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RESUMO 

 

COLLI, L. G. Hipertensão arterial sistêmica induz diminuição na qualidade 
dos espermatozoides e alterações na microcirculação testicular em ratos 
espontaneamente hipertensos (SHR). 2019. Tese (Doutorado em 
Farmacologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2019. 

 

A qualidade do sêmen em humanos está diminuindo de forma alarmante nos 

últimos 50 anos. Esse aspecto é espelho da sociedade e de sua cultura. Esse 

quadro reflete o panorama global da saúde do homem, corroborado pelas 

alterações na fertilidade em doenças como câncer e diabetes. Paralelamente a 

esse declínio, ocorre o aumento de pacientes hipertensos, chegando a atingir 

700 milhões de homens em idade reprodutiva. Foi descrito em um pequeno 

estudo coorte de pacientes hipertensos alteração na morfologia dos 

espermatozoides e aumento da fragmentação do DNA. Fortalecendo essa 

relação entre hipertensão e infertilidade masculina, estudos em modelos 

experimentais com elevados valores pressóricos, como em ratos 

espontaneamente hipertensos (SHR) -Stroke Prone, demonstraram alterações 

no testículo, sendo as modificações morfológicas nas arteríolas testiculares um 

fator comum entre os modelos. É sabido que em outros órgãos alvos da 

hipertensão, como no caso do coração, rins e cérebro, existem alterações na 

microcirculação. De fato, na hipertensão as alterações na microcirculação são 

um dos pontos-chave para os danos causados nesses órgãos e posteriormente 

falência em suas funções. Até o momento são escassas as análises 

espermáticas nesses modelos e mesmo em pacientes hipertensos. Entretanto, 

não é descrito na literatura o mecanismo pelo qual a hipertensão causa danos 

ao testículo e seu impacto na qualidade do sêmen. Sendo assim, o objetivo 

desse trabalho foi avaliar o testículo de SHR e ratos normotensos Wistar por 

meio de análise histológica e estudar a microcirculação in vivo utilizando 

microscopia intravital. Avaliamos também a expressão de proteínas (Western 

blotting), a qualidade dos espermatozoides, analisando a atividade mitocondrial 

(ensaio DAB), das espécies reativas de oxigênio (marcação por DHE), 



integridade do acrossoma (FITC-PNA) e fragmentação do DNA (ensaio cometa). 

Foi observado que animais hipertensos apresentaram hipertrofia testicular 

quando comparados aos normotensos, acompanhado de alterações em sua 

morfologia, sendo o espessamento da túnica adventícia das arteríolas o fator 

unificante em todos testículos. Em 60% dos SHR foi encontrado células 

germinativas imaturas na luz dos túbulos seminíferos e necrose tubular. Visto as 

alterações estruturais nas arteríolas, foi demonstrado pela análise in vivo nesses 

vasos que ratos hipertensos possuem aumento na frequência de parada de fluxo 

quando estimulados com norepinefrina e que esses valores diminuem na 

presença da prazosina, antagonista adrenérgico α1. Sendo que esse fenômeno 

está ligado à troca de fluidos entre circulação e testículos, foi analisado a 

expressão de proteínas relacionadas a hipóxia. Foi observado que SHR, quando 

comparados a Wistar, possuíam aumento da expressão proteica de HIF-1α e 

VEGF. Quanto a análise dos espermatozoides, foi observado nos SHR a 

diminuição da atividade mitocondrial, seguida de aumento da atividade de 

espécies reativas de oxigênio, fragmentação de DNA e porcentagem de 

espermatozoides com dano ao acrossoma. Além disso, foi observado nesses 

animais diminuição de aproximadamente 44% da concentração espermática e 

aumento de espermatozoides teratospermicos. Em conclusão, ratos hipertensos 

apresentaram dano testicular, possivelmente associado às alterações na 

microcirculação local. Isso foi acompanhado pela diminuição da qualidade dos 

espermatozoides tais como aumento da atividade das EROs e aumento da 

expressão de proteínas induzidas por hipóxia testicular. 

 

Palavras-chave: Órgãos-alvo. Hipóxia. Sêmen. Reprodução masculina. 

Pressão arterial. 

 

 



ABSTRACT 

 

COLLI, L. G. Arterial hypertension leads to decreased sperm quality and 
alterations in the testicular micirculation in spontantaneously hypertensive 
rats (SHR). 2019. Tese (Doutorado em Farmacologia) – Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

The semen quality in humans has been alarmingly declining over the last 50 

years. This aspect reflects the modern society and its culture. In addition, this 

might reflect the overall men's health, corroborated by changes in fertility in 

diseases such as cancer, diabetes and obesity. Parallel to this reproductive 

decline, there is an increasing in the number of hypertensive patients, reaching 

approximately 700 million men of reproductive age. It was described in a cohort 

study with reduced number of hypertensive patients, alteration in sperm 

morphology and increased DNA fragmentation. Strengthening the relationship 

between hypertension and male infertility, studies in experimental models with 

high blood pressure values, such as spontaneously hypertensive rats (SHR)-

Stroke Prone, demonstrated alterations in the testis, and morphological changes 

in testicular arterioles were a unifying factor among the models. It is well known 

that in hypertensive target organs, such as the heart, kidneys and brain, there are 

changes in microcirculation as well. In fact, changes in microcirculation are one 

of the key points for hypertensive damage to these organs and further failure in 

their functions. So far, semen analyzes are scarce experimental models and even 

in hypertensive patients. It was observed that SHR have decreased sperm 

concentration. However, the mechanism by which hypertension causes damage 

to the testis and its impact on semen quality has not been described in the 

literature. Thus, the aim of this study was to evaluate the SHR and Wistar 

normotensive rats testis by histological analysis and to study microcirculation in 

vivo using intravital microscopy. In addition, we evaluated protein expression 

(Western blotting), sperm quality by analyzing mitochondrial activity (DAB assay), 

reactive oxygen species (DHE labeling), acrosome integrity (FITC-PNA) and 

DNA fragmentation (comet essay). It was observed that hypertensive animals 

presented testicular hypertrophy when compared to normotensive animals, 



accompanied by changes in their morphology, with thickening of the arteriolar 

adventitia layer, which it was the unifying factor in all testes. In 60% of the SHR, 

immature germ cells were found in the light of the seminiferous tubules and 

tubular necrosis. Considering the structural changes in the arterioles, it was 

demonstrated by in vivo analysis of testicular vasomotion in the arterioles that 

hypertensive rats have increased frequency of flow stop when stimulated with 

norepinephrine and that these values was decreased in the presence of Prazosin, 

α1-adrenergic antagonist. Since vasomotion is linked to fluid exchange between 

circulation and testes, the expression of hypoxia-related proteins was analyzed. 

SHR, when compared to Wistar, had increased protein expression of HIF-1α and 

VEGF. Regarding sperm analysis, it was observed that SHR mitochondrial 

activity was decreased, followed by increased activity of reactive oxygen species 

(almost 10-fold increase in DHE+ nuclei), DNA fragmentation and percentage of 

sperm with damaged acrosome. Furthermore, it was observed in these animals 

approximately 44% decrease in sperm concentration and increased 

teratospermic sperm. In conclusion, hypertensive rats presented testicular 

damage, possibly associated with changes in local microcirculation. This was 

accompanied by decreased sperm quality, evidenced by increased ROS activity 

and increased protein expression induced by testicular hypoxia. 

 

Keywords: Target Organs. Hypoxia. Semen. Male reproduction. Blood pressure. 
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Hipertensão arterial sistêmica induz diminuição 

na qualidade do sêmen e alterações na 

microcirculação testicular em ratos 

espontaneamente hipertensos (SHR) 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Vários estudos demonstraram diminuição na qualidade do sêmen na 

espécie humana, também evidenciado pela redução de aproximadamente 52,4% 

na concentração de espermatozoides no ejaculado em menos de cinquenta 

anos, construindo a imagem de uma possível crise quanto a fertilidade masculina 

(LEVINE et al., 2017). Mas será que sabemos as causas e estamos preparados 

para lidar com esse assunto? 

 

1.1. O conto da Aia e o nosso: o que temos em comum? 

Em meio aos recentes contrastes políticos e mudanças globais, no início 

de 2017 o seriado estadunidense The Handmaids’s Tale estreou na emissora 

Hulu e trouxe para discussão o tema diminuição na fertilidade e seu impacto na 

sociedade. A série de televisão foi baseada no romance de Margaret Atwood 

escrito na era Reagan dos Estados Unidos da América (EUA) nos anos 80. 

Inicialmente, em um futuro breve e distópico, o seriado retrata uma 

sociedade que vivencia problemas de infertilidade e baixa taxa de natalidade, na 

qual é atribuído à diversos aspectos da sociedade moderna, como por exemplo 

às mudanças no ambiente, doenças, excesso no uso de produtos químicos, 

radiações e uso de contraceptivos. Em frente a essa nova condição que é 

inerente a situação biológica de fertilidade, foi instituído a república de Gilead, 
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uma nação que tomou o lugar dos EUA e foi fundada em base totalitária, 

patriarcal, militarizada e possuía a bíblia como seu alicerce constitucional. Nesse 

novo território, apenas representantes do sexo masculino imperam e as 

mulheres têm seus corpos tomados pelo Estado e são designadas a 

desempenhar papeis específicos que configuram uma figura submissa frente 

dessa robusta e engessada sociedade patriarcal. O ponto chave do seriado 

permeia entre as mulheres férteis, denominadas de Aias, que são utilizadas com 

a finalidade de procriação por meio de estupros ritualizados para satisfazer os 

seus donos, representados por casais heterossexuais incapazes de conceber 

um filho.  

Por mais que seja uma ficção, The Handmaid’s Tale tangencia pontos do 

hodierno momento, visto que é ilusório desassociar a figura da fertilidade da 

influência no comportamento da sociedade. Para isso, é possível ainda citar duas 

vias: quando a fertilidade impacta na sociedade e quando a fertilidade é 

impactada pelo comportamento da sociedade. 

Dentro de uma ótica biológica, temos um espelho de como as ações 

humanas no meio ambiente e seu comportamento refletem-se em alteração nos 

padrões de fertilidade, seja por causa de doenças ou mesmo agressões 

ambientais (EISENBERG et al., 2014, 2015; JACOBSEN et al., 2000; JENSEN 

et al., 2009, 2013; MATZUK; LAMB, 2008; MUKHERJEE; RIDGEWAY; LAMB, 

2010). Sabe-se que atualmente em um curto período, a qualidade dos 

espermatozoides diminuiu expressivamente. Em 2017, Levine e colaboradores 

publicaram uma meta-análise, na qual observou-se que a contagem de 

espermatozoides nos homens de países ocidentais decresceu em torno de 

52,4% entre 1973 e 2011, ou seja, uma queda anual de 1,4% (LEVINE et al., 

2017). É importante ressaltar que características do sêmen, como a contagem 

de espermatozoides, espelham de modo sensível o impacto do ambiente 

moderno na saúde masculina (WANG; SWERDLOFF, 2014). Esse dado 

representa que talvez nossa sociedade não esteja tão longe quanto era pensado 

de uma crise acerca da fertilidade masculina e por isso, o que ela representa em 

termos da saúde do homem e seu impacto o na sociedade, tem que ser avaliado.  

É valido ressaltar que a infertilidade é uma forma de morbidade reprodutiva 

também com consequências sociais. Uma crescente literatura etnográfica 

demonstra que por séculos as mulheres vêm suportando o fardo da infertilidade 
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do casal, mesmo quando ela não é a fonte (INHORN, 2013). Por exemplo, no 

Egito, aonde o patriarcado é enraizado e opera em diversas camadas da 

sociedade, esse sistema impacta em como o casal lida com a questão da 

infertilidade. Mesmo o homem sendo a causa da não fertilidade do casal, as 

mulheres são frequentemente colocadas em situações de risco no lugar dele, 

como por exemplo expostas a estimulação ovariana por medicamentos, por que 

os representantes do sexo masculino não aceitam tomar a culpa para eles. Indo 

além, caso não consiga sucesso pelas técnicas de reprodução, os homens 

geralmente acabam rompendo seu casamento e procurando mulheres mais 

jovens com a ideia de que isso resolva seus problemas de fertilidade (INHORN, 

2003). 

Tomando esse exemplo da Índia, fica claro como a questão da infertilidade 

masculina é por muitas vezes mascarada pela própria sociedade. O homem é 

responsável por quase metade de todos os casos infertilidade em um casal 

heterossexual (CATES; FARLEY; ROWE, 1985), embora a fertilidade tenha sido 

historicamente percebida tanto na imaginação popular quanto na prática médica 

como sendo em grande parte uma questão feminina. Enquanto as mulheres têm 

ginecologistas e obstetras, especialistas treinados em reprodução feminina, não 

há equivalente direto para os homens. Ademais, o que é ainda notável sobre a 

tecnologia de reprodução assistida, independente do país e cultura que ela é 

aplicada, é que mesmo quando o problema é referente a indivíduos do sexo 

masculino, é a mulher que é submetida aos primeiros procedimentos (INHORN, 

2003).  

No entanto, é extremamente importante ressaltar que a etiologia biológica 

da infertilidade não é exclusiva do trato reprodutivo feminino e as causas da 

diminuição da fertilidade nos homens são múltiplas (Figura 1 e 2) (IRVINE, 1998; 

TOURNAYE; KRAUSZ; OATES, 2017). Quanto ao sêmen, podemos citar 

algumas, tais quais: (1) baixa contagem de espermatozoides; (2) alterações na 

motilidade espermática; (3) morfologia anormal do espermatozoide; (4) alta 

contagem de espermatozoides com dano no acrossoma; (5) contagem 

aumentada de espermatozoides com baixa integridade do DNA; (6) baixa 

concentração de mitocôndrias funcionais e estresse oxidativo (7) irregularidades 

no pH do fluido seminal; (8) baixo volume total do ejaculado. É ainda plausível 

citar a disfunção erétil e/ou impotência como contribuinte da infertilidade 
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masculina, na qual a performance sexual masculina afeta o coito de ser 

finalizado ou mesmo de ser iniciado. 

 

Figura 1. Ilustração representativa de espermatozoide humano e seus três 
principais segmentos, representados na imagem como (1) cabeça, região que 
está alocado o acrossoma e o núcleo dessa célula, (2) peça intermediária (P.I), 
aonde uma grande quantidade de mitocôndrias está presente e (3) flagelo, 
componente responsável pela motilidade do espermatozoide. 
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Figura 2. Alterações nos espermatozoides pode resultar em infertilidade. A 
causa da infertilidade masculina pode ser decorrente de alterações na função 
erétil, líquido seminal e/ou espermatozoides. Dentre as alterações presentes no 
gameta masculino, destacam-se como as principais a sua (1) baixa 
concentração, (2) motilidade alterada, (3) dano ao acrossoma (organela 
contendo enzimas essenciais à penetração do espermatozoide no oócito), (4) 
morfologia anormal, (5) baixa integridade do DNA e (6) alteração na atividade 
mitocondrial e aumento na geração de espécies reativas de oxigênio (EROs) que 
podem resultar em danos a proteínas e membranas. 

 

 

 

Embora algumas dessas alterações associadas a baixa fertilidade 

masculina sejam facilmente detectados por técnicas relativamente simples, a 

maioria das causas da infertilidade masculina permanece desconhecida 

(IRVINE, 1998). Além disso, por mais que avanços tecnológicos no campo de 

terapia reprodutiva tenham sido alcançados, diversos tratamentos para tentar 

melhorar a fertilidade masculina,  abrangendo fármacos hormonais, para 
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disfunção erétil, correção cirúrgica e métodos de reprodução assistida, muitas 

vezes são ineficazes e de alto custo, restringindo o tratamento para uma diminuta 

parcela da população (DEVROEY et al., 1998; KAMISCHKE; NIESCHLAG, 

1998). Nesse contexto, para grande parte dos integrantes do sexo masculino, é 

plausível dizer que a infertilidade tende a ser igualada a permanente 

incapacidade de conceber um descendente (INHORN, 2003), visto a 

complexidade de descobrir a gênese da infertilidade e os tratamentos que se 

tornaram elitizados e ineficazes (DEVROEY et al., 1998; KAMISCHKE; 

NIESCHLAG, 1998). 

Até aqui, essa reflexão foi conduzida para situar brevemente que a 

fertilidade apresenta um componente sociocultural importante e que não apenas 

as mulheres, mas também os homens, contribuem para a infertilidade do casal, 

sendo esse último negligenciado por séculos. A cultura do patriarcado pode ter 

impactado na maneira como os homens cuidam de sua saúde. Curiosamente, 

na literatura biomédica também é refletida essa questão. O número de estudos 

na área de reprodução masculina, ao contrário da maioria das outras áreas das 

ciências biomédicas, encontra-se defasado quando comparados a saúde 

reprodutiva das mulheres o que pode ter deixado a questão da queda da 

fertilidade masculina em segundo plano até o momento (BEERY; ZUCKER, 

2011).  

 

1.2. Infertilidade masculina: um problema não reconhecido 

Não é de hoje que a ideia da alteração nos padrões de fertilidade 

masculina vem sendo moldada. Essa concepção emergiu dos estudos 

prospectivos publicados no início dos anos 80, quando foi demonstrado a 

deterioração da qualidade do sêmen no decorrer dos anos (MENKVELD et al., 

1986; MURATURE et al., 1987; OSSER; LIEDHOLM; RANSTAM, 1984). Em 

1992, Carlsen e colaboradores publicaram uma meta-análise que continha 61 

artigos referentes ao período de 1938 a 1991, no qual 14,947 homens sem 

histórico anterior de infertilidade foram avaliados em relação à concentração de 

espermatozoides e volume seminal. Foi demonstrado que entre 1940 a 1990 a 

concentração de espermatozoides caiu de 113 para 66 x 106/mL. Paralelamente, 

o volume seminal também reduziu de 3,40 para 2,75 mL nesse mesmo período. 
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Porém, esse estudo foi alvo de críticas em relação a ausência de controle 

de algumas variáveis que não haviam sido levadas em consideração, tais como: 

(1) a aderência aos dias de abstinência sexual antes da coleta do sêmen, (2) o 

método de coleta de sêmen, (3) a variabilidade nas técnicas analíticas e (4) a 

seleção do banco de dados para sua análise. Apenas 32 artigos analisados 

(~53% do total) continham informações sobre a duração da abstinência sexual 

(OLSEN et al., 1995). Em 2000, uma reanálise do artigo de Carlsen e 

colaboradores (1992) foi realizada (SWAN; ELKIN; FENSTER, 2000) utilizando 

melhor o controle das variáveis.  Curiosamente, foi verificado maior declínio na 

concentração de espermatozoides por ano em relação a publicação inicial. Nos 

EUA a queda foi de 1,5% ao ano e na Europa/Austrália de 3% ao ano, valores 

maiores do que os encontrados em relação ao valor médio de 1% proposto por 

Carlsen e colaboradores (1992). 

Ao longo dos anos resultados semelhantes foram reproduzidos em outros 

estudos feitos em vários países (SENGUPTA et al., 2018). Na França, Auger e 

colaboradores (1995) analisaram no período de aproximadamente 20 anos 

(1973 até 1992) o sêmen de 1351 homens saudáveis e férteis. Os principais 

resultados foram que a concentração espermática diminuiu de 89 para 60 

milhões/mL (redução de 2,1%/ano), a porcentagem de espermatozoides moveis 

caiu 0,6% ao ano e a porcentagem de espermatozoides com morfologia normal 

caiu 0.5% ao ano. Na Escócia, Irvine e colaboradores (1996) observaram 

diminuição significativa na concentração espermática, número total de 

espermatozoide no ejaculado e de espermatozoides moveis em doadores 

nascidos entre 1970 e 1974 comparados com homens nascidos antes de 

1959. Resultados similares também foram reportados em outros países como 

China, Israel, Itália e Brasil (ALMAGOR et al., 2003; BILOTTA; GUGLIELMO; 

STEFFÈ, 1999; BORGES et al., 2015; ZHANG; WANG; WANG, 1999). 

Apesar dessa gama de estudos demonstrando o declínio na qualidade do 

sêmen em várias décadas e em diversos países, muitos deles são passiveis de 

críticas, o que tornou controverso esse assunto. As principais referem-se as 

limitações técnicas e de delineamento do projeto, aonde muitas vezes os estudos 

não apresentaram e/ou padronizaram o tempo de abstinência sexual para a 

realização da coleta do sêmen. Além disso em alguns deles o sêmen era 

provindo de clínicas de fertilidade, aonde não era verificado se os doadores 
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tinham problemas de fertilidade. Outro ponto importante foi que muitos estudos 

analisaram apenas a contagem de espermatozoides, sendo que outro importante 

fator associado a probabilidade de gravidez e independente da concentração 

espermática é a proporção de espermatozoides com morfologia normal no 

ejaculado (MERZENICH; ZEEB; BLETTNER, 2010; OLSEN et al., 1995). 

Contudo, com a recente publicação de Levine e colaboradores (2017) 

existem dados substanciais de que a queda na concentração espermática esteja 

de fato acontecendo de forma rápida e progressiva. Essa foi a primeira revisão 

sistemática e com análise de meta-regressão das tendências temporais na 

contagem de espermatozoides que analisa também dados mais recentes. Foi 

observado que entre 1973 e 2011, a concentração espermática em homens 

férteis dos países ocidentais caiu de 99 para 47 milhões/mL e a contagem total 

de espermatozoides foi de 338 para 138 milhões (Figura 3C). 

Tendo esses dados expostos, foi então discutida novamente a questão 

quanto a potencial crise envolvendo a fertilidade masculina (MERZENICH; 

ZEEB; BLETTNER, 2010). Porém, referir-se a isso como uma crise tornou-se 

alvo de debate. É sabido que a contagem de espermatozoides está intimamente 

ligada ao potencial reprodutivo masculino (Figura 3). Até certo ponto as chances 

de engravidar aumentam à medida que a contagem de espermatozoides do 

parceiro aumenta. A probabilidade de concepção ascende exponencialmente 

com o aumento da concentração de espermatozoides até o valor aproximado de 

40 milhões de espermatozoides/mL (BONDE et al., 1998). Homens com 

diagnóstico de azoospermia ou com baixa contagem de espermatozoides (>15 

milhões de espermatozoides/mL) possuem menor probabilidade de se tornarem 

pais biológicos do que homens com maiores concentrações de espermatozoides 

no ejaculado, principalmente se não procurarem a assistência de tecnologias de 

reprodução como, por exemplo, a injeção intracitoplasmática de 

espermatozoides coletados diretamente do epidídimo ou testículo. Porém, 

sabendo que em 2011 a concentração espermática de homens férteis era de 

aproximadamente 47 milhões/mL (LEVINE et al., 2017), temos que o atual valor 

ainda está ligeiramente acima da faixa limítrofe para que a probabilidade de 

gravidez não inicie a declinar exponencialmente e por isso a discussão acerca 

da palavra crise continua em pauta. 
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Conquanto, relacionar a potencial crise referente a qualidade do sêmen 

apenas ao aspecto de fertilidade é uma visão simplória e diminuta. É importante 

analisar as causas que estão propiciando esse fenômeno e o que isso reflete. 

Temos que a diminuição da qualidade do sêmen antevê maior mortalidade e 

morbidade (EISENBERG et al., 2014), relacionando-se também paralelamente 

ao conceito de saúde masculina. Em um estudo coorte com aproximadamente 

4712 homens dinamarqueses acompanhados por quase 33 anos, foi observado 

a relação dose-resposta entre bons aspectos do sêmen e subsequente redução 

na mortalidade. Nesse estudo, foi observado que a mortalidade diminuía à 

medida que a porcentagem de espermatozoides com morfologia normal e 

móveis aumentava. A mortalidade também diminuiu conforme a concentração 

de espermatozoides aumentava até um limiar de 40 milhões/mL. Outro achado 

foi a associação entre concentração espermática abaixo de 15 milhões/mL e 

doenças cardiovasculares, quando comparados com homens que possuíam 

concentração acima de 40 milhões/mL (LATIF et al., 2017). Sendo assim, é dito 

que a qualidade do sêmen é um importante biomarcador da saúde global do 

homem e a fertilidade masculina tornou-se uma questão de saúde pública que 

necessita de atenção e vai aquém apenas do potencial reprodutivo. 
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Figura 3. Contagem espermática e fertilidade. No lado esquerdo foram ilustrados 
dois importantes fatores (A e B) determinantes da concentração espermática em 
um homem. No lado direito foi mostrado as alterações temporais na 
concentração de espermatozoides de homens ocidentais entre 1973 e 2011 (C) 
e a relação entre esse fator e fertilidade (D). 

 

 

 

Os dados foram adaptados das seguintes referências: A (NEAVES et al., 1984), 
1984), B (CARLSEN et al., 2004), C (LEVINE et al., 2017) e D (BONDE et al., 
1998). [concentração]: concentração de espermatozoides; %: porcentagem.  

 

De fato, alterações em diversos aspectos relacionados à qualidade dos 

espermatozoides foram associadas a influências ambientais e ao estilo de vida. 

De um lado, podemos citar como contribuintes para a alteração na qualidade do 

sêmen as alterações ambientais e as mudanças no estilo de vida da sociedade 

que incluem poluição (LAO et al., 2018), aumento no uso de pesticidas (CHIU et 

al., 2016), o efeito do calor (ZHANG et al., 2015), ação de desreguladores 
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endócrinos (BLOOM et al., 2015), uso de dispositivos wireless (YILDIRIM et al., 

2015), abuso de anabolizantes (JANNATIFAR et al., 2015), tabagismo 

(SHARMA et al., 2016), estresse (NORDKAP et al., 2016), dieta (JENSEN et al., 

2013) e consequentemente obesidade (SERMONDADE et al., 2013). Porém, 

não é plausível dizer que somente esses fatores abranjam todos os casos de 

baixa qualidade seminal em humanos. Se o declínio devido aos fatores 

ambientais é factível, pode-se pensar que isso esteja afetando outros animais 

além dos humanos. Entretanto, pelo menos para grupos de animais de criação 

analisados entre 1932 e 1995, essa diminuição não foi observada (SETCHELL, 

1997). Sendo assim, é possível pensar que se a queda em humanos realmente 

estiver acontecendo, deve estar relacionado então a algo específico para esta 

espécie ou a somatória de fatores aquém da questão ambiental. 

Paralelamente a isso, temos também que homens com baixa contagem 

de espermatozoides são mais propensos a terem concomitantemente outras 

doenças, como câncer ou diabetes por exemplo. Em 2014, Eisenberg e 

colaboradores observaram a relação entre algumas comorbidades médicas e 

aumento na taxa de anormalidades no sêmen. O que chamou a atenção foi de 

que nesse estudo as doenças do sistema circulatório, em especial a hipertensão 

arterial sistêmica, estavam relacionadas a alta taxa de anormalidades nos 

espermatozoides (EISENBERG et al., 2014). A relação entre hipertensão arterial 

e reprodução é pouco estudado até o momento. Em um dos raros estudos, 

(MUCIACCIA et al., 2012) já havia demonstrado em uma pequena coorte de 

pacientes hipertensos alterações  na morfologia e integridade do DNA nos 

espermatozoides desses homens. Porém, o estudo, além de pequeno, não 

separava indivíduos que estavam recebendo tratamento farmacológico para 

hipertensão arterial (HA). Isso dificultou a real conclusão, visto que vários 

fármacos anti-hipertensivos afetam a qualidade do sêmen, o que aumenta ainda 

mais a complexidade de se estudar o efeito da hipertensão na reprodução 

masculina.  

Atualmente, aproximadamente 700 milhões de homens em idade 

reprodutiva são hipertensos e a prevalência de hipertensão em crianças e 

adolescentes vem aumentado. Isso, aliado ao fato de a população estar 

envelhecendo pode resultar em maior chance de tornar o número de homens 
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com valores pressóricos elevados muito maior (MILLS et al., 2016) e ser um dos 

possíveis contribuintes para a diminuição da qualidade do sêmen.  

 

1.3. Por que estudar hipertensão arterial e qualidade do sêmen? 

A hipertensão arterial é uma doença crônica com elevada incidência no 

mundo, usualmente assintomática e com diagnóstico tardio em muitos casos. 

Popularmente conhecida como pressão alta, é uma doença definida pelos 

valores elevados e sustentados de pressão arterial (PA), tendo como referência 

valores de pressão arterial sistólica (PAS) ≥140 mmHg e/ou diastólica (PAD) ≥90 

mmHg (BENJAMIN et al., 2017; CHOCKALINGAM; CAMPBELL; FODOR, 2006; 

MILLS et al., 2016). A definição e as categorias de hipertensão têm evoluído ao 

longo dos anos, mas existe um consenso que leituras persistentes de pressão 

arterial de 140/90 mmHg ou mais devem ser submetidas a tratamentos com alvo 

terapêutico usual de pelo menos 130/80 mmHg ou menos (WHELTON et al., 

2018). Entretanto, em 2018 as diretrizes  da Sociedade Europeia de 

Cardiologia/Sociedade Europeia de Hipertensão definiram os valores de pressão 

arterial em: ótimo - PAS menor que 120mmHg e PAD menor que 80mmHg; 

normal - PAS 120 a 129mmHg e/ou PAD 80 a 84mmHg; normal elevado - PAS 

de 130 a 139 mmHg e/ou PAD de 85 a 89 mmHg; hipertensão grau 1 - PAS 140 

a 159 mmHg e/ou PAD 90 a 99 mmHg; hipertensão grau 2 - PAS 160 a 

179mmHg e/ou PAD 100 a 109mmHg; hipertensão grau 3 - PAS maior ou igual 

a 180mmHg e/ou PAD maior ou igual a 110mmHg (WILLIAMS et al., 2019). 

Curiosamente, nas sociedades pré-industriais, os valores pressóricos eram 

valores médios que pouco variavam com a idade e tinham uma média de 115/75 

mmHg, valor que pode representar níveis normais e/ou ideal de pressão arterial 

para a espécie humana  (PAGE; DAMON; MOELLERING, 1974). 

Sabe-se que mais de um bilhão de adultos em todo o mundo são 

hipertensos, sendo aproximadamente 31% da população adulta portadora dessa 

doença (CHOCKALINGAM; CAMPBELL; FODOR, 2006; MILLS et al., 2016). 

Porém, a hipertensão arterial não é uma doença exclusiva dessa faixa etária. 

Estima-se que 4% das crianças e adolescentes brasileiros sejam  hipertensos ( 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  
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A alta prevalência da doença é consistente em todos os estratos 

socioeconômicos e de renda, e a prevalência aumenta com a idade, 

representando até 60% da população acima de 60 anos de idade  (LAW; FROST; 

WALD, 1991). A manifestação da doença de maneira não controlada aumentou  

aproximadamente 400 milhões entre 1980 e 2008, devido principalmente ao 

crescimento populacional e ao envelhecimento (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2017). Além disso, a velocidade de mudança na prevalência 

da hipertensão entre o período de 2000 a 2010 foi muito mais rápida do que nas 

demais transições epidemiológicas (MILLS et al., 2016). 

Cerca de 90-95% dos pacientes hipertensos têm hipertensão essencial 

(ou primária) altamente heterogênea com etiologia multifatorial de relação gene-

ambiente. Um histórico familiar positivo é uma ocorrência frequente em 

pacientes com hipertensão, com a heritabilidade estimada entre 35% e 50% na 

maioria dos estudos (FAGARD et al., 1995; LUFT, 2001) . Estudos de associação 

genômica ampla, no qual é analisado as variações na sequência do DNA em 

todo o genoma, identificaram aproximadamente 120 loci associados à regulação 

da pressão sanguínea (EHRET et al., 2016; LIU et al., 2016; SURENDRAN et 

al., 2016). Os outros casos em que a hipertensão é consequência de uma causa 

identificável, são denominados como secundária, exemplificado na doença 

parenquimatosa renal, estenose da artéria renal, aldosteronismo primário, 

feocromocitoma e síndrome de Cushing (BENJAMIN et al., 2017). 

A pressão arterial é determinada pela somatória de vários aspectos do 

sistema cardiovascular, que inclui o volume sanguíneo e o débito cardíaco, bem 

como o equilíbrio do tônus arterial, que é afetado pelo volume intravascular e 

pelos sistemas neuro-humorais. A manutenção dos níveis pressóricos em uma 

faixa fisiológica envolve a interação complexa entre vários elementos de um 

sistema neurohumoral integrado que inclui o sistema renina-angiotensina-

aldosterona, os peptídeos natriuréticos e do endotélio, o sistema nervoso 

simpático e sistema imunológico. O incorreto funcionamento ou interrupção de 

pelo menos um dos fatores envolvidos no controle da pressão arterial, em 

qualquer componente deste sistema neuro-humoral integrado, pode levar ao 

aumento da pressão arterial, ao longo do tempo, resultando em danos a órgãos-

alvo (por exemplo, hipertrofia ventricular esquerda e doença renal crônica) 

(BOLÍVAR, 2013). 
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O tratamento para a hipertensão pode ser dividido em manejo não 

farmacológico e farmacoterapia anti-hipertensiva. No primeiro caso, é 

aconselhado utilizar de estratégias acerca do estilo de vida, no qual é valido para 

todos os pacientes com hipertensão. As intervenções mais eficazes são as 

mesmas utilizadas para a prevenção da hipertensão. Abordagens dietéticas 

direcionadas, por exemplo, podem reduzir a pressão arterial sistólica em 

indivíduos com hipertensão. Nessa parte, podemos incluir a redução a ingestão 

de sódio, aumento na ingestão de potássio, consumo moderado de álcool, 

atividades físicas e perda de massa corpórea. Quanto a terapia farmacológica, 

tipicamente o tratamento anti-hipertensivo começa com a primeira linha de 

medicamentos anti-hipertensivos, seja como monoterapia ou em combinação. A 

primeira linha inclui inibidores da enzima conversora de angiotensina, 

bloqueadores dos receptores de angiotensina II, bloqueadores dos canais de 

cálcio dihidropiridínicos e diuréticos tiazídicos. Os bloqueadores de receptores 

adrenérgicos β também são indicados em pacientes com insuficiência cardíaca 

com fração de ejeção do ventrículo esquerdo reduzida ou pós-infarto do 

miocárdio, e algumas diretrizes recomendam bloqueadores beta-adrenérgicos 

como medicamentos anti-hipertensivos de primeira linha (JAMES et al., 2014). 

A hipertensão arterial se não for controlada pode levar a uma série de 

complicações. É plausível citar algumas como a doença arterial coronariana, 

infarto do miocárdio, acidente vascular encefálico, insuficiência renal, doença 

arterial periférica, fibrilação atrial, aneurisma de aorta e até mesmo a morte 

(LEWINGTON et al., 2002; RAPSOMANIKI et al., 2014). As complicações são 

devidas aos danos sistêmicos que a hipertensão causa. O aumento da pressão 

arterial induz a constante lesão dos órgãos-alvo por aumento de carga 

hemodinâmica. Além dessa elevada carga de pressão, uma multiplicidade de 

fatores contribuintes e independentes da carga pressórica em si foram 

identificados, afetando a severidade do dano aos órgãos-alvo. Importantes 

fatores que podem ser influenciados incluem o sistema nervoso simpático e o 

sistema renina-angiotensina, assim como os fatores metabólicos e inflamatórios 

(SCHMIEDER, 2005, 2010; SCHMIEDER et al., 1996) 

A hipertensão arterial pode induzir a várias complicações devido às 

alterações macro e microestruturais e funcionais dos órgãos. É sabido que a 

pressão sanguínea é o produto da resistência periférica total e do débito 
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cardíaco. Na hipertensão arterial existe o aumento da resistência vascular 

periférica sendo a microcirculação, com enfoque nas artérias terminais e as 

arteríolas, o sítio mais importante na geração dessa resistência (LEVY et al., 

2001; MILLS et al., 2016). A microcirculação inclui arteríolas, capilares e vênulas 

com menos de 150 μM de diâmetro. Também são englobados nessa definição 

vasos arteriais que respondem ao aumento de pressão por meio de uma redução 

miogênica no diâmetro da luz, mesmo se tiverem mais do que 150 μM. Quando 

estabelecido o processo hipertensivo, são observadas alterações 

morfofisiológicas nos vasos sanguíneos da microcirculação que acarretam o 

aumento da resistência ao fluxo sanguíneo, levando a manutenção da 

hipertensão arterial (LEVY et al., 2001). 

Dentre as principais alterações temos a hipertrofia, hiperplasia e 

remodelamento da túnica média, formada de músculo liso, rarefação de 

arteríolas e capilares e alteração nos mecanismos que regulam o tônus vascular, 

por exemplo, aumento da atividade e sensibilidade simpática em arteríolas, 

resultando em vasoconstrição ativa (FEIHL et al., 2006; FEIHL; LIAUDET; 

WAEBER, 2009; PRIES; SECOMB, 2014). Além disso, é observado também na 

microcirculação o aumento da expressão de moléculas de adesão nos vasos 

sanguíneos e aumento na concentração de citocinas pró-inflamatórias, sendo a 

hipertensão atualmente associada a uma inflamação crônica de baixa 

intensidade (GHANEM; MOVAHED, 2007; PAULETTO; RATTAZZI, 2006). 

Em relação ao efeito da hipertensão na reprodução pouco é sabido. 

Quanto a modificações em órgãos reprodutivos, alterações na microcirculação 

testicular foram observadas em modelos experimentais de hipertensão arterial. 

A maioria dos estudos nessa área foram realizados em ratos espontaneamente 

hipertensos propensos ao acidente vascular encefálico (SHR-SP), que possui 

hipertensão arterial severa, e alguns raros em ratos espontaneamente 

hipertensos (SHR), o modelo experimental mais utilizado para se estudar a 

fisiopatologia da hipertensão arterial e suas complicações.  

Foi demonstrada alta incidência de modificações vasculares nos 

testículos (75%), cérebro (86%) e rins (87%) de SHR-SP com até 71 semanas 

de idade (SUZUKI, T., 1979). De fato, estudos nessa linhagem com hipertensão 

arterial mais severa demonstraram haver alterações vasculares em arteríolas 

testiculares. Nesses vasos sanguíneos as principais observações foram 
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espessamento da íntima, necrose fibrinóide e hialinose arteriolar (AKAGASHI et 

al., 1996; SAITO et al., 1995). Também foi demonstrado que existe hipertrofia 

testicular quando comparados a ratos normotensos Wistar Kyoto (WKY) 

(BELANGER et al., 2003). Suzuki (1979) demonstrou aumento na proporção 

massa testicular/massa corpórea em SHR-SP com aproximadamente 21 

semanas de idade e após esse período essa razão diminuiu até o ponto em que 

esse valor ficou abaixo da proporção encontrada nos WKY. 

Akagashi e colaboradores (1996) demonstraram que com o 

envelhecimento dos SHR-SP houve aumento na quantidade de arteríolas 

testiculares com tais alterações (11 semanas: 4,4%; 23 semanas: 36,4%), 

ocorrência não observada em seu controle normotenso WKY (11 semanas: 

3,4%; 23 semanas: 4,7%). Ao mesmo tempo em que a incidência dessas 

alterações aumentou expressivamente com o envelhecimento, a concentração 

testicular de transferrina -carreador glicoprotéico de ferro, amplamente secretado 

pelas células de Sertoli, que serve como indicador funcional desse tipo celular 

diminuiu nesses mesmos ratos. Não obstante essas alterações vasculares no 

testículo de SHR-SP já aparecerem a partir da 15ª semana de vida, alterações 

na espermatogênese ficaram mais evidentes nesses animais apenas com 23 

semanas de idade. Nesse período é observado atrofia de aproximadamente 62% 

dos túbulos seminíferos e hipoespermatogênese nos mesmos. Tais 

modificações são menos severas em SHR. Bechara e colaboradores (2015) 

demonstraram em SHR de 28 semanas de idade aumento da densidade 

vascular, redução na espessura do epitélio germinativo e na concentração de 

espermatozoides coletados da cauda do epidídimo. 

Interessantemente, Pinilla e colaboradores (1992) demonstraram que 

fêmeas SHR acasaladas com machos de mesma linhagem possuem diminuição 

na porcentagem de prenhez bem-sucedida (69% vs 86% em WKY) e diminuição 

na quantidade de recém-nascidos por fêmea prenhe. Por outro lado, quando as 

SHR foram acasaladas com machos Wistar ou WKY, a porcentagem de prenhez 

aumentou em até 95%. Corroborando com estes dados, quando fêmeas Wistar 

ou WKY foram acasaladas com machos SHR, elas mostraram diminuição na 

porcentagem de prenhez. Isso demonstra que o sexo masculino parece ser 

decisivo na fertilidade da linhagem de SHR. 
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Porém, mesmo com os dados apresentados acima, a literatura acerca de 

hipertensão, ou mesmo doenças cardiovasculares em geral e fertilidade 

masculina é escassa. Alguns estudos em modelos animais de hipertensão 

arterial foram desenvolvidos e demostraram alterações histológicas focando 

basicamente em analisar a morfologia testicular desses animais e quase nenhum 

dado relacionado a característica dos espermatozoides foi descrita. Isso dificulta 

uma possível relação entre os achados clínicos nos espermatozoides de 

pacientes hipertensos e as alterações histológicas no testículo de modelos 

experimentais de hipertensão arterial. Além disso, por mais que as alterações da 

hipertensão arterial a diversos órgãos alvo como coração, rins e encéfalo estão 

sendo constantemente caracterizadas, poucos estudaram os mecanismos e seu 

efeito em órgãos reprodutivos masculino. 
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2. OBJETIVOS 

Visto que a(s) I) hipertensão arterial pode induzir alterações 

morfofisiológicas de   vários órgãos e consequentemente modificações nas suas 

funções, II) alterações morfológicas na microcirculação testicular foram 

observadas em modelos experimentais de hipertensão arterial e III) foram 

relatadas em estudos observacionais algumas alterações na qualidade dos 

espermatozoides de pacientes hipertensos. Esse estudo tem como objetivos 

avaliar o efeito da hipertensão arterial no testículo e na qualidade dos 

espermatozoides em ratos adultos espontaneamente hipertensos e controles 

normotensos Wistar e elucidar o (s) provável(is) mecanismo(s) de ação 

associado(s) a esse efeito.  

Para isso, os objetivos específicos foram avaliar: 

▪ As características hemodinâmicas tais quais pressão arterial 

sistólica, diastólica e frequência cardíaca. Também avaliar a 

vasomotricidade testicular in vivo por meio da verificação do 

fluxo da microcirculação arteriolar testicular de machos SHR e 

Wistar de 24-26 semanas de idade. 

▪ A morfologia e morfometria testicular por meio de análise 

histológica testicular de machos SHR e Wistar de 24-26 

semanas de idade. 

▪ A adesão leucocitária in vivo em vênulas testiculares de 

machos SHR e Wistar de 24-26 semanas de idade. 

▪ A expressão de proteínas de interesse por meio da técnica de 

Western Blotting no testículo de machos SHR e Wistar de 24-

26 semanas de idade. 

▪ A qualidade dos espermatozoides tais quais morfologia, 

motilidade, integridade do acrossoma, atividade das espécies 

reativas de oxigênio (EROs), atividade mitocondrial, 

fragmentação de DNA e concentração espermática dos 

espermatozoides retirados da cauda do epidídimo de machos 

SHR e Wistar de 24-26 semanas de idade. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Animais 

Ratos espontaneamente hipertensos (SHR) e controles normotensos 

Wistar do sexo masculino com 10 semanas de idade foram obtidos da colônia 

de animais livre de patógenos do Biotério de produção de ratos do Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP) e alojados até 

24-26ª semana de idade no Biotério do Departamento de Farmacologia (unidade 

I) em ciclo claro-escuro 12:12 horas em ambiente com umidade e temperatura 

controlada (22 ± 2 ° C) com acesso livre à água de torneira e alimento. O 

protocolo experimental seguiu as regras do Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal, e o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética de Uso e 

Cuidado de Animais da Universidade de São Paulo (Número de registro 

134/2016, CEUA-ICB / USP). 

 

3.2. Aferição da pressão arterial em ratos 

 

3.2.1. Pressão arterial caudal  

A pressão arterial caudal de todos os animais utilizados no projeto de 

ambas as linhagens (SHR e Wistar) foram determinadas por meio do método 

indireto de pletismografia de cauda (pneumatic transducer, Power Lab 4/S, AD 

Instruments Pty Ltd) após os ratos de 10 semanas de idade serem alojados no 

Biotério do Departamento de Farmacologia. A pressão arterial dos ratos foi 

aferida em duas ocasiões – 1) após período de adaptação de no mínimo duas 

semanas de estadia no Biotério do Departamento de Farmacologia; 2) antes dos 

procedimentos experimentais. Para tal, os ratos inicialmente foram aquecidos a 

uma temperatura média de 40 °C durante cinco minutos e colocados em cilindro 

de contenção com abertura para a cauda e focinho. Posteriormente um oclusor 

e um sensor de pulso foram colocados na porção proximal da cauda dos ratos e 

acoplados ao esfigmomanômetro conectado ao sistema de transdução de sinal 

PowerLab/4S (ADInstruments, Nova Gales do Sul, Austrália). A pressão arterial 
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foi definida como o momento em que um pulso definitivo poderia ser detectado. 

Os resultados foram calculados como a média de três a cinco medidas 

consecutivas e expressas em milímetros de mercúrio (mmHg). Foi tomado 

cuidado ao selecionar o tamanho adequado de manguito para cada animal e o 

experimento foi conduzido em uma sala isolada e silenciosa. Foram 

selecionados como animais hipertensos aqueles SHR que apresentaram 

pressão arterial caudal ≥ 140 mmHg e como normotenso os Wistar que 

apresentaram valores pressóricos ≤ 125 mmHg e em todos os experimentos 

realizados, foram utilizados SHR e Wistar machos com 24-26 semanas de idade. 

 

3.2.2. Pressão arterial direta 

Os ratos SHR e Wistar foram anestesiados com  mistura de cetamina (100 

mg/kg) e xilazina (10 mg/kg) (Agener União, Embu-Guaçu, São Paulo, Brasil, e 

Ceva Santé Animale, Paulinia, São Paulo, Brasil, respectivamente) administrada 

por via intraperitoneal e em seguida um cateter de polietileno heparinizado (PE-

50) foi inserido na artéria carótida direita dos animais. Após o período de 

recuperação de 24 horas, a pressão arterial sistólica, a pressão arterial diastólica 

e a frequência cardíaca foram aferidas em animais conscientes por meio de um 

transdutor de pressão (Deltran DT-100; Utah Medical Products, Estados Unidos) 

e registradas usando software para aquisição de dados (Quad Bridge 

Amp/PowerLab 4/30; AD Instruments, Melbourne, VIC, Austrália). O experimento 

foi conduzido em sala isolada e silenciosa. A pressão arterial média (PAM) foi 

calculada por meio da fórmula: PAM = 1/3 da PAS + 2/3 da PAD. 

 

3.3. Rotina histológica para análise morfológica e morfométrica do 

testículo 

A massa corpórea dos animais foi avaliada individualmente e em seguida 

os ratos foram induzidos à morte por meio de dose excessiva do anestésico 

tiopental sódico (50 mg/kg) por via intraperitoneal. Os testículos e o coração 

foram removidos rapidamente e as massas relativas obtidas [g%); massa do 

órgão dividida pela massa corpórea ×100)]. Em seguida, os testículos foram 
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imersos em fixador de Davidson modificado (30% de solução 37–40% de 

formaldeído, 15% etanol, 5% ácido acético glacial e 50% água destilada) 

(LATENDRESSE., 2002). Após algumas horas do processo de fixação, realizou-

se uma incisão transversal na parede testicular, resultando no rompimento da 

túnica albugínea que permitiu a penetração profunda do agente fixador no 

parênquima gonadal. Em seguida, o material foi desidratado em soluções 

crescentes de álcool etílico, diafanizado em xilol, incluído em Paraplast (Oxford-

Labware, USA) e as secções de 5 μm de espessura foram coradas por meio da 

técnica de hematoxilina-eosina (HE). As lâminas foram montadas com lamínulas, 

utilizando-se como meio de adesão o Entelan (Merk, Germany). As secções 

histológicas foram analisadas em microscópio óptico Zeiss Primo Star, com 

diferentes objetivas. 

Na análise morfológica dos testículos foram considerados os seguintes 

parâmetros: aparência da túnica albugínea, tecido intersticial e estrutura tubular 

seminífera; linhagem e morfologia das células germinativas e células de Sertoli; 

presença ou ausência de gametas na luz tubular; morfologia das células de 

Leydig. Para o estudo morfométrico (Figura 4), 20 secções transversais dos 

túbulos seminíferos de cada testículo foram escolhidas aleatoriamente para a 

medida da área tubular, altura do epitélio germinativo, área luminal e diâmetro 

tubular. As pranchas histológicas foram preparadas através da captação das 

imagens realizadas em microscópio óptico Zeiss modelo Scope A1-Axio, com 

sistema de captura composto por câmera de vídeo acoplada ao sistema 

digitalizador de imagens Axio Vision versão 4.7.2.  
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Figura 4. Figura representativa da análise morfológica e morfométrica do 
testículo. Para a avaliação da morfologia testicular, foram considerados o 
interstício (representado em roxo) e os túbulos seminíferos (representado em 
azul). Para a avaliação morfométrica, foram considerados apenas os túbulos 
seminíferos, aonde foram mensurados a altura do epitélio germinativo, área e 
diâmetro tubular e o diâmetro da luz (representado pelos valores dentro dos 
túbulos). Interstício – i; túbulo seminífero – ts. 

 

 

3.4. Microscopia intravital 

 

3.4.1. Preparação cirúrgica 

Os ratos SHR e Wistar foram anestesiados com mistura de cetamina (100 

mg/kg) e xilazina (10 mg/kg) (Agener União, Embu-Guaçu, São Paulo, Brasil, e 

Ceva Santé Animale, Paulinia, São Paulo, Brasil, respectivamente) 

administradas por via intraperitoneal. Para a observação dos vasos sanguíneos 

foi inserido na veia femoral um tubo de poliéster (PE/3, Scientific Commodities, 

Lake Havasu City, Arizona, EUA) para administração de isotiocianato de 

fluoresceína (FITC)-dextrana (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA). 

Posteriormente, os ratos foram colocados em uma placa especial com 

temperatura estabilizada à 37 ºC. O testículo esquerdo foi exteriorizado e 

mantido úmido com solução Ringer-Locke (mmol/L) de: 154,0 NaCl, 5,6 KCl, 2,0 

CaCl2, 2H2O, 6,0 NaHCO3, 5,0 glicose, 0,1 ácido ascórbico, com pH 7,4 e 
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aquecida à 37ºC. Uma película de plástico transparente foi disposta sobre o 

tecido para evitar a secagem durante o tempo de estabilização da preparação 

que foi mantido por 10 minutos. Uma câmera foi acoplada em um microscópio 

trinocular para facilitar a observação das imagens ampliadas (400x) na tela do 

computador e posteriormente gravadas. As medições do diâmetro do vaso 

sanguíneo foram realizadas com software Leica IM50 image manager 

(Heerbrugg, Suíça). Os vasos sanguíneos selecionados para estudo foram 

arteríolas com diâmetros de 20 a 30 μm. As características da microcirculação 

permaneceram basicamente estáveis ao longo do experimento. 

 

3.4.2. Análise da vasomotricidade testicular por meio do estudo da 

frequência de parada de fluxo sanguíneo em arteríolas testiculares 

Para avaliar a vasomotricidade testicular, foi mensurada a parada de fluxo 

sanguíneo completa em arteríolas testiculares num período de um minuto a qual 

foi expressa em frequência - ciclos por minuto. Nesse estudo a parada completa 

do fluxo sanguíneo foi considerada tanto na condição basal quanto após 

estímulos com vasoconstritores, tais como1,4 x 10-7 M de norepinefrina ou 1,4 x 

10-9 M de angiotensina II, aplicada topicamente no tecido (volume final de 30 

microlitros). Em um grupo de ratos foi aplicado também 3 x 10-7 M de prazosina, 

um antagonista do receptor α1-adrenérgico ou solução salina aplicados 

topicamente um minuto após a instilação de norepinefrina e a frequência foi 

contabilizada após a aplicação de prazosina. 

 

3.4.3. Adesão leucocitária em vênulas testiculares 

Foram quantificados leucócitos aderidos às vênulas pós-capilares (20-40 

μm de diâmetro) testiculares e mesentéricas de Wistar e SHR em condições 

basais ou após 10 minutos de estímulo com lipopolissacarídeo (LPS) (750 

μg/mL) ou leucotrieno B4 (LTB4) (10-9 M). A preparação do testículo foi 

semelhante à descrita para o estudo da parada de fluxo sanguíneo. Para 

utilização da preparação do leito mesentérico venular, realizou-se uma incisão 

longitudinal de 3 cm na pele e músculo na porção ventro-lateral direita do 
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abdômen dos ratos. Em seguida, o mesentério foi exposto e colocado em placa 

aquecida à 37 °C. O agente fluorescente marcador de leucócitos (rodamina-6G 

0,02%, Sigma-Aldrich) foi administrado por via endovenosa, previamente 

cateterizada. Foram consideradas aderidas as células que permaneceram por 

mais de 30 segundos fixas à parede vascular. Os resultados de aderência celular 

foram expressos como número de células por milímetro quadrado de superfície 

de vênula, calculado a partir do diâmetro e do comprimento venular, assumindo 

a geometria cilíndrica do vaso sanguíneo. 

 

3.5. Expressão proteica por Western Blotting 

Foram avaliadas a expressão proteica de proteínas-alvo relacionadas a 

hipóxia, tais quais o fator induzível por hipóxia 1α (HIF-1α) e fator de crescimento 

do endotélio vascular (VEGF) provindas do testículo de SHR e Wistar machos 

de 24-26 semanas de idade. Os animais foram anestesiados com tiopental 

sódico (50 mg/kg/intraperitoneal, Thiopentax®, Cristália, São Paulo, Brasil) e 

rapidamente uma incisão de aproximadamente dois centímetros foi realizada na 

bolsa escrotal dos animais, os testículos exteriorizados, removidos, dissecados 

e congelados instantaneamente em nitrogênio líquido. Sequencialmente, o órgão 

foi pulverizado em gral e pistilo de porcelana, homogeneizado e incubado por 30 

minutos em 50 μl de tampão de lise gelado contendo 10% de RIPA Lysis Buffer 

[10 x (0.5M Tris-HCl, pH 7.4, 1.5M NaCl, 2.5% deoxycholic acid, 10% NP-40, 

10mM EDTA) 20-188, Merk Millipore, Massachusetts, Estados Unidos], 90% de 

água destilada, 1 mM de PMSF, 10 mM de ortovanadato de sódio, 100 mM de 

fluoreto de sódio, 10 mM de pirofosfato de sódio e 0,2% de inibidor de protease 

(P8340, Sigma-Aldrich, Missouri, Estados Unidos). 

Os extratos teciduais foram centrifugados a 12000 G mantidos a 4 °C por 

30 minutos para a remoção do material insolúvel. Após a centrifugação, o 

sobrenadante foi transferido para outro tubo e utilizado para quantificação do 

conteúdo proteico total, utilizando o método de BCA (ácido bicinconínico, #23227 

Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, Estados Unidos). Posteriormente, as 

amostras foram tratadas com tampão de Laemmli (1:1, #1610737, Bio-Rad, São 

Paulo, Brasil) contendo ditiotreitol, 350 mM (DTT) e aquecidas a 99 °C em 
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termobloco por cinco minutos. Foram utilizados 70 μg de proteína de cada 

amostra para eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS PAGE 10% ou 15%) 

em aparelho para minigel (BioRad, Hercules, EUA) a 100 volts. Em cada gel foi 

aplicado também um marcador com peso molecular com valores estabelecidos. 

As proteínas foram então transferidas para membranas de difluoreto de 

polivinilideno (PVDF) de 0,45 μm e o carregamento foi avaliado por coloração 

com Ponceau. As membranas foram então bloqueadas com solução de bloqueio 

(albumina de soro bovino a 3% em tampão TTBS-Tris, pH 7,6, contendo 20 mM 

Tris-HCl, 137 mM NaCl e Tween 20 a 0,1%) durante 2 horas na temperatura 

ambiente, seguido de incubação com anticorpos primários específicos em 

solução de bloqueio Anti-HIF-1α 1: 1000,( # 3716, Cell Signaling Technology] ou  

de anti-VEGF1: 500 (# 05-1117, Millipore]) durante 16 horas a 4 °C sob agitação 

constante. As membranas foram então lavadas com solução tampão (TBS-T) por 

três vezes (10 minutos cada) em temperatura ambiente e depois incubadas com 

anticorpos secundários apropriados de coelho {[Rabbit (1:2000, 111-035-144) e 

de camundongo [Mouse (1: 2000, 115-035-166)] Jackson ImmunoResearch} 

durante 2 horas à temperatura ambiente. As membranas foram reveladas com 

quimioluminescência (Pierce® ECL Western Blot Substrato, Thermo Scientific, 

Massachusetts, EUA) em um sistema de imagem molecular Carestream (Gel 

Logic 2200 PRO, Carestream Health, Nova York, EUA) e quantificadas por 

densitometria utilizando do programa ImageJ Launcher (Wayne Rasband, 

National Institutes of Health, Estados Unidos). A normalização das amostras foi 

realizada utilizando-se o ponceau e os valores foram então expressos em 

unidade arbitrária (UA). 

 

3.6. Análise funcional dos espermatozoides 

Imediatamente após a indução de morte dos animais pela administração 

de dose excessiva do anestésico tiopental sódico (50 mg/kg), via intraperitoneal, 

os epidídimos foram removidos. Em seguida, foi realizada incisão na porção 

caudal de ambos os epidídimos os quais foram imersos em 2 mL de meio 

Biggers-Whitten-Whittingham (BWW) pré-aquecido e mantido à 37º C durante 5 

minutos. Essa incisão permitiu que os espermatozoides fluíssem para esse meio. 
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Posteriormente, os espermatozoides foram utilizados para avaliar a atividade 

mitocondrial e das espécies reativas de oxigênio, integridade do acrossoma e do 

DNA, bem como sua morfologia, aspectos relacionados a motilidade e 

concentração (Figura 5).  

 

3.6.1. Concentração, morfologia e motilidade dos espermatozoides 

Para avaliação da concentração espermática, as amostras 

(espermatozoides diluídos em BWW) foram diluídas 1:20 (vol/vol) em água e 10 

μL foram adicionados a cada lado da câmara de Neubauer. Os 25 quadrados 

centrais foram usados para contagem de espermatozoides, e o número total de 

espermatozoides contados foi multiplicado por 10x104 para calcular a altura da 

câmara, transformar em concentração por mL e explicar a diluição inicial. Se a 

diferença entre cada lado fosse superior a 5%, o procedimento era repetido, a 

fim de garantir a precisão. 

Para análise da morfologia dos espermatozoides, foram preparados 

esfregaços e corados com hematoxilina-eosina. A análise foi realizada em 

microscopia de luz utilizando-se várias objetivas. Os espermatozoides foram 

classificados como normal (normotipo) ou anormal (teratospermia). Em pelo 

menos 10 campos diferentes, o total de 100 espermatozoides de cada animal foi 

examinado aleatoriamente  

As características relacionadas a motilidade foram avaliadas usando o 

sistema CASA (Computer Assisted Sperm Analysis) (Sistema CASA; IVOS, v. 

12, Hamilton Thorn Research, EUA). As configurações utilizadas foram as 

recomendadas pelo fabricante, sendo de 30 quadros com uma taxa de quadros 

de 60 quadros/segundo. Cada lâmina padrão (Leja, Holanda) foi pré-aquecida a 

37°C; 3 μL de amostra foram colocadas na lâmina. Foram selecionados para 

análise, na câmara de contagem, no mínimo cinco campos sendo que mil 

espermatozoides foram avaliados por amostra. As variáveis relacionadas à 

motilidade foram: velocidade média (VAP, μm/s), velocidade curvilínea (VCL, 

μm/s), amplitude do deslocamento lateral da cabeça (ALH, μm), frequência de 

batimento cruzado (BCF, Hz), retilinearidade (STR, %) e linearidade (LIN, %). 
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3.6.2. Atividade mitocondrial 

A atividade mitocondrial foi avaliada pela coloração da peça intermediária 

dos espermatozoides, por meio do método baseado na oxidação, polimerização 

e deposição de 3,3'-diaminobenzidina (DAB) pelo citocromo c-oxidase em 

mitocôndrias ativas. 

Primeiramente, a amostra foi diluída em uma solução de DAB 1 mg/mL 

em solução salina tamponada com fosfato (PBS - 137 mM NaCl; 2,7 mM KCl; 10 

mM Na2HPO4; 1,8 mM KH2PO4), em uma proporção de 1:1 a 1:5 (vol/vol) 

amostra/DAB, dependendo da concentração de espermatozoides da amostra e 

incubada em banho-maria a 37 °C no escuro, com o tubo aberto, durante 40 

minutos. Dois esfregaços de 15 μL foram preparados em lâminas para 

microscópio. Após a secagem em temperatura ambiente, as lâminas foram então 

fixadas em 10% de formaldeído (vol/vol) pelo período de 10 minutos em 

temperatura ambiente e deixado novamente para secar em temperatura 

ambiente. 

As lâminas foram analisadas em microscópio Olympus BX-51 equipado 

com contraste de fase (Olympus, Japão). O total de 200 células por animal foi 

contado numa magnificação de 1.000x. As células foram classificadas como 

Classe I (100% da peça intermediaria marcada – todas as mitocôndrias estavam 

ativas), Classe II (mais de 50% da parte intermediária marcada), Classe III 

(menos de 50% da parte intermediária marcada) ou Classe IV (Sem marcação 

da peça intermediária – mitocôndrias completamente inativas). 

 

3.6.3. Integridade do acrossoma 

A integridade do acrossoma do espermatozoide foi avaliada por meio da 

marcação com lecitina de amendoim (PNA) conjugada ao isotiocianato de 

fluoresceína (FITC - Sigma Aldrich) que se liga exclusivamente à membrana 

acrossomal externa. Dois esfregaços de 15 μL por amostra foram feitos em 

lâminas de microscópio, os quais foram deixados secar a temperatura ambiente, 

fixados em metanol durante 15 minutos e deixados para secar a temperatura 

ambiente. As lâminas foram então coradas com 60 mg/mL de FITC-PNA em PBS 
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durante 30 minutos no escuro e posteriormente lavadas com água Milli-Q para 

remover o background. 

Para avaliação da integridade do acrossoma, duzentos espermatozoides 

por amostra foram analisados utilizando microscópio de epifluorescência 

OlympusBX-51 com filtros apropriados em magnificação de 1.000 x. Os 

espermatozoides foram classificados em acrossoma danificado ou acrossoma 

intacto. 

 

3.6.4. Determinação da atividade das espécies reativas de oxigênio 

intracelular (EROs) 

Para avaliar a atividade das espécies reativas de oxigênio intracelular, os 

espermatozoides foram incubados com dihidroetídio (DHE-D11347 - Life 

Technologies, EUA), sonda sensível ao ânion superóxido e amplamente 

utilizada. Este reagente é oxidado pelas espécies reativas de oxigênio em 

brometo de etídio, no qual é excitado a 518 nm e emite um comprimento de onda 

de 605 nm, produzindo uma fluorescência vermelha ao se ligar ao DNA da célula. 

Foram incubados 10 μL de amostra de sêmen com 2 μM de DHE e 16,23 

μM de Hoechst 33342 (H33342 - Sigma, St. Louis), ambos diluídos em PBS, na 

proporção de 1:1 (vol/vol) de amostra/DHE no escuro e a temperatura ambiente 

durante 15 minutos. Então, foi realizado um esfregaço das amostras coradas em 

lâminas de microscopia e 200 espermatozoides foram avaliados usando 

microscópio de epifluorescência Olympus BX51 (Olympus, Japão) equipado com 

filtro para DHE (518 nm-606 nm) e Hoescht (350 nm-461 nm), com uma 

magnificação de 1.000x. A porcentagem de espermatozoides positivos (corados 

com DHE) foi calculada para cada amostra. 

 

3.6.5. Análise da fragmentação de DNA por meio do Ensaio Cometa alcalino 

A fragmentação do DNA nuclear dos espermatozoides foi avaliada por 

eletroforese em gel de célula única, também denominado de Ensaio Cometa. 

Para isso, duas lâminas por amostra foram preparadas previamente com 1000 

μL de agarose normal melting point (NMPA, GE Healthcare, Amersham Place, 

Reino Unido) 1% (p:vol) em TBE 0,1 M Tris (GE Healthcare, Amersham Place, 
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Reino Unido); 0,083 M ácido bórico; 0,001 M Na2-EDTA (Carlo Erba Reagents, 

Val de Reuil, França). Em cada lâmina, foram adicionados 100 μL de uma 

alíquota de sêmen fresco diluído em agarose low melting point (LMPA, Life 

Techonologies, Califórnia, EUA) 0,75% (p:vol) em TBE para uma concentração 

final de espermatozoides de 1x106/mL de LMPA. As lâminas foram cobertas por 

lamínulas (Precision Glass Line, China) e mantidas a 4 °C para solidificar. Após 

dez minutos as lamínulas foram removidas e 300 μL de LMPA foram 

adicionados. Então, as lâminas foram cobertas por lamínulas novamente e 

mantidas por mais dez minutos a 4 °C.  

Após a remoção das lamínulas, as lâminas foram cobertas com 1 mL de 

solução de lise gelada [100 mM Na2-EDTA; 10 mM Tris; 2,5 M NaCl; 2% (vol:vol) 

Triton X-100; 4 mM ditiotreitol – DTT (GE Healthcare, Amersham Place, Reino 

Unido); pH=11,0] e mantidas por uma hora a 4 °C. Após 1 hora as lâminas foram 

lavadas duas vezes com água Milli-Q, com intervalos de 5 minutos entre as 

lavagens. Após esse procedimento, as lâminas foram cobertas com 1 mL de 

solução de lise com proteínase K [100 mM Na2-EDTA; 10 mM Tris; 2,5 M NaCl; 

2% (vol:vol) Triton X-100; 4 mM ditiotreitol – DTT (GE Healthcare, Amersham 

Place, Reino Unido); 10 μg/mL proteinase K; pH=11,0] em estufa a 50 °C por 2 

horas e 30 minutos. Esse procedimento foi repetido a cada 30 minutos até estar 

completo com 2 horas e 30 minutos. As lâminas foram lavadas com água Milli-Q 

(2 x 5 minutos) e, em seguida, imersas em solução alcalina de eletroforese [300 

mM NaOH (Carlo Erba Reagents, Val de Reuil, França); 1 mM Na2-EDTA; 

pH>13,0], por vinte minutos.  

A eletroforese foi realizada por vinte minutos a 1,5 V/cm e a uma 

intensidade de corrente máxima de 270 mA. Em seguida, as lâminas são lavadas 

com TBE (2 x 3 minutos) e fixadas (3 x 2 minutos) em etanol 100% (LabSynth, 

São Paulo, Brasil). Posteriormente, as lâminas foram coradas com solução de 

SYBR® Green (SYBR® Green II RNA gel stain, 10.000 vezes em DMSO) diluído 

1:10.000 (vol:vol) em TBE por quarenta minutos. As lâminas então foram lavadas 

com TBE para remoção do background. 

O total de 100 espermatozoides por animal foi observado no microscópio 

de epifluorescência Olympus BX-51 (Olympus, Japão), com filtro de excitação 

de 490 nm e emissão de 520 nm, em magnificação de 400 vezes (imersão) e 

divididas em classes de acordo com o grau de dano ao DNA observado pela 
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intensidade dos sinais fluorescentes da cauda e da cabeça dos 

espermatozoides: 

Classe I – alta integridade do DNA dos espermatozoides (sem migração de 

DNA); 

Classe II – baixa fragmentação de DNA dos espermatozoides (pouca migração 

de DNA); 

Classe III – fragmentação de DNA dos espermatozoides aumentada (intenso 

sinal fluorescente na cauda do cometa e um núcleo observável); 

Classe IV – alta fragmentação do DNA dos espermatozoides (uma intensa 

fluorescência na cauda dos espermatozoides e sem núcleo evidente). 
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Figura 5. Fotomicrografias representativas da classificação (A) da atividade 
mitocondrial em espermatozoides (baseado na oxidação, polimerização e 
deposição de 3,3′-diaminobenzidina pelo citocromo c-oxidase mitocondrial: 
classe I - 100% de atividade mitocondrial; classe II - mais de 50%; classe III - 
menor que 50%; classe IV - ausência de atividade mitocondrial. (B) Imagens 
representativas mostram a integridade do acrossomo, classificado em intacto ou 
danificado, avaliado por marcação com lecitina de amendoim (PNA) conjugada 
ao isotiocianato de fluoresceína (FITC-PNA) que se liga exclusivamente à 
membrana acrossomal externa. (C) Fotomicrografias representativas de 
espermatozoides com integridade de DNA alta (grau I) e inferior ou baixa (grau 
II). A fragmentação do DNA nuclear do esperma foi avaliada por eletroforese em 
gel de célula única modificada (ensaio cometa). Na estrutura do cometa, a 
cabeça, refere-se à parte nucleóide do DNA não danificado (representado na 
imagem como os segmentos mais condensados e intensos) e à cauda à linha de 
DNA danificada. (D) Imagens representativas que mostram núcleos de 
espermatozoides dihidroetidio-negativo (azul) e positivo (vermelho). O DHE é 
oxidado por espécies reativas de oxigênio em brometo de etídio que se liga ao 
DNA, emitindo fluorescência vermelha. 
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3.7. Análise estatística 

Para análise estatística foi utilizado o software Graph Pad Prism 6.0 

(GraphPad Software Inc.). Os dados foram submetidos ao teste de normalidade 

de distribuição de Kolmogorov-Smirnov e para homogeneidade de variância foi 

utilizado o teste de Levene. As variáveis distribuídas na normalidade e 

homocedásticas foram comparadas utilizando teste de t de Student não pareado 

ou ANOVA 1 via, enquanto as variáveis sem distribuição normal foram 

comparadas pelo teste de Mann-Whitney. Os resultados foram apresentados 

como “média ± desvio padrão”. A significância estatística foi estabelecida com 

um erro alfa máximo de 5%. Para cada experimento, foram utilizados 4-7 animais 

por grupo. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Caracterização dos modelos experimentais: massa cardíaca, 

pressão arterial e frequência cardíaca em SHR e Wistar 

A hipertensão arterial foi definida por valores de referência. Portanto foram 

adotados os valores da pressão arterial sistólica iguais ou maiores que 140 

mmHg e aos da pressão arterial diastólica iguais ou maiores que 90 mmHg. 

Nesse estudo, a pressão arterial sistólica (209,4 ± 2,33 e 126,1 ± 3,06, mmHg, 

respectivamente, p<0,0001, n=5) e a diastólica (165,9 ± 3,65 e 9,2 ± 1,59, mmHg, 

SHR e WT, respectivamente, p<0,0001, n=5) foram significativamente maiores 

nos SHR quando comparadas as dos Wistar, resultando em maior pressão 

arterial média (180,3 ± 2,88 e 105,5 ± 1,83, mmHg, SHR e WT, respectivamente, 

p<0,0001, n=5) (Figura 6A). A frequência cardíaca aferida em animais 

conscientes também foi maior em SHR (339,8 ± 4,34, bpm) do que em Wistar 

(306,7 ± 11,64, bpm, p<0.001, n=5) (Figura 6C). Ratos hipertensos de 24-26 

semanas de idade apresentaram maior valor de massa cardíaca do que o do 

controle normotenso (0,35 ± 0,005 e 0,25 ± 0,2, %, SHR e WT, respectivamente, 

p = 0,005) (Figura 6B).  
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Figura 6. Caracterização cardiovascular do modelo animal. (A) Pressão arterial 
sistólica, diastólica e média, (B) massa cardíaca relativa e (C) frequência 
cardíaca. Os dados são expressos como média ± desvio padrão; teste t-student 
para comparação entre os grupos; *p<0,05, diferença significativa em relação 
aos ratos normotensos Wistar; Ratos espontaneamente hipertensos (SHR). 

 

 

 

4.2. SHR apresentaram alterações morfológicas e morfométricas na 

microvasculatura testicular 

SHR apresentaram maior massa testicular quando comparados ao do 

controle Wistar (0,98 ± 0,07 e 0,83 ± 0,05, %, respectivamente, p=0,01, n= 4-5) 

(Figura 7E). Além disso, alterações na morfologia testicular de todos os animais 

hipertensos foram observadas tanto no interstício quando nos túbulos 

seminíferos (Figura 7C e D). Entretanto, o grau dessas modificações variou entre 

esses animais. No grupo hipertenso, todos os animais (n=5) apresentaram 

aumento substancial na túnica adventícia das arteríolas testiculares (Figura 7C), 

independentemente de seu diâmetro. Esse resultado não foi encontrado em 
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nenhum rato normotenso avaliado. Foi observado que 60% dos SHR tiveram 

alterações no epitélio germinativo tais como necrose tubular e/ou 

espermatogênese interrompida com células germinativas imaturas no lúmen 

seminífero (Figura 7D). Foi demonstrado por meio da análise morfométrica 

(Tabela - 1) que os parâmetros descritos a seguir foram menores nos animais 

hipertensos SHR quando comparados ao dos controles normotensos. Assim a 

altura do epitélio germinativo (76,43 ± 10,98 e 80,62 ± 5,81, µm, SHR e WT, 

respectivamente, p<0,0001), a área (67070 ± 12600 e 70960 ± 10236, µm2, SHR 

e WT, respectivamente, p=0,001) e o diâmetro tubular (295,9 ± 32,00 e 305,3 ± 

24,55, µm, SHR e WT, respectivamente, p=0,0006) foram menores nos animais 

hipertensos. Entretanto, em relação a área da luz tubular não foram encontradas 

diferenças entre os grupos (13730 ± 5890 e 14160 ± 4752, µm2, SHR e WT, 

respectivamente, p=0,404).  
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Figura 7. Alterações morfológicas nos testículos de SHR. Tecido testicular 
corado com hematoxilina e eosina de ratos com 26 semanas de idade 
normotensos (A e B; ratos Wistar) e hipertensos (C e D; SHR). Todos os 
testículos dos SHR avaliados possuíam alterações vasculares nas arteríolas, 
apresentado como aumento da túnica adventícia (cabeças de setas) (C). Cada 
rato do grupo hipertenso demonstrou diferentes estágios de dano testicular. Foi 
observado em sessenta por cento dos SHR células imaturas (asterisco) no lúmen 
tubular (D). Ratos hipertensos apresentaram também aumento da massa 
testicular quando comparados aos dos ratos normotensos (E). Os dados foram 
expressos como média ± desvio padrão; teste t-student para comparação entre 
os grupos; *p<0,05, diferença significativa em relação aos ratos Wistar; Ratos 
espontaneamente hipertensos (SHR). 
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4.3. SHR e Wistar não apresentaram diferença quanto a adesão 

leucocitária em vênulas testiculares 

Em condição basal e na presença do estímulo inflamatório com LTB4, 

nenhuma diferença na adesão de leucócitos em vênulas testiculares de SHR e 

Wistar foi encontrada (Figura 8). O mesmo fenômeno foi observado com o 

estímulo LPS. Entretanto, quando o agente inflamatório LPS foi administrado no 

leito vênular mesentérico observamos aumento dessa resposta em ambos os 

grupos, indicando uma resposta leito-específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Análise da morfometria testicular em ratos normotensos (Wistar) e 
hipertensos (SHR). 
 

  Wistar (n=5) SHR (n=5) p 

Diâmetro tubular (µm)  305,3 ± 24,55 295,9 ± 32,00* 0,0006 

Área tubular (µm2) 67070 ± 12600 70960 ± 10236* 0,0010 

Área luminal (µm2) 14160 ± 4752 13730 ± 5890 0,4040 

Espessura do epitélio (µm) 80,62 ± 5,81 76,43 ± 10,98* <0,0001 

 

Dados foram expressos como média ± desvio padrão; n=5 
SHR: ratos espontaneamente hipertensos 
* - diferença estatisticamente significante (p<0.05) entre os grupos SHR e Wistar. 
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Figura 8. O histograma representa a quantidade de leucócitos aderidos a 
vênulas testiculares em condição basal ou após estímulo inflamatório com LPS 
(750 μg/mL) e LTB4 (10-9 M) após 10 minutos de contato com a preparação. Os 
valores obtidos no leito mesentérico estimulados com LPS (750 μg/mL) estão 
representados pelas linhas tracejadas roxa (SHR) e azul (WT). Observar o 
aumento da resposta ao LPS no leito mesentérico dos SHR em relação aos dos 
WT, fenômeno não observados no leito vênular dos testículos. Os dados foram 
expressos como média ± desvio padrão. ANOVA 1 via, p<0,05, n=5. 

 

 

 

4.4. Alteração na vasomotricidade testicular via receptores 

adrenérgicos α1 e aumento na expressão de proteínas 

relacionadas à hipóxia em testículos de ratos hipertensos 

Após a demonstração por análise histopatológica que houve alterações 

morfológicas nas arteríolas testiculares dos SHR, foi realizado o estudo da 

microcirculação testicular, desenvolvido in vivo e in situ, utilizando microscopia 

intravital (Figura 9A, B e C). Nenhuma mudança foi observada na frequência de 

paradas de fluxo na circulação arteriolar entre os grupos no início do estudo (7,33 

± 0,51 e 6,66 ± 2,06, ciclos/min, SHR e Wistar, respectivamente, p>0,05, n=6). 

No entanto, quando estimulados com vasoconstritores, a norepinefrina (8,5 ± 

0,54 e 6,42 ± 0,97, ciclos/min, SHR e Wistar respectivamente, p <0,01), mas não 
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angiotensina II (p>0,05), aumentou a frequência de paradas de fluxo apenas em 

animais hipertensos. A aplicação tópica da prazosina, antagonista do receptor 

α1-adrenérgico, foi capaz de diminuir (p=0,01) a frequência de paradas de fluxo 

nesses animais hipertensos estimulados com norepinefrina (8,5 ± 0,54 e 4,75 ± 

0,95, ciclos/min, SHR Ne e SHR prazosina respectivamente, p<0,01). Visto que 

essa alteração fisiológica poderia levar a alterações na distribuição de oxigênio 

para o testículo, a expressão de HIF-1α e VEGF (marcadores de hipóxia) foram 

avaliadas por Western blotting (Figura 9D). Ratos normotensos apresentaram 

expressão constitutiva da proteína HIF-1α e VEGF, enquanto ratos hipertensos 

apresentaram expressão proteica aumentada de HIF-1α e VEGF quando 

comparados a dos ratos Wistar (p<0,05, n=5). 
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Figura 9. Alterações no fluxo sanguíneo de arteríolas testiculares de SHR e 
expressão proteica de HIF-1α e VEGF (marcadores de hipóxia). (A) 
Fotomicrografia representativa da técnica de microscopia intravital mostrando a 
redução/parada de fluxo nas arteríolas testiculares de ratos (direita). (B) A 
frequência das variações rítmicas do fluxo arteriolar não estava alterada nos 
SHR em condição basal ou quando estimulada topicamente com o vasoconstritor 
angiotensina II (Ang II). Porém, a estimulação com norepinefrina (NE) aumentou 
a frequência em que o fluxo sanguíneo foi interrompido apenas no grupo 
hipertenso, e (C) aplicação tópica de prazosina, antagonista do receptor 
adrenérgico α1, foi capaz de diminuir essa frequência. É importante ressaltar que 
apenas ratos hipertensos responderam ao estímulo com noradrenalina e 
prazosina. (D) Imagens representativas de immunoblotting para HIF-1α e VEGF 
e as suas respectivas membranas coradas com Ponceau (topo). Aumento da 
expressão proteica de HIF-1α e VEGF em testículos de SHR (parte inferior). 

 

 

Concentrações: NE: 1,4 x 10-7 M; Ang II: 1,4 x 10-9 M; Prazosina: 3 x 10-7 
M. Volume: 30 µL. Os dados foram expressos como média ± desvio padrão. 
ANOVA 1 via ou teste t; * p <0,05 vs Wistar; # vs Wistar NE; + vs SHR NE; n = 
4-7. Ratos espontaneamente hipertensos (SHR), fator induzido por hipóxia-1α 
(HIF-1α) e fator de crescimento endotelial vascular (VEGF). 
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4.5. Ratos hipertensos apresentaram diminuição da qualidade 

espermática 

A concentração espermática diminuiu em torno de 44% em SHR quando 

comparados a dos ratos Wistar (19,42 ± 6,66 e 10,75 ± 5,699, x106/mL, 

respectivamente, p<0,05, n= 6) e os SHR apresentaram maior porcentagem de 

espermatozoides com morfologia anormal em comparação com a dos ratos 

Wistar (3,5 ± 1,64 e 1,5 ± 1,04, %, respectivamente, p <0,05, n= 6) (Figura 10E 

e F). Não foram encontradas diferenças entre os SHR e Wistar quanto à análise 

das variáveis relacionadas a motilidade espermática (P>0,05) (Tabela - 2).  

Os animais SHR apresentaram diminuição na porcentagem de 

espermatozoides com alta atividade mitocondrial (classe I) (87 ± 2,87 e 95,6 ± 

2,60, %, SHR e Wistar respectivamente, p<0,001, n=5) e maior porcentagem de 

espermatozoides com maior parte das mitocôndrias inativas (classe III) e com 

apenas inativas (classe IV), quando comparadas a ratos Wistar (Figura 10A). 

Além disso, ratos hipertensos apresentaram maior atividade das espécies 

reativas de oxigênio, evidenciado por aumento de quase 10 vezes de núcleos 

positivos marcados com DHE (5,8 ± 3,19 e 0,5 ± 0,86, %, SHR e WT, 

respectivamente, p<0,01, n= 5) (Figura 10B).  

Da mesma forma, o número de espermatozoides com acrossomas 

danificados estava aumentado nos SHR em comparação com os dos ratos 

Wistar (2 ± 0,35 e 0,90 ± 0,22%, respectivamente, p <0,001, n=5) (Figura 10D). 

Por fim, os SHR apresentaram diminuição da porcentagem de espermatozoides 

com alta integridade de DNA (Classe I) e aumento de espermatozoides com 

fragmentação inicial do DNA (Classe II) (10,4 ± 8,38 e 1,4 ± 1,14, %, SHR e 

Wistar respectivamente, p <0,05, n = 5) (Figura 10C). 
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Tabela 2 - Valores médios das variáveis relacionadas à motilidade analisadas por meio 
da análise espermática realizada por computador (CASA) dos espermatozoides 
pertencentes ao grupo normotenso (Wistar) e hipertenso (SHR). 
 

  Wistar (n=5) SHR (n=5) p 

VAP (µm/s)  91,42 ± 3,37 83,41 ± 20,70 0,417 

VCL (µm/s) 166,20 ± 8,54 152 ± 33,51 0,387 

ALH (µm) 6,06 ± 0,73 3,93 ± 2,64 0,121 

BCF (Hz) 20,04 ± 1,17 19,22 ± 8,09 0,827 

STR (%)  57,7 ± 1,14 45,3 ± 14,25 0,08 

LIN (%) 33,68 ± 1,08 26,48 ± 8,72 0,104 

 

Valores foram expressos como média ± desvio padrão; n=5 
CASA =  análise espermática realizada por computador ; SHR: ratos espontaneamente 
hipertensos;  velocidade média (VAP, μm/s), velocidade curvilínea (VCL, μm/s), amplitude do 
deslocamento lateral da cabeça (ALH, μm), frequência de batimento cruzado (BCF, Hz), 
retilinearidade (STR, %) e linearidade (LIN, %). 
* - diferença estatisticamente significante (p<0.05) entre os grupos SHR e Wistar. 
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Figura 10. Teste funcional dos espermatozoides. Foi demonstrado que a 
qualidade dos espermatozoides dos animais hipertensos SHR foi pior do que os 
dos ratos normotensos Wistar, evidenciada por (A) diminuição da porcentagem 
de atividade mitocondrial (aumento de espermatozoides classe III e IV), (B) 
aumento das espécies reativas de oxigênio intracelular (núcleos DHE+), (C) 
diminuição da integridade do DNA espermático (aumento de espermatozoides 
classe II), (D) aumento de espermatozoides com o acrossoma danificado 
(marcados com FITC-PNA), (E) aumento da porcentagem de espermatozoides 
teratospermicos e (F) diminuição da concentração de espermatozoides. 

 

 

Teste t-student para comparação entre os grupos: * p <0,05, diferença 
significativa em relação aos ratos Wistar; n = 5-6. Ratos espontaneamente 
hipertensos (SHR). 
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5. DISCUSSÃO 

Nesse estudo, (i) foi estabelecido o testículo como novo órgão alvo no 

qual a hipertensão arterial exerce seus efeitos prejudiciais, (ii) demonstrado um 

dos possíveis mecanismos vasculares associado e (iii) foi documentada as 

detalhadas alterações no espermatozoide de ratos hipertensos. Até onde é 

sabido, este foi o primeiro relato descrevendo o mecanismo pelo qual a 

hipertensão arterial afeta os testículos e aspectos importantes dos 

espermatozoides, tais como fragmentação do DNA, integridade do acrossoma, 

atividade mitocondrial e das espécies e reativas de oxigênio. 

É expressiva a redução da qualidade do sêmen em apenas algumas 

décadas e isso tem se tornado um grande problema de saúde pública. 

Recentemente tem sido sugerido que a qualidade do sêmen seja um 

biomarcador da saúde geral do homem. Atualmente, 1,2 bilhão de homens são 

hipertensos em todo o mundo e está estabelecido que a hipertensão arterial 

induz a uma variedade de pronunciadas alterações em órgãos como cérebro, 

coração, rins e olhos, o que prejudica drasticamente sua função regular ao longo 

do tempo (FEIHL et al., 2006; FEIHL; LIAUDET; WAEBER, 2009). 

Nesse estudo, foi utilizado o SHR como modelo experimental de 

hipertensão arterial. Os SHR têm sido utilizados em muitas publicações 

relacionadas à hipertensão arterial, sendo o modelo mais estudado para tal (para 

uma revisão, ver PINTO; PAUL; GANTEN, 1998). O modelo surgiu do 

cruzamento de ratos com hipertensão espontânea. No SHR, a pressão arterial 

começa a se elevar a partir da 5ª semana de vida, atingindo o platô de pressão 

na décima segunda semana, sendo que os machos apresentam valores 

pressóricos superiores aos das fêmeas (MULVANY; HANSEN; AALKJAER, 

1978; OKAMOTO et al., 1986). No presente estudo, foram utilizados ratos com 

24-26 semanas de idade e todos os SHR avaliados eram hipertensos. Sendo 

assim, os ratos hipertensos utilizados ficaram expostos a carga pressórica por 

aproximadamente doze semanas após ter atingido o platô da pressão arterial. 

Os SHR apresentaram aumento da pressão arterial sistólica e diastólica, bem 

como aumento da frequência cardíaca (em repouso) quando comparados com 

os ratos normotensos Wistar. Como a pressão arterial é o produto da resistência 

periférica total e do débito cardíaco, tem sido  descrito que os SHR apresentam 
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alterações nos vasos de condutância e resistência de vários leitos vasculares na 

idade utilizada neste estudo (DUAN et al., 2015; GÓMEZ-ROSO et al., 2009; 

INTENGAN et al., 1999; MULVANY et al., 1996; ROCHA et al., 2010). Além do 

mais, os SHR também apresentam hipertrofia de órgãos como coração e rins 

(BELANGER et al., 2003).  

No presente estudo, foi demonstrado que ratos hipertensos SHR possuem 

hipertrofia cardíaca e hipertrofia testicular, o qual está de acordo com outros 

estudos na literatura (BECHARA et al., 2015; SUZUKI, T., 1979).  Suzuki (1979) 

demonstrou também aumento da relação massa testicular:corporal em SHR-SP 

com aproximadamente 21 semanas de idade. Curiosamente, também foi 

observado que à medida que os animais envelheciam essa proporção referente 

à massa testicular diminuía ao ponto de os valores apresentarem-se inferiores 

aos dos ratos normotensos Wistar-Kyoto, sugerindo que o dano hipertensivo aos 

testículos poderia continuar ou até mesmo aumentar com o envelhecimento. 

Uma vez que os efeitos prejudiciais da hipertensão à órgãos-alvo são 

relacionados a variável temporal, como os efeitos a médio e longo prazo, seria 

imperativo mais estudos que investigassem os efeitos durante o envelhecimento. 

Além da hipertrofia testicular, os SHR nesse estudo apresentaram alterações na 

arquitetura testicular. A maioria dos testículos de animais hipertensos no 

presente estudo dispunham de regiões com células germinativas imaturas no 

lúmen tubular, bem como necrose tubular. Corroborando com os dados 

morfológicos, foi demonstrado pelo estudo morfométrico diminuição da área e 

diâmetro tubular, como também na espessura do epitélio germinativo nos 

animais hipertensos.  

A redução no diâmetro total do túbulo seminífero pode ocorrer como 

resultado da depleção de células germinativas e/ou como resultado da redução 

da secreção do fluido dos túbulos seminíferos. De fato, foi observada uma 

diminuição da espessura do epitélio seminífero. Essa perda de células 

germinativas e a diminuição do fluído possuem efeito significativo na massa dos 

testículos. Porém, no presente estudo foi encontrado aumento na massa 

testicular, o que pode ser então um indicativo de desequilíbrio na mecânica das 

trocas de fluidos entre a circulação e o interstício mediado pela vasculatura. O 

fator unificador em todos os ratos hipertensos foram as alterações arteriolares, 

especialmente o aumento da túnica adventícia nesse tipo de vaso sanguíneo. 
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Uma alta incidência de alterações vasculares nos testículos, cérebro e rins, mas 

não nos ovários, foi demonstrada em SHR-SP com até 71 semanas de idade 

(SUZUKI, T., 1979). Isso poderia sugerir que a hipertensão pode afetar mais 

agressivamente a microcirculação nos órgãos reprodutivos masculinos do que 

nos órgãos reprodutivos femininos. Estudos nesse modelo experimental de 

acidente vascular encefálico (SHR-SP), que apresentam também hipertensão 

arterial severa, demonstraram alterações morfológicas vasculares nas arteríolas 

testiculares. Nestes vasos sanguíneos modificados, as principais observações 

foram espessamento da íntima, necrose fibrinóide e hialinose arteriolar 

(AKAGASHI et al., 1996; SAITO et al., 1995). 

Sabe-se que a exposição crônica à hipóxia desencadeia alterações nos 

vasos e consequentemente o remodelamento vascular. As alterações estruturais 

mais precoces e mais influenciadas após a exposição a hipóxia são encontradas 

na camada adventícia da parede do vaso (DAS et al., 2000; PANZHINSKIY et 

al., 2012). Corroborando com os achados morfológicos, no presente estudo 

também foi observado pela primeira vez o aumento da expressão de proteínas 

relacionada à hipóxia (HIF-1α e VEGF) nos testículos de animais hipertensos. 

É importante ressaltar que os testículos de mamíferos já funcionam em um 

ambiente com baixo nível de oxigênio. Este fato é corroborado principalmente 

por três razões: 1) a pressão parcial de oxigênio é baixa; 2) a capacidade de 

aumentar o fluxo sanguíneo nos testículos também é baixa, porque a 

microvasculatura testicular é regulada localmente e apresenta vasomotricidade, 

um fenômeno que é independe do batimento cardíaco; 3) o consumo de oxigênio 

testicular é alto devido às demandas da espermatogênese (LYSIAK et al., 2009; 

SETCHELL; WAITES, 1964).  

O fator induzível por hipóxia 1 (HIF-1) é um fator de transcrição 

heterodimérico, ubiquamente expresso que desempenha um papel na 

homeostase do oxigênio e medeia as respostas adaptativas à hipóxia em todas 

as células nucleadas (LYSIAK et al., 2009; REY; SEMENZA, 2010). O HIF-1 

apresenta uma subunidade denominada HIF-1α, regulada pelo O2, e outra 

subunidade HIF-1β, que é constitutivamente expressa. Em um ambiente com 

baixos níveis de oxigênio, a presença de HIF-1α no citoplasma aumenta, então 

ele é translocado para o núcleo e o HIF-1α dimeriza com HIF-1β e estimula a 

transcrição de vários genes como VEGF, eritropoietina, fosfoglicerato quinase 1 
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e heme oxigenase-1 (REY; SEMENZA, 2010; WANG et al., 1995). O HIF-1 α é 

constitutivamente expresso nos testículos de ratos e torna-se aumentado em 

períodos de isquemia testicular (POWELL et al., 2002). Da mesma forma, no 

presente estudo, observou-se que mesmo animais normotensos têm expressão 

de HIF-1α, o que era esperado já que os testículos funcionam em um ambiente 

de baixo oxigênio. Mais do que isso, também observamos níveis aumentados de 

VEGF em animais hipertensos. 

Tem sido sugerido que pelos níveis aumentados de HIF-1α em SHR, os 

testículos dos animais hipertensos apresentem menor concentração de oxigênio 

do que os normotensos. É sabido também que um dos principais papéis da 

microcirculação é garantir a oferta adequada de oxigênio para atender às 

demandas de oxigênio para o órgão (ELLIS; JAGGER; SHARPE, 2005). Desta 

forma, os testículos apresentam características microvasculares únicas, como a 

vasomotricidade testicular (DAMBER et al., 1982, 1986).  

A vasomotricidade testicular pode ser definida como contração e dilatação 

de forma rítmica e espontânea das arteríolas que alteram o fluxo sanguíneo. É 

um importante fenômeno nesse órgão, aonde propicia a função adequada do 

testículo, atuando na troca de fluidos transvasculares e na formação de líquido 

intersticial (COLLIN; ZUPP; SETCHELL, 2000; DAMBER et al., 1982, 1986). É 

modulado por hormônios e alterado em diversas situações, como varicocele e 

exposição ao tabagismo. Curiosamente, no presente estudo, foi demonstrado 

diminuição do fluxo sanguíneo, evidenciado pelo aumento do número de paradas 

de fluxo nas arteríolas do testículo após estimulação com norepinefrina. Além 

disso, foi demonstrado somente nos animais hipertensos a recuperação do fluxo 

sanguíneo após antagonismo dos receptores α1 adrenérgicos com prazosina. 

Em outro estudo, Dumber e colaboradores (1986) observaram diminuição do 

fluxo sanguíneo testicular com altas doses de norepinefrina e epinefrina quando 

administradas na artéria caudal de ratos. Sabe-se que muitas condições de 

estresse podem levar ao aumento das catecolaminas plasmáticas (NILSSON; 

HEDING; HÖKFELT, 1975) e que essas moléculas modulam a função endócrina 

testicular (DAMBER; JANSON, 1978; STOJKOV et al., 2012). Além disso, ratos 

adultos submetidos a hipóxia moderada apresentaram alteração da 

vasomotricidade testicular e redução do fluxo sanguíneo nos testículos 

(KOSKINEN; COLLIN; BERGH, 2000). 
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Tanto em pacientes hipertensos quando em modelos animais de 

hipertensão arterial foi observada inflamação crônica de baixa intensidade na 

vasculatura (GHANEM; MOVAHED, 2007; PAULETTO; RATTAZZI, 2006). O 

endotélio vascular desempenha um papel importante no controle do tráfego de 

leucócitos para o interstício tecidual. O extravasamento de leucócitos, que é 

essencial para a resposta inflamatória, envolve a captura de leucócitos da 

circulação para o endotélio, seguido pelo rolamento dos leucócitos, forte adesão 

deles às células endoteliais e subsequente transmigração através do endotélio 

vascular. Se alguma dessas etapas não acontecer, o fenômeno de migração não 

ocorre (WALZOG; GAEHTGENS, 2000). Este processo de múltiplos passos é 

considerado um fator chave na patogênese da lesão tecidual. 

No presente estudo, não observamos aumento da adesão de leucócitos 

nas vênulas testiculares, nem quando aplicados estímulos inflamatórios como 

LPS ou LTB4. É importante lembrar que fisiologicamente o microambiente 

testicular é imunossupressor para proteger as células germinativas do ataque 

imunológico. Porém, em processos inflamatórios intensos, a tolerância é 

interrompida e as células imunológicas e seus mediadores respondem aos 

antígenos próprios das células germinativas imunogênicas, induzindo danos ao 

epitélio germinativo (FIJAK; BHUSHAN; MEINHARDT, 2011; ZHAO et al., 2014). 

Pelo fato de que na hipertensão arterial, apesar de crônica, a inflamação é de 

baixa intensidade, isso pode não ter sido o suficiente para causar lesões no 

epitélio germinativo observados nos SHR nesse estudo. 

Muitos autores têm associado a saúde masculina geral à qualidade do 

sêmen em vários estudos coortes (EISENBERG et al., 2014; JACOBSEN et al., 

2000; JENSEN et al., 2009; WALSH et al., 2010). Isso foi ainda apoiado pelo fato 

de que a maioria dos testículos de animais hipertensos em nosso estudo 

apresentou alterações morfológicas. Além disso, alterações histopatológicas nos 

vasos sanguíneos também foram encontradas em testículos de homens inférteis 

e/ou com varicocele (ANDRES; TRAINER; LAPENAS, 1981; JEZEK et al., 1996). 

No presente estudo a maioria dos animais hipertensos apresentaram alterações 

morfológicas, portanto, é plausível levantar a hipótese de que as doenças 

cardiovasculares sejam outro fator-chave em relação às alterações na fertilidade 

masculina, que é um possível elo para a infertilidade masculina idiopática. 
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É importante ressaltar que em várias situações em que há alterações na 

morfologia testicular, também há alteração na qualidade espermática (COLLI, L. 

G., SANTOS, M. C., TAMBOR, J., CAMARGO, I. C. C., 2016; TÜRK et al., 2007), 

tais como diminuição da concentração de espermatozoides e morfologia anormal 

(KARBALAY-DOUST et al., 2007). É familiar que a redução do fluxo sanguíneo 

possa desempenhar um papel importante na patogênese da infertilidade 

masculina (BERGH; COLLIN; LISSBRANT, 2001). De fato, juntamente com as 

modificações na microcirculação testicular, também foi observado alterações 

marcantes em aspectos importantes do espermatozoide em ratos hipertensos. 

Estudos em humanos relacionaram a hipertensão arterial a aspectos alterados 

no espermatozoide também. Em um pequeno estudo de coorte publicado em 

2012, foi demonstrado que homens hipertensos apresentavam níveis 

aumentados de clusterina, uma glicoproteína heterodimérica associada à 

morfologia espermática anormal (MUCIACCIA et al., 2012). Em 2015, outro 

estudo maior observou que homens com doença hipertensiva apresentavam 

taxas maiores de anormalidades espermáticas (EISENBERG et al., 2015). No 

entanto, em nenhum desses estudos foi mostrado outros aspectos, como a 

integridade do acrossoma, a atividade mitocondrial e de espécies reativas de 

oxigênio, ou estabeleceu um possível mecanismo. 

A íntima relação das espécies reativas de oxigênio com hipertensão 

arterial ou com infertilidade masculina tem sido demonstrada por várias décadas. 

No entanto, esta foi a primeira vez que foi demonstrado que a hipertensão pode 

influenciar a atividade das EROs nos espermatozoides. No presente estudo, os 

espermatozoides de ratos hipertensos apresentaram aumento notável na 

atividade das EROs. Apesar do papel fisiológico das EROs, níveis aumentados 

podem danificar estruturas celulares, incluindo lipídeos e membranas, e levar a 

alterações em proteínas e ácidos nucléicos que poderiam alterar sua função 

correspondente. De fato, também foi observado que, além das EROs, os ratos 

hipertensos apresentaram maior fragmentação do DNA e número de 

espermatozoides com o acrossoma danificado. Já foi demonstrado que a 

redução do fluxo sanguíneo testicular induziu aumento na fragmentação do DNA 

em algumas células germinativas, como espermatogônias e espermatócitos 

primários (BERGH; COLLIN; LISSBRANT, 2001) e danos no DNA dos 

espermatozoides podem ocorrer em qualquer etapa da espermatogênese 
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(ERENPREISS et al., 2006; OZMEN et al., 2007). Em outra situação com 

alterações vasculares, foi demonstrado que pacientes com varicocele tinham 

redução do fluxo sanguíneo arterial testicular e aumento na fragmentação do 

DNA espermático (BLUMER et al., 2008; TARHAN et al., 2003). No presente 

estudo, foi demonstrado aumento no número de espermatozoides com 

acrossoma danificado em animais hipertensos. O acrossoma é composto por 

membranas e proteínas, tornando-o sensível a altas concentrações de EROs e 

ao estresse oxidativo (GRIVEAU et al., 1995; SABETI et al., 2016). 

Outro ponto de convergência entre hipertensão e infertilidade masculina 

diz respeito às mitocôndrias disfuncionais. Sabe-se que essa organela participa 

de várias funções celulares, como produção de ATP, biossíntese de hormônios 

esteroides, homeostase de cálcio, participação na apoptose e geração de 

espécies reativas de oxigênio. Por um lado, há evidências crescentes de que a 

hipertensão arterial está associada ao aumento da produção de EROs 

mitocondriais e isso está associado à disfunção vascular  (DIKALOV; 

NAZAREWICZ, 2013; DOUGHAN; HARRISON; DIKALOV, 2008). 

Paralelamente, também é sugerido que as mitocôndrias disfuncionais nos 

espermatozoides poderiam produzir moléculas oxidantes que podem contribuir 

para a infertilidade masculina (CASSINA et al., 2015). No presente estudo, foi 

observado aumento na porcentagem de espermatozoides com maioria das 

mitocôndrias inativas ou apenas com mitocôndrias inativas. Resultados 

semelhantes também foram observados em homens portadores de varicocele 

(BLUMER et al., 2008). De fato, foi proposto que a mitocôndria poderia ser um 

biomarcador de saúde do espermatozoide e fertilidade (MORAES; MEYERS, 

2018). Essas mitocôndrias disfuncionais nos espermatozoides estão 

relacionadas à produção de EROs, especialmente devido à diminuição da 

permeabilidade seletiva da membrana, permitindo assim o efluxo de compostos 

pró-oxidantes presentes nas mitocôndrias (SABETI et al., 2016; SANOCKA; 

KURPISZ, 2004). Isso pode explicar o aumento da atividade das EROs 

encontrado no presente estudo. 
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6. CONCLUSÃO 

Em conclusão, ratos hipertensos apresentaram dano testicular, 

possivelmente associado as alterações na microcirculação local. Isso foi 

acompanhado pela diminuição da qualidade dos espermatozoides, aumento da 

atividade das EROs e aumento da expressão de proteínas induzidas por hipóxia 

testicular. Foi demonstrado nesse estudo uma relação entre vários aspectos já 

conhecidos que estão alterados tanto na hipertensão quanto na diminuição da 

fertilidade masculina, especialmente em relação à modificação na atividade 

mitocondrial e das EROs. É importante enfocar que este estudo ascende o 

testículo como outro importante órgão alvo da hipertensão arterial. Mais do que 

isso, também fortalece a ligação entre a hipertensão arterial e as alterações na 

fertilidade masculina - fornecendo embasamento científico para estudos 

contemporâneos que associam saúde geral masculina e fertilidade. 
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