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RESUMO 
 

Objetivos: avaliar o efeito da varicocele na integridade do DNA nuclear, na atividade 

mitocondrial, na peroxidação lipídica e na integridade acrossômica dos espermatozóides. 

Métodos: as amostras foram obtidas e analisadas de acordo com os parâmetros da OMS 

(1999) e morfologia segundo critério estrito de Kruger. O grupo de estudo incluiu 30 homens 

com varicocele grau II ou III e o grupo controle incluiu 32 homens sem varicocele. A integridade 

do DNA nuclear dos espermatozóides foi avaliada pelo ensaio Cometa alcalino, e as células 

foram classificadas de acordo com a intensidade de dano no DNA: grau I (alta integridade do 

DNA), grau II (DNA ainda íntegro ou em início de fragmentação), grau III (DNA moderadamente 

fragmentado) e grau IV (DNA altamente fragmentado). A atividade mitocondrial foi avaliada 

pelo método colorimétrico proposto por Hrudka (1987), e as células foram classificadas em: 

classe I (mitocôndrias todas ativas), classe II (mais de 50% de mitocôndrias ativas), classe III 

(menos de 50% de mitocôndrias ativas) e classe IV (mitocôndrias todas inativas). A 

peroxidação lipídica foi determinada usando-se o método descrito por Ohkawa (1979), que se 

baseia na determinação de MDA devido à sua reação com o TBA, e o nível de peroxidação 

lipídica foi descrito em nanogramas de TBARS/mL de sêmen. A integridade do acrossoma foi 

avaliada através da sonda fluorescente PNA (Peannut Agglutinin)-FITC (Fluorescein 

isothiocyanite) conjugada, e o resultado foi expresso em porcentagem de espermatozóides 

com acrossoma íntegro. Resultados: quanto à integridade do DNA, o grupo de homens com 

varicocele apresentou uma menor porcentagem de espermatozóides com DNA nuclear íntegro 

(grau II, p=0,040). Não houve diferença na porcentagem de células grau I, III e IV. Quanto à 

atividade mitocondrial, o grupo de homens com varicocele apresentou uma porcentagem maior 

de espermatozóides com mitocôndrias inativas (classe III, p=0,020) e uma porcentagem menor 

de espermatozóides com mitocôndrias ativas (classe I, p=0,005). Não houve diferença na 

porcentagem de células classe II e IV. Quanto à integridade acrossômica, o grupo de homens 

com varicocele apresentou uma menor porcentagem de espermatozóides com acrossoma 

íntegro (p=0,0002). Por fim, com relação ao nível de peroxidação lipídica, não foi encontrada 

nenhuma diferença estatisticamente significante entre os grupos com e sem varicocele. 

Conclusões: Neste estudo, homens com varicocele apresentaram um aumento nas taxas de 

fragmentação de DNA e uma redução na atividade mitocondrial e na integridade acrossômica 

dos espermatozóides. Todavia, nenhuma diferença entre os níveis seminais de MDA foi 

encontrada, o que sugere que talvez as alterações funcionais encontradas não estejam 

associadas diretamente com o estresse oxidativo, ou que o estresse oxidativo leve a alterações 

no DNA, mitocôndrias e acrossoma durante a espermatogênese, e não após a ejaculação. 

Palavras-chave: varicocele, espermatozóide, estresse oxidativo, acrossomo, dano no DNA, 

mitocôndrias/metabolismo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A infertilidade é um fenômeno universal que atinge aproximadamente 8% a 15% 

dos casais, independentemente dos fatores socioeconômicos ou culturais (1). Uma das 

principais causas de diminuição progressiva de fertilidade masculina é a varicocele, 

caracterizada pela dilatação anormal das veias testiculares no plexo pampiniforme e de 

uma inversão no fluxo sangüíneo provocado pela ausência ou incompetência de 

válvulas nas veias espermáticas internas (2). 

A varicocele é considerada uma das principais causas de infertilidade masculina e 

apresenta uma prevalência de 15% a 25% na população adulta, sendo que 35% dos 

homens com infertilidade primária e 80% dos homens com infertilidade secundária 

apresentam varicocele (3-5). O aumento da prevalência de homens com varicocele em 

clínicas de infertilidade, a associação da varicocele com atrofia testicular ipsilateral, 

anormalidades testiculares observadas em modelos animais com varicocele e a 

melhora tanto dos parâmetros seminais quanto da fertilidade em homens que 

repararam a varicocele são fortes evidências que sustentam a hipótese de que a 

varicocele exerce um efeito deletério sob a fertilidade masculina (6).  

O diagnóstico de varicocele baseia-se no exame físico minucioso, que deve ser 

realizado com o paciente em posição ortostática, em ambiente com temperatura acima 

de 23°C, o que favorece o relaxamento da musculatura escrotal, e iluminação 

adequada (7). Quanto à varicocele, pode ser classificada de acordo com o critério 

modificado de Dubin & Amelar (8) em grau I (palpável apenas com a manobra de 

Valsalva), grau II (palpável com o paciente em posição ortostática, demonstrando 

acentuado enchimento venoso durante a manobra de Valsalva) e grau III (dilatação 

volumosa do cordão espermático facilmente visível com o paciente em posição 

ortostática e ectasia intensificada durante a manobra de Valsalva). 

A fisiopatologia da infertilidade causada pela varicocele ainda permanece 

obscura. No entanto, a fim de explicar a alteração de espermatogênese comumente 

encontrada nesses pacientes, várias possibilidades têm sido postuladas: (i) aumento da 

temperatura escrotal e testicular que alteraria a função das células germinativas; (ii) 

hipóxia testicular resultante de alterações circulatórias locais, com subsequente 

diminuição da concentração de oxigênio, aumento do gás carbônico e dano ao tecido 

testicular; (iii) refluxo de metabólitos renais e adrenais (esteróides e catecolaminas) por 
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meio da veia gonadal, com efeitos deletérios sobre os testículos; (iv) diminuição da 

perfusão no testículo afetado, causado pelo aumento da pressão venosa, levando à 

atrofia com consequente redução no tamanho do testículo e (v) disfunção hormonal (9-

12). 

Uma das alterações bioquímicas que pode estar presente em homens com 

varicocele são os níveis elevados das espécies reativas de oxigênio (EROs). Weese et 

al. (13) observaram que os níveis intracelulares de EROs nos espermatozóides 

estavam aumentados em homens inférteis e mais elevados em homens férteis com 

varicocele do que naqueles sem varicocele. Mais tarde, Hendin et al. (14) 

demonstraram que os níveis de EROs presentes nos espermatozóides de homens 

inférteis com varicocele são superiores aos encontrados em homens sem varicocele, 

sugerindo um potencial mecanismo fisiopatológico para disfunção espermática nesses 

pacientes. Além disso, vários estudos mostram que a infertilidade masculina e 

varicocele estão associadas com uma concentração elevada de EROs no 

espermatozóide e uma capacidade antioxidante reduzida no plasma seminal. Esses 

achados endossam a hipótese de que a infertilidade associada à varicocele é, em 

parte, relacionada com o estresse oxidativo (12, 14, 15). 

 

1.1. Estresse Oxidativo 

 

As EROs são átomos ou moléculas de oxigênio que possuem um ou mais 

elétrons despareados na última camada, conferindo a elas alta capacidade reativa (16). 

Em condições fisiológicas do metabolismo celular aeróbio, o O2 sofre redução completa 

(tetravalente) na mitocôndria, com aceitação de quatro elétrons, resultando na 

formação de H2O e neutralização da reatividade. Durante esse processo, são formados 

intermediários reativos como os radicais superóxido (O2
-
), hidroperoxila (HO2

-
) e 

hidroxila (OH
-
) e, o não radical, peróxido de hidrogênio (H2O2) (16, 17).  

O mecanismo de ação das EROs na fisiologia dos espermatozóides ainda não 

está totalmente elucidado. Porém, acredita-se que as EROs estejam envolvidas na 

ativação da adenil ciclase, que estimularia a fosforilação da proteína tirosina nos 

processos de hiperativação e capacitação, e que levaria a um aumento intracelular de 

cálcio nos processos de ligação com a zona pelúcida e reação acrossômica (18-20). 
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No ejaculado existem duas fontes principais de EROs, o espermatozóide e o 

leucócito. Ambos possuem um mecanismo similar de geração de EROs, a nicotinamida 

adenina dinucleotídio fosfato oxidase (NADPH), localizada na membrana celular, que 

serve como fonte de elétrons para a produção de EROs. No entanto, além desse 

mecanismo, os espermatozóides produzem EROs nas mitocôndrias em decorrência da 

fosforilação oxidativa (21, 22). Os leucócitos geram EROs durante a fagocitose e, 

quando ativados, são capazes de gerar 1000 vezes mais EROs do que as células 

espermáticas (23). No entanto, as EROs geradas pelos leucócitos somente são 

deletérias às células na ausência de sistemas antioxidantes (24). A produção 

espermática de EROs ocorre principalmente por células anormais ou imóveis, devido 

provavelmente à inativação dos sistemas antioxidantes (25). Além disso, no plasma 

seminal existe uma importante produção de superóxido e peróxido de hidrogênio 

através do sistema enzimático xantina oxidase (26). 

Para proteger-se do efeito letal da formação excessiva de EROs, o sêmen possui 

um sistema de defesa antioxidante, presente tanto no gameta masculino (superóxido 

dismutase, catalase, glutationa peroxidade/redutase, p.ex.) quanto no plasma seminal 

(albumina, piruvato, taurina, hipotaurina e vitaminas C e E, p.ex.) (27, 28). No entanto, 

os espermatozóides, por si próprios, possuem uma capacidade limitada de resistir ao 

estresse oxidativo, sendo altamente dependentes do sistema de proteção antioxidante 

do plasma seminal. Isso ocorre porque os espermatozóides possuem apenas uma 

pequena quantidade de citoplasma em sua porção intermediária, o que, por sua vez, 

não é suficiente para a proteção completa da membrana. Dessa forma, a falta de 

citoplasma e a presença de grandes quantidades de ácidos graxos poliinsaturados 

(AGPIs) na membrana plasmática dos espermatozóides tornam-nos susceptíveis ao 

estresse oxidativo (29). 

Dentro da situação fisiológica normal, existe um equilíbrio entre a produção de 

EROs (oxidante) e a proteção antioxidante e, quando acontece um desbalanço em 

favor do oxidante, por redução na quantidade de antioxidante ou por produção elevada 

de EROs, ocorre o estresse oxidativo (30-32). 

O estresse oxidativo pode levar à infertilidade por dois mecanismos principais: por 

dano na membrana espermática, levando a uma redução na motilidade e habilidade de 

fusão com o oócito; e por causar danos diretamente no DNA espermático, 

comprometendo a contribuição genômica paterna ao embrião (32). 
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1.2. Integridade da Membrana 

 

 Os lipídeos da membrana espermática são ricos em AGPIs, os quais conferem a 

fluidez necessária para que ocorram os eventos de fusão de membranas associados 

com a fertilização. No espermatozóide oxidado, ocorre diminuição da fluidez da 

membrana, aumento da permeabilidade e diminuição da capacidade de fertilização (33, 

34). Além disso, os AGPIs são excelentes alvos para o ataque de radicais livres devido 

à presença de duplas ligações carbono-carbono (H2C=CH2) na sua conformação. (35, 

36). As EROs atacam as ligações duplas, enfraquecendo a ligação carbono-hidrogênio 

do átomo de hidrogênio adjacente, tornando-o susceptível à clivagem (37).  

 A reação das EROs com os AGPIs inicia um processo em cadeia conhecido 

como peroxidação lipídica ou lipoperoxidação, que pode ser avaliado e utilizado como 

um indicador de estresse oxidativo celular (38). Esse processo é responsável por uma 

série de eventos deletérios que afetam a integridade da cromatina espermática, 

causam alta freqüência de quebra nas fitas de DNA (39), prejudicam a concentração, 

motilidade e a morfologia dos espermatozóides – comprometendo o seu bom 

funcionamento –, diminuem a taxa de reação acrossômica, capacitação espermática e 

ligação do espermatozóide à zona pelúcida do oócito, devido a uma perda de fluidez da 

membrana (40-43), e, finalmente, provocam a destruição da membrana plasmática, 

levando à morte celular (44). 

Devido à sua abundância nas células e susceptibilidade à oxidação pela presença 

de grupos metilênicos entre duplas ligações, os AGPIs das membranas são, para os 

oxidantes, alvos de ação mais prováveis do que o DNA (45-47).  

A peroxidação lipídica se inicia pelo ataque à bicamada lipídica de qualquer 

espécie suficientemente reativa para abstrair um átomo de hidrogênio de um AGPI. Foi 

verificado que EROs como OH
-
, HO2

-
, NO2

-
, RO

-
, RO2

-
 podem realizar essa oxidação 

(48). Depois de iniciado, o processo se torna autocatalítico, levando à formação de 

malonaldeído (MDA), substância altamente tóxica à célula. A concentração de MDA 

leva a alterações da membrana e consequente impedimento de trocas iônicas, 

comprometendo a motilidade espermática normal, a capacidade de sofrer reação 

acrossômica e causando alterações na forma da célula (28). 
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A avaliação dos níveis de MDA tem sido extensivamente utilizada como marcador 

de peroxidação lipídica. Entre os diferentes métodos analíticos estabelecidos, a reação 

com o ácido tiobarbitúrico (TBA) é o mais utilizado. Nessa reação, o composto formado 

pode ser mensurado através de absorbância ou fluorescência. Esses produtos são, 

então, chamados de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) (49, 50).  

Aitken et al. (51) observaram correlação negativa (r=-0,58, p<0,0001) entre níveis 

de TBARS e a capacidade de fusão espermatozóide/oócito em humanos. Zabludovsky 

et al. (52) verificaram que os níveis de TBARS foram inversamente correlacionados (r=-

0,59, p<0,01) com taxas de fertilização in vitro. Além disso, Cervellione et al. (53) 

mostraram haver, após varicocelectomia, uma diminuição significativa nos níveis de 

peroxidação lipídica. 

Embora as EROs exerçam um efeito tóxico sob a membrana lipídica, estudos têm 

demonstrado que antioxidantes enzimáticos e não-enzimáticos diminuem o índice de 

peroxidação lipídica e influenciam positivamente na qualidade seminal (54-58). Assim, 

antioxidantes possuem um papel crucial na proteção do espermatozóide contra a ação 

das EROs. 

 

1.3. Atividade Mitocondrial 

 

Os espermatozóides são células metabolicamente ativas que realizam tanto a 

glicólise como a respiração mitocondrial, mantendo um adequado balanço energético 

necessário para o transporte e demais funções celulares. Apesar de os 

espermatozóides não dependerem completamente da atividade mitocondrial para 

manter seu padrão de motilidade, as mitocôndrias possuem um papel chave na 

manutenção do movimento flagelar (59). Além disso, vários estudos vêm demonstrando 

um papel importante da glicólise na motilidade espermática e acredita-se que, na 

ausência de respiração mitocondrial, a glicólise consiga sustentar o movimento flagelar 

e a hiperativação (60, 61). 

Nas células espermáticas, as mitocôndrias estão dispostas de forma helicoidal na 

peça intermediária e a adenosina trifosfato (ATP) produzida serve como suplemento 

energético para os batimentos flagelares. Durante o processo da espermatogênese, 

uma das mundaças ocorridas na peça intermediária é a divisão das mitocôndrias em 

mitocôndrias esféricas e a disposição ponta a ponta destas em duas hélices contíguas, 
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que lhes permitem produzir toda a energia requerida durante o processo de fecundação 

(62). Assim, a motilidade espermática é uma característica essencial para que ocorra a 

fertilização e depende diretamente da atividade mitocondrial (63). 

Victorino et al. (64) encontraram um alto índice de regressão (r2=0,67) entre a 

porcentagem de células com motilidade progressiva e a porcentagem de células com 

atividade mitocondrial de pacientes com astenozoospermia. Assim, a redução do 

potencial da membrana mitocondrial com consequente diminuição da produção 

energética pode levar à perda da motilidade (65). Kramer et al. (66) demonstraram que 

a motilidade, o status mitocondrial e a integridade da membrana são fatores 

importantes para determinar a fertilidade.  

 

1.4. Integridade do DNA  

 

Durante o processo natural de fecundação, os espermatozóides passam através 

de várias barreiras fisiológicas, que incluem penetração no muco cervical, passagem 

através do trato feminino e ligação e penetração nas células do cúmulos e zona 

pelúcida (67). Essas barreiras são responsáveis por selecionar naturalmente 

espermatozóides morfologicamente normais e com DNA íntegro para fertilização do 

oócito (68, 69).  

Atualmente, com as técnicas avançadas de reprodução assistida (injeção 

intracitoplasmática de espermatozóides [ICSI] e fertilização in vitro [FIV]), essas 

barreiras foram transpostas e a seleção natural dos espermatozóides passou a ser um 

processo aleatório que pode resultar no uso incorreto de espermatozóides com altos 

danos no DNA. Tanto a ICSI como a FIV têm sido associadas com aumento do risco de 

anormalidades genéticas (aneuploidias) e epigenéticas (erro durante imprinting do 

DNA), e muitas delas podem ser de origem paterna (70, 71).  

Estudo realizado por Duran et al. (72) mostrou que a integridade do DNA dos 

espermatozóides (além do número de folículos e da idade masculina e feminina) 

podem predizer a gravidez após ciclos de inseminação intrauterina. Esses 

investigadores não observaram nenhuma ocorrência de gravidez em casais cujo grau 

de fragmentação do DNA (determinado através do Teste TUNEL)  fora maior que 12%.   

Além disso, cerca de 10-13% dos espermatozóides de homens férteis e 25-28% 

dos espermatozóides de homens inférteis possuem níveis de danos mensuráveis no 
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DNA (73). Esses danos em homens com varicocele estão correlacionados com uma 

retenção anormal de gotas citoplasmáticas na região intermediária dos 

espermatozóides. Essas, por sua vez, estão associadas a elevados níveis de EROs 

(73, 74). 

Portanto, a integridade do DNA do espermatozóide é essencial para a 

transmissão exata do código genético e pode ser considerada um indicador do 

processo de espermatogênese e do potencial de fertilidade masculina (75-78).  

 

1.5. Integridade do Acrossoma 

 

 O acrossoma é uma estrutura formada pelo aparelho de Golgi e constituída por 

enzimas proteolíticas necessárias para penetração oocitária no processo de fertilização 

(79). Porém, para que o espermatozóide adquira a habilidade de fecundar o oócito e 

iniciar o desenvolvimento embrionário, é necessário que ele passe por uma série de 

eventos, que incluem o transporte para o oviduto, a capacitação, a ligação com a zona 

pelúcida, a reação acrossomal, fusão com o oolema e a ativacão do oócito (80). 

Os espermatozóides maturados no epidídimo são capazes de movimentação 

ativa, mas não possuem capacidade imediata de fertilização. Eles adquirem essa 

habilidade no trato genital feminino, após sofrerem mudanças fisiológicas e bioquímicas 

na membrana plasmática, num processo denominado capacitação (81). Essas 

mudanças incluem alterações na concentração intracelular de íons, entrada de cálcio 

(82) e aumento do pH citosólico (83), diminuição das proteínas espermáticas pela 

calmodulina (84), aumento da concentração espermática de adenosina monofosfato 

cíclico (AMPc) (85), geração de baixa concentração de ânion superóxido (86), alteração 

do padrão de motilidade espermática – hiperativação (87) – e fosforilação de proteínas 

espermáticas, como a tirosina, a serina e a treonina (88). 

Uma parte importante da capacitação é a remoção gradual ou a alteração na 

estrutura de componentes da superfície espermática, especialmente na região 

acrossômica, que resulta na exposição de receptores que permitem ao espermatozóide 

reconhecer, ligar-se à zona pelúcida e sofrer reação acrossômica – um evento que 

permite a penetração do espermatozóide e sua posterior fusão com o oolema. A 

capacitação é, portanto, um evento essencial na fecundação (89). 
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Segundo Watson (90), uma vez capacitados, os espermatozóides têm uma 

longevidade reduzida. Assim, se a capacitação não ocorrer no seu devido tempo, a 

fertilização estará prejudicada. Estudos mostram que espermatozóides com disfunções 

acrossomais apresentam capacitação comprometida e incapacidade de completar a 

reação acrossômica, afetando diretamente o sucesso da fertilização (91, 92).   

Para que ocorra a reação acrossômica, inicialmente há um influxo de íons de 

cálcio (Ca2+) pelos canais de cálcio voltagem-dependentes tipo L (L-VDCC). A entrada 

de íons de cálcio leva à despolarização da membrana acrossomal e consequente 

exocitose – evento essencial à reação do acrossoma (93). Os L-VDCC, expressos na 

membrana das células de Sertoli e em todas as células da linhagem germinativa 

masculina, além do espermatozóide maduro, normalmente transportam cálcio, mas 

podem ser um caminho plausível para a entrada de outros cátions metais como o 

cádmio (94, 95). O acúmulo de cádmio nos testículos pode levar a um rompimento dos 

microfilamentos das células de Sertoli e falhas na espermiogênese. Além disso, o 

aumento intracelular de cádmio pode estimular diretamente endonucleases 

dependentes de cálcio, que causam fragmentação de DNA e podem levar à apoptose 

celular (96-98). 

Como a integridade funcional é essencial para a fertilização in vivo e in vitro do 

oócito (63) e pela varicocele ser responsável pela diminuição da qualidade seminal em 

60-80% dos homens inférteis (99), torna-se importante avaliar o impacto da varicocele 

na qualidade funcional dos espermatozóides. 
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2. OBJETIVOS 

 

 Os objetivos deste estudo foram verificar, em adultos, o efeito da varicocele na:  

 peroxidação lipídica da membrana dos espermatozóides; 

 atividade mitocondrial dos espermatozóides; 

 fragmentação de DNA dos espermatozóides; 

 integridade acrossômica dos espermatozóides. 
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3. MÉTODOS 

 

Este estudo foi realizado com o apoio da FAPESP (06/58657-1) e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, com número de 

processo 1294/06. A não ser quando indicado, os reagentes utilizados foram adquiridos 

da Sigma (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA). 

 

3.1. Grupo de Estudo 

 

Foi realizado um estudo prospectivo envolvendo dois grupos de pacientes. O 

grupo controle incluiu 32 pacientes sem varicocele, enquanto o grupo de estudo incluiu 

30 pacientes com diagnóstico de varicocele, sendo que 2 apresentaram varicocele grau 

II à esquerda e ausência de varicocele à direita, 9 apresentaram varicocele grau II à 

esquerda e grau I à direita, 5 apresentaram varicocele grau II bilateral, 4 apresentaram 

varicocele grau III à esquerda e grau II à direita, 4 apresentaram varicocele grau III 

bilateral, 4 apresentaram varicocele grau III à esquerda e grau I à direita e 2 

apresentaram varicocele grau I à esquerda e grau II à direita.  

Todas as amostras foram provenientes de pacientes encaminhados ao Setor 

Integrado de Reprodução Humana da Universidade Federal de São Paulo. 

O diagnóstico de varicocele, em ambos os grupos, foi sempre realizado por um 

mesmo médico especializado, por meio de palpação escrotal em sala com temperatura 

controlada (~23ºC) e, quando presente, a varicocele foi classificada de acordo com o 

critério modificado de Dubin & Amelar (8).  

Os critérios de inclusão para o grupo de estudo foram presença de varicocele 

grau II ou III e, para o grupo controle, ausência de varicocele. Para ambos os grupos 

foram considerados como critérios de inclusão idade entre 20 e 45 anos e estágio de 

maturidade sexual Tanner V; e como critérios de exclusão, relato de febre noventa dias 

antes do espermograma, evidência de infecção urogenital, leucocitospermia, doenças 

sistêmicas como câncer e endocrinopatias (e seus tratamentos) – que possam causar 

alterações testiculares – pacientes fumantes, consumidores excessivos de álcool (uma 

ou mais doses por dia) e usuários de drogas de abuso. 
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Com relação à análise seminal, todos os pacientes foram avaliados e nenhum 

dado foi perdido. Porém, quanto aos testes funcionais, algumas informações não 

puderam ser obtidas. A metodologia utilizada para avaliar a integridade do acrossoma 

estava em processo de padronização, quando se iniciou o período de inclusão dos 

pacientes, e, como se tratava de uma técnica de análise a fresco do material, as 

amostras não puderam ser reutilizadas posteriormente. A técnica para avaliação da 

peroxidação lipídica também foi comprometida devido à contaminação de um dos 

reagentes utilizados no procedimento e, como algumas amostras não possuíam volume 

de plasma seminal estoque suficiente para uma nova avaliação, as informações destas 

foram perdidas. Já o Ensaio Cometa e a metodologia utilizada para avaliar a atividade 

mitocondrial não tiveram perdas significativas. O número total de pacientes avaliados 

em cada metodologia e o índice de perda em cada grupo encontra-se demonstrado na 

tabela 1. 

 

Tabela 1. Número de pacientes avaliados e não-avaliados em cada metodologia e o índice de 
perda nos grupos com varicocele e sem varicocele 

 
Sem 

varicocele 
Com 

varicocele 
Análise Seminal   

Número de pacientes avaliados 32 30 
Número de pacientes não-avaliados; índice de perda (%) 0; 0 0; 0 

Atividade Mitocondrial (DAB)   
Número de pacientes avaliados 32 28 
Número de pacientes não-avaliados; índice de perda (%) 0; 0 2; 6,7 

Integridade do DNA nuclear (Cometa)   
Número de pacientes avaliados 31 28 
Número de pacientes não-avaliados; índice de perda (%) 1; 3,1 2; 6,7 

Integridade do Acrossoma (PNA)   
Número de pacientes avaliados 24 16 
Número de pacientes não-avaliados; índice de perda (%) 8; 28,1 14; 46,7 

Peroxidação Lipídica (TBARS)   
Número de pacientes avaliados 22 12 
Número de pacientes não-avaliados; índice de perda (%) 10; 40,6 18; 60,0 

 

3.2. Análise Seminal 

 

As amostras seminais foram obtidas por masturbação após um período de 2 a 5 

dias de abstinência ejaculatória e analisadas dentro de 1 hora após a coleta. Depois de 
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liquefeitas, as amostras foram analisadas, por um mesmo profissional, de acordo com o 

manual da Organização Mundial de Saúde (OMS) (100) e a morfologia segundo o 

critério estrito de Kruger (101).  

 

3.2.1. Volume 

 

O volume do ejaculado foi medido com auxílio de uma pipeta sorológica de 5mL, 

graduada (Corning, EUA), acoplada a dispositivo de borracha (pêra de borracha com 3 

válvulas (J. Prolab, Brasil), mediante aspiração de toda a amostra. O volume da 

amostra foi expresso em mililitros. 

 

3.2.2. Motilidade Espermática 

 

Após a liquefação da amostra seminal, uma alíquota de sêmen foi depositada no 

centro de uma câmera de contagem de Horwell (Arnold R. Horwell Limited®, Londres), 

sendo realizada uma contagem de 100 espermatozóides. Realizaram-se duas leituras 

em microscópio óptico comum com contraste de fase (Nikon® Eclipse E200, Japão), 

equipado com uma placa aquecida a 37ºC (Tokai Hit, Japão), em aumento de 400 

vezes. 

Espermatozóides imóveis ou com baixa motilidade são, geralmente, considerados 

incapazes de fecundar o ovócito (102). Como tal, na avaliação da motilidade é 

necessário estimar não só o número de espermatozóides móveis, como também a 

qualidade do seu movimento. A OMS (100) definiu quatro categorias para o movimento 

espermático: 

Grau a – espermatozóides móveis com progressão linear rápida.  

Grau b – espermatozóides móveis com progressão lenta ou não linear.  

Grau c – espermatozóides móveis, porém sem progressão.  

Grau d – espermatozóides imóveis. 
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3.2.3. Concentração de Espermatozóides 

 

A concentração de espermatozóides, expressa em milhões por mililitro de 

ejaculado, foi determinada utilizando uma câmara de Neubauer (Herka, Alemanha). 

Para isso, uma alíquota de sêmen previamente diluída em água destilada foi 

depositada na câmara e 25 quadrantes foram contados. Realizaram-se duas leituras 

em microscópio óptico comum, com contraste de fase (Nikon® Eclipse E200, Japão) 

em aumento de 400 vezes. O cálculo da concentração final foi realizado dividindo-se o 

número de espermatozóides contados nos quadrantes pelo fator de diluição na câmara. 

 

3.2.4. Contagem Total de Espermatozóides 

 

A contagem foi obtida multiplicando-se o valor da concentração de 

espermatozóides pelo volume da amostra seminal. O resultado foi expresso em 

milhões de espermatozóides por ejaculado. 

 

3.2.5. Contagem Total de Espermatozóides com Motilidade Progressiva 

 

A contagem foi obtida multiplicando-se o valor da contagem total de 

espermatozóides pelo valor de motilidade progressiva (a+b). O resultado foi expresso 

em milhões de espermatozóides móveis por ejaculado. 

 

3.2.6. Contagem Total de Espermatozóides com Motilidade Progressiva e 

Morfologicamente Normais 

 

A contagem foi obtida multiplicando-se o valor da contagem total de 

espermatozóides pelo valor de motilidade progressiva (a+b) e morfologia. O resultado 

foi expresso em milhões de espermatozóides móveis morfologicamente normais por 

ejaculado. 
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3.2.7. Morfologia 

 

Após a liquefação da amostra seminal, preparou-se uma lâmina de esfregaço. Em 

seguida à fixação do material em estufa a 37°C, a lâmina de microscopia (Perfecta, 

China), foi corada com corante Panótico (Laborclin®, Brasil). Depois de secas, as 

lâminas foram lidas em microscópio óptico comum (Nikon® Eclipse E200, Japão) em 

aumento de 1000 vezes (imersão), e os aspectos morfológicos dos espermatozóides 

foram classificados de acordo com os critérios estabelecidos por Kruger et al. (101). 

Foram feitas duas contagens de 100 espermatozóides, e o resultado foi expresso em 

porcentagem de células normais.  

Consideraram-se normais os espermatozóides com cabeça de forma oval, lisa e 

regular, apresentando dimensões entre 5 a 6 μm de comprimento e 2,5 a 3,5 μm de 

largura, com acrossoma ocupando de 40 a 70% do segmento cefálico, e cauda 

levemente mais fina que a porção intermediária, com aproximadamente 45 μm de 

comprimento. Foram considerados anormais os espermatozóides que apresentaram 

uma ou mais características morfológicas: defeitos na forma/tamanho da cabeça 

(grande, pequena, afilada, piriforme, amorfa, dupla e/ou com 20% de áreas vacuolares 

não coradas), defeitos da peça intermediária (peça intermediária curvada e/ou fina), 

defeitos da cauda (ausente, curvada, curta, múltipla, dupla e/ou quebrada) e inclusões 

citoplasmáticas (mais de 30% da área da cabeça do espermatozóide). 

 

3.2.8. Concentração de Células Redondas 

 
A concentração de células redondas, expressa em milhões por mililitro de 

ejaculado, foi determinada utilizando uma câmara de Neubauer (Herka, Alemanha). 

Para isso, uma alíquota de sêmen previamente diluída em solução salina 0,9% foi 

depositada na câmara e 25 quadrantes foram contados. Foram realizadas duas leituras 

em microscópio óptico comum com contraste de fase (Nikon® Eclipse E200, Japão), 

em aumento de 400 vezes. 
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3.2.9. Concentração de Neutrófilos 

 

Quando a contagem de células redondas da amostra seminal foi igual ou superior 

a 1,0x106/mL, realizou-se um procedimento imuno-histoquímico utilizado para a 

detecção de leucócitos no sêmen humano – o teste de peroxidase. Para isso, uma 

alíquota de sêmen foi misturada a uma solução de peroxidase em uma lâmina de 

microscopia (Perfecta, China), posteriormente recoberta por lamínula. Após 7 minutos 

de incubação à temperatura ambiente, foram contadas 100 células em microscópio 

óptico comum (Nikon® Eclipse E200, Japão) em aumento de 400 vezes.  

As células foram classificadas em peroxidase positiva (coradas em marrom) e 

peroxidase negativa (coradas em rosa). O número de neutrófilos foi calculado 

multiplicando-se o número de células redondas presentes na amostra pela 

porcentagem de células peroxidase positivas. 

 

3.3. Avaliação da Peroxidação Lipídica 

 

A peroxidação lipídica foi determinada usando-se o método descrito por Ohkawa 

et al. (103), que se baseia na determinação de MDA devido à sua reação com o TBA. 

Aldeídos sempre são produzidos em processos de peroxidação lipídica, sendo o MDA 

o mais abundante. Cada molécula de MDA reage com duas moléculas de TBA, 

gerando uma coloração rósea que pode ser detectada em espectrofotômetro. 

Para precipitar as proteínas (causadoras de reação inespecífica), 500µL de 

plasma seminal foram adicionados a 1000µL de uma solução de ácido tricloroacético 

10% (v:v) e centrifugados a 16.100g por 15 minutos a 15ºC. Após a centrifugação, 

1000µL do sobrenadante e 1000µL de TBA 1% (v:v em solução 0.05 N de hidróxido de 

sódio) foram colocados em tubos plásticos com tampa e deixados por 10 minutos em 

água em ebulição (100ºC). Logo em seguida, os tubos foram resfriados em gelo (0ºC) 

para interromper a reação química. As moléculas de TBARS foram quantificadas 

usando-se um espectrofotômetro (Ultrospec 3300pro, Amersham Pharmacia) em um 

comprimento de onda de 532nm. Os resultados foram comparados com uma curva 

padrão previamente preparada com uma solução padrão de MDA. A concentração de 

TBARS foi determinada usando-se um coeficiente de extinção molar de MDA de 
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1,56x105M-1cm-1 (104). O nível de peroxidação lipídica foi descrito em nanogramas de 

TBARS/mL de sêmen.   

 

3.4. Avaliação da Atividade Mitocondrial 

 

A atividade mitocondrial foi determinada usando-se o método descrito por Hrudka 

(105), baseado na oxidação da 3,3’-diaminobenzidina (DAB) pelo complexo do 

citocromo c (incluindo o citocromo c oxidase), em uma cascata de reações na qual o 

reagente é polimerizado e depositado nos locais da reação (membrana mitocondrial 

interna), assumindo uma coloração castanha.  

O sêmen foi incubado em uma diluição 1:1 a 1:3 em uma solução contendo 1 mg 

DAB/mL de solução salina tamponada com fosfato (PBS) em banho-maria a 37ºC, no 

escuro, por 60 minutos. Para controle negativo, uma alíquota foi previamente inativada 

a 70ºC, por 5 minutos. Após a incubação foram feitos esfregaços das amostras em 

lâminas de microscopia (Perfecta, China), posteriormente fixados em formaldeído 10%, 

por 10 minutos. 

 Contaram-se 200 espermatozóides em microscopia de contraste de fase em 

aumento de 1000 vezes, sob imersão em óleo (Nikon® Eclipse E400). A classificação 

da atividade mitocondrial da peça intermediária dos espermatozóides obedeceu à 

escala de quatro classes propostas por Hrudka (105) (figura 1). 
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Figura 1. Imagem representativa da avaliação de atividade mitocondrial pelo método da 
coloração DAB com células classe I, II, III e IV. Fotomicrografia de contraste de fase em 
aumento de 1000 vezes sob imersão 
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3.5. Avaliação da Integridade do DNA 

 

Para avaliar a integridade do DNA nuclear do espermatozóide, foi utilizado o 

Ensaio Cometa alcalino segundo Donnelly et al. (106), uma técnica eletroforética 

sensível, reprodutível, simples e rápida para a detecção de quebras de fita simples e 

sítios alcalilábeis nas moléculas de DNA. O Ensaio Cometa se baseia em princípios da 

eletroforese associada ao uso de corantes intercalantes fluorescentes, sendo o único 

capaz de mensurar o grau de fragmentação do DNA de cada célula, individualmente 

(107).  

Para a realização dessa técnica, lâminas de microscopia (Perfecta, China)  foram 

preparadas com 1mL de agarose de ponto de fusão normal (NMPA) 1% em TBE 

(0.089M Tris, 0.089M borato e 0.002M EDTA), no dia anterior. O sêmen foi diluído em 

agarose de ponto de fusão baixo (LMPA) 0,75% em TBE, para atingir uma 

concentração de 1,0x106 espermatozóides/mL, e 100µL foram adicionados às lâminas 

tratadas, recobertas com lamínula e mantidas a 4ºC por 10 minutos. Em seguida, as 

lamínulas foram removidas e 300µL de LMPA 0.75% em TBE foram adicionados. As 

lâminas foram novamente cobertas com lamínulas e mantidas a 4ºC. Após 10 minutos, 

as lamínulas foram retiradas e as lâminas foram imersas em solução de lise (100 mM 

Na2-EDTA, 10 mM Tris, 2.5 M NaCl, pH = 11.0, 4 mM DTT, 2% Triton X-100) a 4ºC, 

por, no mínimo, 2 horas. Após a lise, as lâminas foram lavadas 2 vezes (5 minutos) 

com água Milli-Q, e em seguida colocadas em uma solução alcalina (300 mM NaOH, 1 

mM Na2-EDTA, pH>13.0, T=4ºC) por 20 minutos. 

A eletroforese foi realizada nessa mesma solução alcalina a uma tensão de 1,5 

V/cm e uma intensidade de corrente menor de 270 mA por 20 minutos. Posteriormente, 

as lâminas foram lavadas 2 vezes (5 minutos) com TBE e 1 vez (5 minutos) com água 

Milli-Q, e fixadas 3 vezes (2 minutos) com etanol 70%, 90% e 100%. Em seguida, as 

lâminas foram coradas com brometo de etídeo (1µL de brometo de etídeo 10 mg/mL 

diluído em 1,5mL de TBE por lâmina ou 20µg/mL) por 15 minutos e lavadas 3 vezes 

(15 minutos) com TBE, para remoção da coloração de fundo. As lâminas foram 

avaliadas, utilizando-se microscopia de epifluorescência (Olympus BX51) com filtro de 

excitação de 510-560nm, espelho dicróico de 565nm e filtro barreira a 590nm em um 

aumento de 400 vezes. Nessa técnica, as células adquirem uma morfologia 
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semelhante à de um cometa; em que a cabeça representa o arcabouço de DNA intacto 

e a cauda, fragmentos provenientes de lesões no DNA (106). Um total de 200 

espermatozóides foram contados e classificados de acordo com a intensidade de dano 

no DNA (figura 2). 

 

Figura 2. Imagem representativa da avaliação da fragmentação do DNA pelo ensaio Cometa 
alcalino com células grau I, II, III e IV. Fotomicrografia de epifluorescência em aumento de 400 
vezes 

 
 
 

3.6. Avaliação da Integridade do Acrossoma 

 

A integridade do acrossoma foi avaliada através da sonda fluorescente PNA 

(Peanut Agglutinin)-FITC (Fluorescein isothiocyanite) conjugada, e os resultados foram 
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analisados por microscopia de epifluorescência. A PNA é uma lectina de amendoim 

(Arachis hypogaea) que apresenta a característica de ligar-se a glicoconjugados 

presentes na membrana acrossomal externa, e o FITC conjugado é um corante 

fluorescente que apresenta a cor verde na microscopia. (108).  

Inicialmente foram feitos esfregaços das amostras e estes deixados à temperatura 

ambiente, no escuro, para secar. Depois de secas, as lâminas de microscopia 

(Perfecta, China) foram imersas em metanol por 30 segundos para permeabilização 

das membranas. Para a avaliação, as lâminas foram imersas em uma solução de 

40µg/mL de PNA-FITC, por 20 minutos, em ambiente escuro, e lavadas com PBS para 

a remoção do excesso de corante. As lâminas foram avaliadas utilizando-se 

microscopia de epifluorescência em aumento de 1000 vezes sob imersão (microscópio 

Olympus BX51) com filtro para FITC (verde). Um total de 200 espermatozóides foram 

contados e classificados de acordo com a integridade do acrossoma (figura 3). O 

resultado foi expresso em porcentagem de espermatozóides com acrossoma íntegro. 

 

Figura 3. Imagem representativa da avaliação da integridade acrossômica pelo PNA-FITC com 
células com acrossoma íntegro e não-íntegro. Fotomicrografia de epifluorescência em aumento 
de 1000 vezes sob imersão 
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3.7. Análise Estatística 

 

Para a análise estatística, foi utilizado o programa SPSS® 13.0 para Windows® 

(SPSS, EUA). Inicialmente foi verificado, através do teste de Levene, se as amostras 

apresentavam variâncias homogêneas. Os dados que não obedeceram a essa 

premissa foram transformados pelo quadrado (integridade acrossômica) ou pela raiz 

quadrada (DAB classe I). 

Todas as variáveis foram comparadas através do teste T de Student para 

amostras independentes. Para verificar possíveis correlações entre as variáveis foi 

utilizado o teste de correlação de Spearman com dados não transformados. Para todo 

o estudo foi adotado um  de 5%. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Qualidade seminal 

 

Com relação à qualidade seminal, não foi encontrada nenhuma diferença 

estatisticamente significante entre os grupos. Houve apenas uma tendência do grupo 

de homens com varicocele a apresentar uma diminuição na concentração de 

espermatozóides no ejaculado (p=0,095). Os resultados da idade e análise seminal 

estão apresentados na tabela 2 e os valores individuais estão apresentados nos 

anexos 1, 2, 3 e 4. 

 
Tabela 2. Comparação das variáveis seminais e idade de homens com varicocele 
(n=30) e sem varicocele (n=32) 

 
Sem 

varicocele 
Com 

varicocele 
p 

Idade (anos)    
Média; DP 35,1; 4,2 34,0; 4,7 0,307 
IC 95% [33,6; 36,6] [32,2; 35,7]  

Volume (mL)    
Média; DP 3,3; 1,4 3,5; 1,6 0,569 
IC 95% [2,8; 3,8] [2,9; 4,1]  

Motilidade a (%)    
Média; DP 1,5; 3,2 1,0; 2,4 0,547 
IC 95% [0,3; 2,6] [0,1; 1,9]  

Motilidade b (%)    
Média; DP 47,9; 15,2 46,3; 17,5 0,707 
IC 95% [42,4; 53,4] [39,8; 52,8]  

Motilidade a + b (%)    
Média; DP 49,3; 16,2 47,3; 18,3 0.648 
IC 95% [43,5; 55,2] [40,5; 54,2]  

Motilidade c (%)    
Média; DP 6,1; 3,8 5,2; 3,8 0,341 
IC 95% [4,8; 7,5] [3,8; 6,6]  

Motilidade d (%)    
Média; DP 44,5; 14,8 47,5; 18,9 0,497 
IC 95% [39,2; 49,9] [40,4; 54,5]  

DP – Desvio padrão Continua... 
IC 95% - Intervalo de confiança de 95% da média 
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...Continuação 
Tabela 2. Comparação das variáveis seminais e idade de homens com varicocele 
(n=30) e sem varicocele (n=32) 

 
Sem 

varicocele 
Com 

varicocele 
p 

Concentração (x106/mL)    
Média; DP 87,6; 68,4 58,1; 68,0 0,095 
IC 95% [62,9; 112,2] [32,7; 83,5]  

Morfologia (%)    
Média; DP 10,0; 4,8 8,2; 5,3 0,173 
IC 95% [8,2; 11,7] [6,2; 10,2]  

Células Redondas (x106/mL)    
Média; DP 2,1; 2,5 2,5; 2,8 0,606 
IC 95% [1,2; 3,1] [1,5; 3,5]  

Neutrófilos (x106/mL)    
Média; DP 0,1; 0,2 0,1; 0,2 0,599 
IC 95% [0,1; 0,2] [0,0; 0,2]  

Contagem Total (x106)    
Média; DP 282,4; 293,9 186,1; 206,5 0,143 
IC 95% [176,4; 388,3] [109,0; 263,2]  

Contagem Total de Móveis (x106)    
Média; DP 140,6; 160,1 99,8; 119,0 0,262 
IC 95% [82,9; 198,3] [55,4; 144,3]  

Contagem Total de Móveis 
Morfologicamente Normais (x106) 

   

Média; DP 14,4; 16,1 12,0; 17,1 0,575 
IC 95% [8,6; 20,2] [5,7; 18,4]  

DP – Desvio padrão Conclusão 
IC 95% - Intervalo de confiança de 95% da média 
 
 
 

4.2. Efeito da varicocele na peroxidação lipídica 

 

Com relação ao nível de peroxidação lipídica, não foi encontrada nenhuma 

diferença estatística entre os grupos. Os resultados encontram-se apresentados na 

tabela 3 e figura 4. Os valores individuais estão apresentados nos anexos 5 e 6. 

 

Tabela 3. Comparação do nível de peroxidação lipídica de homens com varicocele (n=12) e 
sem varicocele (n=22) 

 
Sem 

varicocele 
Com 

varicocele 
p 

TBARS (nanogramas de TBARS/mL)    
Média; DP 301,4; 95,9 287,1; 127,7 0,713 
IC 95% [258,9; 344,0] [205,9; 368,2]  

DP – Desvio padrão 
IC 95% - Intervalo de confiança de 95% da média 
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Figura 4. Gráfico da comparação do nível de peroxidação lipídica de homens com 
varicocele (n=12) e sem varicocele (n=22) 

p=0,713

 
 

4.3. Efeito da varicocele na atividade mitocondrial 

 

Os resultados da atividade mitocondrial estão apresentados na tabela 4 e figura 5. 

O grupo de homens com varicocele apresentou uma maior porcentagem de 

espermatozóides com mitocôndrias inativas (classe III, p=0,020) e uma menor 

porcentagem de espermatozóides com mitocôndrias ativas (classe I, p=0,005). Não 

houve diferença na porcentagem de células classe II e IV. Os valores individuais estão 

apresentados nos anexos 7 e 8. 
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Tabela 4. Comparação da atividade mitocondrial de 
espermatozóides de homens com varicocele (n=28) e sem 
varicocele (n=32) 

 
Sem 

varicocele 
Com 

varicocele 
p 

DAB classe I (%)    
Média; DP 15,0; 12,5 7,2; 7,7 0,005* 
IC 95% [10,5; 19,6] [4,2; 10,2]  

DAB classe II (%)    
Média; DP 59,5; 17,7 61,5; 20,6 0,685 
IC 95% [53,2; 65,9] [53,6; 69,5]  

DAB classe III (%)    
Média; DP 11,0; 6,1 15,3; 7,8 0,020* 
IC 95% [8,7; 13,2] [12,2; 18,3]  

DAB classe IV (%)    
Média; DP 14,4; 18,1 16,0; 18,6 0,741 
IC 95% [7,9; 21,0] [8,8; 23,2]  

DP – Desvio padrão 
IC 95% - Intervalo de confiança de 95% da média 
* - diferença significativa (p<) 
 
 

Figura 5. Gráfico da comparação da atividade mitocondrial de espermatozóides de 
homens com varicocele (n=28) e sem varicocele (n=32) 

p=0,685 

p=0,741 
p=0,005 p=0,020 
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4.4. Efeito da varicocele na integridade do DNA 

 

Os resultados de taxa de fragmentação de DNA estão apresentados na tabela 5 e 

figura 6. O grupo de homens com varicocele apresentou uma menor porcentagem de 

espermatozóides com DNA nuclear íntegro (grau II, p=0,040). Não houve diferença na 

porcentagem de células grau I, III e IV. Os valores individuais estão apresentados nos 

anexos 9 e 10. 

 

 

Tabela 5. Comparação da taxa de fragmentação de DNA nuclear 
de espermatozóides de homens com varicocele (n=28) e sem 
varicocele (n=31) 
 

DP – Desvio padrão 

 
Sem 

varicocele 
Com 

varicocele 
p 

Cometa grau I (%)    
Média; DP 22,5; 14,2 28,8; 15,8 0,109 
IC 95% [17,3; 27,7] [22,7; 35,0]  

Cometa grau II (%)    
Média; DP 59,4; 14,8 51,3; 14,7 0,040* 
IC 95% [53,9; 64,8] [45,6; 57,0]  

Cometa grau III (%)    
Média; DP 12,7; 7,3 13,7; 6,4 0,579 
IC 95% [10,0; 15,4] [11,2; 16,2]  

Cometa grau IV (%)    
Média; DP 5,5; 4,6 6,1; 4,5 0,578 
IC 95% [3,8; 7,1] [4,4; 7,9]  

IC 95% - Intervalo de confiança de 95% da média 
* - diferença significativa (p<) 
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Figura 6. Gráfico da comparação da taxa de fragmentação de DNA nuclear de 
espermatozóides de homens com varicocele (n=28) e sem varicocele (n=31) 

p=0,578 

p=0,579 

p=0,040 

p=0,109 

 

 
 

4.5. Efeito da varicocele na integridade do acrossoma 

 

Os resultados de integridade do acrossoma estão apresentados na tabela 6 e 

figura 7. O grupo de homens com varicocele apresentou uma menor porcentagem de 

espermatozóides com acrossoma íntegro (p=0,0002). Os valores individuais estão 

apresentados nos anexos 5 e 6. 
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Tabela 6. Comparação da porcentagem de acrossoma íntegro de 
homens com varicocele (n=16) e sem varicocele (n=24) 

 
Sem 

varicocele 
Com 

varicocele 
p 

Acrossoma Íntegro (%)    
Média; DP 68,8; 11,2 48,1; 18,2 0,0002* 
IC 95% [64,1; 73,5] [38,4; 57,8]  

DP – Desvio padrão 
IC 95% - Intervalo de confiança de 95% da média 
- diferença significativa (p<) 

 

 

Figura 7. Gráfico da comparação da porcentagem de acrossoma íntegro de homens 
com varicocele (n=16) e sem varicocele (n=24) 

p=0,0002
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4.6. Correlações 

 

Os índices de correlação entre idade, variáveis seminais, peroxidação lipídica, 

atividade mitocondrial, integridade do DNA e integridade do acrossoma nos grupos 

controle e de estudo estão apresentados nas tabelas 7 e 8, respectivamente. Apenas 

índices de correlação com nível descritivo significativo (p<0,05) foram incluídos nas 

tabelas. 

 



 

Tabela 7. Índices de correlação de Spearman entre idade, variáveis seminais, atividade mitocondrial, integridade do DNA nuclear, integridade do 
acrossoma e peroxidação lipídica em homens sem varicocele 

 
DAB 

I 
DAB 

II 
DAB 

III 
DAB 

IV 
Cometa 

I 
Cometa 

II 
Cometa 

III 
Cometa 

IV 
Acrossoma 

Íntegro 
TBARS 

Idade - - - 0,411 - - - - - - 

Volume - - - - 0,426 -0,504 - - - - 

Motilidade a - - - -0,390 - - - - - - 

Motilidade b - - - -0,551 - - - - 0,628 - 

Motilidade a+b 0,353 - - -0,563 - - - - 0,614 - 

Motilidade c - - - - - - - - - - 

Motilidade d - - - 0,513 - - - - -0,616 - 

Concentração - - - - - - - - - - 

Morfologia - 0,350 - -0,400 - - - - 0,606 - 

Contagem Total 0,357 - - - - - - - - - 

Contagem Total de Móveis 0,466 - - -0,471 - - - - - - 
Contagem Total de Móveis 
Morfologicamente Normais 

0,390 0,364 - -0,571 - - - - 0,506 - 

Células Redondas - - - - - - - - - - 

Neutrófilos 0,362 - - - - - - -0,479 - - 

DAB I 1 - - -0,595 0,470 - - - 0,562 - 

DAB II  1 - -0,421 - - - - - - 

DAB III   1 - - - - - - - 

DAB IV    1 -0,392 - - - -0,486 - 

Cometa I     1 -0,681 -0,356 - - - 

Cometa II      1 - -0,460 - - 

Cometa III       1 0,706 - - 

Cometa IV        1 - - 

Acrossoma Íntegro         1 - 

TBARS          1 
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Tabela 8. Índices de correlação de Spearman entre idade, variáveis seminais, atividade mitocondrial, integridade do DNA nuclear, integridade do 
acrossoma e peroxidação lipídica em homens com varicocele 

 
DAB 

I 
DAB 

II 
DAB 

III 
DAB 

IV 
Cometa 

I 
Cometa 

II 
Cometa 

III 
Cometa 

IV 
Acrossoma 

Íntegro 
TBARS 

Idade -0,387 - - - - - - - - 0.453 

Volume - - - - - - - - - - 

Motilidade a - 0,497 - - - - - -0,538 - - 

Motilidade b - - - -0,381 - - - - 0,541 -0.510 

Motilidade a+b - - - -0,409 - - - -0,431 0,541 - 

Motilidade c 0,556 - - - - - - - - 0.490 

Motilidade d -0,389 - - 0,411 - - - 0,374 -0,543 -0.510 

Concentração - 0,649 -0,588 -0,484 - - - -0,463 - - 

Morfologia - 0,611 -0,421 -0,418 - - - -0,450 0,588 - 

Contagem Total - 0,524 -0,485 -0,485 - - - -0,406 - - 

Contagem Total de Móveis - 0,590 -0,494 -0,558 - - - -0,434 - - 
Contagem Total de Móveis 
Morfologicamente Normais 

- 0,654 -0,546 -0,564 - - - -0,497 - - 

Células Redondas - - - - - - - - - - 

Neutrófilos - - - - - - - - - - 

DAB I 1 - -0,434 -0,419 - - - - - -0.542 

DAB II  1 -0,609 -0,700 0,382 - - - - 0.702 

DAB III   1 0,556 - - - 0,385 -0,537 -0.451 

DAB IV    1 - - - - - - 

Cometa I     1 -0,782 -0,464 - 0,649 - 

Cometa II      1 - - -0,545 - 

Cometa III       1 0,523 - - 

Cometa IV        1 - 0.484 

Acrossoma Íntegro         1 - 

TBARS          
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5. DISCUSSÃO 
 

Apesar da alta frequência de homens com varicocele na população infértil, os 

mecanismos exatos pelos quais a varicocele exerce efeito negativo sobre a função dos 

espermatozóides não estão completamente elucidados (109). 

Na literatura médica, a associação entre varicocele e diminuição na qualidade 

seminal é controversa. Em um estudo multicêntrico realizado pela OMS foi verificado 

que, enquanto a varicocele foi detectada em 25% de homens com alteração seminal, 

apenas 12% de homens normozoospérmico apresentaram varicocele, demonstrando 

uma relação entre o declínio da qualidade seminal e a doença. Além disso, foi 

verificada uma associação clara entre a presença de varicocele e a diminuição 

ipsilateral de volume testicular (110). Desse modo, a varicocele pode levar a uma 

hipotrofia testicular e diminuição de motilidade progressiva, concentração de 

espermatozóides e morfologia (111-113). Qualquer uma dessas anormalidades 

seminais podem, por si só, explicar falhas no processo de fertilização em alguns casais 

(114). 

Villanueva-Diaz et al. (115) encontraram diminuição na concentração de 

espermatozóides, motilidade progressiva e morfologia em homens com varicocele, 

quando comparados com homens inférteis. Pasqualotto et al. (116) também 

encontraram uma diminuição na concentração de espermatozóides e motilidade 

progressiva em homens inférteis com varicocele, quando comparados com homens 

férteis com varicocele ou sem varicocele. Nenhuma diferença nessas variáveis, porém, 

foram encontradas, quando comparados homens férteis com ou sem varicocele. 

Contrariamente, Naftulin et al. (117) não observaram nenhuma diferença 

significativa entre os valores das variáveis seminais de homens inférteis com ou sem 

varicocele. Rodrigues-Rigau et al. (113) também não observaram nenhuma diferença 

na morfologia, quando comparados homens com ou sem varicocele. Outro estudo, 

realizado por Lund & Larsen (118), avaliou 77 homens com ou sem varicocele em um 

período de oito anos e não observou nenhuma deterioração significativa nos valores 

das variáveis seminais de homens com varicocele; porém, interessantemente, 

observou-se, ao longo dos anos, uma diminuição na concentração de espermatozóides 

no grupo de homens sem varicocele, embora os valores absolutos estivessem dentro 

dos limites normais.  
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Apesar de não ter sido parte do escopo deste estudo verificar a influência da 

varicocele na qualidade seminal, os resultados encontrados foram levados em 

consideração, quando analisados outros aspectos de funcionalidade dos 

espermatozóides. Como não houve diferença entre os valores das variáveis seminais 

entre os grupos com ou sem varicocele, podemos inferir que a diminuição da qualidade 

seminal não foi um fator de interferência sobre os outros aspectos avaliados. 

Apesar disso, em homens com varicocele, as variáveis do espermograma 

apresentaram maior relação com a qualidade do DNA, o status acrossômico e a 

atividade mitocondrial dos espermatozóides. Isso pode ser observado pelos índices de 

correlação: (i) entre atividade mitocondrial e as variáveis motilidade, concentração, 

morfologia, contagem total, contagem total de móveis e contagem total de móveis 

morfologicamente normais; (ii) entre integridade do DNA e as variáveis motilidade, 

concentração, morfologia, contagem total, contagem total de móveis e contagem total 

de móveis morfologicamente normais e (iii) entre integridade acrossômica e as 

variáveis motilidade e morfologia. Com isso, em homens com varicocele, espera-se que 

uma amostra com alta concentração de espermatozóides, alta porcentagem de 

espermatozóides com motilidade progressiva, baixa porcentagem de espermatozóides 

imóveis e baixa porcentagem de espermatozóides com morfologia anormal apresente 

menor índice de fragmentação do DNA, maior atividade mitocondrial e maior taxa de 

acrossomas íntegros. Mesmo não oferecendo um valor preditivo quanto à fertilidade, as 

variáveis podem indicar uma função testicular normal. 

Por outro lado, em homens sem varicocele, houve uma menor correlação entre as 

variáveis da análise seminal convencional e a qualidade funcional dos 

espermatozóides. Uma possível explicação para isso decorre do fato de que homens 

com varicocele apresentam estresse oxidativo seminal em maior intensidade. Assim, 

enquanto em homens sem varicocele o aumento de espécies reativas de oxigênio irá 

causar alterações em diferentes momentos, em homens com varicocele o estresse 

oxidativo pode já ter atingido um nível que determine alterações mais generalizadas. 

Em outras palavras, o estresse oxidativo presente em homens com varicocele, 

provavelmente devido à diminuição da quantidade de antioxidante ou por alteração no 

perfil de AGPI na membrana, pode levar a alterações na espermatogênese mais 

sensivelmente detectadas na análise seminal (12, 14, 42). 

Além da qualidade seminal, aspectos como atividade mitocondrial e integridade 

da membrana, do acrossoma e do DNA também são importantes no processo de 
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fertilização e posterior desenvolvimento embrionário. Evidências mostram que a 

integridade do DNA tem-se mostrado um indicador de espermatogênese e de potencial  

de fertilidade masculina (73-80) melhor do que os parâmetros seminais convencionais. 

A ocorrência da fragmentação de DNA em espermatozóides pode ser explicada 

por três possíveis mecanismos: apoptose abortiva, falhas na compactação da 

cromatina e estresse oxidativo (74, 119-121). 

Nos testículos, as células germinativas se proliferam através de várias etapas de 

mitose antes de sofrerem diferenciação celular e se tornarem espermatozóides 

maduros. Como as células de Sertoli suportam uma quantidade finita de células 

germinativas durante a espermatogênese, é necessário um mecanismo de controle 

populacional – a apoptose. No testículo, a apoptose tem portanto a função de controle 

populacional e seleção de células germinativas (122). Em alguns casos, como em 

testículos com hipoespermatogênese, as células germinativas iniciam a apoptose, mas 

são resgatadas e continuam a maturação, num processo denominado apoptose 

abortiva (123). 

Assim, células que sofreram apoptose abortiva estarão presentes no grupo de 

células que serão ejaculadas, porém geralmente apresentarão alterações como a 

fragmentação do DNA e danos no citoplasma (124). A apoptose de células 

germinativas durante a espermatogênese normal constitui uma perda de 25-75% de 

células espermáticas maduras. Porém, em testículos de homens com varicocele, a 

apoptose encontra-se desregulada (125). Fujisawa & Ishikawa (126), através do 

monitoramento das concentrações da forma solúvel de Fas (Fas-s) no plasma seminal, 

mostraram uma correlação entre a apoptose e a hipospermia causada pela varicocele. 

Em homens oligozoospérmicos com varicocele, os níveis de Fas-s foram 

especificamente mais baixos do que em homens oligozoospérmicos sem varicocele e 

em homens normais. Porém, os níveis reduzidos de Fas-s foram revertidos após 

varicocelectomia. Outro estudo, realizado por Tanaka et al. (127), mostrou baixos 

níveis de caspase 3 – proteína efetora da apoptose – em homens com varicocele. 

Assim, quando a apoptose encontra-se aumentada, ocorre a perda do parênquima 

testicular levando a uma hipoespermatogênese; enquanto que, quando a apoptose 

encontra-se diminuída, ocorre uma diminuição na seleção das células germinativas e 

um aumento de células com alterações como fragmentação de DNA e danos no 

citoplasma no ejaculado, decorrentes da apoptose abortiva. 
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Além disso, a varicocele pode resultar em uma deterioração progressiva das 

células de Sertoli, levando à vacuolização e início precoce da espermatogênese antes 

da maturação completa das células (128-130). Outros estudos detectaram tanto 

disfunção secretória nas células de Sertoli (131) quanto nas células de Leydig (132) em 

homens com varicocele. A redução na secreção dessas células pode levar a alterações 

na espermatogênese, prejudicando a qualidade seminal desses homens (111, 133, 

134). 

Recentemente, a infertilidade causada pela varicocele tem sido associada com 

baixos níveis de condensação da cromatina (135). Existem evidências clínicas que 

mostram que defeitos na cromatina espermática estão correlacionadas com uma 

redução na habilidade do espermatozóide em fertilizar o oócito, no contexto das 

técnicas da reprodução assistida e fertilidade normal (136-138). 

O DNA em células somáticas encontra-se empacotado em estruturas chamadas 

nucleossomos, que são formados por um octâmero central de proteínas, as histonas, 

circundado por duas voltas de DNA (139). Os nucleossomos, por sua vez,  enrolam-se 

em hélices regulares denominadas solenóides. Cada solenóide corresponde à 

compactação de seis nucleossomos, aumentando ainda mais o nível de compactação 

da cromatina (140). No entanto, o DNA de células espermáticas necessita de um maior 

empacotamento e compactação para assegurar a correta transmissão da informação 

genética paterna aos seus descendentes (5). 

Durante a espermiogênese, a cromatina das espermátides sofre um profundo 

rearranjo e o DNA torna-se condensado e com volume menor do que o das células 

precursoras. No processo de alongamento das espermátides, as histonas que estão 

intimamente ligadas ao DNA são substituídas primeiramente por proteínas de transição 

(histonas específicas de células germinativas) e, posteriormente, por protaminas 

(proteínas ricas em resíduos de arginina e cisteína) (141-143). O DNA compactado tem 

o formato de anéis, presos entre si por pontes dissulfeto formadas pela oxidação de 

grupos sulfidril presentes nas protaminas, e se encontram ancorados na porção 

terminal da matriz nuclear – no annulus nuclear. Esses níveis de organização levam à 

condensação do DNA dentro de um pequeno volume, cerca de seis vezes mais 

compactados que as células somáticas (143). Contudo, é durante a passagem dos 

espermatozóides pelo epidídimo que ocorre a estabilização da cromatina, quando 

grupos tiol da protamina se oxidam dentro das ligações dissulfídicas, promovendo uma 

estrutura altamente rígida (143, 144). 
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Falhas no processo de protaminação podem levar a uma baixa compactação da 

cromatina, tornando o DNA mais suscetível a danos, principalmente à ação das EROs 

(145-147), que atacam as ligações duplas ou ligações insaturadas nas moléculas, 

enfraquecendo a ligação carbono-hidrogênio no átomo de hidrogênio adjacente, e 

tornando-o suscetível à clivagem (37). Foresta et al. (148) avaliaram o grau de 

compactação da cromatina de espermatozóide de 191 homens inférteis e observaram 

alta instabilidade nuclear e alta porcentagem de espermatozóides com anormalidades 

no processo de protaminação em espermatozóides de homens com varicocele. Talebi 

et al. (149) mostraram que homens com varicocele apresentavam maior proporção de 

espermatozóides com dano no DNA e cromatina imatura, quando comparados com 

homens inférteis e com homens inférteis sem varicocele. Além disso, a varicocele 

resultou em uma produção de espermatozóides com menos cromatina condensada. 

Embora vários estudos mostrem a apoptose abortiva e as falhas na compactação 

da cromatina como principais responsáveis pelos danos encontrados no DNA em 

homens com varicocele, existe outro mecanismo, o estresse oxidativo, que parece ser 

a teoria mais provável, pela qual a varicocele induz disfunção espermática. 

As EROs podem ser decorrentes de diversos fatores como alterações 

morfológicas, leucocitospermia e varicocele. Esse último leva à estase venosa no 

testículo, resultando em estresse térmico, hipóxia e acúmulo de metabólitos tóxicos. O 

quadro de hipóxia provoca um aumento na produção de EROs, enquanto que a 

diminuição da renovação sanguínea testicular leva a uma diminuição na concentração 

de antioxidantes no testículo. Esse desequilíbrio entre a produção de EROs e a 

proteção antioxidante do sêmen consiste no estresse oxidativo. Assim, a produção 

excessiva de EROs leva à peroxidação lipídica, responsável por uma série de eventos 

deletérios que afetam a integridade da cromatina espermática e causam alta freqüência 

de quebra nas fitas de DNA (5, 9, 10, 14, 39). 

Entre as EROs mais importantes (radical hidroxila, ânion superóxido, peróxido de 

hidrogênio e óxido nítrico), o radical hidroxila é a que mais causa danos aos sistemas 

biológicos, devido a sua alta reatividade com biomoléculas (35). A combinação 

extremamente rápida desse radical com metais ou outros radicais no próprio sítio onde 

foi produzido confirma sua alta reatividade. Além disso, o radical hidroxila pode inativar 

várias proteínas (enzimas e membrana celular) ao oxidar seus grupos sulfidrilas (-SH) a 

pontes dissulfeto (-SS) (16). 
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Muitos estudos demonstram uma associação entre varicocele e alta fragmentação 

de DNA em espermatozóides, devido principalmente a danos oxidativos. Saleh et al. 

(150) encontraram um índice elevado de fragmentação de DNA em espermatozóides 

de homens inférteis com varicocele. Bertolla et al. (151) demonstraram o mesmo 

resultado em adolescentes. Smith et al. (5) observaram que a varicocele está 

associada a altos níveis de danos no DNA em espermatozóides, mesmo com análise 

seminal dentro dos padrões normais. Chen et al. (152) mostraram que homens inférteis 

com varicocele, após varicocelectomia, apresentaram uma diminuição significativa nos 

danos oxidativos do DNA nuclear dos espermatozóides e um aumento da capacidade 

antioxidante do plasma seminal. No presente estudo, foi verificado que o índice de 

células com baixa ou nenhuma fragmentação de DNA (Cometa grau II, p=0,040) foi 

maior no grupo de homens sem varicocele.  

Além disso, houve uma correlação negativa entre morfologia e porcentagem de 

espermatozóides com DNA altamente fragmentado (Cometa grau IV, r=-0,450) no 

grupo de homens com varicocele, porém não no grupo de homens sem varicocele. 

Como as células com morfologia anormal são uma das principais fontes de EROs no 

sêmen (25), isso pode indicar que os mecanismos antioxidantes em homens sem 

varicocele conseguem reduzir os efeitos oxidativos causados pelo aumento de 

espermatozóides anormais; esses mecanismos, entretanto, não estão funcionais em 

homens com varicocele, e o aumento no aporte de EROs causa alterações funcionais 

importantes nos espermatozóides. 

Foi também observada correlação negativa entre motilidade grau a e 

porcentagem de espermatozóides com DNA altamente fragmentado (Cometa grau IV, 

r=-0,538) no grupo de homens com varicocele, não observada no grupo de homens 

sem varicocele. Houve também correlações entre atividade mitocondrial e integridade 

do DNA em ambos os grupos, mostrando que, quanto maior a porcentagem de 

espermatozóides com fragmentação no DNA, menor a porcentagem de 

espermatozóides com mitocôndrias ativas.  

Weng et al. (153) encontraram uma correlação positiva entre altos níveis de 

caspase-3 ativada na peça intermediária do espermatozóide e fragmentação de DNA 

em homens inférteis e em pacientes com baixa motilidade espermática. Com isso, a 

peça intermediária poderia representar o foco inicial da apoptose no espermatozóide 

(via da mitocôndria), sugerindo que mecanismos apoptóticos caspase-dependentes 

pudessem ser originados da gota citoplasmática ou da bainha mitocondrial. Além disso, 
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vários outros estudos mostram uma retenção anormal de gotas citoplasmáticas na 

região intermediária dos espermatozóides (73, 74) e um aumento na apoptose em 

homens com varicocele (154-157). 

Embora seja bem estabelecido que altas concentrações de EROs diminuem a 

motilidade espermática (40, 158, 159), os exatos mecanismos através dos quais isso 

ocorre não estão totalmente elucidados. Uma das hipóteses sugere que o H2O2 se 

difunde através da membrana das células e inibe a atividade de algumas enzimas 

vitais, como a glicose-6-fosfato desidrogenase, principal enzima da via da hexose-

monofosfato responsável por controlar a disponibilidade de NADPH, que é então usada 

como fonte de elétrons, pelo espermatozóide, na produção de EROs, por um sistema 

enzimático conhecido como NADPH oxidase (160). Duru et al. (161) demonstraram que 

o estresse oxidativo, oriundo da incubação de espermatozóides com H2O2, resultou em 

grave perda de motilidade e indução de danos ao DNA. Outra hipótese sugere que 

altos níveis de EROs inibem uma ou mais enzimas da fosforilação oxidativa e/ou da 

glicólise, limitando a geração de ATP (162, 163). Com base nessas hipóteses, as EROs 

seriam as principais responsáveis pela diminuição da motilidade espermática via 

respiração mitocondrial. 

No entanto, a importância da mitocôndria na motilidade espermática (processo 

que consome ATP) está sendo recentemente reconsiderada devido a várias 

evidências: (i) espermatozóides produzem ATP pela glicólise (produção anaeróbica 

>90%), mesmo em tampões em contato com o ar (16% de oxigênio); (ii) o movimento 

flagelar ocorre devido ao deslizamento entre microtúbulos (tubulina) do axonema, que 

são dependentes de ATP e se encontram na parte distal do flagelo na cauda do 

espermatozóide. Como o consumo de ATP se encontra distante do local de produção 

aeróbica de ATP (mitocôndrias na peça intermediária), talvez esse ATP não consiga se 

difundir rápido suficientemente até o final do flagelo e suprir as necessidades dos 

microtúbulos; (iii) a bainha fibrosa da cauda do espermatozóide contém enzimas 

envolvidas na produção anaeróbica de ATP (glicólise). Os espermatozóides de 

camundongos knock-out para uma dessas enzimas apresentam-se imóveis; (iv) mesmo 

com inibição da fosforilação oxidativa na mitocôndria, a motilidade espermática e a 

produção de ATP são mantidas na presença de glicose, mostrando que a produção de 

ATP pela glicólise é suficiente para manter o movimento flagelar, o que não acontece 

quando a glicólise é suprimida; (v) mitocôndrias paternas não estão envolvidas em 

eventos após a fertilização e são degradadas pelo oócito fertilizado (164). 
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Como a respiração mitocondrial é muito mais eficiente na síntese de ATP do que 

a glicólise, acredita-se que, em condições normais, a ATP necessária para a motilidade 

espermática seja produzida pela oxidação mitocondrial. Assim, dado que em homens 

com varicocele o estresse oxidativo leva a uma diminuição da atividade mitocondrial, 

devido à inibição de uma ou mais enzimas da fosforilação oxidativa (162, 163), e como 

essa diminuição não foi acompanhada por uma diminuição na motilidade, sugere-se 

que a glicólise tenha sido capaz de manter a motilidade espermática na ausência ou 

deficiência de respiração oxidativa (60, 61). Além disso, vários estudos sustentam a 

hipótese da existência de um estoque de glicogênio em espermatozóide de mamíferos 

e de que os espermatozóides são capazes de realizar gliconeogênese (165, 166). 

Neste estudo, homens com varicocele apresentaram uma alta porcentagem de 

espermatozóides com mitocôndrias inativas (DAB classe III, p=0,020) e uma baixa 

porcentagem de espermatozóides com mitocôndrias ativas (DAB classe I, p=0,005). No 

entanto, com relação à motilidade, nenhuma diferença estasticamente significativa foi 

observada, sustentando a hipótese acima de que a glicólise teria um papel mais 

importante na motilidade espermática do que a respiração mitocondrial. 

Estudos têm demonstrado que a varicocele pode alterar a integridade DNA e 

diminuir a atividade mitocondrial em espermatozóides humanos (151, 167), devido 

provavelmente à ação das EROs (5). No entanto, um dos principais efeitos deletérios 

das EROs diz respeito à peroxidação dos AGPIs da bicamada lipídica da membrana 

espermática.  

A maioria das membranas biológicas apresentam um arranjo assimétrico dos 

lipídeos na bicamada. A composição lipídica da membrana plasmática dos 

espermatozóides é notavelmente diferente da encontrada em células somáticas, pois 

possuem uma quantidade muito mais alta de fosfolipídeos, esteróis, ácidos graxos 

saturados e poliinsaturados (168, 169). 

As células espermáticas sofrem mudanças no conteúdo lipídico durante a 

passagem através do epidídimo. Como consequência dessas mudanças, os 

plasmalogênios (fosfoglicerídeos que possuem uma ligação éter ao invés de uma 

ligação éster no C1 ou C2 da molécula de glicerol) se tornam o principal componente 

fosfolipídico da membrana plasmática. Além disso, o dobro da razão molar 

colesterol/fosfolipídeo é observado durante a migração dos espermatozóides para o 

túbulo seminífero (170). 
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Os fosfolipídeos são os principais responsáveis pela fluidez da membrana da 

bicamada lipídica e estão envolvidos na regulação da maturação espermática, 

espermatogênese, capacitação, reação acrossômica e, finalmente, na fusão 

espermatozóide-oócito. Obviamente, a peroxidação dos lipídeos da membrana pode 

alterar todas essas funções espermáticas e em casos extremos causar a completa 

inibição da espermatogênese (171). Além disso, a perda da integridade da membrana 

pode levar a um aumento na permeabilidade e perda da capacidade de regulação das 

concentrações de íons intracelulares, envolvidos no controle do movimento 

espermático (172). 

Assim, os espermatozóides com sua membrana plasmática rica em AGPI e com 

as defesas enzimáticas citoplasmáticas fisiologicamente reduzidas, tornam-se mais 

vulneráveis aos danos causados pelo estresse oxidativo, ocorrendo a deterioração 

desses ácidos graxos através da peroxidação lipídica (42). Esse processo ocorre na 

presença de ânions superóxidos ou peróxidos de hidrogênio, a partir de 

espermatozóides anormais ou neutrófilos. Com a presença de substâncias 

catalisadoras, como íons metálicos (ferro) ou agentes redutores, ocorrem reações 

como a de Haber-Weiss ou de Fenton, com formação de radical hidroxila, um potente 

iniciador da peroxidação lipídica (28). 

A peroxidação lipídica é uma reação em cadeia, representada pelas etapas de 

iniciação, propagação e terminação. Essas etapas estão apresentadas nas reações 

seguintes, em que R representa o lipídeo: 

RH + OH- (ou RO
-
)      R

-
+ H2O (ou ROH)  

R
-
+ O2        ROO

-
  

RH + ROO
-
     R

-
+ ROOH  

ROO
-
+ R

-
            ROOR  

ROO
-
+ ROO

-
       ROOR + O2 

Na fase de iniciação, os radicais hidroxila (OH-) ou alcoxila (RO
-
) removem um 

hidrogênio do ácido graxo poliinsaturado (RH) da membrana celular, formando radicais 

lipídicos (R
-
). Na fase de propagação, os radicais lipídicos reagem rapidamente com o 

O2, resultando em radicais peroxila (ROO
-
). Esse, por sua vez, retira um hidrogênio de 

outro ácido graxo poliinsaturado, formando o hidroperóxido de lipídeo (ROOH) e radical 

lipídico, e assim sucessivamente. Esta fase de propagação pode ser mantida 
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indefinidamente, ou o sistema pode migrar para uma fase terminal, na qual os radicais 

produzidos (R
- e ROO

-
) nas etapas anteriores propagam-se até destruirem-se a si 

próprios, originando produtos não radicalares. No entanto, a presença de antioxidantes 

pode interromper a fase de propagação, através da doação de um átomo de hidrogênio 

para os radicais peroxila e alcoxila derivados da oxidação dos ácidos graxos, evitando, 

assim, que radicais livres ataquem novas moléculas da membrana lipídica (16). Em 

outras palavras, antioxidantes não-enzimáticos podem determinar o início precoce de 

uma fase terminal, evitando uma propagação extensa da peroxidação lipídica. Além 

disso, os radicais peroxila e alcoxila podem formar ligações covalentes com resíduos 

de aminoácidos, sofrer rearranjos formando produtos secundários ou ainda sofrer 

dismutações ou clivagens formando aldeídos (173), como, por exemplo, o MDA, um 

agente alquilante com capacidade de formar uma ligação covalente a grupos 

nucleofílicos presentes em DNA, peptídeos e proteínas, provocando alterações nas 

funções dessas moléculas (174, 175). 

Na literatura médica, a associação entre varicocele e alto índice de peroxidação 

lipídica é controversa. Estudos demonstram que altas concentrações de TBARS estão 

presentes em mais de 50% dos homens inférteis, quando comparados com homens 

férteis (176, 177). Yesilli et al. (178) encontraram níveis mais altos de malonaldeído em 

homens com varicocele, quando comparados com homens sem varicocele (p<0,001). 

Contrariamente, Köksal et al. (179) verificaram, através de biópsia testicular, que a 

diferença entre o índice de peroxidação lipídica de homens com ou sem varicocele não 

foi estatisticamente significativa. Akyol et al. (180) também não encontraram diferença 

nos níveis de MDA no plasma seminal de homens com ou sem varicocele.  

Em nosso estudo não foi encontrada nenhuma diferença estatisticamente 

significativa entre o índice de peroxidação lipídica de homens com ou sem varicocele. 

No entanto, foram observadas: (i) correlação negativa entre níveis de TBARS e 

porcentagem de espermatozóides com todas mitocôndrias ativas (DAB I, r=-0,542), (ii) 

correlação positiva entre níveis TBARS e porcentagem de espermatozóides com 

mitocôndrias predominantemente ativas (DAB II, r=0,702) e (iii) correlação negativa 

entre os níveis de TBARS e porcentagem de espermatozóides com mitocôndrias 

predominantemente inativas (DAB III, r=-0,451) em homens com varicocele, não 

observado em homens sem varicocele.  

Com base nesse resultado, podemos especular que, dado que uma maior 

quantidade de mitocôndrias ativas levará a uma maior produção de EROs pela cadeia 
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respiratória de elétrons (102) e dado que essas EROs levam a uma diminuição no 

potencial e na seletividade da membrana mitocondrial (181), amostras de homens com 

varicocele, por não possuírem um sistema antioxidante funcionante normal, acabam 

liberando EROs para o citosol e não protegendo a membrana lipídica, tornando-a 

suscetível ao estresse oxidativo e levando, consequentemente, a um maior nível de 

peroxidação lipídica. Porém, em homens sem varicocele, o sistema antioxidante se 

encontra em condições normais,  protegendo a membrana lipídica do ataque das 

EROs.  

Em outras palavras, mitocôndrias ativas possuem alta capacidade de produção de 

EROs e membrana mitocondrial com alta capacidade seletiva. À medida que as 

mitocôndrias tornam-se inativas, ocorre diminuição tanto na produção de EROs pela 

cadeia respiratória quanto na seletividade da membrana mitocondrial. Isso explica o 

fato de termos encontrado correlações negativas entre níveis de TBARS e DAB I (alta 

produção de EROs e nenhuma perda da seletividade da membrana mitocondrial) e  

entre níveis de TBARS e DAB III (baixa produção de EROs e perda da seletividade da 

membrana mitocondrial). No entanto, foi encontrada uma correlação positiva entre 

níveis de TBARS e DAB II, mostrando serem, os espermatozóides DAB II, os principais 

responsáveis pelos danos à membrana lipídica, pois possuem moderada produção de 

EROs pela fosforilação oxidativa e perda de seletividade da membrana mitocondrial 

suficiente para causar danos oxidativos. 

Com relação à integridade do acrossoma, em nosso estudo encontramos uma 

menor porcentagem de espermatozóides com acrossoma íntegro em homens com 

varicocele, quando comparados com homens sem varicocele (p<0,0002). Além disso, 

foi observada uma correlação positiva entre a integridade acrossomal e as variáveis 

motilidade, morfologia e atividade mitocondrial, em ambos os grupos. Houve também 

uma correlação positiva entre integridade acrossomal e integridade do DNA (Cometa 

grau I, r=0,649) no grupo de homens com varicocele, não encontrada no grupo de 

homens sem varicocele. 

Essa diminuição na integridade acrossômica se deve principalmente ao efeito do 

estresse oxidativo. Estudo realizado por Hsu et al. (182) mostrou que altas 

concentrações de EROs estão associadas com início precoce do processo de 

capacitação e reação acrossômica, levando, consequentemente, a uma diminuição na 

capacidade de penetração do espermatozóide na zona pelúcida. No entanto, o 

mecanismo pelo qual as EROs interferem nesses processos ainda é desconhecido. 
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Outros estudos têm demonstrado que o cádmio, encontrado em agentes 

poluentes, fumaça de cigarro e tubos de aerossol, pode causar um splicing aberrante 

na subunidade α1C dos L-VDCC, cuja consequência é a ausência ou alteração na 

reação acrossômica. Mais de 60% de homens inférteis com varicocele apresentam 

essa variante da subunidade α1C dos L-VDCC (183). Além disso, homens inférteis com 

varicocele apresentam um acúmulo de cádmio no testículo mais importante do que 

homens férteis com varicocele ou homens com outra causa para infertilidade (184). 

Após o reparo da varicocele, apenas homens cuja concentração testicular de cádmio 

diminuiu para níveis normais conseguiram atingir a gravidez natural (185). 

O presente estudo pôde demonstrar que a varicocele em adultos causa aumento 

de fragmentação de DNA, diminuição de atividade mitocondrial e diminuição de 

integridade acrossômica. Todavia, os níveis seminais de subprodutos de degradação 

lipídica (MDA) não estão aumentados nesses mesmos pacientes. Duas hipóteses 

explicam os resultados encontrados.  

Uma das hipóteses seria a de que o estresse oxidativo causado pela varicocele 

devido ao quadro de hipóxia (aumento na produção de EROs) e à diminuição da 

renovação sanguínea testicular (diminuição na concentração de antioxidantes no 

testículo) levaria a alterações no mecanismo de apoptose. Quando a apoptose 

encontra-se aumentada, ocorre a perda do parênquima testicular levando a uma 

hipoespermatogênese; enquanto que, quando a apoptose encontra-se diminuída, 

ocorre uma diminuição na seleção das células germinativas e um aumento de células 

com fragmentação de DNA e disfunção mitocondrial no ejaculado, decorrentes da 

apoptose abortiva. Além disso, o estresse oxidativo pode levar à capacitação e/ou 

reação acrossômica precoce dos espermatozóide.  

Uma outra hipótese seria a de que a principal fonte de EROs, causado pela 

varicocele, seja produzida por células vasculares da veia espermática. Todas as 

células vasculares (célula endotelial, célula da musculatura lisa vascular e fibroblastos) 

produzem espécies reativas, seja de oxigênio, via enzimas NAD(P)H oxidase 

associada à membrana, xantina oxidase, lipoxigenase, cicloxigenase, seja de 

nitrogênio, através da enzima de síntese do óxido nítrico ou monóxido de nitrogênio ou 

fator de relaxamento derivado do endotélio (186). Essas espécies reativas podem 

exercer um efeito citotóxico, durante a estase venosa, dentro das veias espermáticas 

dilatadas da varicocele. Além disso, essas espécies reativas podem se difundir para 
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fora das veias espermáticas e exercer efeito citotóxico nas células espermáticas 

vizinhas, provocando danos principalmente na espermatogênese (187).  

Essas duas hipóteses explicam o fato de, em nosso estudo, termos encontrado 

danos funcionais nos espermatozóide não acompanhado de peroxidação lipídica, um 

importante marcador de estresse oxidativo. Em outras palavras, o estresse oxidativo 

seria responsável por alterações no DNA, mitocôndrias e acrossoma, durante a 

espermatogênese, e não após a ejaculação. 

Um estudo conduzido por Mitropoulos et al. (187) encontrou atividade aumentada 

das enzimas xantina oxidase e óxido nitrico sintase e níveis aumentados de óxido 

nítrico, peroxinitrito e S-nitrosotiol em amostras de sangue da veia espermática 

dilatadas pela varicocele em comparação com amostras de sangue da veia periférica 

desses mesmos homens. Além disso, estudos realizados por de Lamirande & Gagnon 

(188) e mais tarde por Baumber et al. (172) mostraram um declínio na motilidade 

espermática em presença de gerador de radicais livres, o sistema xantina-xantina 

oxidase, que não foi acompanhado por aumento da peroxidação lipídica.  

Por fim, novos estudos incluindo dosagens de oxidante e antioxidante são 

necessários para esclarecer quais radicais livres estão envolvidos com o estresse 

oxidativo e então, associar os testes funcionais com potencial de fertilidade reduzido. 

Com isso, poderiam ser estabelecidos valores de normalidade para os testes funcionais 

e aqueles que se beneficiariam com a correção da varicocele poderiam ser 

identificados. 
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6. CONCLUSÕES 

  

 Em nossas condições, podemos concluir que, em adultos, a varicocele: 

 não causa  peroxidação lipídica seminal; 

 causa diminuição da atividade mitocondrial dos espermatozóides; 

 causa aumento da fragmentação de DNA dos espermatozóides; 

 causa diminuição da integridade acrossômica dos espermatozóides. 
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1 

Valores individuais de idade, volume, concentração, morfologia, células redondas e 

neutrófilos dos pacientes sem varicocele (n=32). 

Número 
Idade 
(anos) 

Volume 
(mL) 

Concentração 
(106/mL) 

Morfologia 
(%) 

Células 
Redondas 
(106/mL) 

Neutrófilos 
(106/mL) 

1 36 1,7 74 13 0,8 0,4 
2 34 1,6 26,3 7 1,8 0,2 
3 40 3,5 58,5 9 3 0,6 
4 34 4,6 75,5 16 0,3 0 
5 32 2,4 107 14 0,5 0 
6 42 3,1 35,1 9 0,3 0 
7 38 4,3 50,9 2 1,2 0 
8 27 3,5 27,3 18 0,2 0 
9 34 2,1 118,5 8 3,5 0,1 
10 33 7,2 13,2 7 0,6 0 
11 23 2,6 171,5 7 1,9 0,1 
12 35 4,7 6,5 1 2,3 0 
13 33 3,2 18 15 0,7 0,4 
14 36 3 214 4 9,7 0,6 
15 36 4,6 16,8 13 1 0,3 
16 36 2,7 59,5 11 2,8 0,1 
17 40 3,4 1,8 1 0,7 0 
18 42 4,9 174 8 1,3 0 
19 33 3,1 43,3 5 1,3 0,1 
20 35 1,9 154 5 2,9 0,1 
21 37 5,2 274 9 1 0,1 
22 34 5,6 128 15 1,3 0 
23 43 3,9 77,5 11 6,3 0,6 
24 34 4,2 140,5 8 2,7 0 
25 36 3,7 44 9 0,3 0 
26 35 1,3 213 12 6,2 0,5 
27 40 2,2 49 17 0,5 0 
28 38 2,7 54,5 15 1,3 0,3 
29 31 2,5 80 12 0,5 0 
30 30 2,8 149,5 15 1 0 
31 32 2,2 61 17 0,3 0 
32 35 1,3 85 6 10,2 0 
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Anexo 2 

Valores individuais de motilidade dos pacientes sem varicocele (n=32). 

 

Número 
Motilidade 

A (%) 
Motilidade 

B (%) 
Motilidade 

C (%) 
Motilidade 

D (%) 
Motilidade 
A+B (%) 

1 0 44 7 49 44 
2 0 47 8 45 47 
3 0 58 5 37 58 
4 5 55 4 36 60 
5 0 41 12 47 41 
6 0 13 8 79 13 
7 0 32 6 62 32 
8 0 84 7 9 84 
9 2 44 6 48 46 

10 0 44 5 51 44 
11 0 42 5 53 42 
12 0 36 8 56 36 
13 3 78 3 16 81 
14 0 45 4 51 45 
15 0 66 2 32 66 
16 0 18 23 59 18 
17 0 21 8 71 21 
18 0 32 5 63 32 
19 0 55 5 40 55 
20 0 42 4 54 42 
21 6 54 5 35 60 
22 0 46 5 49 46 
23 0 63 5 32 63 
24 2 53 2 43 55 
25 2 55 7 36 57 
26 1 51 6 42 52 
27 8 49 3 40 57 
28 15 55 3 27 70 
29 0 60 7 33 60 
30 3 57 6 34 60 
31 0 55 9 36 55 
32 0 37 3 60 37 
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Anexo 3 

Valores individuais de idade, volume, concentração, morfologia, células redondas e 

neutrófilos dos pacientes com varicocele (n=30). 

Número 
Idade 
(anos) 

Volume 
(mL) 

Concentração 
(106/mL) 

Morfologia 
(%) 

Células 
Redondas 
(106/mL) 

Neutrófilos 
(106/mL) 

1 31 1,6 28 10 2,8 0,6 
2 29 4 52,5 18 1 0,2 
3 39 1,1 11,6 7 0,6 0,1 
4 33 4,5 27,5 3 1,8 0,3 
5 36 2,4 132,8 9 5,4 0,2 
6 34 8 61,3 5 2,2 0 
7 24 3,4 107 15 1,5 0,1 
8 29 7,3 2,8 3 0,5 0 
9 36 2,6 2,9 1 0,6 0 
10 21 4,6 60,8 6 9,4 0,1 
11 36 3,1 6,4 5 0,3 0 
12 38 1,7 9,4 5 1,1 0,1 
13 34 3,2 2,6 4 0,3 0 
14 32 3 0,2 1 0,1 0 
15 34 3,1 7,1 2 1,6 0 
16 29 4,5 82 6 3,5 0,8 
17 37 2,4 133 18 4,4 0 
18 38 1,8 50 9 0,7 0 
19 41 3,8 119 19 1,8 0 
20 34 3,7 122 17 1,1 0,1 
21 35 3,2 2,7 2 7,4 0 
22 38 4,7 17,1 9 3,2 0 
23 31 3,3 7,5 10 0,8 0,5 
24 37 6,5 3,7 5 0,2 0 
25 30 1,8 159,5 10 9,5 0 
26 40 2,8 79,5 11 2,2 0,3 
27 41 3,7 5,2 10 0,4 0 
28 32 3 169 10 1,7 0 
29 36 3,9 2,1 3 0,5 0 
30 34 2,8 278,5 13 8 0 

 

 



 49

Anexo 4 

Valores individuais de motilidade dos pacientes com varicocele (n=30). 

 

Número 
Motilidade 

A (%) 
Motilidade 

B (%) 
Motilidade 

C (%) 
Motilidade 

D (%) 
Motilidade 
A+B (%) 

1 0 63 11 26 63 
2 0 64 13 23 64 
3 0 56 9 35 56 
4 0 45 3 52 45 
5 0 34 4 62 34 
6 0 53 7 40 53 
7 0 59 11 30 59 
8 0 58 7 35 58 
9 0 7 16 77 7 

10 0 40 4 56 40 
11 0 37 7 56 37 
12 2 66 4 28 68 
13 0 46 5 49 46 
14 0 31 5 64 31 
15 0 42 4 54 42 
16 0 47 7 46 47 
17 5 54 0 41 59 
18 1 55 2 42 56 
19 6 51 1 42 57 
20 11 56 3 30 67 
21 0 0 0 100 0 
22 0 41 3 56 41 
23 0 53 4 43 53 
24 0 6 0 94 6 
25 0 33 7 60 33 
26 2 62 3 33 64 
27 2 70 4 24 72 
28 0 63 6 31 63 
29 0 43 3 54 43 
30 2 54 3 41 56 
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Anexo 5 
 
Valores individuais de integridade acrossômica e TBARS (peroxidação lipídica) em 

pacientes sem varicocele (n=32). 

 

Número 
Acrossoma 

íntegro  
(%) 

TBARS 
(ng/mL) 

1 - 361 
2 72 403,4 
3 89 358,3 
4 90,5 271,6 
5 63 - 
6 60,5 262,6 
7 44,5 491,6 
8 82 150,5 
9 54 309,2 
10 59,5  - 
11 60,5 134,2 
12 55 397,2 
13 80 - 
14 75 359,5 
15 63 226,9 
16 78 248,4 
17 58 316,5 
18 67 103,4 
19 65 240,2 
20 67 268,9 
21 71 328,5 
22 70 440,7 
23 78,5 329,6 
24 75 320,8 
25 73 308,8 
26 - - 
27 - - 
28 - - 
29 - - 
30 - - 
31 - - 
32 - - 
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Anexo 6 

Valores individuais de integridade acrossômica e TBARS (peroxidação lipídica) em 

pacientes com varicocele (n=30). 

 

Número 
Acrossoma 

íntegro 
 (%) 

TBARS 
(ng/mL) 

1 74,5 261,4 
2 60,5 257 
3 56 404,7 
4 59,5 455,4 
5 60 505,7 
6 35 320,1 
7 79 125,7 
8 36 - 
9 47 373,6 
10 40 267,8 
11 33 - 
12 66 199,1 
13 52 129,1 
14 30 - 
15 22 - 
16 19 145,2 
17 - - 
18 - - 
19 - - 
20 - - 
21 - - 
22 - - 
23 - - 
24 - - 
25 - - 
26 - - 
27 - - 
28 - - 
29 - - 
30 - - 
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Anexo 7 

Valores individuais de DAB classes I, II, III e IV (atividade mitocondrial) em pacientes 

sem varicocele (n=32). 

 

Número 
DAB 

classe I 
(%) 

DAB 
classe II 

(%) 

DAB 
classe III 

(%) 

DAB 
classe IV 

(%) 
1 27 34 9 30 
2 25,5 61 8,5 5 
3 14,5 78,5 0,5 6,5 
4 41 49 7,5 2,5 
5 10 71,5 9,5 9 
6 6,5 35 10,5 48 
7 3 40,5 27,5 29 
8 16 61 18 5 
9 11 68 14 7 
10 11 68 14 7 
11 9 64 17,5 9,5 
12 1 57,5 21,5 20 
13 39,5 46 11 3,5 
14 33,5 40 17 9,5 
15 27 62 6 5 
16 4 52 4 40 
17 0 2 5 93 
18 23 61 8 8 
19 9 60 9 22 
20 25 45 15 15 
21 36 48 12 4 
22 34 62 3 1 
23 10 61 17 12 
24 16 73 6 5 
25 19 54 18 8 
26 11,3 87,4 1,0 0,3 
27 0 78 3,5 18,5 
28 4 71,5 13,5 11 
29 4 76 12,5 7,5 
30 10,5 74 11 4,5 
31 0 84 7 9 
32 0 80 13 7 
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Anexo 8 

Valores individuais de DAB classes I, II, III e IV (atividade mitocondrial) em pacientes 

com varicocele (n=30). 

 

Número 
DAB 

classe I 
(%) 

DAB 
classe II 

(%) 

DAB 
classe III 

(%) 

DAB 
classe IV 

(%) 
1 13,5 71,5 8 7 
2 14,5 69,5 13 3 
3 12 72 10 6 
4 11 82 7 0 
5 6 72,5 6,5 15 
6 21,5 63 12 3,5 
7 19 60 10 11 
8 13 55,5 19 12,5 
9 - - - - 
10 4 35 33 28 
11 2 32 22 44 
12 13 57 14 16 
13 12 45 12 31 
14 - - - - 
15 0 34 37 29 
16 25 60 12 3 
17 16,6 75,4 6 2 
18 5,5 83,2 10,3 1 
19 0 75,5 18,5 6 
20 0 89 6 5 
21 0 4 21,8 74,2 
22 0 73,5 18,5 8 
23 0 67 19 14 
24 0 17 15 68 
25 0 78,5 13 8,5 
26 0 76 14 10 
27 0 64 22 14 
28 9 72 13 6 
29 3 61 27 9 
30 0 78 8 14 
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Anexo 9 

Valores individuais do ensaio Cometa graus I, II, III e IV (fragmentação de DNA) em 

pacientes sem varicocele (n=32). 

 

Número 
Cometa 

grau I (%) 
Cometa 

grau II (%) 
Cometa  

grau III (%) 
Cometa  

grau IV (%) 

1 25 72 3 0 
2 16 64 17 3 
3 20 64,5 10 5,5 
4 38,5 54 3,5 4 
5 19 59 10 12 
6 12 62 21 5 
7 23 44,5 18 14,5 
8 14,5 52 22,5 11 
9 6 87 6 1 
10 13,5 70 13 3,5 
11 - - - - 
12 38 58 4 0 
13 37 52,5 9 1,5 
14 26,5 60 10,5 3 
15 23 58 14,5 4,5 
16 6 61 22 11 
17 10 48 28 14 
18 10 45 32 13 
19 39 39,5 11,5 10 
20 4 89 7 0 
21 60 37 3 0 
22 34 45 13 8 
23 22 67 10 1 
24 50 38 6 6 
25 37 38 14 11 
26 36,5 43,5 18 2 
27 8,5 76,5 11 4 
28 2 88 7,5 2,5 
29 21,5 69,5 6,5 2,5 
30 21,5 58,5 15 5 
31 12 79 7 2 
32 11 60 20 9 
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Anexo 10 

Valores individuais do ensaio Cometa graus I, II, III e IV (fragmentação de DNA) em 

pacientes com varicocele (n=30). 

 

Número 
Cometa 

grau I (%) 
Cometa 

grau II (%) 
Cometa  

grau III (%) 
Cometa  

grau IV (%) 

1 49 30 15,5 5,5 
2 52,5 26,5 14,5 6,5 
3 17 59 17 7 
4 42 35 10 13 
5 40 50 8 2 
6 8,5 66 19,5 6 
7 30 58 10 2 
8 26 67 5 2 
9 39 37 13 11 
10 11 44 30 15 
11 10 65 16 9 
12 40 48 10 0,2 
13 31 55 10 4 
14 - - - - 
15 40 48 10 2 
16 5 79 12 4 
17 22,5 56,5 19 2 
18 50,5 35 9 5,5 
19 60,5 34,5 3,5 1,5 
20 34,5 58 6,5 1 
21 5 62 17 16 
22 14 69 7 10 
23 - - - - 
24 14,5 53,5 24 8 
25 19 73 6 2 
26 26 53 16 5 
27 18 48 26 8 
28 39 34 17 10 
29 46 25,5 16 12,5 
30 17 66 16 1 
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ABSTRACT 

 

Objectives: to assess the effect of varicocele on sperm nuclear DNA integrity, mitochondrial 

activity, lipid peroxidation and acrosome integrity. Methods: semen samples were obtained and 

analyzed according to the World Health Organization guidelines (1999) and sperm morphology 

was evaluated by Kruger’s strict criteria (1986). The study group included 30 men with 

varicocele grades II or III and the control group included 32 men without varicocele. Sperm 

nuclear DNA integrity was assessed by the alkaline Comet assay, and cells were graded 

according to the intensity of DNA damage: class I (high DNA integrity), class II (DNA still intact 

or initiating fragmentation), class III (DNA fairly fragmented) and class IV (DNA extremely 

fragmented). Mitochondrial activity was evaluated by the colorimetric method proposed by 

Hrudka (1987). Cells were classified according to the proportion of active mitochondria: class I 

(100% of active mitochondria), class II (more than 50% of active mitochondria), class III (less 

than 50% of active mitochondria) and class IV (100% of inactive mitochondria). Lipid 

peroxidation was determinated by Ohkawa’s method, which is based on the measurement of 

malondialdehyde (MDA) due to its reaction with thiobarbituric acid (TBA), and the levels of lipid 

peroxidation were described as nanograms of TBARS/mL. Acrosome integrity was assessed by 

use of the conjugated fluorescent probe PNA-FITC and the results were expressed in 

percentages of intact acrosomes (fluorescence was observed over the entire acrosomal region 

of the sperm head). Results: Concerning DNA integrity, the varicocele group showed less 

spermatozoa with intact nuclear DNA (grade II, p=0,040). There was no significant difference in 

classes I, III and IV between the two groups. Regarding mitochondrial activity the varicocele 

group showed more cells with inactive mitochondria (class III, p=0,001) and less cells with 

active mitochondria (class I, p=0,005). There was no difference in classes II and IV. Also, the 

varicocele group showed less spermatozoa with intact acrosomes (p=0,0002), when compared 

to the controls. Finally, no significant differences were observed in lipid peroxidation levels. 

Conclusions: This study was able to demonstrate that varicocele in adults is associated with 

increased DNA fragmentation, reduced mitochondrial activity and decreased acrosome integrity 

even when semen quality does not differ from men without varicocele. However, levels of 

seminal products of lipid degradation (MDA) are not increased in these patients, suggesting that 

perhaps the functional changes found are not directly associated with oxidative stress, or that 

oxidative stress leads to changes in DNA, acrosomes and mitochondria during 

spermatogenesis, and not after ejaculation. 

Key words: varicocele, spermatozoa, oxidative stress, acrosome, DNA damage, 

mitochondria/metabolism. 
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