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Resumo 

  

Objetivo: Avaliar experimentalmente o efeito da exposição ao material 

particulado inalável fino (MP2,5) presente no ar da cidade de São Paulo na qualidade 

funcional dos espermatozoides de camundongos. Métodos: Foram utilizados 14 

camundongos machos BALB/c isogênicos distribuídos em dois grupos, controle (n=6) 

e poluição (n=8). Para o grupo poluição, após o desmame (21 dias), os animais foram 

diariamente expostos a altas concentações do MP2,5 (600 µg/m3) durante 96 dias no 

Concentrador de Partículas Ambientais. O grupo controle foi exposto simultaneamente 

ao ar filtrado em uma câmara paralela. Após, os animais foram eutanasiados com 

overdose de isoflurano, o peso corporal foi avaliado e foi feita a coleta cirúrgica dos 

epidídimos. Espermatozoides obtidos da cauda dos epidídimos foram utilizados para 

as análises de integridade funcional (motilidade, viabilidade, integridade do acrossoma 

e atividade mitocondrial), de fragmentação de DNA e da produção intracelular de 

espécies reativas de oxigênio. Para a análise estatística, foi verificada a normalidade 

da distribuição dos dados pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Então, os grupos 

controle e poluição foram comparados pelo teste t de Student para amostras 

independentes e um erro alfa de 5% foi adotado. Resultados: No presente estudo, 

não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

controle e poluição em relação ao peso corporal e à integridade funcional, 

fragmentação do DNA e produção de espécies reativas de oxigênio nos 

espermatozoides. Conclusão: A exposição a altas concentrações de MP2,5 não 

provocou alterações nas variáveis espermáticas avaliadas neste estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: camundongos, espermatozoide, espécies reativas de oxigênio, 

fragmentação do DNA, material particulado  



 
 

Abstract 

 

Objective: To evaluate the effect of the exposure to inhalable fine particulate matter 

(PM2.5) present in the air of the city of São Paulo on mice sperm functional quality. 

Methods: Fourteen male BALB/c isogenic mice were distributed into two groups, 

control (n=6) and pollution (n=8). For the pollution group, after weaning (21 days), 

animals were daily exposed to high concentrations of PM2.5 (600 µg/m3) for 96 days in 

the Ambient Particle Concentrator. The control group was simultaneously exposed to 

filtered air in a parallel chamber. After exposure period, animals were euthanized with 

an isoflurane overdose, body was weighted and the epididymis were collected. Sperm 

obtained from the cauda epididymis were used for the evaluation of functional integrity 

(motility, viability, acrosome integrity and mitochondrial activity), DNA fragmentation 

and intracellular production of reactive oxygen species. For statistical analysis, the 

normality of data distribution was verified by the Kolmogorov-Smirnov test. Then, 

control and pollution groups were compared by an unpaired Student's t test with an 

alpha of 5%. Results: In the present study, no statistically significant differences were 

observed between the control and pollution groups in relation to body weight and 

sperm functional integrity, DNA fragmentation and production of reactive oxygen 

species. Conclusion: Exposure to high concentrations of PM2.5 did not change sperm 

variables evaluated in this study. 
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sperm  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A poluição do ar pode ser descrita como a presença de um ou mais 

contaminantes na atmosfera, incluindo poeiras, fumaças, vapores, entre outros (1). 

Conforme o desenvolvimento populacional, intensificado durante o processo de 

industrialização, o crescente uso do carvão mineral e o crescimento progressivo na 

frota de veículos automotores, houve um aumento na emissão de poluentes em áreas 

urbano-industriais e, consequentemente, uma queda na qualidade do ar (2,3). Com o 

progresso da industrialização e o surgimento de novos elementos das indústrias 

química e farmacêutica, como, por exemplo, fertilizantes, pesticidas e detergentes, 

entre outros, a composição dos poluentes no ar foi se diversificando (2). 

Devido a tais mudanças, a Organização Mundial da Saúde (OMS), passou a 

monitorar a qualidade do ar e a estabelecer diretrizes, fornecendo evidências das 

consequências da exposição a poluição à saúde humana e determinando os limites 

que devem ser alcançados dos principais poluentes associados aos efeitos negativos 

para a saúde humana, como por exemplo, ozônio, dióxido de nitrogênio, dióxido de 

enxofre e material particulado (4). Entretanto, estudos recentes tem apontado que, 

mesmo quando as concentrações dos poluentes encontram-se dentro  dos limites 

estabelecidos pela OMS, ainda é possível observar efeitos negativos à saúde humana 

(5). 

Em 2019, um levamento feito pela OMS estimou que aproximadamente 99% 

da população mundial habita locais com baixa qualidade do ar, de acordo com os 

parâmetros de qualidade do ar definidos pela própria OMS. Além disso, no mundo 

todo, cerca de 7 milhões de mortes por ano podem ser atribuídas a complicações da 

exposição à poluição (1). Por conta disso, a poluição passou a ser considerada um 

problema de saúde pública (6). 

A poluição tem efeito prejudicial a crianças, adultos e idosos, independente do 

estado de saúde prévio (5). A exposição à poluição tem sido associada ao 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares (1,7,8) e respiratórias (1,2,7,9), 

prejuízos ao sistema nervoso (10–12) e efeitos carcinogênicos (1,4). Ainda, foram 

observados efeitos negativos sobre os sistemas reprodutores masculino e feminino, 

com consequente redução da fertilidade, redução da qualidade seminal (10,11,13–

33), redução da função ovariana (10,34) e falhas em fertilização in vitro (35,36), tanto 



 
 

em humanos quanto em modelos animais. Embora diversos poluentes estejam 

associados aos efeitos adversos à saúde humana, estudos tem apontado que o 

Material Particulado (MP) é o principal responsável pelos efeitos negativos à 

população. Uma pesquisa da Agência Internacional para Pesquisa em Câncer (IARC) 

demonstrou que a poluição pode ser considerada carcinogênica para os humanos, 

sendo o Material Particulado (MP) o principal associado a essa condição (4). Além 

disso, a exposição ao MP tem sido associada à um aumento no número de 

hospitalizações e até mesmo mortes por problemas cardíacos ou respiratórios, tanto 

períodos curtos de exposição, quanto para períodos mais longos . em longo prazo 

(37). 

O MP consiste de um conjunto de partículas sólidas e líquidas suspensas no ar 

(4,38,39) provenientes, principalmente da queima de combustíveis fósseis (40), 

podendo conter substâncias orgânicas e inorgânicas (4). Entre os principais 

componentes do MP estão gases, compostos orgânicos voláteis (39), sulfatos, nitratos 

(4,38), ácidos, metais e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) (38).  

A composição do MP difere em origem e características físicas e químicas, 

sendo classificados de acordo com o tamanho da partícula em: partículas inaláveis 

grossas – MP10 (diâmetro entre 2,5 e 10 µm), partículas inaláveis finas – MP2,5 

(diâmetro entre 0,1 µm e 2,5 µm) e partículas ultrafinas – MP0,1 (diâmetro menor que 

0,1 µm) (12,41). Tais características afetam o potencial de causar danos à saúde 

humana, sendo que, quanto menor a partícula, maiores os efeitos prejudiciais (39).  

Dependendo da região, a composição do MP pode variar (38), e, em cidades 

com maior desenvolvimento, a composição pode apresentar maior toxicidade (42). 

Recentemente, maior atenção tem sido voltada ao MP2,5, devido a sua composição e 

efeitos negativos à saúde humana (41). De acordo com os parâmetros de qualidade 

do ar da OMS, a média de exposição anual ao MP2,5 é de 5 µg/m3. No Brasil, segundo 

a OMS, no período de 2010 a 2012, cidades consideradas populosas, como, Curitiba, 

Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, apresentaram média anual de 

concentração de MP2,5 acima da média anual estabelecida (43).  

Na cidade de São Paulo, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – 

CETESB, é a responsável por monitorar e estabelecer as concentrações diárias dos 

principais poluentes atmosféricos, além de verificar diariamente a qualidade do ar, e 

elaborar relatórios anuais a respeito da qualidade do ar, que permitem avaliar novas 

políticas públicas para melhorias da poluição do ar. Dentre os poluentes monitorados, 



 
 

encontra-se o MP2,5, e de acordo com a CETESB, a concentração diária para o 

material é de 60 µg MP2,5/m3 (44).  

O MP2,5 é capaz de penetrar o sistema respiratório, acessar o sistema 

circulatório (4) e permanecer por períodos mais longos no organismo (38). Ainda, de 

acordo com a OMS, altas concentrações do MP2,5 estão relacionadas a um aumento 

da mortalidade ou morbidade (4). Além disso, estudos demonstraram que a exposição 

ao MP2,5 afeta negativamente o desempenho reprodutivo, uma vez que leva ao 

aumento nas taxas de mortalidade intra-uterina, fetal tardia e neonatal, assim como a 

um menor peso ao nascimento (13,20), e está associada a um aumento na ocorrência 

de partos prematuros (45,46). 

No sistema reprodutor masculino, diversos estudos têm demonstrado que a 

exposição ao MP2,5 contribui para uma diminuição da qualidade seminal, com redução 

da concentração (29,30,33,47), contagem total (13,15,18,22,28,29,33,47,48), 

motilidade (19,23,30,31,47,49) e morfologia normal dos espermatozoides 

(15,22,24,25,28,30,31,33,49). Além disso, ratos expostos ao MP2,5 in utero 

apresentam redução do peso e volume testiculares, além de redução do diâmetro dos 

túbulos seminíferos e alterações na espermatogênese (20). De acordo com Xue e 

Zhang, a cada aumento em 10 µm de MP2,5/m3 de ar, há uma redução de 2% na taxa 

de fertilidade de homens chineses (42). Entretanto, os mecanismos pelos quais o 

MP2,5 afeta a fertilidade masculina ainda não foram completamente elucidados. 

Outra característica do MP2,5 é que este é capaz de gerar espécies reativas de 

oxigênio (EROs) e de alterar os níveis de antioxidantes testiculares, provocando 

estresse oxidativo testicular, o qual ocasiona alterações nas proteínas e lipídeos da 

membrana celular (15,22,28,31). Ainda, a exposição de roedores ao MP2,5 e o 

consequente estresse oxidativo afetam a integridade da barreira hemato-testicular.  

Devido à perda da proteção promovida pela barreira hemato-testicular, o MP2,5 

é capaz de atingir os testículos e de afetar diretamente a espermatogênese 

(15,22,28,48). Como resultado, os túbulos seminíferos apresentam alterações 

musculares e intersticiais (15,22,28), diminuição do número de células germinativas 

(15,18,22,30) e de Sertoli, vacuolização das células de Sertoli (15,18,22), alterações 

no núcleo dos espermatócitos e redução do número de espermatozoides no lúmen, 

de forma dose-dependente (15,22). Ainda, os túbulos seminíferos apresentam sinais 

de necrose, hemorragia intersticial e apoptose das células germinativas, o que parece 

ser mediado pelo estresse de retículo endoplasmático (49). Além de alterações 



 
 

testiculares, a exposição ao MP2,5 também leva a alterações nas células epiteliais dos 

epidídimos (49) e à redução do número de espermatozoides no seu lúmen (22,48), 

além de apoptose mediada por estresse de retículo endoplasmático nos epidídimos 

(49). 

Como consequência, estudos sugerem que a exposição a diferentes poluentes, 

como MP2,5, MP10, dióxido de enxofre (SO2) e óxidos de nitrogênio (NOx), leva a 

alterações diretas no DNA das células germinativas e dos espermatozoides. Em 

humanos, foi observado aumento na fragmentação de DNA dos espermatozoides 

(26,50,51). Ainda, foram observados danos oxidativos ao DNA das células 

germinativas e aumento na expressão de marcadores de apoptose no testículo, além 

de alterações mitocondriais nos espermatozoides de animais expostos ao MP2,5 (31). 

Apesar de alguns estudos terem sido realizados para avaliar o efeito da 

poluição no DNA dos espermatozoides, poucos estudos avaliaram o efeito 

exclusivamente de altos níveis de MP2,5. Considerando-se que a exposição ao MP2,5 

pode induzir estresse oxidativo e apoptose testiculares, alterações no eixo hipotálamo-

hipófise-gonadal e alterações na barreira hemato-testicular, hipotetizamos que esse  

pode levar também a alterações funcionais dos espermatozoides (como alterações no 

acrossoma e, principalmente, nas mitocôndrias) (52,53), a alta fragmentação de DNA 

dos espermatozoides e à alta produção de EROs pelos espermatozoides.  

 

  



 
 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral  

Avaliar experimentalmente o efeito da exposição ao material particulado 

inalável fino (MP2,5) presente no ar da cidade de São Paulo na qualidade funcional dos 

espermatozoides de camundongos.  

 

2.2 Objetivos específicos  

I. Avaliar a viabilidade e motilidade dos espermatozoides coletados dos 

epidídimos de camundongos expostos ao ar filtrado ou a altas concentrações 

de MP2,5; 

II. Avaliar a integridade do acrossoma e a atividade mitocondrial dos 

espermatozoides coletados dos epidídimos de camundongos expostos ao ar 

filtrado ou a altas concentrações de MP2,5;  

III. Avaliar a integridade do DNA dos espermatozoides coletados dos epidídimos 

de camundongos expostos ao ar filtrado ou a altas concentrações de MP2,5; 

IV. Avaliar a produção de espécies reativas de oxigênio por espermatozoides 

coletados dos epidídimos de camundongos expostos ao ar filtrado ou a altas 

concentrações de MP2,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3  MATERIAL E MÉTODO 

 

3.1 Ética 

Este estudo foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo (auxílio regular à pesquisa, processo número 2019/05879-7) e pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (bolsa CAPES de 

mestrado). O estudo foi aprovado pela Comissão De Ética No Uso De Animais (CEUA) 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP, nº 1199/2019) 

(Anexo I) e certificado pela CEUA da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP, 

nº 6570020519) (Anexo II). 

 

3.2 Animais 

Foram utilizados camundongos machos BALB/c isogênicos, provenientes do 

Biotério do Departamento de Patologia da FMUSP. Esses foram mantidos neste 

biotério, em gaiolas-moradia com aproxidamente três animais cada, organizadas em 

câmaras com circulação de ar filtrado, com ração e água disponíveis ad libitum e sob 

ciclo luz/escuro de 12 horas. Os animais foram randomizados em: grupo controle 

(inalação apenas de ar filtrado, n=6) e grupo poluição (inalação de altas concentrações 

de Material Particulado Inalável Fino - MP2,5, conforme descrito abaixo, n=8). 

 

3.3 Desenho do estudo 

Para avaliar o efeito da poluição em características funcionais dos 

espermatozoides, os camundongos machos foram expostos ao ar filtrado ou ao MP2,5 

diariamente por 96 dias, até atingirem 117 dias de vida (P117). O período de 

exposição foi selecionado para que, após atingirem a maturidade sexual (aos 70 dias 

de vida (54) – P70), a exposição seguisse por um ciclo de espermatogênese completo 

(35 dias de espermatogênese e 10 dias de trânsito epididimário (55,56)). A exposição 

foi iniciada logo após o desmame (21 dias de vida - P21 (54)) para simular a exposição 

precoce e crônica que usualmente ocorre em humanos. 

Um dia após a última exposição (P118), os animais foram sedados e eutanasiados 

por inalação de overdose de isoflurano 100% (Cristália® Produtos Farmacêuticos 

Ltda, São Paulo, Brasil), embebido em algodão. A eutanásia ocorreu de acordo com 

as recomendações da American Veterinary Medical Association (57).  Toda a 



 
 

experimentação animal foi realizada no Laboratório de Poluição Atmosférica 

Experimental (LIM05) do Departamento de Patologia da FMUSP. 

Após a eutanásia, a massa corporal dos animais foi avaliado em balança 

analítica e os epidídimos dos camundongos dos grupos controle e poluição foram 

coletados e, então, imediatamente transferidos em meio de cultura para o Laboratório 

de Estudos Avançados em Fertilidade (LEAF) da Disciplina de Urologia, 

Departamento de Cirurgia, da UNIFESP, onde foram realizadas as análises celulares 

deste estudo. Os epidídimos foram utilizados para a coleta de espermatozoides, como 

descrito abaixo, os quais foram utilizados para avaliação da: (i) integridade funcional 

(análise da motilidade, vitalidade, atividade mitocondrial e integridade do acrossoma), 

(ii) fragmentação de DNA e (iii) produção de EROs (avaliação da presença de ânion 

superóxido intracelular). É importante ressaltar que todos os experimentos e a análise 

dos dados foram realizados por avaliadores que não sabiam a qual grupo pertencia o 

animal. O desenho do estudo está descrito na Figura 1. Todos os reagentes utilizados 

neste estudo foram adquiridos da Thermo Fisher Scientific (Massachusetts, EUA), a 

não ser quando descrito. 



 
 

 

Figura 1. Desenho do estudo. 

 

3.4 Exposição ao MP2,5 

Para o grupo poluição, todos os animais foram expostos ao MP2,5 na 

concentração equivalente à inalação por vinte e quatro horas do ar da cidade de São 

Paulo (600 µg MP2,5 /m³ ar) (58). Para isso, foi utilizado o Concentrador de Partículas 

Ambientais (CPA), desenvolvido pela Escola de Saúde Pública da Universidade de 

Harvard (59) e reproduzido pelo Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da 

FMUSP (58). O CPA utiliza impactadores virtuais, os quais concentram em até vinte 

e sete vezes o MP2,5 da concentração ambiente, direcionando as partículas para a 

câmara de exposição dos animais (58,60). O CPA está montado em uma unidade 

móvel no jardim da FMUSP, em uma área de tráfego intenso (e, consequentemente, 

com presença de ar intensamente poluído) da cidade de São Paulo. 



 
 

O CPA consiste em um acelerador de vazão que dirige o fluxo de ar atmosférico 

na direção de uma passagem estreita e previamente calibrada, enquanto um vácuo 

de alta intensidade é aplicado perpendicularmente ao fluxo (Figura 2A). Assim, grande 

parte da porção gasosa do fluxo é removido, enquanto partículas de diâmetro 

aerodinâmico ≤ 2,5 µm presentes na atmosfera passam pelo equipamento e são 

coletadas. O equipamento é composto por três conjuntos de impactadores virtuais 

instalados em série (Figura 2B), possibilitando que a vazão de ar captada de 5000 

L/minuto seja reduzida a cerca de 40 L/minuto. Como esse processo ocorre sem 

contato do ar com peças móveis e em fração de segundos, não há tempo suficiente 

para que as características físico-químicas do MP2,5 sejam alteradas. O MP2,5  coletado 

pelos impactadores chega a uma câmara onde os animais são expostos enquanto, ao 

mesmo tempo, e sob as mesmas condições de pressão, fluxo, temperatura e umidade 

relativa do ar, outra câmara disposta paralelamente é alimentada com ar filtrado para 

a exposição dos animais do grupo controle (Figura 2C) (58,60). 

Durante o período de Maio a Outubro de 2019, os camundongos foram 

transferidos ao CPA diariamente, em suas gaiolas-moradia para exposição ao ar 

filtrado ou ao MP2,5, sendo mantidos nas câmaras de exposição dentro de suas 

respectivas gaiolas com livre movimentação e acesso a água e ração. A duração da 

exposição dependeu da concentração de MP2,5  presente no ar ambiente, variando de 

trinta minutos a duas horas. O cálculo da duração da exposição diária foi feito de 

acordo com as determinações da agência ambiental “Environmental Protection 

Agency – EPA”, tendo como referência, as concentrações de MP2,5 detectadas 

diariamente na estação de Cerqueira-César (61). Em geral, a concentração de 600 µg 

MP2,5  /m3 ar era conseguida com exposições de uma hora de duração. A composição 

dos elementos presentes no MP2,5, bem como a caracterização dos poluentes do ar e 

condições climáticas durante o período avaliado neste estudo está descrito em 

Yariwake et al., 2021 (62). 



 
 

 

Figura 2: Concentrador de Partículas Ambientais (CPA). A – Unidade móvel onde 
se encontra o CPA, com destaque para o equipamento através do qual o ar entra 
no CPA para seleção das partículas com diâmetro ≤2,5 µm; B - Impactadores 
virtuais que concentram o Material Particulado Inalável Fino (MP2,5); C - Câmaras 
de ar filtrado e de ar não filtrado. 

 

 

3.5 Coleta de espermatozoides da cauda dos epídídimos 



 
 

Após a exposição ao MP2,5 ou ao ar filtrado e a eutanásia dos animais, 

conforme descrito acima, foi feita a coleta dos testículos e epidídimos dos 

camundongos. Inicialmente, foi feita a higienização no local da incisão abdominal com 

álcool. Após, foi feita a abertura da cavidade abdominal e com auxílio de uma pinça, 

os testículos e epidídimos foram removidos. Os testículos foram preservados para 

análises futuras e os epidídimos utilizados para as demais análises. Os 

espermatozoides foram coletados da cauda dos epidídimos dos animais dos grupos 

controle e poluição, por meio da imersão da cauda em 500 µL de meio de cultura 

Biggers Whitten Whittingan (BWW), previamente aquecido (37 ºC), em tubo de 1,5 mL 

para centrífuga. Foi feito um corte com lâminas estéreis no órgão para extravasamento 

dos espermatozoides. O tubo foi mantido em estufa a 37 ºC por quinze minutos e, logo 

em seguida, o órgão foi removido, e o meio de cultura contendo os espermatozoides 

extravasados foi utilizado nas análises (63). A concentração dos espermatozoides foi 

analisada em câmara de Neubauer e microscopia. Os espermatozoides coletados dos 

epidídimos foram, então, utilizados para as análises de integridade funcional, de 

fragmentação de DNA e da produção intracelular de EROs.  

 

3.6 Análise da integridade funcional dos espermatozoides coletados 

dos epidídimos 

 

3.6.1 Avaliação da motilidade espermática 

Para avaliação da motilidade espermática, foi utilizado o protocolo adaptado de 

Montoto et al., 2011, no qual uma alíquota da amostra foi depositada sobre lâmina de 

microscopia (Perfecta, São Paulo, Brasil), previamente aquecida (37 °C) em placa 

aquecedora, coberta com lamínula (Precision Glass Line, China) também aquecida 

(37 °C). As lâminas foram analisadas em microscópio Olympus BX-51 com contraste 

de fase (Olympus, Japão), em magnificação de 400 vezes sobre placa aquecida a 37 

°C. A motilidade foi avaliada em uma escala de 0 a 100%, de maneira visual (63). 

 

3.6.2 Avaliação da viabilidade celular 

A análise da viabilidade celular foi feita usando o Iodeto de Propídeo (IP). Para 

isso,  um total de 4 milhões de espermatozoides diluídos em 400 μL de PBS (137 mM 

NaCl [Labsynth, São Paulo, Brasil]; 2,7 mM KCl [Sigma-Aldrich, Missouri, EUA]; 10 



 
 

mM Na2HPO4 [Sigma-Aldrich]; 1,8 mM KH2PO4 [Sigma-Aldrich]) foram incubados com 

1,2 mg/mL de IP durante 15 minutos a 37 ºC no escuro. Para a leitura, foi utilizado 

citômetro de fluxo (BD Accuri C6l, Becton, Dickinson and Company, Nova Jersey, 

EUA), no filtro FL2 (565-65 nm). Para a análise estatística, foi considerada a 

porcentagem de espermatozoides positivos para IP (células não viáveis) (64). 

 

3.6.3 Avaliação da integridade do acrossoma dos espermatozoides 

A integridade do acrossoma foi avaliada por meio da ligação da lectina PNA 

(Peannut agglutinin) (65) a glicoproteínas presentes na membrana acrossomal 

externa (66). Inicialmente, foram preparados dois esfregaços com 15 μL de 

espermatozoides ressuspendidos em meio de cultura em lâminas de microscopia 

(Perfecta), as quais foram mantidas a temperatura ambiente para secarem. Então, as 

lâminas foram fixadas em metanol (Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha) por quinze 

minutos e novamente mantidas a temperatura ambiente para secarem. Em seguida, 

essas foram recobertas com solução de coloração 60 μg/mL de PNA (Sigma-Aldrich) 

em PBS e mantidas no escuro por trinta minutos. Após esse tempo, as lâminas foram 

lavadas com água Milli-Q e analisadas em microscópio Olympus BX-51, com módulo 

de epifluorescência e equipado com filtro de excitação de 490 nm e emissão de 520 

nm (Olympus). Duzentas células por amostra foram classificadas de acordo com a 

integridade acrossomal (acrossoma íntegro ou não íntegro), em magnificação de 

1.000 vezes (imersão)(Figura 3). 

 

 

 Figura 3. Avaliação da integridade do acrossoma dos espermatozoides com a 
lectina PNA (Peannut agglutinin). I. Acrossoma íntegro. Ii. Acrossoma não 
íntegro. 

 

I. Íntegro II. Não íntegro 



 
 

3.6.4 Avaliação da atividade mitocondrial dos espermatozoides 

A atividade mitocondrial foi avaliada utilizando o cromógeno 3,3’-

diaminobenzidina (DAB). Esse teste baseia-se na oxidação do DAB pelo complexo do 

citocromo c e na sua consequente deposição na peça intermediária do 

espermatozoide (67). Para isso, uma alíquota de espermatozoides coletados dos 

epídidimos e ressuspendidos em meio de cultura foi diluída em uma solução 1 mg/mL 

de DAB em PBS, em uma proporção de 1:1 a 1:5 (v:v) sêmen/corante, dependendo 

da concentração de espermatozoides. A amostra foi, então, incubada por uma hora 

em banho-maria a 37 °C, no escuro. Após o período de incubação, foram preparados 

dois esfregaços de 15 µL em lâminas de microscopia (Perfecta). Depois de secas, as 

lâminas foram fixadas em uma solução 10% (v:v) formaldeído (Carlo Erba Reagents, 

Val de Reuil, França) em água por dez minutos e deixadas a temperatura ambiente 

para secarem. 

Duzentas células por amostra foram analisadas em microscópio Olympus BX-

51 com contraste de fase (Olympus, Japão), em magnificação de 1.000 vezes 

(imersão). Essas foram classificadas em: classe I (100% das mitocôndrias ativas), 

classe II (mais de 50% das mitocôndrias ativas), classe III (menos de 50% das 

mitocôndrias ativas) e classe IV (ausência de atividade mitocondrial) (Figura 4)(67). 

Figura 4. Avaliação da atividade mitocondrial dos espermatozoides com o cromógeno 
3,3’-diaminobenzidina (DAB). DAB Classe I – Espermatozoides com 100% das 
mitocôndrias ativas; DAB Classe II – Espermatozoides com mais de 50% das 
mitocôndrias ativas; DAB Classe III – Espermatozoides com menos de 50% das 
mitocôndrias ativas; DAB Classe IV – Espermatozoides sem atividade mitocondrial.  
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3.7 Análise da fragmentação do DNA dos espermatozoides coletados 

dos epidídimos 

Para avaliação da fragmentação do DNA, foi realizado o ensaio cometa 

alcalino. Primeiramente, duas lâminas (Perfecta) por amostra foram preparadas 

previamente com 1.000 µL de agarose normal melting point (NMPA) 1% (p:v) em TBE 

(0,1 M Tris [GE Healthcare, Buckinghamshire, Reino Unido]; 0,083 M ácido bórico 

[Carlo Erba Reagents]; 0,001 M Na2-EDTA [Carlo Erba Reagents]). Em cada lâmina, 

foram adicionados 100 µL de uma alíquota de espermatozoides coletados dos 

epidídimos ressuspendidos em meio de cultura, diluídos em agarose low melting point 

(LMPA) 0,75% (p:v) em TBE para uma concentração final de espermatozoides de 

1x106 /mL de LMPA. As lâminas foram cobertas por lamínulas (Precision Glass Line) 

e mantidas a 4 °C para solidificar. Após dez minutos, as lamínulas foram removidas e 

350 µL de LMPA foram adicionados. Então, as lâminas foram novamente cobertas por 

lamínulas e mantidas por dez minutos a 4 °C. Após a remoção das lamínulas, as 

lâminas foram cobertas com 1.000 µL de solução de lise gelada (100 mM Na2-EDTA; 

10 mM Tris [GE Healthcare]; 2,5 M NaCl [Sigma-Aldrich]; 2% (v:v) Triton X-100 

[Sigma-Aldrich]; 4 mM ditiotreitol – DTT [GE Healthcare]; pH=11,0) e mantidas por 

durante a noite, a 4 °C. Então, no dia seguinte, as lâminas foram lavadas com água 

Milli-Q (2 x 5 minutos) e, em seguida, incubadas com 1.000 µL de solução de lise 

contendo proteinase K (100 mM Na2-EDTA, 10 mM Tris, 2,5 M NaCl, 10 µg/mL 

proteinase K) em câmara úmida por 2,5 horas a 50 °C. A cada trinta minutos, foram 

acrescidos mais 1.000 µL de solução de lise com proteinase K. Após, as lâminas foram 

novamente lavadas com água Milli Q (3 x 5 minutos). Em seguida, as lâminas foram 

imersas em solução alcalina de eletroforese (300 mM NaOH [Carlo Erba Reagents]; 1 

mM Na2-EDTA [Carlo Erba Reagents]; pH>13,0), por vinte minutos. A eletroforese foi 

realizada por vinte minutos a 3 V/cm e a uma intensidade de corrente máxima de 400 

mA. Em seguida, as lâminas foram lavadas com TBE (2 x 3 minutos) e fixadas (3 x 2 

minutos) em etanol (LabSynth). Posteriormente, as lâminas foram coradas com 

solução de SYBR® Green (SYBR® Green II RNA gel stain, 10.000 vezes em DMSO, 

Sigma-Aldrich) diluído 1:10.000 (v:v) em TBE por quarenta minutos. As lâminas, 

então, foram lavadas com TBE para remoção da coloração de fundo. 

Um total de cem espermatozoides por amostra foi observado no microscópio 

de epifluorescência Olympus BX-51 (Olympus, Japão), com filtro de excitação de 490 



 
 

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

espermatozoides foram classificados em: Classe I – espermatozoide com alta 

integridade do DNA (sem migração do DNA); Classe II – espermatozoide com baixa 

fragmentação do DNA (pouca migração do DNA); Classe III – espermatozoide com 

fragmentação do DNA aumentada (núcleo da célula pouco observado e sinal evidente 

de migração do DNA); Classe IV – espermatozoide com alta fragmentação do DNA 

(núcleo da célula não observado e migração intensa do DNA). Então, as porcentagens 

de espermatozoides classes II, III e IV foram somadas, correspondendo a 

espermatozoides com qualquer nível de fragmentação de DNA, enquanto a soma das 

classes III e IV correspondeu a espermatozoides com alta fragmentação de DNA. 

Além disso, também foi utilizado o software Komet 6.0.1 (Andor Technology, Belfast, 

Reino Unido), que fotografa os espermatozoides de forma individual e analisa a 

porcentagem de fragmentos de DNA na cauda do cometa, dentre outras variáveis, a 

qual foi utilizada para análise estatística (Figura 5). 

 

Figura 5. Avaliação da fragmentação de DNA dos espermatoides pelo ensaio 
cometa alcalino. Classe I – espermatozoide com alta integridade do DNA; Classe 
II – espermatozoide com baixa fragmentação do DNA; Classe III – espermatozoide 
com fragmentação do DNA aumentada; Classe IV – espermatozoide com alta 
fragmentação do DNA. 

 

3.8 Detecção de ânion superóxido nos espermatozoides coletados dos 

epidídimos 

Para avaliação da presença de ânion superóxido (O2
-) intracelular, foi utilizada 

a sonda dihidroetídeo (DHE, D11347). Para isso, 400.000 espermatozoides coletados 

dos epidídimos foram incubados por quinze minutos a 37 ºC no escuro com solução 

contendo 8 µM da sonda e 16,23 µM do corante supravital Hoescht 33342 em 2,5mL 



 
 

de PBS. Um total de duzentos espermatozoides foram avaliados por microscopia de 

epifluorescência (Olympus BX-51), em magnificação de 1.000 vezes (imersão). Para 

o DHE, foi utilizado filtro de excitação de 518 nm e de emissão de 606 nm, enquanto 

para o Hoescht, foi utilizado filtro de excitação de 350 nm e de emissão de 461 nm. 

Os espermatozoides foram classificados em DHE-positivo (presença de ânion 

superóxido intracelular) ou DHE-negativo (coloração apenas do DNA). 

Além disso, a avaliação da presença de ânion superóxido (O2
-) intracelular 

também foi analisada por citometria de fluxo (BD Accuri C6l Becton, Dickinson and 

Company), utilizando o protocolo adaptado de Adami et al., 2020 (68). Para isso, 

400.000 espermatozoides foram incubados por quinze minutos a 37 ºC no escuro com 

solução contendo DHE com concentração final de 8 µM em 6 µL de PBS. Após isso, 

300 μL de PBS foram adicionados, as amostras foram centrifugadas a 300 xG por 15 

minutos, o sobrenadante foi removido e o pellet, ressuspendido em 300 µL de PBS. 

Para a leitura, foi utilizado o filtro FL2 (565-65 nm). Para análise estatística, foi 

considerada a porcentagem de espermatozoides positivos para O2
- (DHE positivo) 

(68). 

 

3.9  Análise estatística 

Para a análise estatística, foi utilizado o software PAWS (SPSS) 18.0. Para 

comparação das variáveis entre os grupos controle e poluição, primeiramente, 

confirmou-se a normalidade da distribuição dos dados pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov. Então, os grupos foram comparados pelo teste t de Student para amostras 

independentes e um erro alfa de 5% foi adotado. Os dados foram apresentados em 

gráficos de barras com distribuição de pontos, preparados no software Prism 8.4.3 

(GraphPad software, California, EUA). Ainda, foi realizada a análise de poder 

estatístico, utilizando o software G*Power 3.1 (69), para determinar o poder atingido 

com o tamanho amostral utilizado no estudo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4  RESULTADOS 

 

Os resultados da análise estatística da comparação entre os grupos controle e 

poluição pelo teste t de Student estão apresentados na tabela 1:  

 

Tabela 1. Massa corporal e qualidade funcional espermática de camundongos dos grupos 
controle e poluição. Os dados estão apresentados como Média ± Desvio Padrão. Os grupos foram 
comparados pelo teste t de Student para amostras independentes. 

    
Controle 

(n=6) 
Poluição 

(n=8) 
p 

 
 Massa corporal (g) 29,46 ± 4,82 28,01 ± 0,82 0,5  

  Motilidade (%) 51,67 ± 13,66 55,62 ± 18,41 0,67  

  Acrossoma íntegro (%) 85,33 ± 7,65 81,94 ± 9,08 0,48  

Atividade 
mitocondrial 

DAB Classe I (%) 7,08 ± 4,53 9,81 ± 10,19 0,56  

DAB Classe II (%) 71,75 ± 11,16 68,44 ± 61,75 0,53  

DAB Classe III (%) 20,83 ± 9,31 21,06 ± 11,55 0,97  

DAB Classe IV (%) 0,33 ± 0,61 0,75 ± 0,96 0,37  

Fragmentação de 
DNA  

Cometa Classe I (%) 29,83 ± 23,17 35,07 ± 23,16 0,69  

Cometa Classe II (%) 45,83 ± 10,81 36,36 ± 12,90 0,18  

Cometa Classe III (%) 17,92 ± 10,88 16,36 ± 9,70 0,79  

Cometa Classe IV (%) 6,58 ± 9,11 12,14 ± 11,70 0,37  

DNA na cauda (%) 14,11 ± 12,67 19,82 ± 15,38 0,49  

Estresse oxidativo DHE positivo (%) 21,98 ± 19,71 12,63 ± 11,22 0,28  

Viabilidade celular IP positivo (%) 51,47 ± 14,33 47,70 ± 13,74 0,63  

DAB (3,3'-diaminobenzidina); DAB Classe I – Espermatozoides com 100% das mitocôndrias 
ativas; DAB Classe II – Espermatozoides com mais de 50% das mitocôndrias ativas; DAB Classe 
III – Espermatozoides com menos de 50% das mitocôndrias ativas; DAB Classe IV – 
Espermatozoides sem atividade mitocondrial. Cometa classe I – espermatozoide com alta 
integridade do DNA; Cometa classe II – espermatozoide com baixa fragmentação do DNA; 
Cometa classe III – espermatozoide com fragmentação do DNA aumentada; Cometa classe IV – 
espermatozoide com alta fragmentação do DNA. DNA na cauda (%): porcentagem de fragmentos 
de DNA na cauda do cometa. DHE (Dihidroetídeo) positivo: presença do ânion superóxido 
intracelular corado com DHE. PI (Iodeto de propídeo) positivo: membrana espermática 
permeável ao IP. 

 

Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre os 

grupos controle e poluição quanto a massa corporal dos animais (Figura 6). Ainda, a 

exposição a altos nívels de MP2,5 não teve efeito sobre a integridade funcional (Figura 

7), fragmentação do DNA (Figura 8) e produção de ânion superóxido intracelular 

(Figura 9) dos espermatozoides. Por outro lado, foi observada grande variação dos 

resultados em ambos os grupos, mesmo tratando-se de animais isogênicos (Figuras 

7 a 9).  



 
 

 
Figura 6. Massa corporal dos animais 
dos grupos controle e poluição. As 
barras correspondem à média e ao erro 
padrão. Cada animal é mostrado 
separadamente como pontos ou 
quadrados, respectivamente.  

 

 
Figura 7. Análise da integridade funcional dos espermatozoides dos animais dos 
grupos controle e poluição. As barras correspondem à média e ao erro padrão. Cada 
animal é mostrado separadamente como pontos ou quadrados, respectivamente. DAB 
– 3,3’-diaminobenzidina. DAB Classe I – Espermatozoides com 100% das mitocôndrias 
ativas; DAB Classe II – Espermatozoides com mais de 50% das mitocôndrias ativas; 
DAB Classe III – Espermatozoides com menos de 50% das mitocôndrias ativas; DAB 
Classe IV – Espermatozoides sem atividade mitocondrial. 



 
 

 

Figura 8. Análise de fragmentação de DNA dos espermatozoides dos animais dos 
grupos controle e poluição. As barras correspondem à média e ao erro padrão. Cada 
animal é mostrado separadamente como pontos ou quadrados, respectivamente. À 
esquerda, dados obtidos pela análise por classificação dos espermatozoides em: 
Classe I – espermatozoides com alta integridade do DNA; Classe II – espermatozoides 
com baixa fragmentação do DNA; Classe III – espermatozoides com fragmentação do 
DNA aumentada; Classe IV – espermatozoides com alta fragmentação do DNA. 
Qualquer fragmentação do DNA corresponde à soma das classes II, III e IV, enquanto 
alta fragmentação do DNA corresponde à soma das classes III e IV de cada animal. À 
direita, dados obtidos pela análise computadorizada da fragmentação do DNA, 
utilizando o software Komet 6.0.1. 

 

 
Figura 9. Análise de produção de ânion superóxido intracelular pelos 
espermatozoides dos animais dos grupos controle e poluição. As barras 
correspondem à média e ao erro padrão. Cada animal é mostrado 
separadamente como pontos ou quadrados, respectivamente. 



 
 

Na análise de poder estatístico, foi observado que o poder atingido em todas 

as análises realizadas foi baixo, variando entre 0,20 (motilidade) e 0,71 (DHE). Isso 

pode se dever ao fato de os dados terem apresentado alta variabilidade e do baixo 

número de animais analisado.  

 

 

  



 
 

5 DISCUSSÃO 

 

 O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito da exposição ao MP2,5 na 

qualidade funcional dos espermatozoides de camundongos. Para isso, foi utilizado o 

CPA, no qual os grupos controle e poluição foram expostos simultaneamente ao ar 

filtrado e a altas concentrações do MP2,5, respectivamente. Após a exposição, que se 

iniciou após o desmame dos animais e durou aproximadamente 96 dias consecutivos, 

os animais foram eutanasiados, e a partir dos espermatozoides coletados da cauda 

dos epidídimos foram feitas as análises de integridade funcional, fragmentação do 

DNA e produção intracelular de EROs dos espermatozoides. Com isso, foi observado 

que a exposição a altos níveis de MP2,5 não teve efeito negativo sobre a massa 

corporal e a qualidade funcional dos espermatozoides coletados da cauda dos 

epidídimos de camundongos Balb/c isogênicos.  

Em outros estudos realizados com camundongos em idade reprodutiva que foram 

expostos ou não ao MP2,5  durante pelo menos um ciclo de espermatogênese, também 

não foi encontrada diferença significativa quanto a massa corporal dos animais 

(18,20,30,70). De maneira similar, um estudo realizado com  camundongos C57BL/6 

em idade reprodutiva, expostos durante diferentes períodos (3, 6 e 12 semanas), 

também não observou alterações em relação a massa corporal dos animais expostos. 

Entretanto, foi possível observar alterações histológicas e presença de citocinas 

inflamatórias indicativas de danos em diferentes órgãos, como pulmão, cérebro, 

coração, intestino e testículos. A extensão dos danos foi dependente do tempo de 

exposição, sendo que os testículos somente começaram a apresentar danos após 12 

semanas de exposição (71). Por outro lado, alguns estudos indicam que, quando 

expostos ao MP2,5 durante o período pré-natal, os animais apresentaram redução na 

massa corporal, quando comparados aos animais não expostos (20,72). Tais 

resultados indicam que os efeitos da exposição ao MP2,5  estão relacionados ao 

período e à duração da exposição (20), sendo que a exposição pré-natal pode 

ocasionar uma reprogramação no consumo energético da prole (72). No presente 

estudo, a exposição deu-se após o desmame e por um período de 96 dias (13-14 

semanas).  A avaliação da motilidade espermática é considerada um teste simples 

e inicial para a análise do potencial fértil masculino (70), entretanto, somente alguns 

estudos têm focado em avaliar tal parâmetro em animais expostos ao MP2,5. Diversos 



 
 

estudos com roedores têm demonstrado que o MP2,5 é capaz de afetar negativamente 

a motilidade espermática nos epidídimos, quando comparados aos animais não 

expostos. Camundongos expostos durante diferentes períodos e concentrações de 

MP2,5 (8 semanas de exposição - de 95 a 900 µg MP2,5/m3 e 16 semanas de exposição 

- de 87 a 672 µg MP2,5/m3 (70); aproximadamente 17 semanas de exposição - 153 ± 

34 µg MP2,5 /m3 (30)) apresentaram uma redução de motilidade dos espermatozoides 

de maneira dose-dependente (70). Além disso, resultados similares foram 

demonstrados em ratos expostos a diversas concentrações de MP2,5 (1,8; 5,4 e 16,2 

µg MP2,5 /m3 (31); e de 0,2 a 2,7 mg MP2,5/ kg (49)) por diferentes períodos e vias de 

administração (trinta dias, em câmara de exposição (31); e aproximadamente 60 dias, 

por instilação intratraqueal a cada 3 dias (49)), apresentando efeitos negativos na 

motilidade espermática (31,49), também de maneira dose-dependente (31). Tais 

efeitos parecem ser piores durante o inverno, quando comparados ao verão, devido a 

variação na composição do MP2,5 (49). 

Além disso, modelos in vitro indicam que a diminuição da motilidade parece 

estar relacionada a danos nas mitocôndrias das células germinativas, o que, por fim, 

afetariam o metabolismo energético espermático, podendo provocar a redução da 

motilidade (31). Em humanos, resultados similiares foram encontrados por alguns 

estudos. Santi et al., 2018 desenvolveram um estudo retrospectivo que classificou os 

homens de acordo com a localização geográfica da residência, dividindo-os em alta e 

baixa exposição a poluentes. Verificou-se que a qualidade seminal variou com a 

temperatura ambiente e que a motilidade espermática sofreu efeitos negativos do 

MP10 e MP2,5, sem afetar outros parâmetros (19). Da mesma forma, Wijesekara et al., 

2015 compararam a qualidade seminal de homens expostos à poluição de forma 

ocupacional e ambiental e demonstraram que essa é afetada independentemente do 

tipo de exposição, especialmente a motilidade e viabilidade espermáticas (73). Outro 

estudo, feito por Hammoud et al., 2010, utilizou um banco de dados para correlacionar 

os níveis de MP2,5 com a qualidade seminal e também observou uma redução da 

motilidade dos espermatozoides (23). 

Ao contrário desses achados, no presente estudo, não foram observadas 

alterações quanto à motilidade e à atividade mitocondrial dos espermatozoides. Ainda, 

de maneira semelhante aos resultados deste trabalho, outros estudos realizados em 

humanos também não observaram efeitos negativos na motilidade devido à exposição 

a diferentes poluentes, como ao MP2,5 (19,21,47), MP10 (19,21,26,32,74), 



 
 

hidrcarbonetos (C6H6)(21), SO2 (26,32), NOx (19,26,32,74), ozônio (O3) e monóxido de 

carbono (CO) (74). Tendo em vista que a motilidade espermática é adquirida durante 

uma das etapas finais do processo de espermatogênese, pode-se sugerir que 

prejuízos nessa variável podem estar mais associados a alterações na transcrição e 

tradução de proteínas necessárias para tal função, do que a um efeito direto da 

poluição na motilidade (23). Ainda, vale ressaltar que os dados utlizados nos estudos 

que encontraram efeitos negativos da poluição sobre a motilidade incluíam homens 

inferteis e que buscavam reprodução assistida, o que pode ter afetado os resultados 

por se tratarem de homens que já possuem alterações na sua fertilidade e, por isso, 

podem ser mais suscetíveis a quaisquer influências ambientais. 

 Estudos demonstraram que outros poluentes ambientais, como, por exemplo, 

metais pesados, não exercem efeitos negativos em relação à atividade mitocondrial 

de espermatozoides. Dois estudos verificaram que camundongos expostos de forma 

subcutânea ao chumbo em diferentes doses (74 e 100 mg PbCl2/ peso corporal) (75) 

e ao crômio em diferentes doses (5 e 10 mg K2CrO4/peso corporal) (76) não 

apresentaram alterações na atividade mitocondrial dos espermatozoides (75,76). Por 

outro lado, a exposição a gasolina em diferentes doses (16, 160 ou 800 mg/peso 

corporal/dia), via gavagem, provocou uma redução da atividade mitocondrial 

espermática dos animais tratados com as duas doses mais altas (77). Quanto à 

exposição ao bisfenol A (BPA) em diferentes doses (5 ou 25 mg/peso corporal/dia, via 

gavagem (78) ou 10, 100 e 200 µg/mL, in vitro (79)), também só foi possível observar 

alterações na atividade mitocondrial espermática nas doses mais altas que foram 

administradas. 

 Alguns autores indicam que as alterações na atividade mitocondrial são 

provocadas por um aumento na produção de EROs, efeito que consequentemente 

também poderia afetar a motilidade espermática (80). De acordo com o presente 

estudo, não foi observado um aumento na produção intracelular de EROs, assim como 

não foram observadas alterações na atividade mitocondrial e motilidade espermáticas.  

As divergências entre o presente estudo e os demais citados podem estar 

relacionadas aos diferentes poluentes, vias de administração e dosagens.  

Da mesma maneira, os resultados em relação à integridade do acrossoma são 

controversos. A integridade do acrossoma dos espermatozoides pode influenciar a 

capacidade de fertilização do oócito, uma vez que a perda da integridade dessa 

membrana prejudica a habilidade do espermatozoide de passar pela reação 



 
 

acrossômica, consequentemente, reduzindo a capacidade de ligação do 

espermatozoide ao oócito e a sua penetração na zona pelúcida (81). Assim como os 

resultados encontrados neste trabalho, alguns estudos em mamíferos indicam que a 

exposição a diferentes poluentes ambientais, como cigarro (82) e cromo (76), não 

afeta a integridade do acrossoma. Apesar disso, na exposição ao cromo, observou-se 

que, após 39 dias da exposição inicial, os animais apresentaram uma redução na 

porcentagem de espermatozoides com acrossoma intacto (76). Danos à integridade 

do acrossoma podem indicar alterações no processo de espermiogênese (77), o que 

pode sugerir um efeito tardio da exposição na qualidade espermática. Ainda, quando 

expostos a outros disruptores endócrinos, como o BPA (78) e metais, como chumbo 

e cádmio, foi observado estresse oxidativo testicular (75,76,83–86), o que poderia 

induzir alterações acrossômicas. Apesar disso, no presente estudo, não foram 

observadas alterações nem na integridade do acrossoma, nem na produção de EROs 

pelos espermatozoides. 

O estresse oxidativo ocorre quando há um desbalanço entre a formação de 

EROs, como o peróxido de hidrogênio (H2O2) e aniôn superóxido (O2
-), e o sistema 

antioxidante, que inclui superóxido dismutase (SOD), glutationa reduzida (GSH), 

glutationa peroxidase (GPx), glutationa redutase (GR) e catalase (CAT). Portanto, 

estudos buscam mensurar essas moléculas com o intuito de verificar o estado 

oxidativo do espermatozoide (87). Além disso, o malondialdeído (MDA) pode ser 

utilizado como medida indireta do estresse oxidativo, uma vez que sua formação 

ocorre quando o excesso de EROs causam a peroxidação lipídica, provocando danos 

a lipídeos de membrana, liberando, consequentemente, o MDA (88). 

 Estudos buscaram avaliarar os níveis de antioxidantes em outros mamíferos 

expostos a diferentes poluentes. Em um estudo com camundongos expostos a 50 

mg/kg/dia de BPA, foi observado um aumento na expressão de Glutationa peroxidade 

4 (GPx4) nos espermatozoides (89). Assim como no estudo de Castellanos et al., 

2015, verificou-se que espermatozoides coletados da cauda dos epidídimos de 

veados expostos a altas concentrações de chumbo ambiental (54 pg/106 

espermatozoides) apresentavam maior atividade de GPx quando comparados ao 

grupo controle, o que poderia indicar uma tentativa de lidar com o estresse oxidativo. 

Entretanto, outros antioxidantes como SOD e GSH total não apresentaram alterações 

(83). Por outro lado, em estudos com camundongos expostos durante 45 dias a 

quantidades de chumbo semelhantes ao ambiental (9,4 ± 1,6 μg/dL de chumbo no 



 
 

sangue), não foi possível observar alterações nos níveis de MDA, indicando que as 

alterações encontradas nos espermatozoides podem acontecer sem participação 

direta do estresse oxidativo (90). 

Em modelos in vitro, foram avaliados os efeitos da incubação de 

espermatócitos de camundongos com diferentes doses de MP2,5 (0, 50, 100 e 200 

μg/mL) durante 24 horas, e observou-se um efeito dose-dependente sobre o estresse 

oxidativo (31). Resultados similares foram observados em espermatozoides bovinos, 

quando incubados com diferentes doses de BPA (1, 10, 100 e 200 mg/mL) durante 24 

horas, nos quais houve um aumento de O2
-, exceto na maior dose, coincidindo com a 

menor sobrevivência e atividade mitocondrial dos espermatozoides (79). Ainda, a 

incubação de espermatozoides coletados da cauda dos epidídimos de ratos  expostos 

a diferentes doses (10−9 M, 10−8 M ou 10−7 M) de uma mistura de bifenilos policlorados 

(PCBs - do inglês “Polychlorinated biphenyls”), comercialmente conhecido como 

Aroclor, também demonstrou um efeito dose-dependente no aumento da produção de 

H2O2 e MDA, juntamente com uma redução na atividade antioxidante de SOD, CAT, 

GPx e GSH. Para a GR, também foi vista uma redução, exceto na menor dose, na 

qual não houve diferença em relação ao grupo controle. Tais resultados indicam a 

presença de estresse oxidativo nos epidídimos desses animais, o qual causou a 

peroxidação lipídica (91).  

 Por fim, vale salientar que as diferenças encontradas entre o presente estudo 

e os demais dados da literatura podem ser por uma questão técnica. Diversos estudos 

que utilizaram o DHE com o intuito de avaliar o estresse oxidativo verificaram que esta 

sonda possui algumas desvantagens que devem ser levadas em consideração quanto 

ao seu uso e interpretação de dados. Para amostras que não são previamente 

preparadas para seleção apenas de espermatozoides, a produção de EROs pode se 

dar por leucócitos, interferindo na mensuração dos níveis de EROs produzidos pelos 

espermatozoides. Além disso, tal sonda é produzida a partir do brometo de etídeo 

(Et+), consequentemente, o DHE conterá uma pequena quantidade de Et+, que reagirá 

com qualquer célula não viável presente na amostra. Portanto, o uso isolado do DHE 

não é indicado, sendo necessária alguma outra marcação para discernir entre células 

viáveis e não viáveis (92). Ainda, sabe-se que o DHE pode ser oxidado para 2-

hidroxietídeo, na presença de aniôn superóxido, e para etídeo (E+), na presença de 

outros fatores, como, por exemplo, o citocromo C e o peróxido de hidrogênio. Ambos 



 
 

os produtos possuem um espectro de absorção e emissão parecidos e, no caso da 

citometria de fluxo, não é possível diferenciar os produtos (93).   

Em mamíferos, diversos poluentes ambientais demonstraram exercer efeitos 

negativos na viabilidade espermática, como BPA (79,94,95) e metais (66,73,85,96–

99). Os estudos sugerem que um dos possíveis mecanismos envolvidos na diminuição 

da viabilidade espermática seria um aumento na produção de EROs (73,85,99), 

resultando em uma peroxidação lipídica aumentada, a qual afeta a integridade de 

membranas (85). Por outro lado, estudo de Wang et al., 2016 demonstrou que o BPA 

tem piores efeitos sobre a motilidade espermática, sendo que somente a partir da dose 

de 250 µg/kg observa-se redução na viabilidade espermática (100). De maneira 

similar, o estudo de Oliveira et al., 2010 demonstrou que a exposição ao cádmio 

também tem efeitos sobre a motilidade, antes mesmo de serem observados efeitos 

sobre a atividade mitocondrial e a viabilidade espermáticas (76). Além disso, diversos 

outros estudos com poluentes ambientais também não encontraram uma redução na 

viabilidade dos espermatozoides expostos ao chumbo (75,90,101), tabaco (82), diesel 

(102) e compostos organoclorados utilizados em pesticidas (103,104). 

Diversos estudos, tanto em animais, quanto em humanos, demonstraram que 

a exposição à poluição provoca um aumento nas taxas de fragmentação de DNA dos 

espermatozoides (14,26,27,50,51,70,105). A análise da fragmentação de DNA dos 

espermatozoides pode ser útil para avaliar a capacidade reprodutiva individual e um 

marcador de fatores ambientais e seus efeitos adversos na saúde (21). Por outro lado, 

outros estudos encontraram resultados semelhantes ao do presente trabalho. Em um 

estudo feito por Yang et al., 2019, no qual a fragmentação de DNA espermático foi 

avaliada pelo teste da estrututura da cromatina espermática (SCSA, do inglês “Sperm 

chromatin structure assay”), também não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas quanto às taxas de fragmentação de DNA espermático 

em camundongos expostos ou não ao MP2,5 (30). Estudos feitos com voluntários de 

pesquisa encontraram resultados controversos quanto a associação entre poluição e 

taxas de fragmentação de DNA espermático, obtidas pelo SCSA (25,33). A exposição 

ao MP2,5 e MP10 apresentou correlação negativa com a porcentagem de 

espermatozoides com cromatina imatura (HDS, do inglês “High DNA stainability”) em 

universitários chineses, quando utilizado um modelo de regressão linear. Entretanto, 

essa correlação não foi observada em modelos mistos (mixed models) (33). Por outro 

lado, o estudo de Radwan et al., 2015 demonstrou um aumento em HDS em homens 



 
 

inférteis normozoospérmicos expostos ao MP2,5 e ao MP10 (25).  A presença de danos 

ao DNA espermático parece estar relacionada a mecanismos de variação genética 

(50,51,106,107), assim como à composição do ar poluído, que varia de forma sazonal 

(19,27,47,49). Estudos demonstraram que a presença e concentração de poluentes 

como MP2,5, MP10 e NO2 variam ao longo do ano (19), sendo considerada mais 

prejudicial durante o inverno (27,49), período no qual os níveis de MP2,5 no ar são 

maiores quando comparados ao verão (49). 

 Vale ressaltar que, além do componente do ar avaliado em outros estudos, o 

método de análise da fragmentação de DNA espermático também pode explicar os 

resultados divergentes encontrados. Nos estudos de Yang et al., 2019, Zhou et al. 

2018, e  Radwan et al., 2015, foi utilizado o SCSA, técnica que avalia a suscetibilidade 

da cromatina de desnaturar na presença de meio ácido ou de calor (92). Nessa 

técnica, são obtidas as porcentagens de fragmentação de DNA (DFI) e de 

espermatozoides imaturos (HDS), por meio de citometria de fluxo, a qual permite 

avaliar um número maior de células. Por outro lado, no presente estudo, foi utilizado 

o Ensaio Cometa Alcalino, o qual permite avaliar tanto quebras de fita simples, quanto 

quebras de fita dupla do DNA espermático, além de avaliar individualmente a 

fragmentaçao de DNA dos espermatozoides, tornando a técnica mais sensível ao 

mensurar a integridade do DNA espermático (109,110). Por outro lado, a avaliação 

deve ser feita em microscópio de fluorescência, o que diminui a quantidade de células 

avaliadas e aumenta a subjetividade da análise. 

Vale ressaltar que os resultados divergentes entre os estudos citados podem 

ser explicados por diferentes motivos, como, por exemplo; (I) as técnicas utilizadas 

para avaliar os parâmetros seminais, (II) o período e duração da exposição em 

modelos animais, assim como a variação sazonal em humanos, (III) as formas de 

avaliar a exposição à poluição, considerando um único poluente ou a combinação de 

diversos poluentes e (IV) a via da exposição à poluição, uma vez que em modelos 

animais é possível utilizar câmaras de exposição e injeção, as quais permitem o 

isolamento específico do componente de interesse, bem como a sua quantificação, 

enquanto que em humanos os estudos consideram a exposição indireta, seja pelo 

local de moradia ou de trabalho. No presente estudo, foi possível observar que altos 

níveis de MP2,5 não alteraram a qualidade funcional dos espermatozoides. Entretanto, 

ao analisar o poder atingido nas análises realizadas, conclui-se que é necessário 



 
 

repetir os experimentos em um número maior de animais, a fim de confirmar os 

resultados obtidos. 

 Por fim, o presente estudo possui algumas limitações importantes, como por 

exemplo, o baixo número de animais utilizados em cada grupo e a baixa quantidade 

de espermatozoides recuperados, devido ao modelo animal utilizado, o que limitou a 

diversidade de técnicas aplicadas. Por outro lado, vale ressaltar que este é apenas 

um estudo inicial sobre os efeitos da exposição ao material particulado inalável fino, 

que, assim como outros estudos, teve seu andamento afetado pela pandemia, e que, 

futuramente, novos estudos deverão ser realizados aprimorando as limitações 

implicadas a este projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 CONCLUSÃO 

 

 Com este estudo, é possível concluir que a exposição a altas 

concentrações de MP2,5 não provocou alterações na integridade funcional, 

fragmentação de DNA e estresse oxidativo nos espermatozoides coletados da 

cauda dos epidídimos. Por outro lado, também é possível observar que, mesmo 

sendo isogênicos, os animais expostos ao MP2,5 apresentaram uma resposta 

altamente variável, independente da variável espermática analisada, o que 

pode sugerir algum fator subjacente desconhecido que torna os animais 

suscetíveis ou não ao efeito da poluição. Portanto, outros estudos acerca dos 

efeitos da exposição a altas concentraçoes do MP2,5 são necessários para 

melhor compreensão do mecanismo e efeitos sobre a fertilidade masculina, 

focando em aspectos moleculares testiculares e variável de suscetibilidade.  
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