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RESUMO
Martim H. Desenvolvimento de uma técnica para seleção de espermatozoides em amostra
seminal não processada para utilização na injeção intracitoplasmática de espermatozoides
[Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017.
Durante a injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) seleciona-se um
espermatozoide móvel e morfologicamente normal para injeção em ovócito maduro.
Evidências recentes indicam que mesmo espermatozoides aparentemente normais podem
ocultar defeitos em nível molecular. O principal objetivo deste trabalho foi a descrição de um
novo método capaz de selecionar espermatozoides maduros a partir de amostras não
processadas em procedimento de ICSI. Em um estudo comparativo e prospectivo testou-se
uma gota estendida modificada. A “gota estendida com mecanismo contracorrente” – GEMC
foi montada em uma placa de ICSI padrão a partir de seis gotas de meio de cultivo (10 μL).
O posicionamento e união precisa das gotas deram origem a dois reservatórios e um canal,
resultando em um fluxo de líquido através do canal. A adição de uma solução de PVP
(polivinilpirrolidona) gerou um gradiente de viscosidade no final do circuito. Amostras
seminais foram obtidas de 40 pacientes inférteis. Cada amostra seminal foi dividida em 4
alíquotas: uma alíquota para o processamento por centrifugação em gradiente de densidade
(CGD), uma alíquota para a GEMC utilizando amostras não processadas, uma alíquota para
a GEMC utilizando amostras processadas e uma alíquota para controle. Nos grupos GEMC
uma média de 200 espermatozoides foram consecutivamente coletados, sem seleção, no
reservatório de captura utilizando-se uma micropipeta de injeção como no procedimento
convencional de ICSI. A morfologia espermática foi avaliada e demonstrou melhora,
comparando-se com os controles, em todos os tratamentos utilizados. A imaturidade da
cromatina foi avaliada utilizando-se o teste do azul de anilina. Em relação à imaturidade,
100% dos homens obtiveram melhores resultados tanto após o preparo por CGD quanto
utilizando o método GEMC. Isto se refletiu em uma redução das formas imaturas de 28.65 ±
8.97% no sêmen fresco para 17.29 ± 7.72% após processamento por CGD (P < 0.01). Uma
redução ainda maior nas formas imaturas foi obtida após o método GEMC quando
comparado com o processamento por CGD: 0.89 ± 1.31% (P < 0.01) utilizando-se sêmen
fresco e 1.05 ± 1.63% (P < 0.01) utilizando-se amostras processadas. Um novo método
unindo seleção e captura de espermatozoides em um mesmo procedimento de ICSI foi
descrito e testado. O método GEMC seleciona espermatozoides de forma fácil e permite o
uso direto de amostras não processadas em procedimentos de ICSI. Este método seleciona
espermatozoides maduros com mais eficiência do que o processamento por CGD. Novos
estudos são necessários para se analisar o impacto do método nas taxas de fertilização,
desenvolvimento embrionário, gravidez, implantação e abortamento.
Descritores: sêmen; injeções de esperma intracitoplásmicas; espermatozoides; infertilidade
masculina; técnicas reprodutivas; microfluídica

ABSTRACT
Martim H. Development of a technique for selection of spermatozoa for use in
intracytoplasmic sperm injection without previous semen processing [Dissertation]. São
Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2017.
During intracytoplasmic sperm injection (ICSI) a motile spermatozoon with normal
morphology is visually selected for insemination of an oocyte. Recent evidence indicates that
even though the sperm appears morphologically normal, a possibility of defects at the
molecular level still exists. The main objective of this work was to describe a novel approach
capable of selecting mature spermatozoa from unprocessed semen sample in a one-step ICSI
procedure. A modified extended drop was tested in a prospective comparative study. The
“Gota Estendida com Mecanismo Contracorrente - GEMC” (Positive Rheotaxis Extended
Drop - PRED) was assembled on a standard ICSI dish and consisted of six culture medium
droplets (10 μL). The precise merging of the drops created two reservoirs and a channel
therefore the fluid flew through the channel. The addition of a PVP solution created a
viscosity gradient in the final sector of the circuit. Semen samples were taken from 40
subfertile men. Each semen sample was divided into four aliquots: one aliquot for density
gradient centrifugation (DGC), one aliquot for GEMC using fresh semen, one aliquot for
GEMC using processed semen and one aliquot for the control. In GEMC a mean of 200
spermatozoa were collected consecutively, without selection, from the outlet reservoir with
an injecting pipette as for conventional ICSI procedure. Sperm morphology was assessed and
resulted in improvement compared to controls in all treatments. Chromatin immaturity was
assessed using aniline blue assay. Regarding to chromatin immaturity, 100% of men had
better results after DGC preparation and GEMC approach. This was reflected in a mean
reduction from 28.65 ± 8.97% uncondensed chromatin in the native ejaculates to 17.29 ±
7.72% in DGC processed semen (P < 0.01). An even greater reduction was achieved after
GEMC approach showing a mean of 0.89 ± 1.31% uncondensed chromatin compared to
DGC processed sample (P < 0.01). A novel one-step ICSI approach joining sperm selection
and recovery was developed and tested. This GEMC approach can select sperm easily and
permits the direct use of native semen in ICSI. This approach can select sperm with lower
chromatin immaturity than DGC method. Further studies need to access its relation to
fertilization, embryo development, pregnancy, implantation and miscarriage rates.
Descriptors: semen; sperm injections, intracytoplasmic; spermatozoa; infertility, male;
reproductive techniques; microfluidics
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Considerações sobre a infertilidade masculina

De acordo com a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva (em inglês:
American Society for Reproductive Medicine – ASRM), a infertilidade é considerada
uma doença do sistema reprodutor, cujas funções não se encontram em estado normal,
que é constatada após um período de doze meses de tentativa de concepção sem sucesso,
em que o casal manteve relações sexuais sem a utilização de nenhum método
contraceptivo

(1)

. A Organização Mundial da Saúde – OMS (em inglês: World Health

Organization - WHO) estima que aproximadamente 48,5 milhões de casais ao redor do
mundo apresentem problemas relacionados à infertilidade (2). Atualmente, estima-se que
a infertilidade atinja 8% a 12% dos casais em idade reprodutiva (3, 4).
De acordo com o Instituto Nacional para Saúde e Excelência Clínica (em inglês:
National Institute for Health and Clinical Excellence - NICE), em 40% de todos os
casos, a infertilidade masculina é a maior razão de não concepção

(5)

. As principais

causas de infertilidade masculina incluem a varicocele (25%), obstrução do trato genital
(15%), falha testicular (15%), criptorquidia (14%), causas idiopáticas (12%), condições
genéticas (8%), infecções (3%), disfunção ejaculatória (3%), disfunção hormonal (2%),
condições imunológicas (2%), câncer (0,5%), e doenças sistêmicas (0.5%) (6).
O advento da injeção intracitoplasmática de espermatozoide (em inglês:
Intracytoplasmic Sperm Injection – ICSI), divulgado ao mundo inicialmente por
Palermo et al.

(7)

em 1992, incorporou inúmeros benefícios à reprodução humana,

possibilitando a paternidade aos homens com infertilidade decorrente de causas graves.
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1.2

Considerações sobre a avaliação da maturidade da cromatina espermática

Apesar de a análise seminal ser a ferramenta diagnostica disponível mais utilizada
na rotina de prática clínica, esse exame possui relevantes limitações relacionadas à
etiologia da disfunção espermática. Sendo assim, aproximadamente 25% dos homens
com análise seminal normal não conseguem engravidar suas parceiras, permanecendo
sem diagnóstico da causa da infertilidade e sendo classificados como portadores de
infertilidade idiopática (8). Nesses casos encontramos uma extensa gama de alterações da
função espermática como movimento anormal do flagelo, falha no reconhecimento da
zona pelúcida e inibição da fusão do espermatozoide com o ovócito

(9, 10)

. A introdução

de marcadores de função espermática possibilitou uma avaliação mais precisa da
etiologia da disfunção do espermatozoide, contribuindo para o correto diagnóstico dos
casos classificados como idiopáticos. Além disso, marcadores de função espermática
podem ser utilizados como fator prognóstico das taxas de gravidez, tanto espontânea,
quanto por meio de reprodução assistida. Nesse sentido, foram descritos alguns testes
nos últimos anos, incluindo reação acrossômica, penetração espermática e hemizona,
níveis de creatina quinase, radicais livres de oxigênio (em inglês: reactive oxygen
species – ROS), citoquinas como a interleucina 6, capacidade antioxidante total,
peroxidação lipídica, teste de fragmentação do ácido desoxirribonucleico (em inglês:
deoxyribonucleic acid – DNA) e avaliação da maturidade espermática (11-15).
A espermiogênese é um evento pós-meiótico essencial, sendo nesta fase que as
espermátides haploides sofrem uma série de mudanças celulares, moleculares e
morfológicas dando origem aos espermatozoides maduros. A espermiogênese é
composta de vários eventos finamente ajustados, sendo que qualquer alteração nestes
passos cruciais pode levar à infertilidade

(16)

. Entre estas possíveis alterações estão os
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defeitos na condensação da cromatina espermática. Nas células somáticas o DNA é
compactado em estruturas denominadas “solenoides” compostos por histonas. Durante a
espermiogênese as histonas são substituídas por proteínas de transição que
posteriormente serão substituídas por protaminas

(17, 18)

. As protaminas se fixam

firmemente em segmentos de DNA formando subunidades denominadas “toróides”
(19, 20)

. A eliminação das histonas progride gradualmente durante a espermiogênese.

Aproximadamente 85% da cromatina em um espermatozoide humano maduro está
ligada a protaminas enquanto que 15% permanece ligada a histonas. Estudos mostram
que a retenção excessiva de histonas está associada a uma degradação extensiva do DNA
espermático (21, 22, 23).
A avaliação da maturidade da cromatina espermática na rotina da análise seminal
fornece informações importantes durante a investigação da fertilidade masculina

(24)

.

Muitos testes analíticos têm sido propostos para a avaliação da compactação nuclear do
espermatozoide do ejaculado. O mais comumente utilizado é o teste do azul de anilina
que detecta a presença excessiva de histonas (25-28). Este método permite diferenciar entre
a presença de histonas (ricas em lisina) e protaminas (ricas em arginina e cisteína) no
núcleo espermático. Durante o teste o azul de anilina se liga aos resíduos de lisina,
consequentemente, o núcleo imaturo rico em histonas ficará fortemente corado em azul,
enquanto que o núcleo maduro pobre em histonas permanecerá não corado. A adição de
eosina ao teste facilita a observação dando mais segurança e acurácia à avaliação

(29)

.

Entre os benefícios citados para a utilização do teste do azul de anilina na avaliação da
maturidade da cromatina espermática estão a simplicidade do método, a facilidade da
confirmação dos resultados, alta sensibilidade e o baixo custo (30, 31).
Ao detectar a presença de histonas, o teste do azul de anilina faz uma inferência
indireta da presença de baixos níveis de protamina na cromatina espermática. Foresta e
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colaboradores, em 1992, observaram uma maior percentagem de espermatozoides
corados em pacientes inférteis comparados com doadores férteis

(21)

. Franken e

colaboradores, 1999, relataram uma maior incidência de espermatozoides corados pelo
azul de anilina em pacientes com teratozoospermia quando comparados com pacientes
normozoospérmicos (51% vs. 26%)

(32)

. Além disso, outros estudos mostraram que o

escore total do teste do azul de anilina para pacientes com infertilidade idiopática era
similar ao de pacientes com varicocele (31, 33).
Recentemente, Simon e colaboradores relacionaram a retenção excessiva de
histonas com volume seminal e morfologia espermática, mas não com concentração
espermática ou motilidade

(34)

. Além disso, os autores relataram uma associação entre a

retenção de histonas com dano no DNA espermático medido pelas técnicas: Comet (em
inglês: single-cell gel electrophoresis (Comet) assay), TUNEL (em inglês: TdT terminal
deoxynucleotidyl transferase-mediated dUDP nick-end labelling) e SCD (em inglês:
sperm chromatin dispersion test). Avaliando-se os possíveis efeitos nos resultados de
FIV/ICSI foi encontrada uma correlação negativa significativa entre retenção de histonas
e qualidade de embriões em estágio de clivagem. No entanto, não houve influência nas
taxas de fertilização ou na qualidade dos blastocistos. Contudo, os casais que obtiveram
gravidez clínica possuíam um menor percentual de espermatozoides com retenção de
histonas comparado a casais que não obtiveram gravidez.
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1.3

Considerações sobre a seleção dos espermatozoides para realização de
métodos de reprodução assistida

Apesar de ser rotineiramente utilizada na avaliação da fertilidade masculina, a simples análise seminal nem sempre é capaz de fornecer as informações necessárias sobre os
fatores paternos que podem afetar o desenvolvimento embrionário (15).
Na última década, ocorreram avanços consideráveis na compreensão do processo
reprodutivo masculino nos aspectos biológico, molecular e genético

(35)

. Esses avanços

ressaltaram a importância do conhecimento da fisiologia do espermatozoide e da
compreensão do mecanismo de fertilização (36, 37).
Durante a realização da ICSI, o risco da escolha acidental de um espermatozoide
contendo altos níveis de fragmentação no seu DNA tornou-se uma importante
preocupação

(38)

. Alguns trabalhos confirmam que um espermatozoide, mesmo com

alterações significativas em seu DNA, ainda possui o potencial de fertilizar o ovócito por
(39-42)

meio da ICSI

. No entanto, dependendo do grau de fragmentação do DNA dos

espermatozoides e da capacidade dos ovócitos fertilizados em reparar os danos
existentes, podem ocorrer erros de replicação, transcrição e tradução nos embriões
resultantes contribuindo para falhas de implantação, perdas precoces e abortamento
(43, 44)

. Apesar disso, em alguns casos, mutações de novo podem resultar em efeitos

tardios tais como o autismo ou o câncer juvenil (45).
A morfologia estrita é considerada um bom teste preditivo para o sucesso da FIV,
no entanto, apesar de relativamente simples, existe uma grande variabilidade nos
resultados, tanto entre diferentes laboratórios, como entre os técnicos de um mesmo
laboratório

(46)

. Na avaliação da morfologia espermática publicada por Kruger et al.

(47)

em 1988, um resultado da morfologia superior a 14% indicaria normalidade. Alguns
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estudos sugerem que esse valor não corresponde à realidade, tendo sido propostos
valores inferiores de morfologia, utilizando os mesmos critérios de avaliação (48, 49).
Apesar da tentativa de se associar a morfologia espermática com a fragmentação
do DNA

(50, 51)

estudos recentes mostram que a maior correlação é encontrada com a

motilidade progressiva (52-55). Um dos primeiros efeitos da exposição a radicais livres no
espermatozoide é a diminuição progressiva da motilidade, portanto, a seleção de
espermatozoides com alta motilidade seria um passo crucial na obtenção de gametas
com DNA íntegro (56).
As técnicas mais utilizadas para a seleção de espermatozoides móveis na prática
clínica incluem a centrifugação em gradiente descontínuo (CGD) e o swim-up (sem
tradução em português)

(57, 58)

. A CGD, por depender do nível de treinamento do

operador, apresenta alta variabilidade de desempenho entre os centros. A habilidade em
retirar a fração selecionada sem a contaminação com as outras frações, é um fator
fundamental na seleção de espermatozoides com menores níveis de fragmentação do
DNA espermático. O risco de contaminação aumenta no processamento de amostras
com baixa qualidade devido à diminuição do volume das soluções separadoras. Além
disso, soma-se o risco de fragmentação do DNA espermático devido à concentração de
células mortas ou leucócitos (59), ou mesmo devido ao efeito da força centrífuga que pode
resultar em danos estruturais no DNA (60).
O Swim-up adequa-se melhor ao processamento de amostras que apresentam
parâmetros normais ou aquelas levemente alteradas, sendo inadequado para o tratamento
de pacientes com fator masculino moderado e severo, principais indicações da técnica de
ICSI

(61)

. Existe também o risco de fragmentação do DNA espermático pela longa

exposição aos meios de cultivo, longe dos antioxidantes naturais proporcionados pelo
plasma seminal (1-3, 62).
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Nas últimas décadas, algumas técnicas foram desenvolvidas com o objetivo de
melhorar a seleção dos espermatozoides durante a realização de fertilização assistida
(63, 64)

, incluindo um método que simula a ligação do espermatozoide com a zona

pelúcida (do inglês: sperm binding to hyaluronic acid - HA-binding assay)

(65-67)

, outro

que retira espermatozoides apoptóticos através de microesferas magnetizadas ligadas à
anexina V (do inglês: magnetic-activated cell sorting - MACS) (68, 69) e os microcircuitos
que permitem a migração dos espermatozoides separando-os da amostra original (do
inglês - Microfluidic Sperm Sorting devices - MFSS)

(70-72)

. Dentre estes, os MFSS têm

demonstrado maior eficiência na seleção de espermatozoides móveis e na redução dos
níveis de fragmentação do DNA espermático

(73)

. Nosrati e colaboradores, em 2014,

descreveram um mecanismo que utiliza um “microfluidic chip” (sem tradução em
português) capaz que selecionar espermatozoides móveis e geneticamente íntegros

(74)

.

Esse método é rápido, o que evita o risco de exposição excessiva ao meio de cultivo,
utiliza meio viscoso que mimetiza a migração do espermatozoide no trato feminino e
tem pouca interferência do operador. Os autores reportaram níveis extremamente baixos
de fragmentação do DNA espermático (1-3%), confirmando a correlação entre
motilidade e integridade da cromatina. Apesar das inúmeras publicações, as técnicas
utilizando o MFSS ainda são consideradas experimentais

(75-77)

. Algumas características

desse dispositivo podem justificar a dificuldade da introdução desse método na prática
clínica. Primeiro, a alta complexidade técnica na fabricação do dispositivo

(78-80)

.

Segundo, a utilização de materiais e soluções ainda com segurança desconhecida em
reprodução humana (PDMS-polydimethylsiloxane, COP-cyclic olefin polymer, etc.)
(81, 82)

. Terceiro, a necessidade de procedimentos complexos antes do processamento

seminal. Finalmente, as possíveis modificações nas características do meio de cultivo
utilizado, devido ao risco de evaporação por serem aplicados volumes muito baixos (83).

INTRODUÇÃO - 9

A “reotaxia positiva” (do inglês - positive rheotaxis), que é a tendência de uma
célula nadar contra uma corrente de líquido, foi descrita recentemente por Miki e
Clapham como “a maior influência na orientação de longa distância dos espermatozoides
em mamíferos”

(84)

. Os autores apresentaram três argumentos justificando esse

comportamento na natureza. Primeiro, o ato sexual estimula a secreção de uma
quantidade substancial de fluido no oviduto, desta forma aumentando o fluxo luminal da
ampola ao útero que é direcionado pelo movimento ciliar e contrações musculares.
Segundo, a reotaxia positiva de espermatozoides maduros é observada tanto in situ como
in vitro, em camundongos e humanos. Finalmente, a capacitação espermática juntamente
com o fluxo contracorrente aceleram o movimento de rotação do espermatozoide o que
induz um deslocamento direcional em fluidos viscosos.
As técnicas para a seleção de espermatozoides utilizadas na ICSI foram
concebidas a fim de se obter gametas com morfologia e motilidade “ideais”. No entanto,
as taxas de fertilização e gravidez poderiam ser afetadas por anomalias no núcleo
espermático que permaneceriam indetectáveis pelos embriologistas durante o
procedimento padrão de seleção de espermatozoides. Existem dois momentos cruciais
nas técnicas de processamento seminal que são: a retirada do sobrenadante (contendo
células mortas e espermatozoides de baixa qualidade) e a transferência do material
selecionado para a placa de ICSI. Qualquer falha nesses processos, seja pela baixa
qualidade da amostra seminal ou pela falta de experiência do operador, possibilitaria a
passagem de gametas não funcionais (mesmo móveis e morfologicamente normais), que
numa inspeção meramente visual poderiam não ser detectados.
Sendo assim, o desenvolvimento de uma técnica em que seleção e captura fossem
eventos consecutivos, o risco da escolha inadvertida de um gameta não funcional seria
substancialmente atenuado. Um método que selecionasse espermatozoides explorando a
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reotaxia positiva e migração por meio de um gradiente de viscosidade estaria
simplesmente mimetizando os mecanismos naturais de seleção observados em
mamíferos. Os espermatozoides com motilidade vigorosa sugerem mitocôndrias
integras, portanto, com chances menores de terem sido alterados por processos
apoptóticos, mesmo que incipientes, comprovando a integridade do DNA espermático
(85)

. A migração em gradiente de viscosidade também selecionaria os espermatozoides

com melhor desempenho hidrodinâmico, ou seja, com melhor morfologia, teoricamente
livres de alterações estruturais que caso fossem herdadas prejudicariam o embrião nas
fases iniciais de desenvolvimento

(86-88)

. Portanto, incorporando-se as características

presentes em circuitos que utilizam microfluídica (em inglês: Microfluidics) em placas
de ICSI, esta técnica passaria a dispor de seu próprio processo de seleção. Este
aprimoramento da técnica de ICSI eliminaria a dependência do pré-processamento
seminal, aumentando sua praticidade, segurança e possivelmente reduziria os custos.

2 OBJETIVOS
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2

OBJETIVOS

Os objetivos deste estudo são:

1.

Descrever

o

desenvolvimento

de

uma

técnica

para

seleção

de

espermatozoides em amostra seminal não processada para utilização na
injeção intracitoplasmática de espermatozoides;

2.

Avaliar o impacto desta técnica na melhora da morfologia espermática,
comparando com a centrifugação com gradiente de densidade;

3.

Avaliar o impacto desta técnica na redução da porcentagem de
espermatozoides

contendo

cromatina

centrifugação com gradiente de densidade.

imatura,

comparando

com

a

3 MÉTODOS
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3

MÉTODOS

3.1

Local do estudo

O estudo foi conduzido no Laboratório de andrologia do Centro de Reprodução
Humana Governador Mário Covas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).
As análises seminais e a avaliação da maturidade da cromatina espermática foram
realizadas no laboratório do Centro de Reprodução Humana do HCFMUSP.

3.2

Seleção de Pacientes

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de
Pesquisa (CAPPesq) da Diretoria Clínica do HCFMUSP sob Protocolo de Pesquisa
número 069327/14 (Anexo 1). Homens provenientes de casais em atendimento no
Centro de Reprodução Humana do HCFMUSP entre julho e novembro de 2014 foram
convidados a participar deste estudo. Todos os pacientes receberam os termos do
consentimento previamente aprovado pela comissão de pesquisa e somente foram
inclusos após suas respectivas assinaturas.
Os homens incluídos no projeto de pesquisa foram excluídos da investigação através
dos seguintes critérios de exclusão:
•

Azoospermia;

•

Volume ejaculado < 1.5 ml;

•

Número superior a 1 x 106 de leucócitos / mL no sêmen;

•

Concentração espermática inferior a 1 x 106/ml.
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Ao final da aplicação dos critérios de exclusão 40 homens foram incluídos no
estudo.

3.3

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

O TCLE foi confeccionado em língua portuguesa, sem termos científicos e/ou
elaborados, e de fácil compreensão pelos sujeitos da pesquisa. O TCLE foi entregue aos
pacientes antes da realização da coleta da análise seminal e com total esclarecimentos
sobre pontos de dúvidas dos sujeitos do estudo. Todos os dados obtidos no decorrer
deste protocolo de pesquisa são confidenciais e o sigilo destes e a privacidade de todos
os pacientes foram e continuam sendo mantidos. Caso os resultados do ensaio forem
publicados, a identidade dos pacientes permanecerá confidencial, conforme exigido
pelas normas nacionais e institucionais.

3.4

Critérios de Avaliação dos Pacientes

Os homens selecionados foram avaliados conforme os critérios abaixo listados:
•

Análise seminal completa;

•

Avaliação da maturidade da cromatina espermática.

Quarenta amostras seminais foram incluídas no estudo sendo incialmente
separadas em duas frações para subsequente analise conforme descrição a seguir.
A primeira fração (Fração A) não sofreu processamento e foi dividida em duas
alíquotas. A primeira alíquota foi submetida á análise seminal completa e avaliação da
maturidade espermática no sêmen a fresco (Alíquota 1 - SF). A segunda foi submetida
ao método de captura de espermatozoide utilizando uma gota estendida com mecanismo
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de contracorrente (GEMC) sendo realizada avaliação da maturidade espermática
posteriormente (Alíquota 2 – GEMC SF).
A segunda fração da amostra original foi submetida ao processamento seminal
por centrifugação em gradiente descontínuo (Fração B). Após o processamento a
amostra foi dividida em duas alíquotas. A primeira foi submetida à avaliação da
maturidade espermática no sêmen processado (Alíquota 3 - SP), enquanto a segunda foi
submetida ao método de captura de espermatozoide utilizando GEMC sendo realizada
avaliação da maturidade espermática posteriormente (Alíquota 4 – GEMC SP). A
sequência de distribuição das frações e formação das alíquotas estão detalhados na
Figura 1.

Figura 1 -

Distribuição das frações do ejaculado, formação
procedimentos realizados e comparações realizadas

de

alíquotas,
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3.5

Análise Seminal

A análise seminal foi realizada em todas as amostras de acordo com as normas
estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde em 2010. Todas as amostras de sêmen
foram obtidas em salas apropriadas para coleta por meio de masturbação. Foi utilizado
recipiente plástico de boca larga devidamente identificado, estéril e atóxico, na coleta
das amostras. Todos os pacientes realizaram a coleta com abstinência sexual de 3 a 5
dias. Os pacientes que apresentaram perda seminal durante a coleta foram submetidos à
nova coleta após período adequado de abstinência.

3.5.1 Avaliação macroscópica

3.5.1.1 Volume

O volume do ejaculado foi medido por aspiração de toda a amostra com o auxílio
de uma pipeta graduada (Corning, USA).

3.5.2

Avaliação Microscópica

As amostras foram acondicionadas em uma incubadora (Fisher, Ontário,
Canadá), à temperatura de 37ºC, por 20 a 30 minutos, para que se procedesse a
liquefação seminal. A avaliação microscópica inicial foi realizada após homogeneização
do sêmen com o uso do agitador de tubos vortex (modelo AP 56, Cole-Parmer, São
Paulo, Brasil), em velocidade média durante 5 segundos, determinando-se os seguintes
parâmetros abaixo descritos.

MÉTODOS - 18

3.5.2.1 Concentração espermática

A concentração espermática foi determinada através de câmaras de contagem do
tipo Makler (Makler Counting Chamber – Mid Atlantic Diagnostics, Inc. Mount Laurel,
EUA).

3.5.2.2 Motilidade espermática

A avaliação da motilidade quantitativa e qualitativa, segundo os padrões
estipulados pela OMS

(4)

, foi realizada na mesma câmara de contagem Makler com

microscopia de fase, em aumento de 200 vezes (objetiva x 20). Utilizou-se uma alíquota
de 5µl de sêmen, sendo realizada avaliação de 100 espermatozoides. Esse procedimento
foi realizado duas vezes, sendo que em casos de diferença superior a 10% entre as duas
avaliações, foi realizada uma terceira contagem. Utilizou-se a média dessas avaliações
no cálculo da motilidade. A motilidade espermática foi definida pela multiplicação do
número de espermatozoides móveis por 100, dividido pela concentração espermática. O
resultado é expresso em porcentagem.

Motilidade espermática (%) =

No de espermatozoides móveis x 100
No de espermatozoides móveis + imóveis

Com relação à motilidade qualitativa, os espermatozoides avaliados para a
determinação da motilidade quantitativa foram distribuídos nas categorias a, b e c, de
acordo com o grau de movimentação. As definições dos graus de motilidade foram
classificadas segundo as recomendações da OMS

(89)

. A motilidade total foi calculada a

partir da soma das porcentagens de espermatozoides grau a, b e c. A motilidade
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progressiva foi calculada a partir da soma da motilidade grau a e grau b, segundo
recomendações da OMS (89).
•

Motilidade grau a – espermatozoides móveis com progressão rápida;

•

Motilidade grau b – espermatozoides móveis com progressão lenta;

•

Motilidade grau c – espermatozoides móveis, porém sem progressão;

•

Motilidade grau d – espermatozoides imóveis.

3.5.2.3 Morfologia espermática OMS 2010

Na avaliação da morfologia espermática, foram preparadas lâminas pela técnica
de esfregaço seminal. As lâminas foram coradas por corante tipo Panótico, constituído
de três soluções: fixante, corante I e corante II. Cada lâmina foi imersa cinco vezes na
primeira solução, após secas, três vezes no corante I, seguido de cinco imersões no
corante II. O excesso dos corantes foi retirado com suave gotejamento de água destilada
sobre as lâminas. Duzentas células espermáticas, sob microscopia de imersão (1000x,
objetiva x100), foram avaliadas em cada amostra. Segundo o critério estrito, o
espermatozoide foi considerado normal quando seu segmento cefálico possuía
configuração oval, absolutamente perfeita, medindo entre 5 e 6 µm de comprimento e
2,5 e 3,5 µm de largura

(90)

. Além disso, quando possuía o acrossomo bem definido,

abrangendo cerca de 40% a 70% da porção cefálica do espermatozoide. Os segmentos
cefálicos com formato limítrofe foram considerados anormais, assim como a presença de
qualquer vacúolo. A existência de qualquer anormalidade na peça intermediária ou na
cauda foi considerada anormal. A peça intermediária foi considerada normal quando se
apresentava delgada, anexada à parte central do corpo, medindo menos de 1 µm de
largura, sendo o comprimento aproximadamente uma vez e meia o do segmento cefálico.
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A presença de inclusão citoplasmática também foi considerada anormal. A cauda foi
considerada normal quando se apresentava uniforme, ligeiramente mais fina que a peça
intermediária, medindo aproximadamente 45 µm, não podendo estar em espiral.

3.6

Centrifugação em gradiente descontínuo

Todos os procedimentos foram conduzidos em condições estéreis. Um mililitro
da solução 90% do gradiente Isolate® (Irvine Scientific, USA) foi transferido para o
fundo de um tubo cônico (Falcon BD 352095, USA). Sobre esta adicionou-se
cuidadosamente uma camada de 1ml da solução 45% do mesmo gradiente. Uma amostra
de sêmen liquefeito (1 ml) foi gentilmente disposta sobre a camada superior, de forma
que não houvesse uma mistura entre as camadas. O tubo foi então centrifugado por 20
minutos a 300 g. Após a centrifugação, as camadas superiores e inferiores foram
retiradas cuidadosamente sem que houvesse ressuspensão do pellet. Então, 2 ml de HTFHEPES-10% SSS (Irvine Scientific, USA) foram acrescentados ao pellet que foi
ressuspenso e centrifugado por 10 minutos a 300 g. O sobrenadante foi então removido e
o pellet novamente ressuspenso com 0,5ml de HTF-HEPES-10% SSS.
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3.7

Método de gota estendida com mecanismo de contracorrente de captura de
espermatozoide

A confecção da placa com mecanismo contracorrente (GEMC) seguiu os mesmos
padrões utilizados na confecção da placa ICSI convencional

(91)

, exceto a gota central

para deposição e captura dos espermatozoides. A placa ICSI convencional consiste em
uma gota (usualmente 5 µl de meio de cultivo suplementado com 7% de PVP) na qual se
adiciona 1 µl de sêmen processado, usualmente por centrifugação em gradiente de
concentração (figura 2). Ao redor da gota central deposita-se as gotas para ovócitos.

Figura 2 -

Placa ICSI convencional. As gotas de 1 a 8 são reservadas para os ovócitos.
A gota central, marcada com um círculo vermelho, contém solução de PVP
e 1μL da amostra seminal processada

A GEMC foi confeccionada utilizando-se seis gotas de meio de cultivo dispostas
em uma sequência espacial e temporal precisas criando um circuito com dois
reservatórios interligados por um canal. A diferença de pressão entre os dois
reservatórios gerou um fluxo de meio de cultivo através do canal. O reservatório de
controle de fluxo (RCF) foi confeccionado de forma a ter uma área menor e um volume
maior, portanto, uma pressão hidrostática maior do que o reservatório de deposição da
amostra seminal (RDAS). O fluxo de meio de cultivo gerado por essa diferença de
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pressão deveria estar presente por pelo menos 45 minutos para cumprir duas funções
principais. Primeiro, evitar a difusão de detritos e células mortas através do canal de
ligação. Segundo, selecionar os espermatozoides com maior motilidade e resistência
(figura 3).

Gradiente PVP

Gotas p/ ovócitos

Reservatório de controle
de fluxo (RCF)

Reservatório de
deposição da
amostra seminal
(RDAS)

Circuito contracorrente

Figura 3 – GEMC: Gota Estendida com Mecanismo Contracorrente

A confecção do circuito GEMC seguiu as mesmas especificações em todos os
casos, pois qualquer alteração no posicionamento das gotas ou na sequência em que elas
fossem unidas modificaria a dinâmica do fluxo, alterando o resultado esperado. A
confecção da placa foi dividida em quatro etapas conforme descrito abaixo.
Na primeira etapa a placa foi virtualmente dividida em quatro partes iguais, por
meio de uma linha imaginária horizontal e outra vertical. Inicialmente, uma gota de
10 µl de meio de cultivo foi posicionada no centro da placa (figura 3, gota 1). A segunda
gota foi posicionada aproximadamente a 2/3 da distância entre a gota central e a borda
superior da placa, seguindo a linha vertical (figura 3, gota 2). A terceira gota foi
posicionada ainda no eixo vertical entre as duas existentes, mantendo a mesma distância
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entre as anteriores (figura 3, gota 3). A quarta gota foi posicionada abaixo da primeira,
também no eixo vertical, na mesma distância da terceira gota em relação ao centro
(figura 3, gota 4).
A quinta gota foi posicionada no eixo horizontal na metade da distância entre a
gota central e a borda direita da placa (figura 3, gota 5). A sexta gota foi posicionada na
metade da distância entre a quinta gota e a borda direita da placa (figura 3, gota 6),
também no eixo horizontal. Desta forma, a primeira etapa foi completada com o
posicionamento de quatro gotas no eixo vertical e duas no eixo horizontal (figura 3,
etapa 1).

gota 1

gota 2

gota 5

gota 6

Figura 4 -

gota 3

gota 4

Etapa 1 (final)

Posicionamento inicial das gotas de meio de cultivo - gota1: gota central;
gota 2: gota posicionada a 2/3 da distância entre a gota central e a borda
superior da placa; gota 3: gota posicionada na metade da distância entre a
gota central e a gota 2; gota 4: gota posicionada abaixo da gota central
respeitando a mesma distância entre as gotas anteriores; gota 5: gota
posicionada na metade da distância entre a gota central e a borda direita da
placa, respeitando o eixo horizontal; gota 6: gota posicionada na metade da
distância entre a gota 5 e a borda direita da placa, respeitando o eixo
horizontal; Etapa 1 (final): foto ilustrativa do final da Etapa 1
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Na segunda etapa realizou-se a formação dos reservatórios. Inicialmente as duas
gotas do eixo horizontal foram unidas, primeiro lateralmente e depois em um movimento
vertical resultando em uma figura semelhante a um losango. Esta união resultou no
RDAS. A formação do losango teve o objetivo de aumentar a área do reservatório
diminuindo desta forma a pressão hidrostática (figura 5, etapas 2a – 2d). Na sequência,
foram unidas as duas gotas inferiores do eixo vertical utilizando-se uma ponteira. Esta
união resultou no RCF (figura 5, etapa 2e).

Etapa 2a

Etapa 2b

Etapa 2c

Etapa 2d

RDAS

RCF

Etapa 2e

Figura 5 -

Etapa 2 (final)

Confecção dos reservatórios RCF (Reservatório de controle de fluxo) e
RDAS (Reservatório de deposição da amostra seminal) - Etapa 2a:
redimensionamento da gota 5 com extensão da extremidade superior; Etapa
2b: redimensionamento da gota 6 e fusão das extremidades superiores das
gotas 5 e 6; Etapa 2c: redimensionamento da gota 5 com extensão da
extremidade inferior; Etapa 2d: redimensionamento da gota 6 e fusão das
extremidades inferiores das gotas 5 e 6 concluindo a formação do RDAS;
Etapa 2e: fusão da gota central e gota 4 formando o RCF; Etapa 2 (final):
foto ilustrativa do final da Etapa 2
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Na etapa 3 realizou-se a formação do canal. Com a ajuda da mesma ponteira
utilizada na etapa 2 estendeu-se um canal partindo da extremidade inferior do RCF até a
metade da distância entre o RCF e a borda inferior da placa; sempre sobre o eixo vertical
(figura 6, etapa 3a). Da região inferior do losango estendeu-se um canal em forma de
arco, ligando o RDAS à extremidade inferior do canal proveniente do RCF (figura 6,
etapa 3b). A junção dos dois canais ocorreu em um ângulo aproximado de 90º. Ao final
da etapa 3 obteve-se o RCF e o RDAS ligados por um canal com uma junção em
cotovelo e duas gotas restantes acima do RCF (figura 6, etapa 3 - final).
Na quarta etapa realizou-se a conclusão do circuito e a deposição das gotas que
conteriam os ovócitos. Esta etapa iniciou-se com a transferência do volume da gota
posicionada logo acima do RCF (gota 3) para o próprio RCF. Na “marca” deixada pela
gota que foi esvaziada depositou-se 10µl de solução de PVP (7%). Em seguida, a borda
superior do RCF foi unida à gota de PVP. Da mesma forma, uniu-se a borda inferior da
gota restante (gota 2) à gota de PVP (figura 6, etapa 4a).
A ponteira, contendo resíduos de PVP foi então trocada. Em seguida, para
aumentar ainda mais a diferença de pressão entre RCF e RDAS, retirou-se 10µl de meio
de cultivo do centro do RDAS e adicionou-se esse volume ao RCF. Rapidamente
depositou-se 5µl de amostra seminal no centro do RDAS. A ponteira foi trocada
novamente. Foram acrescentadas então 4 gotas de 10µl de meio de cultivo para a
deposição dos ovócitos (figura 6, etapa 4b).
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Etapa 3a

Amostra seminal

PVP

Etapa 4a

Figura 6 -

Etapa 3b

Etapa 3 (final)

Gotas p/ ovócitos

Etapa 4b

Etapa 4 (final)

Formação do canal entre RCF (Reservatório de controle de fluxo) e RDAS
(Reservatório de deposição da amostra seminal), conclusão do circuito e
deposição das gotas que conterão os ovócitos - Etapa 3a:
redimensionamento do RCF com extensão da extremidade inferior; Etapa
3b: formação do canal ligando a extremidade inferior do RCF à
extremidade inferior do RDAS; Etapa 3 (final): foto ilustrativa do final da
Etapa 3; Etapa 4a: fusão da gota 1 com a gota 2 (que contém PVP –
polivinilpirrolidone) e deposição da amostra seminal no RDAS; Etapa 4b:
conclusão do circuito e deposição das gotas que conterão os ovócitos ;
Etapa 4 (final): foto ilustrativa do final da Etapa 4

Após a confecção do circuito e adição das gotas para oócitos a placa foi coberta
com 4-6 ml de óleo mineral (figura 3).
No método GEMC-SF foram utilizadas amostras não processadas, enquanto que
no método GEMC-SP utilizou-se amostras processadas. Deixou-se a placa descansar por
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aproximadamente 15 minutos em uma mesa de aquecimento (T-47, K-Systems Dinamarca) a 37ºC até que fosse levada ao microscópio invertido para a captura dos
espermatozoides.

3.8

Análise das características do sistema GEMC

Para garantir que o método GEMC seja reprodutível foram obtidas medidas de
todos os circuitos. Foram medidos o comprimento e a largura do canal, o tempo em que
o meio de cultivo continua fluindo, o tempo gasto até a captura do primeiro
espermatozoide e o tempo total para a captura de aproximadamente 200 gametas.
Para evidenciar a dinâmica dos fluidos um circuito GEMC foi confeccionado em
uma placa ICSI padrão e corantes foram utilizados para facilitar a observação.
Adicionou-se corante vermelho à solução de PVP. Uma gota de 10 μL de meio de
cultivo corada em amarelo foi adicionada ao reservatório de controle de fluxo (RCF).
Outra gota de 10 μL contendo meio de cultura corado em azul foi adicionada ao
reservatório de deposição da amostra seminal (RDAS), mimetizando uma amostra
seminal. Fotos foram obtidas logo após a deposição dos corantes, cinco minutos após e
15 minutos após, evidenciando o fluxo de líquido no canal e a formação do gradiente de
PVP.

3.9

Análise da maturidade da cromatina espermática

Os espermatozoides foram corados segundo técnica descrita anteriormente

(29)

(30)

. As lâminas foram preparadas como esfregaço nas amostras de sêmen e pós-preparo

(gradiente de concentração ou lavado). No caso da gota estendida (sêmen ou gradiente)
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as lâminas foram previamente marcadas com ponta diamantada nas quais foram
depositadas gotas de 5 µl de água destilada. Os espermatozoides coletados através de
micropipetas foram adicionados nestas gotas marcadas. As lâminas foram deixadas para
secar durante a noite.
As lâminas desidratadas foram fixadas em solução alcoólica (95%) por 5 minutos
à temperatura ambiente. Posteriormente foram coradas em solução 5% de azul de anilina
(Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, USA) em solução 4% de ácido acético (pH 3,5) por
5 minutos. Então, as lâminas foram lavadas em água corrente e coradas com solução de
eosina 0,5% (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO) por 1 minuto. Isto foi seguido por
novo enxague em água e secagem ao ar. Os espermatozoides foram avaliados em
microscópio ótico de campo claro em aumento de 1.000x. Gametas imaturos coram-se
em roxo (devido ao contraste da eosina) enquanto que os gametas maduros apresentam
uma coloração rósea alaranjada. Foram analisados 200 espermatozoides por lâmina nos
esfregaços e todos os encontrados no material proveniente da captura com micropipeta.

3.10

Análise estatística

Para a análise descritiva dos dados analisados utilizamos a média e desvio padrão
(SD). A normalidade na distribuição dos dados nas amostras foi verificada através do
teste Shapiro-Wilk. Para a comparação de dados pareados utilizou-se o teste nãoparamétrico de Wilcoxon.
Foi calculada a eficiência de cada método (CGD, GEMC-SF, GEMC-CGD)
através do cálculo da redução relativa do percentual de imaturidade da cromatina
espermática em relação à amostra não processada (SF). Este cálculo foi efetuado através
da subtração da percentagem média de fragmentação do DNA obtida em cada método da
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percentagem média de fragmentação do DNA do sêmen não processado, dividido pela
percentagem média de fragmentação do DNA do sêmen não processado, multiplicado
por 100.
Todas as análises estatísticas foram feitas com o programa SPSS® versão 22.0
(SPSS® Inc; Ilinois, EUA). O valor p<0,05 foi considerado estatisticamente significante.

4 RESULTADOS
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4.1

RESULTADOS

Descrição da idade dos pacientes e características dos parâmetros seminais

A idade dos pacientes e características dos parâmetros seminais estão descritos
na Tabela 1.

Tabela 1-

Descrição da idade dos pacientes e características dos parâmetros seminais

Características

(n = 40)

Idade (anos)

34,45 ± 7,78

Volume (mL)

3,62 ± 1,85

Concentração (x106/mL)

62,18 ± 53,59

Motilidade progressiva (%)

31,88 ± 17,90

Morfologia OMS (%)

13,31 ± 8,91

NOTA: OMS = Organização Mundial da Saúde. Valores descritos como: média ± desvio padrão.

4.2

Descrição das características do sistema GEMC

O comprimento médio do canal principal, medido do ponto de deposição da
amostra seminal até o ponto de captura dos espermatozoides foi de 32,55 ± 0,86 mm,
com uma largura média de 1,04 ± 0,21 mm. O circuito GEMC foi capaz de manter um
fluxo direcional por pelo menos 45 minutos. Em 82.5% dos casos (33/40), pelo menos
50 espermatozoides foram capturados entre 15 e 30 minutos. Em apenas 5 casos (12,5%)
todos os espermatozoides foram capturados entre 30 e 45 minutos. Foi encontrada uma
correlação positiva entre a concentração

espermática e a porcentagem de
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espermatozoides capturados antes de 30 minutos, utilizando-se o circuito GEMC
(R2 = 62%, P < 0,001).
No experimento de migração dos corantes (figura 7) evidenciou-se a segurança
do método GEMC. O aporte constante de meio de cultivo através do canal manteve a
amostra seminal confinada no RDAS evitando a difusão de contaminantes. Outra
observação foi a formação do gradiente de viscosidade pela migração do PVP através do
RCF. Portanto, o experimento confirmou a proposição de que os espermatozoides
deveriam abandonar a amostra seminal, nadar contra o fluxo através do canal e
finalmente atravessar um gradiente de viscosidade até atingirem o ponto de captura no
final do circuito.

Figura 7 – Teste utilizando corantes para evidenciar a dinâmica dos fluidos no aparato
de seleção de espermatozoides. A) Um circuito GEMC foi confeccionado
em uma placa ICSI padrão. RCF: reservatório de controle de fluxo; RDAS:
reservatório de deposição da amostra seminal. B) O meio de cultivo
(amarelo) começa a fluir através do canal a partir do RCF; o PVP
(vermelho) difunde lentamente através do RCF; a amostra seminal (azul)
permanece confinada no RDAS; o meio de cultivo alcança o RDAS e
previne a difusão da amostra seminal através do canal. C) A mudança de
azul para verde sinaliza o constante aporte de meio de cultivo no RDAS,
impedindo a difusão de debris e contaminantes; formação do gradiente de
PVP no RCF; o gameta masculino deve nadar contra o fluxo e através de
um gradiente de PVP afim de alcançar o ponto de captura
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4.3

Comparação da morfologia e da maturidade espermática entre sêmen fresco e
após a utilização da técnica GEMC com amostras seminais não processadas

A Tabela 2 apresenta os valores da morfologia e maturidade espermática no
sêmen fresco e após a utilização da gota estendida com mecanismo contracorrente,
podendo-se observar melhor morfologia e menor imaturidade da cromatina espermática
após a utilização da técnica GEMC.

Tabela 2 ‒ Comparação entre sêmen fresco e GEMC - SF
Sêmen fresco

GEMC - SF

(Aliquota 1)

(Aliquota 2)

Morfologia
(% de formas normais)

12,11 ± 8,93

57,59 ± 9,47

<0,001

Azul de anilina
(% de formas imaturas)

28,65 ± 8,97

0,89 ± 1,31

<0,001

P

NOTA: GEMC - SF = Gota estendida com mecanismo contracorrente utilizando sêmen fresco.
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4.4

Comparação da morfologia e da maturidade espermática entre sêmen fresco e
após o processamento convencional

A Tabela 3 apresenta os valores da morfologia e maturidade espermática no
sêmen fresco e após a realização do processamento seminal, podendo-se observar
melhor morfologia e menor imaturidade da cromatina espermática após a utilização do
processamento com centrifugação com gradiente de concentração.

Tabela 3 ‒ Comparação entre sêmen fresco e CGD
Sêmen fresco

CGD

(Aliquota 1)

(Aliquota 3)

Morfologia
(% de formas normais)

12,11 ± 8,93

27,91 ± 11,67

<0,001

Azul de anilina
(% de formas imaturas)

28,65 ± 8,97

17,29 ± 7,72

<0,001

NOTA: CGD = Sêmen processado por centrifugação com gradiente de concentração.

P
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4.5

Comparação da morfologia e da maturidade espermática entre sêmen após o
processamento convencional e após a utilização da técnica GEMC com
amostras seminais processadas

A Tabela 4 apresenta os valores da morfologia e maturidade espermática nos
espermatozoides selecionados após a realização do processamento seminal e após a
utilização da gota estendida com mecanismo contracorrente também em amostra
processada, podendo-se observar melhor morfologia e menor imaturidade da cromatina
espermática após a utilização da técnica GEMC.

Tabela 4 -

Comparação entre CGD e GEMC - CGD
CGD
(Aliquota 3)

GEMC – CGD
(Aliquota 4)

P

Morfologia
(% de formas normais)

27,91 ± 11,67

56,82 ± 9,28

<0,001

Azul de anilina
(% de formas imaturas)

17,29 ± 7,72

1,05 ± 1,63

<0,001

NOTA: CGD = Sêmen processado por centrifugação com gradiente de concentração. GEMC - CGD =
Gota estendida com mecanismo contracorrente utilizando sêmen processado.

RESULTADOS - 36

4.6

Comparação da morfologia e da maturidade espermática após a utilização da
técnica GEMC com amostras seminais não processadas e após a utilização da
técnica GEMC com amostras seminais processadas

A Tabela 5 apresenta os valores da morfologia e maturidade espermática nos
espermatozoides selecionados por meio da utilização da gota estendida com mecanismo
contracorrente também em amostra processada e não processada, podendo-se observar
não haver diferença significativa nos valores encontrados.

Tabela 5 -

Comparação entre GEMC - SF e GEMC - CGD
GEMC – SF
(Aliquota 2)

GEMC – CGD
(Aliquota 4)

P

Morfologia
(% de formas normais)

57,59 ± 9,47

56,82 ± 9,28

0,4679

Azul de anilina
(% de formas imaturas)

0,89 ± 1,31

1,05 ± 1,63

0,2516

NOTA: GEMC - SF = Gota estendida com mecanismo contracorrente utilizando sêmen fresco. GEMC CGD = Gota estendida com mecanismo contracorrente utilizando sêmen processado.
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4.7

Comparação da redução relativa na imaturidade da cromatina espermática
em comparação com o sêmen fresco dos tratamentos CGD, GEMC-SF e
GEMC-CGD

A Figura 8 demonstra a capacidade dos métodos CGD, GEMC-SF e GEMCCGD em selecionar espermatozoides maduros. A eficiência foi definida como a redução
relativa na percentagem de espermatozoides imaturos em relação ao sêmen fresco. Podese observar que o processamento por centrifugação com gradiente de densidade (CGD)
resulta em uma redução de 39,6% na imaturidade da cromatina espermática em relação
ao sêmen fresco (SF). No entanto, o tratamento com o método GEMC é mais eficiente
tanto a partir de amostras seminais (96,9%), quanto a partir de amostras processadas
(96,3%).

NOTA: CGD = Centrifugação com gradiente de densidade. GEMC - SF = Gota estendida com mecanismo
contracorrente utilizando sêmen fresco. GEMC - CGD = Gota estendida com mecanismo contracorrente
utilizando sêmen processado por CGD

Figura 8 -

Comparação da redução relativa na imaturidade da cromatina espermática
em comparação com o sêmen fresco dos tratamentos CGD, GEMC-SF e
GEMC-CGD

5 DISCUSSÃO
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DISCUSSÃO

A injeção intracitplasmática de espermatozoides (ICSI) tornou-se nas últimas
décadas uma ferramenta de valor inestimável no tratamento da infertilidade masculina.
Este sucesso se deve à capacidade de ultrapassar virtualmente todas as barreiras naturais
que impediriam o gameta masculino de fertilizar o ovócito (92). Nos casos extremamente
graves, quando apenas poucos espermatozoides estão disponíveis, tanto a morfologia
como a motilidade podem não ser valorizadas na tentativa de possibilitar a paternidade
do casal infértil

(93)

. No entanto, a utilização de tais gametas aumenta o risco de

comprometimento genético da prole, risco esse que deve ser ponderado pelo casal em
tratamento

(44)

. Por sua praticidade e eficácia a técnica de ICSI vem sendo utilizada não

só no tratamento do fator masculino grave, para o qual foi desenvolvida, mas responde
hoje por mais de 70% dos ciclos de reprodução assistida. A utilização indiscriminada
dessa técnica ocasiona uma série de preocupações relativas à segurança e possíveis
implicações genéticas dos embriões (64).
Uma das principais críticas à técnica de ICSI é que a inspeção visual
isoladamente, pode permitir a seleção inadvertida de espermatozoides portadores de
vários níveis de patogênese

(64, 94, 95)

. Isto ocorre porque a ICSI é em essência um

processo de “escolha”, não de “seleção”, portanto, dependente de um processamento
seminal prévio. Consequentemente a seleção e a captura, e posterior injeção, não são
eventos consecutivos. Desta forma, o espermatozoide que será escolhido para injeção
pode não ser um dos primeiros que foram selecionados no processamento seminal
prévio.
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Dentre os métodos de processamento seminal atualmente disponíveis a CGD é o
mais comumente utilizado em laboratórios de Reprodução Assistida

(96, 97)

. Esta técnica

se mostrou eficiente na seleção de espermatozoides móveis e morfologicamente normais,
porém possui a tendência de gerar espécies reativas de oxigênio (ROS) durante as etapas
de centrifugação

(98)

. Estudos recentes questionam a segurança desse procedimento

sugerindo a indução de danos de novo ao DNA espermático (99, 100).
Recentemente, foram desenvolvidos novos sistemas de seleção que utilizam a
microfluídica (em inglês: Microfluidics) e permitem a seleção de espermatozoides com
melhor morfologia, alto grau de maturidade da cromatina espermática e maior
integridade do DNA em comparação com espermatozoides selecionados por métodos
tradicionais (74, 76, 101). Um dos méritos de se utilizar um dispositivo de microfluídica em
reprodução assistida é a não necessidade de uma etapa de centrifugação. A eliminação
da etapa de centrifugação minimiza a exposição dos espermatozoides a espécies reativas
de oxigênio prevenindo a fragmentação do DNA (71, 77).
Neste estudo desenvolveu-se um método efetivo baseado em dispositivos
seletores de espermatozoides que utilizam microfluídica (do inglês: Microfuidic Sperm
Sorters - MFSSs) com o intuito de promover uma seleção segura de espermatozoides
usando uma placa ICSI padrão, sem processamento seminal prévio. Desta forma, a
lacuna entre seleção e captura presente na técnica tradicional foi superada. Os resultados
revelam que o método GEMC foi mais eficiente na remoção de espermatozoides
contendo cromatina espermática imatura, comparando-se com a centrifugação com
gradiente de densidade (CGD). A morfologia espermática também foi também
significativamente melhorada, utilizando-se o método em estudo em comparação com o
CGD.
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O método GEMC nada mais é do que o aprimoramento de um dos aspectos da
técnica de ICSI: a confecção da placa. Os demais aspectos são mantidos como
originalmente descritos por Palermo et. al. (1992) (7). O método GEMC assemelha-se às
“gotas ICSI estendidas” anteriormente descritas

(102,

103)

apresentando também

características particulares que permitem a seleção e captura de espermatozoides em um
único procedimento. O método consiste na confecção de reservatórios de meio de cultivo
(um deles contendo solução de PVP), ligados por um canal.
Quando uma amostra espermática é introduzida no reservatório de entrada do
circuito GEMC os espermatozoides se movem aleatoriamente a partir do sítio de
deposição e se acumulam próximo às bordas (104), deixando debris, espermatozoides não
progressivos e espermatozoides imóveis para trás. Nadando ao longo das bordas

(105)

os

espermatozoides móveis alcançam a junção entre o reservatório de deposição da amostra
seminal e o canal de ligação, onde são arrastados pelo fluxo de meio de cultivo dentro do
canal. O fluxo é gerado pela pressão hidrostática criada pela diferença de altura da
coluna de meio de cultivo nos reservatórios

(106)

. A altura da coluna de meio de cultivo

nos reservatórios muda levemente e progressivamente à medida em que o fluxo no canal
de ligação se estabelece. Inicialmente, o fluxo no canal supera a capacidade de natação
dos espermatozoides, porém, neste sistema de bombeamento por gravidade, a taxa de
fluxo diminui ao longo do tempo à medida que o volume de fluido no reservatório de
controle de fluxo diminui

(107)

, desta forma os espermatozoides que apresentam

motilidade vigorosa são capazes de nadar contra a corrente – fenômeno descrito como
reotaxia positiva

(84)

. Os gametas que exibem o comportamento de reotaxia positiva

alinham-se contra o fluxo espalhando-se por todo canal

(108, 109)

, evitando uma

concentração excessiva nas bordas e reduzindo a probabilidade de colisão entre as
células

(105, 110)

. Após nadar um longo percurso contra o fluxo, os espermatozoides
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adentram um trecho com fluxo decrescente e viscosidade progressiva (gradiente de
PVP). Temos então, a oportunidade perfeita para a captura dos gametas, ou seja,
espermatozoides movendo-se lentamente junto à borda em um ambiente livre de
impurezas ou células mortas.
O método GEMC possui algumas semelhanças com o swim-up, porém, incorpora
algumas características inovadoras dos dispositivos microfluídicos de seleção de
espermatozoides, tais como canal de migração estreito
(106)

e fluidos com alta viscosidade

(73)

, bombeamento por gravidade

(74)

. Pelo nosso entendimento, esta é a primeira vez

que todos esses recursos são usados no mesmo método, não como um dispositivo de
microfluídica, mas como uma gota ICSI modificada.
Usando um método inspirado em dispositivos de seleção de espermatozoides que
utilizam microfluídica, nós obtivemos resultados semelhantes na melhora da morfologia
espermática e no status da maturidade da cromatina. Provavelmente também ocorreu
uma seleção de espermatozoides com melhor integridade do DNA, já que o método
descrito compartilha as mesmas características de seleção. Estudos recentes
correlacionam a protaminação ineficiente com a fragmentação do DNA

(111, 112)

. Sendo

que o método GEMC foi capaz de reduzir substancialmente a porcentagem de
espermatozoides contendo cromatina imatura, seria razoável supor que as taxas de
fragmentação de DNA também foram reduzidas. Para corroborar tais inferências, serão
necessários estudos clínicos multicêntricos comparando a redução dos níveis de
fragmentação do DNA espermático obtida pelas técnicas convencionais de
processamento seminal e a redução obtida pela GEMC.
Analisando do ponto de vista da segurança do método, o longo canal e a
contracorrente evitam a difusão de debris e contaminantes, permitindo o uso de sêmen
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não processado diretamente na placa de ICSI. Quanto à praticidade, este método de
seleção espermática é relativamente simples de ser utilizado, e apesar de não ter sido
descrito, não aumenta de forma significativa o tempo do procedimento. Além disso,
utiliza os mesmos insumos que uma placa ICSI padrão e não requer qualificação técnica
adicional.
Portanto, tendo como base a descrição detalhada do procedimento e os resultados
obtidos até o presente momento, a GEMC pode ser considerada um aprimoramento da
técnica de ICSI clássica. Sendo assim, a ICSI se tornaria uma técnica ainda mais
completa compreendendo seleção, captura e injeção do gameta masculino.

6 CONCLUSÕES
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CONCLUSÕES

As conclusões deste estudo são:

1. O estudo evidenciou o aprimoramento da técnica de injeção intracitoplasmática
de espermatozoides que permite a utilização de amostras seminais não
processadas;

2. A técnica apresentada selecionou espermatozoides com melhor morfologia e
maior maturidade em relação aos encontrados no sêmen fresco ou após o
processamento realizado por meio da centrifugação em gradiente descontínuo;

3. A realização do processamento seminal realizado por meio da centrifugação em
gradiente descontínuo previamente a técnica descrita no estudo não apresentou
impacto na morfologia ou maturidade dos espermatozoides selecionados.

7 ANEXOS
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ANEXOS

Anexo 1 – Aprovação do projeto de pesquisa
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