A influência dos
hábitos de vida
na estrutura da
cromatina nuclear
espermática
humana.

Mariana Martini Agatão
Mestrado em Biologia Celular e Molecular
Departamento de Biologia
2018

Orientador
Vasco Martins de Almeida, Professor Auxiliar
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

Todas as correções determinadas
pelo júri, e só essas, foram efetuadas.

O Presidente do Júri,

Porto, ______/______/_________

Dedico este trabalho aos meus pais, Ana Amélia e Mário, que
sempre estiveram presentes em todos os momentos difíceis me dando
apoio e conselhos; ao meu segundo pai, Damian, e à minha segunda mãe,
Angela, que desempenham papel importantíssimo na minha vida e sem
eles tudo seria muito mais difícil; ao meu irmão, Pedro, meu eterno
companheiro e amigo; ao meu marido, Felipe, que embarcou de corpo e
alma nessa jornada comigo; e aos meus avós Bambina Jacobucci Martini
e Amélio Martini, in memorian, inspirações da minha vida.

FCUP
A influência dos hábitos de vida na estrutura da
cromatina nuclear espermática humana

I

Agradecimentos
À Faculdade de Ciências da Universidade do Porto – FCUP – pela oportunidade de
realização do Mestrado em Biologia Celular e Molecular.
Ao meu orientador de estágio e dissertação, Prof. Vasco Almeida, pela oportunidade de
realizar este trabalho de elevado nível científico, pela confiança e liberdade dispensadas ao longo
deste estudo, pela total contribuição no meu crescimento como profissional, e pela simpatia e
disponibilidade total oferecida desde o primeiro momento. O professor fez com que a minha
experiência de estar num país novo, com pessoas novas e costumes diferentes, fosse muito mais
leve e acolhedora. Sou eternamente grata por isso.
Aos doutores Joaquim Gonçalves e Jorge Braga, pela oportunidade de realizar um
estágio de alto nível no seu laboratório e pela confiança ao longo desse ano.
À minha tutora e amiga, Dra. Isabel Damião, pessoa que contribuiu de maneira
significativa no meu crescimento como profissional da área, e por me ensinar tudo o que eu
precisei com muita paciência e sempre com um sorriso no rosto.
À embriologista e amiga, Dra. Sara Oliveira, pela ajuda com a formatação da dissertação,
ensinamentos ao longo de todo esse trabalho e todo o tempo que passei no laboratório.
Ao professor Nuno Formigo, pela ajuda na realização e interpretação das estatísticas.
À doutora Ana Paula Sousa pelo ensinamento da técnica de coloração da cromatina
espermática.
Ao meu melhor amigo e irmão de coração, Dr. Henrique Bortolotti, pela ajuda
transatlântica nos momentos em que mais precisei, pelos cálculos e análises, por me ensinar a
manter a calma em momentos de desespero e por me incentivar a sempre buscar o melhor em
mim.
Aos meus pais, pelo carinho e incentivo, sempre com palavras sábias e com paciência
eterna, sempre dispostos a ajudar-me com meus problemas e dificuldades, e que sempre fizeram

FCUP
A influência dos hábitos de vida na estrutura da
cromatina nuclear espermática humana

II

o possível e o impossível pela minha felicidade. Afinal, o tempo que passamos separados valeu
a pena.
Ao meu marido, Felipe, que simples palavras não serão capazes de demonstrar a sua
importância na minha vida e nesse período de crescimento profissional; pessoa que me fez ser
quem sou hoje, e que contribui para toda a felicidade da minha vida. Te amo para sempre.
E a todos que direta ou indiretamente contribuíram de alguma forma para a realização
deste trabalho.

FCUP
A influência dos hábitos de vida na estrutura da
cromatina nuclear espermática humana

III

Resumo
Infertilidade é um fenómeno universal que atinge aproximadamente 15% da população
reprodutiva. Muitos são os motivos de infertilidade de um casal e podem ser unilaterais, somente
feminina ou somente masculina, como em ambos os indivíduos. Uma das causas de infertilidade
masculina, e talvez a mais importante e mais difícil de contornar, são os danos causados ao DNA
espermático. Estes podem ser originados por um desequilíbrio nos níveis de substâncias
oxidantes versus antioxidantes no plasma seminal, ingestão de substâncias prejudiciais ao trato
reprodutivo, estilos de vida não saudáveis, entre outras inúmeras causas.
Sabe-se que para formar embriões de ótima qualidade é necessário obter gâmetas com
qualidade elevada, e tanto o genoma do espermatozoide como o genoma do ovócito contribuem
para a qualidade do genoma do embrião. Tendo isso em mente, este trabalho teve como foco
principal a cromatina nuclear do espermatozoide de 149 pacientes que se submeteram aos
tratamentos de reprodução medicamente assistida, sendo analisada através do corante
Hemacolor®, juntamente com a análise seminal de rotina.
Os hábitos de vida estudados foram: tabagismo, consumo de álcool, prática de
exercícios físicos, uso de portátil no colo, idade, abstinência ejaculatória e IMC. Para elevar ainda
o teor de importância da técnica, os grupos foram comparados em relação às taxas de fertilização
e gravidez.
De acordo com os resultados obtidos, pôde-se verificar que há uma influência negativa
do consumo de álcool na estrutura da cromatina nuclear espermática, independente da dose,
assim como na qualidade das morfologias espermáticas. Há também influência do IMC, idade e
abstinência na concentração espermática, indicando que estes parâmetros têm relação direta
com a qualidade seminal e função testicular.
Assim, é possível afirmar que os estilos de vida exercem, de facto, uma influência nos
parâmetros seminais, tornando o tema de importante discussão. A técnica de Hemacolor®
mostrou-se valiosa para indicar uma possível, e muito provável, anomalia na estrutura da
cromatina nuclear espermática, tornando-se importante a sua incorporação na rotina dos
laboratórios de reprodução medicamente assistida de todo o mundo.
Palavras-chave: Cromatina; infertilidade masculina; DNA nuclear espermático; Hemacolor;
hábitos de vida.
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Abstract
Infertility is a universal phenomenon that affects approximately 15% of the reproductive
population. Many are the reasons for infertility of a couple and it may be unilateral, only female or
only male infertility, as in both individuals. One of the causes of male infertility, and perhaps the
most important and most difficult to treat, is the damage done to sperm DNA. These can be caused
by an imbalance in the levels of antioxidant substances versus antioxidants in seminal plasma,
ingestion of harmful substances into the reproductive tract, unhealthy lifestyles among many other
causes.
It is known that high quality gametes are required to form high quality embryos, and both
the sperm genome and the oocyte genome contribute to the quality of the embryo genome. With
this in mind, this study had as its main focus the nuclear chromatin of the spermatozoid of 149
patients who underwent the medically assisted reproduction treatments, being analyzed through
the Hemacolor® dye, together with the routine seminal analysis.
The life styles studied were: smoking, alcohol consumption, physical exercise, laptop use
in the lap, age, ejaculatory abstinence and BMI. To further raise the importance of the technique,
the groups were compared with fertilization and pregnancy rates.
According to the results, it was possible to verify that there is a negative influence of
alcohol consumption on the structure of the DNA, regardless of the dose, as well as on the quality
of the spermatic morphologies. There is also influence of BMI, age and abstinence at sperm
concentration, indicating that these parameters are directly related to seminal quality and testicular
function.
Thus, it is possible to affirm that lifestyles have, in fact, an influence in the seminal
parameters, making the subject of important discussion. The Hemacolor® technique proved to be
valuable in indicating a possible, and very likely, anomaly in the structure of sperm DNA, making
it important to incorporate into the routine of medically assisted reproduction laboratories around
the world.

Key words: Chromatin; male infertility; sperm DNA; Hemacolor; lifestyles.
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2011).
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Infertilidade pode ser definida como a incapacidade de um casal, sexualmente ativo, sem
a utilização de métodos contraceptivos, obter uma gravidez dentro de doze meses, período no
qual cerca de 90% dos casais em idade fértil o fazem. É um fenómeno universal que atinge
aproximadamente 9% da população em idade reprodutiva (Selvam and Agarwal, 2018),
independente dos fatores socioeconómicos ou culturais. Aplicando esse dado à população global,
verifica-se que aproximadamente 700 milhões de pessoas podem ter problemas relacionados
com a fertilidade.
Dentro do campo da saúde reprodutiva, a infertilidade implica em uma deficiência que
não compromete a integridade física do indivíduo nem ameaça a sua vida (Scheffer et al., 2003).
Entretanto, Lessor e colaboradores (1993) afirmam que tal deficiência pode produzir um impacto
negativo sobre o desenvolvimento psicológico do indivíduo, gerando frustração e debilitando a
personalidade, uma vez que a maioria dos casais considera o fato de conceber uma gravidez e
ter filhos biológicos um importante objetivo nas suas vidas.
O ser humano é pouco eficiente em termos de reprodução comparativamente a outras
espécies (Mariani and Schwartz, 1983). Segundo Leridon (1981), a taxa de fertilidade por ciclo é
cerca de 20%, e a taxa de gravidez acumulada em casais com fertilidade comprovada é de
aproximadamente 93% depois de 12 meses de tentativas e 97% depois de 24 meses.

1.1. Considerações sobre o sistema reprodutor masculino
O sistema reprodutor masculino é composto por gónadas (testículos), vias espermáticas
(epidídimo, ductos deferentes e uretra) responsáveis pelo transporte de espermatozoides e
secreções para o exterior do corpo, glândulas anexas (próstata, vesículas seminais e glândulas
bulbouretrais) que secretam substâncias importantes para a viabilidade e capacitação dos
espermatozoides, e pénis, órgão copulador capaz de penetrar e depositar o líquido seminal no
fundo da vagina (Figura 1) (Junqueira and Carneiro, 2008).
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Fig. 1 - Ilustração da organização anatómica do sistema reprodutor masculino. A figura mostra o testículo, o epidídimo, o vaso
deferente, ducto ejaculatório, vesícula seminal e glândula bulbouretral apenas de um lado do corpo, apesar de representarem
estruturas pares. Quando o ducto ejaculatório se une à uretra na próstata, ocorre a fusão do sistema urinário e reprodutor. Adaptado
de Sobotta (2000).

As glândulas sexuais acessórias são órgãos extremamente importantes, pois contribuem
para a composição do sémen. São estas as vesículas seminais, a próstata e as glândulas
bulbouretrais, que são responsáveis pelo volume do sémen e por dar um ambiente bioquímico
apropriado para a sobrevivência dos espermatozoides (Swenson et al., 1996).
Os testículos estão envolvidos por uma cápsula denominada túnica albugínea, dando
origem a numerosos septos de colagénio que dividem os testículos em cerca de 250
compartimentos piramidais denominados lóbulos testiculares, onde se encontra de 1 a 4 túbulos
seminíferos rodeados por tecido intersticial (Silverthorn, 2010; Young et al., 2013a). Os túbulos
seminíferos distribuem-se em forma de novelo dentro de um tecido conjuntivo frouxo rico em
vasos sanguíneos e linfáticos, nervos e células de Leydig, responsáveis pela produção de
testosterona, e são responsáveis pela produção de espermatozoides (Junqueira and Carneiro,
2008).
As células gaméticas encontram-se ordenadas entre as células de Sertoli, que nos
mamíferos são colunares altas e ocupam toda a altura do túbulo seminífero, servindo de apoio
mecânico e nutrição para as células germinativas (Figura 2) (Garcia and Fernández, 2001). Estas
células são as únicas células somáticas do epitélio dos túbulos seminíferos. As células gaméticas
direcionam-se à luz do túbulo seminífero por estarem intimamente ligadas às células de Sertoli
(Junqueira and Carneiro, 2008).
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Fig. 2 - Ilustração de um corte transversal do testículo e epidídimo a mostrar a disposição dos túbulos seminíferos no sistema
reprodutor masculino e posterior corte transversal do túbulo para representação das diferentes fases de maturação das células da
linha germinativa. Adaptado de: http://www.bio.utexas.edu/faculty/sjasper/Bio301L/ReviewExamIV.html, acedido a 24/01/2018.

As células de Sertoli também fagocitam restos citoplasmáticos das espermátides,
quando estas se transformam em espermatozoides. Durante a espermatogénese muitas células
germinativas, que iniciaram sua diferenciação, degeneram, e seus restos também são
fagocitados pelas células de Sertoli (Garcia and Fernández, 2001).

1.2. Regulação hormonal (eixo hipotálamo-hipófise-gónadas)
Está comprovado que as células de Sertoli, além de seus papéis fundamentais de
sustentação e nutrição das células germinativas, produzem uma substância que atua como fator
de crescimento, conhecida como fator de crescimento dos túbulos seminíferos (SGF), que
estimula a secreção de algumas proteínas que promovem a ligação dessas células aos
espermatozoides (Bellvé and Feig, 1984; Barnes, 1988). Também possui receptores para FSH
(hormona folículo estimulante) e testosterona, que são as principais hormonas reguladoras da
espermatogénese.
No tecido conjuntivo que envolve os túbulos seminíferos encontram-se as células de
Leydig, que são células endócrinas produtoras de esteróides situadas junto de capilares. Elas
produzem a hormona testosterona, que atua como principal estímulo na diferenciação das células
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germinativas. Esta hormona difunde-se para os túbulos seminíferos, participando do processo de
espermatogénese (Garcia and Fernández, 2001).
A secreção testicular de testosterona é regulada primariamente pela secreção da
hormona luteinizante (LH) pela pituitária, o qual estimula a esteroidogénese nas células de
Leydig, aumentando o substrato para sua formação e regulando o fluxo sanguíneo testicular. A
hormona do crescimento (GnRH) hipotalámica é secretada periodicamente, controlando a
secreção de LH, e a testosterona, por sua vez, exerce retro-alimentação (feed-back) negativa,
inibindo a secreção de GnRH (Figura 3) (Gebara et al., 2002).
A hipófise ainda contribui na espermatogénese pela liberação de outra hormona, a FSH.
Este tem ação direta sobre as células de Sertoli, estimulando-as a produzir uma proteína de
ligação aos androgênios (ABP), a qual, segundo Turner e Baganara (1976), tem grande afinidade
pela testosterona e atua retendo esse esteróide nos túbulos seminíferos. A FSH tem papel muito
importante na iniciação e manutenção da espermatogénese (Tribley et al., 1996).
A testosterona é sintetizada a partir do colesterol por uma sequência de cadeias
enzimáticas dentro das células de Leydig (Knobil and Neill, 1988). O colesterol utilizado para a
síntese de testosterona pode ser obtido por essas células por síntese de novo,
predominantemente, através de ésteres de colesterol armazenados na matriz intracelular ou a
partir de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) ou colesterol extracelular. A alta concentração
testicular dessa hormona promove uma elevada concentração local e um rápido turn-over
intracelular de testosterona (Vermeulen, 1990).
Muitos podem ser os resultados comumentemente encontrados nas dosagens
hormonais quando se trata de infertilidade masculina (Scheffer et al., 2003). Um deles é o
aumento nos níveis de LH e FSH e uma diminuição de testosterona, o que pode caracterizar a
presença de falência testicular primária em que, por deficiência do testículo, não há produção de
testosterona e inibina em quantidades normais. Outro resultado frequentemente encontrado é a
diminuição de LH, FSH e testosterona, caracterizando a presença de hipogonadismo
hipogonadotrópico (Scheffer et al., 2003).
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Cérebro
- Hipotálamo
- Córtex
Inibina

Estradiol
FSH
GnRH
Hipófise

Túbulos seminíferos

Estradiol
LH

Testosterona
Células de Leydig

Testosterona

Fig. 3 - Representação do controlo hormonal do sistema reprodutor masculino. O hipotálamo produz e libera GnRH, que vai atuar na
hipófise, estimulando-a a produzir FSH e LH. A FSH atua direta e exclusivamente nas células de Sertoli, assim como a LH atua nas
células de Leydig. As células de Sertoli produzem inibina, que fazem feedback negativo na hipófise, diminuindo a produção de FSH.
O mesmo acontece com as células de Leydig, que produzem testosterona e, esta, atua como inibidor tanto na hipófise como no
hipotálamo. A testosterona também atua localmente nos testículos e é essencial para a espermatogénese. Adaptado de Zini e Agarwal
(2011).

Essas hormonas têm importante papel na espermatogénese, pois influenciam tanto no
desenvolvimento dos espermatozoides como a sua maturação. Falhas na libertação dessas
hormonas interferem diretamente na espermatogénese do indivíduo, sendo que o parâmetro mais
afetado é a morfologia dos espermatozoides (Scheffer et al., 2003).

1.3. A espermatogénese e o espermatozoide
De acordo com Baarends e Grootegoed (1999), diferentes tipos de espermatogónias são
distinguíveis segundo sua morfologia nuclear e destino na linhagem espermatogénica. São
divididas em dois grupos: A e B. As espermatogónias do grupo A não têm heterocromatina no
seu núcleo, enquanto as do grupo B apresentam núcleos com massas de cromatina adjacentes
ao envoltório nuclear. As espermatogónias são células arredondadas, apresentam-se apoiadas
na lâmina basal dos túbulos seminíferos e possuem núcleos arredondados (Garcia and
Fernández, 2001).
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Segundo DeRooij e Grootegoed (1998), as espermatogónias que chegam a
espermatócitos I atingem um degrau mais acima desse epitélio, e irreversivelmente entram em
divisão meiótica. Contudo, as células em diferenciação podem seguir outro caminho, isto é, entrar
em apoptose. Células programadas para morrer fazem parte de um processo indispensável da
espermatogénese normal: manter o número de espermatócitos I quase constante ao longo do
comprimento do túbulo seminífero.
Os espermatócitos I sofrem meiose e geram quatro espermátides, futuros
espermatozoides. Um espermatócito primário, ao completar a primeira divisão resulta em duas
novas células, os espermatócitos secundários, que, em seguida, completam a segunda divisão
meiótica, originando quatro espermátides, ou espermatídeos (Garcia and Fernández, 2001). A
Figura 4 ilustra as fases da espermatogénese.

Microtúbulo

Lúmen

Corpo residual

Espermatozoide

Lisossomo

Espermatídeo

Vesícula acrossomal

Mitocôndria

Espermatócito
secundário
Complexo de Golgi

Compartimento
adluminal
Compartimento basal
Espermatócito
primário

Espermatogónia

Espermatogónia A

Lâmina basal
Retículo endoplasmático liso
Núcleo da célula de Sertoli
Espermatogónia B

Retículo endoplasmático rugoso

Espaço intersticial
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Fig. 4 - Ilustração de um corte longitudinal de um túbulo seminífero e as diferentes fases de maturação das células da linha
germinativa, desde espermatogónia até espermatozoide maduro, já no lúmen do túbulo (Zini and Agarwal, 2011).

Durante a passagem de espermátide para espermatozoide, o gâmeta masculino sofre
perda de tudo que lhe possa atrapalhar no momento da fecundação e inicia-se uma série de
transformações morfológicas. De acordo com Garcia e Fernández (2001), ocorre a condensação
e alongamento do núcleo, formação do acrossoma a partir do complexo de Golgi, formação do
flagelo, deslocamento de uma bateria mitocondrial e perda significativa de citoplasma.
As próprias células de Sertoli encarregam-se de fagocitar os corpos residuais resultando
no desprendimento e na libertação dos espermatozoides para o lúmen do túbulo seminífero, e
posteriormente, para o epidídimo. O processo de liberação dos espermatozoides é conhecido
como espermiação (Garcia and Fernández, 2001).
Após sofrerem maturação e serem libertados dos túbulos seminíferos, os
espermatozoides migram para o epidídimo, um órgão formado pelo ducto do epidídimo, um tecido
muscular circundante e um tecido conjuntivo vascularizado. Segundo Garcia e Fernández (2001),
este órgão desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do espermatozoide
funcional, proporcionando um ambiente essencial e alguns produtos moleculares necessários à
sua maturação. A seguir ao epidídimo encontra-se o ducto deferente, que é a última via por onde
os espermatozoides passam antes de entrarem em contato com o plasma seminal e serem
ejaculados.
A espermatogénese é um evento redundante e pouco eficiente, nomeadamente no
controlo de qualidade. A porção de células germinativas perdidas é muito elevada, bem como o
número de espermatozoides com defeitos de forma. O estudo das características morfológicas é
de extrema importância para a avaliação de uma amostra seminal (Tavares, 2008).
O processo de espermiação é altamente específico e importante para a funcionalidade
do espermatozoide. O espermatozoide é composto por três partes principais: a cabeça, a peça
intermediária e o flagelo ou cauda (Figura 5). Segundo a OMS - Organização Mundial da Saúde
(2010), o espermatozoide deve ter morfologias e medidas específicas para ser considerado um
gâmeta morfologicamente normal, devendo apresentar um segmento cefálico com configuração
oval, membrana lisa e regularmente contornada, com um acrossoma bem definido, abrangendo
cerca de 40-70% da cabeça do espermatozoide. A peça intermediária deve ser delgada, regular
e com aproximadamente o mesmo comprimento que a cabeça do espermatozoide. O seu eixo
principal deve estar alinhado com o eixo principal do segmento cefálico. Nos casos em que exista
inclusão citoplasmática, esta não poderá ser maior que um terço da cabeça, enquanto o flagelo
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deva ser uniforme, ligeiramente mais fino que a peça intermediária, com aproximadamente 45
µm e com o mesmo calibre em toda a sua extensão. A cabeça do espermatozoide é a parte mais
importante deste gâmeta, pois é onde está o núcleo que contém toda a informação genética que
aquela célula carrega.

Cabeça

Espermatozoide e Testículo
Acrossoma
Núcleo
Membrana nuclear

Cordão espermático
Vasos sanguíneos e nervos
Ducto deferente
Epidídimo (cabeça)

Peça intermediária

Ducto eferente
Centríolo proximal
Coluna segmentada
Mitocôndrias
Fibras densas
Ânulo
Flagelo

Flagelo

Túbulo seminífero

Bainha fibrosa

Rede testis
Lóbulo
Epidídimo (cauda)

Fig. 5 - À direita está representado um corte longitudinal de um testículo humano e suas estruturas identificadas. À esquerda, um
espermatozoide maduro e suas estruturas internas separadas por cores e identificadas. Adaptado de Zini e Agarwal (2011).

A cabeça do gâmeta masculino é basicamente composta pelo acrossoma e núcleo,
basicamente. O acrossoma está situado na porção apical da célula e é revestido por uma
membrana que contém vesículas hidrolíticas que permitem a digestão e penetração do
espermatozoide na zona pelúcida do ovócito. O núcleo possui uma cópia de cada cromossoma
e cromatina altamente compactada e estável. Esta cromatina, composta por DNA e proteínas
nucleares, possui um arranjo complexo de DNA e macromoléculas com diferentes níveis de
compactação (Fuentes-Mascorro et al., 2000). Com o avanço da espermatogénese e da
espermiogénese, ocorre uma troca de histonas por proteínas de transição e, posteriormente, por
protaminas. As protaminas encontram-se associadas à cadeia de DNA através da ligação
longitudinal ao interior dos sulcos menores, nomeadamente a sequências de DNA ricas em
guanina e citosina. Uma vez estabelecida a ligação, as protaminas encaixam nos sulcos maiores
da cadeia de DNA vizinha. A estabilização é posteriormente alcançada pela formação de ligações
dissulfito entre resíduos de cisteína em cada protamina (Bianchi et al., 1993).
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1.4. A reprodução humana assistida
Desde meados de 1770, ano em que a primeira inseminação artificial humana
documentada foi realizada com sucesso pelo médico escocês John Hunter (Ombelet and van
Robays, 2015), a ciência procura aperfeiçoar as suas técnicas com o objetivo final de ultrapassar
a barreira da infertilidade conjugal. No início dos anos de 1890, o professor Walter Heape, da
Universidade de Cambridge, reportou o primeiro caso de transferência embrionária em coelhos
e, no ano de 1934, Gregory Pincus juntou ovócitos e espermatozoides de coelho e pôde observar
o desenvolvimento embrionário sob o microscópio (Kamel, 2013). Muitos anos se passaram até
que a primeira gravidez humana de fertilização in vitro (FIV) foi alcançada, em 1973 pelos
professores Carl Wood e John Leeton em Melbourne, na Austrália, porém a paciente sofreu um
abortamento espontâneo com menos de uma semana de gravidez (Kretzer et al., 1973). Foi só
no ano de 1978, no Reino Unido, que nasceu Louise Brown, o primeiro bebé do mundo a nascer
devido às técnicas de fertilização in vitro. Desde então, a técnica de FIV tornou-se um
procedimento comum realizado em todo o mundo e já é responsável por mais de 5 milhões de
nados vivos (Kamel, 2013).
Simon e colaboradores (2014) afirmam que as técnicas de reprodução assistida vêm
vindo a se aprimoradas ao longo dos anos e criam a possibilidade de ajudar a maioria dos casais
inférteis a realizarem o sonho de terem filhos biológicos, porém menos de 50% dos tratamentos
resultam em gravidez. O fator principal para determinar o sucesso de um tratamento de
reprodução assistida é a qualidade dos gâmetas e dos embriões (Scott, 2003; Terriou et al., 2007;
Ajduck and Zernicka-Goetz, 2013).
Inúmeras evidências mostram que uma simples análise seminal (determinação da
concentração, motilidade e morfologia espermáticas) não permite predizer o potencial de
fertilidade de um homem nem determinar a habilidade de um espermatozoide de fertilizar um
ovócito (Selvam and Agarwal, 2018), mas apresenta características que permitem avaliar de
alguma forma a qualidade do sémen e do trato reprodutivo masculino.
A análise seminal, também conhecida como espermograma, feita como rotina em
praticamente todos os laboratórios de reprodução assistida em todo mundo analisa alguns
parâmetros importantes e essenciais na avaliação da fertilidade de um indivíduo do sexo
masculino, que ajudam a elucidar muitos casos de infertilidade conjugal. Essa análise pode ser
muito útil tanto em casos clínicos como em pesquisas feitas no sémen humano, para a
investigação da fertilidade masculina assim como a monitorização da espermatogénese durante
a regulação da fertilidade masculina (WHO, 2010).
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O espermograma é composto por alguns passos de extrema importância para a
investigação da saúde reprodutiva masculina, e é dividido em duas principais categorias: a
análise macroscópica que é composta pela determinação do volume do ejaculado, viscosidade,
cor, cheiro e tempo de liquefação, e a análise microscópica que basicamente estima a
concentração, a motilidade e a morfologia espermáticas. Outros testes complementares podem
ser feitos caso haja necessidade, tais como o teste de vitalidade e/ou o teste de hipoosmolaridade
e o teste de peroxidase positiva (WHO, 2010).
Aproximadamente 15% dos homens em situação de infertilidade possuem parâmetros
seminais normais de acordo com a OMS (WHO, 2010), o que indica claramente a existência de
outros fatores nucleares e subcelulares que contribuem com a infertilidade masculina e que não
são detetados pelas análises seminais convencionais. O conteúdo nuclear do espermatozoide,
principalmente a integridade do DNA espermático, é fundamental para que os processos de
fertilização, implantação embrionária, gravidez e desenvolvimento fetal normais ocorram (Selvam
and Agarwal, 2018).
Sabe-se que para formar embriões de ótima qualidade é necessário obter gâmetas com
qualidade elevada, e tanto o genoma do espermatozoide como o genoma do ovócito contribuem
para a qualidade do genoma do embrião (Marteil et al., 2009).

1.5. Os hábitos de vida e a infertilidade masculina
O fator masculino tem grande importância e impacto na fertilidade conjugal, sendo a
causa de 30% dos casais inférteis, ao mesmo tempo que em outros 20% dos casais existem
ambos os fatores masculino e feminino, portanto pode-se dizer que problemas masculinos estão
presentes em aproximadamente 50% dos casais inférteis (Kobayashi et al., 2017). Evidências
apontam para um declínio acentuado na qualidade seminal nos últimos 35 anos, fazendo
aumentar o interesse em estudar os fatores ambientais e estilos de vida com potencial de
prejudicar a fertilidade masculina (Sansone et al., 2018).
O efeito de alguns estilos de vida, principalmente obesidade, consumo de álcool e
tabagismo, são deletérios para o sémen. Alguns estudos sugerem que homens com IMC elevado
podem apresentar disfunção eréctil, decréscimo da produção de androgénios e redução da
qualidade espermática (Macaluso et al., 2010; Sermondade et al., 2013), assim como diminuição
da integridade do DNA espermático (Olshan et al., 1993). Segundo Mailankot e colaboradores
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(2009), a obesidade causa um aumento nos níveis de agentes oxidantes, e estes, por sua vez,
estão associados à danos em biomoléculas celulares, tais como o DNA e os ácidos gordos.
Igualmente às opiniões sobre os efeitos do IMC na qualidade espermática, sabe-se que
o consumo de álcool e tabaco são, também, prejudiciais à fertilidade masculina e,
consequentemente, à fertilidade conjugal (Verón et al., 2018).
Segundo Sharma e colaboradores (2016), a Europa ainda é o continente que mais
possui fumadores no mundo, tornando o tabagismo um estilo de vida extremamente importante
de ser estudado. No homem fumador verifica-se uma redução da qualidade espermática
acompanhada pela diminuição do volume do ejaculado e da concentração de espermatozoides,
e uma percentagem de morfologias espermáticas anormais elevada (Macaluso et al., 2010).
Anomalias ultraestruturais, maioritariamente alterações no flagelo e microtúbulos do axonema,
assim como alterações nos processos de capacitação e reação acrossômica, já foram relatadas
em fumadores crônicos. A atividade mitocondrial e a estrutura da cromatina espermática podem
sofrer alterações devido à várias toxinas presentes no cigarro, afetando negativamente a
fertilização, tanto in vivo quanto in vitro (Sharma et al., 2016; Sansone et al., 2018).
O consumo de álcool, tanto agudo quanto crônico, pode alterar os níveis de testosterona
secretada, o padrão da espermatogénese e o volume das células de Leydig, assim como tornar
hereditária modificações epigenéticas provocadas nos pais (Safarinejad et al., 2013). Sabe-se
que, em ratos, o etanol causa redução das taxas de gravidez e nascidos vivos, consequências
de uma diminuição da concentração, motilidade e morfologia espermáticas. O álcool também tem
um efeito negativo na integridade do DNA do espermatozoide (Pourmasumi et al., 2017).
Kobayashi e colaboradores (2017) avaliaram a influência do estilo de vida dos homens
na metilação do DNA espermático. Um distúrbio na metilação do DNA foi detectado em 24,8%
dos homens de 221 casais inférteis, enquanto que os pacientes que viviam no campo (em um
ambiente mais limpo e menos poluído) e praticavam exercício físico apresentaram uma taxa de
metilação normal estatisticamente significante. Além disso, os casais nos quais foi verificada
metilação anormal do DNA espermático apresentaram um número maior de abortos e um número
menor de nascidos vivos em relação aos casais com metilação normal do DNA.
Outros fatores que influenciam os parâmetros seminais e já foram muito bem
explorados por diversos autores são a idade masculina e a abstinência ejaculatória. Segundo
Gandhi e Kaur (2012), a idade paterna avançada está diretamente associada à diminuição da
morfologia e motilidade espermáticas, assim como à danos no DNA. Já foi demonstrado que
anomalias no núcleo espermático, como fragmentação do DNA, deficiência de protaminas e
empacotamento da cromatina inapropriado aumentam conforme a idade (Sabeti et al., 2016).
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O período de abstinência é importante para assegurar a qualidade e quantidade de
espermatozoides necessários para a concepção natural (Lehavi et al., 2014), porém um longo
período de abstinência ejaculatória faz com que os espermatozoides fiquem acumulados no
epidídimo, aumentando o tempo de exposição aos efeitos malignos das espécies reativas de
oxigênio e nitrogênio (ROS e RNS) gerados por granulócitos durante a maturação e
armazenamento espermáticos no epidídimo. Como consequência, homens com um longo
período de abstinência ejaculatória podem apresentar motilidade espermática diminuída,
peroxidação lipídica, DNA fragmentado e taxas de fertilização comprometidas (Comar et al.,
2017).

1.6. O sémen e as técnicas de reprodução assistida
O sémen é formado durante a ejaculação e é constituído por uma suspensão de
espermatozoides, que são previamente diferenciados nos testículos através da espermatogénese
e armazenados no epidídimo, diluídos por uma secreção fluida correspondente a 90% do volume
total do ejaculado produzida pelos órgãos sexuais acessórios, principalmente pela próstata e
pelas vesículas seminais (Weiske, 1994). Durante uma relação sexual, a porção inicial do
ejaculado, formada principalmente por espermatozoides, pode entrar em contato com o muco
cervical presente no fundo da vagina, enquanto que o resto do plasma seminal se mantém no
canal vaginal, portanto não há contacto direto da cavidade uterina com o líquido seminal (WHO,
2010).
Antigamente, no início da introdução da técnica de inseminação intra-uterina (IIU), o
sémen do esposo era todo transferido para a cavidade uterina da parceira, causando cólicas
uterinas e aumentando os riscos de haver infecções nas trompas. Com o avanço da ciência e,
principalmente, com o desenvolvimento da técnica de FIV, os protocolos de preparação seminal
foram desenvolvidos (Ombelet and van Robays, 2015). Tais procedimentos de lavagem seminal
são necessários para remover prostaglandinas, agentes infecciosos e proteínas antigénicas
presentes no líquido seminal. Outra vantagem importante e muito relevante dessas técnicas é a
remoção dos espermatozoides imóveis, assim como dos leucócitos e células imaturas da
linhagem germinativa, possibilitando a diminuição da liberação de substâncias inflamatórias e
reduzindo a formação de radicais livres, substâncias estas extremamente prejudiciais aos
espermatozoides, pois segundo Zandieh e colaboradores (2017) estas células não possuem os
mecanismos intracelulares necessários de reparação e controle do stress oxidativo.
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As técnicas de seleção espermática devem ser capazes de isolar espermatozoides com
propriedades genéticas e funcionais intactas, incluindo células com morfologia normal segundo
os parâmetros especificados pela OMS e/ou pelo critério estrito de Kruger, espermatozoides com
taxas mínimas de danos ao DNA e com suas membranas celulares intactas (Ombelet and van
Robays, 2015). O resultado final do processamento seminal é uma melhor capacidade
espermática de fertilização, tanto in vitro quanto in vivo (Aitken and Clarkson, 1987) e um aumento
no número de espermatozoides móveis e morfologicamente normais no momento da fertilização.
Para ultrapassar os casos em que seja diagnosticado fator masculino grave, ou seja
casos em que o parceiro não tenha espermatozoide no ejaculado, ou ejacule uma concentração
espermática muito pequena, por exemplo, um grupo de investigadores de Bruxelas desenvolveu
a técnica de microinjeção intracitoplasmática de espermatozoide, mais conhecida como ICSI, em
1992, que consiste na injeção de um único espermatozoide diretamente no citoplasma do ovócito
(Palermo et al., 2017). O desenvolvimento desta técnica fez decrescer drasticamente o impacto
do fator masculino na fertilidade conjugal, e já contribuiu para o nascimento de mais de 2 milhões
de bebés em todo o mundo (ESHRE, 2012).
Na FIV, o espermatozoide deve ter a capacidade de fertilizar o ovócito, porém quando a
ICSI é utilizada, a interação do espermatozoide com a membrana do ovócito não é importante,
então foi possível enfatizar e pormenorizar estudos da qualidade da cromatina espermática e a
habilidade do ovócito de iniciar a descondensação dessa cromatina e formação dos pró-núcleos,
feminino e masculino. Um elevado número de estudos mostra que espermatozoides com
organização anormal da cromatina nuclear são encontrados mais frequentemente em homens
inférteis (Iranpour, 2014).

1.7. A cromatina nuclear espermática humana
No início dos estudos das técnicas de reprodução humana assistida acreditava-se que
a cromatina do espermatozoide era inerte, sem a capacidade de transcrição, que o
espermatozoide não possuísse matriz nuclear e que a presença de histonas no núcleo era
resultado de um erro no processo de compactação cromatínica (Beletti, 2013). Hoje, sabe-se que
a estrutura e a constituição da cromatina espermática são importantes na proteção e manutenção
da estabilidade do DNA, assim como permitem que todo o volume do código genético que o
espermatozoide carrega seja transportado num volume muito menor do que se estivesse em
forma de nucleossomas, estrutura do DNA nas células somáticas (Balhorn, 1982).
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O DNA das células somáticas está enrolado à volta de um octámero de histonas e
empacotado na forma de uma estrutura solenóide, conferindo um volume muito grande à
cromatina. O núcleo espermático não possui esse tipo de empacotamento, já que não oferece o
espaço necessário para toda essa estrutura. Mudanças na cromatina devem ocorrer para que o
genoma seja organizado de maneira a ocupar o menor volume possível no núcleo do
espermatozoide maduro e ainda assim ser funcional (Sharma and Agarwal, 2011).
A espermatogénese deve possuir mecanismos de regulação que garantam a melhor
qualidade espermática, incluindo o processo de substituição de histonas por protaminas durante
a espermiogénese (Figura 6). Enquanto que em muitas espécies de mamíferos uma pequena
parte do genoma espermático seja protegido por histonas (não mais do que 1% do genoma), em
humanos a cromatina de espermatozoides maduros é composta de 5% a 15% de histonas e 85%
a 95% de protaminas (de Lamirande et al., 2012). Esta proporção revelou-se ser extremamente
importante para o processo de condensação, pois quando empacotado na forma de toróides de
protamina, o DNA espermático fica protegido de nucleases, mutações e outros fatores que
possam danificá-lo. O núcleo espermático torna-se mais hidrodinâmico, possibilitando que o
espermatozoide se mova mais rapidamente até o ovócito para que haja a fertilização (de
Lamirande et al., 2012; Balhorn, 2011). Ao mesmo tempo em que o genoma fica extremamente
bem protegido e empacotado por protaminas, Balhorn (2011) sugere que o motivo pelo qual 5%
a 15% do DNA é mantido associado à histonas seja para manter uma gama de genes
quiescentes, mas acessíveis, prontos para serem ativados imediatamente após a fertilização do
ovócito.
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Eventos do desenvolvimento do espermatozoide
Localização:
Tipo celular:

Evento celular:

Túbulo seminífero
Espermatogónia Espermatócito
Primário

Mitose

Meiose I

Epidídimo
Espermatócito
Secundário

Espermatídeo

Meiose II

Diferenciação
- Compactação do DNA
- Silenciamento

Espermatozoides

Maturação
- Espermatozoide
adquiri motilidade

transcricional
- Diferenciação do
espermatídeo

Mudanças na
cromatina:

Trato reprodutivo feminino
Espermatozoides

Capacitação
- Hiperativação

- Reação acrossômica

- Expressão de

- Lise da zona pelúcida

receptores para
- Modificações na

glicoproteínas

- Fusão das
membranas

membrana

Modificações pós-transcricionais e reparação

Histonas
Somáticas

Histonas
testículoespecíficas

- Proteínas de transição
- Protaminas

Fig. 6 - Representação dos eventos celulares e das mudanças da cromatina durante a espermatogénese e posterior liberação dos
espermatozoides para o epidídimo e trato reprodutivo feminino. Adaptado de Zini e Agarwal (2011).

O DNA nuclear espermático é envolto por protaminas e é naturalmente encontrado em
estado compactado, que confere proteção à informação genética ao longo de todo o transporte
no trato reprodutivo masculino e feminino. Algum dano pode ocorrer, porém pode ser logo
reparado quando no citoplasma do ovócito, mantendo a integridade do genoma masculino e
assegurando o desenvolvimento normal do embrião. Quando o dano excede a barreira dos
mecanismos de reparação citoplasmáticos do ovócito, pode causar infertilidade (Agarwal et al.,
2016).
Por norma, sabe-se que a qualidade da cromatina espermática é de extrema importância
para o sucesso da fertilização. O papel do espermatozoide como um gâmeta funcional é
dependente de muitos fatores e um dos mais importantes é a integridade do DNA nuclear, que é
necessária para a transmissão correta da informação genética paternal (Sousa et al., 2009).
Kodama e colaboradores (1997) afirmam que danos induzidos por espécies reativas de
oxigênio endógenas são os principais fatores que contribuem para a existência de uma variedade
de doenças humanas. Já é sabido que os espermatozoides humanos são especialmente
sensíveis ao stress oxidativo, pois apresentam um elevado índice de ácidos gordos
poliinsaturados nas suas membranas celulares e a peroxidação lipídica destas moléculas
demonstra ser o mais importante processo patológico responsável por disfunções espermáticas,
incluindo a perda da motilidade, capacitação afetada e o aumento dos danos morfológicos na
peça intermediária do espermatozoide. Embora o dano oxidativo de componentes celulares como
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proteínas, hidratos de carbono e DNAs ocorra, o estado de oxidação dessas moléculas nos
espermatozoides de homens inférteis é ainda pouco conhecido.
Estudos feitos tanto com avaliações in vitro como in vivo mostram que a integridade do
DNA afeta negativamente a fertilidade do indivíduo. Lewis e colaboradores (2013) demonstram
que elevados índices de fragmentação do DNA espermático podem afetar a fertilidade através
do comprometimento do potencial de fertilização do gâmeta e afetam negativamente o
desenvolvimento embrionário e o processo de implantação do embrião.
Segundo Agarwal e colaboradores (2016), a etiologia da fragmentação do DNA
espermático é multifatorial. Um elevado número de eventos pode colaborar e ser prejudicial à
fertilidade do paciente e ao DNA do espermatozoide, incluindo o empacotamento anormal da
cromatina e/ou sua remodelação durante a espermatogénese, produção excessiva de radicais
livres de oxigênio e/ou desequilíbrio no sistema antioxidante presente no plasma seminal e
eventos apoptóticos durante a maturação dos espermatozoides no epidídimo. Salientam ainda
que a exposição a toxinas ambientais e poluentes, drogas, quimio e radioterapias, tabaco,
varicocele e idade avançada influenciam o aumento da fragmentação do DNA espermático.
Existem dois tipos de ensaios desenvolvidos para medir a fragmentação do DNA
espermático: aqueles que medem diretamente a fragmentação do material genético através do
uso de sondas, e aqueles que determinam a suscetibilidade do DNA de desnaturar através do
uso de corantes, evento que comumente ocorre em DNAs fragmentados (Agarwal et al., 2016).
Os ensaios que mensuram diretamente a fragmentação do DNA exigem equipamentos e
reagentes específicos e caros que podem não estar presentes na rotina do laboratório de
andrologia, porém os testes que analisam somente o estado da cromatina através da coloração
nuclear podem ser realizados facilmente com os equipamentos e reagentes já utilizados na rotina
desses laboratórios.
Infelizmente, nenhum dos ensaios é capaz de determinar com precisão a fragmentação
de DNA clinicamente importante da fragmentação clinicamente insignificante. Também não
diferenciam quebras do DNA que ocorrem naturalmente das quebras consideradas patológicas,
assim como os genes afetados pela fragmentação. Todos os testes até hoje desenvolvidos e
disponíveis são capazes de determinar somente a quantidade de DNA fragmentado, tendo como
premissa que altos níveis de DNA fragmentado são considerados patológicos (Sharma and
Agarwal, 2011).
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1.8. Os testes de fragmentação do DNA espermático
Atualmente, existe um grande número de metodologias utilizadas para a identificação de
alterações na estabilidade da cromatina espermática, porém algumas destacam-se pela
relevância, complexidade e/ou confiabilidade nos resultados.
A técnica mais comumente utilizada pelos laboratórios de pesquisa do mundo é a Análise
da Estrutura da Cromatina Espermática (do inglês Sperm Chromatin Structure Assay - SCSA®),
desenvolvida por Evenson e colaboradores, em 1980. Por ser muito difundido entre os
investigadores e ser considerado a base para a maioria dos kits de fragmentação do DNA
espermático, o SCSA® é o único teste com critérios de interpretação validados (Evenson, 2011).
O SCSA® utiliza o laranja de acridina para avaliar a suscetibilidade do DNA à
desnaturação (Evenson et al., 1980). Através do tratamento do sémen fresco com uma solução
ácida (de pH 1.20), as cadeias de DNA abrem-se nos sítios fragmentados e o laranja de acridina
liga-se, sendo possível visualizar com o auxílio do microscópio ótico os espermatozoides que
possuem DNA fragmentado (corados de laranja) e os que possuem o material genético intacto
(representados em verde) (Figura 7).
Essa técnica não só exige equipamentos e reagentes específicos e caros, como o
citómetro de fluxo, que não são ordinariamente encontrados num laboratório de andrologia, mas
também implica que a amostra a ser analisada seja enviada à um laboratório certificado para a
técnica de SCSA® (Evenson, 2011).

Fig. 7: Resultado da técnica de SCSA®. Os espermatozoides com DNA fragmentado estão representados em laranja e os
espermatozoides com DNA intacto estão representados em verde (Evenson, 2011).
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Outro teste que determina a quantidade de espermatozoides com o DNA fragmentado é
o TUNEL (sigla do inglês terminal deoxytransferase mediated deoxyuridine triphosphate [dUTP]
nick end-labelling). É um teste que consiste na identificação de quebras in situ no DNA resultantes
de cascatas de sinalização apoptóticas através da adição de uma sonda fluorescente às
terminações 3’hidroxil (OH) livres (Figura 8). A fluorescência, que é proporcional ao número de
quebras na cadeia de DNA, pode ser medida através de microscopia ou citometria de fluxo
(Sharma and Agarwal,2011).
DNA espermático

Quebras no DNA

Enzima TdT

Citómetro de Fluxo

Fig. 8: À esquerda confere-se a representação simplificada da técnica de TUNEL, utilizando o citómetro de fluxo. À direita, o resultado
da técnica após tratamento com sondas fluorescentes visto em microscópio de fluorescência (em verde estão representados os
expermatozoides com DNA fragmentado e em vermelho os espermatozoides sem fragmentação de DNA). Adaptado de Sharma and
Agarwal (2011).

Como vê-se na Figura 8, a técnica de TUNEL exige a utilização de equipamentos caros,
como o citómetro de fluxo e o microscópio de fluorescência, que não são encontrados comumente
em laboratórios de andrologia. O mesmo acontece com a técnica de Single Cell Gel
Electrophoresis, mais conhecida como COMET.
O teste COMET (figura 9) foi primeiramente designado para caracterizar a estrutura do
núcleo celular. Entretanto, quando a eletroforese de DNA após tratamento com desnaturação
alcalina foi desenvolvida em 1988, a deteção de danos no DNA tornou-se uma possibilidade. Esta
técnica consiste em desnaturar o DNA em condições alcalinas, migrar o material em eletroforese
e “corar” com sondas fluorescentes, tornando possível a visualização de uma cauda de cometa
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através do microscópio de fluorescência, daí o nome da técnica. Collins e colaboradores (1997)
sugeriram que a cauda do cometa migrado, após a eletroforese, consiste em fragmentos
originados do relaxamento de alças superenroladas e DNA de cadeia simples formados sob
condições alcalinas. A intensidade da coloração e o comprimento da cauda formada representam
a quantidade de DNA migrado, indicando diferentes graus de fragmentação (Agarwal et al., 2016).
O ensaio COMET é muito sensível para detetar fragmentações no DNA espermático e
necessita de apenas um pequeno número de células para fazer uma análise precisa, sendo útil
em casos de oligozoospermia e biópsia testicular (Simon and Lewis, 2011). A maior vantagem
desse ensaio, diferente das técnicas de TUNEL e SCSA® que detetam primariamente danos na
cromatina associada à histona, é sua eficácia em detetar fragmentação tanto na cromatina
associada à histona como na cromatina associada à protamina, além de quantificar o DNA
danificado em cada espermatozoide (Agarwal et al., 2016). Porém, ainda existem muitas falhas
de protocolos e não há um padrão imposto, o que torna os resultados de diferentes laboratórios
difíceis de serem comparados. Além disso, é uma técnica que exige profissionais altamente
qualificados e muito tempo até que o resultado fique disponível.

Fig. 9: Esquema simplificado de um ensaio de COMET. 1- As células são misturadas com agarose low melting a 37ºC. 2- A suspensão
celular é fixada em lâmina. 3- As células são tratadas com solução de lise, a fim de remover as membranas celulares e histonas do
DNA, e 4- com solução alcalina para abrir as cadeias do DNA e desnaturá-lo. Por último, é realizada a técnica de eletroforese alcalina
para revelar e separar os fragmentos de DNA, e então é feita a coloração do material com sondas fluorescentes, sendo possível
observar o resultado em microscópio de fluorescência (5). Adaptado de tematicerca.com (site visitado em 01/08/2018).

Diferentemente de todos os testes citados acima, o SCD (do inglês Sperm Chromatin
Dispersion) ou Teste do Halo baseia-se no conceito de que espermatozoides com DNA
fragmentado perdem a capacidade de apresentar um halo à volta do núcleo, formado por alças
de DNA “soltas”, que são observadas em espermatozoides com DNA não fragmentado após
tratamento com desnaturação ácida e remoção de proteínas nucleares (Agarwal et al., 2016).
O teste de SCD envolve uma desnaturação química inicial dos espermatozoides, que
formam cadeias de DNA únicas (ssDNA) a partir da porção terminal dos sítios fragmentados,
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seguido de um processo de desproteinização das membranas celulares e nucleares (Pratap et
al., 2017). Após o processo de coloração, que pode ser tanto para microscópio de campo claro
(eosina e tiozina - kit de coloração normal e presente em qualquer laboratório de andrologia)
quanto para microscópio de fluorescência (fluorocromos específicos para DNA), analisa-se o
material de acordo com a presença (espermatozoides com DNA intacto) ou ausência
(espermatozoides com DNA fragmentado) de halo. É uma técnica simples que não exige
equipamentos específicos e complexos para ser realizada. Deve-se somente ter um profissional
qualificado para a realização da mesma e interpretação dos resultados (Agarwal et al., 2016).

Sem Fragmentação

1. Halo grande

2. Halo médio

Com Fragmentação

3. Halo pequeno

4. Sem halo 5. Degenerado

Fig. 10: Representação do resultado da técnica de SCD. À esquerda, os espermatozoides com DNA intacto, que apresentam o halo
de DNA em volta do núcleo (1 e 2). Ao centro, os espermatozoides com fragmentação no DNA (3 e 4) e degenerado (5). À direita, a
representação do resultado da técnica visto em microscópio de campo claro, com espermatozoides com DNA fragmentado, com DNA
intacto e degenerados. Adaptado de www.halotechdna.com (site visitado em 01/08/18).

Sousa e colaboradores (2009) realçam que ainda há um grande debate em relação ao
alvo de análise das técnicas usadas para monitorar o dano da cromatina nuclear espermática.
Por isso, desenvolveram um protocolo de avaliação do estado da cromatina nuclear espermática
pela coloração de Hemacolor® baseada na intensidade da coloração nuclear que pode ser
realizado como rotina juntamente com a leitura da morfologia espermática. Segundo os autores,
o kit é composto por metanol, que atua como fixador; eosina, que cora proteínas básicas de
vermelho; e tiozina, que colore o DNA de azul, e partem do princípio de que espermatozoides
que apresentam quebras no DNA ou mudanças na compactação da cromatina tendem a adquirir
uma coloração mais intensa e escura do que os espermatozoides que não apresentam DNA
fragmentado ou descompactado. Através do teste de TUNEL, em que somente o material
genético fragmentado é identificado, puderam relacionar os espermatozoides que apresentaram
coloração escura com a fragmentação do DNA.
Finalmente, Sousa e colaboradores (2009) afirmam que os dados encontrados no estudo
sugerem que um aumento na percentagem de espermatozoides com coloração anormal é
primariamente um indicativo do aumento do acesso do corante ao DNA, podendo indicar tanto
um estado menos compactado da cromatina como a presença de fragmentação do DNA.

2. Objetivos do estudo
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Face aos conhecimentos apresentados anteriormente e com intuito de sempre aprimorar
a perceção da ciência e possivelmente melhorar o tratamento de casais inférteis que se
submetem às técnicas de reprodução medicamente assistida em Portugal e em todo o mundo, o
objetivo deste trabalho é de comparar diferentes estilos de vida do homem português da
atualidade em relação ao seu potencial de fertilidade, tendo como parâmetro principal a estrutura
da cromatina nuclear espermática e o posterior reflexo deste parâmetro nas taxas de fertilização
e gravidez.
Conforme foi relatado anteriormente, o estudo rotineiro da estrutura da cromatina nuclear
do espermatozoide ainda não é feito na maioria dos centros de reprodução medicamente
assistida devido ao alto custo e à subjetividade dos resultados. Este trabalho visa testar a técnica
de análise da cromatina nuclear espermática pelo kit de corantes Hemacolor® e confirmar sua
sensibilidade e auxílio no estudo da estrutura da cromatina nuclear espermática.

3. Material e métodos
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3.1. Material biológico masculino

As amostras seminais foram obtidas de indivíduos que recorreram ao Centro de Estudos
de Infertilidade e Esterilidade – CEIE, no Porto, para análises seminais para tratamentos de
fertilidade envolvendo técnicas de reprodução assistida, como a IAH, a FIV e a ICSI, sendo todas
as colheitas feitas por masturbação.
As instruções sobre a coleta da amostra foram explicadas claramente ao paciente, de
acordo com as normas estabelecidas pela OMS (WHO, 2010). O nome do paciente, o período de
abstinência, a data e a hora da coleta, perda ou não de material durante a coleta e o intervalo
entre a coleta e análise da amostra foram anotados. As amostras foram coletadas em um frasco
adequado de plástico limpo e de “boca larga”, não havendo possibilidade de efeitos tóxicos sobre
os espermatozoides, e todos os frascos foram identificados com o nome do paciente e seu
respectivo número de identificação.
Todos os indivíduos assinaram um formulário de consentimento informado, assim como
preencheram um questionário sobre seus hábitos de vida diários (Anexo).
De modo a estudar a relação entre a integridade do DNA nuclear espermático,
monitorizado pela técnica de coloração espermática Hemacolor®, e os parâmetros seminais mais
importantes (concentração total, motilidade e morfologia espermáticas), foi feita a análise seminal
de 149 indivíduos segundo as orientações e especificações da OMS (2010).
O volume seminal foi determinado com o auxílio de uma pipeta serológica de graduação.
A motilidade foi analisada logo após a liquefação total da amostra, de forma a evitar os
efeitos prejudiciais da desidratação, da alteração do pH ou de mudanças de temperatura. Para
tal, foi feita uma lâmina com uma alíquota de 10 μL da amostra a fresco e muito bem
homogeneizada, coberta com uma lamela de 22mm x 22mm, evitando a formação de bolhas
(WHO, 2010). A lâmina foi observada ao microscópio ótico de contraste de fase numa ampliação
de 400x.
Foi feita a contagem da motilidade de 200 espermatozoides em, pelo menos, cinco
campos distintos, diferenciando-os, segundo a OMS (2010), em três grupos:
a. Motilidade progressiva (PR): espermatozoides movendo-se ativamente, tanto
linearmente ou em um grande círculo, independente da velocidade;
b. Motilidade não progressiva (NP): qualquer tipo de movimento com ausência de
progressão, por exemplo movendo-se em pequenos círculos ou somente quando há movimento
do flagelo;
c. Imobilidade (IM): ausência completa de qualquer tipo de movimento.
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Esta contagem foi feita em duplicata, de modo a detectar e minimizar possíveis erros.
Os resultados foram reportados sob a forma de percentagem média de cada categoria (WHO,
2010). A amostra de sémen é considerada normal se a percentagem de espermatozoides móveis
progressivos for igual ou superior a 32%.
A concentração da amostra seminal é definida como o número de espermatozoides em
milhões por unidade de volume da amostra, e a concentração total corresponde ao número de
espermatozoides presente no ejaculado (WHO, 2010).
A concentração foi determinada com recurso a diluições volumétricas e a câmara de
contagem de Neubauer, o gold standard da contagem de espermatozoides (Agarwal et al., 2008).
Um volume de 10 µL de solução sémen + fixador são adicionados à câmara por capilaridade e,
após 30 minutos, é feita a leitura dos espermatozoides e determinação das concentrações.

3.2. Estudos colorimétricos
A morfologia e a integridade da cromatina nuclear espermática foram analisadas com o
auxílio da coloração Hemacolor®, que é composta por metanol, eosina e tiozina.
Os esfregaços foram preparados de acordo com o descrito em Mota e Ramalho-Santos
(2006). Uma gota de 10 μL da amostra a fresco foi estendida por uma lâmina e o esfregaço seco
em temperatura ambiente. Após secagem total do material, as lâminas foram imersas
sequencialmente em cada um dos corantes por 10 segundos e passadas por água a fim de retirar
o excesso de coloração e não comprometer a análise da amostra. As lâminas secaram à
temperatura ambiente e, com o auxílio da cola Entellan®, uma lamela foi aderida à lâmina com a
finalidade de preservar o material por tempo indefinido. Após a secagem da cola, as lâminas
foram observadas em microscópio ótico de campo claro em um aumento de 1000x, com o auxílio
de óleo de imersão.
Foram avaliados 200 espermatozoides por lâmina em campos diferentes, a fim de obter
o resultado mais fidedigno possível à realidade da amostra. As características relativas à
coloração das células foram analisadas dentro de cada amostra. As que possuíam um núcleo
com uma intensidade mais escura foram incluídas na categoria de coloração anormal e as células
que apresentavam o núcleo com intensidade clara foram consideradas de coloração normal. A
amostra é considerada normal para esse parâmetro quando apresenta 32% ou menos de
espermatozoides com coloração anormal.
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Fig. 11: Foto de uma lâmina de morfologia espermática/estrutura da cromatina espermática. A seta preta mostra um espermatozoide
com o núcleo escuro, indicando estrutura da cromatina anormal. A seta amarela aponta para um espermatozoide com o núcleo
normal.

A morfologia dos espermatozoides foi avaliada de acordo com o critério estrito de OMS
(WHO, 2010), sendo que o valor mínimo estabelecido para deferir a normalidade deste parâmetro
é de 4%.

3.3. Material biológico feminino
Para analisar se há relação entre a estrutura da cromatina nuclear espermática e a
fertilidade humana, 58 casais em tratamentos de fertilidade de alta complexidade (FIV ou ICSI) e
15 casais em tratamento de fertilidade de baixa complexidade (IAH) participaram deste estudo.
Foram estudadas as taxas de fertilização (quociente entre o número de ovócitos fertilizados e o
número de ovócitos inseminados/injetados) e as taxas de gravidez.
A verificação da fertilização dos ovócitos foi feita com o auxílio do equipamento de timelapse Geri® (Merck), que permite detetar vários fenómenos morfológicos que são frequentemente
perdidos nas observações estáticas e pontuais quando utilizadas as estufas convencionais, tais
como divisões irregulares, colapso e re-expansão do blastocisto, entre outros. A confirmação da
fertilização é dada com a observação dos dois glóbulos polares e, principalmente, da formação
dos dois pró-núcleos (Alpha Scientists in Reproductive Medicine and ESHRE Special Interest
Group of Embryology, 2011).
Os resultados dos testes de bHCG foram obtidos diretamente com os casais por contacto
telefónico.
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3.4. Análises estatísticas

A normalidade das variáveis foi avaliada pelo teste Shapiro-Wilk. Nas variáveis não
normais foram utilizados testes não paramétricos. A da influência do estilo de vida (variáveis
independentes) nos parâmetros seminais (variáveis dependentes) foi efetuada recorrendo a
testes não paramétricos:
- O teste de Mann-Whitney U, para analisar as diferenças nos parâmetros seminais
entre grupos (nas variáveis independentes nominais);
- O teste de correlação de Spearman, para analisar a correlação entre parâmetros
seminais e parâmetros do estilo de vida (nas variáveis ndependentes quantitativas).
O programa utilizado foi o Jamovi versão 0.9.1.12 para macOS - jamovi project
(2018). jamovi (Version 0.9) [Computer Software]. Retrieved from https://www.jamovi.org

4. Resultados
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O teste de normalidade de Shapiro-Wilk foi feito para cada uma das variáveis,
constatando que todas os parâmetros estudados são não paramétricos (p < 0,001).
Na tabela 1 estão listadas todas as variáveis estudadas, assim como os seus respectivos
números de indivíduos (N), média de valores, desvio padrão, mediana e intervalo de confiança.

Tabela 1: Informações descritivas (N, média, desvio padrão, mediana e intervalo de confiança) das
variáveis estudadas.
Desvio
Mediana (Intervalo
Variáveis
N
Média
padrão
de confiança)
Cromatina (% esp. escuros)

149

21,3

10,7

19 (14 – 29)

Morfologia espermática (% esp. normais)

149

5,74

4,34

5 (2 – 8)

Concentração espermática total (x106)

149

182

174

133 (67,2 – 254)

Motilidade progressiva (%PR)

149

50,6

14,1

54 (43 – 60)

Idade (anos)

149

38,4

5,13

39 (34 – 42)

Abstinência (dias)

145

2,59

1,31

2 (2 – 3)

IMC

148

26,2

3,38

25,7 (24,2 – 27,5)

Cigarros/dia

46

14,7

6,58

0 (0 – 8)

Copos/dia*

78

1,31

0,565

1 (1 – 1)

Taxa de fertilização (%)

58

67,3

26,5

70.3 (50 – 90)

* Copos/dia: 200 mL equivale a um copo.

As variáveis foram reagrupadas por estilos de vida e os seus dados descritivos foram
calculados, apresentados nas tabelas 2 a 5.
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Tabela 2: Informações descritivas (N, média, desvio padrão, mediana e intervalo de confiança) das
variáveis estudadas do grupo de tabagismo.

Grupo 0
Variáveis

Grupo 1

N

Média

Desvio
padrão

Mediana
(Int. conf.)

N

Média

Desvio
padrão

Mediana
(Int. conf.)

103

21,0

10,9

19 (14–26,5)

46

22,2

10,1

20,5 (15,3-35,1)

103

5,98

4,52

6 (2–9)

46

5,22

3,91

5 (2 – 7,75)

103

179

179

131 (67,5–241) 46

190

165

164 (63,6 – 261)

103

49,5

14,1

53 (42,5-58,5)

46

53,0

14,0

56,5 (43,3–63,3)

Idade (anos)

103

38,6

5,36

39 (34-42)

46

38,1

4,61

38 (35-41)

Abstinência (dias)

101

2,69

1,32

2 (2-3)

44

2,36

1,26

2 (2-3)

IMC

102

26,4

3,67

25,9 (24,2-27,8) 46

25,6

2,57

25,6 (24,5-26,8)

Copos/dia

46

1,28

0,502

32

1,34

0,653

1 (1 – 1)

Taxa de fertilização (%)

43

67,9

29,0

72,7 (48,4–95,5) 15

65,5

18,6

66,7 (55,4-79,2)

Cromatina (% esp.
escuros)
Morfologia espermática
(% esp. normais)
Concentração
espermática total (x106)
Motilidade progressiva
(%PR)

1 (1 – 1)

O grupo 0 é representado pelos pacientes que não fumam e o grupo 1 é representado pelos pacientes que
fumam.

Tabela 3: Informações descritivas (N, média, desvio padrão, mediana e intervalo de confiança) das
variáveis estudadas do grupo de consumo de bebidas alcoólicas.

Grupo 0
Variáveis

Grupo 1

N

Média

Desvio
padrão

Mediana
(Int. conf.)

N

Média

Desvio
padrão

Mediana
(Int. conf.)

74

19,7

11,0

17 (12 – 28)

75

22,9

10,2

21 (16 – 29,5)

74

6,36

4,47

6 (3 – 9)

75

5,13

4,15

4 (2 – 7,5)

74

181

185

141 (65,4 – 244)

75

183

164

131 (69,9–266)

74

51,2

14,3

55 (43 – 60)

75

50,0

14,0

52 (43 – 59)

Idade (anos)

74

38,1

5,14

39 (34 – 41,8)

75

38,8

5,12

38 (35 – 42)

Abstinência (dias)

72

2,56

1,03

2 (2 – 3)

73

2,63

1,54

2 (2 – 3)

IMC

73

25,7

3,03

25,4 (23,9–26,7)

75

26,6

3,64

26,2 (24,8–27,9)

Cigarros/dia

15

14,3

6,50

0 (0 – 0)

31

14,9

6,71

0 (0 – 13,5)

Taxa de fertilização (%) 24

62,3

32,8

60 (43,4 – 100)

34

70,8

20,9

73,8 (56,3–88,1)

Cromatina (% esp.
escuros)
Morfologia
espermática (% esp.
normais)
Concentração
espermática total (x106)
Motilidade progressiva
(%PR)

O grupo 0 é representado pelos pacientes que não consomem bebidas alcoólicas e o grupo 1 é
representado pelos pacientes que consomem bebidas alcoólicas.
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Tabela 4: Informações descritivas (N, média, desvio padrão, mediana e intervalo de confiança) das
variáveis estudadas do grupo de exercícios físicos.

Grupo 0
Variáveis

Grupo 1

N

Média

Desvio
padrão

Mediana
(Int. conf.)

N

Média

Desvio
padrão

60

20,9

11,0

19 (13,5 – 28,3)

89

21,6

10,5

20 (15 – 29)

60

5,87

4,55

5 (2 – 10)

89

5,66

4,22

6 (2 – 8)

60

163

163

115 (59,9 - 238)

89

195

181

144 (78 – 259)

60

51,5

15,8

55,5 (41,8–61,8)

89

50,0

12,9

53 (44 – 59)

Idade (anos)

60

38,8

4,98

39 (35 – 41)

89

38,2

5,24

38 (34 – 42)

Abstinência (dias)

60

2,65

1,56

2 (2 – 3)

85

2,55

1,11

2 (2 – 3)

IMC

60

27,1

3,91

26,7 (25,3–28,7)

88

25,5

2,81

Cigarros/dia

21

17,3

5,45

0 (0- 15)

25

12,5

6,73

0 (0 – 3)

Copos/dia

35

1,40

0,651

1 (1 – 1)

43

1,23

0,480

1 (1 – 1)

Taxa de fertilização (%)

21

70,3

23,8

75 (50 – 90)

37

65,6

28,2

69,2 (50 – 90)

Cromatina (% esp.
escuros)
Morfologia espermática
(% esp. normais)
Concentração
espermática total (x106)
Motilidade progressiva
(%PR)

Mediana
(Int. conf.)

25,4 (23,8-26,7)

O grupo 0 é representado pelos pacientes que não praticam exercícios físicos e o grupo 1 é representado
pelos pacientes que praticam exercícios físicos.

Tabela 5: Informações descritivas (N, média, desvio padrão, mediana e intervalo de confiança) das
variáveis estudadas do grupo “portátil no colo”.

Grupo 0
Variáveis

Grupo 1

N

Média

Desvio
padrão

Mediana
(Int. conf.)

N

Média

Desvio
padrão

132

20,9

10,5

19 (14 – 28)

15

23,0

10,8

21 (15,5 – 29)

132

5,94

4,37

6 (2,75 – 8)

15

4,67

3,94

4 (1,5 – 9)

132

185

172

139 (73,5-253)

15

155

207

64,8 (31,1-217)

132

50,6

13,6

54 (43,8 – 59)

15

48,8

18,4

54 (35 – 63,5)

Idade (anos)

132

38,6

5,14

39 (35 – 42)

15

38,0

5,15

39 (34,5 – 41,5)

Abstinência (dias)

129

2,62

1,33

2 (2 – 3)

14

2,29

1,20

2 (2 – 2,75)

IMC

131

26,1

3,49

25,7 (24,1 – 27,4)

15

26,7

2,52

26,9 (25,4–27,7)

Cigarros/dia

40

14,6

6,60

0 (0 – 7,25)

6

15,3

6,98

0 (0 – 15)

Copos/dia

67

1,31

0,583

1 (1 – 1)

9

1,33

0,500

1 (1 – 1)

Taxa de fertilização (%)

53

68,4

26,7

72,7 (50 – 90)

4

59,8

25,1

68 (55,8 – 71,9)

Cromatina (% esp.
escuros)
Morfologia espermática
(% esp. normais)
Concentração
espermática total (x106)
Motilidade progressiva
(%PR)

Mediana
(Int. conf.)

O grupo 0 é representado pelos pacientes que não utilizam o portátil no colo e o grupo 1 é representado
pelos pacientes que utilizam o portátil no colo.
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Para cada variável ordinal foi feito o teste de Mann-Whitney U, que compara medianas.
A tabela 6 mostra os valores de p de dois estilos de vida diferentes: tabagismo e bebidas
alcoólicas; e a tabela 7, os valores de p de outros dois estilos de vida: prática de exercícios físicos
e uso de portátil no colo.

Tabela 6: Resultados do teste de Mann-Whitney U de dois hábitos de vida: tabagismo e consumo de
bebidas alcoólicas.

Tabaco

Bebidas alcoólicas

p-value

p-value

Variáveis
Cromatina (% esp. escuros)

0,170

0,012*

0,193

0,042*

0,732

0,549

Motilidade progressiva (%PR)

0,951

0,280

Taxa de fertilização (%)

0,261

0,767

Taxa de gravidez (%)

0,640

0,451

Morfologia espermática (% esp.
normais)
Concentração espermática total
(x106)

* Valor de p significativo (<0,05).

Tabela 7: Resultados do teste de Mann-Whitney U de dois hábitos de vida: prática de exercícios físicos
e uso de portátil no colo.

Exercícios

Portátil no colo

p-value

p-value

Variáveis
Cromatina (% esp. escuros)

0,602

0,208

0,560

0,834

0,114

0,939

Motilidade progressiva (%PR)

0,875

0,459

Taxa de fertilização (%)

0,678

0,769

Taxa de gravidez (%)

0,632

0,783

Morfologia espermática (% esp.
normais)
Concentração espermática total
(x106)
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O consumo de bebidas alcoólicas revelou ter influência significativa na estrutura da
cromatina e na morfologia espermática. Os dados são representados nos gráficos 1 e 2.

Gráfico 1: Comparação das médias da variável “cromatina espermática” e do grupo “bebidas
alcoólicas”.

Cromatina espermática (% esp. escuros)
30
25
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20
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15
10
5
0
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Gráfico 2: Comparação das médias da variável “morfologia espermática” e do grupo “bebidas
alcoólicas”.
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Para avaliar se há correlação entre as variáveis que apresentaram diferença estatística
significativa, foi feito o teste de correlação de Spearman, representados nas tabelas 8 e 9.

Tabela 8: Correlação de Spearman entre as variáveis “Cromatina espermática” e “Copos/dia”.

Variáveis

Spearman’s rho

p-value

-0,130

0,872

Cromatina (% esp. escuros)
Copos/dia

Tabela 9: Correlação de Spearman entre as variáveis “Morfologia espermática” e “Copos/dia”.

Variáveis

Spearman’s rho

p-value

0,039

0,632

Morfologia espermática (% esp. normais)
Copos/dia

Para avaliar se há correlação entre as variáveis quantitativas (IMC, abstinência e idade
masculina) e a estrutura da cromatina espermática, foi feito o teste de correlação de Spearman
para cada variável, representados nas tabelas 10, 11 e 12.

Tabela 10: Correlação de Spearman da variável quantitativa “IMC”.

Variáveis

IMC

Spearman’s rho

p-value

Cromatina (% esp. escuros)

-0,042

0,696

Morfologia (% esp. normais)

0,018

0,584

Motilidade progressiva (%)

-0,109

0,093

Concentração espermática total

-0,137

0,048*

Taxa fert. (%)

0,141

0,851

Taxa gravidez (%)

-0,192

0,066

* Valor de p significativo (<0,05).
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Tabela 11: Correlação de Spearman da variável quantitativa “Abstinência”.

Variáveis

Abstinência

Spearman’s rho

p-value

Cromatina (% esp. escuros)

-0,004

0,480

Morfologia (% esp. normais)

0,046

0,708

Motilidade progressiva (%)

-0,068

0,209

Concentração espermática total

0,304

<.001*

Taxa fert. (%)

0,086

0,738

Taxa gravidez (%)

-0,034

0,396

Spearman’s rho

p-value

Cromatina (% esp. escuros)

0,001

0,496

Morfologia (% esp. normais)

-0,047

0,286

Motilidade progressiva (%)

-0,048

0,279

Concentração espermática total

0,004

0,519

Taxa fert. (%)

0,222

0,953

Taxa gravidez (%)

0,007

0,522

* Valor de p significativo (<0,05).

Tabela 12: Correlação de Spearman da variável quantitativa “Idade”.

Variáveis

Idade

36

5. Discussão
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Mutações do DNA são eventos mais comuns de acontecer nos espermatozoides do que
nos ovócitos, pois há uma grande diferença no número de divisões das células germinativas
masculinas e femininas ao longo da vida (Conti and Eisenberg, 2016). A divisão mitótica repetitiva
das espermatogónias ocorre desde a puberdade e ao longo de toda a fase reprodutiva masculina.
Enquanto que um adolescente de 15 anos de idade tenha sofrido aproximadamente 15
replicações das suas espermatogónias, um homem de 20 anos já sofreu 150 replicações, assim
como um homem de 40 anos já tenha passado por 61.050 replicações do material genético das
suas espermatogónias. Com esse crescente número de divisões celulares, aumenta-se o risco
de ocorrerem mutações de novo do DNA (Conti and Eisenberg, 2016).
O aumento da expectativa média de vida ao longo do último século faz surgir questões
relativas à redução da fertilidade com o avanço da idade. A influência da idade na qualidade do
espermatozoide foi amplamente discutida no Congresso Internacional de Andrologia, realizado
em Copenhaga (Dinamarca) em maio de 2017 (ICA, 2017) e é um tópico cada vez mais discutido
e estudado em todo o mundo.
Como já foi falado na introdução deste trabalho, existem estudos que indicam que a
idade masculina avançada esteja diretamente ligada à diminuição da motilidade e morfologia
espermáticas (Gandhi and Kaur, 2012), assim como o aumento do número de espermatozoides
com DNA fragmentado e/ou descompactado precocemente, porém essa relação não foi
observada no presente trabalho (tabela 12). Os mesmos resultados foram obtidos por Sousa e
colaboradores (2009), enquanto analisavam a influência da idade masculina na integridade da
cromatina espermática. De facto, a maioria dos estudos não encontra diferenças estatisticamente
significativas nos níveis de fragmentação do DNA, por vezes nem sequer nos parâmetros
seminais clássicos (Winkle et al., 2009).
A apoptose é um evento natural que acontece nos espermatozoides e é uma sequência
de alterações fisiológicas que tem como resultado a morte celular, sem causar uma reação
inflamatória (Aziz et al., 2007). Alguns estudos sugerem que a presença de danos na cromatina
espermática, mais especificamente a fragmentação do DNA espermático, sejam resultados
esperados do processo de apoptose. Para além deste evento, tem sido indicado que os danos
na cromatina resultam diretamente do stress oxidativo (Barroso et al., 2000).
A ocorrência de dano oxidativo pode ser consequência da produção excessiva de
radicais livres de oxigênio (ROS). A principal fonte de ROS são os leucócitos, mas também são
produzidos pelos próprios espermatozoides, especialmente por espermatozoides danificados
(Sakkas et al., 2015). O plasma seminal possui defesas antioxidantes, mas quando a produção
de ROS ultrapassa a quantidade de antioxidantes, passa-se a ter um desequilíbrio no sistema

FCUP
A influência dos hábitos de vida na estrutura da
cromatina nuclear espermática humana

39

redox e as células começam a sofrer stress oxidativo. Os ROS atuam diretamente nas
membranas dos espermatozoides e no DNA, causando quebras no material genético destas
células (Aitken and Baker, 2013).
Danos oxidativos podem acontecer no epidídimo durante a maturação e armazenamento
dos espermatozoides por um longo período de abstinência ejaculatória, já que estas células não
têm sistemas de defesa intrínsecos e dependem dos antioxidantes presentes no plasma seminal
para combater os efeitos nocivos dos ROS. Uma vez em contato com células em apoptose, por
exemplo, os espermatozoides podem sofrer danos irreparáveis no seu DNA, que influenciarão
negativamente o processo de fertilização.
No presente trabalho, a única diferença estatística encontrada no parâmetro “abstinência
ejaculatória” foi em relação à concentração espermática (tabela 11), como já é esperado, pois
quanto maior for o período de abstinência, mais espermatozoides são produzidos pelos testículos
e armazenados nos epidídimos, e maior é a quantidade de espermatozoides no ejaculado. Não
foi encontrada nenhuma diferença estatisticamente significativa nos parâmetros “abstinência
ejaculatória” e “cromatina espermática”, foco principal do estudo. Este resultado pode-se dever
ao fato de que todos os homens estudados estavam em tratamento de reprodução assistida,
portanto apresentavam uma vida sexual ativa há, pelo menos, 1 ano, e foram orientados a manter
um período de abstinência ejaculatória de 2 a 5 dias, conforme orientado nos manuais da OMS
(WHO, 2010). Por este motivo, os espermatozoides não ficaram muito tempo armazenados no
epidídimo e, consequentemente, não sofreram tantos danos oxidativos como sofreriam se o
paciente não estivesse em tratamento.
Um maior número de espermatozoides apoptóticos é encontrado em pacientes com
excesso de peso e obesidade (Schulte et al., 2010). Estudos demonstraram que pacientes obesos
apresentam valores dos parâmetros seminais diminuídos e taxas de fragmentação do DNA
elevadas. De fato, a obesidade causa um aumento significativo nos níveis de ROS no plasma
seminal, causando danos à biomoléculas celulares, tais como o DNA e os ácidos gordos
(Pourmasumi et al., 2017). Contudo, neste estudo, o único parâmetro que apresentou uma
diferença estatisticamente significativa foi a concentração espermática total. Isto demonstra que
realmente há uma influência negativa do índice de massa corporal na qualidade espermática, por
mais que seja em apenas um parâmetro. Recomenda-se que outro estudo seja feito em pacientes
que não se enquadrem em nenhum outro grupo dos hábitos de vida, para poder avaliar com mais
precisão a influência do IMC na qualidade espermática e na estrutura da cromatina nuclear
espermática.
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Sabe-se que homens fumadores tendem a apresentar parâmetros seminais anormais,
assim como níveis hormonais alterados. O tabaco pode danificar o espermatozoide a nível do
cromossoma, afetar a gravidez e os primeiros estágios do desenvolvimento embrionário, além de
induzir o aumento da produção de ROS no sémen (Chen et al., 2015). Embora os resultados
deste trabalho não tenham apresentado diferença estatisticamente significativa (tabela 6), os
resultados obedeceram à linha de raciocínio que a literatura expõe. A média, observada na tabela
2, dos valores de cromatina anormal foi maior no grupo experimental (fumadores) do que no
grupo controlo (não fumadores), indicando uma influência negativa do tabaco na estrutura da
cromatina nuclear espermática. Também se recomenda outro estudo com grupos mais
homogéneos e bem definidos, para que não haja influência de nenhum outro fator que não seja
o tabaco.
Recentemente, investigadores têm estudado a influência do uso do portátil no colo na
qualidade seminal e alguns estudos mostram que espermatozoides incubados com dispositivos
conectados à rede Wi-Fi apresentam motilidade progressiva diminuída e níveis de fragmentação
do DNA aumentados (Avedaño et al., 2012). Para além disso, o calor que o dispositivo emite na
região escrotal pode simular uma situação de varicocele e, se exposto durante longos períodos
de tempo, pode prejudicar muito a qualidade seminal e induzir a produção de ROS, danificando
assim o DNA espermático (Kamali et al., 2017).
No presente estudo não foi encontrada nenhuma diferença significativa em pacientes
que assumiram utilizar o portátil ao colo e a qualidade seminal dos pacientes que não acusaram
terem tal hábito (tabela 7). Isto pode dever-se ao facto de os grupos serem muito heterogéneos
e apresentarem N muito discrepantes, prejudicando os cálculos estatísticos (tabela 5). Para um
estudo futuro, deve-se melhorar a avaliação deste grupo, pois como se pode ver no Anexo 1, os
pacientes só assumiam se utilizavam o portátil ao colo ou não, mostrando ser importante
mensurar o tempo e a periodicidade dessa utilização.
Outro hábito de vida que, segundo a literatura, tem influência na qualidade seminal,
sendo ela positiva ou negativa, é a prática de exercício físico. Segundo Matos e colaboradores
(2018), exercícios de alta intensidade têm um impacto negativo na função testicular, na produção
hormonal e, portanto, na qualidade seminal. Entretanto, afirmam que a prática moderada de
exercício é muito benéfica e combate os danos causados pela idade avançada e obesidade,
salientando serem precisos estudos mais detalhados para esclarecer os mecanismos
moleculares envolvidos em cada tipo de exercício, para que se possa estabelecer guidelines de
estilos de vida saudáveis que estimulem a melhoria da função testicular.
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Neste estudo não foi encontrada nenhuma diferença estatisticamente significativa entre
os grupos dos pacientes que praticavam exercício e aquele em que os indivíduos não praticavam
nenhum tipo de exercício (tabelas 4 e 7). Esses resultados podem ser inconclusivos pela razão
citada acima, em que cada tipo de exercício induz benefícios ou malefícios à saúde reprodutiva
do homem, sendo necessário detalhar as análises deste estilo de vida para poder obter resultados
mais esclarecedores e conclusivos.
Relativamente às taxas de fertilização e à possível interferência da estrutura da
cromatina espermática nesta etapa, verificou-se que não houve diferença significativa em
nenhum dos grupos estudados. O resultado era o esperado, visto que o genoma paterno só é
ativado apenas dois dias depois da fertilização (Braude et al., 1988) e explica a razão pela qual
o estado do DNA não deve afetar dramaticamente a fertilização, tendo apenas influência no
desenvolvimento do embrião (Sousa e Tavares, 2009). Segundo Pourmasumi e colaboradores
(2017), quebras no DNA atrasam a replicação do material genético até que sejam reparadas ou
até que não seja mais viável o desenvolvimento do embrião com danos no DNA. Tendo isso em
mente, é sugerido fazer uma avaliação posterior do embrião e constatar se realmente há
influência dos hábitos de vida no desenvolvimento embrionário.
O consumo de álcool está listado entre os fatores de maior risco para a saúde em todo
o mundo (Fronczak et al., 2012) e, em relação à fertilidade masculina, sabe-se que pode alterar
a secreção de testosterona, interferindo negativamente nos parâmetros seminais, assim como
causar mutações epigenéticas hereditáveis (Safarinejad et al., 2013), já que o álcool diminui os
níveis da DNA metil-transferase, enzima chave nos processos de modificações epigenéticas do
DNA (Alexeyev, 2009). O consumo de etanol causa a diminuição da motilidade, concentração e
morfologia espermáticas, assim como afeta negativamente a integridade do material genético dos
espermatozoides (Pourmasumi, 2017). Os resultados apresentados no presente trabalho
condizem com os achados na literatura (tabelas 3 e 6).
Esse hábito de vida foi o único que apresentou diferença estatística significante para a
cromatina espermática, indicando uma forte e negativa influência do etanol no material genético
do espermatozoide. Talebi e colaboradores (2013) avaliaram a condensação da cromatina
espermática em ratos com ensaios citoquímicos e observaram que, embora o consumo de álcool
não tenha aumentado a taxa de espermatozoides com deficiência nas suas protaminas, há
indução de um aumento na percentagem de espermatozoides apoptóticos e com DNA
fragmentado.
Para verificar se a quantidade de álcool ingerido interfere de forma proporcional aos
danos na cromatina e à morfologia espermática, foi feita a correlação de Spearman e constatou-
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se que não há correlação, portanto, o simples facto de um homem ingerir álcool, seja de forma
aguda ou crónica, já é suficiente para que haja danos à qualidade seminal. Esses resultados são
corroborados por Carrell (2013), que constatou que o consumo de etanol por si só já é
responsável por induzir um aumento na produção de ROS. Além disso, os produtos do
metabolismo do álcool interagem com proteínas e lipídos para formar ROS, afetando as
membranas plasmáticas e nucleares, assim como o próprio DNA espermático, induzindo a
apoptose destas células (Ghanaie et al., 2012).
Como consideração final sobre os dados encontrados neste estudo, e com base na
literatura atual, é possível afirmar que os estilos de vida influenciam, positiva ou negativamente,
a qualidade espermática, e que todo e qualquer estudo sobre a integridade da cromatina nuclear
espermática, por mais básico que seja, é importante para obter o melhor diagnóstico do paciente
e definir o tratamento que mais se adeque à situação do casal. A observação do estado da
cromatina dos espermatozoides corados com o método Hemacolor® provou ser eficiente e, na
opinião da autora, deveria ser incorporada nas análises de rotina dos laboratórios de reprodução
medicamente assistida.

6. Conclusões
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Este trabalho possibilitou estabelecer relações entre os hábitos de vida mais comuns na
população portuguesa e os parâmetros seminais, tendo como foco principal a observação do
estado da cromatina dos espermatozoides corados com o método Hemacolor®.
Através das análises feitas e dos questionários preenchidos pelos pacientes pôde-se, de
facto, demonstrar que diferentes hábitos de vida têm um impacto na fertilidade masculina, seja
ele positivo ou negativo.
O consumo de álcool foi o estilo de vida que mais demonstrou diferença estatística na
qualidade seminal, mais precisamente na estrutura da cromatina espermática e na taxa de
morfologia normal dos espermatozoides. Quando foi feito o teste de correlação entre o número
de copos consumidos por dia e a qualidade desses dois parâmetros, não foi encontrada nenhuma
correlação, o que indica que o consumo de álcool é prejudicial aos espermatozoides
independentemente da dose diária.
Os parâmetros “Abstinência ejaculatória” e IMC apresentaram correlação em relação à
concentração espermática total, o que é esperado de se observar, já que quanto maior a
abstinência ejaculatória do paciente, maior o armazenamento de espermatozoides no epidídimo
e, portanto, maior a concentração espermática total. Em relação ao IMC, segundo a literatura, a
obesidade causa um aumento significativo nos níveis de ROS no plasma seminal, podendo ser
os responsáveis por induzir a apoptose dos espermatozoides, diminuindo a concentração total
destas células. Entretanto, é necessário um estudo para quantificar os níveis de ROS no plasma
seminal de homens obesos a fim de confirmar essa premissa.
A idade dos pacientes não revelou ser um parâmetro de influência na qualidade seminal,
obedecendo a estudos publicados em revistas de elevado impacto científico, os quais afirmam
que, de facto, a maioria dos estudos não encontra correlação nos níveis de fragmentação do DNA
e, por vezes, nem sequer nos parâmetros seminais clássicos, em pacientes de diferentes idades.
Os grupos de fumadores e não fumadores não apresentaram diferenças estatísticas
relevantes, porém as médias dos valores da estrutura da cromatina desses pacientes indicam
que há influência do tabaco na qualidade da cromatina nuclear dos espermatozoides, mesmo que
muito subtil. A prática de exercício físico e o uso do portátil ao colo não indicaram qualquer relação
com a qualidade espermática, porém é necessário um estudo mais detalhado desses estilos de
vida para poder confirmar a verdadeira influência de cada um deles na qualidade espermática e,
consequentemente, nas taxas de fertilização e gravidez.
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De todos os grupos estudados, nenhum demonstrou diferença estatisticamente
significativa em relação às taxas de fertilização, confirmando os dados encontrados na literatura.
Uma vez que o DNA paternal só é ativado no segundo dia do desenvolvimento embrionário, não
é possível relacionar a cromatina espermática à taxa de fertilização. Em relação às taxas de
gravidez também não foi observada nenhuma diferença significativa, porém o número de
indivíduos estudados que tinham realizado a colheita seminal para algum tipo de tratamento (IAH,
FIV ou ICSI) não foi homogéneo entre os grupos, havendo necessidade de, num estudo futuro,
aumentar o número de pacientes estudados e melhorar os critérios de avaliação de cada grupo.
É necessário dar continuidade ao estudo a fim de obter um maior número de pacientes
para cada grupo estudado, tornando-os mais homogéneos, e responder as questões que este
estudo deixou pendentes.
O estudo rotineiro da estrutura da cromatina espermática através do método de
coloração Hemacolor® nos centros de reprodução medicamente assistida é valioso e aumenta o
poder de discriminação dos exames básicos realizados nesses centros. A autora deste trabalho
sugere fortemente que esse exame seja incorporado às análises de rotina dos laboratórios de
reprodução assistida.
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QUESTIONÁRIO - HÁBITOS DE VIDA
Processo nº ____________________________________

Idade: _____

Localidade: ___________________________________________________ Peso: _____
Profissão: ____________________________________________________ Altura: _____
Tempo de abstinência ejaculatória: ______ dias
1. Tem filhos?

(

) NÃO

(

) SIM

Quantos? ____________

2. Teve algum trauma na região escrotal quando era criança?
3. É fumador?

(

) NÃO

(

4. Faz uso de drogas ilícitas?

(

) SIM

(

(

) NÃO

(

) NÃO

(

) SIM

Quantos cigarros/dia? ____________
) SIM

Qual(is)? _________________________________
5. Ingere bebidas alcoólicas?

) NÃO

(

Dose diária: __________

) SIM

Dose diária: __________

6. Em média, quantas horas fica sentado durante o dia? ____________
7. Utiliza o portátil no colo diariamente?

(

) NÃO

8. Pratica exercício físico?

(

) SIM

(

) NÃO

9. Toma medicação diariamente?

(

) NÃO

(

(

) SIM

Quantas vezes/semana? ____
) SIM

Qual? _____________

Todos os dados recolhidos aqui serão mantidos em absoluto anonimato.
Eu comprometo-me a responder o questionário com veracidade e autorizo a análise e posterior
publicação dos dados aqui fornecidos.

Data ___/___/_____

_____________________________
Assinatura do paciente

