 

 

 

6.2.3 Critérios para seleção do sêmen usado na IATF 

 

 

Somente as partidas consideradas aprovadas, seguindo as recomendações 

estabelecidas pelo CBRA (2013), foram utilizadas no programa de IATF. Toda as partidas 

tinham volume ≥ 0,25 mL; motilidade progressiva ≥ 30%; vigor ≥3, número de 

espermatozoides móveis/palheta ≥ 10x10
6
, espermatozoides normais ≥70%, defeitos maiores 

≤ 20% e defeitos menores ≤ 30%. Para isto, duas palhetas de cada partida foram 

descongeladas em banho-Maria a 37ºC durante 30 segundos, o sêmen foi depositado em 

microtubos (1,5 mL) pré-aquecidos a 37ºC, homogeneizado e mantido em banho-Maria seco 

na temperatura de 37ºC durante as análises. Foram realizadas as avaliações convencionais: 

motilidade subjetiva do sêmen (%), vigor (1 – 5), concentração por câmara de Neubauer 

(espermatozoides/palheta) e morfologia espermática (%) por microscopia de contraste de 

interferência diferencial.  

 

 

6.2.4 Animais e protocolo para inseminação artificial em tempo fixo (IATF) 

 

 

Um grupo de vacas da raça Nelore (n =4.795), sendo pluríparas (n=4.597), primíparas 

(n =112) e solteiras (n=86), com idade entre 4 e 10 anos e escore de condição corporal (ECC) 
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entre 2 – 5, seguindo uma classificação de 1 a 5, foram incluídas em um programa de IATF. 

Os animais foram mantidos em pasto composto por Brachiaria brizantha ou Brachiaria 

decumbens, suplementados com sal mineral e livre acesso à água, separadas em diferentes 

lotes em cinco fazendas comerciais de gado de corte no Estado do Mato Grosso do Sul e na 

cidade de Puerto Suárez (Bolívia) e na fazenda localizada no Estado do Paraná. A IATF foi 

realizada durante a estação de monta de 2014 a 2015.  

As vacas foram sincronizadas utilizando o mesmo protocolo de tratamento hormonal 

de três manejos. No dia “0” todas as vacas receberam dispositivo intravaginal contendo 

progesterona (Sincrogest, Ourofino, Cravinhos, SP, Brasil), e uma aplicação de 2 mg de 

Benzoato de estradiol (BE, Sincrodiol, Ourofino). Após 8 dias foram removidos das vacas os 

dispositivos intravaginais e seguidamente administrado via IM 1 mg de Cipionato de estradiol 

(ECP, Zoetis, São Paulo, Brasil), 300 UI de gonadotrofina coriônica equina (eCG, Folligon®, 

Intervet-Schering Plough) e 0,530 mg de Cloprostenol sódico (Sincrocio®, Ourofino); 48 

horas após, as vacas foram submetidas à IATF (Figura 12).  

A IA foi realizada por inseminadores treinados da própria fazenda. Foram usadas as 

partidas de sêmen aprovadas pelas análises convencionais. A inseminação foi aleatória, em 

diferentes fazendas e lotes de inseminação. 

 

 

Figura 12 – Representação gráfica do protocolo de sincronização das vacas Nelore e momento da 

inseminação artificial em tempo fixo (IATF) 

 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda: Benzoato de estradiol (BE), Prostaglandina F2 alfa (PGF2α), Cipionato de estradiol (ECP), 

Gonadotrofina coriônica equina (eCG), Dias 0, 8 e 10 (D0, D8 e D10) 

 

 

6.2.5 Diagnóstico de gestação 
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Todas as vacas foram examinadas por ultrassonografia transretal para diagnóstico de 

gestação aos 30 a 45 dias após a IATF, utilizando-se o aparelho da marca Aloka SSD 500 

com probe linear de 5 mHz, modo B. Foi considerado como prenhez positiva quando 

observada a vesícula embrionária, somado à presença de batimento cardíaco que indica um 

embrião viável.  

A taxa de prenhez (TP%) foi definida como o número de fêmeas gestantes aos 30 dias 

após a IATF, divididas pelo número total de fêmeas inseminadas artificialmente. Para cada 

partida aprovada para uso na IATF, a fertilidade foi determinada de acordo com o número de 

diagnósticos positivos dividido pelo valor do número de IA por 100%.  

 

 

6.2.6 Análises laboratoriais do sêmen  

 

 

Duas palhetas de cada partida que estavam armazenadas no nitrogênio líquido, foram 

descongeladas a 37
o
C por 30 segundos em banho-Maria e depositadas em um microtubo de 

1,5mL e imediatamente foram realizadas as análises convencionais (Motilidade subjetiva, 

vigor, concentração e morfologia espermática). O sêmen foi diluído com TALP como 

descrito por Celeghini et al. (2007), na concentração de 25 x 10
6
 espermatozoides/mL e 

mantido em banho-Maria seco (37ºC) para realizar as análises seguidamente à diluição. 

 

 

6.2.6.1 Cinética espermática avaliada por CASA 

 

 

As características da motilidade espermática foram avaliadas utilizando o sistema 

computadorizado Sperm Class Analyzer (SCA®, CASA System, Microptic), previamente 

ajustado o setup para sêmen de bovino (Apêndice A). Imediatamente após a diluição no 

TALP, foram depositados 10 µL da amostra em uma câmara de leitura padrão (Makler 

câmera de contagem, SEFI Medical Instruments LTD, Haifa Israel) previamente aquecida a 

37ºC. Foram avaliados no mínimo 5 campos, evitando os campos com artefatos. Os seguintes 

características da motilidade espermática foram escolhidos para as análises: motilidade total 
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(MT, %), motilidade progressiva (MP, %), velocidade de trajeto (VAP, µm/s), velocidade 

progressiva (VSL, µm/s), velocidade curvilinear (VCL, µm/s), amplitude lateral da cabeça 

(ALH, µm), frequência de batimento (BCF, Hz), retilinearidade (STR, %), linearidade (LIN, 

%), células com velocidade rápida (RAPID, %).  

 

6.2.6.2 Análise da membrana plasmática, acrossoma e potencial de membrana 

mitocondrial 

 

 

Foi realizada a análise simultânea da integridade das membranas plasmática e 

acrossomal e potencial de membrana mitocondrial utilizando sondas fluorescentes (PI, 

Hoescht 33342, JC-1, FITC-PSA) e leitura pela microscopia de epifluorescência, como 

descrito por Celeghini et al., 2007. Resumidamente, uma amostra de 150 µL do sêmen 

diluído em meio TALP a 25 x 10
6
 espermatozoides/mL, foi incubada com as sondas 

fluorescentes: 2 µL de Hoescht 33342 (H342, 2,5 mg/mL, Molecular Probes), 3 µL de Iodeto 

de propídio (PI, 0,5 mg/mL, Sigma-Aldrich), 50 µL de Aglutinina de Pisum sativum 

conjugada com isotiocionato de fluoresceína (FITC-PSA, 100 µg/mL, Sigma-Aldrich) e 6 µL 

de iodeto de 5,5’,6,6’tetracloro 1,1’,3,3’tetraetilbenzimidazolil carbocianina (JC-1, 153 µM, 

Sigma-Aldrich). A leitura foi realizada sob microscopia de epifluorescência (modelo 80i, 

Nikon Tóquio, Japão) em aumento de 1.000 x, utilizando-se o filtro triplo (D/F/R, C58420) 

apresentando os conjuntos UV-2E/C (excitação 340-380 nm e emissão 435-485 nm), B-2E/C 

(excitação 465-495 nm e emissão 515-555 nm) e G-2E/C (excitação 540-525 nm e emissão 

605-655 nm). Para as análises foram usados os resultados do percentual de células PIAIA, 

membrana plasmática íntegra (MPI), acrossoma íntegro (MAI) e alto potencial de membrana 

mitocondrial (APM). 

 

 

6.2.6.3 Análises seminais por citometria de fluxo  

 

 

As sondas foram provenientes da empresa Molecular Probes e Sigma-Aldrich. Todas 

as análises foram realizados no citômetro de fluxo BD AcurriTM (BD Biosciences, São José, 

CA, EUA). Duas palhetas de sêmen (0,25 mL), foram descongeladas e mantidas a 37ºC em 

banho-Maria. Seguidamente diluídas na concentração de 5x10
6
 espermatozoides/mL em meio 
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TALP (15 mL). Após finalizado o tempo de incubação respectivo de cada protocolo, a 

amostra de sêmen foi diluída com TALP para obter uma concentração de 2,5 x10
6
 

espermatozoides/mL para a leitura no citômetro. Na leitura, as partículas com tamanho e 

complexidade interna semelhantes aos espermatozoides foram selecionadas através do Dot-

plot de Forward scatter e Side scatter. Em seguida, utilizou-se a sonda SYTO-59
®
 (750mM, 

Molecular probes-S1134), que teve como objetivo, evitar que houvesse a contagem de forma 

equivocada de partículas com o mesmo tamanho e granulosidade do espermatozoide 

(ANDRADE, 2009), posteriormente é posicionado um Gate sobre a população de 

espermatozoides e analisados unicamente os espermatozoides.  

 

 

6.2.6.3.1 Avaliação da integridade das membranas plasmática e acrossomal  

 

 

Uma alíquota de 150 µL de sêmen diluído em TALP na concentração de 5x10
6 

espermatozoides/mL, foram depositados em um microtubo e adicionou-se 2 µL de SYTO-

59
®
 (750 mM, Molecular probes, S1134), 1 µL de PI (0,5 mg/mL, Sigma-Aldrich, P4170), 1 

µL de Lecitina obtida de Arachis hypogaea (PNA), conjugada com FITC (37,5 µg/mL, 

Sigma-Aldrich, L7381), que foram incubadas durante 10 minutos a 37
o
C (ANDRADE, 

2009). Após a incubação a amostra foi diluída novamente para alcançar uma concentração de 

2,5x10
6 

espermatozoides/mL com adição de TALP. Estas sondas são utilizadas com o 

objetivo de corar as células com membrana plasmática lesada (PI positivo) (CELEGHINI et 

al., 2007; ANDRADE et al., 2007) e com a membrana acrossomal reagida (FITC-PNA 

positivo). O FITC-PNA com excitação/emissão de 495 nm/525 nm foi excitado pelo laser 

azul (488 nm) e detectado pelo FL1, o PI com excitação/emissão de 533 nm/617 nm, foi 

excitado pelo laser vermelho (635nm) e detectado pelo FL3 e o SYTO-59
®
 com 

excitação/emissão de 622 nm/645 nm, foi excitado pelo laser vermelho (635 nm) e detectado 

pelo FL4. A população de interesse é a porcentagem de espermatozoides com integridade de 

membrana plasmática e acrossomal (MIAI), e o total de espermatozoides com membrana 

integra (AIM). 

 

. 

6.2.6.3.2 Avaliação do potencial de membrana mitocondrial 
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Seguindo a técnica desenvolvida por Andrade (2009), uma alíquota de 150 μL sêmen 

(5×10
6
 espermatozoides/mL) foi depositada em um microtubo, e adicionados a seguir, 1 μL 

de JC-1, 1 μL de PI e 2 μL de SYTO-59, incubados por 10 min. a 37°C e, em seguida, 

diluídas com 150 μL de TALP para se obter uma concentração de 2,5×10
6
 

espermatozoides/mL. O JC-1 foi excitado com laser azul de 488 nm, a detecção dos J-

agregados (cor vermelho alaranjada) foi feita no FL2-A (580 nm), enquanto que, os 

monômeros (cor verde) foram lidos no FL1-A (530 nm). A detecção do PI foi feita no FL3. 

Considerou-se a população de espermatozoides com Membrana integra e alto potencial 

mitocondrial (MIHP). A avaliação qualitativa do potencial de membrana mitocondrial foi 

realizada mediante a detecção da taxa de despolarização da mitocôndria ou perda do potencial 

(Δψm), visualizada no gráfico de Dot-plot do quadrante 2, a porcentagem de células no FL2 

observadas no quadrante UR (Q2-UR) foi dividida pela porcentagem de células no FL1 

observadas no quadrante UL (Q2-UL), o valor resultante é um indicador da relação entre o 

alto potencial e o baixo potencial (Relação H:L).  

 

 

6.2.6.3.3 Produção de ânion superóxido pela mitocôndria espermática 

 

 

Uma modificação da técnica descrita por Gürler (2015) para sêmen de bovino, foi 

utilizada para estimar a quantidade de O2 •
– 

produzido pela mitocôndria. Uma alíquota de 150 

µL da amostra de sêmen diluída no TALP (5 x 10
6
 espermatozoides/mL) foi depositada em 

um microtubo e adicionados 1,5 µL de Mitosox Red (MSR, 2 µM, M36008, Molecular 

Probes) e incubados durante 30 minutos a 37°C. Depois de 10 minutos da adição do MSR foi 

adicionado 1 µL de YOPRO-1 (7,5 µM, Y3603, Thermo Fisher) e 10 minutos depois foi 

adicionado 1,5 µL de SYTO-59
®

 (750 mM, Molecular Probes, S1134). Cumpridos os 30 

minutos da incubação, foram adicionados outros 150 µL de TALP para deixar a amostra na 

concentração de 2,5 x 106 espermatozoides/mL. A excitação da fluorescência do MSR 

(vermelho) foi conseguida com o laser azul (488 nm) e a detecção usando o FL2-A (585/40 

nm). O YOPRO-1 foi excitado pelo laser azul (488nm) e detectado no FL1-A (533/30 nm). O 

SYTO-59® foi excitado pelo laser vermelho (635nm) com exitação/emissão de 622 nm/645 
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nm e foi detectado pelo FL4 (675/25 nm). Os resultados foram expressos como a 

percentagem de células viáveis coradas positivamente com MSR (MITO_MI), assim como os 

valores absolutos da mediana (ua) da intensidade de fluorescência (MITOi). 

 

 

6.2.6.3.4 Presença de espécies reativas de oxigênio citoplasmática 

 

 

Para a detecção de espécies reativas citoplasmáticas foi usado o Dihidroetidium® 

(DHE, 360 µM, D1168-Thermo Fisher), com afinidade principalmente para o ânion 

superóxido citoplasmático. Uma alíquota de 150 µL de sêmen diluído no TALP contendo 

5×10
6
 espermatozoides/mL foi depositada em um microtubo e adicionados 1 µL o DHE, dez 

minutos depois foi adicionado 1 µL de YOPRO-1 (7,5 µM, Y3603, Thermo Fisher) e dez 

minutos depois 2 µL de SYTO-59
®
. Aproximadamente 10.000 eventos foram analisados por 

amostra. O laser azul (488 nM) foi utilizado para excitar o DHE e detectado pelo FL2-A, o 

YOPRO-1 pode ser detectado pelo FL1-A. Os resultados foram obtidos a partir do 

histograma (Figura 3C), mostrando os espermatozoides vivos positivos para DHE. O valor 

usado se refere à mediana da intensidade de fluorescência (DHEi), dessa porcentagem de 

espermatozoides positivos.  

 

 

6.2.6.3.5 Avaliação da peroxidação lipídica 

 

 

Em uma alíquota de 150 µL de sêmen (5 x 10
6
 espermatozoides/mL) foi adicionado 1 

µL da sonda C11-BODIPY
581/591 

(2 mM, D-3861, Thermo Fisher Inc., Eugene, Oregon, 

EUA) e incubada por 30 minutos a 37°C. Passados 20 minutos do tempo inicial, foi 

adicionado 1 µL de PI (0,5 mg/mL, Sigma-Aldrich, P4170) junto com 2 µL de SYTO-59
®

 

(750 mM, Molecular probes-S1134). No fim dos 30 minutos de incubação foram adicionados 

150 µL de TALP para deixar a amostra na concentração de 2,5 x 10
6
 espermatozoides/mL. 

O BODIPY
581/591 

foi excitado pelo laser 488 nm, o FL1-A foi utilizado para medir a 

fluorescência verde, ou seja, com elevada peroxidação lipídica. O FL3-A para detectar a 

fluorescência do PI, separando os espermatozoides com membrana lesada e retirando da 

análise da peroxidação. O SYTO-59
®
 com excitação/emissão de 622/645 nm, foi excitado 
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pelo laser vermelho (635nm) e detectado pelo FL4 para separação da população de 

espermatozoides dos debris. O valor absoluto da mediana da intensidade de fluorescência 

detectada pelo FL1 indica a quantidade de peroxidação lipídica dos espermatozoides vivos 

por amostra (BODIPYi). 

 

 

6.2.6.3.6 Detecção de peroxinitrito (ONOO−) e derivados 

 

 

Utilizou-se a sonda Dihidrorodamina (DHR, 40 mM, D1054 –Sigma Aldrish) para 

determinar as espécies reativas ao nitrogênio: peroxinitrito (ONOO
-
), radicais 

nitrogendioxido (NO2
●
) e peroxidasas como descrito por Gürler (2015). A técnica foi 

adaptada, resumidamente, em uma alíquota de 150 µL sêmen foi diluído em TALP contendo 

5×10
6
 espermatozoides/mL foi adicionado 3 µL DHR (40 mM, D1054 –Sigma Aldrish), 2 µL 

de SYTO-59
®
 (750 mM, Thermo Fisher-S1134) e 3 µL de Iodeto de propídio (0,5 mg/mL, 

Sigma-Aldrich, P4170). Foram incubadas a 37°C no escuro por 30 min. Aproximadamente 

10.000 eventos foram analisados por amostra. A Dihidrorodamina mostra uma fluorescência 

verde e pode ser excitada utilizado o Laser 488 nm. O FL1-A foi utilizado para a detecção do 

DHR (fluorescência verde). O PI com excitação/emissão de 533/617 nm foi excitado pelo 

laser vermelho (635 nm) e detectado pelo FL3-A e o SYTO-59® com excitação/emissão de 

622/645 nm, foi excitado pelo laser vermelho (635 nm) e detectado pelo FL4. Foi utilizado o 

valor absoluto da mediana da intensidade de fluorescência do DHR positivo (DHRi). 

 

 

6.2.6.3.7 Detecção do Óxido Nítrico  

 

 

O NO intracelular foi medido usando a sonda 4,5-diaminofluorescein-2/diacetate 

(DAF-2/DA, 10 µM, Calbiochem, San Diego, Califórnia, EUA)) descrita por LAMPAIO, 

STRIJDOM, PLESSIS. (2006). Alíquotas de 150 µL de sêmen diluído em TALP (5 x 10
6
 

espermatozoides/mL) foram adicionados 1 µL da sonda DAF-2/DA e incubados a 37 °C/20 

min. Após a incubação 1 µL de PI (0,5 mg/mL) e 1,5 µL de SYTO 59
®

 (750 mM) foram 

adicionados e incubados por mais 10 min a 37°C. Em seguida, a amostra foi analisada por 
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citometria de fluxo e as células viáveis (PI negativa) marcadas com a DAF-2/DA foram 

avaliadas quanto ao valor absoluto da mediana da intensidade de fluorescência captada.  

A DAF-2/DA é excitada utilizando o Laser 488 nm. O FL1-A foi utilizado para a 

detecção da intensidade positiva (fluorescência verde). O PI com excitação/emissão de 

533/617 nm foi excitado pelo laser vermelho (635nm) e detectado pelo FL3-A e o SYTO-59
®
 

com excitação/emissão de 622/645 nm, foi excitado pelo laser 

vermelho (635 nm) e detectado pelo FL4. As células integras (PI-) e 

marcadas com DAF2-DA foram analisadas, utilizado o valor 

absoluto da mediana da intensidade de fluorescência (DAFi), assim 

como a porcentagem de espermatozoides com membrana 

plasmática íntegra e positivos para DAF2-DA (DAF_MI), O valor obtido é  indicado 

como a mediana em unidades arbitrárias (ua). 

 

 

6.3 DIAGRAMA DA SEQUENCIA EXPERIMENTAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partidas Aprovadas 

 Motilidade ≥ 30% (pós-descongelação) 

 Vigor ≥ 3; 

 Morfologia: Defeitos Totais ≤ 30%; Defeitos Maiores ≤ 20%. 

IATF (n=4,597) 

Análises convencionais (CBRA, 2013) 

Recebimento de Partidas de sêmen (n=29) 

DG x TP%: 30 a 45 dias 

Alta TP% 

(n=7 

partidas) 

Media TP% 

(n=12 

partidas) 

Baixa TP% 

(n=10 

partidas) 
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Motilidade espermática (CASA) 

Citometria de fluxo (Accuri) 

Análises objetivas 

Análises com sondas fluorescentes com 

Microscopia de epifluorescência 

Integridade acrossomal e da membrana (FITC-PNA) 

Integridade da membrana e Potencial Mitocondrial (JC-1) 

Produção de espécies reativas citoplasmáticas (DHE) em 

células vivas (YO-PRO) 

Produção de Óxido nítrico (DAF) 

Índice de peroxidação lipídica (BODIPY) 

Produção de nitritos e peroxinitritos (DHR) 
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6.4 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

 

Os dados de porcentagem de prenhez do experimento I foram separados em três 

grupos: Alta fertilidade: TP ≥60%, fertilidade média (M): TP entre 53 – 59% e baixa 

fertilidade (B): com TP ≤52%. Assim, para avaliar o comportamento das análises 

convencionais, CASA, sondas fluorescentes por microscopia de epifluorescência avaliando a 

integridade de membranas plasmática, acrossomal, função mitocondrial e uso de sondas 

fluorescentes pela citometria de fluxo frente as classes de fertilidades determinadas, foi 

utilizado o procedimento PROC MIXED o programa SAS (versão 9.3, SAS Institute Inc., 

Cary, NC, EUA). Todas as variáveis estudadas em caso de efeitos significativos foi utilizado 

o Teste de Tukey como procedimento de comparações múltiplas. Os resultados são 

apresentados com estimativas de médias e erros padrão.  

Para avaliação da fertilidade observada in vivo (taxa de prenhez) em função dos 

quartis observados para todas as variáveis já mencionadas, foi utilizado o procedimento 

PROC GLIMMIX do programa SAS, sob a metodologia dos modelos lineares generalizado, 

considerando a variável com distribuição binomial e função de ligação logística. Todos os 

resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), sendo que, em presença de 

efeito significativo, os dados foram avaliados pelo teste de Tukey considerando um nível de 

significância de 5%. Quando os dados foram estatisticamente significativos a nível de 10% se 

determinou como tendência estatística. 

Adicionalmente foi realizada uma correlação de Spearman para verificar relações 

entre as variáveis estudadas usando o programa estatístico R (R versão 3.3.1 (2016-06-21).  
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6.5 RESULTADOS 

 

 

6.5.1 Estatística descritiva 

 

 

Das 29 partidas de sêmen analisadas, 7 partidas (24,13%) foram de AF, 12 partidas 

(41,37%) foram de MF e 10 partidas (34,48%) foram de M (Tabela 25). 

 

 

Tabela 25 – Relação das partidas classificadas nos três grupos de fertilidade: Alta (A), Média (M) e Baixa (B), 

segundo o resultado da taxa de prenhez (TP, %) na IATF por partida e a média± erro padrão (EP) 

Ordem  Touro Partida IA DG+ Taxa de Prenhez (%) Grupo 

Média da TP  

(±EP) 

 (%)  

1 S S01 18 5 27,8 B 

45,6 (±8,47)
c 

Mínima: 27,8% 

Máxima: 52,6% 

IA: 1498 

 

2 R R01 9 3 33,3 B 

3 K K01 33 15 45,5 B 

4 S S02 85 39 45,9 B 

5 S S03 255 121 47,5 B 

6 J J01 163 80 49,1 B 

7 B B01 514 265 51,6 B 

8 Q Q01 115 60 52,0 B 

9 K K02 268 140 52,2 B 

10 K K03 38 20 52,6 B 

11 N N01 150 81 54,0 M 

56,25 (±1,91)
b 

Mínima: 54,0% 

Máxima: 59,0% 

IA:3297 

12 A A01 439 237 54,0 M 

13 N N02 59 32 54,2 M 

14 N N03 162 89 54,9 M 

15 K K04 29 16 55,2 M 

16 N N04 76 42 55,3 M 

17 A A02 181 103 57,0 M 

18 M M01 100 58 58,0 M 

19 N N06 363 211 58,1 M 

20 K K05 199 116 58,3 M  

21 J J02 289 169 58,5 M  

22 A A03 144 85 59,0 M  

23 D D01 139 85 61,0 A 

65,6 (±3,82)
a 

Mínima: 61,0% 

Máxima: 71,0% 

IA: 1106 

24 D D02 117 73 62,0 A 

25 S S04 19 12 63,16 A 

26 A A04 451 294 65,2 A 

27 A A05 200 136 68,0 A 

28 D D03 104 72 69,0 A 

29 D D04 76 54 71,0 A 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017)  
ab

 Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa (P<0,05) no teste de Tukey. 
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Foram determinadas as características espermáticas avaliadas pela análise 

convencional de acordo com o nível de fertilidade (Tabela 26), mostrando que não houve 

diferença entre grupos (P>0,05). As características da motilidade espermática avaliadas pelo 

CASA foram semelhantes entre grupos (Tabela 27) e para as características de membranas 

espermáticas avaliadas por sondas fluorescentes por microscopia de epifluorescência também 

não foram detectadas diferenças (Tabela 28). 

 

 

Tabela 26 – Média (± Erro padrão) das características espermáticas avaliadas por técnicas convencionais nos 

grupos de fertilidade: Alta (A), Média (M) e Baixa (B) 

Características espermáticas 
Fertilidade do Sêmen  

A M B Valor de P 

Motilidade subjetiva (%) 62,30 (± 4,99) 64,87 (±4,05) 60,90 (±3,95) 0,7249 

Vigor (Escore 1-5) 2,89 (± 0,26) 3,05 (±0,21) 2,69 (±0,21) 0,4255 

Conc. Palheta
1
 (x10

6
) 23,80 (± 3,54)

 
14,99 (±2,89)

 
21,06 (±2,8)

 
0,0961 

Conc. Mov. Pal.
2
 (x10

6
) 15,09 (± 1,39) 11,10 (±1,06) 13,75 (±1,17) 0,0829 

Defeitos Totais (%) 24,12 (± 5,41) 24,24 (±4,55) 26,67 (±4,37) 0,8502 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda:
1
Conc. Palheta: Número de espermatozoides por palheta (0,25mL), 

2
Conc. Mov. Pal: Número de 

espermatozoides móveis por palheta. 
ab

 Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (P<0,05) no teste de Tukey. 

 

 

Tabela 27 – Média (± Erro padrão) das características espermáticas avaliadas pelo sistema computadorizado da 

motilidade espermática (CASA), nos grupos de fertilidade: Alta (A), Média (M) e Baixa (B)  

Características espermáticas 
Fertilidade do Sêmen  

A  M  B  Valor de P 

MT (%) 70,28(± 5,13) 63,32(± 4,14) 71,72(± 4,07) 0,2675 

MP (%) 48,11(± 5,68) 48,08(± 4,67) 48,20(± 4,50) 0,9997 

RAP (%) 58,48(± 4,50) 59,96(± 3,68) 63,22(± 3,57) 0,6205 

VCL (µm/s) 153,91(± 20,14) 153,93(± 18,50) 138,06(± 18,08) 0,3876 

VSL (µm/s) 73,90(± 5,93) 78,15(± 5,07) 71,41(± 4,86) 0,4121 

VAP (µm/s) 97,48(± 8,19) 98,79(± 7,41) 93,18(± 7,21) 0,5732 

LIN (%) 53,19(± 5,46) 53,70(± 5,09) 56,13(± 5,0) 0,6428 

STR (%) 78,05(± 3,4) 79,76(± 3,12) 77,30(± 3,05) 0,5052 

ALH (µm) 3,49(± 0,23) 3,30 (± 0,20) 3,25 (± 0,19) 0,6077 

BCF (Hz) 14,55(± 2,99) 16,67 (± 2,57) 14,45 (± 2,47) 0,6319 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda: MT: Motilidade total, MP: Motilidade progressiva, RAP: Células rápidas, VCL: Velocidade 

curvilinear, VSL: Velocidade progressiva, VAP: Velocidade do trajeto, LIN: Linearidade, STR: Retilinearidade, 

ALH: Deslocamento lateral da cabeça, BCF: Frequência de batimentos da cauda  
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Tabela 28 – Média (± Erro padrão) das características espermáticas avaliadas pelo uso de sondas fluorescentes, 

para leitura com microscopia de epifluorescência: nos grupos: Alta (A), Média (M) e Baixa 

fertilidade (B) 

Características espermáticas 
Fertilidade do Sêmen  

A  M  B Valor de P 

PIAIA (%) 38,31 (± 6,48) 37,35 (± 5,43) 41,22 (± 5,21) 0,7889 

PLALS (%) 27,29 (± 3,89) 24,23 (± 3,35) 27,27 (±3,22) 0,5832 

IMP (%) 46,95 (± 4,88) 48,61 (± 3,98) 52,56 (± 3,86) 0,5598 

IAM (%) 68,56 (± 5,07) 68,54 (± 4,46) 66,23 (± 4,3) 0,8013 

APM (%) 45,62(± 7,48) 44,63 (± 6,44) 48,17 (± 6,19) 0,8382 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda: PIAIA: Porcentagem de células com integridade de membrana plasmática e acrossomal com alto 

potencial de membrana mitocondrial, PLALS: porcentagem de células com lesão da membrana plasmática e 

acrossomal com baixo potencial de membrana mitocondrial e as características individuais: IMP: integridade de 

membrana plasmática, IMA: integridade de membrana acrossomal e APM: alto potencial de membrana 

mitocondrial. 

 

 

Das analises realizadas pela citometria de fluxo também não foram detectadas 

diferenças entre os grupos de fertilidade (P>0,05). Exceto para a produção de espécies 

reativas mitocondriais (MITOi) avaliados pela sonda MSR, que foi menor para o grupo B (p 

≤0,05) em comparação ao grupo M (Tabela 29). 

 

 

Tabela 29 – Média (± Erro padrão) das características espermáticas avaliadas por citometria de fluxo pelo uso 

de sondas fluorescentes, nos grupos de fertilidade: Alta (A), Média (M) e Baixa (B) 

Características 

espermáticas 

Fertilidade do Sêmen  

A M  B Valor de P 

MIAI (%) 50,42 (± 6,55) 49,13 (± 5,43) 53,21 (± 5,52) 0,819 

MAI (%) 80,06 (± 4,68) 78,87 (±3,78) 74,72 (± 3,95) 0,592 

MI (%) 51,47 (±6,92) 49,85 (± 5,71) 55,09 (± 5,83) 0,752 

MIHP (%) 37,6 (± 10,7) 30,33 (± 9,1) 36,48 (±9,66) 0,765 

RELAÇÃO H:L (%) 4,92 (± 1,95) 4,22 (± 1,58) 3,46 (± 1,73) 0,346 

MITOi (ua) 358,0 (± 80,2)
ab 

509,54 (± 61,25)
a 

270,3 (± 67,1)
b 

0,052* 

MITO-MI (%) 4,94 (± 1,4) 3,79 (± 1,16) 3,53 (± 1,11) 0,668 

DHEi (ua) 362,42 (± 58,64) 377,66 (± 49,14) 275,48 (± 47,14) 0,151 

BODIPYi (ua) 1833,07 (± 404,52) 1985,17 (± 330,17) 1424,62 (± 320,4) 0,368 

DAF-MI (%) 39,04 (± 5,34) 37,09 (± 4,53) 40,14 (± 4,82) 0,831 

DAFi (ua) 4609,34 (± 962,46) 3581,99 (± 776,35) 3336,82 (± 857,01) 0,537 

DHRi (ua) 887,21 (± 174,28)
 

996,04 (± 133,11)
 

531,7 (± 145,81) 0,084 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda: MIAI: porcentagem de células com integridade de membrana plasmática e acrossoma, MAI: 

integridade de membrana acrossomal, MI: integridade de membrana plasmática, MIHP: células com membrana 

integra e alto potencial mitocondrial, Relação H:L: relação entre alto e baixo potencial de membrana 
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mitocondrial, MITOi: intensidade de fluorescência da sonda Mitosox Red, MITO-MI: porcentagem de células 

com integridade de membrana e espécies reativas de oxigênio mitocondriais, DHEi: intensidade de 

fluorescência da sonda Dihidroetidium, BODIPYi: intensidade de fluorescência da sonda C11-BODIPY 

(581/591), DAFi: intensidade de fluorescência da sonda 4,5-diaminofluorescein-2/diacetate, DAF-MI: 

porcentagem de células com DAF positivo e membrana integra, DHRi: intensidade de fluorescência da sonda 

dihidrorodamina. 
ab

 Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (P<0,05) no teste de Tukey. 

 

 

A variabilidade nas análises do sêmen foi determinada pelo cálculo do coeficiente de 

variação (CV). No presente estudo, o CV total encontrou-se entre 10,01 e 101,59%, a menor 

variação foi para a característica de retilinearidade (STR) avaliada pelo sistema 

computadorizado CASA e a maior foi para a relação de perda do potencial mitocondrial 

(Relação_H:L). Os características espermáticos mais variáveis foram os relacionados ao 

potencial de membrana mitocondrial (MIHP: 66,06%) e a produção de espécies reativas 

mitocondriais (MITO-MI: 79,04% e MITOi: 64,1%). A respeito dos grupos foi observado 

que o sêmen B tem variações mais elevadas das características espermáticas avaliadas por 

citometria de fluxo (DAFi, MITO-MI, MITOi, Relação H:L, MIHP) em comparação ao 

grupo de A e M (Tabela 30). 

Na tabela 30 também são mostradas as correlações entre taxa de prenhez e as 

avaliações espermáticas in vitro. Não foram detectadas correlações entre TP e as análises 

convencionais. Pelo sistema CASA as únicas características que tiveram correlação com TP 

foram a motilidade total e progressiva, no entanto a correlação foram baixas e negativas (r=-

0,35 e -0,21 respectivamente), VAP teve baixa correlação, mas foi positiva (r=0,21). A TP 

não teve correlação com a avaliação das membranas e potencial mitocondrial pela 

microscopia de epifluorescência, mas, pela citometria de fluxo houveram várias correlações. 

A MIAI foi correlacionada negativamente (r=-0,24). As ROS mitocondriais e citoplasmáticas 

foram correlacionadas positivamente (r=0,33 e 0,35 respetivamente). Peroxidação lipídica 

correlaciono positivamente com TP (r=0,31). Finalmente, a mais representativa correlação foi 

encontrada entre a produção de RNS e TP (r=0,41). 
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Tabela 30 – Variabilidade total (CV total, %) e por grupo (CV fertilidade, %): Alta fertilidade (A), Média 

fertilidade (M) e Baixa fertilidade (B) e coeficientes de correlação de Spearman com taxa de 

prenhez (TP) 

Características espermáticas CV total (%) Correlação com TP (r) 

CV Fertilidade 

(%) 

A  M  B  

TP 17,03 1,00 6,52 3,29 18,48 

Motilidade subjetiva 17,73 0,15 22,83 17,66 15,01 

Vigor 21,42 0,08 22,29 15,83 16,67 

Conc.Mov.pal.
1
 30,31 0,10 27,95 28,15 23,03 

Defeitos totais 55,61 0,06 27,2 77,16 44,29 

Sistema Computadorizado da Motilidade (CASA) 

MT (%) 17,18 -0,35† 18,52 19,99 15,77 

MP (%) 23,41 -0,21 22,94 20,57 24,73 

RAP (%) 15,58 -0,07 15,5 21,46 14,94 

VCL (µm/s) 33,53 0,16 22,91 27,88 36,75 

VSL (µm/s) 19,29 0,13 19,59 27,13 11,03 

VAP (µm/s) 20,55 0,21 12,7 26,33 21,27 

LIN (%) 25,22 0,03 33,92 12,06 26,52 

STR (%) 10,01 -0,03 9,92 3,27 12,17 

ALH (µm)  16,93 0,00 18,45 13,74 13,45 

BCF (Hz) 43,49 -0,10 39,37 37,51 40,09 

Análises por Microscopia de Epifluorescência 

PIAIA (%) 33,8 -0,13 41,94 32,9 29,01 

PLALS (%) 34,84 0,13 33,86 27,32 34,86 

IMP (%) 20,58 -0,27 25,83 22,92 16,44 

IAM (%) 14,94 -0,03 20,27 16,33 10,87 

APM (%) 34,05 -0,08 31,7 37,7 34,36 

Análises por Citometria de fluxo 

MIAI (%) 30,07 -0,24 24,2 31,28 28,94 

MAI (%) 13,44 -0,25 7,74 14,56 16,09 

MI (%) 30,56 -0,36 24,43 33,86 28,99 

MIHP (%) 66,06 -0,10 41,95 60,02 79,53 

Relação H:L  101,59 0,08 51,93 34,91 134,03 

MITOi (ua) 64,1 0,33† 60,88 57,24 70,77 

MITO-MI (%) 79,04 0,33† 73,78 27,44 129,36 

DHEi (ua) 37,49 0,35* 46,2 20,44 36,08 

BODIPYi (ua) 57,09 0,31† 48,04 81,45 27,45 

DAF-MI (%) 36,73 -0,32 27,24 39,77 32,2 

DAFi (ua) 61,79 0,24 35,67 67,98 72,5 

DHRi (ua) 59,96 0,41* 54,74 51,5 52,68 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda: Conc.Mov.Pal.
1
: Número de espermatozoides móveis por palheta. MT: Motilidade total, MP: 

Motilidade progressiva, RAP: Células rápidas, VCL: Velocidade curvilinear, VSL: Velocidade progressiva, 

VAP: Velocidade do trajeto, LIN: Linearidade, STR: Retilinearidade, ALH: Deslocamento lateral da cabeça, 

BCF: Frequência de batimentos da cauda. MIAI: porcentagem de células com integridade de membrana 

plasmática e acrossoma, MAI: integridade de membrana acrossomal, MI: integridade de membrana plasmática, 

MIHP: células com membrana integra e alto potencial mitocondrial, Relação H:L: relação entre alto e baixo 



A r t i g o  3    | 127 

   

potencial de membrana mitocondrial, MITOi: intensidade de fluorescência da sonda Mitosox Red, MITO-MI: 

porcentagem de células com integridade de membrana e espécies reativas de oxigênio mitocondriais, DHEi: 

intensidade de fluorescência da sonda Dihidroetidium, BODIPYi: intensidade de fluorescência da sonda C11-

BODIPY (581/591), DAFi: intensidade de fluorescência da sonda 4,5-diaminofluorescein-2/diacetate, DAF-MI: 

porcentagem de células com DAF positivo e membrana integra, DHRi: intensidade de fluorescência da sonda 

Dihidrorodamina.  

†P<0,10 e*P<0,05. Indica diferença significativa pela correlação de Spearman.   

 

 

6.5.2 Distribuição por quartis 

 

 

Os resultados da análise convencional por quartis estão na Tabela 31. Mostrou que o 

grupo de menor Conc. Mov. Pal. (3,7 a 10,2 x10
6
 espermatozoides móveis) tinha maior TP 

(60,02±0,013%), o quartil médio e superior não foram diferentes na TP. A TP foi maior no 

grupo que possui a maior proporção de DT (P=0,0132). 

 

 

Tabela 31 – Média (± Erro padrão) das características espermáticas avaliadas por técnicas convencionais e seu 

efeito na taxa de prenhez (%), nos grupos estabelecidos pela separação de quartis: Inferior, Médio e 

Superior 

Características 

espermáticas 

Quartis   

Inferior Médio Superior Valor de P 

Motilidade subjetiva (%) 51,11 (± 4,86) 63,18 (± 4,05) 77,22 (± 4,41) 
 

Taxa de prenhez (%) 57,00 (± 0,013) 55,9 (± 0,012) 56,8 (± 0,012) 0,7729 

Vigor (1-5) 2,38 (± 0,22) 3,0 (± 0,0) 3,81 (± 0,26) 
 

Taxa de prenhez (%) 55,84 (± 0,010) 57,05 (± 0,013) 57,36 (± 0,013) 0,6371 

Conc. Mov. Pal.
1
 (x10

6
) 8,32 (± 2,0) 12,83 (± 1,35) 17,34 (± 2,24) 

 
Taxa de prenhez (%) 60,02 (± 0,013)

a
 54,93 (± 0,014)

b
 55,39 (± 0,012)

b
 0,0132* 

Defeitos Totais (%) 8,81 (± 2,15) 21,0 (± 6,08) 38,25 (± 6,96) 
 

Taxa de prenhez (%) 55,77 (± 0,013)
b
 54,83 (± 0,010)

b
 60,81 (± 0,014)

a
 0,0073* 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda: Conc. Mov. Pal.
1
: Número de espermatozoides móveis por palheta 

ab
 Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (P<0,05) no teste de Tukey. 

 

 

O grupo com menor MT avaliado pelo CASA obteve maior TP (P=0,027) só quando 

comparado ao quartil com valores superiores. O VAP e o STR tiveram igual TP tanto para o 

quartil inferior e superior, diferindo só o quartil médio com menor TP. O quartil com valores 

superiores de BCF % obteve menor TP, do que o quartil inferior e médio (Tabela 32). Na 

avaliação por sondas fluorescentes por microscopia de epifluorescência não foi detectada a 

influência especifica dos níveis das características avaliadas e a TP (Tabela 33). 



A r t i g o  3    | 128 

   

Tabela 32 – Média (± Erro padrão) das características da motilidade espermática avaliadas pelo sistema 

computadorizado da motilidade (CASA): e seu efeito na taxa de prenhez (%) nos grupos 

estabelecidos pela separação de quartis: Quartil Inferior, Médio e Superior 

Características 

espermáticas 

Quartis   

Inferior Médio Superior Valor de P 

MT (%) 53,21 (± 10,22) 71,58 (± 1,85) 79,85 (± 4,15)  

Taxa de prenhez (%)  58,81 (± 0,01)
a
 56,28 (± 0,010)

ab
 52,98 (± 0,016)

b
 0,0277* 

MP (%) 34,86 (± 9,13) 52,88 (± 4,29) 61,43 (± 3,59)  

Taxa de prenhez (%) 57,55 (± 0,011) 56,99 (± 0,013) 54,98 (± 0,012) 0,314 

RAP (%) 49,33 (± 6,15) 63,52 (± 2,89) 72,16 (± 3,91)  

Taxa de prenhez (%) 59,5 (± 0,01)
a
 53,94 (± 0,011)

b
 56,58 (± 0,012)

ab
 0,0124* 

VCL (µm/s) 90,80 (± 4,35) 133,15 (± 26,79) 198,62 (± 31,69)  

Taxa de prenhez (%) 55,57 (± 0,013) 57,13 (± 0,010) 56,59 (±0,014) 0,6709 

VSL (µm/s) 60,00 (± 3,73) 72,88 (± 5,08) 93,88 (± 10,47)  

Taxa de prenhez (%) 57,62 (± 0,011) 54,88 (± 0,012) 57,12 (± 0,012) 0,2715 

VAP (µm/s) 72,45 (± 3,39) 92,17 (± 10,74) 116,89 (± 11,59)  

Taxa de prenhez (%) 57,74 (± 0,02)
a
 52,78 (± 0,0122)

b
 59,2 (± 0,012)

a
 0,0035* 

LIN (%) 39,83 (± 6,54) 60,31 (± 7,71) 74,84 (± 4,63)  

Taxa de prenhez (%) 55,00 (± 0,03) 56,78 (± 0,011) 57,39 (± 0,011) 0,4554 

Taxa de prenhez (%) 57,87 (± 0,012)
a
 54,31 (± 0,011)

b
 58,36 (± 0,013)

a
 0,0487* 

ALH (µm) 2,63 (± 0,12) 3,06 (± 0,24) 3,89 (± 0,30)  

Taxa de prenhez (%) 56,60 (± 0,012) 55,19 (± 0,011) 58,34 (± 0,013) 0,215 

BCF (Hz) 8,40 (± 0,53) 13,05 (± 4,45) 22,52 (± 1,17)  

Taxa de prenhez (%) 58,79 (± 0,011)
a 

57,52 (±0,011)
a
 52,33 (± 0,013)

b 
0,0042* 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda: Motilidade total (MT), Motilidade progressiva (MP), Células rápidas (RAP), Velocidade curvilinear 

(VCL), Velocidade progressiva (VSL), Velocidade do trajeto (VAP), Linearidade (LIN), Retilinearidade (STR), 

Deslocamento lateral da cabeça (ALH), Frequência de batimentos da cauda (BCF) 
ab

 Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (P<0,05) no teste de Tukey. 

 

 

Tabela 33 – Média (± Erro padrão) das características espermáticas avaliadas pelo uso de sondas fluorescentes 

sob microscopia de epifluorescência: e seu efeito na taxa de prenhez (%) nos grupos estabelecidos 

pela separação de quartis: Quartil Inferior, Médio e Superior 

Características 

espermáticas 

Quartis   

Inferior Médio Superior Valor de P 

PIAIA (%) 24,83 (± 9,81) 42,10 (± 4,45) 54,98 (± 4,25) 
 

Taxa de prenhez (%)  58,4 (± 0,011) 54,67 (± 0,012) 56,21 (± 0,014) 0,093 

PLALS (%) 15,94 (±2,99) 21,18 (± 2,0) 32,56 (± 7,32) 
 

Taxa de prenhez (%) 55,42 (± 0,015) 55,73 (± 0,011) 57,67 (± 0,011) 0,3941 

IMP (%) 37,50 (± 5,54) 52,31 (± 3,07) 63,28 (± 3,85) 
 

Taxa de prenhez (%) 58,09 (± 0,012) 56,81 (± 0,010) 52,88 (± 0,017) 0,0645 

IMA (%) 57,94 (± 8,00) 74,21 (± 3,44) 82,75 (± 3,62) 
 

Taxa de prenhez (%)  57,31 (± 0,011) 56,53 (± 0,012) 55,34 (± 0,015) 0,5766 

APM (%) 26,75 (± 10,50) 49,81 (± 7,10) 65,03 (± 7,75) 
 

Taxa de prenhez (%) 58,42 (± 0,03) 54,59 (± 0,02) 57,20 (± 0,03) 0,0676 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda: Porcentagem de células com integridade de membrana plasmática e acrossomal com alto potencial de 

membrana mitocondrial (PIAIA), porcentagem de células com lesão da membrana plasmática e acrossomal com 

baixo potencial de membrana mitocondrial (PLALS) e as características individuais: integridade de membrana 

plasmática (IMP) integridade de membrana acrossomal (IMA) e alto potencial de membrana mitocondrial 

(APM) 
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ab
 Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (P<0,05) no teste de Tukey. 

Nas avaliações por citometria de fluxo, os quartis inferior e médio para a população 

MIAI MAI e MI apresentou maior TP (P=<0,05). Quando a relação de H:L do potencial de 

membrana mitocondrial era menor, houve maior TP (P=0,04). Os valores de espécies reativas 

de oxigênio e nitrogênio (MITOi, DHEi, DHRi) mostraram o mesmo padrão, quanto maior o 

valor do quartil maior a TP (Tabela 34).  

 

 

Tabela 34 – Média (± Erro padrão) das características espermáticas avaliadas por citometria de fluxo pelo uso de 

sondas fluorescentes e seu efeito na taxa de prenhez (%) nos grupos estabelecidos pela separação de 

quartis: Inferior, Médio e Superior 

Características 

espermáticas 

Quartis 
 Valor de P Inferior Médio Superior 

MIAI (%) 35,68 (± 6,13) 51,59 (± 7,41) 69,15 (± 5,38) 
 

Taxa de prenhez (%) 57,15 (± 0,011)
a
 58,56 (± 0,010)

a
 48,75 (± 0,021)

b
 0,001* 

MAI (%) 64,68 (± 10,31) 80,64 (± 2,44) 87,40 (± 4,88) 
 

Taxa de prenhez (%) 54,35(± 0,014)
a
 58,62 (± 0,009)

a
 53,51 (± 0,03)

b
 0,02* 

MI (%) 35,05 (± 6,08) 51,89 (± 7,57) 71,88 (± 5,14) 
 

Taxa de prenhez (%) 57,18(± 0,011)
a
 58,51(± 0,010)

a
 48,75 (± 0,021)

b
 0,001* 

MIHP (%) 9,72 (± 5,46) 30,70 (± 8,9) 62,10 (± 10,26) 
 

Taxa de prenhez (%) 57,67 (± 0,012) 57,16 (± 0,011) 54,61 (± 0,01) 0,32 

Relação H:L 0,23 (± 0,14) 1,78 (± 0,84) 4,86 (± 1,45) 
 

Taxa de prenhez (%) 58,09 (± 0,014)
a
 58,86 (± 0,012)

a
 54,06 (± 0,01)

b
 0,04* 

MITO-MI (%) 0,65(± 0,26) 3,22 (± 1,32) 7,76 (± 1,55) 
 

Taxa de prenhez (%) 56,65 (± 0,023) 56,92 (± 0,009) 55,85 (± 0,013) 0,80 

MITOi (ua) 209,56 (± 24,09) 320,12 (± 63,57) 685,69 (± 243,94) 
 

Taxa de prenhez (%) 52,07 (± 0,017)
b
 57,41 (± 0,009)

a
 57,52(± 0,012)

a
 0,04* 

DHEi (ua) 217,25 (± 33,93) 282,62 (± 29,70) 459,63 (± 143,08) 
 

Taxa de prenhez (%) 51,42 (± 0,016)
b
 57,02 (± 0,010)

a
 59,15 (± 0,012)

a
 0,0029* 

BODIPYi (ua) 702,88 (± 68,75) 1617,54 (±594,68) 3053,94 (± 600,98) 
 

Taxa de prenhez (%) 49,02 (± 0,03)
b
 58,95 (± 0,02)

a
 56,15 (± 0,02)

ab
 0,0003* 

DAFi (ua) 2212,50(± 624,64) 3512,17(± 546,49) 6632,00(± 2317,31) 
 

Taxa de prenhez (%) 56,6 (± 0,012)
ab

 54,96 (± 0,011)
b
 60,41 (± 0,015)

a
 0,03* 

DHRi (ua) 383,13 (± 46,49) 655,38 (± 189,66) 1486,88 (± 354,31) 
 

Taxa de prenhez (%) 50,65 (± 0,012)
b
 59,94 (± 0,012)

a
 58,62 (± 0,012)

a
 <,0001* 

DAF-MI (%) 26,13 (± 5,81) 38,98 (± 3,32) 54,44 (± 7,69)  

Taxa de prenhez (%) 60,21 (± 0,011)
a
 56,54 (± 0,012)

b
 51,49 (± 0,015)

c
 0,0008* 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda: Porcentagem de células com integridade de membrana plasmática e acrossoma (MIAI), Integridade de 

membrana acrossomal (MAI), Integridade de membrana plasmática (MI), células com membrana integra e alto 

potencial mitocondrial (MIHP), Baixo potencial de membrana mitocondrial (LPM) e Alto potencial de 

membrana mitocondrial (HPM), Relação entre alto e baixo potencial de membrana mitocondrial (Ratio H:L), 

Intensidade de fluorescência da sonda Mitosox Red (MITOi), porcentagem de células com integridade de 

membrana e espécies reativas de oxigênio mitocondriais (MITO_MI), Intensidade de fluorescência da sonda 

Dihidroetidium (DHEi), Intensidade de fluorescência da sonda C11-BODIPY (581/591), (BODIPYi), 

Intensidade de fluorescência da sonda 4,5-diaminofluorescein-2/diacetate (DAFi), porcentagem de células com 

DAF positivo e membrana integra (DAF_MI), Intensidade de fluorescência da sonda Dihidrorodamina (DHRi), 
ab

 Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (P<0,05) no teste de Tukey. 
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6.5.3 Correlações estatísticas  

 

 

A integridade de membrana plasmática e acrossoma íntegro (MIAI) avaliados pela 

citometria mostrou correlação positiva com a avaliação por sondas pela microscopia de 

epifluorescência para porcentagem de células PIAIA, IMP e AMP, exceto para a 

porcentagem de acrossoma íntegro (IMA). Pelo contrário, houve correlação negativa com a 

produção de espécies oxidativas mitocondriais (MITO-MI) e citoplasmáticas (DHEi) (Tabela 

35). 

 

 

Tabela 35 – Coeficientes de correlação de Spearman entre a porcentagem de células com integridade de 

membrana plasmática e acrossoma íntegro (MIAI) avaliada pela citometria de fluxo e as demais 

características espermáticas avaliadas tanto pelo convencional, sondas fluorescentes e citometria de 

fluxo, sendo colocados unicamente as características que tiveram significância estatística 

 Coeficiente r Valor de p 

PIAIA (%) 0,39 0,04* 

IMP (%) 0,49 0,008* 

APM (%) 0,35 0,06† 

MIHP (%) 0,51 0,009* 

MITO-MI (%) -0,54 0,003* 

DHEi (ua) -0,35 0,06† 

DAF_MI (%) 0,39 0,05* 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda: Porcentagem de células com integridade de membrana plasmática e acrossomal com alto potencial de 

membrana mitocondrial (PIAIA),integridade de membrana plasmática (IMP), alto potencial de membrana 

mitocondrial (APM), células com membrana integra e alto potencial mitocondrial (MIHP), porcentagem de 

células com integridade de membrana e espécies reativas de oxigênio mitocondriais (MITO_MI), Intensidade de 

fluorescência da sonda Dihidroetidium (DHEi) e porcentagem de células com DAF positivo e membrana integra 

(DAF_MI). 

† p≤0,09 †P<0,10 e*P<0,05. Indica significância pela correlação de Spearman 

 

 

Por outro lado, a presença de espécies reativas mitocondriais em espermatozoides 

com membrana íntegra (MITO-MI) correlacionou negativamente com defeitos totais (DT), 

Motilidade total (MT), células rápidas (RAP) e DAF-MI. A peroxidação lipídica pelo 

BODIPYi foi positivamente correlacionada, semelhantes aos DHEi e DHRi (Tabela 36). 

Observou-se várias correlações negativas para produção de espécies reativas citoplasmáticas 

(DHEi) com PIAIA, CON. PAL, MIAI, MI, MIHP e DAF-MI (Tabela 37). 
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Tabela 36 – Coeficientes de correlação de Spearman entre a porcentagem de células com integridade de 

membrana e espécies reativas de oxigênio mitocondriais (MITO-MI) avaliadas pela citometria de 

fluxo e as demais características espermáticas avaliadas tanto pelo convencional, sondas 

fluorescentes, CASA e citometria de fluxo, sendo colocados unicamente as características que 

tiveram significância estatística 

 
Coeficiente r Valor de p 

DT (%) -0,33 0,07† 

MT (%) -0,38 0,04 

RAP (%) -0,42 0,02* 

DHEi (ua) 0,43 0,01 

BODIPYi (ua) 0,48 0,008* 

DAF-MI (%) -0,44 0,02* 

DHRi (ua) 0,37 0,04* 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda: Defeitos totais (DT), Motilidade total (MT), Células rápidas (RAP), Intensidade de fluorescência da 

sonda Dihidroetidium (DHEi), Intensidade de fluorescência da sonda C11-BODIPY (581/591), (BODIPYi), 

porcentagem de células com DAF positivo e membrana integra (DAF_MI). 

† p≤0,09 †P<0,10 e*P<0,05. Indica significância pela correlação de Spearman 

 

 

Tabela 37 – Coeficientes de correlação de Spearman entre a intensidade de fluorescência da sonda 

Dihidroetidium (DHEi) avaliada pela citometria de fluxo e as demais características espermáticas 

avaliadas tanto pelo convencional, sondas fluorescentes, CASA e citometria de fluxo, sendo 

colocados unicamente as características que tiveram significância estatística 

  Coeficiente r Valor de p 

PIAIA (%) -0,42 0,02* 

CONC. PAL (x10
6
). -0,32 0,09† 

MI (%) -0,34 0,07† 

MIHP (%) -0,30 0,03* 

MITOi (ua) 0,65 0,0001* 

BODIPYi (ua) 0,50 0,005* 

DHRi (ua) 0,56 0,001* 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda: Número de espermatozoides por palheta (Conc Pal), Porcentagem de células com integridade de 

membrana plasmática e acrossomal com alto potencial de membrana mitocondrial (PIAIA), integridade de 

membrana plasmática (MI), células com membrana integra e alto potencial mitocondrial (MIHP), Intensidade de 

fluorescência da sonda Mitosox Red (MITOi), Intensidade de fluorescência da sonda Dihidrorodamina (DHRi). 

† p≤0,09 †P<0,10 e*P<0,05. Indica significância pela correlação de Spearman 

 

 

A presença de DAF-MI mostrou correlação com características da motilidade 

avaliadas pelo CASA e com a análise de sondas fluorescentes por microscopia e citometria de 

fluxo (Tabela 38). Foi encontrado que a maior presença de NO em espermatozoides com 

membrana íntegra, tinham menor produção de ROS e RNS. Na tabela 39 a detecção de RNS 

pelo DHRi correlacionou negativamente com MT, RAP, BCF, PIAIA e DAF-MI. As 

correlações positivas foram com BODIPY (r=0,68, P=0,00003), MITOi e DHEi. 
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Tabela 38 – Coeficientes de correlação de Spearman entre porcentagem de células com DAF positivo e 

membrana íntegra (DAF-MI) avaliada pela citometria de fluxo e as demais características 

espermáticas avaliadas tanto pelo convencional, sondas fluorescentes, CASA e citometria de fluxo 

 
Coeficiente r Valor de p 

Conc. Pal. (x10
6
)

1
 0,42 0,03* 

MT(%) 0,39 0,04 

VCL (µm/s) 0,40 0,04* 

LIN (%) -0,54 0,004* 

STR (%) -0,40 0,04 

BCF (Hz) 0,64 0,0004* 

PIAIA  (%) 0,52 0,006* 

IMP  (%) 0,47 0,01* 

MIAI (%) 0,39 0,05* 

MIHP  (%) 0,39 0,06 

MITO-MI  (%) -0,44 0,05* 

MITOi (ua) -0,68 0,0001* 

DHEi (ua) -0,56 0,002* 

BODIPYi (ua) -0,65 0,002* 

DHRi (ua) -0,57 0,002* 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda: Número de espermatozoides por palheta x 10
6
 (Conc. Pal), Motilidade total (MT), Velocidade 

curvilinear (VCL), Linearidade (LIN), retilinearidade (STR), Frequência de batimento da cauda (BCF), 

Porcentagem de células com integridade de membrana plasmática e acrossomal com alto potencial de membrana 

mitocondrial (PIAIA), integridade de membrana plasmática (IMP), Porcentagem de células com integridade de 

membrana plasmática e acrossoma (MIAI), células com membrana integra e alto potencial mitocondrial 

(MIHP), Intensidade de fluorescência da sonda Mitosox Red (MITOi), porcentagem de células com integridade 

de membrana e espécies reativas de oxigênio mitocondriais (MITO-MI), Intensidade de fluorescência da sonda 

Dihidroetidium (DHEi), Intensidade de fluorescência da sonda C11-BODIPY (581/591), (BODIPYi), 

Intensidade de fluorescência da sonda Dihidrorodamina (DHRi). 

† p≤0,09 †P<0,10 e*P<0,05. Indica significância pela correlação de Spearman 

 

 

Tabela 39 – Coeficientes de correlação de Spearman entre a intensidade de fluorescência da sonda 

Dihidrorodamina (DHRi) avaliada pela citometria de fluxo e as demais características espermáticas 

avaliadas tanto pelo convencional, sondas fluorescentes, CASA e citometria de fluxo 

  Coeficiente r Valor de p 

Conc. Mov. Pal. (x10
6
)

1
 -0,38 0,09* 

MT (%) -0,36 0,05 

RAP (%) -0,45 0,03* 

BCF (%) -0,33 0,05 

PIAIA (%) -0,44 0,05* 

MIAI (%) -0,40 0,05* 

MITOi (ua) 0,47 0,0001* 

DHEi (ua) 0,56 0,001* 

BODIPYi (ua) 0,68 0,00003* 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda: Número de espermatozoides por palheta  x 10
6
 (Conc. Mov. Pal), Celulas rápidas (RAP), Frequência 

de batimento da cauda (BCF), Porcentagem de células com integridade de membrana plasmática e acrossomal 

com alto potencial de membrana mitocondrial (PIAIA), alto potencial de membrana mitocondrial (APM), 

Intensidade de fluorescência da sonda Mitosox Red (MITOi), Intensidade de fluorescência da sonda 
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Dihidroetidium (DHEi), Intensidade de fluorescência da sonda C11-BODIPY (581/591), (BODIPYi), 

porcentagem de células com DAF positivo e membrana integra (DAF_MI). 

† p≤0,09 e *p≤0,05 Indica significância pela correlação de Spearman 

 

 

6.6 DISCUSSÃO 

 

 

Neste estudo foram realizadas análises multiparamétricas através de sondas 

fluorescentes para monitorar a integridade das membranas plasmática e acrossomal, e a 

integridade da membrana em células com alto potencial de membrana mitocondrial, além de 

outros marcadores de função mitocondrial: capacidade oxidativa mitocondrial e 

citoplasmática, produção de oxido nítrico, presença de peróxidos, além da avaliação da 

peroxidação lipídica de amostras de sêmen bovino utilizadas para IATF, no desafio de 

conhecer como a qualidade seminal reflete nos níveis de fertilidade a campo. As análises 

foram semelhantes no tempo, mas não foram feitas as mensurações nos mesmos 

espermatozoides, devido a que ainda não é possível aferir todos estas características em uma 

única célula ao mesmo tempo. Estas análises permitiram constatar que a qualidade seminal 

influência nos resultados da fertilidade in vivo.  

Apesar das análises convencionais do sêmen, indicarem que a seleção prévia de 

partidas seguindo as sugestões do CBRA (2013) para uso na IA melhora os resultados na taxa 

de prenhez a campo, as diferenças de qualidade entre ejaculados e touros e a própria 

heterogeneidade do ejaculado traz a necessidade da aplicação de técnicas mais sensíveis para 

detectar os problemas no sêmen que levam a diminuição da prenhez. A fertilidade do touro 

contribui significativamente nas falhas reprodutivas, entre 20 e 40% dos touros podem ser 

sub-férteis; estes touros retardam a concepção, prolongam a época de parição, reduzem os 

pesos de desmame e incrementam o número de fêmeas abatidas, resultando em perdas 

econômicas e ameaças da sustentabilidade de uma exploração pecuária (KASTELIC, 2013). 

No entanto, devido à complexidade dos processos reprodutivos já relatados (AMANN e 

HAMMERSTEDT, 2002), diversos fatores podem limitar o sucesso dos programas de IATF, 

tanto ambientais, próprios da fêmea, como do sêmen e suas características (OLIVEIRA et al., 

2012), assim como de fatores desconhecidos.  

No experimento I a média da taxa de prenhez (TP) foi de 55,20%, muito próximo do 

relatado na literatura, sendo o valor esperado de 50% de TP em bovinos Bos indicus 

submetidos a IATF (OLIVEIRA et al., 2013; SÁ FILHO et al., 2009). Coincidindo com um 
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trabalho recente que mostrou a taxa de prenhez em vacas pluriparas: 56% (680/1223), 

primíparas: 51% (173/338) e novilhas: 57% (514/903), sendo na média do 50% para IATF 

(MARQUES et al., 2015)No entanto, houve TP com valores acima e abaixo da média 

(27,78% e 71%). Baseados nestes resultados se evidencia que a qualidade do sêmen 

contribuiu para o sucesso da fertilidade. Dessa maneira, as partidas que não cumpriram com 

os padrões mínimos foram descartadas resultando em boas taxas de prenhez.  

Os grupos propostos para o nível de fertilidade de acordo com a taxa de prenhez por 

partida foram: o grupo de baixa TP (45,6±8,47%), com mínima: 27,78% e máxima: 52%, o 

grupo de média TP (56,25±1,91%), mínima: 54% e máxima: 59%, finalmente o grupo de alta 

TP (65,6±3,82%), mínima: 61% e máxima: 71%. Sutis diferenças nos níveis de fertilidade 

entre grupos, com uma diferença de 2% entre a máxima de um grupo e a mínima do outro 

grupo, reduzem as chances de detectar influência das características espermáticas com os 

resultados de fertilidade.  

As análises convencionais não explicaram as diferenças da taxa de prenhez (TP), 

considerando que as partidas para IA foram previamente selecionadas de acordo com o 

Manual do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal (CBRA, 2013), dessa forma, 

diferenciar a fertilidade a campo de uma amostra de sêmen requere de análises que 

complementem a análise convencional. Coincidindo com a afirmação de outros autores 

(CORREA; PACE; ZAVOS, 1997; GILLAN; EVANS; MAXWELL, 2005; OLIVEIRA et 

al., 2013; NAGY et al., 2015; SELLEM et al., 2015; SANTOS, 2016a). 

Importante salientar que as estimativas de fertilidade com base na média não corrigida 

para o rebanho, época, idade da vaca, mês de inseminação e técnico ao avaliar touros em 

termos de fertilidade podem conduzir a erros, tornando-se imprescindível corrigir os dados 

(ZANG et al., 1999). Assim, este trabalho possui informação relevante da fertilidade de 

touros usados na IATF a campo no experimento I e análises não só da qualidade do sêmen e a 

taxa de prenhez, senão do cálculo do escore de fertilidade incluindo fatores ambientais, 

efeitos do ano, da estação reprodutiva, e fatores da fêmea no experimento II. 

O sêmen de alta TP e baixa TP tiveram a mesma concentração de espermatozoides 

móveis por palheta. Porém, as chances de sucesso na fecundação que uma amostra de sêmen 

tem, podem não ser incrementadas simplesmente pelo fato de aumentar o número de 

espermatozoides na dose inseminante (CHENOWETH, 2005). A explicação é bem relatada 

na literatura (KASTELIC, 2013), referente às anormalidades compensáveis, que podem ser 

superadas aumentando a dose usada para IA. Portanto, acredita-se que as anormalidades no 
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sêmen de baixa fertilidade estejam associadas a alterações não compensáveis, que levou a 

falha no processo de fecundação ou durante a embriogenese. 

No experimento I, a concentração mínima foi de 3,7 x 10
6
 e a máxima foi de 20,6 x 

10
6
espermatozoides móveis na palheta. A diferença na concentração entre partidas reduz as 

chances de detectar a influência nos resultados de fertilidade da população espermática com a 

alteração. Segundo Den Dass (1992), a relação entre algumas características seminais 

(avaliadas em laboratório) e a fertilidade tem sido inconsistente em decorrência do número 

definido de espermatozoides por inseminação, que às vezes é elevado. 

Sobre a influência da qualidade do sêmen em relação à avaliação das características 

da motilidade pelo CASA. Foi determinado que as características de movimento de um 

espermatozoide não afetam o resultado da fertilidade in vivo após IATF. Apesar que 

numericamente foi visualizado que o as partidas de baixa fertilidade apresentaram 

porcentagens inferiores de VCL, VSL, e VAP em comparação as partidas de média e alta 

fertilidade. Por outro lado, quando foi feita a análise dos valores baixos, médios e altos para 

cada características da motilidade espermática com relação a TP%, foram encontrados dados 

controversos para a MT e espermatozoides RAP. De acordo com os resultados, valores 

inferiores de MT e RAP resultam em maior TP%, que os valores superiores, sem diferir dos 

valores médios. Também foi encontrado que valores inferiores de BCF% (8,40± 0,53) tem 

maior a fertilidade (TP=58,79± 0,011) do que valores médios e superiores de BCF (13,05± 

4,45 e 22,52± 1,17) com TP (57,52±0,011 e 52,33± 0,013) respectivamente.  

As características da motilidade avaliadas pelo sistema CASA não correlacionaram 

com a TP após a IATF. Unicamente para MT. No entanto, a correlação mostrou valores 

negativos para MT em relação à TP (-0,35; P=0,06). Similares resultados publicados por 

GILLAN et al. (2008), onde a motilidade total e progressiva e outras características da 

motilidade não correlacionam com fertilidade, exceto pelo VSL (r=0,636 P=0,048). Em 

outros estudos as correlações entre a MT e MP não foram consistentes em relação a taxa de 

não retorno (NRR) (GRAHAM et al., 1980). No entanto, a taxa de não retorno não é um 

valor preciso em comparação a taxa de prenhez. 

Diferindo dos presentes resultados, altas e positivas correlações entre os 

características do CASA e fertilidade de touros foram relatados (OLIVEIRA et al., 2013, 

NAGY et al., 2015, FARELL et al., 1998, VERSTEGEN et al., 2002). É importante relatar 

que as características mencionadas como importantes preditores de fertilidade no estudo de 

Oliveira et al. (2013), foram a MT e MP. Neste caso, a avaliação foi feita pelo sistema 

IDENT do CASA, utilizando a sonda Hoechst 33342 para marcar o DNA de todas os 
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espermatozoides e reduzir os erros por marcação de partículas próprias do diluidor. Estes 

autores encontraram também que a determinação dos características do CASA após 2 horas 

do teste de termoresistência (TTR) permitiu identificar mais variáveis que foram bons 

preditores de fertilidade in vivo. 

Outro estudo observou que o VAP tem melhor correlação (r=0,66 e P=0,036) com 

NRR30d e taxa de prenhez aos 75 dias e pode ser útil na predição do potencial de fertilidade 

de uma partida de sêmen (NAGY et al., 2015). Quando combinadas as variáveis do CASA 

(BCF, LIN, VAP, VSL, STR) a chance de encontrar relação com fertilidade contribui para 

altos coeficientes de determinação (R
2
=0,97) (FARREL et al., 1998). 

A falta de correlação entre as características do CASA e a fertilidade pode ser devido 

às diferenças entre touros. Fatores próprios da genética do touro ou do ejaculado poderiam 

fazer que os espermatozoides respondam de formas diferentes, tais como diminuir ou ativar 

seu metabolismo quando submetidos a estresse e a outras condições como diluição no TALP. 

Outros autores também atribuíram a falta de correlação à variação individual entre touros e ao 

número de espermatozoides na dose inseminante (NAGY et al., 2015).  

Com respeito à avaliação com sondas fluorescentes, não foi encontrada correlação 

entre TP e as populações detectadas pelas sondas fluorescentes por microscopia de 

epifluorescência. Também, considerando apenas o número de espermatozoides PIAIA, só três 

partidas tiveram menos que 20% de espermatozoides PIAIA, o que justifica não haver 

encontrado diferenças nos grupo de fertilidade para estas características. Quando o sêmen 

contem 8,5% de PIAIA avaliado por sondas fluorescentes, reduz a fertilidade em relação a 

partidas contendo 44,5% de células PIAIA, com uma diferença de 28,5% na TP entre elas 

(OLIVEIRA et al., 2014). 

Quando utilizado o FITC-PSA na microscopia a porcentagem de espermatozoides 

com acrossoma íntegro (IAM) foi igual para os grupos de fertilidade alta: 68,56±5,07%, 

média: 68,54±4,46% e baixa 66,23±4,3%. A técnica utilizada foi descrita por Celeghini et al. 

(2008). Estes autores quando utilizaram a mesma técnica encontraram para sêmen bovino 

criopreservado um 68,8± 0,9% de integridade de acrossoma. 

O PSA foi proposto por Cross et al. (1986), pela afinidade deste componente aos 

resíduos de glicoproteínas com α-D-glicosil e α-D-manosil que são abundantes no acrossoma 

do espermatozoide, mas não necessariamente estão confinados no acrossoma (MENDOZA et 

al., 1992). Surge o FITC-PNA que se liga na membrana acrossomal externa, com menos 

ligações inespecíficas a outros compartimentos do espermatozoide e sem ligação a 
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glicoproteínas da gema de ovo (HOSSAIN et al., 2011). Tal fato, conduziu ao uso do FITC-

PNA para monitorar mais acuradamente a integridade do acrossoma. 

No estudo não foram encontradas diferenças significativas entre grupos de alta, média 

e baixa taxa de prenhez na porcentagem da população de espermatozoides com acrossoma 

íntegro na dose de IA, nem pela microscopia (FITC-PSA), nem pela citometria de fluxo 

(FITC-PNA). Entretanto, a correlação com a TP e a porcentagem de células com integridade 

de membrana plasmática e acrossoma (MIAI) foi negativa. No entanto, OLIVEIRA et al. 

(2013), utilizaram o FITC-PSA na avaliação por citometria de fluxo e encontraram que a 

integridade da membrana acrossomal é um bom preditor da taxa de concepção. Os valores 

mínimos e máximos que eles encontraram nas partidas de sêmen de touros foram de 31,1 até 

60,3%. Estes valores são similares aos encontrados no presente estudo para MIAI (25,41% a 

mínima e 77,16% a máxima). Isto pode ser devido a o acrossoma ter sido avaliado usando a 

sonda FITC-PNA pela citometria. Embora o PNA marque danos iniciais das membranas 

externas do acrossoma, está sonda precisa de permeabilização com metanol por 30 segundos 

(COOPER; YEUNG, 1998). Isto pode explicar que o FITC-PNA para a população de 

espermatozoides com membrana íntegra e acrossoma reagido (ARMI) fosse tão baixo (0,01% 

até 0,4%). Outra possível explicação seria a dose utilizada, que foi baixa em comparação ao 

uso de 1 µL de FITC-PNA (1mg/mL), utilizada por Anzar et al. (2011). Outro estudo também 

utilizou 2,3 µL FITC-PNA (1 mg/mL), sem permeabilização, para sêmen bovino 

criopreservado encontraram na média 84,1% dos espermatozoides tinham o acrossoma 

íntegro (GARNER; THOMAS; GRAVANCE, 1999). Ao comparar esses dados com os 

resultados deste estudo nota-se que a média para os grupos alta, média e baixa fertilidade a 

porcentagem de espermatozoides com membrana acrossomal íntegra (MAI%) foi similar 

(80,06± 4,68, 78,87±3,78 e 74,72± 3,95%, respectivamente). 

Quando realizada a ANOVA para os grupos de fertilidade a campo, a alta fertilidade 

foi similar que as partidas de média e baixa fertilidade em relação ao potencial de membrana 

mitocondrial quando utilizado o JC-1 na microscopia e na citometria de fluxo. Não se 

detectou diferença significativa, isto pode ser devido ao alto coeficiente de variação 

encontrado. Apesar de numericamente ser observado que o grupo com baixa fertilidade teve 

maior porcentagem de espermatozoides com alto potencial mitocondrial (APM) pela 

microscopia de epifluorescência. Em condições de estresse pode ser mais favorável um baixo 

potencial mitocondrial, pois nessas condições os espermatozoides apresentariam menor 

potencial de liberação de fatores pró-oxidativos intra-mitocondriais (CASTRO et al., 2016). 
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Como observado na avaliação por citometria de fluxo, a proporção de fluorescência 

do JC-1 de vermelho para verde é menor no grupo de baixa fertilidade (3,46 ± 1,73) em 

comparação ao de alta fertilidade (4,92± 1,95). Quando há perda do potencial mitocondrial, a 

proporção diminui e é possível monitorar as mudanças da função mitocondrial. 

Os biomarcadores da função mitocondrial avaliados neste experimento são 

ferramentas chave para determinar a qualidade espermática, mas seu impacto na fertilidade 

ainda precisa de mais estudos. O principal biomarcador é o potencial de membrana 

mitocondrial, que pode ser avaliado usando JC-1, uma sonda catiônica com afinidade pela 

mitocôndria que se acumula na matriz mitocondrial (GARNER et al., 1999). Esta sonda foi 

relacionada com altas taxas de fertilização in vitro e alto potencial mitocondrial, quando as 

amostras eram divididas em baixo, médio e alto potencial mitocondrial (KASAI et al., 2002). 

Entretanto, neste experimento, a classificação de partidas como alta, média e baixa 

porcentagem de espermatozoides com MIHP por citometria ou com APM pela microscopia, 

em nenhum dos casos mostrou diferença na fertilidade para estes grupos. Pelo contrário, 

observou-se uma tendência de maior taxa de prenhez no grupo com menor porcentagem de 

espermatozoides com APM (P=0,06) em comparação ao grupo com média e alta 

porcentagem de APM. Petrunkina et al. (2007) determinam que as taxas nas quais certas 

funções espermáticas são expressas variam grandemente. É suposto que o tempo de resposta 

ao aumento do potencial mitocondrial não foi alcançado aos 10 minutos da incubação, 

precisando ter feito avaliações aos 30 minutos de incubação junto com as outras avaliações 

dos marcadores mitocondriais. Por outro lado, podemos especular que o potencial 

mitocondrial não é essencial para a produção de espécies reativas, devido a que encontramos 

maior produção de ROS e RNS no grupo com maiores taxas de prenhez, mas apresentando 

baixo potencial mitocondrial, como acontece com o espermatozoide de humano (KOPPERS 

et al., 2008).  

Neste estudo foram encontradas correlações positivas entre a função mitocondrial 

avaliada pela sonda MSR com taxa de prenhez e outras características espermáticas. 

Correlações entre função mitocondrial e fertilidade são variáveis principalmente da função 

mitocondrial sobre o tempo (RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ., 2013), pela manipulação da 

amostra (GARCÍA et al., 2012) e dos níveis e capacidade antioxidante, que vão controlar o 

balanço da produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) (AM-IN et al., 2011). 

A mitocôndria produz substâncias do metabolismo do oxigênio procedente do 

processo de respiração celular durante a produção de ATP, é conhecido que certo nível de 

ROS é fisiologicamente necessário para a função espermática e para o próprio processo de 
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fecundação (GUTHRIE; WELCH, 2006). Assim a presença de ROS é vital para o 

espermatozoide, mas, altos níveis de ROS e perda do balanço entre produção e remoção 

levam ao estresse oxidativo (GUTHRIE et al., 2008). Os níveis de ROS são muito variáveis, 

o que torna sua determinação difícil, as ROS podem ser monitoradas pelas sondas como 

DHE, MITOSOX Red e BODIPY (RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ, 2013). 

De maneira semelhante ao MITOi, MITO-MI, outras correlações positivas foram 

encontradas entre taxa de prenhez e DHEi, DHRi e Bodipy. A correlação entre o MITOi e o 

DHEi também foi relatada por Koppers et al. (2008). Devido ao MSR ser derivado do DHE, 

mas é um composto catiônico que tem afinidade pela matriz mitocondrial e o DHE é 

citoplasmático. As correlações que apresentaram relação negativa com a taxa de prenhez 

foram: a motilidade total (MT, r=-0,35, P=0,06), porcentagem de células com integridade de 

membrana plasmática e acrossoma (MIAI, r=-0,24, P>0,05) e porcentagem de células com 

DAF e membrana íntegra (DAF-MI%, r=-0,32, P>0,05). 

Correlação negativa e de média intensidade (r=-0,38, P=0,04) entre MT e MITO-MI, 

pode ocorrer por alterações mitocondriais, presença de gota protoplasmática proximal e 

incremento da produção de espécies reativas mitocondriais leva a um deterioração da 

motilidade (GUTHRIE; WELCH; LONG, 2008). No entanto, destacando que no este estudo, 

não levou a queda da fertilidade in vivo, pelo contrário, um nível de espécies reativas de 

oxigênio mitocondriais foi positivamente correlacionado com fertilidade. 

Para determinar a peroxidação lipídica das membranas plasmática e na mitocôndria. 

Neste estudo foi determinada a mediana da intensidade da sonda BODIPY, nos 

espermatozoides com membrana plasmática íntegra. Oliveira et al. (2012) relataram 

relativamente pouca peroxidação lipídica em espermatozoides com membrana íntegra e 

membrana lesada, porém, encontraram maior susceptibilidade ao estresse oxidativo no sêmen 

com maior peroxidação.  

Foi relatado que a peroxidação lipídica é um característica espermática relacionada 

negativamente com fertilidade a campo (OLIVEIRA et al., 2013, KASIMANICKAM et al., 

2007). Os resultados deste estudo discordam desses achados, devido a que a peroxidação 

oxidativa teve correlação positiva com taxa de prenhez. Os dados sugerem que o dano 

peroxidativo marcado pelo BODIPY só é prejudicial para a fertilidade quando a produção de 

ROS na matriz mitocondrial supera as enzimas de defesa antioxidante intramitocondrial 

(SOD, GPx, Catalase) (KOPPERS et al., 2008). Por sua vez, o dano peroxidativo encontrado 

nas partidas do experimento I levou a perda da motilidade total (r= 0,27, P=0,10). Outras 

correlações foram encontradas por Gurler et al. (2015), neste estudo houve correlação 
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positiva entre peroxidação lipídica e presença de SOD e correlação negativa com capacidade 

antioxidante total (TAC). Os mecanismos antioxidantes não foram avaliados neste 

experimento, mas a presença deles pode levar a alterações na detecção da produção de ROS, 

RNS pelas sondas fluorescentes. A produção de ânion superóxido (O2
●-

) que é detectado pelo 

MSR, pode ser revertida pela presença concomitante da Superóxido dismutase (SOD), que 

transforma o O2
●- 

em H2O2, um radical livre que escapa da mitocôndria (KOPPERS et al., 

2008). 

Por outro lado, in vivo, os fluidos do trato reprodutivo da fêmea proporcionam uma 

variedade de enzimas antioxidantes e pequenas moléculas eliminadores de radicais livres para 

proteger os espermatozoides (AITKEN et al., 2012b). 

No presente estudo também foram associadas a produção de NO e a fertilidade. A 

literatura reporta que o NO é essencial para a função espermática (LAMPAIO et al., 2014, 

NISOLI et al., 2006), regula muitos processos mas as vezes é paradoxal sua função 

(LAMPAIO et al., 2014). Estudos tem mostrado os efeitos positivos e negativos sobre a 

motilidade espermática, por exemplo, as altas concentrações diminuem a motilidade e a 

viabilidade espermática (LAMPAIO et al., 2014). Em níveis fisiológicos, o NO participa da 

capacitação espermática, reação acrossomal e efeito antiapoptótico (WANG et al., 2014, 

ROESSNER et al., 2010). Mas não tem sido mostrada ligação entre a produção de NO e a 

mitocôndria espermática, assim como não tem relatado a relação do NO com fertilidade in 

vivo.  

As evidências deste estudo mostram que o NO é importante para controlar a produção 

de espécies reativas mitocondriais e citoplasmáticas, sendo assim um importante mediador do 

potencial de fertilidade espermática, em conformidade com outros estudos (WANG et al., 

2014, LAMPAIO et al., 2014, DOSHI et al., 2012, DE LAMIRANDE et al., 1997). A 

concentração de NO sobre espermatozoides com membrana íntegra teve correlação com 

motilidade total (r=0,39, P=0,04). Este estudo também suporta que há relação entre a 

produção de NO e qualidade espermática, sendo correlacionado positivamente com PIAIA 

(r=0,52, P=0,006).  

Coincidindo também com Franco (2013), que relatou em espermatozoides de equino 

que o oxido nítrico pode funcionar como um captador de radicais livres e inativar o O2
●-

, mas 

o excesso pode resultar na geração de ONOO-, um oxidante potente que se descompõe para 

formar o radical hidroxila (HOONO), que pode causar a peroxidação lipídica por nitrosação. 

Aumento da concentração de enzimas relacionadas ao oxido nítrico (proteína kinasa 

A) foi detectada 30 minutos após a capacitação in vitro. Incrementos do cGMP também foi 



A r t i g o  3    | 141 

   

relacionado ao NO. Portanto, o NO é um fator chave para capacitação espermática e reação 

acrossomal (WANG et al., 2014). Em adição, o NO inibe o dano oxidativo no 

espermatozoide, como visto nas correlações entre produção de espécies reativas 

mitocondriais (r=-0,68, P=0,0001), espécies reativas citoplasmáticas (r=-0,56, P=0,002) e 

espécies reativas ao nitrogênio (-0,57, P=0,002). Coincidindo com o efeito encontrado em 

espermatozoides de humano (ZHANG et al., 1996; HELLSTROM et al., 1994). A produção 

de NO em espermatozoides funcionais incrementam rapidamente em condições de 

capacitação in vitro, no entanto, a duração do tempo gasto dessa concentração de NO na fase 

tardia da capacitação do esperma in vitro é curta. Diferente de sêmen anormal demora em 

alcançar apropriadas concentrações para capacitação assim como a demora em gastar o NO. 

É especulado que a persistência de NO em espermatozoides íntegros por um tempo 

prolongado leva a detrimento da viabilidade e função espermática (WANG et al., 2014), neste 

trabalho também foi demostrados que afeta os resultados de taxa de prenhez in vivo.  

Pelos métodos usados neste experimento não foi possível estimar o potencial de 

fertilidade de uma amostra seminal, devido às fontes de variação, pela heterogeneidade de 

indivíduos, ejaculados e da amostra seminal, sendo que a falha de alguma característica 

espermática que levou a baixa fertilidade em determinada amostra de sêmen, pode não estar 

causando a baixa na fertilidade das outras. Especula-se que os métodos estatísticos 

disponíveis para predição de fertilidade também não são precisos devido ao modelo juntar as 

respostas globais da amostra seminal e não individualiza por subpopulações, dificultando 

encontrar diferenças.  

Predizer a prenhez considerando o macho deve incluir muitas mais avaliações além da 

mitocôndria, entre elas o DNA é o mais relatado como responsável de infertilidade em 

humanos (AITKEN; CURRY, 2011), a pesar que talvez existam organelas ou mecanismos 

espermáticos que ainda não tem sido identificados, portanto não são avaliados (AMMAN et 

al., 2014).  

Outra interpretação para a dificuldade de estimar o potencial de fertilidade é devido 

aos mecanismos que as fêmeas desenvolveram para aceitar ou rejeitar os espermatozoides 

que atravessam seu trato reprodutivo da fêmea, eliminando a maioria deles, mas fornecendo 

proteção para os poucos selecionados e privilegiados que chegam na tuba uterina, em torno 

de 1 a 4% de todos os espermatozoides que foram inseminados (HOLT et al., 2009). Estes 

critérios de seleção uterinos são rigorosos à população de espermatozoides, portanto se os 

métodos de avaliação de sêmen in vitro pudessem imitar o processo de seleção uterina, a 
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probabilidade de estimar se o espermatozoides é capaz de fecundar os oócitos seria maior 

(HOLT et al., 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

6.7 CONCLUSÕES 

 

 

 Os marcadores da função mitocondrial são bons indicadores da função e qualidade 

espermática e estão associados a fertilidade in vivo. 

 O MSR, DHEi e DHR são bons preditores da atividade metabólica mitocondrial e são 

bons preditores do potencial de fertilidade in vivo; no entanto, sugere-se que futuros 

estudos sejam realizados incluindo a quantificação da atividade enzimática antioxidante. 

 Determina-se que os espermatozoides com alto potencial de fertilidade são aqueles que 

ativam seu metabolismo e sinalizam processos intracelulares mediados pela produção de 

espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. 
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7 ARTIGO 4. SUBPOPULAÇÕES ESPERMÁTICAS DEFINIDAS PELA 

MORFOMETRIA DA CABEÇA DO ESPERMATOZOIDE EM SÊMEN DE 

TOUROS COM ALTA E BAIXA FERTILIDADE 

 

 

7.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A avaliação do formato do espermatozoide é uma das avaliações convencionais mais 

importantes dentro do exame andrológico de qualquer espécie, realizada rotineiramente pelas 

centrais de coleta e processamento de sêmen ou laboratórios de reprodução como parte do 

controle de qualidade seminal (ARRUDA et al., 2011), requerido também na determinação 

do potencial de fertilidade do animal. A população espermática de um determinado ejaculado 

é heterogênea por natureza, existindo diferença entre touros, entre ejaculados do mesmo touro 

e na mesma amostra coletada existem populações com diferente estrutura e graus de 

funcionalidade (RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ, 2003; GARCÍA-ÁLVAREZ et al., 2014). A 

heterogeneidade do ejaculado é notada em diferentes aspectos, por exemplo, quando avaliada 

a motilidade já foram relatadas subpopulações em relação aos características cinéticos 

(MUIÑO et al., 2008; 2009). Existem subpopulações espermáticas agrupadas pela integridade 

de membranas e potencial mitocondrial determinadas pelo uso de sondas fluorescentes 

(CELEGHINI et al., 2007). Igualmente, tem-se evidenciado na análise morfométrica a 

presença de subpopulações espermáticas distribuídas de acordo com a dimensão e formato da 

cabeça (RUBIO-GUILLÉN et al., 2007; SANTOS, 2016b; VALVERDE et al., 2016). 

As variações morfométricas encontradas no ejaculado refletem as mudanças que 

sofreu o espermatozoide durante a espermatogênese e a maturação no epidídimo, também 

podem ser reflexo dos danos que sofrem as células durante a criopreservação (RUBIO-

GUILLÉN et al., 2007). Durante a formação no testículo as células espermatogoniais passam 

por diferentes estágios até diferenciarem em espermatozoides altamente especializados 

principalmente por compactar seu DNA para transportá-lo íntegro até a fertilização. 

Mudanças da morfologia espermática podem relatar a condição dos túbulos seminíferos e do 

epidídimo e indicar alteração do DNA espermático, instabilidade da cromatina e danos no 

plasmalema pelo estresse osmótico (LUCIO et al., 2014). 

A origem destas subpopulações não é bem esclarecida, mas existe influência de genes 

atuando durante a espermatogênese e influenciando na anatomia do espermatozoide (RUBIO-



 

   

GUILLÉN et al., 2007). Na análise morfométrica, a área do espermatozoide é a característica 

mais informativa (VALVERDE et al., 2016). Também foi relatado que a criopreservação leva 

a mudanças da morfometria (ARRUDA, 2000; GRAVANCE et al., 1998; RUBIO-GUILLÉN 

et al., 2007), caracterizada pela diminuição da subpopulação de espermatozoides com a 

cabeça grande e longa e aumento da subpopulação caracterizada por espermatozoides com 

menores dimensões da cabeça, isto devido a maior compactação da cromatina. Alguns 

eventos, principalmente os de natureza patológica, se constituem como potenciais fontes de 

diferenciação na morfometria e, portanto, de fertilidade espermática (ARRUDA, 2000). Em 

adição, a distribuição de frequência de espermatozoides dentro de cada subpopulação após a 

criopreservação varia entre machos (RUBIO-GUILLÉN et al., 2007). Mostrando que alguns 

indivíduos são mais sensíveis a criopreservação, sendo um bom marcador do potencial de 

congelabilidade. 

Segundo as pesquisas recentes, a heterogeneidade das subpopulações espermáticas 

tem relevância funcional, principalmente com relação à fertilidade (YÁNIZ et al., 2016). O 

potencial de fertilidade do macho depende da heterogeneidade do ejaculado interagindo com 

o trato reprodutivo da fêmea em diferentes níveis (RODRIGUEZ-MARTINEZ, 2003, 

CURRY, 2000). 

Quando o estudo da fertilidade em relação às características espermáticas tem como 

base a média dos valores e considera o ejaculado como uma amostra homogênea perde-se a 

capacidade de predição (YÁNIZ et al., 2015). Assim, a identificação de subpopulações 

conduzida pela associação de análises computadorizadas e métodos estatísticos 

multiparametricos e análises discriminatórias para agrupar os espermatozoides pela 

similaridade morfométrica podem trazer mais informações da relação entre fertilidade e 

qualidade espermática (YÁNIZ et al., 2016). Touros com alta fertilidade produzem mais 

espermatozoides alongados e cônicos; no entanto, estas variações não são fáceis de ser 

identificadas pelo olho humano (VALVERDE et al., 2016). A relação entre morfometria da 

cabeça e fertilidade tem sido relatada em bovinos (VALVERDE et al., 2016; SANTOS, 2016; 

GRAVANCE et al., 2009; BELLETI et al., 2005); entretanto, não existem estudos que 

correlacionem a fertilidade a campo de touros usados na IATF com as subpopulações 

morfométricas do sêmen, nem sua determinação como preditor de fertilidade. Este estudo 

teve o objetivo de classificar no ejaculado de touros subpopulações pela morfometria 

espermática e identificar variações destas subpopulações em partidas de sêmen com escore de 

fertilidade alto e baixo, esperando um marcador de subfertilidade a campo associado à 

variação do tamanho da cabeça do espermatozoide. 
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7.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

7.2.1 Partidas de sêmen e processamento do sêmen 

 

 

Foram utilizadas 13 partidas de sêmen de seis touros da raça Aberdeen Angus 

procedentes de uma central de coleta e processamento de sêmen, sendo três animais 

considerados como de alta fertilidade e três como de baixa fertilidade. De acordo com o 

índice de fertilidade de cada touro, as partidas foram separadas em dois grupos: um grupo de 

alta fertilidade pelos escores de 0,536; 0,495 e 0,284 (n=7) e baixa fertilidade, pelos escores: 

-1,579, -1,758 e -2,447) (n=6), O índice de fertilidade do touro foi baseado em dados prévios 

de fertilidade a campo, usando softwares específicos e baseado em fatores reprodutivos, 

fatores ambientais e fatores de gerenciamento de rebanho (estação de monta, fase reprodutiva 

da fêmea, ECC, inseminador, intervalo pós-parto, entre outros) que influenciam o 

desempenho de fertilidade dos reprodutores. A previsão da fertilidade de cada touro foi 

obtida e expressa como a percentagem de desvio da sua taxa de concepção em relação à taxa 

média de concepção de todos os touros. 

 

 

7.2.2 Preparação da amostra para análise morfométrica 

 

 

As partidas de sêmen foram descongeladas em banho-Maria (37ºC/30 segundos) e 

uma amostra foi diluída e fixada em formol salino 4% (pré-aquecido a 37º C), sendo mantida 

refrigerada até a análise. Para a aquisição das imagens, foi preparada uma câmara úmida, 

resumidamente, foi depositada uma gota de 2,5 µL em uma lâmina coberta com uma lamínula 

(22x22 mm) que se espalha pela lamínula para formar uma camada fina de células no mesmo 

plano. Foram adquiridas imagens de 200 espermatozoides de cada partida, aleatoriamente em 

diferentes campos, rejeitando aqueles espermatozoides com partículas ou interferências. 

Utilizando um microscópio de contraste de fase, com filtro verde, no aumento de 1000x 

(Modelo Eclipse E200, Nikon ®) e uma câmara de vídeo digital (Modelo Eurekam 5,0, USB 

5M USB 2,0 2592 X 1944 pixel) conectada ao computador para armazenamento das imagens 

em formato “bmp”. 
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7.2.3 Processamento das imagens no Image J 

 

 

Foram processadas as imagens de cada uma das cabeças espermáticas de cada amostra 

até completar 200 mensurações usando o software Image J (National Institutes of Health - 

NIH). Cada imagem foi aberta no programa e em seguida foi realizada a mensuração da 

distância de 0,1 mm na régua que foi fotografada juntamente com a imagem, para a escolha 

da escala em milímetros (23880,07 pixel/milímetro), por meio da ferramenta “Straight line 

selection” e a opção “Set scale”. Posteriormente, cada cabeça espermática foi selecionada 

usando a ferramenta retangular da barra de ferramentas do Image J (Figura 13). Cada imagem 

foi convertida ao formato de 8 bits, que é a escala de cinzas, após foi utilizada a ferramenta 

“Threshold” para converter a imagem em pixels para delimitar o contorno da célula, assim 

foi possível usando a ferramenta “Wand (tracing) tool” delimitar o contorno da cabeça 

espermática e realizar as mensurações escolhendo previamente as medidas a serem realizadas 

(Imagem 14). Todos estas características foram salvos no formato Excel (Microsoft 

Corporation
®
). 

 

Figura 13 – Interfase da barra de ferramentas do programa Image J mostrando a ferramenta de seleção 

retangular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 
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Figura 14 – Conjunto de mensurações para a análise morfométrica da cabeça do espermatozoide 

 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

 

 

As características do conjunto de mensurações que oferece o Image J para serem 

determinados foram: Área de seleção em pixels (Área, pixel), média das coordenadas X e Y 

de todos os pixels da cabeça dos espermatozoides (Centroide), média ponderada de brilho das 

coordenadas X e Y de todos os pixels da imagem ou seleção (Centro de massa), comprimento 

do limite externo da seleção (Perímetro, pixel), retângulo envolvendo a imagem selecionada 

(Retângulo), largura e altura, respectivamente, sendo estas as coordenadas do canto superior 

esquerdo do retângulo, os principais eixos da elipse traçada na cabeça dos espermatozoides 

(eixos da elipse), largura: (W, pixels), comprimento: (L, pixel) e circularidade (Circ, pixel). 

 

 

7.3 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

 

Os características fornecidos pelo Image J foram submetidos à análise de variância de 

componentes principais e análise de correlação de Pearson, com nível de significância p≤0,05 
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para escolher as variáveis mais explicativas e evitar a redundância entre elas. A construção 

dos agrupamentos foi por métodos hierárquicos, utilizou-se a ferramenta do SAS chamada 

FATSCLUS que realiza uma análise de agrupamento disjunto com base em distâncias 

calculadas a partir das variáveis quantitativas (K-means). Foram utilizados em 2841 

espermatozoides pertencentes de 6 touros, sendo avaliadas 13 partidas de sêmen divididas em 

alto escore de fertilidade (n=7) e partidas e baixo escore de fertilidade (n=6). Por touro, foram 

analisados mínimo 1 e máximo 3 partidas de sêmen. O procedimento FASTCLUS usa 

distâncias euclidianas, então os centros de cluster são baseados na estimativa de mínimos 

quadrados. O número ótimo de clusters foi determinado a partir da análise de comportamento 

do nível de similaridade e distância nos vários passos do agrupamento. À medida que se 

avança, nos vários passos do agrupamento, a similaridade entre os conglomerados decresce e 

a distância aumenta. 

Foram criados gráficos de dispersão envolvendo as médias canônicas (Can) para 

discriminar visualmente as subpopulações entre grupos de alta e baixa fertilidade e um 

gráfico individual por touro. As variáveis catiônicas determinam as combinações lineares das 

características morfométricas denominadas variáveis canônicas de tal forma que a correlação 

entre essas variáveis seja nula.  

O SGPLOT do SAS foi utilizado para criar os gráficos para cada animal, considerado 

uma observação independente. Após a criação dos clusters para cada animal, foi utilizado o 

procedimento PROC MIXED, para fazer inferências de cada característica avaliado. O 

modelo contemplou os efeitos fixos de classe de fertilidade, cluster e a interação de classe 

fertilidade x cluster, além dos efeitos aleatórios de animal e resíduo. Em caso de efeitos 

significativos, foi adotado o Teste de Tukey como procedimento de comparações múltiplas. 

 

 

7.4 RESULTADOS 

 

 

As variáveis incluídas foram a área, perímetro, altura e circunferência da cabeça do 

espermatozoide, uma vez que estas variáveis explicavam mais que 80% da variação. 

Realizando correlação de Pearson para todas as variáveis (APÊNDICE E), das 12 

variáveis que são proporcionadas pelo Imagem J, foram utilizadas 5 variáveis mais 

explicativas dos dados: Área, Perímetro, Largura, Comprimento e Circunferência da cabeça 
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do espermatozoide. Foi encontrado que a área explicava 80% da variância dos dados (R-

Square:0,836527). Assim, foram encontradas 4 subpopulações (SBP).  

Os valores da média e erro padrão (médias±EP) determinados da área da cabeça 

espermática em cada SP foram: SBP1: 27961,10±63819 pixels; SBP2: 25590,77±892,94 

pixels; SBP3: 30419,30±1108,84 pixels e SBP4: 20917±2506,48 pixels. 

Foram analisados os 3 touros de baixa e 3 touros de alta fertilidade, para cada grupo 

foram descritas as frequências e médias dos valores para as 5 características escolhidas 

(Tabelas 40 e 41). 

 

 

Tabela 40 – Descrição da média (± Erro padrão) das variáveis para cada subpopulação espermática (SBP1, 

SBP2, SBP3 e SBP4) no grupo de partidas de sêmen de touros de Alta fertilidade 

 Frequência n 

(%) 

Área 

(pixel
2
) 

Perímetro 

(pixel) 

Amplitude 

(pixel) 

Altura 

(pixel) 

Circunferên

cia 

(pixel) 

SBP1 523 

(42,31%) 

28175,40 

(±646,63) 

795.44533(

±54.02) 

204,20 

(±4,79) 

215,30 

(±43,00) 

0,567 

(±0,080) 

SBP2 392 

(31,72%) 

25929,27 

(±869,73) 

779.04686(

±53.29) 

193,69 

(±2,88) 

213,47 

(±40,50) 

0,544 

(±0,078) 

SBP3 280 

(22,65%) 

30576,96 

(±1120,59) 

817.721(±5

8.84) 

214,79 

(±5,08) 

218,37 

(±44,05) 

0,583 

(±0,084) 

SBP4 41  

(3,32%) 

20400,26 

(±3023,96) 

665.67012(

±90.01) 

171,90 

(±4,29) 

183,53 

(±46,20) 

0,592 

(±0,119) 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017). 

. 

 

Tabela 41 – Descrição da média (± Erro padrão) das variáveis para cada subpopulação espermática (SBP1, 

SBP2, SBP3 e SBP4) no grupo de partidas de sêmen de touros de Baixa fertilidade 

 Frequência 

n (%) 

Área 

(pixel
2
) 

Perímetro 

(pixel) 

Amplitude 

(pixel) 

Altura 

(pixel) 

Circunferência 

(pixel) 

SBP1 537 

(43,13%) 

28025,08 

(±703,84) 

766.99 

(±62.60) 

217,49  

(±45,73) 

217,49  

(±43,743) 

0,6103 (±0,099) 

SBP2 358 

(28,75%) 

25531,79 

(±892,82) 

737.44 

(±53.14) 

199,87 

(±43,72) 

205,82 

(±45,01) 

0,5983 (±0,0836) 

SBP3 269 

(21,61%) 

30482,42 

(±1075,42) 

811.53 

(±77.18) 

208,31 

(±44,04) 

225,26 

(±41,89) 

0,5953 (±0,1054) 

SBP4 81    

(6,5%) 

21416,92 

(±2118,66) 

654.95 

(±59.03) 

188,40 

(±44,77) 

185,06 

(±41,28) 

0,6359 (±0,0943) 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 
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A determinação das subpopulações foi feita para cada touro, mostrando que a SBP4 

aumentava a frequência em partidas de menor fertilidade e a frequência da SBP1 foi maior 

nos touros de alta fertilidade (Tabela 42). 

 

Tabela 42 – Descrição da frequência de cada subpopulação espermática (SBP1, SBP2, SBP3 e SBP4) e as 

médias (pixels) das variáveis escolhidas por partida de sêmen criopreservadas de touros 

Touro Escore 
Frequência (n,%) ÁREA 

(pixel
2
) 

AMP 

(pixel) 

CIR 

(pixel) SBP1 SBP2 SBP3 SBP4 

M 0,536 170 (47,1) 12 (3,3) 176 (48,8) 3 (0,8) 2519 43,10 0,07 

N 0,495 250 (51,4) 100 (20,6) 133 (27,4) 3 (0,6) 1984 42,20 0,07 

O 0,284 45 (11,6) 174 (44,7) 154 (39,6) 16 (4,1) 2266 43,77 0,07 

P -1,579 274 (45,9) 145 (24,3) 155 (26,0) 23 (3,8) 2182 40,20 0,09 

Q -1,758 25 (10,5) 122 (51,3) 1 (0,4) 90 (37,8) 2247 44,21 0,11 

R -2,447 123 (30) 206 (50,2) 9 (2,2) 72 (17,6) 2719 49,23 0,06 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

Legenda: Escore: Escore de fertilidade, PER: Perímetro, AMP: Amplitude, ALT: Altura, CIR: Circunferência  

 

 

Para alta fertilidade foram observadas a distribuição e a ordem das SBPs, a maior 

população é SBP3, seguido pela SBP1, SBP4 e SBP2. Para baixa fertilidade a ordem das 

SBP, foi a maior população é SBP3, seguido pela SBP1, SBP2 e SBP4 (Figura 15). A 

dispersão das subpopulações é diferente entre touros. Os de alto escore de fertilidade tinham 

as SBPs mais agrupadas do que o de baixo escore de fertilidade (Figura 16).  

 

 

Figura 15 – Dispersão das subpopulações das duas primeiras variáveis canônicas (Can 1 e 2) A. Descrição das 

subpopulações (cluster) do grupo de alto escore de fertilidade (FERT=A): SBP1 (vermelho), SBP2 

(marrom), SBP3 (azul) e SBP4 (verde) B. Descrição das subpopulações (cluster) do grupo de baixo 

escore de fertilidade (FERT=B): SBP1 (vermelho), SBP2 (verde), SBP3 (azul) e SBP4 (marrom) 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 

A B 
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Figura 16 – Dispersão das subpopulações das duas primeiras variáveis canônicas (Can 1 e 2) para cada touro, 

mostrando uma cor diferente para cada subpopulação (Cluster) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Florez-Rodriguez (2017)  

 

 

O resultado das característica morfométricas dentro de cada SBPs é descrito na tabela 

43. A comparação entre o grupo de baixo escore e alto escore de fertilidade mostrou as 

diferenças na área e na altura da cabeça espermática. 

Touro P: Escore: -1,579 

Touro Q: Escore: -1,758 
Touro R: Escore: -2,447 

Touro O: Escore: 0,284 

Touro N: Escore: 0,495 Touro M: Escore: 0,536 

Touro O: Escore: 0,284 

Touro Q: Escore: -1,758 
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Com respeito à área, o grupo de alta fertilidade apresentou 4 subpopulações 

diferentes, sendo que a SBP3 foi a de área maior e o SBP4 a área menor. O Grupo de baixa 

mostrou 4 SBPs, no entanto a área para SBP1 e SBP2 foram similares, diferindo da SBP3 e 

SBP4. A SBP4 é a população com a menor área, igual o grupo de alta fertilidade (Tabela 43). 

Houve variação entre a área da SBP4 de alta fertilidade (21564 ±728,93 pixels) comparado 

com a SBP4 de baixa fertilidade (27000±616,71 pixels), o perímetro e a circunferência foram 

iguais para os grupos alta e baixa, altura foi maior para a SBP4 do grupo baixa fertilidade 

(P=0,0033). 

 

 

Tabela 43 – Descrição da média (± Erro padrão) da distribuição das subpopulações espermáticas (SBP1, SBP2, 

SBP3 e SBP4) para cada característica (Área, Perímetro, Altura, Circunferência), dentro de cada 

subpopulação (cluster) para os grupos de partidas de sêmen criopreservado bovino de alto e baixo 

escore de fertilidade (Escore) 

 
ALTA FERTILIDADE BAIXA FERTILIADE Valor de P 

ÁREA (pixel
2
) 

SBP1 27092 (±606,87)
Aa

  27373(±608,74)
Ba

 <,0001* 

SBP2 26199 (±611,72)
Ba

 27410 (±606,07)
Ba

 <,0001* 

SBP3 29719 (±606,08)
Ca

 29629 (±623,22)
Aa

 <,0001* 

SBP4 21564 (±728,93)
Db

 27000 (±616,71)
Ca

 <,0001* 

Valor de P <.0001 
 

<.0001 
 

 

PERÍMETRO (pixel) 

SBP1 795.44533(±54.02)
Aa

 766.99 (±62.60)
Aa

 0,5306 

SBP2 779.04686(±53.29)
Aa

 737.44 (±53.14)
ABa

 0,1253 

SBP3 817.721(±58.84)
Ba

 811.53 (±77.18)
Ba

 0,8612 

SBP4 665.67012(±90.01)
Aa

 654.95 (±59.03)
Aa

 0,1288 

Valor de P <.0001 
 

<.0001 
 

 

ALTURA (pixel) 

SBP1 214,72 (±3,58)
Aa

 212,96(±3,71)
ABa

 0,733 

SBP2 212,21 (±3,97)
Aa

 212,17 (±3,52)
ABa

 0,9941 

SBP3 217,45 (±3,53)
Aa

 217,82 (±4,74)
Aa

 0,9501 

SBP4 175,37 (±9,75)
Bb

 206,79 (±4,35)
Ba

 0,0033* 

Valor de P <.0001 <.0001 
 

 

CIRCUNFERÊNCIA (pixel) 

SBP1 0,5666 (±0,023)
Ba

 0,6172(±0,023)
Ba

 0,1311 

SBP2 0,5661 (±0,023)
Ba

 0,6105 (±0,023)
BCa

 0,1864 

SBP3 0,5648 (±0,02)
Ba

 0,5958 (±0,024)
Ca

 0,3612 

SBP4 0,6092 (±0,029)
Aa

 0,6355 (±0,024)
Aa

 0,4894 

Valor de P <.0001 <.0001  

Fonte: Florez-Rodriguez (2017) 
ab

 Letras minúscula diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (P<0,05) no teste de Tukey. 
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AB
 Letras maiúscula diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa (P<0,05) no teste de Tukey. 

7.5 DISCUSSÃO 

 

Embora a origem e a fisiologia dessas subpopulações não sejam claras, acredita-se 

que a diferença das células ocorra por influência genética durante a espermatogênese, e 

modificação da estrutura durante maturação, uma vez que há a presença de espermatozoides 

com idades diferentes no epidídimo (ABAIGAR et al., 1999; MARTINS; SOUZA; 

TRAUTWEIN, 2017). 

O ejaculado é uma amostra heterogênea de espermatozoides, com diferente 

motilidade, morfometria e capacidade fecundante (MARTÍNEZ-PASTOR et al., 2009; 

RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ, 2013). Agrupamento de espermatozoides com características 

similares forma uma subpopulação dentro da população espermática. Esta diferenciação pode 

ajudar a entender as mudanças da função espermática entre espermatozoides do mesmo 

ejaculado, assim como determinar o potencial de fertilidade de uma amostra seminal 

heterogênea (MARTÍNEZ-PASTOR et al., 2009). 

Considerando a correlação entre todas as variáveis da morfometria, encontrou-se que 

a área representa a característica que mais tem variação e explica as diferenças entre as 

subpopulações, as outras variáveis foram redundantes na avaliação por clusters. 

A subpopulação de menor frequência foi a SBP4, no entanto, foi a subpopulação que 

trouxe maiores informações a respeito da variação morfométrica da cabeça dos 

espermatozoides. A área e a altura da SBP4 é maior no grupo de baixa fertilidade, o qual 

indica que está subpopulação representa um bom indicador de baixa fertilidade. 

Por sua vez, a SBP4 foi encontrada em 3,31% da população de alta fertilidade e 

6,50% na população de baixa fertilidade. Embora essa porcentagem seja baixa, pode estar 

indicando a porcentagem de espermatozoides com danos do DNA, sabendo que a cabeça 

contém todo o material genético do espermatozoide. Sobre isso, Roy et al. (2012) 

demonstraram que valores de fragmentação do DNA entre 7 e 10% para sêmen 

criopreservado de Holstein interferiam no sucesso da IA. 

A relação entre a morfometria da cabeça espermática e fertilidade do touro foi 

claramente encontrada por Valverde et al. (2016), indicando que os touros com alta 

fertilidade produzem mais espermatozoides alongados e cônicos. Similares resultados foram 

encontrados por Oliveira et al. (2012). Esses autores confirmam trabalhos anteriores que 

afirmam que sutis diferenças da cabeça do espermatozoide podem ser detectadas pelas 

análises de morfometria de touros com diferente fertilidade, que não foram detectados pelas 
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técnicas convencionais de avaliação morfológica (OSTERMEIER et al., 2001). Resultados 

semelhantes foram reportados por Santos (2016), quem demonstrou que a maior proporção 

relativa de SBP4 interfere negativamente na fertilização in vitro, usando um modelo de 

regressão linear demonstrou que à medida que a proporção relativa de células em SBP4 

aumenta, a taxa de formação de pronúcleos diminui. 

Uma possível explicação para que a maior proporção de SBP4 com maior área de 

cabeça leve a menor fertilidade é pela menor quantidade de protaminas presentes, estas 

formam estruturas toroidais que permitem que o DNA espermático alcance maior 

compactação (MILLER; BRINKWORTH; ILES, 2010). No entanto, protaminação 

inadequada faz com que o DNA fique mais susceptível à fragmentação resultando em menor 

compactação nuclear e consequente falha no momento da fertilização (SIMOES et al., 2009). 

 

 

7.6 CONCLUSÕES 

 

 A análise de subpopulações espermáticas pode ser aplicada ao estudo da função 

espermática em relação ao índice de fertilidade. 

 As análises multivariadas por cluster permitem discriminar a presença de subpopulações 

espermáticas com variação na morfometria da cabeça. 

 A subpopulação SBP4 está associada com fertilidade e diminuição do sucesso da 

fertilidade a campo. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O impacto do sêmen sobre a fertilidade continua sendo de interesse e as pesquisas em 

torno deste assunto são necessárias para compreender melhor as limitações que ainda existem 

na reprodução. Desta pesquisa foi verificado que a qualidade espermática determina o 

potencial de fertilidade, assim, o uso de sêmen de alta qualidade melhora os resultados de 

taxa de prenhez dentro de um programa de IATF. Portanto, para alcançar uma maior 

eficiência reprodutiva devem ser rejeitadas partidas que tem baixa qualidade e comercializar 

unicamente as partidas de alta qualidade. Quando se associam mais técnicas de avaliação 

espermática se obtém melhor predição do potencial de fertilidade de uma partida de sêmen, 

tornando possível identificar danos sutis do espermatozoide que não foram detectados pelas 

análises convencionais.  

O primeiro fator limitante é que a análise convencional não explica todos os 

resultados de fertilidade a campo, mas é uma ferramenta primordial para eliminar partidas de 

baixo potencial de fertilidade. O segundo fator limitante é que a fertilidade é um processo 

multifatorial. O terceiro fator limitante é a rigorosidade das técnicas e a necessidade de 

equipamentos de alto custo para as análises objetivas do sêmen. O quarto fator limitante e que 

ainda precisa ser estudado é que, a habilidade de fecundar será propriamente adquirida no 

ambiente uterino, onde o espermatozoide ativa seu metabolismo para realizar o processo de 

fecundação, o que faz que a avaliação espermática in vitro não detecte o verdadeiro potencial 

de fertilidade do sêmen. 

O espermatozoide é uma célula altamente especializada, assim muitos processos da 

sua função ainda não tem sido bem definidos, incluindo o impacto sobre a fertilidade. Desta 

forma, novas abordagens do espermatozoide por métodos mais sensíveis de avaliação seminal 

como as sondas fluorescentes seja por microscopia de epifluorescência ou citometria de fluxo 

oferecem mais informações para juntar com as análises convencionais para o diagnóstico da 

qualidade espermática e predição do potencial de fertilidade.  

O uso de sondas fluorescentes permite novos enfoques de estudo facilitando análises 

simultâneas e combinações de fluoróforos para avaliar diferentes estruturas, compartimentos, 

funções para identificar as populações elite que teriam maior chance de alcançar o oócito e 

completar o processo de fertilização. Essa abordagem de múltiplas análises é necessária para 

determinar as características que possui um espermatozoide com alto potencial de fertilidade, 

ainda mais dentro de um ejaculado que apresenta fisiologicamente heterogeneidade de 
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populações espermáticas. A heterogeneidade do sêmen bovino, refletida na presença de 

subpopulações espermáticas com boa e má qualidade, em porcentagens que variam entre 

touros e entre partidas do mesmo touro, geram confusão na resposta de algumas análises, 

portanto sugere-se mais estudos para encontrar a importância destas subpopulações. 

Talvez seria interessante adicionar análises no tempo, entre 2 a 4 horas após a 

descongelação e mantidos a 37°C. Isto imita a exposição ao trato reprodutivo feminino e 

facilita a detecção de anomalias latentes do espermatozoide, que pode não ser aparente 

imediatamente após a descongelação.  

A avaliação da produção de espécies reativas permitiu determinar que a função 

mitocondrial é um pré-requisito para o aumento da fertilidade. Principalmente pela produção 

de ROS e RNS necessários para garantir os processos de capacitação, hiperactivação, reação 

acrossomal e metabolismo; no entanto, a sensibilidade ao dano oxidativo vai depender dos 

mecanismos de proteção antioxidante para regular o balanço das concentrações de espécies 

reativas. Portanto, sendo a mitocôndria a organela no comando de diferentes funções 

espermáticas e dado que vários biomarcadores mitocondriais se relacionaram com maior 

fertilidade, que sugere mais importante que o estudo mais aprofundado da mitocôndria 

espermática (produção de espécies reativas e antioxidantes) poderia explicar melhor o 

potencial de fertilidade. 

Finalmente, a avaliação por subpopulações mostrou dados relevantes sobre a 

heterogeneidade de populações espermáticas com diferentes potenciais de fertilidade. Assim, 

indicamos que populações específicas no ejaculado interferem no processo de fecundação, e 

possivelmente também no desenvolvimento embrionário, mas reforça-se a necessidade de 

mais análises deste tipo. 
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10 APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – SETUP- SISTEMA CASA PARA SÊMEN BOVINO (Sperm Class 

Analyzer® - SCA®, Microptic, Barcelona Espanha) 

 
Característica   Ajuste  

Número de imagens adquiridas (Image capture: frames) 25 

Imagens capturadas por segundo (Image caprure: frames per sec)   25 

Optica (Optics) Ph- 

Câmera (Chamber) Mackler 
 

Escala (Scale) 10X 

Tamanho mínimo da célula (Cell detection: minimum size)   15 microns
2 

Tamanho máximo da célula (Cell detection: minimum size)   70 microns
2
  

Referência de STR para células progressivas (Progressive cell: STR)   75% 

Referência de VAP para células lentas (Slow cells: VAP Cut-off)   20,0 µm/s  

Referência de VAP para células Intermediarias (Medium cells: VAP Cut-off)   25 µm/s  

Referência de VAP para células rápidas (Rapid cells: VAP Cut-off)   50 µm/s 

Referência de LIN para células circulares (Circular: % LIN)   50 

VAP points 5 

Temperatura (Stage: Set stage temperature)   37°C  

Seleção de campos  Manual 
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APÊNDICE B – DESCRIÇÃO DAS SONDAS FLUORESCENTES 

 

 

a. FITC-PNA 

 Nome do produto: Lectina obtida de Arachis hypogaea, conjugada com FITC  

 Referência do Produto:L7381  

 Marca: Sigma 1mg/ mL 

 

b. JC-1  

 Nome do produto: iodeto de 5,5’,6,6’-tetracloro-1,1’,3,3’-tetraetil 

benzimidazolilcarbocianina 

 Referência do Produto: T3168 

 Peso molecular 204,62 

 Solução trabalho com 153 µM 

 

c. C11- BODIPY 581/591  

 Referência do Produto: D-3861  

 PM: 504,43 (1 mg) 

 Solução trabalho com 2 mM em 1 mL de DMSO 

 

d. SYTO-59    

 5mM em 100 uL de DMSO  

 Concentração na solução final: 5nM 

 Solução estoque: 500uM 

 Solução trabalho com 750nM 

 

e. YOPRO -1 

 Referência do Produto: Y3603  

 Solução estoque: 1 mL- 1 mM = 100uM  

 Solução trabalho (DMSO) – 7,5 uM  

 1,5uL de DMSO 

 

 

 

f. DIHIDROETIDIUM (DHE) 

 25 mg = 0,025 g 

 PM= 315,417 g/mol  
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 Solução estoque: x uL , 10mM = 1000 uL , 0,3 mM 

 Solução trabalho: x= 360 uM (0,36 mM) 

 Solução final de 2,4 uM: 

           

g. DIHIDRORODAMINA (DHR) 

 Nome do produto: DIHIDRORODAMINA 123  

 Referência do Produto: D1054  

 Marca: Sigma-Aldrich 

 Formula: C21H18N2O3  

 Peso molecular: 346,38 g/mol 

 Frasco 2 mg 

 

h. MITOSOX™ Red  

 Nome do produto: MitoSOX™ Red 

 Referência do Produto: (M36008) 

 Marca: Sigma-Molecular probes 
TM
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APÊNDICE C – PROTOCOLOS COMPENSAÇÃO DAS SONDAS 

 

a. Compensação das membranas plasmática e acrossomal por citometria de fluxo 

Controle  Concentração Volume Tempo Leitura Indução 

PNA positivo 37,5 µg/mL 1 μL 10 min FL1-A FF 

PI positivo 0,5 mg/mL 1 μL 10 min FL3-A FF 

SYTO negativo 750Mm 2 μL 10 min FL4-A TALP 

Controle negativo  

TRIPLA 

Idem Idem Idem Idem TALP 

Controle positivo  

TRIPLA 

Idem Idem Idem Idem FF 

Branco - - - - Sem sonda 

Legenda: FF: Flash-frozen: (5 ciclos de imersão no nitrogênio líquido e no banho Maria 56ºC), 

Fonte: Molecular probes, 2017 

 

 

b. Compensação do potencial de membrana mitocondrial por citometria de fluxo 

 

Controle Sonda Concentração Volume Tempo Leitura Indução 

JC-1 j-agregados JC-1 153 µM 1 μL 10 min FL2-A TALP 

JC-1 monomeros (verde) JC-1 153 µM 1 μL 10 min FL1-A FF 

PI positivo PI 0,5 mg/mL 1 μL 10 min FL3-A FF 

SYTO negativo SYTO 750 mM 2 μL 10 min FL4 TALP 

Controle negativo 

TRIPLA 

Idem Idem Idem Idem Idem TALP 

Controle positivo 

TRIPLA 

Idem Idem Idem Idem Idem FF 

Branco - - - - - Sem sonda 

FF= Flash frozen (5 ciclos de imersão no nitrogênio líquido e no banho Maria 56ºC), 
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Fonte: Molecular probes, 2017 

 

 

c. Compensação da Produção de ânion superóxido pela mitocôndria espermática  

 

Controle Sonda Concentração Volume Tempo Leitura  Indução 

MSR 

negative 

MSR 1 mg/mL 1 μL 30 min  TALP 

MSR 

positivo 

MSR 1 mg/mL 1 μL 30 min FL2 DPI + ANT 

YOPRO 

positivo 

YOPRO 0,5 mg/mL 1 μL 20 min FL1 FF 

SYTO 

negativo 

SYTO 750 Mm 1,5 μL 10 min FL4 TALP 

TRIPLA 

Controle 

negativo 

Idem Idem Idem Idem Idem TALP 

TRIPLA 

Controle 

positivo 

Idem Idem Idem Idem Idem DPI + ANT 

Branco - - - - - Sem sonda 

Legenda: DPI: Diphenyleneiodonium chloride, ANT: Antimicina, FF: Flash-frozen, uma hora antes 

da incubação, 

Fonte: Molecular probes, 2017 
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d. Compensação de ânion superóxido citoplasmático Dihidroetidium (DHE) 

 

Controle Sonda Concentração Volume Tempo Leitura Indução 

DHE negative DHE 360 μM 1 μL 30 min FL2-A TALP 

DHE positivo DHE 360 μM 1 μL 30 min FL2-A  

Coctel* 

YOPRO positivo YOPRO 0,5 mg/mL 1 μL 20 min FL1-A FF 

SYTO negativo SYTO 750 mM 2 μL 10 min FL4-A TALP 

TRIPLA Idem Idem Idem Idem Idem TALP 

TRIPLA Idem Idem Idem Idem Idem Coctel* 

Branco - - - - - Sem sonda 

* Coctel: 100µL de sulfato de ferro 4mM + 100µL de ácido ascórbico 20mM + 200µL de peróxido de 

hidrogênio 4mM, durante 30 minutos, pre incubação, 

 

 

 
Fonte: Molecular probes, 2017 

 

e. Compensação de Peroxidação lipídica 

 

Controle Sonda Concentração Volume Tempo Leitura Indução 

BODIPY - BODIPY 1 mg/mL 1 μL 30 min FL1-A TALP 

BODIPY + BODIPY 1 mg/mL 1 μL 30 min FL1-A Coctel* 

SYTO - SYTO 750 mM 2 μL 10 min FL4-A TALP 

PI + PI 0,5 mg/mL 1 μL 10 min FL3-A FF 

TRIPLA Idem Idem Idem Idem Idem TALP 

TRIPLA Idem Idem Idem Idem Idem Coctel 

Branco - - - - - Sem sonda 

* Coctel: 100µL de sulfato de ferro 4mM + 100µL de ácido ascórbico 20mM + 200µL de peróxido de 

hidrogênio 4mM, durante 30 minutos, pre incubação, 
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Fonte: Molecular probes, 2017 

 

 

f. Compensação da espécies reativas de nitrogênio no espermatozoide 

 

Controle Sonda Concentração Volume Tempo Leitura Indução 

D-Rhodo - D-Rhodo 50 μm 3 μL 30 min FL1-A TALP 

 

D-Rhodo+ D-Rhodo 50 μm 3 μL 30 min FL1-A L-arginina (10 mM) 

PI + PI 0,5 mg/mL 1 μL 10 min Fl3-A FF 

SYTO - SYTO 750 mM 2 μL 10 min FL4-A TALP 

TRIPLA - Idem Idem Idem Idem Idem TALP 

TRIPLA + Idem Idem Idem Idem Idem L-arginina (10 mM) 

Branco - - - - - Sem sonda 

Legenda: FF: Flash-frozen, L-arginina (10 mM) uma hora de indução, 

 

 

 
Fonte: Molecular probes, 2017 
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g. Compensação da espécies reativas de nitrogênio no espermatozoide 

 

Controle Sonda Concentração Volume Tempo Leitura  Indução  

DAF - DAF 10 μm 1 μL 30 min FL1-A TALP 

DAF + DAF 10 μm 1 μL 30 min FL1-A L-arginina (10 

mM) 

PI + PI 0,5 mg/mL 1 μL 10 min FL3-A FF 

SYTO - SYTO 750 mM 1,5 μL 10 min FL4-A TALP 

TRIPLA - Idem Idem Idem Idem Idem TALP 

TRIPLA + Idem Idem Idem Idem Idem L-arginina (10 

mM) 

Branco - - - - - Sem sonda 

Legenda: FF: Flash-frozen, L-arginina (10 mM) uma hora de indução, 

 

 

Fonte: Molecular probes, 2017 

 

 

  



A p ê n d i c e s   | 179 

 

   

APÊNDICE D – INDUTORES PARA COMPENSAÇÃO 

 

 

1. ANTIMICYN A (ANT) 

 

 

 Nome do produto: ANTIMICINA - A obtida de STREPTOMYCES SP,  

 Referência do Produto: A8674 25mg 

 Marca: Sigma Formula: C28H40N2O9  

 Peso molecular: 548,63 g/mol 

 

a. Solução estoque 10mM 

Adicionar 4,6 mL de DMSO em 25 mg de Antinicyn A 

b. Solução de trabalho 1 mM 

Usar 100 µL da solução estoque e diluir em 900 µL DMSO 

c. Incubação amostra em 20 µM 

Em 980 µL de sêmen adicionar 20 µL da solução de trabalho de Antimycina (1 mM) 

 

 

2. DIPHENYLENEIODONIUM CHLORIDE (DPI) 

 

 

 Nome do produto: D2926  

 Molecular Formula: C12H8ICl  

 Peso molecular: 314,6  

 Sinônimos: DPI, Dibenziodolium chloride 

 

a. Solução Estoque 10 mM: 

Diluir o frasco 10 mg com 3,17 mL de DMSO 

 

b. Solução de Trabalho 1mM 

Usar 100 µL da solução estoque e diluir em 900 µL DMSO 

 

c. Incubação amostra em 10 µM 

Em 990 µL de sêmen adicionar 10 µL da solução de trabalho de DPI (1 mM) 

Incubação 1 hora 
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3. INDUÇÃO DO OXIDO NITRICO COM L-ARGININA 

 

 Solução de trabalho de L-argnina= 10 mM 

 PM= 174,2g (Preparo de 1 mL de água Mili Q) 

 

 

4. INDUÇÃO DO ESTRESSE OXIDATIVO  

 

 

Uma alíquota de 400 µL de sêmen foi incubada durante 30 minutos, a temperatura de 37ºC, 

com as seguintes soluções: 

  

 100µL de sulfato de ferro 4mM  

 100µL de ácido ascórbico 20mM  

 200µL de peróxido de hidrogênio 4mM 
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APÊNDICE E – CORRELAÇÕES DAS VARIAVEIS DO IMAGEM-J 

  

Pearson Correlation Coefficients, N = 2481 

Prob > |r| under H0: Rho=0 

  AREA XP YP XM YM PERIM BY WIDT

H 

HEIGH

T 

MAJO

R 

MINO

R 

CIRC 

AREA 1 0,01606 -

0,01405 

0,01927 -

0,01503 

-

0,18227 

-

0,18475 

0,18091 0,18475 0,71931 0,83321 -

0,01602 

 0,424 0,4842 0,3373 0,4542 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 0,4251 

XP 0,01606 1 0,00704 0,98405 0,01095 -

0,00411 

0,01186 0,01884 -0,00889 -

0,02315 

0,04457 0,02232 

0,424  0,7259 <,0001 0,5857 0,838 0,5549 0,3483 0,6579 0,249 0,0264 0,2663 

YP -

0,01405 

0,00704 1 0,00584 0,93982 0,02434 -

0,01162 

-

0,02092 

0,03033 0,0204 -

0,03709 

-

0,01108 

0,4842 0,7259  0,7713 <,0001 0,2255 0,563 0,2977 0,1309 0,3097 0,0647 0,5813 

XM 0,01927 0,98405 0,00584 1 -

0,00649 

0,00219 0,00423 0,01115 -0,00097 -

0,02409 

0,04985 0,02508 

0,3373 <,0001 0,7713  0,7466 0,9133 0,8331 0,5789 0,9614 0,2304 0,013 0,2117 

YM -

0,01503 

0,01095 0,93982 -

0,00649 

1 0,01237 -

0,00118 

-

0,00925 

0,01748 0,02146 -

0,04017 

-

0,00139 

0,4542 0,5857 <,0001 0,7466  0,5379 0,9532 0,6453 0,384 0,2854 0,0454 0,9447 

PERIM -

0,18227 

-

0,00411 

0,02434 0,00219 0,01237 1 -0,841 -

0,99807 

0,84438 -

0,16293 

-

0,12586 

0,08776 

<,0001 0,838 0,2255 0,9133 0,5379  <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 

BY -

0,18475 

0,01186 -

0,01162 

0,00423 -

0,00118 

-0,841 1 0,84318 -0,99744 -

0,21203 

-

0,09433 

0,03417 

<,0001 0,5549 0,563 0,8331 0,9532 <,0001  <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 0,0888 

WIDTH 0,18091 0,01884 -

0,02092 

0,01115 -

0,00925 

-

0,99807 

0,84318 1 -0,8463 0,16164 0,12515 -

0,08943 

<,0001 0,3483 0,2977 0,5789 0,6453 <,0001 <,0001  <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 

HEIGH

T 

0,18475 -

0,00889 

0,03033 -

0,00097 

0,01748 0,84438 -

0,99744 

-0,8463 1 0,2101 0,096 -

0,03769 

<,0001 0,6579 0,1309 0,9614 0,384 <,0001 <,0001 <,0001  <,0001 <,0001 0,0605 

MAJOR 0,71931 -

0,02315 

0,0204 -

0,02409 

0,02146 -

0,16293 

-

0,21203 

0,16164 0,2101 1 0,22084 -

0,11995 

<,0001 0,249 0,3097 0,2304 0,2854 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001  <,0001 <,0001 

MINOR 0,83321 0,04457 -

0,03709 

0,04985 -

0,04017 

-

0,12586 

-

0,09433 

0,12515 0,096 0,22084 1 0,07169 

<,0001 0,0264 0,0647 0,013 0,0454 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001  0,0004 

CIRC -

0,01602 

0,02232 -

0,01108 

0,02508 -

0,00139 

0,08776 0,03417 -

0,08943 

-0,03769 -

0,11995 

0,07169 1 

0,4251 0,2663 0,5813 0,2117 0,9447 <,0001 0,0888 <,0001 0,0605 <,0001 0,0004  

 

 

 

 

 


