
ANDRESSA DALMAZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imunolocalização e expressão do receptor de ocitocina (OTR) e da 

globulina ligadora de hormônios sexuais (SHBG) em testículo e 

epidídimo de cães e suas correlações com a qualidade espermática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 



ANDRESSA DALMAZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imunolocalização e expressão do receptor de ocitocina (OTR) e da 

globulina ligadora de hormônios sexuais (SHBG) em testículo e 

epidídimo de cães e suas correlações com a qualidade espermática 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Reprodução Animal da 
Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da Universidade de São Paulo 
para obtenção do título de Doutor em 
Ciências 
 

Departamento: 
Reprodução Animal 
 
 
Área de concentração: 
Reprodução Animal 
 
 
Orientador: 
Profa. Dra. Valquiria Hyppólito Barnabe 

 
 

São Paulo 

2016

 



Autorizo a reprodução parcial ou total desta obra, para fins acadêmicos, desde que citada a fonte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO 

 
 

(Biblioteca Virginie Buff D’Ápice da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Universidade de São Paulo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

T.3336 Dalmazzo, Andressa  
FMVZ    Imunolocalização e expressão do receptor de ocitocina (OTR) e da globulina ligadora 

de hormônios sexuais (SHBG) em testículo e epidídimo de cães e suas correlações com 
a qualidade espermática / Andressa Dalmazzo. -- 2016. 

     94 f. : il. 
 
 
     Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia. Departamento de Reprodução Animal, São Paulo, 2016. 
 
 
 

    Programa de Pós-Graduação: Reprodução Animal. 
   
     Área de concentração: Reprodução Animal. 
 

    Orientador:  Profa. Dra. Valquiria Hyppólito Barnabe. 

     
             
 

            1. Receptor de ocitocina. 2. Globulina ligadora de hormônios sexuais. 3. Testículo. 
4. Epidídimo. 5. Espermatozoide. I. Título.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOLHA DE AVALIAÇÃO 
 
 
 
Nome: DALMAZZO, Andressa 
 
Título: Imunolocalização e expressão do receptor de ocitocina (OTR) e da globulina 

ligadora de hormônios sexuais (SHBG) em testículo e epidídimo de cães e 
suas correlações com a qualidade espermática 

 
 
 
Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Reprodução Animal da 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
da Universidade de São Paulo para obtenção do 
título de Doutor em Ciências 

 
 
 
Data:____/____/____ 
 
 

Banca Examinadora 
 
 
 

Prof. Dr._________________________________________________________ 
 
Instituição:___________________   Julgamento:_____________________ 

 
 

Prof. Dr._________________________________________________________ 
 
Instituição:___________________   Julgamento:_____________________ 
 
 
Prof. Dr._________________________________________________________ 
 
Instituição:___________________   Julgamento:_____________________ 
 
 
Prof. Dr._________________________________________________________ 
 
Instituição:___________________   Julgamento:_____________________ 
 
 
Prof. Dr._________________________________________________________ 
 
Instituição:___________________   Julgamento:_____________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu amado marido Ricardo, 

meus queridos pais  

 e meus grandes amigos 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Gostaria de agradecer imensamente a ajuda de todos que colaboraram direta ou 

indiretamente em mais essa etapa concluída em minha vida. 

 

Primeiramente, agradeço a Deus por iluminar o meu caminho, pela proteção e por 

mais uma conquista alcançada. 

 

Aos meus pais, Antonio Carlos e Bernadette, pelo incentivo, apoio, suporte, amor, 

ensinamentos, dedicação e compreensão. Pelo exemplo de honestidade e força de 

vontade. Tudo o que sou eu devo a vocês! Muito obrigada por tudo!  

 

Ao meu marido Ricardo, que nesses 12 anos que estamos juntos, sempre esteve ao 

meu lado, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, em todos os momentos da 

minha vida. Agradeço pelo total apoio, confiança, compreensão, companheirismo, 

dedicação e principalmente, por ter muita paciência! Te amo demais! 

 

À minha irmã Priscilla e aos meus sobrinhos Enzo e Luca, que apesar da distância 

e da saudade, estão sempre me mandando mensagens de apoio, incentivo e 

pensamentos positivos. Vocês estão sempre em meus pensamentos e no meu 

coração.  

 

Ao meu inseparável companheiro Frajola, por sempre se deitar no meu colo enquanto 

escrevia este trabalho, me “obrigando” a continuar firme e forte em frente ao 

computador. 

 

À Professora Valquiria, pelos ensinamentos, amizade, confiança e compreensão. 

Que mesmo nos momentos quando tudo estava dando errado, sempre me incentivou 

a seguir em frente, e acreditou que eu seria capaz de aprender e executar um projeto 

com técnicas que nunca tínhamos trabalhado antes. Para mim é um orgulho muito 

grande ter sido orientada pela senhora! Agradeço muito pela oportunidade! 

 



 

Aos meus grandes amigos, Daniel (pela grande correção desta tese e por ser “brother” 

sempre), Brunão (por ser parceiro em todas as horas, sempre trazendo alegria), 

Cláudia (pela ajuda nas imunos e toda parte técnica), Diego (pela ajuda na parte 

experimental e também na correção da tese), Giulia (pela ajuda na coleta), Marcilio 

(pela estatística), Mayra (C&A), Luana, Nívea, Bárbara, Carol, Marcel, Maíra 

(Curió), Renata por todos os momentos que passamos juntos, pelas conversas, 

risadas e comilanças. Agradeço a todos vocês por sempre estarem ao meu lado para 

dar forças, soluções e incentivo para continuar em frente. Serei eternamente grata 

pela ajuda e amizade! Vocês moram no meu coração, podem contar sempre comigo!  

 

Ao Professor Ricardo, por ter aberto as portas de seu laboratório (Grupo de Estudos 

para Multiplicação de Aves - GEMA) para a execução da imunoistoquímica, e por 

sempre estar disposto em ajudar, dar conselhos, sugestões, apoio, me ajudando muito 

na execução deste projeto. 

 

Ao Professor Bruno, por ter disponibilizado seu laboratório (Laboratório de Patologia 

Morfológica e Molecular - VPT) e sua equipe para me ajudar. Por ter ajudado a 

encontrar uma luz no final do túnel, quando pensei que tudo estava perdido, por todos 

ensinamentos e disposição. Agradeço também à Bia e Cínthia pela elaboração dos 

blocos e lâminas; Verônica, Isis, Tereza e Jennifer pelos momentos de 

descontração. E um agradecimento mais do que especial para a Isabel (Bel), por toda 

a ajuda com os infinitos Western, pela imunofluorescência, milhões de fotos, correção 

da tese, conselhos, por ter me acolhido nos momentos de desespero e pela amizade 

que levarei para o resto da vida. Grande parte deste projeto foi realizado e finalmente 

concluído com sucesso, graças a vocês! Agradeço imensamente pela ajuda! 

 

À Professora Mayra, pelo uso do Laboratório de Fecundação in vitro, Clonagem e 

Transgenia Animal – VRA para a realização do PCR-RT e a todos do seu laboratório. 

Em especial, ao Marcelo (Febem) por toda ajuda, ensinamentos e paciência.  

 

Aos Professores (as) Julia Matera, Stopiglia, Gioso, Cássio, Silvia Cortopassi por 

terem permitido que fizéssemos a coleta das amostras durante a campanha de 

castração, realizada na disciplina de técnica cirúrgica. 



 

Ao Professor Mário Binelli, por ter sido sempre muito solícito e por ter disponibilizado 

o Laboratório de Fisiologia e Endocrinologia Molecular - LFEM. Agradeço à toda 

equipe, em especial ao Everton, por ter parado várias vezes de fazer o seu projeto 

para me ajudar, pela companhia nas várias semanas que fui para Pirassununga e pela 

persistência com as inúmeras tentativas para que desse certo o sofrido Western 

Blotting. 

 

À Cláudia Minazaki, pela amizade e por ter me ajudado na criação deste projeto que 

foi um desafio muito grande para mim, sendo um enorme aprendizado. 

 

À Silvia Crusco, que apesar da nossa distância no momento, é uma grande fonte de 

inspiração. Agradeço muito pelos seus ensinamentos, foi graças a você que eu 

conheci esta área maravilhosa, que eu tanto amo hoje! Serei sempre muito grata por 

tudo o que você fez por mim, pelas portas que me foram abertas e pela eterna 

amizade.  

 

Aos meus Amigos de Departamento, pelas conversas na hora do almoço, no 

corredor, pelas risadas e churrascos, que deixavam os dias mais descontraídos e 

divertidos. 

 

À Professora Camila, por todos os ensinamentos, disposição e por sempre ajudar a 

solucionar os meus problemas profissionais.  

 

À todos os professores do Departamento de Reprodução Animal. 

 

Aos queridos funcionários que se tornaram grandes amigos, Harumi, Miguel, 

Roberta e Thaís por todo apoio e amizade. 

 

À Professora Maria Angélica, pela disponibilização dos microscópios da Central 

multiusuário de microscopia de luz e eletrônica - Laboratório central de facilidades da 

FMVZ-USP e à Rose Eli Grassi Rici, por toda ajuda com as fotos. 

 

Ao Centro de diagnósticos e especialidades – PROVET, pelas dosagens de 

testosterona, em especial à Priscila Viau por toda ajuda e atenção. 



 

Aos funcionários da Biblioteca, principalmente à Elza.  

 

Aos funcionários da Pós-Graduação, Daura, Carlos, Henrique, Thaís.  

 

À Universidade de São Paulo, à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

e ao Departamento de Reprodução Animal, pela oportunidade e ensinamentos. 

 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pelo auxílio 

financeiro (Processo nº 2013/25674-4) e pela bolsa concedida (2013/00888-1). 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A persistência é o caminho do êxito.” 

Charles Chaplin 
 
 
 
 
 



 

RESUMO  
 
 

DALMAZZO, A. Imunolocalização e expressão do receptor de ocitocina (OTR) e 
da globulina ligadora de hormônios sexuais (SHBG) em testículo e epidídimo de 
cães e suas correlações com a qualidade espermática. [Immunolocalization and 
expression of oxytocin receptors (OTR) and sex hormone- binding globulin (SHBG) in 
the testicle and epididymis of dogs: correlation with sperm quality]. 2016. 94 f. Tese 
(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

A ocitocina (OT) é um neuropeptídio hipotalâmico, que dentre suas funções na fêmea 

destaca-se a contração uterina durante o parto e a ejeção do leite. No entanto, estudos 

vêm demonstrando importantes funções endócrinas e parácrinas no trato reprodutivo 

masculino.  Evidenciando a possível ação conjunta entre OT e a Globulina ligadora de 

hormônios sexuais (SHBG). Entretanto, em cães não existem informações disponíveis 

quanto sua atuação. Assim, estudos direcionados aos receptores de ocitocina (OTR) 

e SHBG e suas funções no sistema reprodutor masculino, mais especificamente na 

fisiologia espermática, são de suma importância para os conhecimentos da fisiologia 

reprodutiva para posterior aplicação em biotecnologias reprodutivas em pequenos 

animais e humanos, fomentando também novas perspectivas para a utilização 

terapêutica da ocitocina em enfermidades reprodutivas. Portanto, o objetivo deste 

estudo é verificar a expressão gênica e proteica do OTR e SHBG no testículo e 

epidídimo de cães, correlacionando tais dados com a qualidade espermática e 

dosagem de testosterona. Para tal, foram coletados testículos e epidídimos de 26 cães 

em idade reprodutiva (1 a 5 anos). Após a orquiectomia, foi realizada a coleta dos 

espermatozoides provenientes da cauda do epidídimo e então, as amostras foram 

analisadas quanto à motilidade computadorizada do sêmen (CASA), integridade de 

membrana plasmática (Eosina/Nigrosina), integridade de membrana acrossomal (Fast 

Green / Rosa Bengala) e atividade mitocondrial (3´3 Diaminobenzidine). A 

imunolocalização do OTR e SHBG foi realizada através de imunoistoquímica e 

imunofluorescência. E a análise de expressão gênica, através da Reação em cadeia 

da polimerase em tempo real (qRT – PCR). E da expressão proteica, através do 

Western Blotting. Foram encontradas correlações significantes e positivas entre as 

expressões gênicas do OTR e do SHBG, tanto no testículo como no epidídimo. Além 

disto, a expressão do OTR no testículo correlacionou-se positivamente com 

espermatozoides com membrana acrossomal íntegra e negativamente com a 



 

porcentagem de células com baixa atividade mitocondrial. Já o SHBG do testículo, 

correlacionou-se positivamente com a concentração de espermatozoides, 

porcentagens de células com membrana plasmática e acrossomal íntegras, 

motilidade, motilidade progressiva e velocidade rápida, e negativamente com a 

porcentagem de células com baixa atividade mitocondrial. Por outro lado, no 

epidídimo, a expressão gênica do SHBG apresentou correlação positiva com a 

porcentagem de células com membrana plasmática íntegra e expressão proteica de 

SHBG no testículo. Quanto a expressão proteica, o OTR no testículo obteve 

correlação positiva com testosterona e negativa com atividade mitocondrial nula, já no 

epidídimo, ocorreu correlação positiva com integridade de membrana acrossomal e 

negativa também com atividade mitocondrial nula. Em relação ao SHBG, houve 

correlação positiva com a expressão gênica do SHBG no epidídimo, células normais 

e padrões de velocidade. E na imunoistoquímica foi possível observar a 

imunomarcação do OTR e SHBG na musculatura lisa e células de Leydig do testículo 

e OTR na musculatura lisa do epidídimo. No entanto, não houve imunomarcação do 

SHBG no epidídimo, assim como expressão proteica. Nossos resultados 

demonstraram que o OTR e SHBG são expressos nos testículos e epidídimos de cães 

e que estão relacionados a funções espermáticas importantes, sendo essenciais para 

o sucesso reprodutivo. 

 
Palavras-chave: Receptor de ocitocina. Globulina ligadora de hormônios sexuais. 

Testículo. Epidídimo. Espermatozoide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
DALMAZZO, A. Immunolocalization and expression of oxytocin receptors (OTR) 
and sex hormone- binding globulin (SHBG) in the testicle and epididymis of 
dogs: correlation with sperm quality. [Imunolocalização e expressão do receptor de 
ocitocina (OTR) e da globulina ligadora de hormônios sexuais (SHBG) em testículo e 
epidídimo de cães e suas correlações com a qualidade espermática]. 2016. 94 f. Tese 
(Doutorado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

Oxytocin (OT) is a hypothalamic neuropeptide that plays important and well known 

roles in the female such as uterine contraction during childbirth and milk ejection. 

Notwithstanding, studies have shown important endocrine and paracrine functions also 

in the male reproductive tract, highlighted by the possible joint action between OT and 

sex hormone-binding globulin (SHBG). In dogs, however, there is no information 

available with regards to the role of these hormones in the reproductive function. Thus, 

studies directed to oxytocin (OTR) and SHBG receptors and their functions in the male 

reproductive system, specifically with regards to sperm physiology. Such knowledge is 

essential to understand the reproductive physiology for the subsequent use in 

reproductive biotechnologies in small animals and humans, especially by providing 

new perspectives for the therapeutic use of oxytocin in reproductive disorders. 

Therefore, the aim of this study is to assess the gene and protein expression of OTR 

and SHBG in the testis and epididymis of dogs, correlating these data with sperm 

quality and testosterone dosage. To this end, testis and epididymis were collected from 

26 dogs in reproductive age (1 to 5 years). After orchiectomy, collection of sperm from 

the cauda epididymis was carried out and then the samples were analyzed for 

computerized motility of semen (CASA), plasma membrane integrity (eosin / 

nigrosine), acrosome membrane integrity (Fast Green / rose Bengal) and mitochondrial 

activity (3'3 Diaminobenzidine). The immunolocalization of OTR and SHBG was 

performed by immunohistochemistry and immunofluorescence. Gene expression 

analysis was performed by real time polymerase chain reaction (qRT - PCR). The 

protein expression was further assessed by Western Blotting. Significant positive 

correlations were found between the gene expressions of OTR and SHBG in both the 

testis and epididymis. Furthermore, the OTR expression in testis was positively 

correlated to sperm with intact acrosome membrane and negatively to the percentage 

of cells with low mitochondrial activity. On the other hand, testicular SHBG was 



 

positively correlated with sperm concentration, percentage of sperm with intact plasma 

membrane and acrosome, motility, progressive motility and the percentage of RAPID 

sperm. Also, negative correlation was found between testicular SHBG and the 

percentage of cells with low mitochondrial activity. Furthermore, in the epididymis, 

SHBG gene expression was positively correlated to the percentage of cells with intact 

plasma membrane and protein expression of SHBG in the testis. In relation to the 

protein expression, the OTR in the testis correlated positively with blood plasma 

testosterone and negatively with sperm with no mitochondrial activity. In the 

epididymis, OTR protein expression correlated positively with sperm showing intact 

acrosome and negatively with cells with no mitochondrial activity. With regards to 

SHBG proteins expression, there was a positive correlation to SHBG gene expression 

in the epididymis, normal cells and some patterns of sperm velocity. In the 

immunohistochemistry, we observed the OTR and SHBG immunostainings in the 

smooth muscle and Leydig cells of the testis while, in the epididymis, the OTR 

immunostaining could be observed only in the smooth muscle. Interestingly, there was 

no immunostaining or protein expression of SHBG in the epididymis. Our results 

demonstrated that OTR and SHBG are expressed in the testis and epididymis of dogs 

and are related to important sperm functions, essential for reproductive success. 

 

Key words: Oxytocin receptor. Sex hormone binding globulin. Testicle. Epididymis. 
Sperm.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Atualmente o mercado pet tem crescido de maneira exponencial devido ao 

protagonismo dos pequenos animais na sociedade, perfazendo-os como membros da 

família. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de 

Estimação (ABINPET), o Brasil possui 132,2 milhões de animais de estimação, e 

destes, 52,2 milhões são de cães (ABINPET 2016). Estes números demonstram que 

o Brasil tem mais cães de estimação do que crianças, sendo que em 2013 havia 44,9 

milhões de crianças de até 14 anos (RITTO 2015). Este crescimento no número de 

animais de estimação representou um faturamento de 7,4% a mais do mercado pet 

em 2015 em relação ao ano de 2014, significando lucro de R$ 17.9 bilhões. Tornando 

o Brasil o segundo país com maior população de cães e gatos do mundo, ficando atrás 

somente dos Estados Unidos (ABINPET, 2015). 

Esta elevação no número de cães de estimação pode ser justificada pelo 

mercado envolvido na cinofilia, onde criadores de cães frequentemente buscam 

métodos para perpetuar os padrões das raças. Assim, cada vez mais ocorrem 

investimentos nas biotecnologias da reprodução, visando o melhoramento genético 

da raça em busca do mais alto padrão e tornando-os mais valiosos. 

 Além desta importância socioeconômica, o cão doméstico tem uma 

combinação de características que o torna único entre as espécies animais para o 

estudo de doenças genéticas humanas (OSTRANDER; GALIBERT; PATTERSON, 

2000). Este genoma extremamente semelhante com o humano torna o cão um modelo 

em fisiologia translacional para homens (BRINKHOF et al., 2006). 

Desta maneira, estudos dos hormônios sexuais nos cães, podem auxiliar na 

elucidação de fenômenos em homens. Sendo este foco de pesquisa fundamental para 

a compreensão da fisiologia reprodutiva. Assim, diversas pesquisas têm sido 

conduzidas visando o papel dos hormônios no sistema reprodutivo masculino.  

Dentre estes hormônios, a ocitocina (OT) é o hormônio reprodutivo que tem a 

ação consideravelmente conhecida no sistema reprodutivo feminino, incluindo sua 

função no parto e na ejeção do leite. No entanto, nos machos, estudos sugerem 

importantes funções endócrinas e parácrinas também no sistema reprodutor 

masculino (THACKARE; NICHOLSON; WHITTINGTON, 2006; LUI et al., 2010; 
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HASHIMOTO; UEZONO; UETA, 2012), incluindo o aumento da contratilidade da 

musculatura lisa (testículos, epidídimos e próstata), a indução da ereção peniana 

(FRAYNE; NICHOLSON, 1998; THACKARE; NICHOLSON; WHITTINGTON, 2006; 

SENDEMIR et al., 2008), a modulação do transporte e maturação do espermatozóide, 

e o comportamento sexual (EINSPANIER; IVELL, 1997; FRAYNE; NICHOLSON, 

1998; WHITTINGTON et al., 2001). Apresenta também um papel importante na 

regulação da contratilidade dos túbulos seminíferos e na modulação da 

esteroidogêneses (GIMPL; FAHRENHOLZ, 2001; WHITTINGTON et al., 2001), 

porém, estudos avaliando o seu efeito no sistema reprodutivo masculino ainda são 

escassos.  

Tal assertiva fica clara, ao observarmos que apenas um estudo foi realizado 

na espécie canina, conduzido por este grupo de pesquisa, onde foi avaliada a 

imunolocalização dos receptores de ocitocina em testículo e epidídimo de cães 

(MINAZAKI, 2013). Tal fato deve-se pela maioria dos estudos serem realizados em 

roedores (FRAYNE; NICHOLSON, 1994; FRAYNE; TOWNSEND; NICHOLSON, 

1996; ASSINDER; REZVANI; NICHOLSON, 2002). Entretanto, independente da 

espécie, ainda não há estudos objetivando a correlação dos receptores de ocitocina 

com a qualidade espermática, assim como não há estudos que os correlacionem com 

a globulina ligadora de hormônios sexuais (SHBG), apesar de esta ser uma proteína 

carreadora de testosterona e di-hidrotestosterona para o interior dos testículos, 

possuindo função fundamental na regulação da espermatogênese nos túbulos 

seminiferos e na maturação espermática nos epidídimos.  

Assim, estudos direcionados aos receptores de ocitocina e SHBG e sua 

função no sistema reprodutor masculino, mais especificamente na fisiologia 

espermática, são de suma importância para os conhecimentos da fisiologia 

reprodutiva e posterior aplicação de biotecnologias reprodutivas em pequenos animais 

e humanos, trazendo também novas perspectivas para a utilização terapêutica da 

ocitocina em enfermidades reprodutivas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

A ocitocina (OT) é um nonapeptídeo pertencente à família de proteínas 

neurohipofisárias. Sua ligação e ação é receptora específica, podendo produzir 

diversas respostas fisiológicas centrais e periféricas. A resposta central é 

caracterizada por modulação ao comportamento materno, sexual, social e o estresse 

fisiológico. Por outro lado, a resposta periférica tem suas ações associadas a 

contração da musculatura lisa, particularmente dentro do sistema reprodutor feminino 

e masculino. Desta forma, a síntese local da OT juntamente com o seu receptor 

nessas regiões, indicam a presença de um sistema ocitocinérgico local (TOM; 

ASSINDER, 2010). 

A regulação fisiológica da expressão de ocitocina é ainda pouco compreendida 

no sistema reprodutor masculino, sabe-se que em tecidos hormônio-dependentes, a 

expressão de OT é regulada por esteroides gonadais. Como por exemplo, na próstata 

humana, onde o estrógeno aumenta a secreção de OT, assim como a testosterona e 

di-hidrotestosterona (THACKARE; NICHOLSON; WHITTINGTON, 2006).  

 

 

2.1 RECEPTOR DE OCITOCINA 
 

 

O receptor de ocitocina (OTR) pertence ao tipo rodopsina classe I acoplado ao 

receptor da superfamília das proteínas G (GPCR). O gene ligado ao OTR contém 3 

íntrons e 4 éxons, e está localizado em uma cópia simples no cromossomo 3p25. A 

ligação da OT na superfície da célula, ativa o OTR no qual subsequentemente ativa 

várias vias de sinalização intracelulares, desencadeando inúmeros efeitos do 

hormônio, incluindo a contração muscular (Figura 1) (VRACHNIS et al., 2011).  

O OTR é acoplado a Gq/11 que, por sua vez, pertence à classe de proteínas 

de ligação de guanosina trifosfato (GTP). A via Gq/ fosfolipase C (PLC) / inositol 1,4,5-

trifosfato (InsP3) é a principal via, mediando o sinal do OTR depois que ocorre a 

ligação da OT ao seu receptor. A ligação da OT ativa, através da Gαq/11, PLC, 
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hidroliza fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PIP2) para InsP3 e diacilglicerol (DAG) 

(SMITH, 2007). InsP3 libera íons Ca²+ do compartimento intracelular, enquanto DAG 

ativa a proteína quinase C (PKC), que fosforila ainda outras proteínas. O íon de Ca²+ 

se liga a calmodulina, e este complexo ativa a miosina quinase de cadeia leve (MLC), 

causando assim a contração muscular (VRACHNIS et al., 2011).  

Além disso, o OTR ativa a proteína quinase ativadas por mitógenos (MAPK) e 

a via Rho quinase (RhoA), implicando em diversos fenômenos celulares, incluindo 

contratilidade, migração e controle do ciclo celular (RIENTO; RIDLEY, 2003). A 

ativação do OTR e da MAPK resultam no aumento da atividade da Fosfolipase A2 

citosólica (cPLA2), que hidrolisa os fosfolipídios e libera ácido araquidônico, 

resultando no aumento da produção de prostaglandinas via ciclooxigenase-2 (COX-2) 

regulada pela MAPK. O aumento da produção de prostaglandinas em conjunto com o 

aumento Ca²+ intracelular e a ativação das vias Rho e MAP quinase resultam nos 

efeitos contráteis da ativação OT-OTR (VRACHNIS et al., 2011). 

 Para a OT ser aceita como um regulador parácrino da função reprodutiva 

masculina, o pré-requisito primordial é a presença de receptores específicos nestes 

tecidos (THACKARE; NICHOLSON; WHITTINGTON, 2006).  
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Figura 1 – Vias de sinalização do receptor de ocitocina resultando na contração muscular 

 

Fonte: Adaptado de (VRACHNIS et al., 2011). 

Legenda: OT: ocitocina, OTR: receptor de ocitocina, PLC: fosfolipase, PIP2: fosfatidilinositol 4,5-
bifosfato, InsP3: inositol 1,4,5- trifosfato, DAG: diacilglicerol, PKC: proteina quinase C, MLC: 
miosina quinase de cadeia leve, MAPK: proteína quinase ativadas por mitógenos, cPLA2: 
fosfolipase A2 citosólica, ROK: RhoA associada com proteína quinase. 

 

 

2.2 OCITOCINA E O COMPORTAMENTO SEXUAL MASCULINO 
 

 

Em machos e fêmeas, a OT é um importante indutor do comportamento sexual, 

excitação e orgasmo (TOM; ASSINDER, 2010). Estudos em ratos, demonstram que a 

OT reduz o número de intromissões antes da ejaculação, aumenta o período de 

latência entre a primeira monta e a intromissão, e prolonga o período refratário pós 

ejaculação (HUGHES et al., 1987). 

Ainda, a OT está entre os agentes mais potentes conhecidos para induzir a 

ereção peniana em ratos, coelhos e macacos (GIMPL; FAHRENHOLZ, 2001). Estão 

envolvidos neste processo os neurônios responsáveis pela secreção de OT 
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localizados no núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN) e que se projetam para as 

áreas extrahipotalâmicas do cérebro e da medula espinhal (MELIS; ARGIOLAS; 

GESSA, 1986). A estimulação elétrica do nervo dorsal do pênis e a estimulação tátil 

da glande, provoca a ativação específica de 40-50% dos neurônios ocitocinérgicos no 

PVN, sugerindo que a informação somatossensorial do pênis seja transmitida para o 

PVN através do nervo dorsal do pênis. Essa estimulação aferente resulta na ativação 

dos neurônios ocitocinérgicos no PVN levando à liberação da OT hipotalâmica no 

momento da ejaculação, estabelecendo um arco reflexo-OT no macho, similar ao 

reflexo de Fergusson observado nas fêmeas (YANAGIMOTO et al., 1996). 

Os níveis de ocitocina circulante se alteram durante a atividade sexual. Sabe- 

se que a OT atua na contração da musculatura lisa, neste caso, nos músculos da 

região genital-pélvica. Ademais tem sido identificada como marcador de orgasmo em 

humanos, através dos aumentos significativos dos níveis de OT circulante próximo ao 

momento da ejaculação (BURRI et al., 2008). Tal efeito promove alterações na 

concentração de OT no fluido cerebroespinhal, sendo dobrado 5 minutos após a 

ejaculação e aumentando 3 vezes os níveis basais 20 minutos após a ejaculação 

(HUGHES et al., 1987). 

 

 

2.3 AÇÃO DA OCITOCINA NO SISTEMA REPRODUTOR MASCULINO 
 

 

Os testículos possuem os túbulos seminíferos onde ocorre a espermatogênese, 

processo altamente complexo e organizado que resulta na liberação dos 

espermatozoides imaturos para o lúmen do túbulo seminífero (FRAYNE; 

NICHOLSON, 1998). Já, os epidídimos desempenham papel crucial na maturação e 

armazenamento destes espermatozoides imaturos produzidos pelos testículos 

(FILIPPI et al., 2002).  

A transferência dos espermatozoides imóveis, dos testículos para os 

epidídimos, e a liberação dos espermatozoides dos epidídimos durante o processo de 

emissão e ejaculação, é promovido essencialmente através das contrações 

peristálticas dos túbulos seminíferos e das paredes dos ductos epididimários. Essas 
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contrações são mediadas pelas camadas de células musculares lisas - células 

mióides, apresentadas ao seu redor (ASSINDER et al., 2000).  

A espermatogênese depende da produção de esteroides produzidos pelos 

testículos, enquanto o transporte de espermatozoides imóveis para o ducto eferente 

e epidídimos dependem da contratilidade dos túbulos seminíferos e da produção de 

fluidos pelas células de Sertoli (ASSINDER; REZVANI; NICHOLSON, 2002). 

Estudos indicam que a OT é sintetizada dentro dos testículos (ANG et al., 1991; 

EINSPANIER; IVELL, 1997; FRAYNE; NICHOLSON, 1998), epidídimos (FILIPPI et 

al., 2002), próstata (WHITTINGTON et al., 2004) e pênis de várias espécies mamíferas 

(VIGNOZZI et al., 2005). Em ratos, por exemplo, a OT é localmente sintetizada nos 

testículos pelas células de Leydig, sob o controle do LH (NICHOLSON; HARDY, 

1992). As células de Leydig conduzem a espermatogênese através da secreção de 

testosterona, que atua sobre as células de Sertoli e/ou células peritubulares para criar 

o ambiente que permite a progressão normal das células germinativas através dos 

ciclos da espermatogênese (GIMPL; FAHRENHOLZ, 2001). Os receptores de 

ocitocina podem ser encontrados nas células de Leydig e Sertoli em humanos, 

primatas e ratos (EINSPANIER; IVELL, 1997b; FRAYNE; NICHOLSON, 1998).   

Sabe-se que a OT em fêmeas é considerada um hormônio “miotônico”, por sua 

atuação na contração da musculatura uterina e das células mioepiteliais das mamas. 

Nos machos a OT também demonstra ter a mesma função, estimulando a atividade 

contrátil no trato reprodutor masculino, na qual, em dose dependente, induz a 

contração dos túbulos seminíferos (HARRIS; NICHOLSON, 1998). Na próstata de 

cobaias, cães, ratos e humanos, o sistema ocitocinérgico desempenha papel 

fisiológico no aumento da atividade contrátil do músculo liso, importante para a 

manutenção do tônus da próstata, e durante a ejaculação atua na contração da 

glândula e no transporte do sêmen (SENDEMIR et al., 2008). 

 Em ratos, verificou-se que a OT aumenta a contração dos epidídimos tanto in 

vitro (HIB, 1974)  quanto in vivo (KNIGHT, T., 1974), promovendo espermiação e 

subsequente transporte espermático (FRAYNE; TOWNSEND; NICHOLSON, 1996). 

Corroborando com tal assertiva, Assinder et al. (2002) demonstraram que o tempo de 

espermiação em camundongos transgênicos knock-out para OT é mais lento do que 
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em camundongos com super expressão de OT, que apresentam de uma forma mais 

acelerada, em comparação com camundongos selvagens. 

Em cães, até hoje há apenas um estudo realizado por Minazaki (2013), que 

utilizando a técnica de imunoistoquímica e Western Blotting, localizou os receptores 

de ocitocina nas células mioepiteliais, células musculares lisas, estroma tecidual e 

células de Leydig no testículo, ainda na região do epidídimo foi observado a 

imunomarcação nas células musculares lisas. Estes resultados sugerem a ação da 

OT no estímulo da contratilidade dos túbulos seminíferos e epidídimos de cães. 

A OT ainda tem efeitos específicos na produção de testosterona nos testículos 

de roedores e podem modular a produção de esteroides in vitro e in vivo (FRAYNE; 

NICHOLSON, 1995). A OT estimula a secreção de testosterona pelas células de 

Leydig e eleva a atividade da enzima 5α-redutase ao longo do trato reprodutivo, 

aumentando assim a concentração local da forma biologicamente ativa da 

testosterona, a di-hidrotestoterona (DHT) (WHITTINGTON et al., 2001).   

O epidídimo e a próstata são órgãos andrógeno-dependentes, sendo 

necessário a DHT para estimular o crescimento e funcionamento normal (FRAYNE; 

NICHOLSON, 1998). Ainda, os hormônios esteroides, em particular estrógeno e 

testosterona, facilitam a atividade dos neurônios ocitocinérgicos em diversos níveis, 

incluindo a indução dos receptores de ocitocina (CARTER, 1992). Deste modo, os 

efeitos da ocitocina na esteroidogênese e na contratilidade dos túbulos podem causar 

alterações na espermatogênese, espermiação e transporte espermático do testículo 

para o epidídimo (ASSINDER; REZVANI; NICHOLSON, 2002) (Figura 2). 
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Figura 2 – Visão geral das funções parácrinas e autócrinas da ocitocina dentro do sistema reprodutivo 
masculino  

 

 

 

Fonte: Modificado de (THACKARE; NICHOLSON; WHITTINGTON, 2006) 

 

 

2.4 APLICAÇÃO CLÍNICA DA OCITOCINA EM PATOLOGIAS REPRODUTIVAS 

MASCULINAS 

 

 

A OT tem demonstrado in vitro melhorar a espermiação e o transporte 

espermático em modelos experimentais, podendo, portanto, aumentar a quantidade 

de espermatozoides presentes no ejaculado. Berndtson e Lgboeli (1988) realizaram a 

aplicação de 50 UI de OT via intravenosa em touros da raça holandesa, e notaram 

aumento no número de espermatozoides no primeiro ejaculado, sem alterar a 

produção espermática diária ou a qualidade dos espermatozoides. 

Nicholson et al. (1999) também notaram que a aplicação de OT intravenosa em 

carneiros aumenta o volume do fluido e o número de espermatozoides liberados pela 
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cauda do epidídimo. Assim, a ocitocina parece ter efeito estimulante imediato sobre a 

ejeção de espermatozoides e plasma seminal durante a emissão, aumentando o 

volume e a concentração espermática no ejaculado de carneiros, coelhos e touros 

(KNIGHT; LINDSAY, 1970).  

Em humanos, a injeção de OT em pacientes oligospérmicos 5 -10 minutos 

antes da coleta de sêmen por masturbação, aumentou significativamente o número 

de espermatozoides móveis ejaculados comparados com o grupo placebo (FILIPPI et 

al., 2002). 

Tal efeito da OT pode ser uma alternativa potencialmente vantajosa em 

programas de criopreservação seminal (BERNDTSON; IGBOELI, 1988), e para o 

tratamento de pacientes azoospérmicos ou oligospérmicos, reduzindo a necessidade 

de extração espermática testicular, utilizada em técnicas de fertilização in vitro para 

tratamentos de infertilidade, como por exemplo, a Injeção Intracitoplasmática de 

espermatozoides (ICSI) (ROLF et al., 2000).    

Lui e colaboradores (2010) observaram que existe diferença significativa na 

concentração de OT basal e expressão do OTR entre homens férteis e inférteis, 

sugerindo que o sistema OT/OTR provavelmente está ligado à infertilidade masculina, 

fornecendo novas percepções na patogenia e tratamento de infertilidade. Desta forma, 

outra possibilidade de utilização terapêutica da OT seria no tratamento de disfunções 

na ereção e ejaculação, já que a OT é um dos mais potentes agentes na indução de 

ereção peniana (ARGIOLAS, 1992).  

 

 

2.5 GLOBULINA LIGADORA DE HORMÔNIOS SEXUAIS 
 

 

A globulina ligadora de hormônios sexuais (SHBG) é uma glicoproteína 

carreadora, conhecida por ser sintetizada principalmente no fígado e depois secretada 

no sistema circulatório, onde se liga a hormônios esteroides sexuais com alta 

afinidade e especificidade. Assim é capaz de modular a biodisponibilidade desses 

hormônios para o macho. Em humanos, outros órgãos também são conhecidos por 

produzir SHBG, entre eles: cérebro, útero, mama, ovário, testículo e próstata, e a sua 
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expressão local desempenha importantes funções em vários processos fisiológicos e 

patológicos (LI et al., 2015).   

No testículo de ratos, coelhos, carneiros e humanos, a SHBG é produzida pelas 

células de Sertoli (GERARD, 1995), e se liga a testosterona e DHT com alta afinidade, 

servindo como carreador no trato reprodutivo masculino (SELVA et al., 2002; 

HERBERT et al., 2003; JIRIKOWSKI et al., 2005). Segundo nosso conhecimento, 

ainda não existem estudos que comprovem a expressão da SHBG em testículo e 

epidídimo de cães. 

Entretanto nas demais espécies, a maior parte da SHBG é secretada no lúmen 

do túbulo seminífero e é transportada para o epidídimo, onde é incorporada pelo 

epitélio. Apenas uma pequena fração é secretada basalmente e transportada pelo 

plasma sanguineo (REVENTOS et al., 1993).  Altas doses de SHBG são essenciais 

na manutenção do microambiente, permitindo a regulação da espermatogênese nos 

túbulos seminiferos e a maturação espermática nos epidídimos de ratos. Está 

envolvida também na diferenciação celular das células germinativas em ratos, sendo 

sua síntese e secreção regulada pelos hormônios foliculo estimulante (FSH), 

testosterona, estradiol e outros fatores (MA et al., 2015). 

Atualmente a SHBG tem sido utilizada para o estudo da função testicular e é 

considerada marcador biológico para a função da célula de Sertoli (GUNSALUS et al., 

1981). Estudos realizados com roedores têm sugerido que a SHBG pode regular a 

fertilidade e a espermatogênese, no entanto o mecanismo para estes efeitos ainda 

não está claro (ROBAIRE; HAMZEH, 2011).  

Ademais, nos túbulos seminíferos de ratos, evidências sugerem que a SHBG 

produzida pelas células de Sertoli, podem ser transferidas para as células 

espermatogênicas podendo influenciar na dinâmica da proliferação das células 

germinativas testiculares. A SHBG secretada dentro dos túbulos seminíferos e rete 

testis migra junto com os espermatozoides imaturos para a cabeça do epidídimo, onde 

interagem com as células epiteliais principais e promovem o acesso da testosterona 

a essas células andrógeno-dependentes (PELLINIEMI et al., 1981). 

A SHBG está localizada juntamente com a OT no trato reprodutivo de ratos 

machos. Sendo que a co-liberação da OT com a SHBG pode ser importante para uma 

possível função reprodutiva coordenada e a sua extensiva localização no sistema 
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reprodutivo masculino suportam a hipótese de que os receptores de ambos podem ter 

uma interação (HERBERT et al., 2005). 

Dessa maneira, novos estudos são necessários, principalmente em cães, onde 

não há quaisquer informações sobre a SHBG e suas correlações com a OT no sistema 

reprodutivo masculino, e suas funções na qualidade espermática. Sendo de extrema 

importância este conhecimento da fisiologia reprodutiva que posteriormente poderá 

corroborar com a biotecnologia reprodutiva tanto de pequenos animais como 

humanos.    
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3 HIPÓTESE 
 

 

Os receptores de ocitocina e SHBG são expressos em testículo e epidídimo 

de cães e existe correlação com a qualidade espermática. 
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4 OBJETIVO 
 

 

Verificar a expressão gênica e proteica do OTR e SHBG no testículo e 

epidídimo de cães, correlacionando tais resultados com a qualidade espermática e 

dosagem de testosterona. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

Todos os procedimentos experimentais que serão mencionados foram 

aprovados pela Comissão de Ética no uso de animais da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, protocolado sob o número 

2936/2013. 

 

 

5.1 ANIMAIS 
 

 

Para o estudo, 26 amostras de testículo e epidídimo foram coletadas de cães 

em idade reprodutiva (1 a 5 anos), de raças e pesos variados (2,5 a 30 kg) e 

clinicamente saudáveis. As peças foram obtidas em cirurgias eletivas de orquiectomia 

realizadas em campanhas de castração promovidas pelo Hospital Veterinário da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 

 

Tabela 1 – Informações referentes à idade, peso e raça respectivamente dos animais utilizados, São 

Paulo – 2014 

 
                                                                                                                  (Continua) 

Animal Idade Peso(kg) Raça 

1 1 ano e 6 meses 2,6 SRD 

2 2 anos 12,5 SRD 

3 2 anos 30 Weimaraner 

4 3 anos 2,6 Yorkshire 

5 3 anos 6,6 Shih tzu 

6 2 anos 16,5 SRD 

7 5 anos 2,5 SRD 

8 2 anos e 6 meses 6,7 Shih tzu 

9 5 anos 10,4 Lhasa Apso 

10 3 anos 6,4 Shih tzu 

11* 4 anos 6,4 SRD 

12 5 anos 27,5 SRD 
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(Conclusão) 

Animal Idade Peso(kg) Raça 

13 1 ano e 2 meses 4,3 SRD 

14 2 anos 15,8 Border Collie 

15 1 ano 5,4 SRD 

16 2 anos 9,3 SRD 

17 4 anos 7 SRD 

18 3 anos 15,5 SRD 

19 1 ano e 8 meses 7 Lhasa Apso 

20* 5 anos 7,7 SRD 

21 3 anos 13,8 SRD 

23 4 anos 7,3 SRD 

24* 3 anos 6 SRD 

25 3 anos 8 Teckel 

26 4 anos 25,2 SRD 

27 5 anos 22,2 SRD 

*Não tinha sêmen 

 

 

5.2 PROCESSAMENTO INICIAL DAS AMOSTRAS 

 

 

Previamente à cirurgia de orquiectomia, foi realizada a coleta de sangue para 

a dosagem de testosterona. Imediatamente após a remoção dos testículos e 

epidídimos, ambos foram lavados em tampão fosfato salino (PBS) para retirada do 

excesso de sangue. Um deles, escolhido aleatoriamente, foi utilizado para a coleta de 

sêmen da cauda do epidídimo e para as análises de expressão gênica (reação em 

cadeia da polimerase em tempo real- qPCR-RT) e expressão proteica (Western 

Blotting).  E o outro testículo e epidídimo, foi colocado em uma solução de formaldeído 

10% para a realização da técnica de imunoistoquímica (Figura 3).   
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Figura 3 – Delineamento experimental 

 

Fonte: (DALMAZZO, A., 2016) 

  

5.3 DOSAGEM DE TESTOSTERONA PLASMÁTICA 
 

 

Previamente a orquiectomia, foi coletada de cada animal uma amostra de 2 ml 

de sangue da veia cefálica em tubo sem EDTA, previamente identificado. Sendo a 

coleta realizada sempre no período da manhã entre 9 e 10 horas. As amostras foram 

então submetidas à centrifugação (3500 rpm; 15 minutos). O soro foi removido e 

transferido para microtubos de plástico, sendo armazenados a -20°C para posterior 

análise. 

As amostras foram encaminhadas para o Centro Diagnóstico e Especialidades 

Veterinárias – Provet (São Paulo - SP), onde a determinação da testosterona 
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plasmática total foi realizada pelo método de Radioimunoensaio, utilizando-se o kit 

comercial da marca Imunnotech (Tabela 2), previamente validado para cães. 

 

 

Tabela 2- Parâmetros de qualidade do ensaio hormonal 
 

Ensaio CPM 
total 

Cap. Lig. 
B/B0 

L.N.E(%) Sensibilidade 
% (dose g/ml) 

CV 
Intra Baixo 

CV 
Intra Alto 

1 33454 52% 0,30% 92 (0,02) 3,14% 2,88% 

Legenda:  
CPM: contagens por minutos 
Cap. Lig: capacidade de ligação 
L.N.E.: Ligação não específica 
CV Intra: coeficiente de variação intra-ensaio 

 

 

5.4 COLETA DE ESPERMATOZOIDES EPIDIDIMÁRIOS  
 

 

Para isto, foram feitas pequenas incisões (>1 mm) na cauda do epidídimo com 

o auxílio de uma lâmina de bisturi (ANGRIMANI et al., 2014). O fluido epididimário era 

então aspirado através de uma micropipeta automática e diluído em 100µl de solução 

fisiológica 0,9%.  

 

 

5.4.1 Análise do sêmen 
 

 

Imediatamente após a coleta, os espermatozoides epididimários foram 

avaliados quanto aos padrões de motilidade (Computer Assisted Sperm Analysis - 

CASA), concentração, morfologia espermática, integridade de membrana plasmática 

(Eosina / Nigrosina), integridade de membrana acrossomal (Fast Green / Rosa 

Bengala) e atividade mitocondrial (Diaminobenzidina - DAB). 
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5.4.1.1 Análise computadorizada do movimento espermático 
 

 

Após a coleta do sêmen, uma alíquota de 7µl foi inserida em uma câmara de 

contagem Leja previamente aquecida a 37ºC. Foram observados 5 campos aleatórios. 

Os parâmetros de movimento espermático gerados pelo CASA (Hamilton 

Thorne IVOS) e analisados no experimento corresponderam à velocidade média de 

percurso (VAP, μm/s), velocidade retilínea (VSL, μm/s), velocidade curvilínea (VCL, 

μm/s), amplitude do deslocamento lateral da cabeça (ALH, μm), frequência de 

batimento cruzado (BCF, Hz), retilinearidade (STR, %), linearidade (LIN, %), 

motilidade (MOT, %) e motilidade progressiva (PROG, %) (Quadro 1). 

Adicionalmente, os espermatozóides foram divididos em 4 grupos, baseando-

se na velocidade de movimento, que consistiram de: rápidos (RAP; VAP > 50 μm/s; 

%), médios (MED, 30 μm/s < VAP < 50 μm/s; %) lentos (SLOW; VAP < 30 μm/s ou 

VSL < 15 μm/s; %) e espermatozóides imóveis (STATIC; %) (GOOVAERTS et al., 

2006). 

 
Quadro 1 – Abreviações e significados das variáveis analisadas pelo CASA  

Fonte: Adaptado de (GOOVAERTS et al. 2006). 

 Terminologia Significado 

VAP Velocidade média de percurso (μm/s) Velocidade média do espermatozóide 
considerando-se um caminho suavizado 

VSL Velocidade retilínea (μm/s) Distância mínima que o espermatozóide percorre 
durante o tempo entre duas avaliações (scans) 

VCL Velocidade curvilínea (μm/s) Média da velocidade espermática medida através 
do percurso real percorrido 

ALH Amplitude do movimento 

lateral da cabeça (μm) 

Comprimento médio da oscilação da cabeça do 
espermatozoide 

BCF Frequência de batimento cruzado (Hz) Frequência do movimento lateral, que faz com que 
a cabeça do espermatozóide cruze o percurso em 
ambas as direções 

STR Retilinearidade (VSL/VAP, %) Qualidade do movimento retilíneo suavizado 
percorrido 

LIN Linearidade (VSL/VCL, %) Qualidade do movimento retilíneo real percorrido 

MOT Motilidade (%) Porcentagem de células móveis 

PROG Motilidade progressiva (%) Porcentagem de células com motilidade 
progressiva 
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5.4.1.2 Concentração espermática 
 

 

A concentração espermática foi avaliada através de câmara de Neubauer, sob 

microscopia de luz (E200 Nikon, Japan), em aumento de 400x. O sêmen foi diluído 

em solução de formol salino, utilizando-se a diluição 1:100. Os resultados foram 

expressos em milhões de espermatozoides por mililitro. 

         

   

5.4.1.3 Morfologia espermática 
 

 

Para a análise das alterações morfológicas espermáticas foi utilizado o método 

da câmara úmida no qual o sêmen foi diluído em solução de formol salino aquecido 

logo após a coleta. A leitura foi realizada através de um microscópio com contraste de 

fase (E200, Nikon, Japan), sob aumento de 1000 vezes, em imersão. Foram avaliadas 

100 células por amostra de sêmen.   

 

 

5.4.1.4 Avaliação da integridade da membrana plasmática 
 

 

Para avaliar a integridade da membrana plasmática foi utilizada a coloração 

eosina-nigrosina (E/N) técnica one step descrita por Campbell et al. (1956). 

Para tal, uma alíquota de sêmen (5 µl) foi misturada ao corante (5 µl), em mesa 

aquecida a 37ºC, e feito esfregaço sobre lâminas de microscopia. Sendo analisadas 

em microscópio óptico convencional, sob aumento de 1000 vezes, em imersão. Foram 

contadas 100 células por lâmina e classificadas como: 

- Membrana íntegra: coloração branca, pois não permite a entrada do corante 

eosina, e há um contraste com o plano de fundo escuro da nigrosina. 

- Membrana não íntegra: coloração rosa, devido à alteração na permeabilidade 

da membrana, a eosina consegue penetrar na célula. 
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5.4.1.5 Avaliação da integridade da membrana acrossomal  
 

 

Para avaliar a integridade da membrana acrossomal foi utilizada a coloração 

simples Fast Green / Rosa Bengala (POPE; ZHANG; DRESSER, 1991). Para isso, 

sobre uma lâmina de microscopia, uma alíquota de cada amostra (5 µl) foi adicionada 

a 5 µl de corante, sendo mantida em uma mesa aquecida a 37ºC durante 70 segundos. 

Após a incubação foram realizados esfregaços, que foram analisados em 

microscópio óptico convencional, sob aumento de 1000 vezes, em imersão. Foram 

contadas 100 células por lâmina, classificadas como: 

- Acrossoma íntegro: região acrossomal de coloração lilás a roxa levemente 

mais escura que a região pós-acrossomal. 

- Acrossoma não íntegro: região acrossomal de coloração rosa levemente mais 

claro que a região pós-acrossomal. 

 

 

5.4.1.6 Avaliação da Atividade Mitocondrial 
 

 

O método citoquímico proposto por Hrudka (1987) foi utilizado para determinar 

a atividade mitocondrial espermática, baseado na oxidação de 3´3 diaminobenzidina 

(DAB) pelo complexo citocromo C (incluindo o citocromo C oxidase, que possui um 

papel fundamental no processo de respiração celular e metabolismo energético das 

células) numa reação em cadeia em que o reagente é oxidado e depositado no interior 

das mitocôndrias, podendo ser identificada pela sua coloração marrom, através de 

microscopia com contraste de fase. 

Para a realização dessa técnica, foram incubados 20 µl de amostra com o 

corante DAB (1 mg/ml em PBS), na proporção 1:1, a 37 ºC, por uma hora. Após a 

incubação, foram realizados esfregaços em lâmina de vidro em sala escura e estas 

fixadas em formol a 10% durante 15 minutos. As lâminas então foram secas em 

temperatura ambiente sob proteção da luz.  
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Através de microscopia com contraste de fase, sob aumento de 1000 vezes, 

em imersão, foram contadas 100 células e classificadas de acordo com o grau de 

coloração da peça intermediária em quatro classes:  

- Classe I (DABI): células espermáticas com peça intermediária totalmente 

corada, indicando alta atividade mitocondrial. 

- Classe II (DABII): células espermáticas com mais da metade da peça 

intermediária corada, indicando atividade mitocondrial intermediária. 

- Classe III (DABIII): células espermáticas com menos da metade da peça 

intermediária corada, indicando baixa atividade mitocondrial. 

- Classe IV (DABIV): células espermáticas com a peça intermediária totalmente 

descorada, indicando ausência de atividade mitocondrial (atividade nula). 

 

 

5.5 REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE EM TEMPO REAL (qRT – PCR) 
 

 

 As amostras de testículo e epidídimo foram cortadas em pequenos fragmentos 

de cerca de 0,5 cm³ e foram acondicionadas em criotubos, imersas em nitrogênio 

líquido e acondicionadas em frezeer -80ºC para posterior extração de RNA. As 

amostras foram maceradas utilizando pistilo e almofariz imersos em nitrogênio líquido. 

A extração do RNA foi realizada utilizando o kit de extração RNAspin mini Illustra (GE 

Healthcare Life Sciences, Piscataway, NJ) seguindo as instruções do fabricante, 

incluindo a incubação com DNAse I (Life Technologies, CA, EUA).  

 Após a extração, o RNA foi quantificado com espectrofotômetro NanoDrop 

(Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, EUA), utilizando 1 µl de amostra. Para a 

verificação da qualidade do RNA, as amostras foram aplicadas em gel de agarose 1%, 

100V por 30 minutos e foi avaliado em foto-documentador Benchtop 2UV 

Transilluminator, MultiDoc- It Digital Imaging System (UVP).  

 Na sequência, 1 µg de RNA total foi utilizado para a síntese do cDNA, realizada 

através do kit comercial Superscript VILO cDNA Synthesis (Life Technologies). O 

cDNA foi quantificado utilizando o Qubit 2.0 Fluorometer (Qubit dsDNA BR, Life 

Technologies) e as amostras foram armazenadas no -20ºC. 
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Para determinar a expressão gênica do receptor de ocitocina (OTR) e da 

Globulina ligadora de hormônios sexuais (SHBG), os primers foram desenhados 

através do software online primer-Blast (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-

blast/index.cgi?LINK_LOC=BlastHome, NCBI, NIH, EUA), juntamente com os genes 

endógenos GAPDH e B2M (Quadro 2). Foi realizada a padronização dos primers 

através de uma curva padrão de diluição seriada das amostras 1:10 com 6 pontos. 

As reações foram realizadas em triplicatas para cada amostra em aparelho 

Realplex2 Mastercycler (Eppendorf, Hamburg, Alemanha). Para cada reação foi 

utilizado o kit SYBR GreenER qPCR Supermix Universal (Life Tecnhologies) e 2µl do 

cDNA. O programa do qPCR consistiu de 2 minutos a 50°C, 10 minutos a 95°C e 40 

ciclos de 95°C por 15 segundos e 60°C por 60 segundos.  

 A concentração dos primers foi definida como 200 nM para OTR, B2M, GAPDH 

e 300 nM para SHBG. 

 

 

Quadro 2 - Sequência de Oligonucleotídeos 

Gene Forward Reverse 

OTR GAACTTGTACAGCGCTTCCTC GACAAAGGTGGATGAGTTGCTC 

B2M TCCTCATCCTCCTCGCT TTCTCTGCTGGGTGTCG 

GAPDH GTAGTGAAGCAGGCATCGGA GTCGAAGGTGGAAGAGTGGG 

SHBG TCCTTTTGCTTGGATGGCCT TAATGGGTGGTGTCAGTGCC 

Fonte: Software online primer-Blast (2015). 

 

Foi observada a eficiência da reação conforme calculado pelo software Realplex 

do PCR, sendo a eficiência entre 0.9 e 1.1 considerada ideal. Foi avaliada a 

amplificação de cada gene em cada amostra para verificar se os valores de Ct obtidos 

estavam contidos dentro da porção da curva padrão linear de eficiência desejada. 

Os dados do qRT-PCR foram analisados utilizando o método ΔΔCt (PFAFFL, 

2001). Os genes alvos foram considerados não expressos se os valores do Ct fossem 

superiores a 35. A média geométrica dos genes housekeeping GAPDH e B2M foram 

utilizadas para normalizar a quantificação relativa dos genes alvo. A fim de gerar 



Materiais e Métodos    48 

  

 

 

   

dados lineares para a análise de correlação, a amostra com menor expressão foi 

utilizada como referência. O valor de Ct desta amostra foi então subtraído das outras 

amostras para gerar o valor ΔΔCt e consequentemente a quantidade relativa (“Fold 

Change”) da expressão gênica.  

 

 

5.6 WESTERN BLOTTING 
 

 

 As amostras de testículo e epidídimo foram cortadas em pequenos fragmentos 

de cerca de 0,5 cm³ e foram acondicionadas em criotubos, imersas em nitrogênio 

líquido e acondicionadas no frezeer -80ºC. Permanecendo até o momento da análise.  

 As amostras então foram maceradas manualmente utilizando um aparato de 

maceração previamente resfriado em nitrogênio líquido. O material foi colocado em 

microtubos aonde foram pesados e foi adicionada uma solução de extração (50 mM 

Tris-base, 300 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM EGTA, 1 mM Ditiotreitol (DTT), 0,5 mM 

fluoreto de fenil-metil-sulfonila (PMSF), 10% glicerol, inibidor de proteases (GE 80-

6501-23, GE Healthcare Life Sciences, Piscataway, NJ) e 0,5% Triton X-100), na 

proporção de 10 mg/100 µl. No qual permaneceu na solução durante 30 minutos a 

4ºC. 

 Após este período, o homogenato foi passado 10 vezes por uma agulha 40 x 

12 utilizando uma seringa de 5 ml e o processo foi repetido com uma agulha 30 x 8. 

As amostras foram centrifugadas a 10000 x G a 4 ºC durante 10 minutos. O 

sobrenadante foi coletado e foi realizada a quantificação da proteína total utilizando o 

Bio-Rad Protein assay (Bio-Rad laboratories, CA, EUA), no espectofotômetro Optima 

com filtro de 596 nm, software Optima Mars.  

Após a determinação da concentração proteica, 30 µg de proteína de cada 

amostra foram diluídas em tampão de lise (kit Complete lysis – M ref. 04719956001 

Roche, Suíça), e foi adicionado 10 µl de tampão Laemmli Sample Buffer cat # 161-

0737 (Bio-Rad laboratories, CA, USA), onde permaneceram por 5 min a 95 °C em 

placa de banho seco (Thermomixer Comfort – Eppendorf, Alemanha).  

Em seguida, as amostras foram distribuídas nos poços do gel e submetidas à 

separação eletroforética em gel de poliacrilamida 12% (Mini-Protean TGXTM Gel Bio-
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Rad laboratories, CA, USA), utilizando a cuba de eletroforese BioRad Mini Protean 

Tetra System e tampão de corrida 10x Tris/Glycine/SDS Buffer (Bio-Rad laboratories, 

CA, USA #161-0732), com tensão de 100 V, durante 90 minutos utilizando o aparelho 

Power Pack Universal (Bio-Rad, CA, USA). Como padrão de peso molecular, utilizou-

se o padrão comercial Precision Plus Protein WesternC Standards #161-0376 (Bio-

Rad, CA, USA). 

Posteriormente, as proteínas separadas no gel foram transferidas para 

membranas de nitrocelulose (iBlot® Transfer Stack, nitrocellulose, regular size - 

IB301001 – Invitrogen Life Technologies, CA, USA,), utilizando o equipamento Iblot 

Western Blotting System por 7 minutos. Após a transferência, a membrana foi 

submetida ao bloqueio de ligações inespecíficas utilizando a solução TBS contendo 

0,1% de Tween e 5% de leite em pó desnatado (DifcoTM Skim Milk – 232100 BD, Nova 

Jersey, USA), durante 1 hora.  

Um projeto piloto foi realizado para a padronização da concentração do 

anticorpo primário anti-receptor de ocitocina (policlonal, não conjugado, produzido em 

coelho - Sigma®, O4389) e para o anticorpo anti-SHBG produzido em coelho 

(SAB4301027 – Sigma Aldrich, St Louis, USA) e também a padronização da 

concentração do anticorpo secundário. 

Em seguida as membranas foram incubadas com o anticorpo policlonal anti 

receptor de ocitocina produzido em coelho - OTR (O4389 – Sigma Aldrich, St. Louis, 

USA) na diluição 1:250 em tampão TTBS (tampão tris-salina, 20 mM Tris, 0,15 M NaCl 

e 0,1% de Tween20®) e o anticorpo Anti-SHBG produzido em coelho (SAB4301027 

– Sigma Aldrich, St. Louis, USA) na diluição 1:1000 em TTBS, overnight a 4ºC. 

Na sequência, as membranas foram lavadas 3 vezes em TTBS, por 5 minutos 

cada lavagem. Foram então incubadas com o anticorpo secundário (Polyclonal Goat 

Anti-Rabbit Immunoglobulins/HRP - P 0448 Dako), na diluição 1:500 para o anticorpo 

OTR e 1:1000 para o anticorpo SHBG, durante 1 hora em temperatura ambiente. 

Foram novamente lavadas 3 vezes em TTBS, por 5 minutos cada lavagem. 

As membranas foram então reveladas utilizando-se o kit ECL (Pierce ECL 

Western Blotting substrate #32106 – Thermo Scientific) para a detecção de bandas 

reativas por quimioluminescência, no equipamento Bio Rad ChemiDoc MP. Na 

seqüência, estas foram incubadas com anticorpo anti-β-actina (Sigma Aldrich, St. 

Louis, USA), produzido em camundongo, na diluição 1:2000 em TTBS, durante 2 
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horas. E posteriormente, incubadas com o anticorpo secundário anti-IgG de 

camundongo feito em cabra conjugado com peroxidase (Sigma, EUA) na diluição 

1:80.000 em TTBS, por 1 hora à temperatura ambiente.  A revelação foi realizada da 

mesma forma descrita acima para o receptor de ocitocina, e a quantificação proteica 

foi realizada com auxílio do software ImageLab Versão 5.2 (Biorad EUA). 

 

 

5.7 IMUNOISTOQUÍMICA 

 

 

O testículo e epidídimo não fragmentados foram colocados em frascos com 

formaldeído 10% tamponado. Posteriormente, foram separados o testículo do 

epidídimo e realizado um corte longitudinal nos testículos, sendo fixados por um 

período de 24 horas. Após este período, foram transferidos para o álcool 70%, no qual 

permaneceram até a realização do processamento histológico. Foi realizada a 

inclusão em parafina após processo de desidratação em concentrações crescentes 

de etanol e diafanização em xilol. Após a inclusão, foi realizado corte de 4µm de 

espessura e a coloração de uma amostra em Hematoxilina e Eosina (H/E). Os cortes 

foram colocados em lâminas silanizadas. 

Para a imunoistoquímica, um projeto piloto foi realizado para a padronização da 

concentração do anticorpo primário anti-receptor de ocitocina (policlonal, não 

conjugado, produzido em coelho - Sigma®, O4389) e também a padronização dos 

tempos de incubação no DAB e hematoxilina. 

Os cortes de 4 µm de espessura do material incluído em parafina foram 

desparafinizados em dois banhos de xilol por 20 minutos a temperatura ambiente e 

então reidratados em uma série de concentrações decrescentes de etanol por 2 

minutos em cada. Para remoção do pigmento formólico foi utilizada uma solução de 

hidróxido de amônio 10% em etanol 95% por 2 minutos, seguidas de lavagem em 

água corrente.  

A recuperação antigênica foi realizada com ácido cítrico 10mM, pH 6,0, em 

panela de pressão elétrica (Philips Walita Daily RI3103/75) por 10 minutos. Seguiu-se 

a utilização do kit Novolink Polymer Detection System ® (Leica) para incubação com 

a anticorpo secundário e terciário e o complexo de amplificação. Após a recuperação 
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antigênica as lâminas foram lavadas com tampão fosfato salina (PBS – Sigma P5368) 

pH 7,4, seguida da neutralização da peroxidase endógena com a solução Peroxidase 

Block por 5 minutos. As lâminas foram lavadas com tampão PBS seguindo-se da 

incubação com a solução Protein Block por 5 minutos.  

As lâminas foram novamente lavadas em tampão PBS, e incubadas com 

anticorpo primário anti-receptor de ocitocina produzido em coelho na concentração de 

1:200 (Sigma®, O4389) em PBS, e foi realizado também com o anticorpo Anti-SHBG 

produzido em coelho (SAB4301027 – Sigma Aldrich). Uma lâmina foi adicionada como 

controle negativo, sem a adição do anticorpo primário e como controle positivo, foi 

utilizado um corte de útero de cadela, confirmando a especificidade do anticorpo 

primário. As lâminas foram colocadas em câmara úmida, “overnight” a 4ºC.   

Após este período as lâminas foram lavadas em tampão PBS, e incubadas com 

Post Primary Block durante 30 minutos. Foram novamente lavadas (2x por 5 min) e 

foram incubadas com Novolink Polymer por 30 minutos. Após uma nova lavagem, foi 

adicionado o substrato cromógeno de revelação 3´3 Diaminobenzidina por 10 

segundos. A seguir foi realizada a contracoloração com hematoxilina de Harris (Merck) 

por 1 minuto e enxaguado durante 5 minutos em água corrente. O material foi então 

desidratado, diafanizado e montado com resina Permount (Fisher Scientific) para 

análise na microscopia de luz e posterior documentação. 

 

 

5.8  IMUNOFLUORESCÊNCIA 

 

 

As amostras de testículo e epidídimo foram cortadas em pequenos fragmentos 

de cerca de 0,5 cm³ e foram acondicionadas em criotubos, imersas em nitrogênio 

líquido e acondicionadas no freezer -80ºC. Foi realizado cortes de 7µm de espessura, 

cortadas em criostato e os cortes colocados em lâminas silanizadas. As lâminas foram 

fixadas em acetona (Merck) gelada (conservada a -20°C) por 10 min, na geladeira. 

Imediatamente após a fixação, as lâminas foram lavadas 3x em PBS, acrescido de 

0,5% de Tween-20. 

O anticorpo primário anti-receptor de ocitocina produzido em coelho (Sigma®, 

O4389) foi diluído na concentração de 1:100 em tampão de diluição (PBS, 1% BSA, 
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Sigma A9647; 0,1% azida sódica), assim como o anticorpo primário Anti-SHBG 

produzido em coelho (SAB4301027 – Sigma Aldrich). E foram incubados em câmara 

úmida, por 1 hora, a 37ºC dentro da estufa. 

Logo após a incubação com o primário, as lâminas foram lavadas 3x em PBS, 

acrescido de 0,5% de Tween-20. O anticorpo secundário Alexa Fluor 488 goat anti-

rabbit IgG (H+L) (Molecular Probes by Life Technologies, A11008) foi diluído na 

concentração de 10µg/mL (1:200), sendo as lâminas incubadas em câmara úmida, 

por 1 hora, a temperatura ambiente. Imediatamente após a incubação com o 

secundário, as lâminas foram novamente lavadas 3x em PBS, acrescido de 0,5% de 

Tween-20 e foram incubadas por 5 min com Iodeto de Propídeo na concentração 

1:1000 em PBS, no escuro, a temperatura ambiente. As lâminas foram lavadas 3x em 

PBS e foram montadas utilizando 20µL de Vectashield (Vector Laboratories, Inc.; H-

1000) sendo posteriormente vedadas com esmalte. As lâminas foram analisadas 

através do microscópio confocal FluoViewTM1000 Olympus da Central Multiusuário de 

microscopia de luz e eletrônica – Laboratório da Central de Facilidades da FMVZ-USP. 

 

 

5.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

 

A análise estatística foi realizada através do programa SAS System for 

Windows. Através do aplicativo Guided Data Analisys, os dados foram testados 

quanto à normalidade dos resíduos (distribuição normal) e homogeneidade das 

variâncias. Caso não obedecessem a estas premissas, foram transformados 

(logaritmo na base 10 - Log10X; Raiz quadrada - RQ X; Quadrado - X2) e se a 

normalidade não fosse obtida, empregava-se então, a análise não paramétrica. 

As variáveis resposta avaliadas foram analisadas através do PROC CORR. 

Foram utilizados os testes de Pearson e Spearman para variáveis paramétricas e não 

paramétricas, respectivamente. O nível de significância utilizado para rejeitar H0 

(hipótese de nulidade) foi de 5%, isto é, para um nível de significância menor que 0,05, 

considerou-se que houve um efeito significante.  
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6 RESULTADOS  

 

 

6.1 IMUNOISTOQUÍMICA 
 
 

Foi possível observar a imunomarcação do receptor de ocitocina (OTR) na 

musculatura lisa do testículo (Figura 4A e 4B) e epidídimo (Figura 5A, B e C). Quanto 

ao SHBG, houve a marcação na musculatura lisa do testículo (Figura 6A, B e C) e não 

houve a marcação no epidídimo (Figura 7A, B, C). No testículo também foi observada 

a presença de marcação nas células de Leydig no interstício e ao redor de vasos 

sanguíneos (4C). Na lâmina que não foi adicionado o anticorpo primário (controle 

negativo), não houve marcação em ambos anticorpos (4D, 5D, 6D e 7D). E o tecido 

uterino de cadela foi utilizado como controle positivo, confirmando a especificidade do 

anticorpo primário. 
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Figura 4 – Imunoistoquímica de testículo de cão com anticorpo OTR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dalmazzo, A. (2016) 
Fotomicrografia, Parafina, Hematoxilina de Harris. 
Figuras A, B e D: magnificação de 100 vezes, Barra: 100 µm. Figura C: Magnificação de 200 vezes, 
Barra: 50 µm. 
 
Legenda: Imunoistoquímica de testículo de cão com anticorpo OTR (A, B, C) e controle negativo 

(D). A, B, C. Marcação na musculatura lisa (seta) ao redor dos túbulos seminíferos (TS), 
presença de marcação ao redor dos vasos sanguíneos (VS) e das células de Leydig no 
interstício. D. ausência de marcação.   
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Figura 5 – Imunoistoquímica de epidídimo de cão com anticorpo OTR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dalmazzo, A. (2016)  
Fotomicrografia, Parafina, Hematoxilina de Harris. 
Figuras A, B: Magnificação de 100 vezes, Barra: 100 µm. Figura C: Magnificação de 200 vezes, 
Barra: 50 µm. Figura D: Magnificação de 400 vezes, Barra: 20 µm. 
 
Legenda: Imunoistoquímica de epidídimo de cão com anticorpo OTR (A, B, C) e controle negativo 

(D). A, B, C. Marcação na musculatura lisa (seta) ao redor dos ductos epididimários (DE).   
D. ausência de marcação.  
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Figura 6 - Imunoistoquímica de testículo de cão com anticorpo SHBG 
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Fonte: Dalmazzo, A. (2016)  
Fotomicrografia, Parafina, Hematoxilina de Harris. 
Figuras A, B, C, D: Magnificação de 200 vezes. Barra: 50 µm  
 
Legenda: Imunoistoquímica de testículo de cão com anticorpo SHBG (A, B, C) e controle negativo 

(D). A, B, C. Marcação na musculatura lisa (seta) ao redor dos túbulos seminíferos (TS) e 
células de Leydig (L) no interstício. D. ausência de marcação.  
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Figura 7- Imunoistoquímica de epidídimo de cão com anticorpo SHBG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dalmazzo, A. (2016)  
Fotomicrografia, Parafina, Hematoxilina de Harris. 
Figura A: magnificação de 200 vezes, Barra: 50 µm. Figura B, C e D: Magnificação de 400 vezes, 
Barra: 20 µm. 
 
Legenda – Imunoistoquímica de epidídimo de cão com anticorpo SHBG (A, B, C) e controle negativo 

(D). A, B, C. Ausência de marcação na musculatura lisa (seta) ao redor dos ductos 
epididimários (DE). D. ausência de marcação.  

 

 

3.6 IMUNOFLUORESCÊNCIA 

 

Semelhante a imunoistoquímica, foi possível observar a imunomarcação do 

receptor de ocitocina na musculatura lisa do testículo (Figura 8) e epidídimo (Figura 

9). O SHBG, também se comportou como na imunoistoquímica, ocorrendo marcação 

na musculatura lisa do testículo (Figura 10) e não houve a marcação no epidídimo 

(Figura 11). Na lâmina que não foi adicionado o anticorpo primário (controle negativo) 
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(Figura 12), não houve marcação em ambos anticorpos e o tecido uterino de cadela 

foi utilizado como controle positivo para OTR, confirmando a especificidade do 

anticorpo primário (Figura 13). 

 

 

Figura 8 - Imunofluorescência indireta de testículo de cão com anticorpo OTR. A musculatura lisa 
apresenta-se corada pelo anticorpo OTR (Alexa Fluor - verde) e o núcleo celular apresenta-
se corado em azul (DAPI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dalmazzo, A. (2016)  
Microscopia confocal, tecido congelado, Alexa Fluor e DAPI . 
Figuras A, B e C: magnificação de 100 vezes, D, E, F: magnificação de 200x Barra: 100µm.  
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Figura 9 –  Imunofluorescência indireta de epidídimo de cão com anticorpo OTR. A musculatura lisa 
apresenta-se corada pelo anticorpo OTR (Alexa Fluor - verde) e o núcleo celular 
apresenta-se corado em azul (DAPI) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dalmazzo, A. (2016)  
Microscopia confocal, tecido congelado, Alexa Fluor e DAPI . 
Figuras A, B e C: magnificação de 200 vezes, Barra: 100µm.  

 

Figura 10 -  Imunofluorescência indireta de testículo de cão com anticorpo SHBG. A musculatura lisa 
apresenta-se corada pelo anticorpo SHBG (Alexa Fluor - verde) e o núcleo celular 
apresenta-se corado em azul (DAPI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dalmazzo, A. (2016)  
Microscopia confocal, tecido congelado, Alexa Fluor e DAPI . 
Figuras A, B e C: magnificação de 100 vezes, Barra: 100µm. Figura D, E, F: Magnificação de 200 
vezes, Barra: 50 µm 
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Figura 11-  Imunofluorescência indireta de epidídimo de cão com anticorpo SHBG. A musculatura lisa 
não apresentou marcação e o núcleo celular apresenta-se corado em azul (DAPI) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dalmazzo, A. (2016)  
Microscopia confocal, tecido congelado, Alexa Fluor e DAPI . 
Figuras A, B e C: magnificação de 200 vezes, Barra: 100µm.  
 

Figura 12 -  Imunofluorescência indireta de testículo (A, B, C) e epidídimo (D, E, F) de cão sem a 
incubação com o anticorpo primário OTR e SHBG, o núcleo celular apresenta-se corado 
em azul (DAPI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dalmazzo, A. (2016)  
Microscopia confocal, tecido congelado, Alexa Fluor e DAPI . 
Figuras A, B e C: magnificação de 200 vezes, Barra: 100µm.  
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Figura 13 -  Imunofluorescência indireta de útero de cadela com anticorpo OTR, controle positivo. O 
miométrio apresenta-se corada pelo anticorpo OTR (Alexa Fluor - verde) e o núcleo celular 
apresenta-se corado em azul (DAPI) 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dalmazzo, A. (2016)  
Microscopia confocal, tecido congelado, Alexa Fluor e DAPI . 
Figuras A, B e C: magnificação de 200 vezes, Barra: 100µm.  
 
 

6.2 WESTERN BLOTTING 
 

 

Todos os animais apresentaram expressão proteica do OTR tanto no testículo 

quanto no epidídimo, apresentando massa molecular de 42 kda. Porém, a expressão 

do receptor de SHBG foi observada somente no testículo, com massa molecular de 

44 kda (Figura 14). A mesma descrita para a espécie Canis familiares, no banco de 

dados Pubmed. Como controle positivo para OTR, foi utilizado útero de cadela 

removido pós-cesárea e para o SHBG, foi utilizado testículo de cão. Foi possível notar 

que houve variação na expressão proteica do OTR de acordo com cada animal e que 

na maioria dos cães, ocorreu uma expressão maior no testículo em relação ao 

epidídimo (Gráfico 1). 
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Figura 14 - Expressão proteica do receptor de ocitocina e SHBG em testículo e epidídimo de cães 

 

   Testículo  

 

 

 

 

 

Legenda: Controle positivo (+) OTR: útero de cadela; SHBG: testículo. 

 

 

Gráfico 1 –  Expressão proteica do receptor de ocitocina (OTR) em testículo e epidídimo de cães em 
idade reprodutiva 

 

Fonte: (DALMAZZO, A. 2016) 

Legenda: Observar que houve variação na expressão proteica do OTR de acordo com cada animal e 
que houve na maioria dos cães, uma expressão maior no testículo em relação ao epidídimo. 
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6.3 REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE EM TEMPO REAL (qRT – PCR) 
 

 

Todos os animais apresentaram expressão gênica do OTR (Gráfico 2) e SHBG 

(Gráfico 3) tanto no testículo quanto no epidídimo. 

 

Gráfico 2 –  Expressão gênica do receptor de ocitocina (OTR) no testículo e epidídimo de cães em 
idade reprodutiva 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (DALMAZZO, A. 2016) 

Legenda: Observar que houve expressão gênica do OTR em todos os testículos e epidídimos 
analisados, e que existe uma variação na expressão de acordo com cada animal.  

 

Gráfico 3 - Expressão gênica do receptor de globulina ligadora de andrógenos (SHBG) no testículo e 
epidídimo de cães em idade reprodutiva 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (DALMAZZO, A. 2016) 

Legenda: Observar que houve expressão gênica do SHBG em todos os testículos e epidídimos 
analisados, e que existe uma variação na expressão de acordo com cada animal.  

OTR Testículo OTR Epidídimo 

SHBG Testículo SHBG Epidídimo 
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Em forma de esquema (Figura 15) serão apresentados os resultados das 

correlações que consideramos ser de maior importância, entre elas: a expressão 

gênica (qRT-PCR) e proteica (Western Blotting) do receptor de ocitocina (OTR) e 

Globulina ligadora de hormônios sexuais (SHBG) em relação a análise 

computadorizada do movimento espermático (CASA), integridade da membrana 

plasmática (E/N), integridade da membrana acrossomal (POPE), atividade 

mitocondrial (DAB) e dosagem de testosterona plasmática. O restante das correlações 

encontra-se na seção apêndice.  
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Figura 15 -  Esquema com os principais resultados das correlações entre a expressão gênica e proteica do OTR e SHBG em testículo e epidídimo 
de cães com as variáveis espermáticas (testes funcionais) e níveis séricos de testosterona 

Fonte: (DALMAZZO, A. 2016) 

Legenda: Círculos em azul representam correlação positiva; círculos em vermelho representam correlação negativa. 
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A expressão proteica (análise Western Blotting) do OTR no testículo teve 

correlação positiva com a testosterona (R=0.49092; p=0.0109) e negativa com 

atividade mitocondrial nula (DAB IV) (R= -0.53259; p=0.0074). Já no epidídimo, houve 

correlação positiva com integridade de membrana acrossomal (POPE) (R=0.44096; 

p=0.04) e retilinearidade (STR) (R=0.43198; p=0.0505), e assim como no testículo, 

houve uma correlação negativa com atividade mitocondrial nula (DAB IV) (R= -

0.45591; p= 0.0434). 

Quanto a expressão proteica do SHBG no testículo, houve correlação positiva 

com: a expressão gênica do SBHG no epidídimo (PCR) (R=0.44626; p=0.0328), 

número de espermatozoides normais (R=0.48822; p=0.0181), e as velocidades 

curvilínea (VCL) (R=0.45342; p=0.0261), média de percurso (VAP) (R=0.44614; 

p=0.0289) e retilínea (VSL) (R=0.4212; 0.0404), e da amplitude do movimento lateral 

da cabeça (ALH) (R=0.41883; p=0.0416). No entanto, no epidídimo não houve 

correlação pois não teve expressão proteica. 

Em relação a expressão gênica do OTR (análise PCR) no testículo, houve 

correlação positiva com a expressão gênica do SHBG também do testículo 

(R=0.53274; p=0.0089) e com integridade de membrana acrossomal (POPE) 

(R=0.44821; p=0.032); e correlacionou-se negativamente com baixa atividade 

mitocondrial (DAB III) (R= - 0.60513; p=0.0037). No epidídimo, o OTR também teve 

correlação com a expressão gênica do SHBG do epidídimo (R= 0.82208; p=<0.0001). 

Quanto a expressão gênica do SHBG no testículo, houve correlação positiva 

com diversas variáveis, sendo elas: expressão gênica do OTR no testículo 

(R=0.53274; p=0.0089), integridade de membrana plasmática (E/N) (R=0.59797; 

p=0.0026), integridade de membrana acrossomal (POPE) (R=0.51908; p=0.0111), 

concentração (CONC) (R=0.4932; p=0.0168), motilidade (MOT) (R=0.47803; 

p=0.0244), velocidade rápida (RAPID) (R=0.44583; p=0.0376), motilidade progressiva 

(PROG) (R=0.44227; p=0.0393), número de espermatozoides normais (R= 0.43424; 

p=0.0557), número de espermatozoides móveis totais (SPTZ móveis) (R=0.42991; 

p=0.0458); e também correlacionou-se negativamente com baixa atividade 

mitocondrial (DABIII) (R= -0.545; p=0.0106). E no epidídimo, se correlacionou 

positivamente com a expressão gênica do OTR no epidídimo (R=0.82208; p=<0.0001) 
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e com a expressão proteica do SHBG no testículo (R=0.44626; p=0.0328), e também 

com a integridade de membrana plasmática (E/N) (R=0.41933; p=0.0414). 

E a testosterona apresentou correlação positiva com a expressão proteica de 

OTR no testículo (R=0.49092; p=0.0109), retilinearidade (STR) (R=0.44769; 

p=0.0248), linearidade (LIN) (R=0.43784; p=0.0286) e número de espermatozoides 

móveis totais (R=0.3877; p=0.0555). 
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7 DISCUSSÃO 
 

 

Com os dados obtidos no presente estudo, foi possível constatar a 

imunomarcação e a expressão gênica e proteica do receptor de ocitocina (OTR) e da 

globulina ligadora de hormônio sexuais (SHBG) no testículo e epidídimo de cães em 

idade reprodutiva. Ademais foi possível observar que essa expressão é variável de 

acordo com cada indivíduo, e que existem importantes correlações com as variáveis 

espermáticas.  

A marcação de OTR no testículo e epidídimo já havia sido descrito 

anteriormente em cães (MINAZAKI, 2013), humanos (FRAYNE; NICHOLSON (1998), 

macacos (ASSINDER et al. (2000) e carneiros (WHITTINGTON et al. (2001)). 

Todavia, a imunomarcação semelhante do OTR e SHGB na musculatura lisa, células 

de Leydig e ao redor dos vasos sanguíneos no testículo através das técnicas de 

imunoistoquímica e imunofluorescência, é inédita em cães, sendo estes resultados 

descritos previamente em ratos (HERBERT et al., 2005).  

Foi possível constatar que no epidídimo houve a marcação do OTR na 

musculatura lisa, diferentemente do SHBG, que não apresentou nenhuma marcação. 

Esta extensiva co-localização de ambos receptores no trato reprodutivo suporta a 

hipótese de que é necessária a atuação conjunta e coordenada para a ação fisiológica 

na função reprodutiva (CALDWELL et al., 2003; HERBERT et al., 2005). Tal como, na 

estimulação da atividade contrátil dos túbulos seminíferos e ductos epididimários, 

promovendo assim a espermiação e subsequente transporte espermático (FRAYNE; 

NICHOLSON, 1995). Corroborando com tal assertiva destaca-se a correlação positiva 

da expressão gênica entre o OTR e SHBG nos testículos e epidídimos, confirmando 

a interação entre estes receptores, assim como observado por Herbert et al. (2005).  

O SHBG tem como função regular a biodisponibilidade de andrógenos no 

espaço extracelular dos testículos e epidídimos, promovendo o controle da 

espermatogênese e maturação espermática (ANTHONY; DANZO; ORGEBIN-CRIST, 

1984). Neste estudo, tal afirmação pode ser comprovada através das correlações 

positivas entre a expressão gênica do SHBG no testículo e as diversas variáveis 

relacionadas a viabilidade espermática, tais como: integridade de membrana 

acrossomal, integridade de membrana plasmática, concentração, motilidade, 

motilidade progressiva, velocidade rápida, porcentagem de espermatozoides normais 
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e número de espermatozoides móveis totais. Ademais, destaca-se as correlações 

negativas, da expressão gênica de OTR e SHBG (testicular), com a porcentagem de 

células com baixa atividade mitocondrial (DAB – Classe III), onde é possível inferir que 

quanto maior a expressão dos receptores de SHBG, maior a expressão do OTR e 

consequentemente melhor é a qualidade espermática.  

Nos mamíferos o SHBG é produzido pelas células de Sertoli e acredita-se que 

exerce influência na ação de andrógenos nos túbulos seminíferos e epidídimos, sendo 

essenciais na maturação espermática (HAMMOND, 2011). Os espermatozoides de 

mamíferos ganham a capacidade para motilidade durante o trânsito epididimário, onde 

a superfície do epitélio epididimário, assim como, o fluido secretado pelas células 

epiteliais interagem com o espermatozoide imaturo (TABLADO; PÉREZ-SÁNCHEZ; 

SOLER, 1996). Como consequência, as células espermáticas progressivamente 

desenvolvem padrões mais maduros de motilidade, o que promove a capacidade de 

fertilização do oócito no trato reprodutivo da fêmea (SOLER; YEUNG; COOPER, 

1994). No presente estudo, estes eventos cruciais da maturação da motilidade 

espermática modulados pela ação do SHGB, foram ilustrados através das correlações 

positivas entre a expressão proteica de SHGB e as variáveis da análise 

computadorizada do sêmen (CASA), tais como: velocidade curvilínea, velocidade 

média de percurso, velocidade retilínea e amplitude do movimento lateral da cabeça, 

corroborando com estudos prévios  em camundongos (SOLER; YEUNG; COOPER, 

1994; TABLADO; PÉREZ-SÁNCHEZ; SOLER, 1996). Ainda, destaca-se as 

correlações positivas da expressão gênica de SHBG (epididimário) e o número de 

espermatozoides normais e a expressão proteica de OTR (epididimário) e 

espermatozoides com membrana acrossomal íntegra e retilinearidade (análise pelo 

CASA). Estes dados nos indicam a relação entre os padrões dos movimentos 

espermáticos e OTR e SHBG, durante o processo de maturação espermática em 

cães.    

Não houve a expressão proteica e imunomarcação de SHBG nos epidídimos 

de cães, porém houve a expressão gênica. Hipotetizamos que o SHBG não é 

sintetizado neste órgão, mas sim acumulado por células epiteliais do lúmen, sendo a 

quantidade de internalização dependente do estado funcional do epidídimo, o que 

justifica o fato de alguns animais deste experimento apresentarem baixas expressões 

gênicas de SHBG epididimário (HERBERT et al., 2005). 
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Por outro lado, a testosterona é produzida pelas células de Leydig, sendo 

estimulada pelo LH originário da pituitária, e tem como função controlar a 

espermatogênese (FRAYNE; NICHOLSON, 1995). A íntima relação entre a ação 

androgênica da testosterona e a espermatogênese pode ser ilustrada pelas 

correlações positivas entre o número de espermatozoides móveis totais, padrões de 

motilidade (retilinearidade e linearidade) e testosterona. 

 Além disso, tem sido sugerido que outros fatores intratesticulares são 

necessários para modular a produção localizada de testosterona (FRAYNE; 

NICHOLSON, 1995). A síntese de OT pelas células de Leydig juntamente com a 

presença de OTR nesse tipo celular é caracterizada como um possível fator promotor 

da ação parácrina ou autócrina de testosterona nos testículos (THACKARE; 

NICHOLSON; WHITTINGTON, 2006). De fato, Frayne e Nicholson (1995), 

demonstraram em cultura celular de ratos, que a OT aumentou significativamente e 

especificamente a produção de testosterona pelas células de Leydig, e a utilização de 

antagonistas de ocitocina bloquearam significativamente a produção de testosterona. 

Neste estudo, esta relação testosterona e OTR, foi ilustrada pela correlação positiva 

entre a testosterona e a expressão proteica do OTR (testicular), sugerindo que a OT 

tenha importante papel fisiológico na modulação da esteroidogênese testicular em 

cães.  

Ainda, vale ressaltar que eram esperadas correlações expressivas entre OTR 

e a qualidade espermática, fato não observado. Creditamos tal ocorrência devido a 

utilização de espermatozoides provenientes da cauda do epidídimo, que não sofrem 

interferência do processo da ejaculação. Pois, sabe-se que a  concentração dos níveis 

séricos basais de OT são normalmente baixos em machos, ocorrendo aumento 

rápido, de forma transitória, próximo ao momento da ejaculação, com o intuito de 

influenciar na contração do trato reprodutivo, auxiliando na liberação de 

espermatozoides, como descrito previamente em ratos (HUGHES et al., 1987), 

homens (OGAWA et al., 1980; CARMICHAEL et al., 1987; MURPHY et al., 1987; 

CARMICHAEL et al., 1994) e touros (SHARMA; HAYS, 1973).  

Este é um estudo pioneiro na correlação entre a expressão de OTR e SHBG, 

em testículos e epidídimos, com a qualidade espermática em caninos. Desta forma, 

novas pesquisas são fomentadas com o intuito de melhor compreensão da ação 

destes hormônios na fisiologia reprodutiva do macho.



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Conclusão 



Conclusão 74 

 

 

8 CONCLUSÃO 
 
 

Há correlações significantes entre a expressão gênica e proteica do receptor 

de ocitocina e da globulina ligadora de hormônios sexuais no testículo e epidídimo de 

cães com a qualidade espermática. 
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APÊNDICE A – Resultados da dosagem de testosterona plasmática 

 

Amostra Testosterona (ng/ml) 
1 0,09 
2 0,15 
3 1,55 
4 0,85 
5 0,4 
6 0,4 
7 1,02 
8 0,97 
9 2,78 
10 0,38 
11 0,09 
12 0,39 
13 0,22 
14 0,58 
15 0,37 
16 0,48 
17 0,14 
18 0,77 
19 0,21 
20 0,26 
21 0,12 
22 0,73 
23 0,94 
24 0,11 
25 0,18 
26 0,12 
27 0,28 
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APÊNDICE B – Resultados da análise computadorizada do sêmen 

 

Amostra 

VAP 

µm/s 

VSL 

µm/s 

VCL 

µm/s 

ALH 

µm 

BCF 

Hz 

STR 

% 

LIN 

% 

MOT 

% 

PROG 

% 

RAP 

% 

MED 

% 

SLOW 

% 

STATIC

% 

1 126,8 112 176,3 3,6 0,9 85 65 90 66 80 10 3 7 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

3 131,8 105 204,7 4,9 0,7 79 53 89 55 80 9 3 8 

4 100,4 88,8 145,8 3,8 1,1 90 71 37 23 27 10 3 60 

5 138,8 125,5 182 3,6 0,5 89 71 88 74 84 5 4 8 

6 148,4 123,1 216,9 4,8 0,1 83 62 94 67 87 7 2 5 

7 117,1 98 181,9 4,5 0,6 83 57 90 59 77 13 5 6 

8 80,7 74,3 97,2 1,8 0,7 92 79 81 57 61 20 10 9 

9 147,8 122,6 220,1 4,9 0,8 82 59 97 70 92 5 1 2 

10 146,6 122,1 243,6 5,9 2,1 81 52 86 59 79 7 3 11 

11              

12 187,3 159,2 279,1 6,2 1,2 83 59 93 70 91 2 1 6 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

14 123,3 100,3 211,4 5,6 0,6 80 49 81 51 71 10 2 18 

15 163,2 123,1 269,2 6,6 0,5 74 48 89 49 83 6 1 10 

16 125 108,1 162,9 3,2 0,3 87 70 88 69 83 5 2 9 

17 138,4 106,1 216,9 6,1 1,4 75 50 76 34 65 10 3 21 

18 126,6 100,6 198,8 4,9 1,5 77 51 83 48 71 12 4 13 

19 139,2 114,5 212,8 5,2 0,6 81 57 79 49 67 11 2 19 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

21 158,8 118,5 260,6 6,3 1,8 72 46 80 40 75 5 1 19 

23 151,1 130 209 4,4 0,5 84 64 87 59 79 9 4 9 

24              

25 127,8 99,1 204,6 5,2 1,8 77 50 64 35 53 12 9 27 

26 161,4 125,8 256,2 6,5 1,2 75 50 95 56 91 4 1 4 

27 173,9 128,9 283,1 6,7 1,6 73 47 95 50 92 3 2 4 

 

 

 

 

 



85 
 

 

APÊNDICE C – Resultados da concentração espermática 

Amostra (sptz/ml) 

1 237500000 

2 762500000 

3 2200000000 

4 82500000 

5 2190000000 

6 2130000000 

7 1020000000 

8 1725000000 

9 1990000000 

10 975000000 

11  

12 3082500000 

13 1170000000 

14 980000000 

15 285000000 

16 460000000 

17 225000000 

18 560000000 

19 232500000 

20  

21 547500000 

23 242500000 

24  

25 527500000 

26 372500000 

27 1620000000 

30 422500000 
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Amostra 

Estreita 

base Pirif. 

Contorno 

Anormal 

Solta 

anormal 

Peq. 

Normal PI 

C

D

G 

C

F

E 

C

F

D 

Cauda 

dupla Acros. GP 

Fratura 

total Enrol. Dobr. 

Gota 

Distal 

Inserção 

Obliqua 

Solta 

normal 

Inserção 

Retroaxial Normais 

1       2 2 2   3  3 6 52    30 

2      2 3 3 8   4  1  65    14 

3     1  2 2 1   4   1 68    21 

4       

1

5 4 4    1 7 8 46    15 

5    3   3       2 2 71    22 

6         3   4    83    10 

7      1 2 1 1   2  1 1 65 1  1 23 

8       1 4 8       74    13 

9   2    1  1   14    76   2 4 

10       9        3 83    5 

11                                         

12 1 1  2   2  1 4  4    89    1 

13       

1

4  1   3    82    1 

14         

1

3       83    4 

  

APÊNDICE D – Resultados da morfologia espermática 

(Continua) 
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Amostra 

Estreita 

base Pirif. 

Contorno 

Anormal 

Solta 

anormal 

Peq. 

Normal P.I. 

C

D

G 

C

.F

E 

C

.F

D 

Cauda 

dupla Acros. 

Gota 

prox. 

Fratura 

total Enrol. Dobr. 

Gota 

Distal 

Inserção 

Obliqua 

Solta 

normal 

Inserção 

Retroaxial Normais 

15   2 1   2  4  1 3    74    14 

16               1 66    33 

17            2  12  60   2 7 

18   1    8 2 5   6   3 66    9 

19       7  1       86    6 

20                                         

21       7 2    3   1 74    13 

23       6 1        89    4 

24                                         

25       7     1    87  1  4 

26       8     5   2 80    6 

27       3     2  3  88    8 

30       

1

4 1 3   13   2 52    15 

Legenda: Pirif: piriforme; P.I.: peça intermediária; C.D.G.: cauda dobrada com gota; C.F.E.: cauda fortemente enrolada; C.F.D.: cauda fortemente dobrada; 

Acros.: Acrossoma; G.P..: gota proximal; Enrol.: cauda enrolada; Dobr.: cauda dobrada;

(Conclusão) 
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APÊNDICE E – Resultados testes funcionais  

 

Amostra 
 

E/N Pope DAB 

 Integro 

% Lesionado% Integro% Lesionado% 

I 

% 

II 

% 

III 

% 

IV 

% 

1 84 16 92 8 85 11 1 3 

2 90 10 98 2 90 10 0 0 

3 85 15 94 6 86 12 0 2 

4 76 24 98 2 65 28 7 0 

5 88 12 92 8 90 8 2 0 

6 76 24 98 2 84 16 0 0 

7 92 8 98 2 85 15 0 0 

8 75 25 94 6 91 8 1 0 

9 85 15 98 2 91 7 0 2 

10 90 10 93 7 87 13 0 0 

11 0 100 0 100     

12 92 8 98 2 78 13 1 8 

13 86 14 99 1 80 20 0 0 

14 87 13 94 6 76 8 1 15 

15 90 10 98 2 80 15 4 1 

16 90 10 97 3 83 15 1 1 

17 95 5 95 5 80 16 4 0 

18 83 17 89 11 77 10 3 10 

19 84 16 96 4 96 4 0 0 

20 32 68 66 34 59 10 18 13 

21 87 13 89 11 83 10 6 1 

23 79 21 97 3 86 11 3 0 

24         

25 88 12 93 7 77 18 4 1 

26 85 15 98 2 84 13 2 1 

27 90 10 98 2 95 4 0 1 

30 93 7 95 5     

Legenda: E/N – Eosina/ Nigrosina: Integridade de membrana plasmática; POPE: Integridade de 
membrana acrossomal; DAB: Atividade mitocondrial; DABI: espermatozoides com atividade 
mitocondrial total; DABII: espermatozoides com alta atividade mitocondrial; DABIII: 
espermatozoides com baixa atividade mitocondrial; DAB IV: espermatozoides com atividade 
mitocondrial nula. 
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   PESO OTR WB 
Testículo 

OTR WB 
Epidídimo 

SHBG WB 
Testículo 

OTR PCR 
Testículo 

OTR PCR 
Epidídimo 

SHBG PCR 
Testículo 

SHBG PCR 
Epidídimo 

Testo CONC SPTZ 
móveis 

E/N POPE 

Idade 0.18606 -0.24528 -0.27969 0.22314 -0.23874 0.04992 -0.29625 0.03146 0.07543 -0.00697 0.09227 0.06983 -0.05058 

0.3628 0.2271 0.2074 0.2836 0.2726 0.8299 0.1699 0.884 0.7142 0.973 0.6609 0.7346 0.8062 
Peso  -0.19551 -0.4127 0.1759 0.00346 -0.05525 -0.21854 0.20579 0.00719 0.44463 0.4679 0.1224 0.10058 

 0.3385 0.0563 0.4003 0.9875 0.812 0.3164 0.3347 0.9722 0.0229 0.0183 0.5514 0.6249 

OTR WB 
Testículo 

  0.26035 -0.06052 0.1843 0.2413 0.06789 -0.09414 0.49092 0.11962 0.02549 -0.17783 0.33054 

  0.2419 0.7738 0.3999 0.292 0.7582 0.6617 0.0109 0.5605 0.9037 0.3848 0.0991 

OTR WB 
Epidídimo 

   -0.20527 0.27633 0.2297 0.42674 0.21065 -0.10286 -0.09243 -0.12072 0.10338 0.44096 

   0.3721 0.2383 0.3592 0.0606 0.3727 0.6487 0.6825 0.6022 0.6471 0.04 

SHBG WB 
Testículo 

    -0.2231 0.37683 -0.11469 0.44626 0.06447 0.22778 0.27856 -0.00406 0.23336 

    0.3183 0.1015 0.6113 0.0328 0.7595 0.2735 0.1875 0.9846 0.2616 

OTR PCR 
Testículo 

     0.10526 0.53274 0.18125 -0.23035 0.26706 0.20159 0.26697 0.44821 

     0.668 0.0089 0.4195 0.2903 0.218 0.3683 0.2182 0.032 

OTR PCR 
Epidídimo 

      0.15094 0.82208 0.09812 0.10793 0.02997 0.30995 0.02567 

      0.5373 <.0001 0.6722 0.6414 0.8974 0.1715 0.9121 

SHBG PCR 
Testículo 

       0.26998 -0.0974 0.4932 0.42991 0.59797 0.51908 

       0.2243 0.6584 0.0168 0.0458 0.0026 0.0111 

SHBG PCR 
Epidídimo 

        -0.06439 0.11836 0.13274 0.41933 0.07052 

        0.765 0.5817 0.546 0.0414 0.7433 

Testosterona          0.35187 0.3877 -0.17449 0.14449 

         0.0779 0.0555 0.3939 0.4813 

CONC           0.92673 0.37242 0.38631 

          <.0001 0.061 0.0513 

SPTZ móveis            0.31861 0.31742 

           0.1206 0.1221 

E/N             0.41194 

            0.0365 

APÊNDICE F – Correlações entre a expressão gênica e proteica do receptor de Ocitocina (OTR) e Globulina Ligadora de Hormônios Sexuais 
(SHBG) em testículo e epidídimo de cães com as variáveis espermáticas (testes funcionais) e níveis séricos de testosterona – São Paulo – 2016 

 

Legenda: Testo: Testosterona, CONC: Concentração; SPTZ móveis: número de espermatozoides móveis totais; E/N: Espermatozoides com a membrana plasmática íntegra; 
POPE: Espermatozoides com a membrana acrossomal íntegra; Valores em azul = correlação significante (p<0,05);  
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     DABI DABII DABIII DABIV VAP VSL VCL ALH BCF STR LIN 

Idade -0.0204 -0.14414 0.17876 0.12954 0.11745 0.11393 0.13262 0.09237 0.20306 -0.16567 -0.16134 

0.9246 0.5016 0.4033 0.5463 0.5761 0.5876 0.5274 0.6605 0.3303 0.4287 0.441 

Peso -0.0085 -0.27881 -0.12855 0.49232 0.40698 0.35345 0.44196 0.39433 0.20924 -0.19923 -0.15618 

0.9685 0.1871 0.5494 0.0145 0.0435 0.0831 0.027 0.0511 0.3155 0.3397 0.456 

OTR WB 
Testículo 

0.14176 0.29579 -0.25648 -0.53259 -0.24213 -0.24063 -0.22325 -0.27663 -0.17028 0.26934 0.31593 

0.5088 0.1605 0.2264 0.0074 0.2436 0.2466 0.2834 0.1807 0.4158 0.1929 0.1239 

OTR WB 
Epidídimo 

0.24141 0.00795 -0.06671 -0.45591 0.19967 0.24902 0.13414 0.0405 -0.14992 0.43198 0.41386 

0.3052 0.9734 0.7799 0.0434 0.3855 0.2764 0.5621 0.8616 0.5166 0.0505 0.0622 

SHBG WB 
Testículo 

0.16827 -0.24312 -0.11347 -0.02768 0.44614 0.4212 0.45342 0.41883 0.26702 -0.06452 -0.051 

0.4319 0.2523 0.5976 0.8978 0.0289 0.0404 0.0261 0.0416 0.2072 0.7646 0.8129 

OTR PCR 
Testículo 

0.12113 0.17119 -0.60513 -0.20076 0.03058 0.0034 0.17955 0.23406 0.23446 0.04936 0.02212 

0.6009 0.4581 0.0037 0.3829 0.8925 0.988 0.424 0.2944 0.2936 0.8273 0.9222 

OTR PCR 
Epidídimo 

-0.0422 -0.19364 0.1441 -0.09785 0.06515 0.13425 0.14402 0.23215 0.28656 0.07956 0.08412 

0.8638 0.427 0.5562 0.6902 0.779 0.5618 0.5334 0.3112 0.2079 0.7318 0.717 

SHBG PCR 
Testículo 

0.34267 0.05294 -0.545 -0.21398 0.24243 0.25892 0.26601 0.25255 0.17831 0.32123 0.24766 

0.1284 0.8197 0.0106 0.3517 0.277 0.2446 0.2315 0.2568 0.4272 0.1449 0.2665 

SHBG PCR 
Epidídimo 

0.11152 -0.35228 -0.13125 0.14988 0.22883 0.2487 0.33837 0.38265 0.22129 -0.09321 -0.09822 

0.6212 0.1079 0.5604 0.5056 0.2936 0.2525 0.1143 0.0715 0.3102 0.6723 0.6557 

Testosterona 0.05472 -0.05314 -0.18541 -0.00738 -0.16137 -0.08022 -0.14963 -0.21367 -0.1762 0.44769 0.43784 

0.7995 0.8052 0.3857 0.9727 0.441 0.7031 0.4753 0.3051 0.3995 0.0248 0.0286 

CONC 0.34648 -0.19235 -0.59664 0.02952 0.3899 0.41736 0.40039 0.27915 0.24 0.36918 0.35992 

0.0972 0.3679 0.0021 0.8911 0.054 0.0379 0.0473 0.1766 0.2479 0.0693 0.0772 

SPTZ móveis 0.28101 -0.15614 -0.50947 0.1471 0.52587 0.54991 0.53524 0.40665 0.3552 0.45544 0.45467 

0.194 0.4768 0.013 0.503 0.0069 0.0044 0.0058 0.0437 0.0814 0.0221 0.0224 

E/N 0.04605 0.18522 -0.1847 -0.07937 0.41706 0.3712 0.50533 0.54754 0.38279 0.02523 -0.01455 
0.8308 0.3862 0.3876 0.7124 0.0381 0.0677 0.01 0.0046 0.0589 0.9047 0.9449 

APÊNDICE G – Correlações entre a expressão gênica e proteica do receptor de Ocitocina (OTR) e Globulina Ligadora de Hormônios Sexuais (SHBG) 
em testículo e epidídimo de cães com as variáveis espermáticas (atividade mitocondrial) e as variáveis da análise computadorizada 
do movimento espermático (CASA) – São Paulo – 2016. 

 

Legenda: DABI: espermatozoides com atividade mitocondrial total; DABII: espermatozoides com alta atividade mitocondrial; DABIII: espermatozoides 
com baixa atividade mitocondrial; DAB IV: espermatozoides com atividade mitocondrial nula; VAP: Velocidade média de percurso; VSL: Velocidade 
retilínea; VCL: Velocidade Curvilínea; ALH: Amplitude do movimento lateral da cabeça; BCF: Frequência de batimento cruzado; STR: Retilinearidade; 
LIN: Linearidade; Valores em azul = correlação significante (p<0,05);  
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 MOTILE PROG RAPID MEDIUM SLOW STATIC Normais 
Idade 0.11894 0.00059 0.09986 -0.28831 0.01696 -0.45206 -0.26081 

0.5712 0.9978 0.6348 0.1622 0.9345 0.0233 0.2294 
Peso 0.33616 0.15016 0.40012 -0.23645 -0.11905 -0.05998 -0.281 

0.1004 0.4737 0.0475 0.2551 0.5624 0.7758 0.194 
OTR WB 
Testículo 

-0.09123 -0.00445 -0.16315 0.25175 0.10149 0.21383 0.09321 

0.6645 0.9832 0.4358 0.2248 0.6218 0.3047 0.6723 

OTR WB 
Epidídimo 

0.11728 0.19935 0.06928 0.33137 0.10222 0.26741 0.04143 

0.6126 0.3863 0.7654 0.1423 0.6508 0.2412 0.8663 
SHBG WB 
Testículo 

0.30022 0.12857 0.29266 -0.02668 0.01015 -0.2 -0.48822 

0.154 0.5494 0.1652 0.9015 0.9616 0.3488 0.0181 

OTR PCR 
Testículo 

0.31746 0.11004 0.20244 0.31744 0.04361 0.20215 0.09596 

0.15 0.6259 0.3663 0.15 0.8434 0.367 0.6874 

OTR PCR 
Epidídimo 

0.02477 0.0463 0.015 0.31563 0.39793 0.37773 -0.05815 

0.9151 0.842 0.9486 0.1634 0.074 0.0914 0.8187 

SHBG PCR 
Testículo 

0.47803 0.44227 0.44583 0.16018 0.15895 0.20957 0.43424 

0.0244 0.0393 0.0376 0.4764 0.4688 0.3492 0.0557 

SHBG PCR 
Epidídimo 

0.2057 0.08278 0.19737 0.18925 0.27445 0.17633 -0.02479 

0.3464 0.7073 0.3667 0.3871 0.1943 0.4209 0.9151 

Testosterona 0.20494 0.32947 0.11639 0.26472 0.28391 -0.12671 0.1069 

0.3257 0.1078 0.5796 0.201 0.1599 0.5461 0.6274 

CONC 0.62034 0.66409 0.6085 0.11854 0.23501 -0.04321 -0.11998 

0.0009 0.0003 0.0012 0.5725 0.2478 0.8375 0.5855 

SPTZ móveis 0.75865 0.76614 0.74527 0.19624 0.34248 -0.18192 -0.10995 

<.0001 <.0001 <.0001 0.3471 0.0938 0.3841 0.6262 

E/N 0.33521 0.2891 0.396 0.04808 0.12797 0.34025 -0.00075 

0.1014 0.161 0.05 0.8195 0.5333 0.0961 0.9973 

 

Legenda: MOTILE: Motilidade; PROG: Motilidade progressiva; RAPID: Velocidade rápida; MEDIUM: Velocidade média; SLOW: Velocidade 
baixa; STATIC: Espermatozoides estáticos; Normais: número de espermatozoides sem alteração morfológica. Valores em azul = correlação 
significante (p<0,05); 

APÊNDICE H – Correlações entre a expressão gênica e proteica do receptor de Ocitocina (OTR) e Globulina Ligadora de Hormônios Sexuais (SHBG) 
em testículo e epidídimo de cães com as variáveis da análise computadorizada do movimento espermático (CASA) – São Paulo - 
2016. 
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APÊNDICE I – Correlações entre as variáveis espermáticas em testículo e epidídimo de cães com as variáveis da análise computadorizada do movimento 
espermático (CASA) – São Paulo - 2016. 

 

 DABI DABII DABIII DABIV VAP VSL VCL ALH BCF STR LIN MOT PROG RAPID MED SLOW STATI
C 

Normais 

POPE 0.1432
9 

0.3266 -
0.43204 

-0.3391 0.44509 0.43806 0.43846 0.37101 0.05942 0.27767 0.28084 0.55928 0.34865 0.5162
5 

0.040
5 

-
0.0947

3 

0.0953 -0.20208 

0.5042 0.1193 0.035 0.105 0.0258 0.0285 0.0283 0.0679 0.7778 0.179 0.1739 0.0037 0.0876 0.0082 0.847
6 

0.6453 0.6504 0.3551 

DABI  -
0.55171 

-
0.65031 

-
0.41839 

0.20971 0.28653 0.11268 -
0.05901 

-
0.06455 

0.17039 0.23016 0.34085 0.37863 0.3280
4 

-
0.043

83 

0.1358
2 

-
0.1917

2 

0.14492 

 0.0052 0.0006 0.0419 0.3369 0.185 0.6087 0.7891 0.7698 0.437 0.2907 0.1115 0.0748 0.1265 0.842
6 

0.5269 0.3808 0.5094 

DABII   0.21412 -
0.26711 

-
0.02089 

-0.0863 -
0.03681 

0.0503 0.08252 0.12528 0.12379 -0.05925 -0.0874 -
0.0966

1 

0.172
04 

0.0572
5 

0.2099
6 

0.03238 

  0.315 0.207 0.9246 0.6954 0.8676 0.8197 0.7082 0.569 0.5736 0.7883 0.6917 0.661 0.432
5 

0.7905 0.3363 0.8834 

DABIII    0.21947 -
0.08258 

-
0.14385 

-
0.12962 

0.01451 0.1195 -
0.14891 

-
0.14076 

-0.47779 -0.45984 -
0.3878

2 

0.017
38 

0.0930
4 

0.2677
7 

0.06948 

   0.3028 0.708 0.5126 0.5555 0.9476 0.5871 0.4977 0.5218 0.0211 0.0273 0.0675 0.937
3 

0.6655 0.2167 0.7527 

DABIV     0.03202 -
0.01172 

0.12266 0.17783 0.12636 -
0.30515 

-
0.32758 

0.17961 -0.01199 0.1754
8 

-
0.218

39 

-
0.2560

9 

-
0.3252

4 

-0.10636 

    0.8847 0.9577 0.5771 0.4169 0.5656 0.1568 0.127 0.4122 0.9567 0.4232 0.316
8 

0.2271 0.1299 0.6291 

 

Legenda: POPE: Espermatozoides com a membrana acrossomal íntegra; DABI: espermatozoides com atividade mitocondrial total; DABII: espermatozoides 
com alta atividade mitocondrial; DABIII: espermatozoides com baixa atividade mitocondrial; DAB IV: espermatozoides com atividade mitocondrial nula; VAP: 
Velocidade média de percurso; VSL: Velocidade retilínea; VCL: Velocidade Curvilínea; ALH: Amplitude do movimento lateral da cabeça; BCF: Frequência de 
batimento cruzado; STR: Retilinearidade; LIN: Linearidade; MOT: Motilidade; PROG: Motilidade progressiva; RAPID: Velocidade rápida; MEDIUM: Velocidade 
média; SLOW: Velocidade baixa; STATIC: Espermatozoides estáticos; Normais: número de espermatozoides sem alteração morfológica. Valores em azul = 
correlação significante (p<0,05); 
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APÊNDICE J - Validação Laboratorial - Testosterona 

 

 

Paralelismo utilizando matriz íntegra: indica se o hormônio da espécie 

estudada está interferindo na ligação antígeno-anticorpo com o anticorpo do 

conjunto diagnóstico comercial (Testosterona, Immunotech). Foi utilizado um 

“pool” de amostras de concentração mediana, em torno de 10ng/mL. A esta 

amostra foi adicionada uma concentração conhecida do padrão de testosterona, 

a fim de aproximá-lo do ponto máximo da curva padrão fornecida pelo conjunto 

diagnóstico, valor de 21ng/mL. Após esta etapa foi realizado diluições seriadas 

para construção de uma curva com valores aproximados com a fornecida pelo 

KIT (21; 5,3; 1,6; 0,42; 0,1ng/mL) 

 

Matriz depletada: um volume do “pool” de amostra (5mL) foi submetido a um 

processo de depleção hormonal com uma solução de carvão-dextran (DABRE 

et al, 1983; REDDEL et al, 1984). Essa matriz depletada foi utilizada como um 

buffer no processo de diluição seriada da matriz integra. 

 

 O resultado obtido para verificação de paralelismo no método empregado 

está representado nos gráficos abaixo (R squared=0,998, p<0,0010). 
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Regression Summary
CURVA ADAPT vs. CURVA KIT

1 400,917 400,917 1557,357 <,0001

3 ,772 ,257

4 401,689

DF Sum of Squares Mean Square F-Value P-Value

Regression

Residual

Total

ANOVA Table
CURVA ADAPT vs. CURVA KIT

2,305 ,280 2,305 8,238 ,0037

1,137 ,029 ,999 39,463 <,0001

Coefficient Std. Error Std. Coeff. t-Value P-Value

Intercept
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