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RESUMO 

 

Objetivos: Analisar os efeitos do concentrado de suco de uva (composto G8000®, que 
contém 4,5% de polifenóis), em duas dosagens e em dois períodos de tratamento, em 
parâmetros reprodutivos de ratos expostos ao cloreto de cádmio. Métodos:  Foram 
utilizados 108 ratos Wistar machos, adultos, distribuídos em seis grupos experimentais: 
cloreto de cádmio; cádmio e suco de uva 1,18 g/kg/dia (primeira dosagem); cádmio e 
suco de uva 2,36 g/kg/dia (segunda dosagem); suco de uva 1,18 g/kg/dia; suco de uva 
2,36 g/kg/dia e controle (sem tratamento). A administração do cloreto de cádmio (1,2 
mg/kg) ocorreu uma única vez, via injeção intraperitoneal, e do concentrado de suco de 
uva diariamente por gavagem por 7 ou 56 dias. Os parâmetros analisados foram os 
seguintes: ganho de massa corporal, peso dos órgãos reprodutivos e glândulas 
acessórias, produção espermática diária, morfologia espermática, marcadores 
antioxidantes testiculares e características histológicas e histopatológicas testiculares. 
Resultados:  O grupo cádmio após 7 dias apresentou redução na produção diária de 
espermatozoides (p=0,001), no peso relativo epididimal (p=0,013) e nos níveis séricos de 
testosterona (p=0,001), enquanto os grupos tratados com o concentrado apresentaram 
produção diária de espermatozoides superiores a esse grupo (p=0,007 para as duas 
comparações). Foram observadas alterações histopatológicas e morfométricas em todos 
os grupos expostos ao metal, não havendo influência do concentrado de suco de uva 
nesses parâmetros. Não houve alteração nos marcadores antioxidantes avaliados em 
nenhum dos grupos experimentais nesse período. Após 56 dias, o grupo cádmio 
apresentou redução do índice gonadossomático (p=0,001), peso relativo do epidídimo 
(p=0,001), vesícula seminal (p=0,002) e próstata ventral  (p=0,008), na produção diária 
de espermatozoides (p=0,001) e porcentagem de espermatozoides normais (p=0,001), 
assim como aumento da atividade enzimática da superóxido dismutase (p=0,001) e 
redução nos níveis de glutationa (p=0,004). O grupo exposto ao cádmio que recebeu a 
segunda concentração do produto apresentou valores superiores no índice 
gonadossomático (p=0,003), níveis séricos de testosterona (p=0,002), peso relativo do 
epidídimo (p=0,013) e próstata ventral (p=0,052) e na porcentagem de espermatozoides 
normais (p=0,001), além redução na atividade da superoxido dismutase (p=0,001) e 
aumento nos níveis de glutationa (p=0,03) em relação ao grupo apenas exposto. A 
primeira dosagem do concentrado demonstrou-se inócua à maioria dos parâmetros 
avaliados nesse período, exceto na análise histopatológica, onde houve diferença 
significativa desse grupo em relação ao grupo apenas exposto ao cádmio (p=0,002). O 
consumo do concentrado de suco de uva não desencadeou alterações significativas nos 
parâmetros reprodutivos e nos marcadores antioxidantes em nenhum dos períodos de 
tratamento. Conclusões:  O concentrado de suco de uva foi capaz de proteger a função 
reprodutiva de ratos expostos ao cloreto de cádmio, apresentando padrão de atuação 
semelhante nas duas dosagens, em ensaio agudo, e dose-dependente no ensaio 
crônico.  



 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

Atualmente, ampla exposição humana ao cádmio tem ocorrido devido 
à contaminação ambiental, alimentar e ao tabagismo, e sua relação com a ocorrência 
de infertilidade masculina em pacientes e em animais de experimentação expostos a 
este metal tem sido comprovada (1). Diversos estudos demonstraram que o cádmio é 
capaz de reduzir o peso testicular, alterar o epitélio dos túbulos seminíferos e interferir 
na morfologia, motilidade e contagem espermática(2,3). Ademais, correlação inversa 
entre os níveis séricos de cádmio e infertilidade tem sido demonstrada em humanos(4). 

A principal via envolvida no desenvolvimento de alterações no sistema 
reprodutor decorrentes da exposição ao cádmio é o estresse oxidativo. Estudos em 
animais mostraram que esse metal possui a capacidade de reduzir os níveis de 
antioxidantes endógenos e estimular a formação de espécies reativas de oxigênio, 
principalmente ânions superóxido, no tecido testicular (5-7). 

Por outro lado, alguns autores relataram que a utilização de 
substâncias antioxidantes foi eficaz em atenuar os danos reprodutivos causados pelo 
cádmio. Os efeitos do ácido ascórbico e α-tocoferol sobre essas condições têm sido os 
mais avaliados, embora outros compostos também tenham sido estudados.(7-13). 

O consumo de suco de uva parece estimular enzimas antioxidantes, 
como catalase, xantina oxidase e glutationa-S-transferase(14). Embora não haja 
trabalhos que avaliem os efeitos do suco de uva sobre o sistema reprodutor masculino, 
Bu et al. (15) elucidaram os efeitos positivos da quercetina sobre os índices de apoptose 
testicular e seu impacto sobre parâmetros antioxidantes em animais expostos ao 
cádmio. Já Jiang et al.(16) e Juan et al.(17) demonstraram os benefícios do resveratrol na 
fertilidade masculina, tanto em animais expostos a contaminantes ambientais quanto 
em animais saudáveis.  

Tendo em vista a importância do cádmio frente à ocorrência de 
infertilidade masculina, os benefícios de substâncias antioxidantes em reduzir os danos 
causados pelo metal, e os potenciais dos polifenóis sobre o sistema reprodutor 
masculino descritos na literatura, o presente trabalho propõe avaliar o potencial do 
concentrado de suco de uva como possível protetor aos danos desencadeados pelo 
cádmio, considerando o suco de uva como um alimento com ampla variedade de 
polifenóis e que, em relação ao vinho, há menos restrição de consumo para a 
população. 

Para tanto, foram utilizadas metodologias específicas ao estudo da 
fertilidade masculina, analisando-se os principais pontos-chave (endpoints) para a 
detecção dos efeitos deletérios de substâncias tóxicas. Os parâmetros avaliados 
incluíram o ganho de peso, peso dos órgãos reprodutivos, níveis séricos de 
testosterona, histologia testicular e qualidade espermática. Marcadores antioxidantes 
teciduais, enzimáticos e não enzimáticos, também foram avaliados, a fim de elucidar o 
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potencial do cádmio e do concentrado de suco de uva na modulação do sistema 
oxidante/antioxidante. 

Desta forma, o presente estudo demonstra a importância da realização 
de pesquisas que explorem o potencial dos alimentos em modular o sistema reprodutor 
masculino, transcendendo as substâncias propriamente ditas. Isso porque a conjugação 
dos diferentes compostos presentes nos alimentos pode proporcionar efeitos diferentes 
dos observados na forma isolada. Ademais, o consumo de alimentos que contenham 
esses compostos favorece a manutenção da saúde e a prevenção e tratamento de 
doenças através da alimentação saudável. 

1.1 Objetivos 

Objetivos Gerais 

Os objetivos gerais do presente estudo consistem em caracterizar as 
alterações nos parâmetros reprodutivos causadas pela exposição ao cádmio em ratos 
Wistar, bem como avaliar os possíveis efeitos do concentrado de suco de uva, em duas 
dosagens e em dois períodos de tratamento, na atenuação das alterações causadas 
pelo metal. 

Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos do presente estudo consistem em: 

I. Caracterizar os efeitos de dose única de cloreto de cádmio (1,2 
mg/kg) sobre parâmetros reprodutivos e marcadores antioxidantes de ratos machos 
adultos expostos após os períodos de 7 e 56 dias. 

II. Caracterizar os efeitos do concentrado de suco de uva G8000® em 
duas dosagens (1,18g/kg/dia e 2,36g/kg/dia) sobre parâmetros reprodutivos e 
marcadores antioxidantes de ratos machos adultos tratados após 7 e 56 dias. 

III. Verificar os efeitos do consumo de concentrado de suco de uva 
G8000® em duas dosagens (1,18g/kg/dia e 2,36g/kg/dia) sobre parâmetros reprodutivos 
e marcadores antioxidantes de ratos tratados com dose única de cloreto de cádmio (1,2 
mg/kg)  após 7 e 56 dias. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Sistema Reprodutor Masculino 

O sistema reprodutor masculino é constituído por um par de testículos 
e epidídimos, um sistema de ductos, que incluem os ductos deferente, ejaculatório e 
uretra, e glândulas acessórias, como vesículas seminais, próstata, glândulas 
coaguladoras e bulbouretrais(18). 

Os testículos possuem dois compartimentos distintos em caráter 
funcional e anatômico: a unidade funcional, denominada túbulo seminífero, responsável 
pela espermatogênese, e o compartimento intertubular ou intersticial, formado por 
tecido conjuntivo, nervos, vasos sanguíneos, linfáticos e células de Leydig, 
responsáveis pela esteroidogênese(19,20). É no epitélio dos túbulos seminíferos que o 
processo de formação dos espermatozoides ocorre. Durante a espermatogênese, 
espermatogônias B se diferenciam em espermatócitos primários que, ao final da 
meiose, originam espermátides arredondadas. Após a diferenciação denominada 
espermiogênese, as espermátides arredondadas originam espermatozoides(21). Todo 
esse processo tem duração variada entre as espécies, ocorrendo em aproximadamente 
35 dias em camundongos, 50 dias em ratos e 70 dias em seres humanos(22).  

Além das células da linhagem germinativa, o epitélio seminífero é 
ainda constituído de células somáticas denominadas células de Sertoli, responsáveis 
pelo suporte estrutural e nutricional às células germinativas(18). Ademais, essas células 
possuem atividade fagocitária, degradando os corpos residuais liberados durante a 
espermiogênese, e estabelecem anatômica e fisiologicamente a barreira 
hematotesticular. Esta barreira é formada devido à ligação entre as células de Sertoli 
através de junções de oclusão, formada por ocludinas, claudinas e moléculas de 
adesão juncional. A barreira proporciona um microambiente favorável para o 
desenvolvimento das células germinativas, através do controle da entrada e saída de 
moléculas, além de favorecer a rota paracelular de moléculas pelos canais nas 
membranas basolateral e apical e proteger as células em desenvolvimento do sistema 
imune e de moléculas citotóxicas (23,24). 

A função endócrina dos testículos se dá por meio da produção da 
testosterona pelas células de Leydig, situadas no compartimento intersticial. O estímulo 
para a produção desse hormônio esteróide é exercido pelo hormônio luteinizante (LH), 
gonadotrofina secretada pela hipófise tão logo esta tenha sido estimulada pelo 
hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), de origem hipotalâmica(25). O LH atua 
estimulando a produção e secreção da testosterona pelas células de Leydig, garantindo 
a aquisição das características sexuais secundárias nos machos, além de ser essencial 
para a promoção e regulação da espermatogênese, dada a presença de receptores 
para esse andrógeno nas células de Sertoli do epitélio seminífero(25-26). Também 
secretado pela hipófise por estimulo do GnRH, o hormônio folículo estimulante (FSH) 
atua na regulação da espermatogênese ativando receptores intracelulares das células 
de Sertoli, estimulando a síntese da proteína ligadora de andógeno (ABP), a qual se liga 
com alta afinidade à testosterona e à diidrotestosterona, mantendo os níveis do 
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hormônio esteróide elevados para estímulo e regulação da espermatogênese(26,27). 
Portanto, a regulação do processo de formação dos gametas masculinos ocorre através 
do eixo endócrino hipotálamo-hipófise-gônada e de fatores parácrinos e autócrinos 
liberados para regulação local da função celular (18). 

Apesar da alta especialização morfológica das células formadas 
durante a espermatogênese, estas ainda não são capazes de fertilizar um oócito. Isso 
porque características essenciais como motilidade e capacidade de reconhecimento do 
oócito serão adquiridas posteriormente no epidídimo. Portanto, após a formação dos 
gametas imaturos, essas células são lançadas na luz do túbulo seminífero e 
direcionadas ao epidídimo através da contração de células mióides presentes na região 
peritubular(24, 28-30).  

O epidídimo é um órgão anatomicamente conectado ao testículo, 
constituído por epitélio pseudoestratificado com diferentes tipos celulares, como as 
células principais, basais, claras, estreitas, apicais e células de halo, e pode ser dividido 
em três regiões principais: cabeça, corpo e cauda. Na primeira região, as proteínas do 
fluido testicular são removidas através de um mecanismo específico de proteólise e 
cada porção do órgão secreta proteínas específicas, sendo a cabeça e o corpo as 
porções mais eficazes. Concomitantemente, a membrana plasmática dos gametas é 
remodelada pela degradação de componentes testiculares e integração de proteínas 
secretadas localmente, além de eventos enzimáticos como glicosilação e deglicosilação 
de proteínas específicas (28,30-32). A presença ou ausência de proteínas têm sido 
relacionadas a propriedades espermáticas como reconhecimento e ligação à zona 
pelúcida e à membrana do oócito e com a capacidade de movimentação do 
espermatozoide (31,32).  

Durante o trânsito epididimário, a membrana plasmática torna-se mais 
insaturada devido à diminuição de fosfolipídeos específicos e remoção de moléculas de 
colesterol por ciclodextrinas, desencadeando as cascatas de sinalização envolvidas na 
maturação espermática (33). Além disso, ocorre a migração da gota citoplasmática, a 
partir da cabeça até o final da peça intermediária do espermatozoide(28). Enquanto as 
gotas citoplasmáticas são eliminadas, a capacidade de motilidade dos espermatozoides 
aumenta gradativamente ao longo do epidídimo, principalmente devido aos níveis mais 
elevados de AMPc ao término da passagem pelo corpo. Após o processo de 
maturação, os espermatozoides ficam armazenados na região da cauda até a 
ejaculação. Apesar de serem espermatozoides funcionalmente maduros, eles ficam em 
repouso devido a restrições mecânicas induzidas por proteínas específicas e baixos 
níveis de ATP disponível para as células (28,30). 

A regulação do processo de maturação espermática ocorre através da 
ação de hormônios como estrógeno, iodotironinas e testosterona, esta última 
transportada na região intraluminal dos testículos ao epidídimo através da ligação com 
a ABP e convertida em diidrotestosterona, principal andrógeno regulador da função 
epididimal, pela enzima 5α-redutase no citoplasma das células epiteliais (32,34-36). É 
importante ressaltar que a regulação da maturação espermática ocorre principalmente 
nas porções da cabeça e corpo, e que, portanto, os receptores androgênicos são mais 
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expressos nessas regiões (32,36). Além disso, a expressão gênica de proteínas 
específicas e a presença de proteínas e lipídeos no lúmen também participam do 
controle da atividade epididimal no processo de maturação espermática (30). 

 Durante a ejaculação, os espermatozoides são destinados ao ducto 
deferente através da contração de fibras musculares presentes na região caudal do 
epidídimo(37). O ducto deferente é inervado pelo sistema nervoso autonômico simpático 
envolvendo liberação de ATP e neuropeptídio Y, estimulando contrações peristálticas 
para a liberação dos gametas durante a ejaculação (38).  

Na região da ampola, o ducto deferente se une à vesícula seminal, 
originando os ductos ejaculatórios. As vesículas seminais são compostas por alvéolos 
tubulares e a mucosa está presente em um sistema de dobras com epitélio sobreposto 
à lâmina própria (39). Os inúmeros produtos da vesícula seminal, como potássio, 
bicarbonato, prostaglandinas e prolactina, estão relacionados com a melhora da 
motilidade espermática através de ações nos mecanismos de produção de energia, 
aumento da estabilidade da cromatina espermática e supressão da atividade 
imunológica no trato reprodutor feminino contra rejeição dos espermatozoides e do 
embrião em caso de fertilização (39-41). Além disso, essa glândula libera enzimas e 
compostos antioxidantes como superóxido dismutase, catalase, glutationa redutase e 
peroxidase, e tióis para proteger os gametas de reações oxidativas (39).  A frutose, 
também secretada, é a principal fonte de energia utilizada pelos espermatozoides e tem 
sido utilizada como marcador da atividade da vesícula seminal (41,42). A regulação desta 
glândula ocorre basicamente através da ação da dihidrotestosterona. Entretanto, tem 
sido demonstrada a presença de receptores de LH e hCG (gonadotrofina coriônica 
humana), indicando ação também desses hormônios na sua regulação(39,43,44). A função 
secretora é realizada pela inervação secretomotora simpática através de curtos 
neurônios colinérgicos com fonte pré-ganglionar através do nervo hipogástrico (45).  

Assim como a vesícula seminal, a próstata também é responsável pela 
síntese e secreção de substâncias que compõem o fluido seminal, principalmente ácido 
cítrico e fosfatase ácida, e é regulada principalmente pela dihidrotestosterona(46-48). Ela 
está localizada, nos humanos, posteriormente à sínfise púbica, anteriormente ao reto e 
inferiormente à bexiga urinária, envolvendo a uretra (49). Sua inervação ocorre através 
do plexo pélvico, constituído pelo nervo pélvico, que carrega fibras parassimpáticas, e 
pelo nervo hipogástrico, que possui fibras simpáticas (46). 

As glândulas acessórias, incluindo vesícula seminal, próstata, glândula 
coaguladora e as glândulas bulbouretrais interagem entre si tendo como produto final o 
fluido seminal que, diferentemente dos outros fluidos corporais, contém enzimas 
glicolíticas, nucleases, enzimas lisossomais dentre outras. Essas enzimas estimulam 
alterações nos tecidos femininos, favorecendo a sobrevivência dos gametas masculinos 
e a fertilização do oócito, com desenvolvimento embrionário e implantação bem 
sucedidos (47,50).  
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Contaminantes Ambientais e Sistema Reprodutor Mascu lino 

Diversos fatores têm se mostrado potencialmente desreguladores da 
função espermatogênica. Por mais de uma década vêm se acumulando conhecimentos 
de um crescente número de compostos no meio ambiente capazes de afetar o sistema 
reprodutor de vertebrados e invertebrados por alterar a função endócrina testicular(51). 
Segundo Yamaguchi et al.(51), é sabido que os metais pesados, os poluentes orgânicos 
persistentes (POPs), assim como os estrógenos sintéticos e/ou naturais, interferem na 
reprodução de peixes por inibição da espermatogênese e esteroidogênese testicular.  

Muitos estudos têm enfocado aspectos histopatológicos e ultra-
estruturais dos testículos de animais de experimentação expostos a diversos desses 
xenobióticos (52-56). Como exemplo, estudos de exposição ao cobalto mostraram, em 
microscopia de luz, uma intensa vacuolização das células de Sertoli, formação anormal 
do núcleo das espermátides e atrofia dos túbulos seminíferos(52). Adicionalmente, Linder 
et al. (57) descreveram extensos danos testiculares e epididimários em cobaias tratados 
com ácido dibromoacético (DBAA), um subproduto do processo de tratamento de água. 
Tais danos incluíam presença de corpos residuais atípicos no lúmen e no epitélio dos 
túbulos seminíferos, com pronunciada atrofia destes, além de vacuolização no 
citoplasma das células de Sertoli e vesiculação acrossomal em espermátides tardias. 

Como efeito da exposição a diferentes concentrações de fenol, Au et 
al.(58) encontraram células multinucleadas (espermatócitos, espermátides e 
espermatozoides), perda das cristas mitocondriais e deformação do envoltório nuclear 
de espermatogônias e espermatócitos de ouriços-do-mar. 

Na saúde humana especificamente, os xenobióticos, por mimetizarem 
hormônios naturais como estrógeno e testosterona, interagem com o sistema endócrino 
e exercem seus efeitos tóxicos. A interação entre componentes tóxicos ambientais e 
receptores esteróides nos testículos pode interferir na proliferação e diferenciação das 
células espermatogênicas(26). De acordo com Bonde et al.(59), fatores ambientais podem 
interferir no sistema reprodutor masculino desregulando o sistema endócrino e 
parácrino, destruindo células específicas da linhagem germinativa ou atuando como 
mutagênicos nas células dessa linhagem. 

A queda na fertilidade é bem ilustrada nos estudos de Saradha e 
Mathur (26), que relataram a incidência de infertilidade em cerca de 15-20% dos casais 
em países industrializados, comparados aos 7-8% no início da década de 60, e de 
Gopalkrishnan(60), que observou  piora do quadro de infertilidade de pacientes 
acompanhados no Instituto de Pesquisas em Reprodução de Mumbai, Índia, no período 
9 anos. Somers (61) relataram ainda que a exposição humana a contaminantes 
ambientais comprometem a fertilidade, principalmente por indução de danos no DNA, 
morfologia espermática anormal, redução no desempenho de espermatozoides e 
alteração nos padrões de metilação em células germinativas masculinas. 

 Atualmente, além da poluição do ar e da água, a exposição a 
compostos organoclorados biopersistentes, agrotóxicos, metais pesados e radiação de
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alta frequência, relacionada ao uso de celulares, são potencialmente deletérios, 
podendo exercer seus efeitos diretamente sobre o espermatozoide, alterar as funções 
das células de Seroli e/ou de Leydig ou prejudicar a função endócrina(62,63). 

Pesquisas epidemiológicas têm indicado uma conexão causal entre 
exposição humana a compostos tóxicos e redução na qualidade espermática (26). De 
acordo com Jurewicz et al.(63), estudos populacionais realizados nos Estados Unidos, 
Índia, Holanda, Groelândia, Suécia, Ucrânia, Havaí, México, China, Dinamarca, 
Argentina, Japão, Peru, Hungria, Alemanha, Austrália, Turquia e Polônia observaram 
redução da fertilidade em homens expostos a contaminantes ambientais. 

Cádmio  

Dentre os contaminantes ambientais estudados pela comunidade 
científica, o cádmio tem sido demonstrado como um metal pesado altamente tóxico ao 
organismo e potencialmente deletério ao sistema reprodutor (3,64-69).  

O cádmio é um metal presente na natureza em baixas concentrações 
muitas vezes associado ao zinco, chumbo e cobre. Entretanto, devido às atividades 
humanas como queima de combustíveis fósseis, fabricação de baterias, produção de 
pigmentos e estabilizantes, fabricação de munições e a utilização de alguns fertilizantes 
na agricultura, a exposição a este metal é significante e pode ocorrer através do ar, 
alimentos e água contaminada (70,71). 

A contaminação de alimentos por metais tóxicos depende de diversos 
fatores, tais como: condições ambientais, manuseio pós-colheita, processamento, 
preparação e técnicas culinárias(72) . Nasreddine e Parent-Massin (73) relataram que 1/3 
do consumo de cádmio na dieta é decorrente da ingestão de produtos animais e 2/3 a 
partir de vegetais contaminados. Tal evento ocorre pelo fato do metal não ser 
completamente degradado, favorecendo a bioacumulação em animais e plantas (74). 
São relatados na literatura altos níveis de cádmio em alimentos como carambola, 
espinafre fresco, arroz e tubérculos (74-76). No estudo realizado por Martorell et al.(74) 

sobre o consumo de alimentos contaminados por metais pesados na Catalunha 
(Espanha), observou-se que os indivíduos do gênero masculino, principalmente 
adolescentes, adultos e idosos, são os maiores consumidores de alimentos com 
elevados níveis de cádmio.  

A absorção do cádmio pelo trato gastrointestinal é favorecida pelo 
ambiente ácido através do co-transportador próton-metal DMT-1 na membrana apical 
dos enterócitos, além de transportadores alternativos, como cálcio-ATPase e 
transportadores de zinco, e é facilitada em baixos níveis de ferro. Já no organismo, o 
cádmio atravessa a membrana plasmática das células utilizando canais de cálcio, 
transportadores de zinco e manganês, transportadores de cátions orgânicos ou ainda 
formando complexos solúveis com moléculas como cisteína e glutationa (77). 

Apesar das evidências da contaminação de alimentos pelo metal, 
diversos estudos demonstraram que a ingestão dietética deste elemento em alguns 
países está dentro dos limites estimados como seguros (78-80). Entretanto, na Nigéria 



8 

 

foram observados níveis de cádmio superiores aos desejáveis em bebidas 
comercializadas e no solo de regiões próximas a fábricas de baterias de automóveis 
(71,81).  

Outra fonte de contaminação humana por cádmio é o cigarro (82-83). Em 
estudo sobre a quantidade de metais pesados nos cigarros comercializados no Brasil, 
Viana et al.(84) constataram níveis de cádmio condizentes com resultados descritos na 
literatura, apesar dos níveis de níquel e cromo estarem elevados em algumas marcas. 
Entretanto, O’Connor et al.(85) encontraram elevados níveis de arsênico, chumbo e 
cádmio em cigarros chineses, local de origem de grande parte dos cigarros falsificados. 
A grande variabilidade no teor de metais é determinada pelas condições climáticas, 
características do solo, cultivo e processamento do tabaco (84,85). 

Diversos estudos demonstram concentrações elevadas de cádmio e 
aumento de marcadores de estresse oxidativo em fluidos corporais como plasma 
sanguíneo e seminal, saliva e urina de indivíduos fumantes (86-91). A absorção de cádmio 
pelos pulmões é mais eficiente do que pelo trato gastrintestinal, principalmente pelo fato 
de atravessar as células alveolares e atingir diretamente a corrente sanguínea, 
provavelmente através de moléculas quelantes como glutationa e cisteína ou por 
transportadores e canais destinados a outros íons e biomoléculas (4,77).  

Após a absorção, o cádmio interage com a albumina plasmática e é 
destinado ao fígado, onde se associa com grupamentos sulfidrilas presentes em 
proteínas como metalotioneínas e glutationa. Posteriormente, o complexo cádmio-
proteína é liberado na corrente sanguínea e encaminhado aos rins, entretanto a 
absorção do metal pelos rins é limitada. O acúmulo do metal nos órgãos é dependente 
da quantidade de metalotioneína, principal proteína de ligação ao zinco, havendo maior 
retenção nos rins e no fígado devido aos elevados níveis da proteína nesses tecidos 
(77,92,93). Devido a essa via metabólica, tem sido demonstrada a associação entre os 
elevados níveis de cádmio na corrente sanguínea e a ocorrência de disfunções renais 
(94-96). 

Efeitos do Cádmio no Sistema Reprodutor Masculino 

 Os testículos têm sido descritos como um dos principais alvos de 
ação do cádmio, iniciando rapidamente seus efeitos tóxicos e desencadeando, em 
pouco tempo, inchaço, congestão, edema, hemorragia e necrose (92). A cabeça do 
epidídimo, devido a sua vascularização, também é rapidamente prejudicada, levando à 
hemorragia, edema e esfoliação epitelial (97). 

Estudos experimentais têm demonstrado que a exposição ao cádmio, 
em diferentes doses e tempos, desencadeia prejuízos nos parâmetros reprodutivos. 
Esses danos incluem redução do peso testicular, do epitélio seminífero e do número de 
células haplóides, e aumento das células diplóides em fase S (2,3). Aumento da 
fragmentação do DNA com consequente aumento do número de espermatozoides com 
morfologia anormal também tem sido observado, além da incorporação de cádmio na 
cromatina dos gametas e redução da contagem e motilidade espermática (4,98,99). Zhou 
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et al.(100) observaram repressão da expressão gênica de proteínas responsáveis pela 
regulação do ciclo celular e reparo no DNA, prejudicando o sucesso da meiose e 
favorecendo a carcinogênese. Para Hew et al.(65) há evidências de que o cádmio atua 
durante o início do estágio VIII da espermatogênese. 

Nas células de Sertoli, há relatos de incorporação deste metal no 
citoplasma com consequente indução de apoptose, através da via dependente de 
caspase, por alterações mitocondriais ou por desregulação da homeostase intracelular 
de cálcio (67,77,101). O rompimento da barreira hemato-testicular também tem sido 
demonstrado e parece estar relacionado com a redução da expressão de ocludina e 
caderina, desestabilizando as junções ocludentes e de aderência (99,102).  

É descrito também a toxicidade deste metal pesado nas células de 
Leydig, principalmente devido à ocorrência de lesões no DNA, diminuição na 
porcentagem de células normais e aumento da apoptose, desencadeando diminuição 
da secreção de testosterona e desenvolvimento de tumor (103-105). Corroborando com 
essas informações, Messaoudi et al.(106) observaram redução nos níveis plasmáticos de 
testosterona, indicando efeitos tóxicos do cádmio na esteroidogênese. Tal evento 
contribui também para a redução no peso e na função das glândulas sexuais acessórias 
(105,107). Ademais, a presença de cádmio nesses locais estimula a expressão de 
metalotioneínas, provavelmente para evitar a ação deletéria do metal nesses tecidos 
(108). 

Em humanos, tem sido relatada a correlação significativa entre 
aumento de cádmio no plasma sanguíneo e diminuição da qualidade do sêmen, 
incluindo redução na contagem, motilidade e morfologia espermática, bem como 
aumento de FSH circulante e lesões oxidativas ao DNA de espermatozoides (68,109-111). 

Estresse Oxidativo e Compostos Antioxidantes 

Além das alterações descritas, o cádmio está diretamente associado à 
ocorrência de estresse oxidativo. Estudos demonstram aumento de malondialdeído 
(metabólito da peroxidação lipídica) e substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 
(TBARS) associados à diminuição de zinco, ácido ascórbico e da ação das enzimas 
antioxidantes glutationa peroxidase, superóxido dismutase e catalase (12,66,69,108,112-114). 

A elevação dos radicais livres e/ou diminuição do potencial 
antioxidante resultam na oxidação de componentes celulares, sendo os ácidos graxos 
poliinsaturados (PUFAs) as moléculas mais vulneráveis (26,115). O testículo é um órgão 
rico nesses ácidos graxos, além deste ser metabolicamente muito ativo, fato que o torna 
altamente vulnerável a reações oxidativas (116).  Os espermatozoides de mamíferos são 
ricos em PUFAs e possuem baixa capacidade antioxidante, o que favorece a 
fragmentação de DNA e danos associados à peroxidação da mitocôndria e membrana 
plasmática, resultando num decréscimo da motilidade e viabilidade desses gametas 
(26,115,117). 

A exposição do sistema reprodutor masculino ao estresse oxidativo 
desencadeia diminuição das camadas do epitélio seminífero devido à inibição da mitose 
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das espermatogônias tipo B em resposta ao aumento do período da fase G1 do ciclo 
celular para reparo de possíveis danos ao DNA, evitando mutações irreversíveis e, se 
necessário, estimulando a célula a apoptose (118).  

Devido ao grande impacto do estresse oxidativo na espermatogênese, 
alguns estudos têm sido desenvolvidos buscando avaliar a utilização de antioxidantes 
como possível fator protetor a esse processo (11,119-121). Em revisão recente, Tremellen 
(2008)(122) relata que a utilização de substâncias provenientes da dieta com potencial 
antioxidante, como astaxantina, β-caroteno, vitamina E, vitamina C, ácidos graxos 
essenciais, zinco, selênio e licopeno, é efetiva na redução de radicais livres e de danos 
ao DNA espermático, na melhora da qualidade do sêmen e na preservação da 
morfologia dos túbulos seminíferos. 

A eficácia da utilização de antioxidantes, como as vitaminas C e E, na 
proteção contra os danos nos parâmetros reprodutivos causados por cádmio tem sido 
demonstrada, principalmente relacionada à redução na produção de espécies reativas 
de oxigênio, melhora na esteroidogênese e preservação da atividade de enzimas 
antioxidantes, bem como aumento na contagem espermática e diminuição de anomalias 
presentes nos gametas (12,13,123,124,125).  

Além das vitaminas, outras substâncias potencialmente antioxidantes 
têm sido estudadas em animais expostos ao metal, como curcumina, melatonina e 
resveratrol. Hodkova et al.(126) e Eybl et al.(127) observaram diminuição na peroxidação 
lipídica e melhora nos efeitos adversos causados pela toxicidade por cádmio utilizando 
curcumina e melatonina. Além disso, Eybl et al.(127) verificaram a eficácia do resveratrol 
em reverter a inibição da atividade da enzima catalase desencadeada pela ação do 
cádmio. 

A Uva e Seus Compostos 

A uva e seus derivados são ricos em numerosos compostos 
polifenólicos, ou seja, moléculas que possuem vários anéis de fenóis. Todos os fenóis 
têm a fenilalanina como precursor comum, tendo como base pelo menos um anel 
aromático em sua estrutura ligado a um ou mais grupamentos hidroxila. Os polifenóis 
podem ser classificados em flavonoides ou não flavonoides. Dos flavonoides, que 
possuem especificamente três anéis fenólicos (fig. 1), a uva contém flavanóis, flavonóis 
e antocianinas. O grupo dos não flavonoides inclui ácido hidroxicinâmicos, derivados de 
lignanas e cumarinas, ácido benzóico, taninos hidrolisáveis e estilbenos (128-130).   

 

 

 

     Fig.1.  Sistema de anéis dos flavonoides. Fonte: Waterhouse (2002)(129)
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Apesar da abundância de polifenóis em derivados como suco de uva e 
vinhos, sua composição depende da espécie de uva utilizada, clima, solo e outras 
condições ambientais durante o cultivo (128). É importante ressaltar que esses polifenóis 
sofrem diversas reações químicas durante o processamento e armazenamento, 
incluindo polimerização e despolimerização, reações enzimáticas e co-pigmentação. 
Entretanto, tais transformações não afetam necessariamente o conteúdo final e a 
atividade antioxidante dos polifenóis (131).  

Dentre as atividades antioxidantes destacam-se a modulação do 
sistema antioxidante endógeno, sequestro de radicais livres, inibição da peroxidação 
lipídica, redução da formação de hidroperóxidos e eliminação de compostos 
eletronicamente excitados, isso devido à disponibilidade de radicais hidroxila e sistema 
de duplas ligações conjugadas presentes nessas moléculas (132,133). Gollücke(131) 

descreve a melhora do metabolismo de lipoproteínas, do estresse oxidativo e de 
marcadores inflamatórios bem como inibição da agregação plaquetária como alguns 
efeitos benéficos dos polifenóis presentes na uva. Em revisão, Maydata(134) relata a 
relação inversa entre o consumo de polifenóis presentes no vinho e no suco de uva e 
oxidação da fração LDL de colesterol, embora a concentração de polifenóis no suco 
seja menor.   

Estudos epidemiológicos têm demonstrado o efeito protetor de 
polifenóis na prevenção de doenças que envolvem estresse oxidativo e inflamação, 
como artrite reumatóide, doença pulmonar obstrutiva crônica e diabetes mellitus tipo II, 
além da redução na taxa de mortalidade por doenças da artéria coronariana (130). Xu et 
al.(128) relataram que há evidências experimentais e epidemiológicas da eficácia de 
polifenóis como resveratrol e antocianinas na prevenção de doenças.  

O resveratrol (trans-3,5,4′-trihidroxiestilbeno) é um polifenol 
considerado o maior composto ativo das fitoalexinas estilbeno sintetizado por folhas de 
videiras em resposta à infecção fúngica ou a exposição à luz ultravioleta (135).  A 
denominação resveratrol remete à sua estrutura química, que contém um grupamento 
funcional resorcinol (1,3 dihidroxibenzeno), o qual não é tão facilmente oxidado quanto 
orto ou para dihidroxibenzenos(129). Sua molécula contém dois anéis conectados por 
dupla ligação, havendo os isômeros cis e trans, sendo trans-resveratrol o mais estável 
(Fig. 2) (133). 

 

 

      

 

Fig. 2.  Estrutura química da molécula de trans-resveratrol glicosídeo. Fonte: 
Waterhouse (2002)(129) 
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No intestino, aproximadamente 20% de resveratrol disponível é 
absorvido na região duodenal(133). No organismo, o resveratrol atua como antioxidante 
através de duas reações oxidativas irreversíveis, correspondentes a uma molécula de 
fenol e uma molécula de resorcinol. Além disso, o resveratrol interage com moléculas 
reativas como superóxidos, radicais hidroxila, peroxinitritos e radicais induzidos por 
metais e é capaz de estimular a expressão gênica da enzima superóxido dismutase 
mitocondrial (MnSOD), mas não altera outras enzimas como superóxido dismutase 
citoplasmática (Cu-ZnSOD), catalase e peroxidase (136).  

As propriedades antiinflamatórias deste polifenol também têm sido 
destacadas, principalmente por prevenir o aumento de marcadores inflamatórios, como 
IL-1α, IL-6 e IL-8, inibir a expressão gênica de NFκB e suprimir a ciclooxigenase-2 
(COX-2) (133,137). Essa via também é caracterizada na sua ação anti-carcinogênica, 
incluindo outras vias como ativação de genes de regulação do ciclo celular como P53 e 
Rb (retinoblastoma), modulando a atividade de ciclinas e Cdks através de controle 
transcricional e pós-transcricional, além de estimular a apoptose por ativação das 
caspases 6 e 9 e alterar a razão Bax/Bcl-2, aumentando a fase S e diminuindo o 
número de células em fase G2 e M (135-136,138-139). 

Assim como o resveratrol, as antocianinas também exercem diversos 
efeitos biológicos por serem polifenóis flavonoides (Fig. 3). O significado da palavra 
antocianina origina-se do grego anthos = flor e kianos = azul, tratando-se, portanto, de 
uma pigmentação presente em plantas, responsável pelas cores rosa, vermelho, violeta 
e azul de flores e frutos (140). Como dito anteriormente, os flavonoides possuem três 
anéis aromáticos, e sua cor é resultante da conjugação total de elétrons com alguma 
contribuição especial do anel B (129).  

 

 

 

Fig. 3.  Estrutura química das antocianidinas. Fonte: Waterhouse (2002)(129) 
(adaptado). 

 As antocianinas se originam a partir da incorporação de um glicosídeo 
ou de grupamentos acetil, cumaril e cafeoil à molécula de antocianidina, conferindo 
maior estabilidade (129).  Os flavonoides, de forma geral, são absorvidos apenas no 
intestino grosso após ação da microflora intestinal, que conjuga moléculas agliconas e 
forma ácidos fenólicos e hidroxicinamatos (141).  

No organismo, as antocianinas exercem função antioxidante pela 
capacidade de doar elétron ou átomo de hidrogênio a radicais livres reativos. Os 
grupamentos 1,2 dihidroxila (ou grupo catecol) e 1,4 hidroquinona (1,4 hidroxibenzeno) 
são facilmente oxidados pelo fato do radical fenoxil poder ser estabilizado com oxigênio 
e, por isso, tem efeito duradouro, sendo o número de grupos hidroxilas determinante na 
capacidade antioxidante dos flavonoides (132,140). Ademais, essas moléculas possuem a 
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propriedade quelante de metais, inibindo a peroxidação induzida por íons metais 
através dos grupos o-di-hidroxila presentes no anel B (132,140). 

Considerando a uva e seus derivados com um alimento rico nas 
substâncias descritas, podemos ter a potencialização de todos esses efeitos. Além 
disso, produtos como suco de uva possuem, além de polifenóis, açúcares e ácidos 
orgânicos que podem ter alguma atuação benéfica (142). De acordo com dados da 
literatura, o suco de uva confere proteção contra o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares, através da diminuição da suscetibilidade da oxidação das moléculas 
de LDL-colesterol e indícios de aumento dos níveis de HDL-colesterol, prevenindo a 
aterosclerose; promoção do relaxamento vascular, diminuindo o fluxo sanguíneo e 
contribuindo para o controle da hipertensão arterial; prevenção da agregação 
plaquetária, pela modulação da molécula de adesão plaquetária 1 (PECAM-1); e 
prevenção de arritmias e infarto do miocárdio, principalmente pelo controle do estresse 
oxidativo (143-145). 

Efeitos benéficos do suco de uva têm sido descritos também na 
atividade cerebral de idosos, melhorando a função cognitiva, memória, aprendizagem 
verbal, reconhecimento de objetos(146,147). Além disso, estudos experimentais 
demonstraram diminuição da peroxidação lipídica e protéica e aumento da atividade 
antioxidante cerebral, bem como melhora na liberação de dopamina e no desempenho 
psicomotor, cognitivo e comportamental de animais tratados com suco de uva (148,149). 

A atividade anticarcinogênica do suco de uva também é descrita na 
literatura. Jung et al.(14) observaram aumento na atividade enzimática hepática da 
glutationa S-transferase, catalase e xantina oxidase e inibição do estágio de iniciação 
da tumoriogênese quimicamente induzida, assim como Morré e Morré (150) e Singletary 
et al.(142). Adicionalmente, foi relatado que o consumo de suco de uva por indivíduos 
saudáveis resultou em redução em danos no DNA de linfócitos e diminuição nos níveis 
de estresse oxidativo (151). 

Especificamente no sistema reprodutor masculino não há estudos 
sobre os efeitos do suco de uva. Entretanto, Jiang et al.(16) identificaram aumento do 
peso testicular e melhora na morfologia dos túbulos seminíferos de ratos expostos a 
2,5-hexanediona e tratados com resveratrol, embora ainda apresentassem diferenças 
significativas em relação ao controle. Além disso, Juan et al.(17) observaram manutenção 
do peso testicular, diminuição do diâmetro com aumento da densidade dos túbulos 
seminíferos, aumento da contagem espermática e aumento nos níveis séricos de FSH, 
LH e testosterona em ratos saudáveis tratados com resveratrol. 
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3. MÉTODOS 

3.1. Animais  

Foram utilizados no presente estudo 108 ratos machos Wistar, 
adultos, provenientes Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais 
(CEDEME) da Universidade Federal de São Paulo. Os trabalhos experimentais 
acerca da reprodução masculina descritos na literatura fazem uso de diferentes 
linhagens de ratos e camundongos(152). A utilização de ratos da linhagem Wistar é 
justificada pela prática anterior dos autores do presente estudo e por ser amplamente 
utilizada em estudos na área de reprodução (8,153,154). A idade adulta dos animais se 
inicia aos 90 dias de vida, período no qual já são considerados sexualmente maduros 
(155). Os animais foram alojados em gaiolas-padrão de polipropileno em sala com 
temperatura controlada (23 ± 1°C) e ciclo claro-esc uro 12:12h (luzes acesas às 
7:00h). Todos os animais receberam água e ração comercial Nuvilab (Nuvital Ltda., 
Curitiba, Paraná), na forma de pellets, ad libitum. O sacrifício foi realizado pelo 
método da decapitação, tendo em vista a interferência de anestésicos em 
parâmetros hormonais (156). 

 Todos os procedimentos experimentais foram conduzidos segundo 
as Normas Internacionais de Pesquisa envolvendo Animais e submetidos à 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP (CEP 1269/10 e CEP 
0019/11) (ANEXOS 1 e 2, respectivamente). 

3.2. Grupos experimentais  

Os animais foram separados aleatoriamente em seis grupos, com vinte 
nos grupos CTRL, Cd, CdSU1 e CdSU2, e catorze nos grupos SU1 e SU2, conforme 
descrito abaixo.  O número de animais por grupo foi determinado considerando a alta 
variabilidade na resposta ao metal (2).  

a) CTRL (controle) : animais submetidos a uma única injeção 
intraperitoneal de solução salina 0,9% e gavagem diária com água (n=20). 

b) Cd (cádmio): animais submetidos a uma única injeção 
intraperitoneal de 1,2 mg/kg peso corporal de cloreto de cádmio e gavagem diária 
com água (n=20). 

c) CdSU1 (cádmio e suco de uva 1 - 1,18g/kg/dia) : animais 
submetidos a uma única injeção intraperitoneal de 1,2 mg/kg peso corporal de 
cloreto de cádmio e gavagem diária de 1,18g/kg de concentrado de suco de uva 
(n=20). 

d) CdSU2 (cádmio e suco de uva 2 - 2,36g/kg/dia) : animais 
submetidos a uma única injeção intraperitoneal de 1,2 mg/kg peso corporal de cloreto 
de cádmio e gavagem diária de 2,36g/kg de concentrado de suco de uva (n=20).
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e) SU1 (suco de uva 1 - 1,18g/kg/dia):  animais submetidos a 

uma única injeção intraperitoneal de solução salina 0,9% e gavagem diária de 
1,18g/kg de concentrado de suco de uva (n=14). 

f) SU2 (suco de uva 2 - 2,36g/kg/dia):  animais submetidos a 
uma única injeção intraperitoneal de solução salina 0,9% e gavagem diária de 
2,36g/kg de concentrado de suco de uva (n=14). 

3.3. Tratamentos 

Período de Tratamento 

O tratamento foi iniciado no dia em que os animais completaram 90 
dias de vida, sendo metade do número de animais de cada grupo sacrificados após 7 
dias, período no qual já é possível observar alterações testiculares, de acordo com 
Predes et al. (153). Os demais animais foram tratados por 56 dias, tempo correspondente 
a um ciclo espermatogênico completo. 

Cloreto de Cádmio 

Os animais expostos ao cádmio receberam uma única injeção 
intraperitoneal de cloreto de cádmio (Nuclear®) na dosagem de 1,2 mg/kg peso 
corporal, aos 90 dias de vida, conforme o protocolo realizado por Predes et al.(153). Os 
animais que não receberam o metal passaram pela mesma situação de estresse 
através de uma única injeção intraperitoneal de solução salina 0,9%, solução isotônica 
que não desencadeia alterações fisiológicas. 

Concentrado de Suco de Uva 

 O concentrado de suco de uva utilizado foi o G8000® contendo 
4,5% de polifenóis, fornecido pela empresa Golden Sucos (Farroupilha-RS, Brasil). 
Esse produto foi obtido pela nanofiltração do suco de uvas vermelhas (Vitis labrusca, 
principalmente da variedade Concord) seguida de concentração por evaporação a 68º 
Brix(157). Desta forma, o G8000® apresenta maior concentração de compostos 
polifenólicos em relação ao suco de uva apenas concentrado por evaporação. 

 A determinação do conteúdo fenólico total e a análise da atividade 
antioxidante do concentrado de suco de uva in vitro foram realizados por Aguiar et 
al.(157). Além disso, os mesmos autores realizaram a caracterização dos compostos 
presentes no produto por espectrometria de massa, conforme segue no quadro 1.
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QUADRO 1 - COMPOSTOS IDENTIFICADOS NO 
CONCENTRADO DE SUCO DE UVA (G8000®)  

Compostos Abundância 
relativa (%) 

Resveratrol 30 

Ácido palmítico 17 

Ácido linoléico 18 

Quercetina 10 

Ácido cafeoil tartárico 28 

Dimetoxi-flavilium 50 

Ácido fertárico 47 

Cafeoil glucose 35 

Ácido cafeoilquínico 15 

[Dissacarídeo + H2O]- 65 

Kaempferol-galactosídeo 11 

Peonidina-glucosídeo 8 

Quercetina-3-O-glucoronídeo 26 

Malvidina-glucosídeo 24 

Petunidina-3-O-acetilglucosídeo 16 

Peonidina 3-p-cumaroilglucosídeo 11 

Malvidina 3-O-p-
cumaroilglucosídeo 

11 

Fonte: Aguiar et al.(2011)(157) 

Obs: A abundância relativa apresentada refere-se à 
quantidade das substâncias em relação ao composto 
mais abundante (ainda não identificado), em 
porcentagem. 
 

Considerando os resultados publicados anteriormente, a primeira 
concentração de G8000® utilizada no presente estudo foi a mesma utilizada por Aguiar 
et al.(157) ao avaliarem os efeitos do mesmo produto sobre lesões hepáticas oxidativas 
induzidas por dieta rica em colesterol (1,18g/kg peso corporal/dia) (Os cálculos estão 
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apresentados de forma detalhada no APÊNDICE A). A segunda quantidade de G8000® 
corresponde ao dobro da primeira (2,36g/kg peso corporal/dia). Afim de manter o peso 
atualizado para o preparo das doses, os animais foram pesados quatro vezes por 
semana. O concentrado de suco de uva foi administrado diariamente por gavagem 
durante 7 ou 56 dias, possibilitando o controle preciso da quantidade ingerida pelos 
animais. 

3. 4. Método de avaliação do ganho de massa corpora l 

O ganho de peso corporal dos animais foi determinado através da 
diferença entre o peso obtido no final e no início do experimento. As pesagens foram 
realizadas no período da tarde em balança digital e o peso considerado foi o obtido no 
momento em que o animal tivesse estabilizado as quatro patas na superfície. 

3.5. Quantificação dos níveis séricos de testostero na  

A quantificação dos níveis séricos de testosterona foi realizada por 
meio de ensaio de quimioluminescência imunométrica (Advia Centauro, Bayer 
Corporation, Tarrytown, NY, EUA).  

3.6. Determinação do peso relativo dos órgãos repro dutivos 

Foram determinados os pesos absolutos do testículo, epidídimo, 
próstata e vesícula seminal em balança analítica. Para órgãos pares (testículos e 
epidídimos) foi utilizada a média entre o lado esquerdo e direito. A próstata foi separada 
nas porções ventral e dorsolateral para pesagem, enquanto as vesículas seminais 
foram pesadas juntas e com as glândulas coaguladoras. Os testículos e epidídimos 
foram pesados frescos, enquanto a próstata e as vesículas seminais foram pesadas 
após fixação. O peso relativo foi obtido considerando o peso absoluto dos órgãos e o 
peso corporal final a partir da fórmula: peso absoluto do órgão/ peso corporal x 100 

  A determinação do peso relativo possibilita a adequação dos 
valores absolutos em relação ao peso corporal do animal, calculando-se o percentual 
de massa corporal alocado em cada órgão. Este valor foi o utilizado para análise 
estatística. Para os testículos, o peso relativo é denominado índice gonadossomático 
(IGS). 

3.7. Determinação da produção diária de espermatozo ides 

Após a remoção da túnica albugínea, aproximadamente ¼ do testículo 
direito foi separado e conservado a -80°C para post erior dosagem de antioxidantes 
teciduais. A porção restante foi mantida à -20ºC até o processamento para a 
determinação da produção diária de espermatozoides (PDE). A técnica utilizada, 
proposta por Robb et al.(158), é baseada na resistência das espermátides alongadas 
presentes nas fases 17-19 da espermatogênese a intenso estresse mecânico, devido à 
elevada compactação da cromatina. Desta forma, durante a homogeneização tecidual, 
na presença de um surfactante, todas as outras células são degradadas, sendo 
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possível estimar o número de espermátides em fase tardia de maturação (APÊNDICE 
B) 

3.8. Método de avaliação da morfologia espermática 

Para avaliar o percentual de espermatozoides morfologicamente 
anormais foram utilizados espermatozoides armazenados na cauda do epidídimo, 
conforme proposto por Seed et al.(159). Para tanto, a cauda do epidídimo previamente 
congelada à -20º C foi submetida à incisão e posteriormente imersa em solução tampão 
PBS (tampão fosfato salina) para promover a difusão dos gametas ao meio aquoso.  
Em seguida, a solução obtida foi colocada em lâminas histológicas para análise em 
microscópio de luz. 

Duzentos espermatozoides por animal foram analisados 
microscopicamente em aumento de 400x, de acordo com o realizado por alguns autores 
(160,98) e proposto em consenso por Seed et al.(159) . A classificação foi determinada por 
duas categorias: normal e anormal, visando minimizar a interferência de interpretações 
subjetivas e facilitar a análise estatística (para detalhes ver Seed et al.(159). As 
anormalidades encontradas foram tabuladas e analisadas como variável qualitativa para 
complementar e auxiliar a interpretação dos resultados obtidos.  

3.9. Método de análise histopatológica testicular 

Após a remoção, o testículo esquerdo foi imediatamente fixado em 
solução de Alfac (85% de álcool etílico 80GL, 10% formaldeído e 5% ácido acético 
glacial). Foram feitas incisões nos polos testiculares para facilitar a fixação. Após 24 
horas, o testículo foi cortado em duas metades e mantido em álcool 80% até a 
realização da inclusão. Durante o processamento, o material foi desidratado numa série 
crescente de etanol, diafanizados em xilol e incluídos em parafina para as análises 
histopatológicas, em cortes de 3-5µm, após coloração por hematoxilina/eosina. 

Para análise das alterações histopatológicas considerando processo 
inflamatório, necrose e degeneração tecidual, foi utilizado método semi-quantitativo 
adaptado de Zhang et al.(161) com o estabelecimento de pontuação para cada 
característica observada conforme apresentado no quadro 2. Para tal análise foram 
utilizados pelo menos 5 animais de cada grupo experimental. 

QUADRO 2 - CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 
PARA ALTERAÇÕES HISTOPATOLÓGICAS 

Pontuação Alteração 
0 Ausente 

1 Congestão vascular e/ou 
necrose 

2 
Infiltrado inflamatório 

mononuclear 
3 Degeneração tecidual 
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Para avaliação histopatológica da espermatogênese foi utilizado o 
critério de Johnsen, proposto por Johnsen (1970)(162) para biópsia testicular em 
humanos e utilizado por diversos autores em animais de experimentação como Yari et 
al.(163), Sukhotnik et al.(164), Bashir et al.(165) e Bal et al.(166). O número de túbulos 
seminíferos analisados não está bem estabelecido na literatura, variando entre 5 e 100 
túbulos. Desta forma, foi considerada apropriada e suficiente a análise de 50 túbulos 
seminíferos de cada animal, cortados horizontalmente e selecionados aleatoriamente, 
conforme realizado por Lee et al.(167). Os resultados foram expressos em média e 
desvio padrão. O quadro 3 apresenta a descrição das pontuações referentes a cada 
alteração histopatológica apresentada. 

QUADRO 3 - CRITÉRIO DE JOHNSEN PARA ANÁLISE 
HISTOPATOLÓGICA DA ESPERMATOGÊNESE  

Pontuação  Caracterização da espermatogênese 

10 Espermatogênese completa 

9 
Muitas espermátides alongadas, epitélio tubular 
desorganizado, fechamento do lúmen 

8 Poucas espermátides alongadas 

7 
Ausência de espermátides alongadas, muitas 
espermátides arredondadas 

6 

Ausência de espermátides alongadas, poucas 
espermátides arredondadas, interrupção da 
espermatogênese no estágio de espermátide, alteração 
da diferenciação espermática 

5 Ausência de espermátides, muitos espermatócitos 

4 
Ausência de espermátides, poucos espermatócitos, 
espermatogênese interrupção no estágio de 
espermatócito primário 

3 Somente espermatogônia 

2 
Ausência de células germinativas, somente células de 
Sertoli 

1 
Ausência de células do epitélio seminífero, esclerose 
tubular 

Fontes: Yari et al. (2010)(163), Sukhotnik et al. (2008)(164), Bashir et al. 
(2009)(165) e Bal et al. (2011)(166) 

 

3.10. Método de análise histomorfométrica testicula r 

A análise histomorfométrica foi constituída pela determinação do 
diâmetro tubular e da porcentagem de área tubular e intersticial. O diâmetro tubular 
médio por animal foi obtido a partir da mensuração de 30 secções transversais de 
túbulos seminíferos selecionados aleatoriamente, conforme proposto por Predes et 
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al.(153) e Bal et al.(166). Para a determinação da porcentagem de área tubular e intersticial 
foram utilizadas 15 imagens selecionadas aleatoriamente(153). As imagens foram 
capturadas através de microscópio de luz (Carl Zeiss, Alemanha) em aumento de 200x 
e analisadas através do programa AxioVision 4.8 (Carl Zeiss, Alemanha). 

3.11. Avaliação de marcadores antioxidantes tecidua is 

Neste trabalho foram avaliados os níveis de antioxidantes enzimáticos 
e não enzimáticos a partir de uma porção testicular (aproximadamente ¼ do testículo 
direito) congelada a -80ºC, temperatura necessária para a manutenção da atividade 
enzimática. 

3.12. Determinação da atividade enzimática da super óxido dismutase 

A determinação da atividade enzimática da SOD total testicular foi 
realizada em espectrofotômetro a 560nm, 25ºC por 3 minutos pelo método de 
microplaca proposto por Ewing e Janero (1995)(168) e a leitura feita através do software 
SoftMax®  (Bioanalytical Company, EUA). A SOD mitocondrial ou dependente de 
manganês (Mn-SOD) foi determinada pelo mesmo método, apenas acrescentando 
cianeto de potássio (KCN) para bloquear a atividade da SOD citoplasmática ou 
dependente de cobre e zinco (CuZn-SOD). A atividade desta última foi estabelecida 
pela diferença entre a SOD total e mitocondrial. As reações envolvidas na determinação 
da atividade da SOD então descritas no APÊNDICE C. Os valores resultantes foram 
expressos em unidade de SOD/ g tecido. 

3.13. Determinação da atividade enzimática da catal ase  

O ensaio para determinação da atividade enzimática da catalase 
testicular foi baseado no método espectrofotométrico descrito por Adamo et al.(169), que 
avalia a velocidade de decomposição do peróxido de hidrogênio pela enzima. A 
atividade da CAT foi determinada cineticamente a 230nm, 30ºC por 3 minutos no 
espectrofotômetro Hitachi modelo U-2010 através do software UV Solutions® (Hitachi 
High Technologies America,USA). Os valores obtidos foram expressos em unidade de 
CAT/ g de tecido. O ensaio está descrito detalhadamente no APÊNDICE D. 

3.14. Quantificação de proteínas totais 

Para a normalização da atividade das enzimas antioxidantes 
superóxido dismutase e catalase, o conteúdo de proteínas totais foi dosado a partir de 
uma alíquota adquirida dos respectivos homogenatos pelo método de Kolodny e 
Mumford (1976)(170) através do kit Bio Rad® (Berkeley, Califórnia, EUA). A leitura foi 
realizada em espectrofotômetro através do software SoftMax®  (Bioanalytical Company, 
EUA). 

3.15. Quantificação da glutationa   

O ensaio da glutationa foi baseado no método espectrofotométrico de 
Tietze (1969)(171), utilizando-se um extrato ácido do tecido testicular, a 412 nm, 25ºC no 
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espectrofotômetro Hitachi modelo U-2010 através do software UV Solutions® (Hitachi 
High Technologies America,USA). Os valores obtidos foram expressos em µmol GSH/ g 
de tecido. O protocolo utilizado está descrito detalhadamente no APÊNDICE E. 

3.16. Análises estatísticas  

Para estudar o comportamento das variáveis-resposta em relação ao 
uso de cádmio, concentração do suco de uva e período de tratamento utilizado, 
empregou-se o modelo de análise de variância com três fatores fixos e o método de 
comparações múltiplas de Bonferroni. Para a análise histopatológica semi-quantitativa 
foram feitas comparações simultâneas não paramétricas. Foi considerado o nível de 
significância de 5% (p≤0,05). 
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4. RESULTADOS 

Ganho de Massa Corporal 

Não houve alteração no ganho de peso dos animais tratados por 7 
dias. Já em 56 dias houve diferença estatisticamente significativa nos animais tratados 
apenas com cádmio (p=0,009). A ingestão do concentrado de suco de uva não alterou 
este parâmetro ao final dos dois períodos de tratamento. Os valores obtidos estão 
representados graficamente na fig. 4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Gráfico demonstrativo das variações no ganho de massa corporal   
** p≤0,01 em relação ao CTRL 
CTRL: controle, Cd: cádmio, CdSU1: cádmio e 1ª dosagem de G8000®, 

CdSU2: cádmio e 2ª dosagem de G8000® , SU1: 1ª dosagem de G8000®, SU2: 2ª 
dosagem de G8000®  

Níveis séricos de testosterona  

Os níveis séricos de testosterona apresentaram-se reduzidos nos 
animais tratados apenas com cloreto de cádmio (grupo Cd) após 7 dias de exposição 
(p=0,001), havendo diferença estatística também entre os grupos CdSU2 e SU2 
(p=0,008). Da mesma forma, após 56 também foi observado redução deste parâmetro 
no grupo Cd (p=0,001), enquanto o grupo CdSU2 apresentou níveis séricos de 
testosterona superiores à este grupo (p=0,002). Além disso, houve diferença entre os 
grupos CdSU1 e SU1 (p=0,001) e CdSU2 e SU2 (p=0,001) neste período. Os principais 
resultados estão apresentados graficamente na fig. 5.  
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Fig. 5. Gráfico demonstrativo dos níveis séricos de testosterona 
*** p≤0,001 em relação ao CTRL 
b p≤0,01 em relação ao Cd 
CTRL: controle, Cd: cádmio, CdSU1: cádmio e 1ª dosagem de G8000®, 

CdSU2: cádmio e 2ª dosagem de G8000®, SU1: 1ª dosagem de G8000®, SU2: 2ª 
dosagem de G8000®  

 

Peso Relativo dos Órgãos Reprodutivos 

Em relação ao peso relativo dos órgãos reprodutivos dos animais 
tratados por 7 dias, apenas o peso relativo epididimal foi alterado pela exposição ao 
cádmio (p=0,013). O índice gonadossomático e o peso relativo da próstata ventral e 
dorsolateral e vesícula seminal não foram alterados em nenhum dos grupos 
experimentais nesse período. A TAB. 1 apresenta os valores de peso relativo dos 
órgãos reprodutivos. Os valores do índice gonadossomático estão representados 
graficamente na fig. 6. 

TAB. 1 -  MEDIDAS DESCRITIVAS REFERENTES AO PESO RELATIVO (%) DO EPIDÍDIMO, PRÓSTATA 
VENTRAL E DORSOLATERAL E VESÍCULA SEMINAL APÓS 7 DIAS DE TRATAMENTO, APRESENTADOS 
EM MÉDIA E DESVIO PADRÃO 

Parâmetros  CTRL Cd CdSU1 CdSU2 SU1 SU2 

Epidídimo 0,118 ± 0,015 0,103 ± 0,020** 0,112 ± 0,028 0,108 ± 0,020 0,183 ± 0,106 0,127 ± 0,020 

Próstata 
Ventral 

0,095 ± 0,011 0,084 ± 0,023 0,094 ± 0,022 0,077 ± 0,019 0,072 ± 0,023 0,081 ± 0,030 

Próstata 
Dorsolateral 

0,061 ± 0,017 0,067 ± 0,019 0,052 ± 0,015 0,053 ± 0,016 0,051 ± 0,016 0,048 ± 0,022 

Vesícula 
Seminal 

0,197 ± 0,062 0,138 ± 0,064 0,167 ± 0,070 0,157 ± 0,084 0,141 ± 0,031 0,132 ± 0,054 

Teste estatístico: Análise de variância com 3 fatores fixos e comparações múltiplas de Bonferroni 
**p≤0,01em relação ao CTRL  
CTRL: controle, Cd: cádmio, CdSU1: cádmio e 1ª dosagem de G8000®, CdSU2: cádmio e 2ª dosagem de 
G8000® , SU1: 1ª dosagem de G8000®, SU2: 2ª dosagem de G8000® 
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Após 56 dias, o peso relativo do epidídimo do grupo Cd apresentou 
redução estatisticamente significativa em relação ao controle (p=0,001), enquanto o 
grupo CdSU2 apresentou valores superiores ao grupo Cd (p=0,013). A próstata ventral 
foi diminuída do grupo Cd em relação ao controle (p=0,008). Por outro lado, o grupo 
CdSU2 apresentou valores superiores ao Cd, com p=0,052. O peso relativo da próstata 
dorsolateral não apresentou alteração sob nenhuma condição avaliada e a vesícula 
seminal foi reduzida nos grupos Cd e SU1 em relação ao controle, com p=0,002 para as 
duas comparações. Todos os valores obtidos nos parâmetros descritos estão 
representados na TAB. 2. 

Em relação ao índice gonadossomático nesse período, os grupos Cd e 
CdSU1 apresentaram drástica redução em relação ao controle (p=0,001 nas duas 
comparações), enquanto o grupo CdSU2 apresentou valores superiores aos dos grupos 
Cd e CdSU1, com p=0,003 e p=0,018, respectivamente (fig. 6). Ainda nesse parâmetro, 
foi observado valores inferiores no grupo CdSU1 em relação ao grupo SU1 (p=0,001). 
Houve diferença também entre os grupos correspondentes Cd-7 dias e Cd-56 dias 
(p=0,015) e CdSU1-7 dias e CdSU1-56 dias (p=0,002). 

TAB. 2 - MEDIDAS DESCRITIVAS REFERENTES AO PESO RELATIVO (%) DO EPIDÍDIMO, PRÓSTATA 
VENTRAL E DORSOLATERAL E VESÍCULA SEMINAL APÓS 56 DIAS DE TRATAMENTO, APRESENTADOS EM 
MÉDIA E DESVIO-PADRÃO 
Parâmetros  CTRL Cd CdSU1 CdSU2 SU1 SU2 

Epidídimo 0,144 ± 0,009 0,072 ± 0,005*** 0,091 ± 0,027 0,122 ± 0,027a 0,152 ± 0,016 0,151 ± 0,016 

Próstata 
Ventral 0,088 ± 0,020 0,053 ± 0,017** 0,077 ±  0,011 0,084 ±  0,022b 0,095 ± 0,034 0,105 ± 0,018 

Próstata 
Dorsolateral 0,059 ± 0,021 0,041 ± 0,010 0,048 ±  0,014 0,064 ±  0,013 0,059 ± 0,027 0,071 ± 0,026 

Vesícula 
Seminal 

0,273 ± 0,036 0,161 ± 0,036** 0,185 ±  0,035 0,210 ±  0,047 0,141± 0,053** 0,218 ± 0,063 

Teste estatístico: Análise de variância com 3 fatores fixos e comparações múltiplas de Bonferroni 
**p≤0,01em relação ao CTRL  ***p≤0,001 em relação ao CTRL  
ap ≤ 0,05 em relação ao Cd  bp≤0,01 em relação ao Cd 

CTRL: controle, Cd: cádmio, CdSU1: cádmio e 1ª dosagem de G8000®, CdSU2: cádmio e 2ª dosagem de G8000® , SU1: 1ª 
dosagem de G8000®, SU2: 2ª dosagem de G8000®  
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Fig. 6. Gráfico demonstrativo dos valores de índice gonadossomático. 
*** p≤0,001 em relação ao CTRL 
b p≤0,01 em relação do Cd 
CTRL: controle, Cd: cádmio, CdSU1: cádmio e 1ª dosagem de G8000®, 

CdSU2: cádmio e 2ª dosagem de G8000® , SU1: 1ª dosagem de G8000®, SU2: 2ª 
dosagem de G8000®  

 

Produção Diária de Espermatozoides 

 Dentre os animais tratados por 7 dias, apenas o grupo Cd apresentou 
redução estatisticamente significativa na produção diária de espermatozoides, com 
p=0,001. Além disso, houve diferença significativa do mesmo grupo quando comparado 
aos grupos CdSU1 e CdSU2, com p=0,007 para as duas comparações. Dos animais 
tratados por 56 dias, todos os grupos expostos ao cloreto de cádmio, tratados ou não 
com o concentrado de suco de uva, apresentaram redução estatisticamente significativa 
na produção espermática diária (p=0,001 para todas as comparações). Os grupos 
tratados apenas com o concentrado de suco de uva não apresentaram alterações neste 
parâmetro em nenhum dos períodos de tratamento (fig. 7). Também houve diferença 
estatística entre os grupos correspondentes CdSU1-7 dias e CdSU1-56 dias (p=0,001) 
e CdSU2-7 dias e CdSU2-56 dias (p=0,014).  
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Fig.7 .Gráfico demonstrativo da produção diária de espermatozoides. 
*** p≤0,001 em relação ao CTRL 
b p≤0,01 em relação aos Cd 
CTRL: controle, Cd: cádmio, CdSU1: cádmio e 1ª dosagem de G8000®, 

CdSU2: cádmio e 2ª dosagem de G8000® , SU1: 1ª dosagem de G8000®, SU2: 2ª 
dosagem de G8000®  

Morfologia Espermática 

No período de tratamento por 7 dias, não houve diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos (fig. 8). De acordo com a análise 
descritiva, espermatozoides com cabeça isolada, sem curvatura e amorfa foram as 
alterações de cabeça mais prevalentes, enquanto flagelo isolado, quebrado e enrolado 
foram as alterações de flagelo mais prevalentes. O quadro 4 apresenta a distribuição de 
frequência relativa das alterações na morfologia espermática após 7 dias de tratamento. 

QUADRO 4. DISTRIBUIÇÃO DE FREQUENCIA RELATIVA (%) DAS ALTERAÇÕES ENCONTRADAS 
EM ANÁLISE MORFOLÓGICA APÓS 7 DIAS DE TRATAMENTO  

Alterações de Cabeça Alterações de Flagelo 
  

Isolada Curvatura 
reduzida 

Sem 
curvatura Amorfa Isolado Dobrado  Enrolado  Quebrado  

CTRL 25,4 0 1,75 0 18,35 0 0 0,45 

Cd 34,8 0,05 4,3 0,3 22,4 0 0,75 1,5 

CdSU1 30,8 0 2,85 0 17,6 0 0,25 0,8 

CdSU2 27,55 0,1 3,2 0 20,3 0 0,65 0,5 

SU1 23,42 0,17 1,58 0,08 19,33 0 0,25 0,75 

SU2 19,21 0 3 0,21 25,57 0 0,21 0,86 
CTRL: controle, Cd: cádmio, CdSU1: cádmio e 1ª dosagem de G8000®, CdSU2: cádmio e 2ª dosagem 
de G8000® , SU1: 1ª dosagem de G8000®, SU2: 2ª dosagem de G8000®  
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 Nos animais tratados por 56 dias, os grupos Cd, CdSU1 e CdSU2 
apresentaram redução estatisticamente significativa na porcentagem de 
espermatozoides normais (p=0,001, p=0,001 e p=0,006, respectivamente). Apesar 
disso, o grupo CdSU2 apresentou maior porcentagem de espermatozoides normais 
quando comparado ao grupo Cd (p=0,003), enquanto a comparação entre Cd e CdSU1 
resultou em p=0,067 (fig. 8). Além disso, houve diferença significativa entre os grupos 
CdSU1 e SU1, com p=0,003. Os grupos SU1 e SU2 não apresentaram alterações neste 
parâmetro.  

De acordo com a análise descritiva, espermatozoides com cabeça 
isolada, curvatura reduzida e amorfa foram as alterações de cabeça mais prevalentes, 
enquanto flagelo isolado, quebrado e enrolado foram as alterações de flagelo mais 
prevalentes.  As características morfológicas alteradas nos espermatozoides analisados 
foram mais presentes nos animais tratados com cádmio, sendo menos frequente nos 
animais que consumiram o concentrado de suco de uva concomitantemente.  O quadro 
5 apresenta a distribuição de frequência relativa de cada alteração observada na 
cabeça e no flagelo dos espermatozoides avaliados após 56 dias de tratamento. 

  

QUADRO 5 - DISTRIBUIÇÃO DE FREQUENCIA RELATIVA (%) DAS ALTERAÇÕES ENCONTRADAS 
EM ANÁLISE MORFOLÓGICA APÓS 56 DIAS DE TRATAMENTO  

Alterações de Cabeça Alterações de Flagelo 

  
Isolada Curvatura 

reduzida 
Sem 

curvatura Amorfa Isolado Dobrado  Enrolado  Quebrado  

CTRL 8,6 0,25 0 0 4,83 0 1,08 0,41 

Cd 31,29 0,4 1,75 1,83 22,83 3,41 4,26 5,8 

CdSU1 44,66 0,25 0,25 0,25 28,41 1,41 0 0,58 

CdSU2 27,58 0,58 0,16 0,25 10,75 1,5 0,25 1,33 

SU1 23,55 0,11 0 0 8,61 0,08 0,3 0,11 

SU2 29,58 0 0 0 8,75 0 0,25 0 
CTRL: controle, Cd: cádmio, CdSU1: cádmio e 1ª dosagem de G8000®, CdSU2: cádmio e 2ª dosagem 
de G8000® , SU1: 1ª dosagem de G8000®, SU2: 2ª dosagem de G8000®  
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Fig. 8: Gráfico demonstrativo do percentual de espermatozoides normais.  
** p≤0,01 em relação ao CTRL 
*** p≤0,001 em relação ao CTRL 
b p ≤0,01 em relação ao Cd 
CTRL: controle, Cd: cádmio, CdSU1: cádmio e 1ª dosagem de G8000®, 

CdSU2: cádmio e 2ª dosagem de G8000® , SU1: 1ª dosagem de G8000®, SU2: 2ª 
dosagem de G8000®  

Análise histopatológica testicular 

Na análise histopatológica considerando processo inflamatório, 
necrose e degeneração tecidual dos grupos experimentais tratados por 7 dias, houve 
diferença significativa  dos  grupos Cd, CdSU1 e CdSU2 em relação ao CTRL, com 
p=0,001, p=0,002 e p=0,022, respectivamente. Também houve diferença entre os 
grupos CdSU1 e SU1 (p=0,002) e CdSU2 e SU2 (p=0,022). Os principais resultados 
estão descritos na TAB. 3. A fig. 9 ilustra as alterações observadas nesse período.  

TAB. 3 -  NÚMERO TOTAL DE ANIMAIS EM TODOS OS GRUPOS 
TRATADOS POR 7 DIAS, DE ACORDO COM O GRAU DE 
ALTERAÇÕES HISTOPATOLÓGICAS NO TECIDO TESTICULAR  

Grupos   Pontuação 
  0 1 2 3 
CTRL 7 0 0 0 
Cd*** 2 1 2 4 
CdSU1** 4 1 2 3 
CdSU2* 5 1 1 3 
SU1 6 0 0 0 
SU2 7 0 0 0 
Teste estatístico: comparações múltiplas não paramétricas 
*p≤0,05 em relação ao CTRL, **p≤0,01em relação ao CTRL, 
***p≤0,001em relação ao CTRL.  CTRL: controle, Cd: cádmio, CdSU1: 
cádmio e 1ª dosagem de G8000®, CdSU2: cádmio e 2ª dosagem de 
G8000® , SU1: 1ª dosagem de G8000®, SU2: 2ª dosagem de G8000® 
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Fig. 9. Ilustração das alterações observadas em análise 
histopatológica do tecido testicular dos animais após 7 dias de tratamento. (A) 
Ausência de alterações (pontuação 0). (B) Presença de congestão vascular (seta) 
(pontuação 1). (C) Presença de infiltrado inflamatório mononuclear no tecido 
intersticial (setas) (pontuação 2). (D) Presença de células gigantes multinucleadas 
(setas) e degeneração tecidual (pontuação 3). 

Nesta mesma análise, para os grupos experimentais tratados por 56 
dias, houve diferença estatisticamente significativa dos grupos Cd e CdSU1 em 
relação ao CTRL (p=0,001 e p=0,048, respectivamente). Além disso, observou-se 
diferenças significativas do grupo Cd em relação aos grupos CdSU1 e CdSU2 
(p=0,002 e p=0,001, respectivamente). Também foi observado diferença estatística 
entre os grupos CdSU1 e SU1 (p=0,048). Os principais resultados desta análise 
estão descritos na TAB. 4. A fig. 10 ilustra as alterações observadas após 56 dias 
de tratamento pelo critério de pontuação estabelecido. 

TAB. 4 -  NÚMERO TOTAL DE ANIMAIS EM TODOS OS GRUPOS 
TRATADOS POR 56 DIAS, DE ACORDO COM O GRAU DE 
ALTERAÇÕES HISTOPATOLÓGICAS NO TECIDO TESTICULAR  
Grupos Pontuação 
  0 1 2 3 
CTRL 7 0 0 0 
Cd*** 0 0 1 4 
CdSU1*b 3 0 3 1 
CdSU2c 5 0 2 1 
SU1 5 0 0 0 
SU2 5 0 0 0 
Teste estatístico: comparações múltiplas não paramétricas 
*p≤0,05 em relação ao CTRL, ***p≤0,001em relação ao CTRL bp≤0,01 em 
relação ao Cd, cp≤0,001 em relação ao Cd. CTRL: controle, Cd: cádmio, 
CdSU1: cádmio e 1ª dosagem de G8000®, CdSU2: cádmio e 2ª dosagem 
de G8000®, SU1: 1ª dosagem de G8000®, SU2: 2ª dosagem de G8000® 

(A) (B) 

(C) (D) 
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Fig. 10.  Ilustração das alterações observadas em análise histopatológica 
do tecido testicular dos animais após 56 dias de tratamento. (A) Ausência de 
alterações histopatológicas (pontuação 0). (B) Presença de necrose (setas) 
(pontuação 1). (C) Presença de necrose, infiltrado inflamatório mononuclear e 
congestão vascular (setas) (pontuação 2). (D) Degeneração tecidual (pontuação 
3). 

 Na análise histopatológica da espermatogênese, segundo o critério 
de Johnsen, dos animais tratados por 7 e 56 dias, houve redução estatisticamente 
significativa nos grupos Cd, CdSU1 e CdSU2 (p=0,001,para todas as comparações). 
Esses resultados estão apresentados na TAB. 5. A fig. 11 ilustra as pontuações 
observadas no presente estudo de acordo com o critério utilizado. 

TAB. 5  - AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DA ESPERMATOGÊNESE DE ACORDO COM CRITÉRIO 
DE JOHNSEN NOS GRUPOS TRATADOS POR 7 E 56 DIAS 

  CTRL Cd CdSU1 CdSU2 SU1 SU2 

7 dias 9,95 ± 0,04 4,37 ± 3,71*** 5,21 ± 4,21*** 5,91 ± 4,31*** 9,93 ± 0,03 9,97 ± 0,02 

56 dias 9,95 ± 0,03 1,26 ± 0,50*** 3,72 ± 3,03*** 7,08 ± 4,11*** 9,90 ± 0,05 9,94 ± 0,04 

Teste estatístico: Análise de variância com 3 fatores fixos e comparações múltiplas de Bonferroni 
***p≤0,001 em relação ao CTRL. CTRL: controle, Cd: cádmio, CdSU1: cádmio e 1ª dosagem de 
G8000®, CdSU2: cádmio e 2ª dosagem de G8000® , SU1: 1ª dosagem de G8000®, SU2: 2ª dosagem 
de G8000® 

(A) (B) 

(C) (D) 
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Fig. 11. Ilustração das alterações histopatológicas da espermatogênese 
observadas, segundo o critério de Johnsen. As legendas correspondem ao 
valor da pontuação. As figuras com letras a e b representam a mesma 
pontuação, embora com diferentes perfis inflamatórios. 
 

Análise Histomorfométrica Testicular 
 

 Os resultados obtidos na análise de porcentagem de área tubular e 
intersticial foram independentes do período de tratamento. Desta forma, tanto em 7 
quanto em 56 dias, os grupos Cd, CdSU1 e CdSU2 apresentaram redução da área 
ocupada pelos túbulos seminíferos (p=0,001, p=0,001 e p=0,009, respectivamente) e 
aumento da área intersticial (p=0,001, p=0,001 e p=0,008, respectivamente). Por outro 
lado, o grupo CdSU2 apresentou valores superiores ao grupo Cd nesses dois 
parâmetros (p=0,016 e p=0,015, respectivamente).  

Em relação ao diâmetro tubular, após 7 dias, não houve diferença 
significativa entre os grupos Cd e CTRL (p=0,060). Apesar disso, o grupo CdSU1 
apresentou valores menores em relação ao grupo SU1.Diferentemente, após 56 dias, 
enquanto o grupo Cd apresentou redução do diâmetro tubular (p=0,001), o grupo 
CdSU2 apresentou valores superiores ao grupo Cd (p=0,001). Além disso, houve 

10 09 08 

07 06 05 

04 03 02a 

02b 01a 01b 
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diferença entre os grupos CdSU1 e SU1 (p=0,001) e entre os grupos correspondentes 
Cd-7 dias e Cd-56 dias (p=0,005).  

Os valores obtidos na análise histomorfométrica testicular após 7 e 56 
dias estão descritos na TAB.6 e TAB.7, respectivamente. As figs. 12 (7 dias) e 13 (56 
dias) ilustram as características de área tubular e intersticial observadas nos grupos 
expostos ao cádmio. 

 
 

TAB. 6  - VALORES REFERENTES À PORCENTAGEM DE ÁREA TUBULAR E INTERSTICIAL E DIÂMETRO 
TUBULAR APÓS 7 DIAS DE TRATAMENTO, EXPRESSOS EM MÉDIA E DESVIO-PADRÃO 

Parâmetros CTRL Cd CdSU1 CdSU2 SU1 SU2 

Área  
tubular (%) 

77,34 ± 5,30 55,34 ± 6,53*** 60,71 ±14,02*** 62,40 ± 10,44**b 74,00 ± 4,82 75,93 ± 4,22 

Área 
intersticial (%) 

22,65 ± 5,30 44,65 ± 6,53*** 39,28 ±14,02*** 37,60 ± 10,44**b 25,99 ± 4,82 24,06 ± 4,22 

Diâmetro 
tubular (µm) 

289,99 ± 23,77 234,46 ± 27,82 239,18 ± 51,36 241,61 ± 32,76 310,14 ± 16,13 294,8 ± 17,66 

Teste estatístico: Análise de variância com 3 fatores fixos e comparações múltiplas de Bonferroni 
**p≤0,01 em relação ao CTRL, ***p≤0,001 em relação ao CTRL, bp≤0,01 em relação ao Cd 

CTRL: controle, Cd: cádmio, CdSU1: cádmio e 1ª dosagem de G8000®, CdSU2: cádmio e 2ª dosagem de 
G8000®, SU1: 1ª dosagem de G8000®, SU2: 2ª dosagem de G8000®  
 
 

 

 

 

TAB. 7  - VALORES REFERENTES À PORCENTAGEM DE ÁREA TUBULAR E INTERSTICIAL E DIÂMETRO 
TUBULAR APÓS 56 DIAS DE TRATAMENTO, EXPRESSOS EM MÉDIA E DESVIO-PADRÃO 

Parâmetros CTRL Cd CdSU1 CdSU2 SU1 SU2 

 Área 
 Tubular (%) 

71,90 ± 3,40 48,19 ± 8,50*** 49,89 ± 9,58*** 65,11 ± 14,73**b 76,60 ± 2,12 75,52 ± 3,40 

Área  
intersticial (%) 

26,84 ± 3,54 51,80 ± 8,50*** 50,10 ± 9,58*** 34,88 ± 14,73**b 23,39 ± 2,12 24,47 ± 3,40 

Diâmetro  
tubular (µm) 

307,09 ± 18,70 150,08 ± 19,32*** 196,08 ± 50,60  250,93 ± 65,60b 288,05 ± 13,49 293,91 ± 10,96 

Teste estatístico: Análise de variância com 3 fatores fixos e comparações múltiplas de Bonferroni  
**p≤0,01 em relação ao CTRL, ***p≤0,001 em relação ao CTRL, bp≤0,01 em relação ao Cd 
CTRL: controle, Cd: cádmio, CdSU1: cádmio e 1ª dosagem de G8000®, CdSU2: cádmio e 2ª dosagem de 
G8000®, SU1: 1ª dosagem de G8000®, SU2: 2ª dosagem de G8000® 
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Fig. 12.  Características das áreas tubular e intersticial observadas 
após 7 dias de tratamento nos grupos expostos ao cádmio. (I) grupo controle (CTRL). 
(J) grupo apenas exposto ao cádmio (Cd). (K) grupo exposto ao cádmio tratado com a 
primeira dosagem de G8000® (CdSU1). (L) grupo exposto ao cádmio tratado com a 
segunda dosagem de G8000® (CdSU2). Note aumento da área intersticial e redução da 
área tubular nos grupos Cd e CdSU1, bem como manutenção desses parâmetros no 
grupo CdSU2, quando comparados ao CTRL. AT: área tubular, AI: área intersticial. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13.  Características das áreas tubular e intersticial observadas 
após 56 dias de tratamento nos grupos expostos ao cádmio. (M) grupo controle (CTRL). 
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(N) grupo apenas exposto ao cádmio (Cd). (O) grupo exposto ao cádmio tratado com a 
primeira dosagem de G8000® (CdSU1). (P) grupo exposto ao cádmio tratado com a 
segunda dosagem de G8000® (CdSU2). Note aumento da área intersticial e redução da 
área tubular nos grupos Cd e CdSU1, bem como manutenção desses parâmetros no 
grupo CdSU2, quando comparados ao CTRL. AT: área tubular, AI: área intersticial. 
 

Atividade Enzimática da Superóxido Dismutase (SOD)  

Superóxido Dismutase Total (SOD total) 

A atividade da enzima superóxido dismutase total não foi alterada sob 
qualquer tratamento analisado no período de 7 dias. Entretanto, em 56 dias o grupo Cd 
apresentou aumento da atividade enzimática (p=0,001), enquanto o grupo CdSU2 
apresentou menor atividade quando comparado com o grupo Cd (p=0,001). Também 
houve diferença significativa entre os grupos CdSU1 e SU1 (p=0,001). Considerando o 
período de tratamento, os grupos correspondentes Cd-7 dias e Cd-56 dias, CdSU1-7 
dias e CdSU1-56 dias e CdSU2-7 dias e CdSU2-56 dias apresentam diferenças 
estatisticamente significativas (p=0,001, p=0,001 e p=0,051, respectivamente). Os 
valores descritos estão representados graficamente na fig. 14.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14:  Gráfico das variações na atividade enzimática da superóxido 
dismutase testicular total.  
*** p ≤0,001 em relação ao CTRL 
c p≤0,001 em relação do Cd 
CTRL: controle, Cd: cádmio, CdSU1: cádmio e 1ª dosagem de G8000®, 

CdSU2: cádmio e 2ª dosagem de G8000® , SU1: 1ª dosagem de G8000®, SU2: 2ª 
dosagem de G8000®  
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Superóxido Dismutase Mitocondrial (SOD mitocondrial  ou Mn-SOD) 

Seguindo o mesmo perfil da variável anterior, a atividade da Mn-SOD 
não foi alterada sob qualquer tratamento analisado no período de 7 dias. Da mesma 
forma, em 56 dias o grupo Cd apresentou aumento da atividade enzimática (p=0,001), 
enquanto o grupo CdSU2 apresentou menor atividade quando comparado com o grupo 
Cd (p=0,007). Considerando o período de tratamento, houve diferença entre os grupos 
correspondentes Cd-7 dias e Cd-56 dias (p=0,001). Os valores escritos estão 
representados graficamente na fig. 15. 

 

Fig. 15:  Gráfico das variações na atividade enzimática superóxido dismutase 
testicular mitocondrial.  
*** p ≤0,001 em relação ao CTRL 
b p≤0,001 em relação do Cd 
CTRL: controle, Cd: cádmio, CdSU1: cádmio e 1ª dosagem de G8000®, 

CdSU2: cádmio e 2ª dosagem de G8000® , SU1: 1ª dosagem de G8000®, SU2: 2ª 
dosagem de G8000®  

Superóxido Dismutase Citoplasmática (SOD citoplasmá tica ou Cu-Zn-SOD) 

A atividade da SOD citoplasmática manteve-se inalterada em todos os 
grupos experimentais no período de 7 dias. Nos grupos tratados por 56 dias, apenas o 
grupo Cd apresentou elevação nos níveis de atividade enzimática quando comparado 
ao controle (p=0,006).  Com relação ao período de tratamento, apenas os grupos 
correspondentes Cd-7 dias e Cd-56 dias apresentaram diferença estatisticamente 
significativa (p=0,001). A fig. 16 apresenta a distribuição dos valores obtidos na forma 
de gráfico. 
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Fig. 16.  Gráfico das variações na atividade enzimática superóxido dismutase 
testicular citoplasmática. 

** p ≤0,01 em relação ao CTRL 
CTRL: controle, Cd: cádmio, CdSU1: cádmio e 1ª dosagem de G8000®, 

CdSU2: cádmio e 2ª dosagem de G8000® , SU1: 1ª dosagem de G8000®, SU2: 2ª 
dosagem de G8000®  

 
Atividade Enzimática da Catalase (CAT)  

Dentre os animais tratados por 7 dias, não houve diferença entre os 
grupos, Após 56 dias, houve apenas diferença estatística entre os grupos CdSU1 e SU1 
(p=0,001) e CdSU1 e CdSU2 (p=0,01). A fig. 17 apresenta graficamente os resultados.                                   

 

Fig. 17.  Gráfico das variações na atividade enzimática da catalase testicular. 
CTRL: controle, Cd: cádmio, CdSU1: cádmio e 1ª dosagem de G8000®, 

CdSU2: cádmio e 2ª dosagem de G8000® , SU1: 1ª dosagem de G8000®, SU2: 2ª 
dosagem de G8000®  
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Glutationa (GSH) 

Os níveis de glutationa testicular não apresentaram alterações em 7 
dias de tratamento com cloreto de cádmio. Entretanto, os animais dos grupos Cd e 
CdSU1 contaminados por 56 dias tiveram intensa redução na quantidade de glutationa 
(p=0,004 e p=0,01, respectivamente). Por outro lado, houve diferença significativa do 
grupo Cd e CdSU1 em relação ao grupo CdSU2 (p=0,03). Apesar de não apresentar 
diferença estatística, os grupos SU1 e SU2 apresentaram evidências de redução nos 
níveis de glutationa conforme maior a concentração. Os resultados estão representados 
graficamente na fig. 18. 

 

 
 

Fig. 18.  Gráfico das variações nos níveis de glutationa testicular. 
**p ≤0,01 em relação ao CTRL 
bp ≤0,01 em relação ao Cd 
CTRL: controle, Cd: cádmio, CdSU1: cádmio e 1ª dosagem de 

G8000®, CdSU2: cádmio e 2ª dosagem de G8000® , SU1: 1ª dosagem de G8000®, 
SU2: 2ª dosagem de G8000®  
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5. DISCUSSÃO 

Efeitos do cádmio sobre parâmetros reprodutivos e m arcadores antioxidantes  

O presente trabalho demonstrou alguns dos efeitos deletérios do 
cádmio no sistema reprodutor masculino. No organismo de forma geral, não foi 
observada alteração no ganho de peso dos animais tratados com cloreto de cádmio 
após 7 dias de tratamento. Esse resultado corrobora com Pandya et al.(5), Oliveira et 
al.(3) e Predes et al.(153) que também não observaram alteração neste parâmetro em 
ensaio de curto prazo. Entretanto, após 56 dias de tratamento, os animais expostos ao 
cádmio apresentaram redução no ganho de peso. Os dados da literatura em relação a 
este parâmetro em ensaios de longo prazo são controversos. Enquanto Villanueva et 
al.(104), Messaoudi et al.(106) e Predes et al.(153) descrevem ausência de alterações no 
ganho de peso, Waalkes et al.(105), El-Demerdash et al.(13), Asagba et al.(172) e 
Santos(173) observaram menor ganho de peso de animais expostos ao metal. Da mesma 
forma, Padilla et al.(174) observaram, em humanos, correlação inversa entre níveis 
séricos de cádmio e índice de massa corporal em estudo populacional realizado nos 
Estados Unidos.   

Apesar do ganho de massa corporal poder ou não refletir a toxicidade 
de metais não metabolizáveis, existem órgãos comprovadamente alvos da ação 
deletéria do cádmio, como os rins, o fígado e os órgãos reprodutivos (77,92-93). Essa 
toxicidade, embora comprovada na literatura, exibe ampla variabilidade, principalmente 
por estar relacionada aos níveis teciduais de metalotioneína, proteína citoplasmática 
rica em resíduos cisteína, que confere a capacidade de ligar-se a metais pesados 
(92,108,175-176). Desta forma, a dosagem, o período de tratamento e o grau de defesa 
endógena são determinantes para o grau de toxicidade desencadeado pelo metal. Os 
resultados obtidos neste estudo mostraram que após 7 dias de tratamento não houve 
alteração no peso relativo dos órgãos reprodutivos, exceto do epidídimo, o que pode ser  
devido à elevada vascularização do órgão (97). Sacerdote e Cavicchia (1983)(177) 

verificaram desorganização das junções intercelulares das células endoteliais e 
presença de coágulo nos capilares que suprem a cabeça do epidídimo 90 minutos após 
injeção de cloreto de cádmio em concentração inferior à utilizada neste estudo, 
indicando comprometimento do órgão logo após a exposição ao metal. Entretanto, 
Waites e Setchell (1966)(178) relataram maior prejuízo no fluxo sanguíneo dos testículos 
quando comparado aos epidídimos. Por outro lado, o epidídimo possui menores níveis 
de metalotioneínas em relação ao testículo, sendo estas reguladas pela ação da 
testosterona, que se apresentou reduzida no presente estudo (176).  Considerando o 
maior fluxo sanguíneo e menores níveis de metalotioneína, o epidídimo parece ser mais 
vulnerável aos efeitos tóxicos do cádmio. Além da alteração aqui descrita, Predes et 
al.(153) observaram também redução no peso absoluto da vesícula seminal e no índice 
gonadossomático, ao contrário de Pandya et al.(5), que não observaram qualquer 
alteração do peso testicular em ensaio de curta duração.  

Após 56 dias de tratamento, as alterações no sistema reprodutor foram 
mais intensas. Além de atrofia testicular, foi observada redução no peso relativo do 
epidídimo, vesícula seminal e próstata ventral. Os efeitos do cádmio no tecido testicular, 
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com consequente redução no peso do órgão, são bem descritos na literatura (13,153,172-

173,179). Entretanto, a toxicidade do metal nos outros órgãos reprodutivos é variada. 
Enquanto Wade et al.(55) e Predes et al.(153) observaram manutenção do peso da 
vesícula seminal e da próstata ventral e dorsolateral e redução do peso epididimal, 
Asagba et al.(172) observaram redução no peso relativo da próstata e Monsefi et al.(180) e 
Amara et al.(10) encontraram menor peso relativo da vesícula seminal. Embora a 
resposta desses órgãos à contaminação seja variada, diversas alterações 
histomorfológicas e indícios de apoptose têm sido descritas para a maioria dos estudos 
(181-183). 

As alterações nos órgãos reprodutivos descritas no presente estudo 
podem ser decorrentes dos efeitos citotóxicos do cádmio (99) e/ou pela ação do metal 
sobre o sistema endócrino, possivelmente na síntese e secreção de testosterona pelas 
células de Leydig, uma vez que os órgãos atingidos pelo tratamento são dependentes 
desse andrógeno(47,105,107). De fato, redução nos níveis de testosterona, como 
evidenciado em nosso estudo nos dois períodos de tratamento, tem sido descrita para 
tratamento com cádmio, provavelmente causada por aumento de apoptose das células 
de Leydig associada a lesões no DNA, decorrentes do estresse oxidativo 
desencadeado pelo metal (5,7,103,106,180,184). Outro mecanismo envolvido nesse evento 
parece estar relacionado à ação do metal sobre a mitocôndria, principal alvo celular do 
cádmio (185). Embora as vias relacionadas sejam pouco conhecidas, parece que o 
cádmio é capaz de reduzir a expressão gênica da proteína StAR (proteína reguladora 
aguda da esteroidogênese), que facilita o transporte de colesterol para a membrana 
interna da mitocôndria, e os níveis intracelulares de AMPc, envolvido na sinalização da 
síntese de testosterona nas células de Leydig (186,187) . 

Os danos na espermatogênese induzidos pelo cádmio foram evidentes 
em análise histopatológica, através da redução significativa nas pontuações 
estabelecidas pelo critério de Johnsen. Resultados semelhantes já foram descritos 
anteriormente em decorrência da exposição ao cádmio (163,188). As características 
morfológicas encontradas no presente estudo também foram reportadas por Predes et 
al.(153), incluindo fechamento do lúmen tubular por células germinativas degeneradas e 
agregados de espermátides multinucleadas após 7 dias, e túbulos apenas com células 
de Sertoli após 56 dias. Além da possível associação com a redução nos níveis séricos 
de testosterona, esse evento pode estar relacionado aos elevados índices de apoptose 
desencadeados pelo metal, levando à degeneração dos túbulos seminíferos pela 
destruição das células da linhagem germinativa, incluindo perda irreversível de 
espermatogônia (7,9,11,15,188-191). Já a ocorrência de células gigantes multinucleadas, 
observada após 7 dias,  parece originar da replicação do DNA dos espermatócitos 
primários, associado à incapacidade dessas células de entrar em divisão meiótica (191).   

Associado ao prejuízo à espermatogênese, significativo processo 
inflamatório foi observado nos dois períodos de tratamento, incluindo presença de 
infiltrado inflamatório mononuclear na região intersticial, congestão vascular, necrose e 
degeneração tecidual. Esses achados corroboram com resultados de outros autores 
(9,11,15,189,190) e podem estar relacionados a um possível aumento nos níveis de citocinas 
pró-inflamatórias desencadeado pelo cádmio (188). Apesar dessas alterações terem sido
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evidenciadas nos dois períodos de tratamento, o ensaio crônico demonstrou danos 
mais intensos. Nesse sentido, outros estudos também já demonstraram que o efeito 
citotóxico do cádmio sobre as células germinativas dependem do tempo de exposição 
ao metal (11,153).  

Como consequência dos os eventos descritos anteriormente, foi 
observada redução na porcentagem de área tubular, associada à diminuição no 
diâmetro tubular nos animais expostos ao cádmio nos dois períodos de exposição. Além 
disso, aumento na porcentagem de área intersticial também foi encontrado. Essas 
observações estão de acordo com os resultados descritos por Predes et al.(153) em 
análise histomorfométrica. Conforme discutem esses autores, o aumento o espaço 
intersticial pode estar relacionado à ocorrência de edema, desencadeado por alterações 
no fluxo de fluidos dos vasos sanguíneos para o interstício, principalmente devido às 
alterações endoteliais induzidas pelo cádmio. 

 Considerando que alterações morfológicas estão diretamente 
relacionadas a disfunções fisiológicas(192), a desregulação da espermatogênese 
anteriormente descrita refletiu na redução na produção diária de espermatozoides após 
7 e 56 dias de tratamento, concordando com os resultados obtidos por Oliveira et al.(98), 
Saïd et al.(6), Yari et al.(163), Monsefi et al.(180) e Manna et al.(8) em estudos tanto de curto 
quanto de longo prazo.  Correlação inversa entre níveis séricos de cádmio e 
concentração espermática também já foi identificada em humanos por Benoff et al.(4). 
Tal evento pode estar relacionado à desregulação endócrina ou às alterações induzidas 
diretamente pelo metal nas células da linhagem germinativa e nas células de Sertoli 
(21,67,99-100). Em revisão recente, Wong e Cheng(21) relataram ainda que a indução de 
estresse oxidativo pelo cádmio parece ser uma das principais vias de alterações como a 
redução na contagem espermática, principalmente porque a co-administração de 
substâncias antioxidantes é capaz de atenuar tais efeitos fisiopatológicos. 

Outra consequência do tratamento com cádmio e que pode estar 
relacionada ao estresse oxidativo é a redução da porcentagem de espermatozoides 
normais, observada neste estudo após 56 dias de tratamento. Há evidências de que 
alterações morfológicas, especialmente na cabeça dos espermatozoides, estejam 
associadas a alterações em sua cromatina e que estas podem ser deflagradas pelo 
estresse oxidativo (193,194). Oliveira et al.(98) identificaram lesões no DNA espermático 
induzidas por cádmio e, de acordo com Monsefi et al.(180), este metal é capaz de inibir a 
condensação da cromatina. A análise qualitativa do presente estudo identificou maior 
prevalência de alterações morfológicas nos animais expostos ao metal, incluindo 
cabeças isoladas, concordando com o observado por Roychoudhury et al.(195) ao 
estudarem espermatozoides de coelhos contaminados por cádmio. A redução na 
porcentagem de espermatozoides normais está de acordo também com os achados de 
Oliveira et al.(98)  e Acharya et al.(124), e provavelmente se deve à ocorrência de lesões 
em sua cromatina e à indução de peroxidação lipídica (196).  

O desequilíbrio entre agentes oxidantes e antioxidantes desencadeado 
pelo cádmio foi evidente neste estudo após 56 dias de exposição, caracterizado pelo 
aumento da atividade enzimática da superóxido dismutase, manutenção da atividade da
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 catalase e diminuição dos níveis de glutationa. Esta última é um tripeptídeo formado a 
partir da ligação entre os aminoácidos glutamina, cisteína e glicina (197). Suas 
propriedades antioxidantes são atribuídas ao grupamento tiol (-SH) presente no resíduo 
de cisteína, e à sua versatilidade de regeneração após oxidação à glutationa dissulteto 
(GSSG), através da enzima glutationa redutase (197,198). O resultado desta avaliação 
mostrou que o cádmio foi capaz de reduzir significativamente a disponibilidade de 
glutationa, em consonância com trabalhos anteriores (7-8,15,106,125,199). Esse evento tem 
sido bem descrito na literatura, principalmente porque o grupamento tiol é capaz de 
formar ligação covalente com metais, neutralizando-os e inibindo os mecanismos que 
conduzem ao estresse oxidativo (77,198). A enzima superóxido dismutase, responsável 
pela dismutação de moléculas de superóxido em peróxido de hidrogênio, é abundante 
especialmente na mitocôndria devido à liberação de moléculas reativas durante a 
formação de energia pela cadeia respiratória, embora também esteja presente no 
citoplasma (198).  A mitocôndria é um dos alvos principais do cádmio, que é capaz de 
aumentar a permeabilidade de sua membrana, acumulando moléculas de 
semiubiquinonas instáveis e propensas à transferência de elétrons ao oxigênio 
molecular (198,200).  Tal mecanismo pode estar envolvido na produção excessiva de 
ânions superóxido no tecido testicular, o que justifica o aumento da atividade enzimática 
da superóxido dismutase tecidual, principalmente na fração mitocondrial, encontrado 
nesse estudo.  

Diferentemente da superóxido dismutase, não houve alteração da 
atividade enzimática da catalase, que catalisa a reação de conversão do peróxido de 
hidrogênio em oxigênio e água. Tal resultado foi inesperado, uma vez que a atividade 
da catalase tende a acompanhar a superóxido dismutase, a fim de degradar as 
moléculas de peróxido de hidrogênio, também reativas, formadas pela reação de 
dismutação do ânion superóxido (201). Esses achados evidenciam a desregulação do 
sistema antioxidante enzimático induzida pelo cádmio. O evento descrito pode estar 
relacionado ao fato do sítio catalítico desta enzima ser composto por grupamento heme, 
ou seja, a reação de dismutação do peróxido de hidrogênio é catalisada por íon férrico 
(202). Uma vez que é sabido que o cádmio na sua forma iônica é capaz de interagir com 
sítios de ligação destinados a outros íons metálicos, como o ferro (203), é possível que 
ele possa interferir diretamente na catálise das reações envolvidas, impedindo o 
aumento da atividade enzimática. 

Apesar da alteração da atividade dessas enzimas indicarem a 
ocorrência de estresse oxidativo, a maior parte da literatura demonstra redução na 
atividade enzimática tecidual da superóxido dismutase e/ou da catalase (5-7,154,199). Este 
divergência pode estar relacionada à via de administração e à concentração de cloreto 
de cádmio utilizada, geralmente superior à utilizada neste estudo quando realizada uma 
única injeção (7,188,204), ou com a alta frequência de exposição, geralmente pela água de 
beber ou por injeções durante todo o período de tratamento, em diferentes 
concentrações (5-6,8,10,15,106,112,154,191,199,205). Corroborando com essa hipótese, Wang et 
al.(206) demonstraram que baixas concentrações de cádmio estimulam o sistema 
antioxidante testicular, levando a um quadro de manutenção ou aumento da atividade 
enzimática da catalase, superóxido dismutase e glutationa peroxidase, as quais se 
mostraram inibidas em elevadas concentrações. De maneira semelhante, Kojima et
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 al.(207) observaram aumento da atividade tecidual da catalase e inalteração da SOD 30 
minutos após injeção de 5 mg/kg de cloreto de cádmio, possivelmente indicando que a 
elevação/manutenção da atividade enzimática antioxidante seja um evento anterior à 
sua inibição amplamente descrita na literatura. 

Além da concentração e a via de administração do cádmio, o período 
de tratamento também parece ser determinante na deflagração do estresse oxidativo, 
visto que após 7 dias de tratamento não houve alterações nos marcadores 
antioxidantes avaliados. A ausência deste evento poderia justificar parcialmente a 
ausência de alterações em alguns parâmetros observada no ensaio de curto prazo. 

Efeitos do tratamento com concentrado de suco de uv a  

De maneira geral, os compostos do G8000®, tanto flavonoides 
(quercetina, kaempferol, peonidina-glucosídeo, malvidina-glucosídeo, petunidina-3-O-
acetilglucosídeo, peonidina-3-p-cumaroilglucosídeo, malvidina-3-O-p-cumaroil 
glucosídeo e dimetoxi-flavilium) quanto não flavonoides (ácido fertárico, derivados do 
ácido caféico e resveratrol) apresentam comprovados efeitos antioxidantes, anti-
inflamatórios, pró-apoptóticos, inibem a proliferação celular e previnem reações 
oxidativas no DNA (129,208,209), além de possuírem propriedades quelantes de metais 
(dada pelos flavonoides) característica fundamental para este estudo (140).  

Tendo em vista as alterações desencadeadas pelo cádmio, o 
concentrado de suco de uva nas duas dosagens foi capaz de prevenir a alteração no 
ganho de peso nos animais expostos ao metal após 56 dias de tratamento. Tal evento 
pode ser devido ao maior consumo energético proveniente do teor glicídico e lipídico 
(ácido palmítico e linoléico) do produto administrado. Entretanto, o aporte energético 
das duas concentrações não pareceu ser excessivo, uma vez que os animais não 
contaminados tiveram ausência de alterações nesse parâmetro, o que corrobora com 
achados de Flechtner-Mors et al.(210), Hashemi et al.(211) e Hollis et al.(212) em pesquisas 
com seres humanos, nos quais não foi observado alteração no ganho de peso 
decorrente do consumo diário de suco de uva.  

Com relação aos órgãos reprodutivos, o G8000® foi capaz de evitar a 
redução do peso epididimal, após 7 dias,  nos animais contaminados nas duas 
concentrações. Já no ensaio crônico, enquanto a primeira concentração do produto foi 
inócua, a segunda foi capaz de prevenir as alterações desencadeadas pelo metal no 
peso relativo do epidídimo, da próstata ventral e no índice gonadossomático. Esses 
efeitos parecem estar relacionados à manutenção dos níveis séricos de testosterona, 
também observada nessas condições, possivelmente pela redução dos efeitos 
citotóxicos do metal nas células de Leydig, Nossos achados são corroborados por 
estudos que demonstraram que compostos antioxidantes como taurina, ácido 
ascórbico, zinco, α-tocoferol e hemina têm sido efetivos na prevenção de alterações no 
peso dos órgãos reprodutivos e nos níveis séricos de testosterona induzidas por cádmio 
(7-8,10-11). Ademais, pelo fato do concentrado de suco de uva conter quantidades 
expressivas de flavonoides, a possível ação direta do cádmio sobre os órgãos pode ter 
sido atenuada através da quelação do metal (15,132).  
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Através da análise histopatológica semi-quantitativa, foi observado que 
o consumo do concentrado de suco de uva não alterou o quadro inflamatório no ensaio 
agudo. Por outro lado, as duas concentrações foram eficazes em atenuar o perfil 
inflamatório, reduzindo a ocorrência de degeneração tecidual e infiltrado inflamatório 
mononuclear após 56 dias. Diminuição na presença de células inflamatórias no tecido 
intersticial e na ocorrência de necrose já foram relatadas em consequência do 
tratamento com α-tocoferol, hesperetina e selenito de sódio.(11,163,191). As propriedades 
antiinflamatórias dos polifenóis presentes na uva são bem descritas, principalmente por 
desencadearem efeitos inibitórios na expressão e atividade de enzimas envolvidas na 
formação de mediadores inflamatórios(213). 

Especificamente sobre o processo espermatogênico, o concentrado de 
suco de uva não foi capaz de atenuar as alterações desencadeadas pelo cádmio em 
nenhum dos períodos de tratamento, visto que todos os grupos expostos ao metal, 
independente do consumo do concentrado, apresentaram redução na pontuação 
estabelecida no critério de Johnsen. A ausência de efeitos estatisticamente positivos do 
concentrado sobre esse parâmetro parece estar associado à grande variabilidade 
observada, especialmente nos grupos tratados por 7 dias. Embora estudos demonstrem 
o efeito positivo de diferentes compostos em restabelecer a arquitetura histológica 
normal e ativar a espermatogênese, como hesperetina, quercetina, hemina, taurina, 
vitaminas C e E e selênio (7,8,11,15,163,190,191), essas observações resultaram apenas de 
análise observacional, não sendo submetidas a testes estatísticos.   Essa ponderação é 
importante, uma vez que análises qualitativas podem não refletir o real efeito da 
substância testada, principalmente considerando a imensa variabilidade na resposta 
mediada pelo cádmio, conforme discutido anteriormente.  

Por outro lado, apesar de todos os grupos experimentais, associados 
ao cádmio, terem também apresentado significativa redução na porcentagem de área 
tubular e aumento da área intersticial, o concentrado de suco de uva na segunda 
dosagem foi eficaz em atenuar essas alterações nos dois períodos de tratamento. 
Considerando que a ação do cádmio está associada à ocorrência de edema por 
alterações nas células endoteliais(153), é possível que o concentrado apresente a 
propriedade de modular suas funções, conforme observado por Kelishadi et al. 
(2011)(214) ao avaliarem os efeitos do consumo de suco de uva por adolescentes 
obesos. Esta mesma dosagem do concentrado, em ensaio crônico, foi capaz de 
preservar o diâmetro tubular, possivelmente devido às propriedades anti-apoptóticas, 
quelantes e antioxidantes dos polifenóis (15,132, 133). 

Embora o concentrado não tenha apresentado efeitos positivos sobre a 
espermatogênese, pelo critério de Johnsen, o produto foi capaz de atenuar o 
comprometimento da produção diária de espermatozoides, nas duas concentrações, 
após 7 dias de tratamento. Apesar desse resultado parecer contraditório, os valores 
obtidos individualmente, nos dois parâmetros (Johnsen e PDE), foram condizentes. 
Entretanto, a diferente precisão metodológica das duas análises pode estar relacionada 
a essa aparente contradição. De maneira diferente, e corroborando com os resultados 
obtidos na avaliação da espermatogênese, o G8000® não foi capaz de prevenir as 
alterações desencadeadas pelo cádmio sobre a produção diária de espermatozoides, 
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após 56 dias de tratamento. Apesar dos evidentes benefícios da segunda concentração 
do produto em algumas análises histopatológicas, seus efeitos parecem não ter sido 
suficientes para restabelecer completamente a fisiologia testicular. Discordando de 
nossos achados, a eficácia de compostos antioxidantes sobre esse parâmetro em 
animais contaminados por cádmio, como ácido ascórbico e α-tocoferol, são descritos 
em ensaios de curta e longa duração (8,124).  

Ao contrário do resultado anterior, a segunda dosagem do concentrado 
foi capaz de prevenir a queda na porcentagem de espermatozoides normais induzida 
pelo metal após 56 dias. Essa concentração atenuou significativamente a prevalência 
de anormalidades morfológicas, apesar de não reverter as alterações a valores de 
normalidade. Esses achados estão de acordo com o efeito de outros compostos 
antioxidantes sobre a prevalência de anormalidades na morfologia espermática 
(8,13,124,163,199). Além disso, em análise qualitativa foi possível observar menor ocorrência 
de alterações de cabeça, principalmente amorfas, nos grupos contaminados por cádmio 
e tratados com G8000®. Desta forma, ficou evidente não só o potencial antioxidante do 
produto utilizado quanto a influência do estresse oxidativo, caracterizado nesse período, 
sobre a morfologia espermática. A ausência de alterações nesse parâmetro associado à 
manutenção dos marcadores antioxidantes após 7 dias de tratamento fortalecem essa 
hipótese.  

Os efeitos do concentrado de suco de uva sobre os marcadores 
antioxidantes dos animais contaminados por cádmio foram expressivos apenas na 
segunda dosagem após 56 dias de tratamento. O produto foi capaz de reduzir a 
atividade enzimática da superóxido dismutase, tanto total quanto na fração mitocondrial. 
Considerando a mitocôndria como um dos principais alvos celulares do cádmio, a 
propriedade quelante pode ter proporcionado relativa proteção à membrana 
mitocondrial, reduzindo a influência do metal sobre a produção de ânions superóxido. 
Além disso, compostos bioativos, como o resveratrol, são capazes de reduzir a 
produção de espécies reativas de oxigênio pela mitocôndria e possuem propriedade de 
sequestrar ânions superóxido, reduzindo a necessidade da ação da SOD (136).   

  Possivelmente devido à intensa desregulação na atividade 
enzimática da catalase, não foi observada qualquer influência do concentrado neste 
parâmetro. Entretanto, esses resultados devem ser cuidadosamente interpretados e 
associados aos obtidos na análise da SOD. Isto porque conforme apresentado 
anteriormente, o esperado seria o aumento de sua atividade decorrente da exposição 
ao metal, acompanhando a superóxido dismutase. Considerando a diferença estatística 
entre os grupos que receberam a primeira dosagem do concentrado com e sem cádmio, 
demonstrou-se o efeito do cádmio em estimular a atividade da catalase. Desta forma, 
ficou evidente a ação inibitória do cádmio, no grupo Cd, sobre a enzima, bem como um 
possível efeito do concentrado de suco de uva em reverter a inibição, o que estaria de 
acordo com Eybl et al.(127), ao verificarem a eficácia do resveratrol em reverter a inibição 
da atividade da enzima catalase desencadeada pela ação do cádmio. Com relação à 
segunda dosagem do concentrado de suco de uva, o nível de atividade enzimática da 
catalase semelhante ao controle já era esperado, uma vez que segue os níveis de 
atividade da superóxido dismutase encontrados no mesmo grupo. 
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Incontestavelmente, o G8000®, na segunda concentração e em longo 
prazo, foi capaz de inibir significativamente a redução da disponibilidade de glutationa 
induzida pelo cádmio. Esse resultado indica o potencial dos compostos bioativos 
presentes no produto em realizar ligações com íons metálicos e prevenir lesões 
oxidativas, conforme descrito por Castañeda-Ovando et al.(140) e Rodrigo et al.(132). 
Devido a ausência de alterações nos marcadores antioxidantes desencadeadas pelo 
metal após 7 dias de tratamento, não foi possível caracterizar o potencial antioxidante 
do concentrado de suco de uva em ensaio de curto prazo.  

A eficiência de diversos compostos antioxidantes em reduzir ou 
normalizar o quadro de estresse oxidativo induzido pelo cádmio no tecido testicular tem 
sido demonstrada em diferentes trabalhos.  A ação do ácido ascórbico,  α-tocoferol e 
selênio sobre esses parâmetros em animais contaminados tem sido os mais estudados 
(8-9,11,13,124-125,154), apesar de também haver dados sobre outras substâncias como 
taurina, melatonina, β-caroteno e L-carnitina (8,13,154,163). Todos esses compostos foram 
capazes de modular a atividade enzimática da superóxido dismutase e catalase, bem 
como aumentar a disponibilidade de glutationa tecidual. Além disso, Ola-Mudathir et al. 
(199),  Bu et al.(15) e Shagirtha e Pari(191) evidenciaram o papel de substâncias como S-
metilcisteína sulfóxido e dialil tetrasulfito, a partir de extrato de cebola e alho, quercetina 
e hesperetina, respectivamente, na atenuação de danos oxidativos testiculares 
induzidos por cádmio.  De acordo com Moskaug et al.(215), os flavonoides são capazes 
de modular a expressão da enzima γ-glutamilcisteína sintetase, responsável pela 
síntese de glutationa junto à glutationa sintetase 

O consumo do concentrado do suco de uva isolado não promoveu 
alterações significativas nos parâmetros reprodutivos e nos marcadores antioxidantes 
avaliados em condições normais. Entretanto, os animais saudáveis administrados com 
o produto na primeira concentração apresentaram significativa redução no peso relativo 
da vesícula seminal. Embora Kyselova et al.(216)  tenham observado redução da vesícula 
seminal em camundongos tratados com resveratrol, Juan et al.(17) e Shin et al.(217) 

observaram aumento nos níveis séricos de testosterona e melhora na contagem e 
motilidade espermática com esse composto. Portanto, considerando as informações 
disponíveis na literatura e a ausência de alteração no grupo tratado com a segunda 
dosagem, parece que o resultado obtido não evidencia o efeito do produto, mas um 
evento ocorrido ao acaso. Desta forma, sugere-se a realização de novos estudos que 
possam esclarecer este evento. 
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6. CONCLUSÕES 

 

1. O presente trabalho demonstrou que os efeitos da injeção de 
cloreto de cádmio (1,2 mg/kg) sobre os parâmetros reprodutivos foram tempo-
dependentes. Após 7 dias da administração do metal, alguns de seus efeitos tóxicos já 
puderam ser evidenciados, inclusive a variabilidade na resposta do organismo à 
contaminação. Por outro lado, após 56 dias, as alterações desencadeadas pelo cádmio 
sobre sistema reprodutor já estavam bem estabelecidas. A diferença na intensidade das 
alterações entre os dois períodos de tratamento pode estar relacionada à indução do 
quadro de estresse oxidativo, evidente apenas no ensaio crônico. 

2. O concentrado de suco de uva apresentou diferentes padrões de 
atuação contra os danos desencadeados pelo cádmio nos dois períodos de tratamento. 
Embora as duas concentrações estudadas tenham apresentado efeitos semelhantes 
após 7 dias, no tratamento por 56 dias a segunda concentração foi mais efetiva, 
indicando que os efeitos positivos, principalmente relacionados ao potencial 
antioxidante, são dose-dependentes. 

3. Embora o consumo do concentrado de suco de uva não tenha 
exercido alterações sobre parâmetros reprodutivos e marcadores antioxidantes 
avaliados, a redução no peso relativo da vesícula decorrente do consumo da primeira 
concentração por 56 dias demonstra a necessidade de novos estudos que possam 
esclarecer este evento. 
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6. ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2
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                ABSTRACT 

 
Purpose:  The aim of this work was to analyze the effects of grape juice concentrate 
(G8000®, with 4,5% of polyphenols), in two dosages and in two periods of treatment, on 
reproductive parameters of cadmium-exposed male rats. Methods:   We used 108 adults 
Wistar, separated into six experimental groups: cadmium chloride; cadmium and grape 
juice 1,18 g/kg/day (first dosage); cadmium and grape juice (second dosage); grape juice 
1,118 g/kg/day (first dosage); grape juice 2,36 g/kg/day (second dosage) and control 
(without treatment). The administration of cadmium chloride (1,2 mg/kg), in a single dose, 
was done via intraperitoneal injection, and the grape juice concentrate was given daily by 
oral gavage during 7 or 56 days. The following parameters were assessed: body weight 
gain; reproductive organ weights; daily sperm production; sperm morphology; testicular 
antioxidants markers and histological and histopathological parameters. Results: 
Cadmium chloride group after 7 days showed decreased values to daily sperm production 
(p=0,001), epididymal relative weight (p=0,013) and serum testosterone levels (p=0,001), 
while groups which received the concentrate showed an improved daily sperm production 
(p=0,007 for two comparisons). Histopathological and morphometrical changes in all 
groups exposed to cadmium were observed, and any influence of the grape juice 
concentrate consumption on such parameters was seen. Changes on the testicular 
antioxidant markers were not observed in this time. After 56 days, cadmium chloride 
group showed decreased values to gonadosomatic index (p=0,001), relative weight of 
epididymis (p=0,001), seminal vesicle (p=0,002) and ventral prostate (p=0,008), daily 
sperm production (p=0,001) and percentage of normal sperm (p=0,001). Also, an 
increased enzymatic activity of superoxido dismutase (p=0,001) and decrease of 
glutathione levels (p=0,004) were found. The second dosage of grape juice concentrate in 
the exposed group improved the gonadossomatic index (p=0,003), serum levels of 
testosterone (p=0,002), relative weight of epididymis (p=0,013) and ventral prostate 
(p=0,052), and percentage of normal sperm (p=0,001). In addition, this group showed 
decrease of enzymatic activity of superoxido dismutase (p=0,001) and increased 
glutathione levels (p=0,03). The first dosage of the concentrate was innocuous to most of 
the evaluated parameters after this period, except to the histopathological analysis,  that 
presented difference between this group and the cadmium chloride group (p=0,002). The 
consumption of the grape juice concentrate, by the non-exposed animals, did not lead to 
significant changes on reproductive parameters and antioxidant markers in any period of 
treatment. Conclusions:  It was demonstrated that the pattern of the grape juice 
concentrate action was similar in both dosages, in the short-time assay, and different in 
the chronic assay. So, it was evident that the grape juice concentrate acted as a protector 
of reproductive function in rats exposed to cadmium chloride. 

 
 

 
 
 

 

 



 

 

APÊNDICES  

APÊNDICE A – Cálculos realizados para a determinação das dosagens de G8000® 
utilizadas nesse estudo. 

1. Amostra de G8000®:  

Concentrado de polifenóis obtido a partir do suco de uva, contendo açúcares e 
ácidos orgânicos do suco. 

2. Consumo humano de polifenóis do suco de uva: 

A American DIetetic Association (2004) em seu documento sobre alimentos 
funcionais, atesta que há evidências de moderadas a fortes de que o consumo de 
250-500 mL/dia de suco de uva ou vinho previne agregação plaquetária. Outros 
estudos mostram, em humanos, efeitos fisiológicos entre 500 e 1000 mL. 

3. Transformando em dose para ensaio com animais: 

Assumindo a dosa máxima efetiva, 1000 mL de suco de uva contêm 
aproximadamente 2g de polifenóis. Ou seja, uma dose efetiva seria de 2g de 
polifenol/pessoa/dia. 

Assumimos uma pessoa de 70kg (ou 70.000g) e um rato de 300g. Assim, a dose 
equivalente para ratos seria de 8,5714mg de poilifenol/dia. Devido ao metabolismo 
específico do animal, dobramos a dose, definindo-a como 16mg de polifenol/dia. 

3. Quantidade de G8000® para se obter a dose de polifenol estabelecida: 

1kg de G8000® possui 45g de polifenóis (ou 4,5%), ou seja, 45mg/g 

Se 1g de G8000® fornece 45mg de polifenóis, para obter 16mg de polifenol/dia, 
será necessária a ingestão de 355mg de G8000®/dia. 

4. Transformando a dose diária em g de G8000®/kg massa corporal do animal: 

Se 0,355g de G8000® é determinada para cada 300g de massa corporal do 
animal, para 1kg de massa corporal do animal é necessário 1,18g de G8000®/kg 
massa corporal. 

5. Estabelecendo as dosagens desse estudo: 

Dosagem 1: 1,18g de G8000®/kg de massa corporal do animal/dia 

 

Dosagem 2: 2,36g de G8000®/kg de massa corporal do animal/dia (correspondente 
ao dobro da dosagem 1) 



 

 

APÊNDICE B  – Protocolo utilizado para a determinação da produção diária de 
espermatozoides 

Utilizando aproximadamente ¾ do testículo direito congelado à -20ºC, 
foi adicionado à amostra 5 mL de solução STM (0,9% NaCl; 0,05% Triton X-100) e 
homogeneizado a 14.000 rpm até que todas as estruturas macroscópicas tenham sido 
degradadas. Em seguida, a solução resultante foi diluída em solução STM na proporção 
1:10 e transferida para a câmara de Neubauer para contagem das espermátides 
resistentes em microscópio de luz em aumento de 400x. Para cada amostra foram 
analisadas duas contagens em duas câmaras, sendo aceito apenas diferença de 
valores menor que 10%. De acordo com Seed et al.(159), a replicação de quatro 
contagens da amostra são suficientes para se chegar a uma média representativa. 

A partir da média obtida nas quatro contagens realizadas, o número de 
espermátides presentes no testículo (expresso em milhões - x106) foi estimado a partir 
da seguinte fórmula: 

 

N° espermátides no testículo (x10 6)  = Média X 0,05 X FD X SD 

 

Onde: 
Média = média dos valores obtidos nas quatro contagens em câmara de Neubauer 
0,05 = fator constante (correção de unidade para os 5 mL de STM utilizados) 
FD (First Dilution) = corresponde à primeira diluição realizada com solução STM, 

calculada através da soma entre o peso do parênquima e da solução. 
SD (Second Dilution) = corresponde à segunda diluição realizada com solução STM. 

Como a diluição é constante (1:10), seu valor é sempre 10. 
 

O valor obtido na fórmula acima descrita sugere o número real de 
espermatozoides disponíveis para a ejaculação ou a produção total por testículo(159). 
Entretanto, esse cálculo pressupõe a utilização do testículo inteiro para análise, sendo 
necessário realizar a correção da porção testicular destinada à dosagem de 
antioxidantes tecidual. Para tanto, foi calculado o número de espermátides por grama 
de tecido e, em seguida, realizada a correção considerando o peso testicular total, 
conforme segue: 

 

N° espermátides /g (x 10 6
 ) = N° espermátides no testículo 

                                Peso parênquima 

 
 

Onde: 
N° espermátides no testículo (x10 6) = número de espermátides presente no 
testículo (em milhões) 



 

 

Peso parênquima = peso do parênquima utilizado no processamento (somente o 
tecido restante após a retirada da porção para dosagem antioxidante)  

 

Considerando o número de espermátides por grama de tecido (em 
milhões) obtido na fórmula anterior, estima-se o número de espermátides para todo o 
testículo: 

 

N° espermátides no testículo inteiro (x10 6) = N° espermátides /g * PT 

 

Onde: 
N° espermátides /g = número de espermátides por gra ma de tecido testicular 
PT = peso testicular total 
 

Tal procedimento foi utilizado assumindo-se a premissa de que a 
produção espermática não é esperada ser desigual entre diferentes porções do 
testículo. Some-se a isso o fato de os valores obtidos para animais controle estarem em 
conformidade com os observados na literatura e nos demais trabalho do nosso grupo. 
Por fim, valores muito parecidos são encontrados quando se faz a contagem dessa 
maneira e, em seguida, da maneira habitual, reintroduzindo a porção de tecido excluída. 

Finalmente, para calcular a produção diária de espermatozoides (PDE) 
considera-se o tempo (em dias) em que as espermátides encontradas nos estágios 17 a 
19 analisadas nos procedimentos descritos estão presentes considerando o ciclo 
espermatogênico completo (158), conforme segue: 

 

PDE = N° espermátides no testículo inteiro (x10 6) 

        6,1 (dias) 

 

Onde: 

N° espermátides no testículo inteiro (x10 6) = número de espermátides produzidas pelo 
testículo inteiro 
6,1 (dias) = período em que as espermátides encontradas nos estágios 17 a 19 estão 
presentes no ciclo espermatogênico 
 

Desta forma, o valor obtido na fórmula acima determina o número de 
espermátides produzidas (em milhões) por testículo por dia.  
 

 



 

 

APÊNDICE C – Protocolo utilizado para a determinação da atividade enzimática da 

superoxido dismutase 

 

O ensaio para determinação da atividade enzimática da superóxido 
dismutase é realizado utilizando-se o Nitro-blue-tetrazolium (NBT) como marcador da 
atividade da SOD. A reação baseia-se na oxidação da Nicotinamida Adenina 
Dinucleotídeo (NADH) pela Fenazina metil-sulfato (PMS) reduzida, que no retorno da 
reação gera o O2

•- (ânion superóxido). A partir disso, o NBT é reduzido pela acepção do 
elétron do O2

•- com a formação de produto formazan (azul). Na reação, a SOD existente 
na amostra compete pelo O2

•- e a quantificação, por sua vez, é realizada a partir do 
grau de inibição da taxa de redução do NBT (para cada 50% de NBT reduzido, utiliza-se 
1 U de SOD).  

Desta forma, uma porção do testículo foi homogeneizada e 
centrifugada em tampão fosfato de potássio (PO4K) 100mM e pH 7,0 a 3000 rpm por 15 
minutos a 4ºC. A amostra obtida foi diluída 10 vezes no mesmo tampão e 25µL foi 
transferido para a microplaca, onde foi acrescentado 200µL da solução contendo NBT e 
NADH (49,9% PO4K, 49,9% NBT e 0,2% NADH) e 25µL de solução PMS (98,33% 
PO4K e 1,67%PMS) para análise de SOD total. Para quantificar a SOD mitocondrial, 
25µL da amostra diluída 10 vezes reagiu com 200µL da solução contendo NBT, NADH 
e KCN (49,9% KCN, 49,9% NBT e 0,2% NADH) e 25µL de solução PMS com NBT 
(98,33% NBT e 1,67% PMS).  

Para calcular a concentração de Nitro-blue-tetrazolium (mol/L) reduzida 
por segundo, foi utilizada a seguinte fórmula: 

 

[NBT] (mol/L) reduzida/segundo = (SLOPE*10)/(15000*69) 

 

Onde: 

SLOPE = inclinação da curva gerada durante a reação 
10 = diluição da amostra 
15000 = velocidade de redução de NBT por segundo 
69 = caminho óptico 
 

Em seguida, calcula-se a porcentagem de ativação do NBT através da fórmula: 

 

% Ativação NBT = [NBT] reduzida/segundo da amostra * 100 

                                           [NBT] reduzida/segundo do branco 

 



 

 

Onde: 

[NBT] reduzida/segundo da amostra = concentração de NBT reduzida por segundo na 
amostra testicular. 
[NBT] reduzida/segundo do branco = concentração de NBT reduzida por segundo na 
ausência de amostra. 
100 = porcentagem de ativação do NBT na ausência de amostra 
 

Para calcular a porcentagem de inibição do NBT, basta subtrair o valor 
da porcentagem ativação da porcentagem máxima (100%), conforme segue abaixo: 

 
 

% Inibição NBT = 100 - % ativação de NBT na amostra 

 

Onde: 

100 = porcentagem máxima de ativação do NBT e ocorre na ausência da enzima 
superóxido dismutase. 
% ativação de NBT na amostra = porcentagem de ativação do NBT obtida na amostra 

  

Finalmente, a atividade da enzima superóxido dismutase é determinada a partir 
da porcentagem de inibição do NBT, uma vez que para cada 50% de NBT reduzido 
utiliza-se 1 unidade de SOD. Sendo assim, utiliza-se a seguinte fórmula: 

 

Unidade de SOD = % inibição NBT / 50 

 

Onde: 

% inibição de NBT = porcentagem de inibição do NBT obtida na amostra pela SOD 
50 = corresponde a porcentagem de NBT reduzido para cada unidade de SOD 

 

 Os valores obtidos nos cálculos da SOD são corrigidos pela 
quantidade de proteína total também avaliada. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE D – Protocolo utilizado para a determinação da atividade enzimática da 

catalase 

 

Uma porção do testículo foi homogeneizada e centrifugada em tampão 
fosfato de potássio (PO4K) 100mM e pH 7,0 a 3000 rpm por 15 minutos a 4ºC. Do 
extrato celular resultante, 10µL foi submetido a 990µL de meio de reação (Tris HCl 1M 
EDTA 5mM pH 8,0; H2O2 10mM), em duplicata, e colocadas no espectrofotômetro a 
230nm, 30ºC por 3 minutos no espectrofotômetro  

Durante a reação, o peróxido de hidrogênio (H2O2) é decomposto em 
oxigênio e água pela enzima, o que por sua vez, está diretamente relacionado com a 
alteração da absorbância do meio de reação conforme esquema abaixo. 

                                                 Catalase 

                                     2H2O2                           2H2O + O2 

   

Os valores obtidos nos cálculos da CAT são corrigidos pela quantidade 
de proteína total tecidual também quantificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE E – Protocolo utilizado para quantificação da glutationa  

 

Neste ensaio, as amostra foram centrifugadas com ácido perclórico (HCl2O4) a 
14000 rpm durante 2 minutos. Em seguida, foi realizada a neutralização do extrato 
ácido com solução de fosfato tripotássio (K3PO4)1,75M (pH 7,0). Desta solução 
resultante, 40µL da amostra foi submetida ao meio de reação (960µL PO4K 0,1M EDTA 
0,001M pH 7,0 – tampão fostato de potássio; 50µL NADPH 240µM em NaHCO3– 
nicotinamina adenina nucleotídeo fosfato reduzida em bicarbonato de sódio; 20µL 
DTNB 76µM em NaHCO3- 5-5′’-Dithio-bis(2-nitrobenzoic acid) em bicarbonato de sódio; 
20µL GR 0,12 U/mL – glutationa redutase).  

Esse método está baseado no ciclo redutivo da GSSG (glutationa reduzida), 
presente no tecido, em GSH (glutationa), a partir da transferência de próton do NADPH, 
reação esta mediada pela glutationa redutase e iniciada pelo DTNB. A leitura é 
realizada em espectrofotômetro a 25ºC, com emissão de um feixe de luz a 412 nm. 
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