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RESUMO 

Tiseo BC. Avaliação da função hormonal reprodutiva, parâmetros seminais e 

da fragmentação do DNA dos espermatozoides em pacientes com lúpus 
eritematoso sistêmico [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo; 2018. 

Introdução: O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença crônica 

autoimune com predomínio no sexo feminino e com evidente impacto em sua 

fertilidade. Por sua vez, em homens com LES foi observado alterações nos 

parâmetros seminais e nos níveis de hormônios sexuais. A análise seminal 

somente apresenta baixa correlação com potencial de fertilidade dos pacientes. 

Recentemente, a análise da integridade do DNA do espermatozoide tem 

mostrado melhor capacidade prognóstica para predizer a fertilidade do que os 

parâmetros seminais convencionais. Objetivo: Avaliar a fragmentação do DNA 

espermático de homens com LES sem azoospermia. Métodos: Vinte e oito 

pacientes homens, consecutivos, com LES (pelos critérios da ACR) e 34 

controles foram avaliados conforme dados demográficos e de exposição 

ambiental, avaliação urológica, perfil hormonal e avaliação seminal (incluindo a 

fragmentação do DNA espermático). Aspectos clínicos, escores de atividade e 

dano cumulativo da doença e aspectos do tratamento também foram 

analisados. Resultados: Mediana da idade [33(20-52) vs. 36.5(25-54) anos, 

p=0.329] e frequência de varicocele (25% vs. 32%, p=0.183) foram similares 

entre o grupo de pacientes e o grupo controle. Na análise da fragmentação do 

DNA do espermatozoide observou-se quantidades significativamente mais altas 

de células classe III [44(9-88) vs. 16.5(0-80)%,p=0.001] e células classe IV 

[10.5(3-86) vs. 7(0-36)%,p=0.039] no grupo com LES. O índice de 

fragmentação do DNA espermático também foi significativamente mais alto em 

pacientes com LES [62(31-97) vs. 25.5(0-100)%, p<0.001]. Parâmetros 

seminais convencionais (incluindo contagem espermática, motilidade e 

morfologia) foram similares em ambos os grupos. Dentro de grupo de pacientes 

com LES não foi observada correlação entre o índice de fragmentação do DNA 

espermático com idade, duração da doença, SLEDAI-2K e SLICC/ACR-DI ou 

dose cumulativa de predinisona, hidroxicloroquina, metotrexato, azatioprina, 
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micofenolato mofetil ou ciclofosfamida intravenosa (CIC) (p>0.05). Análises 

adicionais evidenciaram que motilidade espermática total foi significativamente 

menor no grupo que fez uso de CIC [64%(15-83) vs. 72%(57-86)%, p=0.024]. O 

índice de fragmentação do DNA espermático foi semelhante nos dois grupos 

[52.5(31-95) vs. 67.5(34-97)%, p=0.185]. Conclusões: Homens com SLE sem 

azoospermia apresentam maior índice de fragmentação do DNA espermático 

sem alteração dos parâmetros seminais ou hormonal. CIC não parece ter papel 

significativo nesta alteração. Estudos prospectivos futuros são necessários 

para determinar o impacto desta alteração na fertilidade destes pacientes. 

 

Descritores: Lúpus eritematoso sistêmico; Espermatozoides; Fertilidade; 

Fragmentação do DNA; Análise do sêmen; Infertilidade masculina 
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SUMMARY 

Tiseo BC. Evaluation of sexual reproductive hormones, seminal parameters and 

sperm DNA fragmentation in patients with systemic lupus erythematosus 

[thesis]. Faculty of Medicine, University of Sao Paulo, SP (Brazil); 2018. 

Introduction: Systemic lupus erythematosus (SLE) is a chronic autoimmune 

disease with a female predominance and have clear impact on fertility. In male 

SLE has been shown to alter seminal parameters and sexual hormonal levels. 

Recently, sperm DNA integrity analysis has shown better prognostic 

performance to predicting male fertility than seminal parameters. Objective: To 

evaluate sperm DNA fragmentation in non-azoospermic male SLE patients. 

Methods: Twenty-eight consecutive male SLE patients (ACR criteria) and 34 

healthy controls were evaluated for demographic/exposures data, urologic 

evaluation, hormone profile and seminal analysis (including sperm DNA 

fragmentation). Clinical features, disease activity/damage scores and treatment 

were also assessed. Results: Median age [33(20-52) vs. 36.5(25-54) years, 

p=0.329] and frequency of varicocele (25% vs. 32%, p=0.183) were similar in 

SLE patients and healthy controls. Sperm DNA fragmentation showed 

significantly higher levels of cells class III [44(9-88) vs. 16.5(0-80)%, p=0.001] 

and cell class IV [10.5(3-86) vs. 7(0-36)%,p=0.039] in SLE. Sperm DNA 

fragmentation Index was also significantly higher in SLE patients [62(31-97) vs. 

25.5(0-100)%, p<0.001]. Conventional sperm parameters (including sperm 

count, motility and morphology) were similar in both groups. In SLE patients no 

correlations were observed between sperm DNA fragmentation index with age, 

disease duration, SLEDAI-2K and SLICC/ACR-DI scores, and cumulative dose 

of prednisone, hydroxychloroquine, intravenous cyclophosphamide (IVCYC), 

methotrexate, azathioprine and mycophenolate mofetil (p>0.05). Further 

analysis of SLE patients treated with and without IVCYC showed that total 

sperm motility was significantly lower in the former group [64%(15-83) vs. 

72%(57-86)%, p=0.024]. Sperm DNA fragmentation index was alike in both 

groups [52.5(31-95) vs. 67.5(34-97)%, p=0.185]. Conclusions: To our 

knowledge, this is the first demonstration that male non-azoospermic SLE 

patients have increased sperm DNA fragmentation without evident gonadal 
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dysfunction. IVCYC does not seem to be a major determinant for this 

abnormality. Future prospective study is necessary to determine the impact of 

this alteration in these patients’ fertility. 
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1  INTRODUÇÃO 
 
1.1 Considerações sobre o lúpus eritematoso sistêmico  

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença autoimune do tecido 

conectivo, multissistêmica, clinicamente heterogênea, que possui uma ampla 

variedade de apresentações clínicas. Atinge raramente o gênero masculino (1 

masculino: 9 feminino) em idade reprodutiva, iniciando-se mais comumente 

entre 20 e 40 anos1, 2. Deste modo, envolve questões importantes relacionadas 

ao potencial de fertilidade desses pacientes3. O LES pode manifestar-se de 

forma benigna, embora também possa apresentar uma evolução extremamente 

grave e por vezes fatal. Tem prevalência estimada em 20 a 150 casos por 

100.000 indivíduos e no último século sua incidência triplicou devido, em 

grande parte, a melhora no diagnóstico1, 4, 5. No Brasil não temos dados exatos, 

mas estima-se que na América do Sul a incidência seja em torno de 1 a 25 

casos por 100.000 habitantes6. 

O diagnóstico precoce por meio de testes laboratoriais mais específicos, 

a padronização de critérios classificatórios e o surgimento de modalidades 

terapêuticas mais efetivas para o controle da doença têm contribuído para a 

melhoria do prognóstico com uma maior sobrevida dos pacientes afetados7. 

Essa maior sobrevida faz com que cada vez mais aumente o interesse em 

complicações de longo prazo decorrentes da própria doença ou das 

terapêuticas utilizadas, contribuindo assim para um melhor cuidado e 

consequentemente uma melhor qualidade de vida nesses pacientes incluindo, 

neste âmbito, a fertilidade dos indivíduos8, 9. 

Nos últimos anos no HC-FMUSP, estudos têm sido realizados para 

avaliar a função gonadal em pacientes com LES de ambos os gêneros9-21. 

Claramente, em pacientes do sexo feminino, observa-se uma elevada 

frequência de falência ovariana precoce além de outras alterações do ciclo 

menstrual devido tanto às medicações quanto à atividade da doença podendo 

determinar infertilidade a estas mulheres14, 22. Em homens esta relação não 

está claramente estabelecida, mas alterações testiculares já foram claramente 

demonstradas19, 20. Nesse sentido, três publicações recentes foram realizadas 

pelo nosso grupo com foco no impacto testicular da doença. Suehiro et al. 
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evidenciaram que a função das células de Sertoli em pacientes com LES é 

alterada afetando a secreção de Inibina B e que a relação Inibina B/hormônio 

folículo estimulante (FSH) é um marcador precoce de toxicidade do uso da 

ciclofosfamida no tratamento destes pacientes e pode antecipar o diagnóstico 

de futuras alterações no perfil hormonal17. Vecchi et al., investigando 

antropometria peniana em pacientes com LES, também evidenciaram elevação 

no FSH e diminuição de testosterona nestes indivíduos assim como diminuição 

do tamanho e circunferência peniana. Além disso, nesse grupo foram 

encontrados 4% dos pacientes com Síndrome de Klinefelter, mas nenhum com 

microdeleção do cromossomo Y12. Não obstante, Soares et al. demonstraram 

elevada presença de anticorpos antiespermatozoides em pacientes com LES 

alcançando prevalência de 40%, no entanto, sem nenhuma evidente 

associação com parâmetros da função gonadal19. Os autores acreditam que a 

alteração da fertilidade destes pacientes pode, em parte, ser explicada pela 

agressão direta aos testículos por estes anticorpos23. 

Sendo assim, o LES tem baixa prevalência no sexo masculino, no 

entanto, acomete os homens principalmente durante o seu período reprodutivo. 

As alterações acima citadas, em pacientes com LES, apresentam potencial 

impacto na fertilidade masculina. 

1.2 Considerações sobre a avaliação da fertilidade no homem 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que aproximadamente 

80 milhões de pessoas ao redor do mundo apresentem problemas relacionados 

à infertilidade24. De acordo com a Sociedade Americana de Medicina 

Reprodutiva, 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 

contraceptivo25. Atualmente, estima-se que a infertilidade atinja 10% a 20% dos 

casais em idade reprodutiva, independente de suas origens étnicas ou 

sociais26-29.  

Dentre as causas de infertilidade masculina podemos destacar  o 

hipogonadismo hipogonadotrófico, uso inadvertido de anabolizantes, alterações 
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genéticas, exposição à gonadotoxinas, varicocele, obstrução do trato 

reprodutivo incluindo as doenças autoimunes30, 31. Uma das doenças 

autoimune relacionadas a infertilidade é o LES que apresenta claramente 

associação em pacientes do sexo feminino, conforme acima descrito, 

ocorrendo por diversos mecanismos32 sendo o mais comum a irregularidade 

menstrual que afeta aproximadamente 53% das pacientes33. No sexo 

masculino esta relação não é tão evidente, porém alguns estudos, descritos 

acima, demonstram lesão testicular e alteração na função das células de Sertoli 

indicando existir uma associação entre LES e alteração da função testicular17, 

19. 

O advento da fertilização in vitro (FIV), divulgado ao mundo inicialmente 

por Palermo et al., em 1992, incorporou inúmeros benefícios à reprodução 

humana, possibilitando a paternidade aos homens com infertilidade decorrente 

de causas graves34. Sendo assim, até mesmo homens com azoospermia não 

obstrutiva, considerados previamente estéreis, podem gerar seus próprios 

filhos biológicos por meio da injeção intracitoplasmática de espermatozoide 

(ICSI) no oócito35, 36. No entanto, os resultados promissores rapidamente 

difundidos pelo mundo e a possibilidade de sua utilização como forma de 

tratamento na maior parte das causas de infertilidade masculina, diminuíram o 

interesse tanto pelo diagnóstico específico de doenças potencialmente curáveis 

quanto na pesquisa de novas opções de reais tratamentos da infertilidade37. 

A avaliação da fertilidade dos homens baseia-se, inicialmente, na 

avaliação dos parâmetros seminais clássicos. Porém, estes valores tem pouca 

correlação com o potencial de fertilidade dos indivíduos. Recentemente, o 

interesse no entendimento e no diagnóstico das alterações da função 

espermática tem aumentado com o uso de novos testes para esta avaliação. 

Dentre estes testes, o teste que tem demonstrado maior importância é a 

avaliação da fragmentação do ácido desoxirribonucleico (DNA) espermático, 

sendo capaz de prever a fertilidade do indivíduo com maior acurácia38, 39. 

1.3 Considerações sobre a fragmentação do DNA espermático 

Na última década, ocorreram avanços consideráveis na compreensão do 

processo reprodutivo masculino nos aspectos biológico, molecular e genético40. 
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Esses avanços ressaltaram a importância do conhecimento da fisiologia do 

espermatozoide e da compreensão do mecanismo de fertilização, culminando 

com a introdução de marcadores bioquímicos de função espermática41, 42. 

Defeitos na função espermática são responsáveis por aproximadamente 20% 

das causas de infertilidade masculina, envolvendo uma extensa gama de 

alterações das funções como movimento anormal do flagelo, falha no 

reconhecimento da zona pelúcida e inibição da fusão do espermatozoide com o 

oócito43-48. Apesar da análise seminal ser a ferramenta disponível mais utilizada 

na rotina de prática clínica, esse exame possui importantes limitações 

relacionadas à etiologia da disfunção espermática, assim como na 

determinação da capacidade de fertilização do espermatozoide. 

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 

idiopática49. A introdução de novos biomarcadores de função espermática na 

prática clínica possibilita 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 fatores prognósticos das taxas de gravidez, tanto 

espontânea quanto por meio dos métodos de reprodução assistida. Nesse 

sentido, foram descritos alguns testes nos últimos anos, incluindo avaliação da 

reação acrossômica, penetração espermática e hemizona, níveis de creatina 

quinase, radicais livres de oxigênio, citoquinas como a interleucina 6, 

capacidade antioxidante total, peroxidação lipídica e teste de fragmentação do 

DNA50-58.  

Nível aumentado de radicais livres de oxigênio (ROS) também tem sido 

demonstrado no sêmen de 25% a 40% dos homens inférteis59, 60. Os efeitos 

danosos das altas concentrações de oxigênio são atribuídos à formação de 

ROS61. O metabolismo aeróbico normal está relacionado ao nível ideal de 

radicais livres que depende do equilíbrio entre os processos de produção e de 

eliminação desses radicais. Em condições normais, o espermatozoide produz 

pequenas quantidades de radicais livres necessários à realização de processos 

fisiológicos normais, como a capacitação, reação acrossômica e fusão do 
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espermatozoide com o óvulo62, 63. Esses radicais livres gerados são 

continuamente neutralizados por meio de mecanismos de defesa, sendo o 

principal deles mediado pelos antioxidantes presentes no plasma seminal64. 

Entretanto, quando ocorre um aumento na produção de radicais livres ou uma 

insuficiente neutralização pelos antioxidantes, institui-se uma situação 

denominada estresse oxidativo43, 59. Aparentemente, o desequilíbrio entre ROS e 

antioxidantes é principalmente secundário ao aumento da produção de ROS, 

sendo dificilmente causado pela diminuição da capacidade antioxidativa 

seminal43.  

O estresse oxidativo produz um dano extenso nas proteínas e modificações 

no citoesqueleto, além de inibir mecanismos celulares65. Também causa 

alterações importantes na motilidade dos espermatozoides por danos 

peroxidativos dos radicais livres à membrana plasmática66. A membrana 

plasmática dos espermatozoides é extremamente sensível aos ROS pela sua 

composição rica em ácidos graxos poli-insaturados.  

Uma das principais consequências do estresse oxidativo é o dano à 

integridade do DNA do núcleo e ao DNA mitocondrial. O DNA da mitocôndria 

parece ser mais sensível ao dano oxidativo que o DNA nuclear por não possuir 

histonas, que exercem um papel protetor no DNA nuclear, e também por 

apresentar pobre atividade reparadora da DNA polimerase mitocondrial em 

relação à nuclear67. O processo de fertilização em humanos, assim como o 

desenvolvimento embrionário, depende da integridade do DNA nuclear dos 

espermatozoides68. Diferentemente da estrutura da cromatina das células 

somáticas, a cromatina espermática é extremamente compactada. Para tanto, 

nos últimos estágios da espermatogênese, as histonas são trocadas por 

proteínas de transição e depois por protaminas69. As ligações inter e 

intramoleculares entre as protaminas ricas em cisteína com pontes dissulfídicas 

permitem uma compactação e estabilização ainda maior do núcleo 

espermático, protegendo o DNA espermático de fatores externos.  

A etiologia do dano ao DNA espermático é multifatorial e pode ocorrer 

como consequência a fatores intrínsecos ou extrínsecos. Os defeitos 

intrínsecos que predispõem ao dano do DNA incluem a deficiência de 

protamina, mutações que afetam adversamente a compactação do DNA, ou 
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outros defeitos do empacotamento70. Espermatozoides que iniciam o processo 

de apoptose e posteriormente interrompem esse ciclo apresentam um maior 

dano ao DNA71. Esse mecanismo é semelhante ao que ocorre com o 

envelhecimento do homem72.  

Existe associação entre o aumento dos níveis de ROS no sêmen e as 

alterações da estrutura do DNA do espermatozoide em homens com 

diagnóstico de infertilidade73. Fatores externos como o calor, agentes 

quimioterápicos, radiação e outras gonadotoxinas estão associados com um 

aumento na quantidade de espermatozoides ejaculados com dano do DNA74. 

De maneira semelhante, infecções do trato reprodutivo, a presença de 

varicocele, disfunções hormonais e o tabagismo foram previamente 

relacionados com aumento do dano ao DNA dos espermatozoides, tanto em 

modelos experimentais, como em humanos75-79. A lesão no DNA nuclear tem 

sido associada a aumento na taxa de abortos, baixas taxas de fertilidade e 

também a redução da qualidade seminal. Trabalhos experimentais demonstram 

que processos autoimunes também levam a dano no DNA do 

espermatozoide80. 

A análise da fragmentação do DNA do espermatozoide através da 

susceptibilidade da cromatina é capaz de fornecer um índice de fragmentação 

de DNA que se relaciona negativamente com a fertilidade dos pacientes além 

de prever o potencial para FIV81. Estudos recentes mostraram a relação da 

fragmentação do DNA com perda de embrião no primeiro trimestre após FIV82, 

apesar disso, outras publicações não mostraram diminuição na taxa de 

sucesso de técnicas de reprodução assistida83, 84. Acredita-se que a 

fragmentação do DNA do espermatozoide deve estar envolvida na alteração do 

desenvolvimento do embrião e levando a uma menor taxa de evolução dos 

fetos, apesar do real mecanismo envolvido neste processo não estar 

totalmente esclarecido85. 

 Atualmente existem 4 métodos para análise da fragmentação do DNA 

do espermatozoide. A avaliação através de TUNEL assay baseia-se na 

identificação de quebras na fita de DNA através de inserção de nucleotídeos 

marcados nestas pontas livres pelo do uso de uma enzima chamada TdT 

transferase e posterior quantificação destes nucleotídeos marcados86. No 
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método SCSA (Sperm chromatin structure assay) avalia-se a susceptibilidade 

da cromatina a ação de solução ácida. Utiliza-se o corante laranja de acridina 

que marca DNA dupla fita de verde e DNA fita simples em vermelho. Após a 

exposição a uma solução ácida, o material é corado e levado para avaliação 

em citômetro de fluxo onde a proporção entre as duas emissões de luz, verde e 

vermelho, é avaliada87. No método de dispersão da cromatina espermática (em 

inglês: Sperm chromatin dispersion - SCD) avalia-se, igualmente ao SCSA, a 

susceptibilidade da cromatina a solução ácida, porém classifica-se a 

fragmentação do DNA através da análise da dispersão do halo em gelatina 

Agar-agar com marcador fluorescente, necessitando apenas de microscópio de 

campo claro88. Já a análise através do COMET assay baseia-se na avaliação 

individual de células em eletroforese em gel após a quebra da célula em 

solução salina e detergente. Células com alto grau de fragmentação do DNA 

apresentam maior dispersão na eletroforese. As células são coradas com 

corante fluorescentes e avaliadas em microscópio de fluorescência podendo 

também serem obtidas imagens e estas serem avaliadas por programas 

automatizados para a classificação da dispersão do DNA89. 

Recentes estudos compararam as análises de fragmentação de DNA do 

espermatozoide demonstraram  que  as análises com TUNEL, SCSA, SCD e 

COMET são capazes de diferenciar pacientes férteis de inférteis90-92. 

Atualmente a avaliação através de SCSA é a mais utilizada e com maior 

normatização entre laboratórios clínicos e experimentais, porém necessita de 

análise com citômetro de fluxo e tem custo mais elevado93. A análise por meio 

de COMET compara-se ao SCSA e ao TUNEL na capacidade de correlação 

com potencial de fertilidade, apresenta custo inferior, não necessita de 

citômetro de fluxo e tem maior acurácia em definir a fertilidade do indivíduo que 

todos os outros testes91, 94. Ribas-Maynou J et al. demonstraram que o COMET 

realizado em meio alcalino possui a maior área sobre a curva ROC comparado 

com os outros testes, tendo assim, um maior valor preditivo positivo e negativo 

em relação a fertilidade85. Deste modo decidimos pelo uso da técnica COMET 

alcalino em nosso estudo. 

 



	

8	 	

1.4 Considerações sobre o uso da ciclofosfamida em pacientes com 
lúpus eritematoso sistêmico e seu impacto na fertilidade masculina 

A ciclofosfamida é uma droga que foi introduzida no arsenal terapêutico 

médico em na década de 1960. Desde o início de seu uso sua atividade 

imunomoduladora foi objeto de grande atenção por parte dos pesquisadores95, 

96. Esta droga possuiu efeito alquilante através de seu principal metabolito que 

é ativado após a passagem no metabolismo hepático mediado pelo citocromo 

P45097, levando a ligação cruzadas entre pontes de guanina na cadeia de 

duplo fita de DNA acarretando apoptose devido a ruptura do mecanismo 

celular. Existem três mecanismos propostos para a atividade imunomoduladora 

da ciclofosfamida: eliminação das células T regulatórias, indução da produção 

de fatores de crescimento de células T como Interferon ou criação de um nicho 

imunológico através de células T reativas a tumores98.  

Estudos iniciais já observaram seu potencial para imunomodulação e 

também demonstraram seu potencial efeito deletério na fertilidade dos 

indivíduos99, 100. Particularmente no caso dos pacientes do sexo masculino com 

LES, observou-se sua associação com azoospermia e outras alterações nos 

parâmetros seminais17, 19. Sendo assim, acredita-se que exista impacto na 

fertilidade masculina, apesar de nenhum  estudo publicado ter avaliado 

especificamente este parâmetro. 

1.5 Justificativa do projeto 

Tendo em vista a falta de acurácia dos parâmetros seminais no auxílio ao 

diagnóstico de infertilidade, a utilização do nível de fragmentação do DNA no 

espermatozoide representa um marcador mais sensível e preciso no avaliação 

da fertilidade masculina52, 101, 102.  

Embora estudos tenham relatado a avaliação da função gonadal em 

homens com LES utilizando parâmetros seminais, avaliação hormonal e 

volume testicular, na literatura até o presente momento, a avaliação da função 

espermática por meio da dosagem do nível de fragmentação do DNA do 

espermatozoide, ainda não foi descrita  neste grupo de pacientes. 

Deste modo, a dosagem do nível de fragmentação do DNA espermático 

pode representar um marcador importante na avaliação do potencial de 
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fertilidade dos pacientes com LES e quantificar o real impacto da doença e das 

medicações utilizadas no seu tratamento na função testicular deste grupo de 

pacientes.  
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2 OBJETIVOS 

 
Os objetivos deste estudo são:  

1. Avaliar a fragmentação do DNA dos espermatozoides em homens 

com LES, assim como análise hormonal reprodutiva e parâmetros 

seminais. 

2. Avaliar o impacto do uso da Ciclofosfamida na fragmentação do DNA 

espermático dos homens com LES. 

3. Avaliar a associação entre o índice de fragmentação do DNA dos 

espermatozoides em homens lúpicos com manifestações clínicas, 

atividade da doença, dano cumulativo e terapêuticas utilizadas. 
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3  PACIENTES E MÉTODOS 
 
3.1  Local do Estudo 

Este estudo foi realizado  com desenho de caso-controle. Uma amostra de 

conveniência foi utilizada sendo composta de 40 homens com diagnóstico de 

LES acompanhados na Disciplina de Reumatologia do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), com 

idades entre 18 e 55 anos. O grupo controle foi composto por 40 homens em 

programação para vasectomia. 

As avaliações clínicas foram realizadas no ambulatório de Urologia e no 

ambulatório de LES da Disciplina de Reumatologia do HC-FMUSP entre 

outubro de 2016 a janeiro de 2018.  

As análises seminais e a dosagem da fragmentação do DNA espermático 

foram realizadas no laboratório do centro de reprodução humana do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (CRH 

HC-FMUSP).  
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3.2  Desenho do estudo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES: Lúpus eritematoso sistêmico 

Figura 1. Desenho do estudo 
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3.3  Seleção dos pacientes 

Foram incluídos pacientes com LES que estavam em acompanhamento 

na Disciplina de Reumatologia do HC-FMUSP que preenchiam os critérios de 

classificação do American college of rheumatology (ACR) para LES conforme 

estabelecido pela Systemic lupus collaborating clinics (SLICC) em 2012103 e 

com idade entre 18 e 55 anos. 

O grupo controle foi constituído por quarenta homens, provenientes da 

Divisão de Urologia do HC-FMUSP, que eram sabidamente férteis e que 

procuraram o departamento espontaneamente a fim de serem submetidos a 

vasectomia. Os participantes foram incluídos no estudo após assinatura de 

termo de consentimento esclarecido e informado. 

3.4  Cálculo da amostra 

Para o cálculo amostral utilizamos a proporção de homens com LES com 

alterações nos parâmetros seminais de 24% conforme observado por Suehiro 

RM, et al17, utilizando nível de significância de 5% e poder do teste de 90% 

obtivemos uma amostra de 29 casos e 29 controles. Optamos por ampliar para 

40 indivíduos em cada grupo devido ao risco de azoospermia entre os 

pacientes e de perda de dados durante o estudo. 

3.5  Critérios de exclusão 

Os seguintes critérios de exclusão utilizados foram: 

• Pacientes vasectomizados; 

• Uso de reposição hormonal androgênica; 

• História de qualquer neoplasia ou irradiação pélvica; 

• Presença de tireoidopatias. 

• História prévia de quimioterapia, transplante, doenças consumptivas 

(câncer, falências orgânicas, tuberculose, infecção por HIV/SIDA); 

• Recusa a participação na pesquisa ou a coleta de exames; 

• Azoospermia na análise seminal convencional. 
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3.6 Critérios de avaliação dos indivíduos 

Todos os homens foram avaliados conforme os critérios abaixo listados.  

3.6.1 Avaliação clínica e demográfica dos indivíduos 

• Demográficos e socioeconômico-culturais: idade atual, raça, 

paternidade; 

• Exame físico para mensuração do volume testicular e classificação da 

varicocele, quando presente; 

• Avaliação hormonal incluindo LH, FSH, testosterona total e estradiol; 

• Análise seminal com determinação do volume seminal, pH, número total 

de espermatozoides, concentração espermática, motilidade total, 

motilidade progressiva, morfologia dos espermatozoides pelo critério 

estrito de Kruger;  

• Análise da fragmentação do DNA espermático; 

• Os grupos foram analisados e comparados com objetivo de verificação 

da homogeneidade de acordo com as seguintes variáveis: 

- Idade; 

- Raça; 

- Índice de massa corpórea (peso/altura2 em Kg/cm2); 

- Tabagismo (nunca, pregresso ou atual); 

- Etilismo (nunca, pregresso ou atual); 

- Histórico de DST; 

- Exposição a gonadotoxinas; 

- Presença de varicocele clínica uni ou bilateral. 

3.6.2  Avaliação clínica do lúpus eritematoso sistêmico 

Os pacientes foram entrevistados pelo médico responsável e por um 

reumatologista experiente para coleta dos seguintes dados: 

• Atividade da doença foi avaliada através da aplicação do escore 

Systemic lupus erythematosus disease activity index 2000 (SLEDAI-

2K)104 e o dano cumulativo através do escore Systemic lupus 
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international collaborating clinics damage index (SLICC-DI/ACR)105 nos 

pacientes acometidos. 

Os prontuários dos pacientes foram também revisados por um médico 

reumatologista em conjunto com o médico responsável quanto aos parâmetros: 

• Clinico-laboratoriais: idade quando do início da doença, duração e 

ocorrência de recidiva da doença. Manifestações do LES foram 

definidas como: lesões cutâneas (exantema malar ou discóide, úlceras 

orais, vasculites e/ou fotossensibilidade), envolvimento articular 

(artralgia ou artrite não erosiva), doença neuropsiquiátrica (convulsão, 

psicose, depressão, ou neuropatia periférica), comprometimento renal 

(proteinúria ≥ 0,5g/24h, presença de cilindros, hematúria persistente ≥ 10 

hemácias por campo ou insuficiência renal), doença cardiopulmonar 

(serosite, miocardite, doença pulmonar restritiva e hipertensão 

pulmonar), e anormalidades hematológicas (anemia hemolítica, 

leucopenia com leucócitos < 4.000/mm3, linfopenia com linfócitos < 

1.500/mm3 em duas ou mais ocasiões, e trombocitopenia com plaquetas 

< 100.000/mm3 na ausência de drogas ou infecção); 

• Terapêuticos: uso de corticosteróide, imunossupressores utilizados 

previamente e quando da inclusão no estudo, (ciclofosfamida, 

metotrexate, azatioprina, micofenolato e hidroxicloroquina), dose 

cumulativa de todas as drogas, sendo a dose de corticosteróide 

calculada em gramas equivalentes de predinisona; tempo de doença; 

cirurgias prévias;  

• Evolução clínica: recidiva da doença, intercorrências clínicas; 

• Presença de comorbidades. 

3.7 Exame físico 

O exame físico urológico foi realizado em todos os homens pelo mesmo 

examinador. O volume testicular foi aferido com o orquidômetro de Prader106 

(figura 2), com o paciente em decúbito dorsal. Este método gráfico para 

mensuração do volume testicular utiliza um conjunto de 12 modelos, de forma 

elipsoide, feitos de plástico com volumes de 1cm3, 2cm3, 3cm3, 4cm3, 5cm3, 
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6cm3, 8cm3, 10cm3, 12cm3, 15cm3, 20cm3 e 25cm3. O volume testicular foi 

estimado por meio de comparação visual ao conjunto de modelos durante a 

palpação dos testículos. 

 

 
Figura 2 - Orquidômetro de Prader 

O exame físico para pesquisa de varicocele foi realizado em consultório 

aquecido, estando os pacientes em posição ortostática e solicitada realização 

de manobra de Valsalva. A varicocele foi classificada, quando presente, de 

acordo com o critério modificado de Dubin & Amelar, conforme abaixo107.  

• Grau  1: Dilatação do cordão espermático palpável somente durante a 

manobra de Valsalva; 

• Grau  2: Dilatação do cordão espermático palpável sem a manobra de 

Valsalva; 

• Grau  3: Dilatação volumosa do cordão espermático visível. 

 

3.8  Análise hormonal 

Determinações hormonais foram realizadas na inclusão do estudo em 

pacientes e controles para avaliar a integridade do eixo hipotálamo-hipófise-

gônadas, cego para outros parâmetros da função gonadal. LH, FSH, 

testosterona total e estradiol foram avaliados. Coeficientes de variação intra e 

inter-ensaio foram limitados a 2,2% a 5,1 e 1,9% a 8,4%, respectivamente. Os 

valores normais utilizados foram: LH (1,7-8,6UI/L), FSH (1,4-12,8UI/l), 

testosterona total (249-836ng/dL) e estradiol  (25,8-60,7pg/mL).  
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3.9 Análise seminal 

A análise foi realizada de acordo com as normas estabelecidas pela 

OMS108. Todas as amostras de sêmen foram coletadas em salas apropriadas 

para coleta por meio de masturbação. Recipiente plástico de boca larga 

identificado, estéril e atóxico, foi utilizado na coleta das amostras. Todos os 

pacientes foram solicitados a realizar a coleta com abstinência sexual de 48 a 

120 horas. Os pacientes que apresentaram perda seminal durante a coleta foram 

submetidos à nova coleta após período adequado de abstinência. 

3.9.1 Avaliação macroscópica 

3.9.1.1 Volume  

O volume do ejaculado foi medido por aspiração de toda a amostra com 

o auxílio de uma pipeta graduada (Eppendorff, Hamburg, Alemanha). 

3.9.1.2 pH 

O pH seminal foi dosado utilizando-se papel medidor de pH (faixa de pH 

6,1 a 10). 

3.9.2 Avaliação Microscópica 

As amostras foram acondicionadas em uma incubadora (Fisher, Ontário, 

Canadá), à temperatura de 37°C, 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 vórtex (modelo AP 

56, Cole-Parmer, São Paulo, Brasil), em velocidade média durante 5 segundos, 

determinando-se os seguintes parâmetros abaixo descritos. 

3.9.2.1  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). A câmara de Makler possui uma profundidade de 

0,01mm e marcação graduada de 100 quadrados (área total de 1mm2), cada 

um com 0,1mm x 0,1mm. O volume compreendido na área de 10 quadrados 
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após a colocação da lamínula é de 0,001 mm3 ou milhão por mL. Sendo assim, 

a leitura direta da concentração da amostra de sêmen (106/mL) foi realizada 

pela simples contagem dos espermatozoides presentes na área de dez 

quadrados. Alíquota de 5µL de sêmen liquefeito foi colocado no centro da 

câmara de contagem e, após a colocação de lamínula, a contagem foi 

realizada em microscopia de fase, com aumento de 200 vezes (objetiva x 20). 

Todos os espermatozoides móveis e imóveis foram contados em três fileiras 

não consecutivas. A concentração espermática foi determinada pela média da 

contagem das três fileiras, expressa em milhões de espermatozoides por 

mililitro de sêmen (106/mL). 

3.9.2.2 Número total de espermatozoides  

O número total de espermatozoides no sêmen foi determinado pela 

multiplicação da concentração espermática em milhões por mililitro pelo volume 

do ejaculado em mililitro. O valor foi descrito em milhões (x 106). 

3.9.2.3  Motilidade espermática 

A avaliação da motilidade quantitativa e qualitativa, segundo os padrões 

estipulados pela OMS108, foi realizada na mesma câmara de contagem Makler 

com microscopia de fase, em aumento de 200 vezes (objetiva x 20). Alíquota 

de 5µL de sêmen foi colocada na câmara, 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, uma terceira 

contagem foi realizada. A média dessas avaliações foi utilizada no cálculo da 

motilidade. A motilidade espermática foi definida pela multiplicação do número 

de espermatozoides móveis por 100, dividido pela concentração espermática. 

O resultado foi 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 
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motilidade progressiva, móveis e imóveis de acordo com o grau de 

movimentação. As definições dos graus de motilidade foram classificadas 

segundo as recomendações da OMS. A motilidade total foi calculada a partir da 

soma das porcentagens de espermatozoides com respectivas motilidades, 

conforme recomendações da OMS109 .  

• Motilidade progressiva – espermatozoides móveis com progressão 

rápida ou lenta; 

• Motilidade total – espermatozoides móveis com progressão rápida ou 

lenta + espermatozoides móveis porém sem progressão; 

• Imóveis – espermatozoides imóveis. 

3.9.2.4 Morfologia espermática  

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. Após a 

secagem em temperatura ambiente foi aplicado cimento celular (meio de 

inclusão rápida para microscopia [Entellan, Merck catálogo # 1079610100, São 

Paulo, Brasil]) para aderência da lamínula, conservando o aspecto do material 

corado. 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 possuir 

configuração oval, absolutamente perfeita, medindo entre 5 e 6µm de 

comprimento e 2,5 e 3,5µm de largura110. Além disso, quando possui 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 

apresentar delgada, anexada à parte central do corpo, medindo menos de 1µm 

de largura, sendo o comprimento aproximadamente uma vez e meia o do 
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segmento cefálico. A presença de inclusão citoplasmática também foi 

considerada anormal. A cauda foi considerada normal quando se apresentar 

uniforme, ligeiramente mais fina que a peça intermediária, medindo 

aproximadamente 45µm, não podendo estar em espiral.  

3.9.2.5 Teste de leucocitospermia (Endtz) 

Esse teste identifica a presença de leucócitos do tipo granulócitos 

polimorfonucleares. O teste de Endtz foi realizado em todas as amostras 

juntamente com a avaliação microscópica da concentração e motilidade, porém 

em microscópio sem contraste de fase, sob aumento de 100x (objetiva x10). 

Misturou-se em um tubo para microcentrifugação, cor âmbar, 10µL de sêmen 

liquefeito com 10µL de meio Ham´s F-10 com HEPES (Irvine Scientific, 

catálogo # 99168, Santa Ana, EUA) e 20µL de solução de trabalho de 

benzidina – Endtz (4,0mL de solução estoque [25mL de Ethanol a 96%, 0,0625 

gramas de benzidina – Sigma Chemical CO., catálogo # B3503, St. Louis, EUA 

- 25mL  de água destilada] e 50µL de H2O2 a 3%). O tubo foi agitado com o 

auxílio de um agitador de tubos vortex e colocado em repouso por 5 minutos. 

Após esse período, 5µL foram colocados na câmara de Makler e observados 

com aumento de 10x, sem contraste de fase. Todos os granulócitos corados 

positivamente com peroxidase (neutrófilos, leucócitos polimorfonucleares e 

macrófagos) tornaram-se marrom escuro. Após a contagem, o número de 

leucócitos foi multiplicado por 4 (fator de diluição) e dividido por 10, obtendo-se 

o resultado em milhões por mililitro de sêmen. Duas câmaras foram avaliadas 

por amostra. Foram considerados valores normais quando inferiores a 1 x 106  

leucócitos/mL. 

3.10 Análise da fragmentação do DNA dos espermatozoides – Alkaline 
COMET Assay 

Após a análise do espermograma, o restante da amostra foi analisado 

através de uma modificação do método descrito por Hughes et al.111. Uma 

lâmina previamente preparada com uma camada de 1mL de agarose normal 

melting point foi utilizada. Os exames foram realizados em duplicata por 

paciente. Uma alíquota de esperma foi diluída em agarose com baixo ponto de 



	

21	 	

derretimento (LMPA – low-melting point agarose) a 0,7% até concentração de 

espermatozoides de 1 x 106/mL. Alíquotas de 100 µL foram pipetadas sobre a 

lâmina de microscopia previamente preparada com agarose normal e coberta 

com uma lamínula. Aguardou-se 10 minutos para solidificação a 4°C. A matriz 

de agarose permite trabalhar com o esperma sem fixá-lo em um ambiente de 

suspensão líquida. As lamínulas foram retiradas e foram recobertas com 200µL 

de LMPA e cobertas com lamínula. Aguardou-se 10 minutos para solidificação 

a 4°C, no escuro conforme figura 3. As lâminas foram, então, cobertas com 

1mL de solução de lise (Triton X a 4%, 0,04M DTT, NaCl 2,5M, 0,1M EDTA 

eTris base 0,01M, pH 7,5) por 20 minutos no escuro a 4°C conforme figura 4. O 

processo de denaturação foi interrompido através de lavagem do material com 

água milli Q por 5 minutos a temperatura ambiente. As lâminas então foram 

colocadas em cuba de eletroforese e recobertas com solução gelada alcalina 

para eletroforese (300mM NaOH e 1mM EDTA) a 4°C. Após 20 minutos de 

período de estabilização, a eletroforese horizontal foi realizada com 35V e 

200mA por 20 minutos conforme figura 5. Após o procedimento, as lâminas 

foram lavadas com solução tampão tris-borato-EDTA (TBE) 3 vezes e fixadas 

com álcool 70% e 100%. As lâminas foram coradas com corante fluorescente 

SYBR Green II (Thermo Fischer, número de catálogo S-7564, EUA) para 

simples fitas de DNA e avaliadas em microscópio de fluorescência (Olympus, 

BX51, fluorescense microscope, EUA). 

Estas lâminas foram avaliadas por um pesquisador treinado e 100 

células foram analisadas e categorizadas em 4 padrões: I – Cabeça evidente e 

pouca cauda ou sem cauda, II- Cabeça pouco apagada e cauda pouco 

aparente, III – Cabeça pouco evidente e cauda bem arrastada e IV – Cabeça 

bem pequena e cauda muito arrastada. Células com pequeno cometa ou 

cometa ausente foram consideradas com DNA pouco fragmentado (classe I e 

II) (figura 6). 

Para esta análise os indivíduos com azoospermia foram excluídos 

devido a impossibilidade técnica desta avaliação. 
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Figura 3 – Método de confecção da lâmina para avaliação da 

fragmentação do DNA do espermatozoide. 

 

 
Figura 4 – Método para cobertura da lâmina com solução de lise para 

avaliação da fragmentação do DNA do espermatozoide. 
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Figura 5 – Método eletroforese em meio alcalino para avaliação da 

fragmentação do DNA do espermatozoide pelo método COMET. 

 

 

 
Figura 6 - Padrões de dispersão do DNA dos espermatozoides no teste 

cometa alcalino. 

 

Foi definido então o DFI (índice de fragmentação do DNA, DNA 

fragmentation Index) através da seguinte fórmula [(III + IV) / (I + II + III + IV)] x 

100 definido assim a porcentagem de células com fragmentação no DNA. 
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3.11 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 de pesquisa. O TCLE 

foi entregue aos pacientes antes da sua avaliação e da realização dos exames. 

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 

serão mantidos. Caso os resultados do ensaio forem publicados, a identidade 

dos pacientes permanecerá confidencial, conforme exigido pelas normas 

nacionais e internacionais. 

3.12 Coleta dos dados 

Os dados do estudo foram coletados e gerenciados usando ferramentas 

de captura de dados eletrônica da REDCap (Research Electronic Data Capture) 

hospedadas no Instituto Feinstein para pesquisa médica. O REDCap é um 

aplicativo seguro, baseado na web, projetado para suportar a captura de dados 

para estudos de pesquisa com interface intuitiva para entrada de dados 

validados, apresenta trilhas de auditoria para monitoramento de manipulação de 

dados e possui procedimentos automatizados de exportação para transferências 

de dados contínuos para pacotes estatísticos usuais e procedimentos para 

importar dados de fontes externas. 

 O uso deste software possibilita uma aquisição mais fidedigna e menos 

sujeita a interferências externas com maior confiabilidade nos dados 

adquiridos112. 

3.13 Análise estatística 

As variáveis quantitativas foram descritas como média e desvio padrão, 

quando apresentavam distribuição normal aferida pelo método de Wilk-Shapiro, 

no caso de variáveis com distribuição anormal, foram descritas como mediana e 

intervalo interquartil. Teste t student foi utilizado para comparar médias quando 

variáveis tinham distribuição normal, já o teste não-paramétrico de Mann-

Whitney U foi utilizado para comparar os grupos, nas outras situações, 

controlando-se o nível de significância pela correção de Bonferroni. As variáveis 

categóricas são descritas como número ou porcentagem e, neste caso, utiliza-se 
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o teste qui-quadrado de Pearson ou Kruskal-Wallis. Para as correlações entre 

variáveis foi utilizado os testes de Pearson, quando distribuição normal, e de 

Spearman quando a distribuição foi não-normal. Todas as análises estatísticas 

foram feitas com o programa SAS University Edition® (SAS® Inc; North Carolina, 

EUA). Todos os testes foram unicaudais e o valor p<0,05 foi considerado 

estatisticamente significante. 
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4 RESULTADOS 

 
Foram incluídos 80 indivíduos no estudo, sendo 40 no grupo controle e 40 

pacientes com LES. Todos foram devidamente orientados sobre a participação 

no estudo e concordaram, assinando o TCLE. Três indivíduos do grupo 

controle tinham doenças crônicas graves e foram excluídos da análise assim 

como 2 pacientes do grupo LES, especificamente (1) transplante renal e (1) 

tumor de pulmão. Ademais, 1 indivíduo do grupo controle e 3 pacientes do 

grupo LES se recusaram a coleta de amostra seminal. Sendo assim, 36 

indivíduos do grupo controle e 35 pacientes com LES foram submetidos a 

avaliação clínica, coleta de exames hormonais e coleta de amostra de sêmen 

para análise seminal convencional e para análise da fragmentação do DNA dos 

espermatozoides. Além disso, foram excluídos da análise 2 indivíduos do grupo 

controle por perda do material da avaliação da fragmentação espermática 

devido a dificuldades técnicas e, também, 7 pacientes do grupo LES por 

azoospermia pela impossibilidade técnica de avaliação da fragmentação do 

DNA do espermatozoide (figura 7). Para os resultados foram então incluídos 34 

indivíduos do grupo controle e 28 pacientes com LES. 

Foram também realizadas subanálises dentro do grupo de pacientes com 

LES. Os pacientes foram divididos em dois grupos conforme o uso de 

ciclofosfamida para comparação das variáveis, sendo 12 pacientes que usaram 

ciclofosfamida e 16 não que fizeram uso. Além disso foram feitas avaliações de 

correlação entre tempo de doença, doses cumulativas das medicações, escore 

de atividade do LES, escore de dano cumulativo de LES, e o índice de 

fragmentação de DNA espermático. 
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Figura 7 – Fluxograma dos indivíduos incluídos no projeto durante o 

processo de exclusões. 
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4.1  Avaliação clínica e urológica 

Na avaliação clínica dos indivíduos submetidos a análise observamos que 

a população afetada por LES apresentou mesma idade, porém apresenta IMC 

inferior. No grupo de pacientes com LES, 54% tinham conseguido ter filhos na 

data da avaliação. Apenas um paciente com LES apresentou infertilidade. 

Em relação às demais variáveis não houve diferenças entre os grupos 

conforme tabela 1.  
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Tabela 1 - Comparação dos dados demográficos entre os grupos 

 LES 
(n=28) 

Controles 
(n=34) p 

Características demográficas e de 
exposições    

Idade, anos 33 (15) 36,5 (13) 0,325# 

Caucasianos 5 (18) 12 (35) 0,129& 

IMC, Kg/cm2 26 (5,4) 28,2 (6,7) 0,043# 

Tabagismo, atual ou prévio 12 (43) 11 (32) 0,398& 

Etilismo, atual ou prévio 23 (82) 26 (76) 0,588& 

DST 2 (7) 2 (6) 0,842& 

Exposição a gonadotoxinas 2 (7) 6 (18) 0,223& 

História pregressa de cirurgias 16 (57) 18 (56) 0,921& 

Avaliação urológica    

Volume Testicular, mL    

   Testículo direito 12 (3) 12 (3) 0,929# 

   Testículo esquerdo 12 (5) 12 (3) 0,817# 

Presença de varicocele 7 (25) 11 (32) 0,529& 
Nota: Valores expressos em mediana (intervalo interquartis) ou número (%); IMC: 
Índice de massa corpórea; DST: Doença sexualmente transmissível; #Teste utilizado: 
Mann-Whitney U; &Teste utilizado: Kruskal-Wallis; *O valor p<0,05 foi considerado 
significante. 
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4.2  Avaliação hormonal 

No grupo de pacientes com LES observamos uma mediana 

estatisticamente maior de LH e testosterona. Em relação FSH e estradiol não 

houve diferenças entre os grupos conforme tabela 2. 

 

Tabela 2 - Comparação da análise hormonal entre os grupos 

 LES 
(n=28) 

Controles 
(n=34) p 

LH, IU/L 6,25 (3,25) 3,95 (2,1) 0,001 

FSH, IU/L 4.4 (3,15) 3,15 (2,2) 0,264 

Testosterona total, ng/dL 500 (225) 389 (155) 0,002 

Estradiol, pg/mL 26,55 (13,4) 25,85 (14,5) 0,324 
Nota: Valores expressos em mediana (intervalo interquartis); LH: Hormônio 
luteinizante; FSH: Hormônio folículo estimulante; Teste utilizado: Mann-Whitney U; *O 
valor p<0,05 foi considerado significante. 
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4.3  Avaliação da análise seminal 

Em relação a análise da variáveis do espermograma não foram 

observadas diferenças entre os grupos avaliados. Medianas e respectivos 

valores de p estão dispostos na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Comparação da análise seminal entre os grupos 

 LES 
(n=28) 

Controles 
(n=34) p 

Abstinência, dias 3 (3) 3 (3) 0,766# 

Volume ejaculado, mL 2,5 (1,6) 2,5 (1,5) 0,362# 

Concentração, x106/mL 82,5 (108,5) 83,5 (53) 0,826# 

Contagem total, x106 151,5 (214,2) 203,8 (202,5) 0,416# 

Motilidade total, % 70,5 (16) 71 (19) 0,804# 

Motilidade progressiva, % 48,5 (24,5) 51 (18) 0,488# 

Morfologia estrita de Kruger, % 2,5 (4) 3 (3) 0,737# 

Leucocitospermia 3 (11) 2 (6) 0,490& 
Nota: Valores expressos em mediana (intervalo interquartis) ou número (%); #Teste 
utilizado: Mann-Whitney U; &Teste utilizado: Kruskal-Wallis; *O valor p<0,05 foi 
considerado significante. 
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4.4  Avaliação da fragmentação do DNA dos espermatozoides 

No grupo de pacientes com LES observou-se presença menor de células 

de classe I e uma presença significativamente maior de células classe III e IV. 

Além disso, o índice de fragmentação do DNA espermático foi 

significativamente maior no grupo LES. Dados expostos na tabela 4. 

 

Tabela 4 - Comparação da análise da fragmentação do DNA espermático entre 
os grupos 

 LES 
(n=28) 

Controles 
(n=34) p 

Células classe I 12 (29) 55 (40) <0,001 

Células classe II 15 (15,5) 15 (15) 0,921 

Células classe III	 44 (48,5) 16,5 (19) 0,001 

Células classe IV 10,5 (16) 7 (9) 0,039 

DFI, % 62 (35) 25,5 (25) <0,001 
Nota: Valores expressos em mediana (intervalo interquartis); DFI: Índice de 
fragmentação do DNA espermático; Teste utilizado: Kruskal-Wallis; *O valor p<0,05 foi 
considerado significante. 
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4.5  Subanálises dentro do grupo LES 

4.5.1 Avaliação clínica e urológica 

Foi realizada um subanálise apenas com os pacientes do grupo LES 

divididos em grupos conforme o uso ou não de ciclofosfamida. O grupo que fez 

uso de ciclofosfamida apresentou um valor de SLICC/ACR-DI maior. Ademais, 

nenhum paciente estava em uso atual de ciclofosfamida. Dados dispostos na 

tabela 5. 
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Tabela 5 - Comparação dos dados demográficos entre grupos de pacientes 
com LES separados pelo uso ou não de ciclofosfamida 

 Uso de CIC 
(n=12) 

Sem uso de CIC 
(n=16) p 

Características demográficas e  
de exposições    

Idade, anos 33,5 (16,5) 32,5 (15) 0,642# 

Duração da doença, anos 8,5 (10,5) 4,5 (5) 0,088# 

Caucasianos 3 (25) 2 (12,5) 0,401& 

IMC, Kg/cm2 27 (5,35) 25,6 (6,15) 0,430# 

Paternidade 7 (58,3) 8 (50) 0,667& 

Tabagismo, atual ou prévio 6 (50) 6 (37,5) 0,516& 

Etilismo, atual ou prévio 9 (75) 14 (87,5) 0,401& 

DST 1 (8,3) 1 (6,2) 0,835& 

Exposição a gonadotoxinas 0 (0) 2 (12,5) 0,212& 

História pregressa de cirurgias 8 (66,7) 8 (50) 0,386& 

Critérios e escores para LES    

Critérios diagnósticos ACR 6 (2) 5,5 (2) 0,886& 

SLEDAI-2K 0.5 (3) 0 (0) 0,161& 

SLICC/ACR-DI 1.5 (2,5) 0 (1) 0,020& 

Avaliação urológica    

Volume testicular, mL    

   Testículo direito 13,5 (4,5) 12 (1,5) 0,325# 

   Testículo esquerdo 12 (3) 12 (3,5) 0,325# 

Presença de varicocele 3 (25) 4 (25) 1,000& 
Nota: Valores expressos em mediana (intervalo interquartis) ou número (%); CIC: 
Ciclofosfamida; IMC: Índice de massa corpórea; DST: Doença sexualmente 
transmissível; LES: Lúpus eritematoso sistêmico; ACR: Colégio Americano de 
Reumatologia; SLEDAI-2K: Índice de atividade de doença do Lúpus eritematoso 
sistêmico; SLICC/ACR-DI: Índice de dano das clinicas colaboradoras para lúpus 
sistêmico; #Teste utilizado: Mann-Whitney U; &Teste utilizado: Kruskal-Wallis; *O valor 
p<0,05 foi considerado significante. 
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4.5.2 Avaliação hormonal 

A comparação entre os grupos não evidenciou diferenças 

estatisticamente significantes. O valor de estradiol apresentou tendência de 

elevação no grupo que fez uso de ciclofosfamida,  entretanto não foi 

estatisticamente significante. Dados na tabela 6. 
 

Tabela 6 - Comparação da análise hormonal entre grupos de pacientes com 
LES separados pelo uso ou não de ciclofosfamida 

 Uso de CIC 
(n=12) 

Sem uso de 
CIC (n=16) p 

LH, IU/L 5,35 (4,1) 6,6 (2,7) 0,500 

FSH, IU/L 2,6 (3,1) 4,85 (1,9) 0,109 

Testosterona total, ng/dL 516,5 (274) 484,5 (217) 0,853 

Estradiol, pg/mL 30,6 (11,3) 22,8 (14,8) 0,081 
Nota: Valores expressos em mediana (intervalo interquartis); CIC: Ciclofosfamida; LH: 
Hormônio luteinizante; FSH: Hormônio folículo estimulante; Teste utilizado: Mann-
Whitney U; *O valor p<0,05 foi considerado significante. 
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4.5.3 Avaliação da análise seminal 

O grupo que fez uso prévio de ciclofosfamida apresentou um motilidade 

espermática total inferior ao grupo que não fez uso. Os outros critérios 

avaliados no espermograma foram semelhantes entre os grupos. Dados 

dispostos na tabela 7. 

 
Tabela 7 - Comparação da análise seminal entre grupos de pacientes com LES 
separados pelo uso ou não de ciclofosfamida 

 Uso de CIC 
(n=12) 

Sem uso de 
CIC (n=16) p 

Abstinência, dias 3,5 (2,5) 3 (3) 0,636# 

Volume ejaculado, mL 2,2 (1,6) 2,5 (2) 0,797# 

Concentração, x106/mL 74,5 (119,5) 91 (97,5) 0,889# 

Contagem total, x106 151,5 (211) 176,3 (215,5) 0,981# 

Motilidade total, % 64 (28) 72 (11) 0,024# 

Motilidade progressiva, % 37,5 (31) 52 (32) 0,137# 

Morfologia estrita de Kruger, % 2,5 (4,5) 2,5 (3) 0,690# 

Leucocitospermia 1 (8) 2 (12) 0,729& 
Nota: Valores expressos em mediana (intervalo interquartis) ou número (%); CIC: 
Ciclofosfamida; #Teste utilizado: Mann-Whitney U; &Teste utilizado: Kruskal-Wallis; *O 
valor p<0,05 foi considerado significante. 
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4.5.4 Avaliação da fragmentação do DNA dos espermatozoides 

Entre os grupos de pacientes com LES que fizeram ou não uso pregresso 

de ciclofosfamida não houve diferença da contagem de classes de células na 

avaliação da fragmentação espermática. Não houve, também diferença entre 

os grupos em relação ao índice de fragmentação do DNA do espermatozoide. 

Dados expostos na tabela 8. 
 
Tabela 8 - Comparação da análise da fragmentação do DNA espermático entre 
grupos de pacientes com LES separados pelo uso ou não de ciclofosfamida 

 Uso de CIC 
(n=12) 

Sem uso de 
CIC (n=16) p 

Células classe I 25 (43) 8,5 (13,5) 0,284 

Células classe II 15 (14) 15 (15,5) 0,745 

Células classe III	 26 (42,5) 51,5 (44) 0,265 

Células classe IV 14,5 (20,5) 9 (15,5) 0,254 

DFI, % 52,5 (46,5) 67,5 (28,5) 0,185 

Nota: Valores expressos em mediana (intervalo interquartis); CIC: Ciclofosfamida; DFI: 
Índice de fragmentação do DNA Espermático; Teste utilizado: Kruskal-Wallis; *O valor 
p<0,05 foi considerado significante. 
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4.5.5 Avaliação da correlação entre escore de LES, doses cumulativas de 
medicações e o índice de fragmentação do DNA espermático 

Na avaliação da correlação entre a duração da doença e os escores de 

diagnóstico, atividade e dano cumulativo do LES com o índice de fragmentação 

do DNA espermático não foi observada associação entre as variáveis. De 

mesmo modo, não foi observada correlação entre doses cumulativas das 

medicações utilizadas no tratamento do LES a o índice de fragmentação do 

DNA espermático. Dados expostos na tabela 9. 

 

Tabela 9 - Comparação da análise da fragmentação do DNA espermático entre 
grupos de pacientes com LES separados pelo uso ou não de ciclofosfamida 

 r p 

Duração da doença 0,227 0,246 

Critérios e escores para LES   

Critérios diagnósticos ACR -0,006 0,975 

SLEDAI-2K -0,338 0,078 

SLICC/ACR-DI	 -0,087 0,661 

Dose cumulativas de medicamentos   

Ciclofosfamida -0,129 0,513 

Prednisona -0,151 0,443 

Metotrexato -0,067 0,734 

Azatioprina 0,131 0,506 

Micofenolato -0,080 0,685 

Hidroxicloroquina 0,233 0,232 
Nota: LES: Lúpus eritematoso sistêmico; r: coeficiente de correlação calculado pelo 
teste de Spearman; ACR: Colégio Americano de Reumatologia; SLEDAI-2K: Índice de 
atividade de doença do lúpus eritematoso sistêmico; SLICC/ACR-DI: Índice de dano 
das clinicas colaboradoras para lúpus sistêmico; *O valor p<0,05 foi considerado 
significante. 
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5  DISCUSSÃO 

 
Nos primórdios da civilização humana a medicina e a superstição eram 

inseparáveis. O primeiro indício de mudança em nossa história moderna 

acontece com Hipócrates. Em seus ensinamentos fica evidente sua crença que 

as doenças não seriam obras divinas e deviam ser ocasionadas por motivos 

naturais. Acreditava que situações que não conseguíamos esclarecer não eram 

sagradas ou divinas, simplesmente por ele eram ignoradas113. Sendo assim, é 

creditado a ele o primórdio do método científico dentro da medicina, o início do 

estudo das patologias que afligem o homem sob o ponto de vista natural e não 

sobrenatural114. 

O método científico padronizado por meio de formulação de hipóteses 

através da observação da realidade, e realizações de testes que coloquem a 

prova sua teoria, coletar os dados com objetividade e finalmente formular uma 

tese baseada nos achados foi introduzido formalmente por Francis Bacon, em 

seu livro Novum Organum. Nessa obra é descrito o sistema lógico que depois 

fora aprimorado chegando ao método descrito por René Descartes em seu livro 

Discurso do método. Isto tornou a ciência reprodutível e mais confiável. Este 

método tornou possível os avanços que temos atualmente e nesta tese 

seguimos os mesmos princípios115, 116.  

Afim de compreender nossas observações selecionamos amostras de 

populações para nosso estudo. Utilizamos critérios de inclusão e exclusão que 

favorecessem a observação do impacto apenas dos objetos de nosso estudo e 

utilizamos um grupo controle com paternidade comprovada. 

Consequentemente, excluímos de nossa análise indivíduos com características 

conhecidas que tenham impacto negativo nos níveis hormonais, parâmetros 

seminais ou nos níveis de fragmentação de DNA do espermatozoide. Para 

tanto, utilizamos os critérios de exclusão detalhados na metodologia desse 

estudo, evitando que outras variáveis pudessem ter impacto na função 

reprodutiva, principalmente entre o período da última paternidade e a coleta do 

material para o estudo. 

No diagnóstico da infertilidade masculina frequentemente utiliza-se a 

avaliação dos parâmetros seminais, no entanto, a acurácia desse método na 
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determinação de fertilidade masculina está muito longe de ser considerada 

aceitável. Deste modo, tem ocorrido uma busca por novos testes diagnósticos 

com boa sensibilidade, acurácia e que sejam facilmente padronizados, para 

melhor avaliar a potencial fértil dos indivíduos. No desenvolvimento ou 

aprimoramento de qualquer teste discriminativo entre fertilidade ou infertilidade 

é necessário um grupo como base para comparação. A seleção dos 

integrantes de grupos chamados de “referência” ou “normais” para análises 

seminais foi previamente descrita utilizando-se uma ampla variação de 

critérios, incluindo, homens provenientes da população geral, isto é, sem 

conhecimento da fertilidade prévia117, 118, homens provenientes de casais 

atendidos para avaliação de infertilidade conjugal119-121, homens candidatos a 

realização de vasectomia122, 123 e doadores voluntários de sêmen124, 125. 

Embora o primeiro grupo possa refletir de uma maneira mais fidedigna a 

população geral, os candidatos a vasectomia possuem os melhores critérios 

referentes à fertilidade comprovada. Este grupo apresenta proximidade a um 

grupo ideal de fertilidade, porém a paternidade pode ter sido atingida afastada 

temporalmente do momento em que a amostra seminal foi obtida para o 

estudo. A definição de um grupo válido de controle é um dos desafios para a 

criação de valores de referência para testes seminais.	

Interesse maior tem sido dado ao estudo do potencial de fertilidade do 

pacientes com LES devido a sobrevida dos pacientes pelo melhor controle da 

doença através de medicamentos de maior eficácia e menores efeitos 

colaterais. Em estudos recentes observou-se o impacto testicular da doença e 

da terapêutica empregada no seu controle. A função das células de Sertoli está 

alterada afetando a secreção de Inibina B e o uso da ciclofosfamida está 

associado a estas alterações17. Ocorre também elevação no FSH e diminuição 

de testosterona nestes indivíduos12. Além disso, observou-se elevada presença 

de anticorpos antiespermatozoides em pacientes com LES, no entanto, sem 

nenhuma associação com parâmetros da função gonadal19. Deste modo, 

existem evidências de alteração da função testicular em pacientes com LES, 

porém o real impacto destas alterações na fertilidade destes homens ainda não 

está definido. Assim sendo, utilizamos a avaliação da fragmentação do DNA do 
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espermatozoide com um marcador de maior acurácia do potencial de fertilidade 

dos homens na avaliação dos pacientes com LES.		

Atualmente observa-se um aumento rápido da incidência de obesidade 

nos países desenvolvidos e principalmente subdesenvolvidos, incluindo o 

Brasil. Nas últimas décadas, o IMC vem sendo utilizado como uma medida de 

obesidade nessas populações. Dados epidemiológicos dos Estados Unidos da 

América mostram que 71% da população masculina está acima do peso 

(IMC>25Kg/m2). Dentre as implicações negativas na saúde da população com 

obesidade, a infertilidade tem tido maior atenção gerando estudos que 

abordam este aspecto com mais profundidade126-130.	

Obesidade e sobrepeso no homem causam alterações no perfil 

hormonal sexual levando a diminuição de testosterona, SHBG (globulina 

ligadora de hormônios sexuais), elevação de estradiol e, especialmente nos 

casos de obesidade, alterações na secreção de gonadotrofinas. Estudos 

recentes mostram também a alteração nos níveis de Inibina B, que é um 

importante marcador da espermatogênese131-133. 

Se em relação aos níveis hormonais existe significativa evidência do 

impacto negativo da obesidade, a relação com os parâmetros da análise 

seminal convencional esta relação ainda é controversa. Estudos mostraram 

resultados conflitantes quanto aos valores da análise seminal134-137. Um dos 

maiores estudos neste sentido avaliou 4.400 homens referenciados para um 

centro de infertilidade e demonstrou a relação inversa do IMC com níveis de 

testosterona e a relação direta com níveis de estradiol. Porém, evidenciou uma 

fraca associação negativa do IMC com volume ejaculado, contagem total de 

espermatozoides e motilidade135. 

Enquanto publicações mais antigas não conseguiram demonstrar 

alterações significativas na fragmentação do DNA espermático relacionadas ao 

IMC138, 139. Mais recentemente, estudo incluindo 483 pacientes observou que a 

fragmentação do DNA espermático estava elevada apenas nos pacientes com 

IMC acima de 35Kg/m2, obesidade grau III. No entanto, outro estudo recente 

incluindo 153 pacientes não mostrou relação entre elevação do IMC e 

alterações nos parâmetros seminais convencionais ou nos índices de 

integridade da cromatina espermática131, 140. Em nosso estudo, o grupo de 
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controles apresentou IMC maior que o grupo de pacientes com LES. Apesar 

disso, a diferença significativa do índice de fragmentação de DNA dos 

espermatozoides entre os grupos parece não estar relacionada ao IMC apenas.  

Isso por que a associação esperada seria positiva com IMC e na nossa 

avaliação o grupo com maior índice de fragmentação do DNA do 

espermatozoide foi o grupo com menor IMC, sendo assim, a relação 

encontrada nesse estudo pode ter sido no máximo, subestimada pela 

interferência do IMC na análise. 

O declínio dos parâmetros seminais tem sido relacionado ao avanço da 

idade dos homens. Essa relação fica mais evidente após 35 anos de idade do 

homem com aumento do risco de infertilidade e de abortamentos141. Apesar 

disso, este achado não é homogêneo na literatura, sendo que alguns autores 

não encontraram efeito negativo da idade masculina nos parâmetros 

seminais142-144. 

Em relação a integridade do DNA do espermatozoides, alguns estudos 

têm demonstrado uma associação significativa entre a idade e elevação dos 

ROS, além disso, índices elevados de fragmentação do DNA do 

espermatozoide foram demonstrados em grupos de pacientes com mais idade. 

O efeito destas alterações tem sido alvo de debate dentro da literatura quanto a 

seu real impacto em resultados de técnicas de reprodução assistida, porém seu 

efeito deletério para gestações espontâneas vem sendo cada vez mais 

solidificado145-150.	 	 Em nossa avaliação observamos similaridade entre as 

medianas de idade dos grupos, controlando assim o possível efeito de 

confusão em nossa análise. 

Outra variável a qual utilizamos para certificar homogeneidade entre os 

grupos foi a presença de varicocele clínica nos indivíduos. Dentre a população 

geral a sua incidência é de aproximadamente 15%, em pacientes com 

infertilidade atinge 40%. No entanto, essa incidência chega a 80% no grupo de 

paciente com infertilidade secundária, ou seja, aqueles que já tiveram ao 

menos um filho e apresentam dificuldade em conseguir uma nova gestação, 

sugerindo assim uma associação mais forte entre a presença de varicocele e o 

desenvolvimento de infertilidade masculina. Além disso, o impacto da 

varicocele na fertilidade dos homens tem sido demonstrado em diversos 
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estudos nos quais o seu tratamento leva a melhora de parâmetros seminais e, 

de maneira mais importante, melhora das taxas de gestação espontânea 

destes pacientes. Três recentes meta-análises, acessando estudos que 

trataram varicocele clínica, evidenciaram que o tratamento da varicocele, 

independente do método, apresenta impacto positivo nos parâmetro seminais 

convencionais ratificando o efeito deletério que a varicocele apresenta na 

espermatogênese151-157. 

A presença de varicocele também está associada a elevados índices de 

fragmentação do DNA espermático. Uma revisão sistemática incluindo 6 

estudos e totalizando 279 indivíduos foi evidenciado que o grupo com 

varicocele apresentou elevação da fragmentação do DNA espermático em 

relação ao grupo de controles saudáveis. Outro recente estudo, incluindo 593 

homens, os autores demonstraram a elevada taxa de fragmentação do DNA 

espermático em pacientes com varicocele. Além disso, usando uma curva ROC 

com os valores  desta avaliação, os autores identificaram os pacientes com 

varicocele com acurácia de 94%. Estes dados deixam evidente a relação entre 

varicocele e a degradação do DNA espermático158, 159. Em nosso estudo, os 

grupos avaliados tiveram prevalência semelhante de varicocele. Sendo assim, 

as diferenças encontradas nos índices de fragmentação do DNA dos 

espermatozoides entre os grupos não podem ser imputadas a esta variável. 

Na literatura médica atual, este é o primeiro estudo a demonstrar 

aumento na fragmentação do DNA espermático em pacientes com LES. A 

principal força do presente estudo foi estudar simultaneamente a fragmentação 

do DNA espermático por meio de uma técnica padronizada160 associada a 

análise da função gonadal e da análise seminal convencional. A inclusão de um 

grupo comprovadamente fértil com idade, prevalência de varicocele e 

exposição ao meio ambiente similar ao grupo em estudo foi significativa, dado 

que estes são fatores comprovadamente associados a efeitos adversos na 

qualidade seminal e com impacto na fertilidade dos indivíduos161. O controle 

para cirurgias prévias, disfunções do eixo hipotálamo-pituitário-gonadal e 

insuficiência renal crônica também ajudaram a evitar outras causas que 

pudessem levar a disfunção testicular9, 12, 17, 19, 20, 162.  
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O grupo de pacientes com LES apresentou mediana de LH mais elevada 

que o grupo controle assim como de testosterona. Elevação do LH evidenciaria 

um déficit na função gonadal, porém os valores não estavam acima do valor da 

normalidade. Assim como os valores de testosterona que se mostraram 

maiores que o grupo controle, entretanto não houve valores abaixo do normal 

no grupo controle o que denotaria hipogonadismo. Deste modo, a função 

gonadal pode ser considerada pouco alterada no grupo com LES. 

Importante salientar que demonstramos aqui, que a integridade do DNA 

do espermatozoide está alterada em pacientes com LES, indicando que a 

disfunção espermática está provavelmente relacionada a danos ao núcleo dos 

espermatozoides. O provável mecanismo para este achado conforme a 

literatura atual é o desequilíbrio entre produção de espécies reativas de 

oxigênio e a concentração de substâncias antioxidantes resulta em estresse 

oxidativo elevado com consequente lesão da membrana plasmática do 

espermatozoide. Essa situação resulta na fragmentação do genoma 

mitocondrial e do DNA nuclear além de desregulação da transcrição de RNA 

mensageiros e dos níveis de transcrição do RNA163. 

A fragmentação do DNA espermático pode estar elevada mesmo em 

pacientes com parâmetros seminais normais ou infertilidade idiopática. Sendo 

assim, a avaliação deste índice traz importante contribuição a avaliação do 

homem infértil já que este grupo de paciente pode não apresentar uma 

alteração nos valores da análise seminal convencional, porém podem 

apresentar alteração na função espermática. Deste modo, a avaliação da 

fragmentação do DNA dos espermatozoides adiciona importante variável no 

estudo do potencial de fertilidade do homem, haja visto os achados do presente 

estudo e as evidências do potencial efeito deletério da elevada fragmentação 

do DNA espermático conforme exposto anteriormente164-167. 

A função gonadal normal, com parâmetros seminais adequados, níveis 

hormonais e volumes testiculares normais em pacientes pós-puberais com LES 

encontrados no presente estudo contrasta com publicações anteriores do 

nosso grupo que mostrou função testicular alterada assim como anormalidades 

seminais, FSH e LH elevados e volume testicular diminuído nos homens com 

LES associado a terapia com ciclofosfamida12, 17, 19, 20.  
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O efeito deletério da ciclofosfamida no potencial de fertilidade de 

homens tem sido demonstrado desde 1972 com os primeiros relatos de casos 

de azoospermia associada ao uso da medicação. Em 1985, em um estudo com 

30 homens após 12,8 anos, em média, do uso de ciclofosfamida observou-se 

alterações na concentração de espermatozoides em 13 pacientes sendo que 9 

deles apresentaram azoospermia nesta avaliação. Além disso observou-se 

uma relação inversa entre concentração espermática e tempo de uso e dose 

cumulativa da medicação. Em um estudo mais recente incluindo 17 pacientes 

que fizeram uso de ciclofosfamida em altas doses para síndrome nefrótica 

idiopática, 6 apresentaram alterações no espermograma sendo 5 deles 

azoospérmicos. Estas alterações também foram relacionadas diretamente a 

dose cumulativa e a duração do tratamento com ciclofosfamida. De maneira 

interessante, no subgrupo de pacientes em que a contagem de espermatozoide 

não foi afetada, não se observou alteração nos níveis de hormônios sexuais em 

concordância com os nossos achados168-170. 

No presente estudo apenas encontramos uma menor motilidade total 

espermática no grupo que fez uso de ciclofosfamida, o que difere dos achados 

dos estudos referidos anteriormente. Estes achados conflitantes com a 

literatura prévia podem estar relacionados a seleção da amostra do nosso 

estudo com a exclusão de pacientes com LES que apresentavam azoospermia, 

excluindo assim, pacientes com alterações mais severas que foram incluídos 

nas análises de estudos anteriores. Ademais, o uso de ciclofosfamida não 

parece ter um efeito preponderante no mecanismo pelo qual ocorre dano no 

DNA do espermatozoide de pacientes com LES que não apresentem 

azoospermia. 

Entretanto, uma das limitações do nosso estudo foi a amostra pequena 

de conveniência que obtivemos devido aos restritos critérios de inclusão e 

exclusão. Além disso, há de se considerar que obtivemos apenas uma amostra 

hormonal e uma amostra seminal de cada homem incluído. Apesar da variação 

circadiana e sazonal dos hormônios sexuais, uma análise demonstrou-se 

suficiente para uma avaliação adequada do nível de testosterona de um 

indivíduo e também para uma avaliação a longo prazo do outros parâmetros 
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hormonais. Em relação a análise seminal, a avaliação com mais de uma 

amostra não se mostrou superior a avaliação com apenas uma171-174. 

A atividade da doença não afetou a espermatogênese ou a integridade 

do DNA espermático em pacientes com LES como previamente reportado12, 17, 

19, 20. Orquite autoimune subclínica com produção de autoanticorpos e liberação 

de citocinas pode afetar negativamente a fertilidade do homem23, 175, apesar da 

presença de anticorpos antiespermatozoides não ter sido associada a 

alterações na análise seminal convencional em homens com LES17, 19.  

O LES no homem ocorre frequentemente no início da idade adulta, 

durante o período fértil deste indivíduos, com alta prevalência entre 20 e 50 

anos de idade176, 177. A demonstração de alteração funcional dos 

espermatozoides de pacientes, nesta faixa etária, mesmo quando não 

apresentem alterações na análise seminal convencional e sua independência 

do uso de medicamentos ou da atividade da doença sugerem que exista algum 

aspecto intrínseco a patogênese da doença que leva a aumento da 

fragmentação do DNA espermático. Até o presente momento, na literatura 

médica, não há evidência que explique o mecanismo de lesão ao DNA do 

espermatozoide neste grupo de pacientes. Assim sendo, deve-se atentar a 

fertilidade destes indivíduos independentemente da gravidade da doença ou da 

terapêutica empregada no seu tratamento e controle. 
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6  CONCLUSÕES 

 

O grupo de homens com LES não apresentou diferença nos parâmetros 

seminais ou hormonais quando comparados ao grupo controle de homens 

férteis. No entanto, o grupo de pacientes com LES apresentou maior índice de 

fragmentação do DNA espermático em relação ao grupo controle. 

O uso de ciclofosfamida não foi associado a alteração na fragmentação 

do DNA espermática nos homens lúpicos. Além disso, não houve correlação 

entre o índice de fragmentação do DNA espermático com manifestações 

clínicas, escores de atividade da doença, escore de dano cumulativo ou doses 

cumulativas das medicações utilizadas no controle do LES. 

Novos estudos são necessários para avaliar o impacto da alteração da 

integridade do DNA espermático na fertilidade dos pacientes com LES. 
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7  ANEXOS 
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prospectivamente.

Apresentação do Projeto:

1.Avaliar prospectivamente a fragmentação do DNA dos espermatozoides em homens jovens com Lúpus
Eritematoso Sistêmico, assim como parâmetros da função gonadal.
2.Verificar possível associação da fragmentação do DNA dos espermatozoides e dos parâmetros

Objetivo da Pesquisa:

Genética Humana:
(Trata-se de pesquisa envolvendo Genética Humana que não necessita de análise
ética por parte da CONEP;);

Reprodução Humana (pesquisas que se ocupam com o funcionamento do aparelho
reprodutor, procriação e fatores que afetam a saúde reprodutiva de humanos, sendo que
nessas pesquisas serão considerados "participantes da pesquisa" todos os que forem
afetados pelos procedimentos delas):

(Reprodução Humana que não necessita de análise ética por parte da CONEP;);

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

05.403-010

(11)2661-7585 E-mail: marcia.carvalho@hc.fm.usp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Ovídio Pires de Campos, 225 5º andar
Cerqueira Cesar

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)2661-7585
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
FACULDADE DE MEDICINA DA

USP - HCFMUSP
Continuação do Parecer: 576.374

seminais em homens com Lupus Eritematoso Sistêmico com: manifestações clínicas, atividade da doença,
dano cumulativo e terapêuticas utilizadas.

Os riscos são baixos e pode haver benefício de detecção de alterações ligadas aos testículos e à função
reprodutiva, com encaminhamento para o tratamento adequado.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Pesquisa relevante que agregará informação sobre disfunção gonadal em uma população
específica(homens com Lúpus Eritematoso Sistêmico) e sobre um método ainda investigativo (fragmentação
do DNA)

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Adequados
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Aprovar
Recomendações:

Aprovado
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado
Situação do Parecer:

Não
Necessita Apreciação da CONEP:

Em conformidade com a Resolução CNS nº 466/12 ¿ cabe ao pesquisador: a) desenvolver o projeto
conforme delineado; b) elaborar e apresentar relatórios parciais e final; c)apresentar dados solicitados pelo
CEP, a qualquer momento; d) manter em arquivo sob sua guarda, por 5 anos da pesquisa, contendo fichas
individuais e todos os demais documentos recomendados pelo CEP;  e) encaminhar os resultados para
publicação, com os devidos créditos aos pesquisadores associados e ao pessoal técnico participante do
projeto; f) justificar perante ao CEP interrupção do projeto ou a não publicação dos resultados.

Considerações Finais a critério do CEP:

05.403-010

(11)2661-7585 E-mail: marcia.carvalho@hc.fm.usp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Ovídio Pires de Campos, 225 5º andar
Cerqueira Cesar

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)2661-7585
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Anexo 2 – Termo de aprovação para bolsa doutorado sanduíche 
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