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Resiliência é a capacidade do indivíduo 

em lidar com problemas, superar obstáculos ou 

resistir à pressão de situações adversas sem entrar 

em surto psicológico. A resiliência é como uma 

combinação de fatores que propiciam ao ser humano 

condições para enfrentar e superar adversidades. É 

uma tomada de decisão entre a tensão do ambiente e 

a vontade de vencer. 

pt.wikipedia.org 
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Diante de tantos desafios, me questionei se eu 

estava no caminho certo, e um professor me respondeu: 

“O valor está naquilo que você acreditou, aprendeu, 

praticou, amou ou detestou. Na lição que vai sair de tudo 

isso para a sua carreira futura, sua vida social e familiar. O 

título não é nada sem a essência do saber. Do contrário, 

só será mais um pedaço de papel a ser guardado ou para 

se vangloriar. O doutor tem que ter essência assim como 

os perfumes, a essência do saber. Você decidiu fazê-lo 

porque queria ter o saber para depois dividir com os 

outros. A. A. Araújo” 
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CAPÍTULO 1 

ESTUDO 1 

 

Figura 1. Estratégia para desenho de primer. Um alvo de interesse é selecionado e 

informações sobre o gene é obtido a partir de bancos de dados aberto como ENSEMBL e 

UCSC. Por exemplo, regiões para desenho de primers são identificadas (isto é, atravessando a 

região intrônica e habilidade em identificar múltiplas ou apenas 01 isoforma). Regiões 

selecionadas são submetidas à softwares como Oligo 7 ou Primer3Plus para o desenho do 

primer. A especificidade da sequência é avaliada por meio de ferramentas como BLAST e 

BLAT utilizando parâmetros otimizados para procura de oligonucleotídeos.  

 

 

Figura 2. Representação visual de um BLAST genômico ENSEMBL vs. Análise do BLAT 

genômico UCSC. Usando ENSEMBL, os resultados do primer reverse otimizado mostram 

apenas um alinhamento no cromossomo 3 (seta vermelha dentro do quadrado) e um 

alinhamento não exato no cromossomo 10 (seta isolada) (A). Detalhes numéricos do 

alinhamento são mostrados (B). EM contraste, a busca pelo BLAT no UCSC Genome 

Browser do primer reverse otimizado sugere alinhamento apenas no cromossomo 3 (C). 

 

Figura 3. Otimização do primer utilizando BLAST e análise eletroforética. Localização do 

alinhamento versus cariótipo (A) Forward inicial do primer para RNF7 e (B) Reverse inicial 

para o primer RNF7 exibiu múltiplos alinhamentos no cromossomo 3 (somente cromossomos 

1–13 são mostrados na figura). A seta vermelha dentro do quadrado indica o alinhamento 

perfeito, enquanto a seta vermelha isolada indica alinhamentos aproximados. Um resumo dos 

resultados do BLAST são mostrados para primers (C) forward e (D) reverse incluindo o 

escore estatístico de pareamento, valores de erro (E-values) e percentual de identidade. O 

segundo alinhamento (E) corresponde ao gene DNAH12. De modo a evitar que primers para 

RNF7 detectem DNAH12, as localizações dos exons de RNF7 foram mapeados. Caixas 

listradas e caixas rosa representam regiões UTRs e exons, respectivamente. Caixas coloridas 

representam sequência de DNA de todas as isoformas conhecidas para o gene de interesse. 

Balões verticais marcam as duas regiões onde se localizam as sondas de microarranjos. 

Caixas verdes representam as isoformas interrogadas por ambas as sondas. Setas pretas 

indicam os primers A e B usados para validação por qPCR. O padrão eletroforético dos 

produtos de qPCR para (F) RNF7 (G) UBAC1. Os tamanhos dos produtos foram confirmados 

a 156 bp para o transcrito RNF7, a 250 bp para transcrito UBAC1, e a 888 bp para primer 

intron-spanning UBAC1. Linha (1) marcador; (2) água; (3 e 4) amostras de espermatozóide 

em duplicata; (5) cDNA de testículo; (6) DNA genômico de humano. 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

ESTUDO 1 

 

Figura 1. Gel de agarose (2%) contendo os produtos do PCR em tempo real. Da esquerda 

para a direita, as linhas indicam: Linha 1. Controle negativo; Linhas 2-5. Amostras de cDNA 

espermático em duplicata; Linha 6. cDNA de testículo (controle positivo); Linha 7. DNA 

genômico (controle positivo). 
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Figura 2. Interface da amplificação da clusterina. A figura A indica apenas uma única curva 

de amplificação, referente ao controle positivo de cDNA testicular. A figura B mostra as 

curvas de amplificação dos dois primers para clusterina durante gradiente de temperatura 

utilizando cDNA testicular. A figura C indica as curvas de melting dos dois primers para a 

clusterina, indicando a amplificação de apenas um único produto para cada primer. 

 

Figura 3. BLAST dos primers para PRM2 no gene correspondente ao gene da protamina no 

carneiro. Figura A indica localização da sequência forward para PRM2 e B indica localização 

do primer reverso para PRM2.  

 

Figura 4. Sequência anotada manualmente do gene HSP70 no ovino. Esta sequência mostra a 

existência apenas de um único exon. Áreas em cinza indicam as regiões 5’e 3’UTR. 

Sequências destacadas em azul (linhas 5 e 6) e amarelo (linhas 20/21 e 23) indicam no gene, a 

localização dos primers forward e reverso, respectivamente. 

 

Figura 5. Sequência anotada manualmente do gene Clusterina no ovino. Áreas em rosa 

indicam a extremidade de dois exons intercalados por um intron. Áreas em cinza indicam as 

regiões 5’e 3’UTR. Sequências destacadas em amarelo nas linhas 5 (forward) e 8 (reverso) e 

azul nas linhas 11 (forward) e 13/14 (reverso) indicam a localização dos primers no gene. 

 

 

 

ESTUDO 2 

 

Figura 1: RNA total de músculo L. dorsi em gel de agarose 2%. As bandas superiores 

indicam as bandas de subunidade 28S e 18S. A banda inferior do gel a subunidade 5S. 

 

Figura 2: Géis de agarose (2%) contendo produtos de qPCR dos genes alvo e referência 

 

Figura 3. Diferentes mecanismos de ação dos AGPs sobre a expressão de genes lipogênicos. 

Figura A indica a existência de região responsiva aos AGPs na sequência SRE, no ponto 

crítico de ligação da proteina SREBP-1c (Tabor et al., 1999). Figura B indica mecanismo de 

ativação/inibição da região promotora do gene SREBP-1c 
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Gráfico 1. Valores médios de Ct dos genes candidatos a referência para avaliação de 

expressão gênica em amostras de L.dorsi. Barras indicam valores mínimos e máximos nos 

valores de Ct. 

 

Gráfico 2. Valores de estabilidade (M) dos genes candidatos a referência para estudos de 

expressão gênica utilizando amostras de músculo L. dorsi. 

 

Gráfico 3. Valores V fornecidos pelo GeNorm para os cinco candidatos a gene referência 

para avaliação de expressão gênica de musculo L. dorsi. 

 

Gráfico 4. Genes avaliados no presente estudo (SCD, FASN, LPL, CPN3). Barras com letras 

diferentes indicam diferença estatística. Ausência de barras indicam que não houve diferença 

estatística. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 
 

ACACA 

ACS 

Acetil-CoA carboxilase 

Acil CoA Sintetase 
ACSBG2 

ACTB 

Acyl-CoA sintetase familia bubblegum membro 2 

Beta actina 

AGM Ácidos Graxos Monosaturados 

AGNE Ácido Graxo Não Esterificado 

AGP Ácidos Graxos Poliinsaturados 

AGS Ácidos Graxos Saturados 

AGZ Ativação genômica do zigoto 

AKAP3 Proteina ancora 3 para Kinase A 

AKAP4 Proteina ancora 4 para kinase A 

aRNA 

CAPN3 

CAST 

RNA amplificado in vitro 

Calpaína 3 

Calpastatina 

C(t) Cicle Threshold 
CCT8 proteína 1 do complexo T subunidade 8 (teta) 

cDNA Acido Desoxirribonucléico complementar 
CLA Acidos Linoléico Conjugado 

CLU Clusterina 
Cm  Centímetro  

CMS  Consumo de matéria seca  

COX5B Citocromo c oxidase subunidade Vb 

DFS Displasia da Bainha Fibrosa 

DHA  Ácido Decosahexanóico  

DNA Ácido Desoxirribonucléico 

DNAH12 Dineína Axonemal cadeia pesada 12 
DRB 5,6- dicloro-1-β-D-ribofuranosilbenzimidazole 
DTT Ditiotreitol 
EE  Extrato etéreo  

eSpd Espermátide alongada 

EST Sequências expressas 

FACoA Acil CoA 
FASN Ácido Graxo Sintase 
FCC  Farelo de castanha de caju  

FDN  Fibra em detergente neutro  

FISH Hidização in situ 

FSH Hormônio folículo estimulante  

GA17 

GAPDH 
GCA 

GCO 

GH 

Proteína GA17 da célula dendritica 

Gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase 

Grupo castanha 

Grupo controle 

Hormônio do crescimento 

GPR137 Proteína G acoplada ao receptor 137 

HNF Fator nuclear do hepatócito 
HSE Heat Shock Elements 

HSF Heat Shock Factors 
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HSP27 Heat Shock Protein 27kDA 

HSP40 Heat Shock Protein 40Kda 

HSP70 Heat Shock Protein 70kDA 

HSPBP 

L. dorsi 

Heat Shock Binding Protein 

Longissimus dorsi 

LH Hormônio Luteinizante 

LPL Lipoproteína Lipase 

LXR Receptor X do fígado 
LXRE 

MS 
Elemento resposta do LXR 

Matéria seca 
mRNA  Ácido Ribonucléico mensageiro  

NCBI National Center for Biotechnology Information 
NRC National Research Council 

nSREBP1c 

PB 

Proteína ligadora do elemento resposta do esterol nuclear 

Proteína bruta 

PPAR Receptor ativado dos proliferadores de peroxisomo 
PPRE Elemento resposta do proliferador do peroxisoma 
PRM 

PV 

Protamina  

Peso vivo 

qPCR 

RT- PCR 

Reação da Polimerase em Cadeia Quantitativa 

Reação em Cadeia da Polimerase após Transcrição Reversa 

RNA Ácido Ribonucléico 

RNF7 

RPL4 

RPS18 

Proteína dedo anelar 7 

Proteína ribossomal L4 

Proteína ribossomal 18S 

rSpd Espermátide arredondada 

RXR Receptor X Retinóide 
SCD Estearoil CoA Desaturase 
SCLB Tampão de Lise de Célula Somática 
Scy I Espermatócito primário 

Scy II Espermatócito secundário 

SG  Espermatogônia 

SP1 Fator de transcrição Sp1 

SPR54 Particula de reconhecimento de Sinais 

SRE Elemento Resposta ao Esterol 

STAT 4 Proteína ativadora da transcrição e tradução de sinais 

Ta 
TBP 

Temperatura de Anelamento 
Proteína ligadora da TATA box 

TCP1 Proteína semelhante à subunidade 1 alfa do complexo T 

TFAM Fator A de transcrição mitocondrial 

Tm Temperatura de Melting 
TNP  Proteinas de Transição  

TTC7A Tetratripeptídeo repetido domain 7A 

UBAC1 Dominio contendo 1 ubiquitina associada 
UCSC Universidade da California Santa Cruz 
UTR Região não traduzida 

WSU Universidade Estadual de Wayne 
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RESUMO 
 

A tese é composta por dois capítulos. O primeiro capítulo inclui o trabalho cujo objetivo foi 

investigar o potencial uso de pares de transcritos correlativos baseados em microarranjos 

como marcadores de fertilidade masculina usando a displasia da bainha fibrosa (DFS) como 

modelo afetado. Atualmente é bastante reconhecido que a tecnologia de microarranjos pode 

ser limitada pelos custos e que a qualidade dos transcritos permanece relativamente 

desconhecida. Para responder essas questões, nós analizamos pares de transcritos estáveis 

por qPCR com um processo sistemático de desenho de primers sistemático. Nesse estudo 

experimental, nós utilizamos amostras de homens com fertilidade comprovada e de homens 

com diagnótico de DFS. Nossa abordagem foi baseada nas sequências de primers dos seis 

genes de interesse, os quais foram desenhados utilizando os programas Oligo7 e 

Primer3Plus. A especificidade do primer foi inicialmente analisada in silico através de 

pesquisas nos bancos de dados ENSEMBL, University of California Santa Cruz (UCSC), e 

National Center for Biotechnology Information (NCBI) para uso de sequências específicas 

aos genes alvos. A habilidade dos pares de transcritos em classificar as amostras de homens 

de fertilidade comprovada das amostras de DFS foi avaliada. Nossos resultados mostraram 

que em conjunção com a identificação de quatro novos pares estáveis, a comparação dos 

coeficientes de correlação dos valores de C(t) dos DSF revelou a interrupção de quatro pares 

estáveis identificados nas amostras de homens normais. Esta seleção de pares estáveis 

resolve a questão sobre a DSF. Em conclusão, os resultados mostram efetivamente que o 

desenho de primers e qPCR podem fornecer  um ensaio molecular de baixo custo para 

avaliar a fertilidade masculina. O segundo capítulo divide-se em dois estudos e avalia em 

carneiros os efeitos de uma dieta suplementada com farelo de castanha de caju. No estudo 1, 

nosso objetivo foi detectar a presença de transcritos para Heat Shock Protein (HSP70), 

clusterina (CLU), proteína semelhante à subunidade alfa do complexo T (TCP1) e proteína 

do complexo T subunidade 8 (CCT8) no espermatozóide de ovinos, seguindo a mesma 

metodologia para qPCR utilizada no capitulo 1. As sequências de primers foram desenhadas 

utilizando os programas Primer3Plus e Oligo Analyzer. Gene para protamina 2 (PRM2) foi 

usado como controle interno de reação. O sêmen foi coletado de machos púberes Morada 

Nova utlizando eletroejaculador. As amostras selecionadas para extração de RNA 

espermático seguiram as recomendações do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal 

quanto aos parâmetros de motilidade, vigor e concentração. Nossos resultados mostraram a 

presença de mRNA para a HSP70 nos espermatozóides de ovinos. Maiores estudos são 

necessários a fim de confirmar ou refutar a presença das chaperonas TCP1 e CCT8 no 

espermatozóide ovino. A presença do transcrito da HSP70 no espermatozóide de ovinos abre 

perspectivas para estudos futuros sobre os efeitos do mRNA HSP70 no desenvolvimento 

embrionário, de modo a avaliar se essa expressão ocorre de modo espontâneo, programado e 

seqüencial, e se esses mecanismos se refletem na fertilidade e no desenvolvimento 

embrionário. O segundo estudo tem como principal objetivo avaliar os efeitos de uma dieta 

contendo farelo de castanha de caju (FCC) na expressão de genes relacionados ao 

metabolismo dos lipídios no músculo Longissimus dorsi de carneiros Morada Nova. Vinte 

carneiros maduros sexualmente foram divididos em dois grupos baseando-se no peso vivo. 

Os animais foram mantidos em baias individuais. Durante três meses, o grupo castanha 

(GCA) foi alimentado com ração contendo FCC, enquanto o grupo controle (GCO) recebeu 

ração à base de milho e soja. As duas dietas eram isocalóricas e isoprotéicas, adicionadas de 

suplemento mineral. Os carneiros também receberam feno de Tifton e água à vontade. A 
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quantidade de alimento ofertado (ração e feno) foi ajustada diariamente para sobra de 10%. 

Sete genes codificantes de proteínas envolvidas direta ou indiretamente foram selecionados 

como alvos, incluindo: GH, ACACA, CAST, CAPN3, LPL, SCD e FASN. Para normalização, 

foram selecionados cinco genes candidatos: ACTB, GAPDH, RPL4, RPS18 e TBP. Dentre os 

sete genes alvos selecionados anteriormente, os alvos GH, ACACA e CAST foram 

removidos. Os dois primeiros foram removidos devido amplificação de alinhamento 

múltiplo (baixa especificidade do primers), enquanto CAST apresentou baixa eficiência de 

amplificação. Da lista de gene alvo final, a expressão de somente dois genes foi afetada pela 

dieta, SCD (p<0.01) e FASN (p<0.05), enquanto LPL (p=0,1022) e CAPN3 (p=0,0939) não 

apresentaram diferença significativa (p<0.05). Os genes SCD e FASN foram reprimidos no 

GCA comparada ao GCO. Este é o primeiro relato de que uma ração contendo FCC afetou a 

expressão gênica de proteínas envolvidas na deposição de lipídios no músculo em ovinos. 

Considerando que uma dieta contendo FCC altera a expressão de genes lipogênicos sem 

afetar o ganho de peso nem a eficiência reprodutiva de ovinos, faz da castanha de caju uma 

importante alternativa para o sistema de produção de ovinos criados em regiões tropicais. 

Palavras-chave: biomarcadores, infertilidade masculina, desenho de primers, PCR em tempo 

real, Longissimus dorsi, expressão gênica, castanha de caju, ovino. 
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ABSTRACT 
 

This thesis presents two chapters. In the first chapter, its objective was to investigate the 

potential use of correlative microarray-based transcript pairs as candidate markers for male 

fertility using dysplasia of the fibrous sheath (DFS) as an affected model. It is widely 

recognized that microarray technology may be limited by cost and that the quality of the 

transcript remains relatively unknown. To address these issues, we analyzed the stable 

transcript pairs by qPCR with a systematic primer design process. On this experimental 

study, we used men with proven fertility and men with a diagnosis of DFS. Our approach 

was based on primer sequences for six genes of interest were designed using Oligo7 and 

Primer3Plus. Primer specificity was initially assessed in silico by searching the ENSEMBL, 

University of California Santa Cruz, and National Center for Biotechnology Information 

databases for nontarget complementary sequences throughout the genome. The ability of 

transcript pairs to classify samples from males of proven fertility away from DFS was 

assessed. Our results showed that in conjunction with identifying four new stable transcript 

pairs, comparison of the DFS qPCR C(t) correlation coefficients revealed the disruption of 

four stable fertile sample transcript pairs. This suite of transcript pairs resolves DFS. In 

conclusion, the results show that with effectively designed primers, qPCR may provide an 

affordable molecular assay to assess male fertility status. Second chapter includes two 

studies regarding evaluations of ram feeded with supplemented diet with cashew nut. On the 

frist study, our goal was detect transcripts for Heat Shock Protein (HSP70), Clusterin 

(CLU), Ovis aries T-complex protein 1 alfa subunit-like protein (TCP1) e Ovis aries 

chaperonin containing TCP1, subunit 8 (theta) (CCT8) on ram sperm by. For primer 

designing we used published ESTs from NCBI and manually annotated by us using 

Primer3Plus and OligoAnalizer. PRM2 was used as internal qPCR control. Semen samples 

from mature Morada Nova ram were collected by eletroejaculator, washed in PBS and 

prepared for further RNA extraction. Selected samples followed quality recommendatios 

from Colégio Brasileiro de Reprodução Animal regarding motility, vigor and concentration. 

Our results showed presence of mRNA HSP70 on ram sperm and they can possible be 

envolved in early embryo development, oocyte activation and post fertilization events. 

Further analyses will be necessary to confirm presence of TCP1 and CCT8 on ram sperm. 

Our findings indicate new perpectives about the effects of these chaperones during embryo 

development mesuring if its expression reflects male fertility on the early embryo 

development. On the second study the the main goal is to evaluate the effects of a lipid-

enriched diet containing cashew nut brain on the expression of genes related to lipid 

metabolism in the longissimus dorsi muscle of Morada Nova rams. Twenty sexually mature 

and reproductively sound rams were divided in two groups based on ram live weight, and 

each ram was kept on individual pens. During three months, group 1 (G1) rams were fed 

with a lipid-rich diet, containing cashew nut bran (CNB), while group 2 (G2) was fed with a 

meal based on corn and soy. Both diets were isocaloric and isoproteic, and had a mineral 

mix added-in. The rams also were offered Tifton grass hay and had free access to water. The 

amount of diet offered (ration plus hay) was adjusted everyday to a maximum waste of 10%. 

Seven genes coding for proteins directly or indirectly involved in lipid metabolism were 

initially selected as targets, incluiding GH, ACACA, CAST, CAPN3, LPL, SCD, and 

FASN. Also, five genes were selected as reference genes, ACTB, GAPDH, RPL4, RPS18 

and TBP. From the seven genes originally selected as targets, GH, ACACA and CAST were 

removed, leaving the final list with four targets. The first two genes were removed due to 

alternative pairing of the primers (low specificity), while CAST showed low amplification 
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efficiency during PCR reaction. From the final target list, the expression of only two genes 

was affected by diet, SCD (p<0.01) and FASN (p<0.05), while LPL (p=0,1022) and CAPN3 

(p=0,0939) were not different at the p<0.05 level. Both SCD and FASN genes were down-

regulated in G1 (lipid-rich diet containing CNB) compared to G2. These genes are involved 

in lipogenic pathways, related to tissue lipid deposition; therefore, these results were 

expected. This is the first time that a fat-rich diet based on CNB was shown to affect gene 

expression of proteins involved in fat deposition in carcass muscles of rams. Longissimus 

dorsi is one of the finest meat cuts. Considering that human diets rich in poli-unsaturated 

fatty acids (PUFA) can decrease the risk of heart and other chronic diseases, a change in the 

fatty acid profile of this muscle could contribute to a healthier diet, aggregating value to the 

end-product of the lamb meat market. The effects of CNB-based diet on the gene expression 

of SCD and FASN support the notion that such diet, as previously shown for other sources 

of lipid in ruminants, can potentially change the fatty acid composition of L. dorsi, but this 

hypothesis needs to be experimentally verified by profiling fatty acids in animals fed CNB 

versus carbohydrate-based diets. CNB use as an ingredient in animal feeding is 

environmentally-friendly, since it contributes to by-product recycling from the agroindustrial 

plants in Northeast Brazil. Also, considering that CNB-based diet changes lipogenic gene 

expression without affecting weight gain or reproductive status of the rams, as shown in 

another work from our team, makes CNB a very important alternative food in ram 

production systems in tropical regions.  

Key-words: Biomarker, male infertility, primer design, real-time PCR, sperm RNA, HSP70, 

qPCR, chaperones, sheep, Longissimus dorsi, gene expression, cashew nut, mRNA, lipid. 
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1. Reprodução 

 

A melhoria dos parâmetros reprodutivos tem sido uma estratégia utilizada por 

diversos profissionais do agronegócio, com o objetivo de otimizar a produtividade de 

animais de corte e leite. Nesse contexto, as abordagens têm focado a avaliação de 

machos, e conseqüentemente, seleção de reprodutores de elevada fertilidade assumem 

um papel importante, devido à sua capacidade de fecundar diversas fêmeas num mesmo 

período, seja por método de monta ou por inseminação artificial. Por outro lado, essa 

seleção genética tem como conseqüência, redução dos índices de fertilidade em raças 

bovinas (Lalancette et al., 2008a), e para reverter esse processo negativo no 

melhoramento genético, o foco de diversos estudos tem sido as células espermáticas, 

considerando que alterações nos espermatozóides afetam a fertilidade, como por 

exemplo, sua capacidade de alcançar o óvulo, penetrar a zona pelúcida e garantir o 

desenvolvimento embrionário (Ostermeier et al., 2005b). 

Considerando essas características no desempenho reprodutivo dos rebanhos, 

estudos sobre os espermatozóides se tornaram importantes na reprodução animal e 

humana. E o entendimento de fatores que fazem com que reprodutores com células e 

parâmetros seminais aparentemente iguais possuam índices de fertilidade diferentes, 

levou ao estudo da espermatogênese, processo no qual o espermatozóide é formado, a 

partir de células germinativas que sofrem modificações contínuas e sequenciais, que 

resultam na formação de células altamente diferenciadas (França et al, 1999).  

A pesquisa desses eventos, somados à utilização de técnicas laboratoriais, como 

RT-PCR (Reação em Cadeia da Polimerase após Transcrição Reversa), FISH 

(Hidização in situ) e microarranjo, permitiu a identificação de fatores genéticos, tais 
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como RNA mensageiro, localizados no núcleo espermático e que são formados durante 

a espermatogênese. Esses RNAs ainda têm sua função discutida, mas parecem estar 

envolvidos nos processos de desenvolvimento inicial do zigoto (Ostermeier et al., 2004; 

Lalancette et al., 2008b), podendo interferir na expressão gênica durante a 

espermatogênese (Ostermeier et al., 2005b). 

 

1.1. Espermatogênese 

 

 

Os espermatozóides de mamíferos são células altamente diferenciadas, com 

particular organização estrutural resultante de complexas mudanças morfogenéticas 

durante a espermatogênese. Assim, espermatogênese é o processo de divisão celular e 

diferenciação que se inicia nos túbulos seminíferos, a partir de células indiferenciadas 

denominadas espermatogônias, e resulta na produção dos gametas masculinos (Amann, 

1981). As espermatogônias são células diplóides que, ao final da espermatogênese, 

produzirão as espermátides, células haplóides que resultarão nos espermatozóides 

(Hendriksen, 1999). Este processo é coordenado e cíclico, tendo início na puberdade, 

quando os níveis hormonais de FSH e LH elevam-se a valores que permitem a ativação 

do eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal (França et al., 1999; Taragnat, 2001). 

O período de duração da espermatogênese é diferenciado dependendo da 

espécie, variando de 47,7 dias em caprinos (França et al., 1999) a 74 dias em humanos 

como mostrado na figura 1 (Miller e Ostermeier, 2006). 

O processo de espermatogênese é dividido em três fases. Na primeira fase, 

também chamada mitótica ou proliferativa, os gonócitos se dividem e se diferenciam em 

espermatogônias tipo A0 ou pré-espermatogônias, que são células germinativas que 

após diversas divisões mitóticas, irão se diferenciar em espermatogônia tipo A, 
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intermediária e tipo B. A última divisão mitótica das espermatogônias irá produzir os 

espermatócitos primários (Courot et al, 1970). De acordo com os mesmos autores, as 

espermatogônias tipo A apresentam maior nível de transcrição do que as 

espermatogônias intermediárias e tipo B. Na segunda fase, chamada meiótica, o 

espermatócito primário é uma célula tetraplóide que, ao sofrer a primeira divisão 

meiótica da espermatogênese, resultará em dois espermatócitos secundários 

(Hendriksen, 1999). Durante o estágio de espermatócito primário, a célula passa por 

cinco fases distintas chamadas: pré-leptóteno, leptóteno, zigóteno, paquíteno e 

diplóteno, havendo síntese de DNA nas três fases iniciais (Courot et al., 1970). Haverá 

ainda uma segunda meiose, onde cada espermatócito secundário reduzirá a ploidia, 

passando de 2n para n, formando a espermátide arredondada (Hecht, 1998). Na terceira 

fase, denominada espermiogênese, a espermátide arredondada haplóide se diferencia em 

espermátide alongada e depois, em espermatozóide (Hecht, 1998). As mudanças que 

ocorrem durante a espermiogênese incluem: formação do acrossoma derivado de 

vesículas de Golgi, formação de um axonema do centríolo distal, cercada por estruturas 

periaxonemal, que juntos formam o flagelo; migração e desenvolvimento da 

mitocôndria em uma bainha helicoidal ao redor do axonema na peça intermediária, a 

formação de um espermatozóide contendo um núcleo muito condensado e, o 

desaparecimento de grande quantidade de citoplasma (França et al., 2005; Auger, 2010). 
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Proliferativa

EspermatogoniaTipo A

(2n:2c)

Meiose

Espermatogôniatipo B

(2n:2c)

Espermatócitosprimários

(2n:4c)

Espermatócitossecundários

(1n:2c)

Espermátidesarredondadas

(1n:1c)

Espermátidesalongadas

(1n:1c)

Corpos residuais

Espermatozóides

 

Figura 1. Esquema do desenvolvimento da espermatogênese em humanos (modificado 

de Miller et al., 2005). n:c indica a ploidia e o número de cromátides, respectivamente. 

 

Em células eucarióticas, o DNA é enovelado ao redor das histonas para formar 

um filamento de nucleoproteína chamado cromatina. Essas histonas são essenciais para 

a viabilidade celular e seu conteúdo de DNA e regulam o acesso a informações 

genéticas contidas nele. No entanto, as histonas positivamente carregadas também 

podem se ligar de forma inespecífica a carga negativa de ácidos nucléicos e afetar 

negativamente os processos que requerem acesso ao DNA (Gunjan et al., 2006).  

Durante a espermatogênese, a maquinaria transcricional no espermatozóide é 

progressivamente desativada, na qual se observa uma sequência de substituições, 

ocorrendo inicialmente uma troca das histonas ricas em lisina pelas histonas ricas em 

arginina. Em seguida, estas serão substituídas por proteínas de transição (TNP-1 e TNP-

2) que serão posteriormente removidas, dando lugar às protaminas (PRM1 e PRM2), as 
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quais conferem maior grau de compactação ao genoma haplóide (Martins e Krawetz, 

2007; Balhorn et al., 1999), formando o DNA toróide, que são áreas de compactação 

máxima (Boerke et al., 2007). Entretanto, nem todas as histonas são removidas, elas 

permanecem nas áreas ligantes do DNA toróide, e são nessas áreas, onde pode ser 

encontrado, o RNA espermático paterno (Balhorn et al., 1999).  

 

8///////// ////  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Desenho esquemático da condensação do DNA pela protamina e a formação 

do nucleossomo. Destaque para o RNA aderido ao cromossomo nas regiões próximas 

ao nucleossomo (Miller e Ostermeier, 2006). 

 

Simultaneamente à compactação do DNA, ocorre acúmulo do mRNA (que se 

encontra aderido aos cromossomos) produzido ao longo da espermatogênese (Miller e 

Ostermeier, 2006). 
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Figura 3. Controle da expressão gênica durante a espermatogênese. SG: 

espermatogônia; Scy I: espermatócito primário; Scy II: espermatócito secundário; rSpd: 

espermátide arredondada; eSpd: espermátide alongada (Steger, 2001). 

 

1.2. Indicadores de fertilidade nos machos 

 

 

 

Atualmente, a avaliação da fertilidade de reprodutores é realizada pelas taxas de 

gestações confirmadas pós-inseminacão ou taxa de concepção de touros. Essa taxa 

basea-se em pelo menos 300 serviços realizados em diversos rebanhos (Norman et al., 

2008). Embora esse índice leve em consideração informações sobre as fêmeas (idade, n. 

de lactações, raça etc.) que afetam a fertilidade do rebanho, essa prática de manejo 

torna-se disponível somente quando o animal já se encontra em fase de produção 

comercial de sêmen. Assim, a perspectiva de se dispor de parâmetros ou marcadores 
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que possam predizer o potencial reprodutivo do animal tem sido objeto de inúmeras 

pesquisas nas últimas décadas. 

A seleção de reprodutores também tem se baseado no exame do sêmen e 

contagem de células. Parâmetros como motilidade e morfologia espermática têm sido 

utilizados para avaliar a fertilidade potencial dos animais. Embora estas avaliações 

sejam de baixo custo e forneçam resultados rapidamente, estes critérios são de utilidade 

limitada para a predição da fertilidade, principalmente em grupos de animais provados e 

selecionados pela qualidade do sêmen. No caso de touros Holandeses em centrais de 

inseminação artificial, por exemplo, embora os objetivos da seleção sejam as 

características associadas à produção de leite, animais com baixa qualidade seminal e 

problemas de congelabilidade são descartados antes de entrarem em regime de produção 

comercial de sêmen. Apesar de valores medianos de motilidade e morfologia 

espermática possam ser compensadas pelo elevado número de espermatozóides no 

ejaculado ou dose inseminante, esse parâmetros são avaliações subjetivas que nem 

sempre apresentam resultados precisos. Mesmo sendo largamente utilizadas, as análises 

seminais não são capazes de explicar sozinhas as diferenças de fertilidade entre machos.  

Na tentativa de se desenvolver ferramentas capazes de identificar animais com 

fertilidade superior, outras técnicas laboratoriais têm sido utilizadas. A avaliação da 

cromatina espermática é considerada uma característica não compensável, porque erros 

de formação ou de maturação durante a espermatogênese podem não ser detectados 

durante a fusão com o oócito, ativação oocitária ou ainda durante o desenvolvimento 

embrionário inicial, levando à perda do concepto por má formação, ou ainda gerar 

aberrações (Evenson, 1999). Apesar dessas limitações, a observação da migração do 

espermatozóide no trato genital feminino e suas características morfológicas e 

biometricas auxiliam na definição de normalidade (Auger, 2010). A indução da 
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capacitação espermática e reação acrossômica podem ser um bom indicativo da 

fertilidade, mas seu uso como rotina laboratorial pode ser limitada (Braundmeier e 

Miller, 2001).  

A avaliação da integridade da membrana do espermatozóide também apresentou 

relação com a viabilidade espermática, no entanto, estudos realizados em touros 

mostraram que, apesar da membrana apresentar-se íntegra, não houve sucesso na 

fecundação in vitro (Rota et al., 2000). A avaliação desses parâmetros viabiliza a 

definição de critérios mínimos para seleção de reprodutores, mas os mesmos não 

apresentam relação significativa com a fertilidade (Larson e Miller, 2000). 

 

1.3. RNA espermático 

 

 

Outra abordagem surgiu a partir de estudos demonstrando que o perfil de mRNA 

presente nos espermatozóides ejaculados reflete o correto desenvolvimento de células 

germinativas masculinas, e tem a capacidade de interferir com o fenótipo (Dadoune, 

2009). Lambard e colaboradores (2004) verificaram diferenças entre frações de 

espermatozóides com diferentes índices de motilidade e capacitação. Dessa forma, 

perfis alterados de RNA espermático podem afetar significativamente a fertilidade.  

Nessa complexa população de RNA espermático, os microRNA tem sido 

identificados, e sua similaridade com os RNAs de interferência sugere que essas 

estruturas podem influenciar o desenvolvimento embrionário inicial (Ostermeier et al., 

2005b; Martins e Krawetz, 2005). Estudos utilizando RT-PCR mostraram que os níveis 

de transcritos para moléculas envolvidas na condensação nuclear (PRM1 e PRM2), 

capacitação (eNOS, nNOS e c-myc), motilidade e sobrevivência espermáticas (P450 

arom) estão relacionados a alterações na função do espermatozóide. Por exemplo, a 
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expressão do mRNA para PRM1 foi maior em células com menor motilidade, enquanto 

na maioria dos espermatozóides com alta motilidade não foram detectados transcritos 

para eNOS e nNOS (Aquila et al., 2002; Lambard et al., 2004). 

As evidências sobre os RNAs espermáticos não são recentes, uma vez que 

pesquisas realizadas na década de 50 já traziam informações sobre o metabolismo do 

espermatozóide (Mauritzen et al, 1952). A expressão gênica nuclear dessa célula reduz 

progressivamente em função da condensação da cromatina, fase em que as espermátides 

iniciam perda citoplasmática. Acredita-se que o mRNA seja sintetizado na fase 

proliferativa da espermatogênese e na fase de transição entre espermatócitos primários e 

secundários (Balhorn et al. 1999; Miller e Ostermeier, 2006) ou durante a 

espermiogênese, momento em que a célula germinativa apresenta-se em fase haplóide 

(Dadoune et al., 2004), permanecendo na região perinuclear, possivelmente nas regiões 

que ainda possuem histonas, dada a inviabilidade do RNA permanecer nas áreas de 

DNA hipercondensadas (Boerke et al., 2007; ver figura 4).  

O fenômeno de parada da atividade transcripcional da célula masculina fornece 

um painel do desenvolvimento das células germinativas, permitindo o uso do RNA 

espermático como uma ferramenta para diagnóstico de possíveis erros durante a 

espermatogênese, conforme detectado por Platts et al (2007), o qual demonstrou 

alterações na população de RNA espermáticos de homens portadores de células 

teratozoospérmicas, principalmente dos RNAs relacionados ao sistema ubiquitina-

proteosoma. E de forma mais específica, os autores mostraram que a origem das 

alterações do perfil de RNA ocorre no estágio de paquíteno, durante a espermatogênese. 

A possibilidade em detectar problemas que possam afetar a fertilidade de forma não 

invasiva é a principal vantagem do uso do RNA espermático como ferramenta 

diagnóstica (Ostermeier et al., 2002; Ostermeier et al., 2005b).  
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Figura 4. Localização de RNAs dentro do espermatozóide. A figura destaca quatro 

segmentos principais de um espermatozóide maduro (A), com um corte longitudinal da 

cabeça (B), centrômeros e mitocôndria (C e D, respectivamente) e peça principal e final 

(E e F) (Miller e Ostermeier, 2006). 

 

Inicialmente, Ostermeier e colaboradores (2002) determinaram o perfil do 

mRNA de espermatozóides ejaculados de homens com fertilidade comprovada e 

observaram que a maioria destes transcritos codificava proteínas associadas com 

transdução de sinais, oncogênese e proliferação celular.  
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Entretanto, alguns mRNA encontrados não apresentam função para o oócito 

fertilizado, podendo ser reflexo dos genes expressos durante a espermatogênese. Nesse 

grupo podem ser incluídos mRNA que codificam para protamina 2; GA17 (uma 

proteína envolvida na interação espermatozóide-oócito) (Zhao et al., 2006), COX5B e 

TFAM (ambas mitocondriais) (Miller e Ostermeier, 2006). Um segundo grupo de 

transcritos identificados no espermatozóide indica uma possível função na fertilização 

do oócito, entre eles: AKAP-4 (proteína de sinalização envolvida na ativação oocitária 

pós-fertilização); fosfolipase C (responsável pela ativação do desenvolvimento 

embrionário, Saunders et al., 2002); HSBP-1 (Heat Shock Binding Protein 1); STAT 4 

(modula transcrição do pró-núcleo masculino); ciclina (proteína envolvida no ciclo 

celular) (Miller e Ostermeier, 2006). Interessantemente, também foi identificado nos 

espermatozóides, a expressão de mRNA para a clusterina, uma proteína secretada no 

epidídimo e próstata (Moura et al., 2007; Souza et al., 2012). Outros transcritos, como 

os das proteínas testisina, tubulina α1 e fosfodiesterase 1B foram identificados como 

sendo originados de genes expressos no início da espermatogênese. 

Em espermatozóides bovinos, também foi identificado mRNA para receptores 

de leptina, sugerindo a influência desse hormônio na reprodução do macho, 

possivelmente, pela regulação do gasto de energia pelo espermatozóide (Nikbakht et al., 

2010). Em outro estudo, a presença de mRNA cujos genes codificam a síntese de 

isomerase glicose fosfato, proteína ligadora da fosfolipase C, tioredoxina, dinamina 2 e 

Heat Shock Protein 27 kDa esteve associada a fertilidade masculina (Ostermeier et al., 

2005b).  

Além de transcritos codificantes para proteínas de importante ação biológica, 

também foi descrito a expressão de transcritos para RNA antisenso no espermatozóide 

(Ostermeier et al., 2005a), semelhantes àqueles identificados nos testículos de humanos 
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(Liu et al., 2004). O RNA antisenso é um RNA de fita simples que possui sequência 

complementar a um determinado mRNA alvo, sendo capaz de se ligar a ele, bloqueando 

o mecanismo de tradução (Weiss et al., 1999). A importância desse achado está 

relacionada à possibilidade de alguns RNAs espermáticos funcionarem como agentes 

capazes de regular a expressão gênica após a fertilização (Ostermeier et al., 2005a), 

participando do processo de formação do pronúcleo, ativação oocitária e transição do 

controle gênico do oócito para o embrião (Ostermeier et al., 2004).  

Mais recentemente, estudos conduzidos por Garrido et al. (2009) avaliaram o 

transcriptoma de indivíduos férteis e inférteis por microarranjo. Esse estudo identificou 

a diminuição na expressão de determinados genes no grupo infértil, indicando sua 

relação com a fertilidade. Dentre os genes com expressão reduzida incluem-se: ornitina 

descarboxilase; supressor do transportador de potássio; proteína ribossomal S3A; 

dineína citoplasmática; desintegrina/metaloproteinase; homólogo a HSP40; proteína 

ribossomal 25S; gama-glutamiltransferase 1; proteína ligadora do cálcio; HSP70 entre 

outros. 

A HSP70, sigla para Heat Shock Protein 70 kDa, é uma chaperona pertencente a 

um grupo de proteínas cuja principal função biológica é facilitar o rearranjo de 

proteínas, bem como estabilizar proteínas danificadas, de modo a prevenir a agregação, 

permitindo reparo ou a completa degradação dessas proteínas em células sob situações 

de estresse. (Welch, 1992). O estresse capaz de induzir a expressão das HSPs pode 

compreender diversos fatores como presença de metais pesados, aumento de substâncias 

orgânicas tóxicas, aumento ou redução da temperatura dentro da célula, presença de 

proteínas não nativas e/ou de conformação aberrante, presença de radicais livres, 

inflamação. Entretanto, a relevância biológica das HSPs não é restrita à resposta a 
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situações de estresse, mas também em situações fisiológicas, como o desenvolvimento 

embrionário. 

Após a fertilização, a transcrição e tradução do zigoto são controladas pelo 

genoma materno até que ocorra a ativação do genoma zigótico, e este possa regular a 

maquinaria de expressão gênica (Memili e First, 1999). A ativação gênica do zigoto é o 

resultado de uma série de eventos caracterizados por: [1] degradação dos transcritos 

maternos que foram estocados no oócito ao longo da oogênese, bem como daqueles 

sintetizados pelo oócito maduro; [2] substituição dos transcritos de origem oocitária por 

transcritos semelhantes sintetizados pelo zigoto; [3] surgimento de um novo perfil de 

mRNA, correspondente ao estágio de desenvolvimento embrionário (Minami et al., 

2007). A partir da década de 80, o gene da HSP70 tem sido alvo de grande número de 

pesquisas, nas quais observaram-se a relação da HSP70 com o desenvolvimento 

embrionário inicial, sendo esta proteína o principal produto zigótico em embriões de 

rato (Bensaude et al., 1983). Durante o desenvolvimento do embrião de rato, o gene da 

HSP70.1 apresenta alto nível de expressão no fim do estágio de 1-célula, e início do 

estágio 2-células (Christians et al., 1995), correspondendo à fase de ativação do genoma 

do zigoto. Em resumo, a síntese da HSP70 é considerada um marcador do início da 

atividade transcricional zigótica em ratos. 

A ativação do genoma do zigoto varia de acordo com a espécie, ocorrendo no 

estágio de 2-células em ratos, 4-8 células no bovino e homem, 8-16 células em coelhos 

(Schultz e Heyner, 1992) e 8-células em ovinos (Crosby et al., 1988). O momento da 

ativação do zigoto bovino ainda gera discordância entre autores e tem sido estudado de 

forma intensa. Entretanto, acredita-se que a transcrição maior ocorra no estágio de 8-

células (Chandoliaet al., 1999; Sakatani et al., 2013), embora tenha sido demonstrado 
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atividade transcricional a partir de 1-célula e tradução, em embriões 2-células (Memilli 

e First, 1999). 

Baseando-se na premissa de que a ativação zigótica do embrião bovino ocorre 

no estágio de 8-células (Chandoliaet al., 1999), diversos estudos utilizando diferentes 

tipos de inibidores da transcrição tem sido utilizados para avaliar a participação da 

HSP70 durante o desenvolvimento embrionário inicial, bem como a capacidade 

responsiva do embrião ao estresse em estágios de desenvolvimento anteriores ao estágio 

de 8-células. Esses estudos classificaram essas proteínas em constitutivas ou induzidas 

(Chandolia et al., 1999; Pirkkala et al., 2001), podendo ser detectadas havendo estresse 

ambiental, ou não. Edwards e Hansen observaram que oócitos e embriões bovinos de 2-

células possuem estoques de isoformas da proteína HSP70 (Edwards e Hansen, 1996; 

1997), e que oócitos e embriões submetidos ao estresse por calor mostraram que os 

oócitos não são capazes de sintetizar HSP70, diferentemente dos embriões 2-células. Os 

autores constataram que quando submetidos ao estresse por calor, a síntese de HSP70 

pelos embriões 2-células foi aumentada, mas este evento não parece ser regulado por 

trancrição, dado que experimentos utlizando α-amanitina, uma substância que inibe a 

ligação da RNA polimerase II ao DNA, mostraram bloqueio de transcrição em embriões 

de 4-células, mas não impediu a transcrição no estágio de 2-células (Edwards e Hansen, 

1996), indicando que a RNA polimerase já estava ligada ao gene de modo a responder 

de forma mais ágil ao estímulo estressor.  

A rápida disponibilidade da proteína HSP70 durante os estágios iniciais do 

embrião pode ser devida a um evento denominado biomarcação gênica. A biomarcação 

corresponderia a um mecanismo de sinalização, no qual o gene de interesse, nesse caso 

o gene codificante para a HSP70, seria marcado biologicamente pela adesão da RNA 
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Polimierase II e fatores de transcrição à região promotora nas células espermáticas ainda 

durante a espermatogênese (Jonh e Workman, 1998).  

O mecanismo pelo qual foi demonstrada a marcação do gene da HSP70 durante 

a espermatogênese foi melhor descrito no rato (Wilkerson e Sarge, 2009; Morimoto, 

1998; Widlak et al., 2007). Nesta espécie, o gene HSPA1B possui dois sítios de ligação 

denominados HSEs (Heat Shock Elements – HSE) localizados a -140 e a -110 bp da 

região upstream e uma região chamada GC-box a -50bp nos quais se ligam os fatores de 

transcrição. Para a síntese de HSP70, o gene é ativado pelos HSFs (Heat Shock Factors 

– HSF) que respondem aos estímulos estressores, tanto ambientais como fisiológicos 

(revisto em Morito, 1998). Os HSFs são ativados de forma diferenciada de acordo com 

o tipo de estresse desencadeador. No caso de biomarcação gênica, o HSF2 não é ativado 

em resposta ao estímulo clássico de estressse, mas sim, sob condições normais de 

desenvolvimento celular, diferente do HSF1, o outro fator de transcrição envolvido na 

expressão da HSP70, mas que é responsivo tanto ao estresse ambiental como ao estresse 

fisiológico (Pirkkala et al. 2001).  

Na ausência de estresse, os HSF1 e HSF2 encontram-se na forma de monômeros 

e dímeros inativos. No decorrer da espermatogênese, à medida que a célula espermática 

se diferencia, os HSFs passam a um estágio de ativação intermediária, cuja 

consequência é a ligação espontânea desses fatores na região promotora do gene da 

HSP70 correspondente aos HSEs (Pirkkala et al., 2001; Morito, 1998; Wilkerson e 

Sarge, 2009). De forma semelhante atua o SP1, um terceiro fator de transcrição 

relacionado à HSP70, abundante no testículo, o qual é expresso na espermátide, 

ligando-se à GC-box na região promotora e sendo indispensável para que ocorra a 

síntese de HSP70 (Widlak et al., 2007). A biomarcação gênica do HSPA1b no rato 
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permite que o gene seja ativado mais rapidamente de modo a otimizar a síntese de 

HSP70 pelo embrião em seus estágios iniciais de desenvolvimento. 

Apesar da biomarcação do gene da HSP70 ter sido comprovada em 

espermatozóides epididimários (Wilkerson e Sarge, 2009), as pesquisas realizadas em 

ratos mostram que o embrião possui mecanismos para garantir a transcrição de HSP70 

de forma constitutiva na ausência de estresse ambiental e dessa forma permitir a sua 

adaptação ao meio. Para corroborar essa hipótese, outros inibidores de transcrição como 

o 5,6- dicloro-1-β-D-ribofuranosilbenzimidazole (DRB) e actinomicina D tiveram seus 

efeitos avaliados em relação à síntese de HSP70 quando adicionados ao meio de cultivo 

de embriões. Diferentemente da α-amanitina, o DRB e a actinomicina D tem como 

principal mecanismo de ação o bloqueio do passo da transcrição por impedir a 

elongação, seja pela destruição do fator de elongação, necessário à transcrição, seja pela 

ligação ao DNA de modo a impedir a formação do complexo de elongação do RNA 

(Sobell, 1985; Yamaguchi et al., 1998). Chandolia e colaboradores (1999), utilizando 

DRB e actinomicina D, observaram que os embriões tratados com inibidores reduziram 

a taxa de clivagem pós-inseminação, indicando um comprometimento do 

desenvolvimento embrionário em resposta à redução de HSP70 no meio. Nesse mesmo 

estudo, os autores submeteram embriões bovinos de 2-células ao estresse por calor na 

presença de DRB e actinomicina D, e observaram que o grupo tratado reduziu a síntese 

de HSP70, mas não impediu a sintese protéica, não havendo, portanto, bloqueio 

completo do gene.  

Diante de todas as informações descritas anteriormente, é relevante citar que 

nenhum dos estudos utilizando inibidores de transcrição como a α-amanitina (a qual 

impede a ligação da RNA polimerase II ao DNA), DRB e actinomicina D (inibidores de 

elongação da transcrição) foram capazes de bloquear por completo a síntese de HSP70 
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pelo embrião, o que sugere a existência de outro meio disposto pelo embrião para a 

síntese protéica de HSP70 mesmo em presença de inibidores. Possivelmente esse fator 

esteja associado ao espermatozoide, dado a incapacidade do oócito em sintetizar HSP70 

em resposta ao estresse. 

O RNA espermático, como já demonstrado, é o resultado do metabolismo da 

célula germinativa ao longo da espermatogênese, sendo uma janela de observação sobre 

o desenvolvimento correto do espermatozóide. Um dos genes específicos expresso no 

testículo durante a espermatogênese é o gene da HSP70, conforme demonstrado em 

espécies como ratos, camundongos e humanos (Zakeri et al., 1988; Krawczyk et al., 

1988; Bonnycastle et al., 1994). A expressão da HSP70 ocorre durante as fases de 

espermatócito e espermátide, sendo necessária para a correta divisão meiótica (Dix et 

al., 1996). A diferenciação da espermátide em espermatozóide implica em profundas 

alterações morfológicas, havendo perda de citoplasma em quase sua totalidade, 

entretanto, uma fração de mRNA espermático é mantido intacto, e a análise ontológica 

dos transcritos retidos no espermatozóides mostram enriquecimento de genes associados 

à infertilidade masculina, fertilização e desenvolvimento embrionário (Ostermeier et al., 

2004; Ostermeier et al., 2005a, Ostermeier et al., 2005b, Garrido et al, 2009, Sendler et 

al., 2013, revisto em Jodar et al, 2013).  

 

2. Nutrição 

 

2.1. Alimentos alternativos na alimentação animal 

 

 

A nutrição é um dos principais fatores capazes de afetar a reprodução. Animais 

subnutridos antes da puberdade apresentam atraso de desenvolvimento testicular, e 

apesar de receberem suplementação após a puberdade, os efeitos causados pela 
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deficiência nutricional são irreversíveis (Cheah e Yang, 2011). O diâmetro testicular 

está diretamente relacionado à produção de espermatozóides, e uma redução nessa 

medida significa uma redução na contagem de células espermáticas no ejaculado. Além 

do diâmetro testicular, glândulas acessórias do trato reprodutivo também são afetadas 

pela subnutrição, como as vesículas seminais e as glândulas de Cowper, as quais sofrem 

modificações histológicas, e as consequências disso são alterações na secreção de 

frutose e ácido cítrico no sêmen (Davies et al., 1957). 

As gorduras são de grande importância para a alimentação tanto humana como 

animal, por serem fonte de energia e carreadores de vitaminas lipossóluveis. As 

gorduras também são fontes de ácidos graxos essenciais, os quais constituem as 

membranas celulares, e precursores de compostos como as prostaglandinas. É sabido 

que os testículos contém grande quantidade de ácidos graxos poliinsaturados de cadeia 

longa (C20 e C22) (Conquer et al., 2000). Assim, como os testículos, os espermatozóides 

também são ricos em lipídios, onde 70% são compostos por fosfolipídios, e aos lipídios 

se atribui serem responsáveis pela manutenção da viabilidade espermática, maturação, 

fertilidade e funcionalidade da célula germinativa (Zalata et al., 1998). Juntamente com 

os fosfolipídios, o colesterol compõe a bicamada lipídica do espermatozóide e a correta 

estrutura da membrana espermática reflete-se diretamente na fertilidade, dado que tanto 

reação do acrossoma como a interação oócito-espermatozóide são eventos relacionados 

à membrana (Zalata et al., 1998). 

Na maioria dos mamíferos, a membrana espermática é composta 

principalmente pelo ácido docosahexaenóico (DHA), e estudos tem mostrado que a 

quantidade de DHA na membrana espermática está diretamente relacionada à 

motilidade, dado que este ácido poliinsaturado está localizado principalmente na cauda 

do espermatozóide (Lin et al., 2004). Os ácidos graxos poliinsaturados (AGP) não 
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podem ser sintetizados endogicamente a partir de ácidos graxos saturados (AGS) ou 

monosaturados (AGM), e por isso devem ser adquiridos por meio da alimentação 

(Cheah e Yang, 2011). Os AGPs da dieta podem ser incorporados na membrana do 

espermatozóide, e pesquisas mostram que a suplementação dietética com AGP pode 

estimular a atividade da superóxido dismutase, uma enzima sabidamente relacionada à 

viabilidade do espermatozóide devido à sua capacidade de proteção contra a 

peroxidação lipídica (Conquer et al., 2000).  

Níveis de ácidos graxos n-3 e n-6 no espermatozóide têm sido relacionados à 

infertilidade, dado que níveis baixos de AGP têm sido associados a homens que 

apresentavam quadro de oligo e/ou astenozoospermia (Aksoy et al., 2006). Embora a 

suplementação lipídica com DHA tenha se refletido em aumento desses ácidos graxos 

no plasma seminal, não implicou em melhoria de motilidade espermática (Conquer et 

al., 2000). 

Pesquisas têm avaliado inúmeros alimentos na tentativa de substituir a dupla 

soja/milho na alimentação animal, não somente, com relação à variedade e qualidade, 

mas quanto a seus efeitos nos produtos de origem animal. Dentre os alimentos 

destacam-se os subprodutos da indústria de frutas tropicais como: acerola; abacaxi; 

pseudofruto do caju (Ferreira et al., 2009); goiaba, maracujá, melão (Lousada Junior et 

al., 2005) e farelo de castanha de caju (FCC) (Morais et al., 2004; Santos-Filho et al., 

2005; Pimentel et al., 2007, 2011, 2012, Rodrigues et al., 2003).  

O cajueiro é uma planta nativa do Brasil e do baixo Amazonas. Mundialmente, 

os maiores produtores são Tanzânia, Índia, Moçambique, Sri Lanka, Quênia, 

Madagascar, Tailândia, Malásia, Indonésia, Nigéria, Senegal e Angola (Akinhami e 

Akintokun, 2008). O Brasil destaca-se na produção de castanha de caju (299.987 

toneladas em 2011) e a região Nordeste é responsável por 95% da produção brasileira. 
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Dentre os estados, dados da produção de 2011 mostram que a contribuição mais 

relevante vem do Piauí (66.173t), Rio Grande do Norte (47.515t) e Ceará (39.596t) 

(Cajucultura, 2014). O beneficiamento da amêndoa da castanha de caju ocorre por via 

física, e em torno de 5 a 10% do total beneficiado é danificado através da quebra e 

escurecimento, perdendo valor comercial por não se apropriada ao consumo humano, 

transformando-se em um problema ambiental necessitando de um adequado 

reaproveitamento. Por sua composição e disponibilidade local, o FCC pode assim 

constituir uma alternativa viável para alimentação animal, e dessa forma reduzir o custo 

da alimentação dado seu menor preço quando em comparação com ingredientes como o 

milho e a soja, constituintes também da alimentação humana (Rodrigues et al., 2003, 

Pimentel et al., 2007). 

O FCC possui composição bromatológica variável. Há divergência quanto ao 

percentual de matéria seca (91 a 98,22%); proteína bruta (20,56 a 27,58%), e extrato 

etéreo (35,80 a 48,35%) (Andrade, 1984; Barbosa et al., 1989, Melo et al., 1998; 

Pimentel et al., 2007). Apesar da variação entre lotes de castanha de caju, sua 

composição bromatológica permite o uso deste subproduto da agroindústria como fonte 

de proteína e principalmente energia, na forma de lipídios na alimentação animal. No 

Nordeste brasileiro, o FCC é abundante e seu custo por kg chega a R$ 0,75 (informação 

pessoal), sendo cada vez mais comum a adição à ração animal, pelos produtores locais 

principalmente na época de estiagem e na fase de terminação (Rodrigues et al., 2003). 

Pimentel (2002) avaliou a adição de FCC na alimentação de vacas leiteiras em 

um percentual de 24% de FCC na dieta, o equivalente a inclusão de 6,83% de extrato 

etéreo na dieta total. A inclusão de 24% de FCC resultou em melhor eficiência de 

produção de leite. Em ovinos, Nascimento et al. (2012) avaliaram o consumo de 

nutrientes e rendimento de carcaça de diferentes grupos genéticos, e embora o ganho de 
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peso diário tenha sido menor para o grupo alimentado com FCC, a dieta não influenciou 

a conversão alimentar entre os diferentes grupos genéticos. Pimentel et al. (2012), ao 

avaliarem a adição em níveis variados de FCC (0, 8, 16 e 24%) na ração de vacas 

leiteiras, não observaram diferença no consumo diário entre o grupo controle e o grupo 

alimentados com 8% de FCC na dieta, além disso, não foram observados efeitos da 

dieta sobre produção leiteira nem sobre parâmetros indicadores de estresse térmico.  

A adição de lipídios na dieta de ruminantes como fonte de energia resulta em 

melhoria do desempenho produtivo e reprodutivo (Pimentel et al., 2007). Entretanto, 

devido ao alto teor lipídico em sua composição, a adição de FCC deve ser cautelosa, 

dado que um percentual acima de 7% de gordura na matéria seca pode levar a 

comprometimento da flora ruminal com consequente inibição do consumo, dada a baixa 

palatabilidade da gordura (Palmquist e Jenkins, 1980; Nascimento et al., 2012). 

 

2.2. Dietas hiperlipídicas na alimentação animal 

 

Nos últimos anos, o consumo de carne vermelha tem sido associado a um 

aumento de risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares devido à presença de 

ácidos graxos saturados (AGS) (Givens, 2005). Em contrapartida, a carne é importante 

fonte de ferro, vitaminas do complexo B, bem como fonte de ácidos graxos 

poliinsaturados (AGPs). Buscando uma forma de classificar a carne vermelha, foi criada 

uma relação entre AGS:AGP indicadora da qualidade para consumo humano. O valor 

ideal é de AGS:AGP igual a 0,4, mas em carne de cordeiros, o número mais comumente 

encontrado é de 0,1 (Department of Health, 1994). 

Dentre os AGPs encontrados na gordura animal derivada de ruminantes, estão 

os CLAs (Ácido Linoléico Conjugado). Os CLAs são um grupo de isômeros posicionais 
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e geométricos do ácido linoléico (18:2 n-6) produzidos durante o processo de 

biohidrogenação no rúmen (Jeronimo et al., 2009; Khan e Heuvel, 2003, Pimentel, 

2007). Os CLAs são essenciais à saúde devido ao fato de possuir efeitos anti-

carcinogênico, anti-adipogênico, anti-diabetogênico, anti-inflamatório e anti-

aterogênico, e a gordura presente na carne de ruminantes é considerada sua principal 

fonte na alimentação humana (Bhattacharya et al, 2006; Ip et al., 1994). Sendo uma 

mistura de tipos variados de isômeros, os CLAs variam de acordo com o sistema de 

manejo nutricional animal e o tipo de processamento utilizado na manipulação dos 

produtos de origem animal (Precht e Molkentin, 1997, Sehat et al, 1998). Os isômeros 

CLAs podem ser incorporados de diferentes formas, tanto como triacilgliceróis como na 

forma de fosfolipídios, estando o isômero trans-10 cis-12 associado a modificações da 

composição corporal (Park et al., 1999), e o isômero cis-9 trans-11 é considerado o 

CLA de efeito anti-carcinogênico mais potente (Khan e Heuvel, 2003). Conforme 

evidenciado, os CLAs possuem efeitos qualitativos diferenciados no organismo (revisto 

em Sampath e Ntambi, 2004), sugerindo a existência de receptores cognatos para essas 

moléculas (Khan e Heuvel, 2003). 

A adição de AGPs na alimentação animal tem sido realizada com o objetivo de 

modificar o perfil do ácido graxo intramuscular, melhorando a relação AGS:AGP. Para 

esse fim têm sido utilizadas diversas fontes de lipídicas, como óleo de semente de 

linhaça, óleo de girassol, óleo de soja, óleo de peixe, grão vs. óleo de milho, suplemento 

de lipídio protegido, semente de algodão, óleo de cártamo (Raes et al., 2004; Daniel et 

al., 2004; Achibeque et al., 2005; Nute et al., 2007; Duckett et al., 2008; Hess et al., 

2008; Waters et al., 2009; Jeronimo et al. 2009; Dervishi et al., 2010, 2011). A 

suplementação utilizando óleo de linhaça e óleo de girassol melhorou significativamente 

a quantidade de n-3 AGP de cadeia longa e CLA na carne de cordeiros (Jeronimo et al. 
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2009). Nute et al. (2007), avaliando os efeitos da suplementação com óleo de linhaça, 

óleo de peixe e lipídio protegido, constataram aumento na proporção de ácidos graxos 

de cadeia longa, enquanto que o lipídio protegido foi responsável pelo aumento do 18: 

2n-6 na carne de cordeiros. Santos-Filho et al. (2005), suplementando a dieta de 

caprinos com FCC a fim de avaliar os perfil lipídico do músculo L. dorsi, não observou 

alterações na deposição de ácido oléico e linoléico da carne.  

As pesquisas em nutrição animal também tem buscado modificar a o índice n-6 

: n-3 nos alimentos devido a relação com doenças cardiovasculares (Nute et al., 2007; 

Wood et al., 1999). Entretanto, dados mais recentes sugerem que a substituição dos 

ácidos graxos saturados pelos AGPs, em especial ácido linoléico, tem maior impacto em 

reduzir os riscos cardiovasculares. Dessa forma, a relação dietética entre n-6:n-3 deve 

ser posta em segundo plano, sendo o foco principal a relação AGS:AGP (Salter, 2013) 

 

2.3. Mecanismo de ação dos AGPs 

 

A inclusão de AGPs na alimentação animal tem mostrado ser capaz de 

influenciar o perfil lipídico de produtos de origem animal, especialmente a carne. A 

partir da biohidrogenação dos AGPs pelas bactérias ruminais, são produzidos os CLAs, 

um grupo misto de isômeros geométricos e posicionais do ácido linoléico, os quais 

possuem efeitos diversos sobre o organismo humano (Pimentel et al., 2007). Entretanto, 

apesar das inúmeras pesquisas envolvendo lipídios, o modo como os AGPs promovem a 

beta-oxidação e reprimem a lipogênese ainda não foi completamente elucidada.  

De modo geral, logo após sua entrada no interior da célula, os ácidos graxos 

não esterificados (AGNE) são rapidamente convertidos a tioesteres de acil-CoA pelas 

enzimas acil-CoA sintetases (Jump, 2002). Iniciado o metabolismo dos lipidios, 
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prosseguem os processos de oxidação, alongação/desaturação e síntese de moléculas 

sinalizadoras secundárias, também reponsáveis pelos efeitos celulares resultado da 

degradação lipídica (Sampath e Ntambi, 2004).  

Inicialmente se acreditava que os ácidos graxos exerciam seus efeitos através 

de receptores de membrana ou por intermédio de sinalizadores secundários. Entretanto, 

Gottlicher e colaboradores (1992) observaram que os AGPs eram capazes de se ligar a 

receptores nucleares de esteróides, e dessa forma afetar a transcrição de determinados 

genes. Os AGPs foram capazes de atuar de forma coordenada sobre o metabolismo dos 

carboidratos e lipídios, reprimindo a transcrição dos genes codificadores de enzimas 

glicolíticas, lipogênicas e colesterogênicas e esse efeito repressor da lipogênese foi 

observada apenas algumas horas após a ingestão de dieta rica em AGPs (Jump et al., 

1994). A figura 1 mostra a dupla ação dos AGPs em aumentar a transcrição de enzimas 

ligadas a beta-oxidação, e reprimir a expressão de genes lipogênicos (Sampath e 

Ntambi, 2004). 
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Figura 5. Diferentes mecanismos de regulação dos genes do metabolismo lipídios pelos 

ácidos graxos poliinsaturados. A ligação direta dos AGNEs aos PPARs resultam na 

ativação de genes alvos enquanto a ligação dos FACoAs aos HNF4-α resultam em 

repressão gênica. Os AGNEs tambem inibem a ativação dos LXR pelos oxyesteróis, e 

inibem a ligação dos LXR aos LXREs. Os FACoAs atuam de modo semelhante por 

inibir o HNF-4α de se ligar às sequências de DNA, estas ações resultam na repressão 

dos genes alvos. Os ácidos graxos também tem sido observados inibir a maturação de 

SREBP1c por clivagem proteolítica pelo complexo de Golgi, mas ainda não esclarecido 

quais os tipos de ácidos graxos são responsáveis por esse mecanismo. ACS=acil CoA 

sintetase; FACoA=acil CoA; HNF=fator nuclear do hepatócito; LXR=receptor X do 

fígado; LXRE=elemento resposta do LXR; AGNEs=ácidos graxos não esterifificados; 

nSREBP1c=proteína ligadora do elemento resposta do esterol nuclear; PPAR=receptor 

ativado dos proliferadores de peroxisomo; PPRE=elemento resposta do proliferador do 

peroxisoma; RXR=receptor X retinóide; SRE=elemento resposta do esterol (Sampath e 

Ntambi, 2004). 

 

Embora o mecanismo de ação não tenha sido completamente compreendido, 

pesquisas têm mostrado que os AGPs modulam a expressão gênica pela interação com 

pelo menos três receptores diferentes: fator nuclear hepático (HNF-4α); receptores X do 

fígado (LXRs) α e β, e receptores ativados dos proliferadores de peroxissomos (PPARs) 

α, β e γ. Além de regular as proteínas ligadoras dos elementos regulatórios dos esteróis 

(SREBP) 1 e 2 (Jump, 2002,). Diferente dos receptores de membrana, os receptores 
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nucleares se ligam a uma sequência de DNA, chamada elemento resposta do receptor 

nuclear, de modo a afetar a transcrição gênica. O elemento resposta do receptor nuclear 

pode ser classificado em: sequências repetidas diretas (DR); sequências repetidas 

evertidas (ER) ou ainda, sequências repetidas invertidas (IR) (Sampath e Ntambi, 2004). 

Os PPARs pertencem à superfamília dos receptores nucleares esteróides. São 

codificados por três genes separados e exerce seu efeito no controle da transcrição 

através da formação de dímeros com o receptor X retinóide e por se ligar ao elemento 

resposta proliferador do peroxissoma (PPER) no gene alvo (Desvergne e Wahli, 1999). 

O segundo fator de transcrição envolvido no mecanismo de repressão gênica pelo AGP 

é composto por proteínas ligadoras do elemento regulatório do esterol (SREBPs). Os 

SREBPs atuam nos genes que possuem sequências chamadas elementos resposta aos 

esteróis (SREs) localizados na região promotora do gene alvo (Sampath e Ntambi, 

2004). Os SREBPs são sintetizados como moléculas precursoras localizadas na 

membrana do retículo endoplasmático, e na ausência de esterol na célula, tem início a 

cascata de clivagem proteolítica da SREBP, permitindo sua maturação e consequente 

liberação da membrana, indo em direção ao núcleo, onde se liga aos SREs, induzindo 

uma resposta transcricional dos genes relacionados à sintese de colesterol, triglicerídeos 

e ácidos graxos, sendo dessa forma responsável pelo controle transcricional de diversos 

genes, entre eles: FASN (Ácido Graxo Sintase), SCD (Estearoil CoA Desaturase), LPL 

(Lipoproteína Lipase) (Shimano, 2001; Brown e Goldstein, 1997). Até o momento 

foram identificadas três proteínas SREBPs: SREBP-1a e SREBP-1c, as quais são 

codificadas por um único gene, e são relacionadas aos genes lipogênicos (Duplus e 

Forest, 2002), sendo a SREBP-1c a principal reguladora da síntese de triglicerídeos e 

ácidos graxos. A SREBP 2 é codificada por um gene diferente e é a responsável pelo 

metabolismo do colesterol (Kim et al., 2002; Sampath e Ntambi, 2004).  
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Outro envolvido no mecanismo de ação dos AGPs é chamado de fator nuclear 

hepático-4α (HNF-4α). O HNF-4α é um fator de transcrição membro da superfamília de 

receptores nucleares, e que indica ser ativado de acordo com o tamanho da cadeia do 

ácido graxo, onde cadeias longas de 18 carbonos parecem inibir esse receptor (Hertz et 

al., 1998). Mais recentemente descobriu-se mais um grupo de fatores de transcrição 

regulados pelos AGPs, são eles os receptores X do fígado (LXRs) α e β. Os LXR tem a 

capacidade de se ligar aos oxiesteróis (produtos finais ou intermediários do 

metabolismo do colesterol e que contém 27 carbonos, Poli et al., 2013) e regular o 

transporte de ácido graxo e colesterol, bem como seu metabolismo (Schultz et al., 

2000). Os LXR formam heterodímeros com os RXRα e se ligam aos elementos resposta 

LXR do DNA (Sampath e Ntambi, 2004). Estudos tem mostrado que os LXRs são 

reguladores de expressão de vários genes lipogênicos como LPL, FASN e SCD, de 

modo que os AGPs se ligam aos LXR impedindo-os de estimular a transcrição do gene 

SREBP1, causando consequente redução na lipogênese (Yoshikawa et al., 2001). Os 

PPARs, ativados pelos AGPs, também parecem ser capazes de se ligar aos LXRs 

diretamente, bloqueando seus efeitos lipogênicos (Yoshikawa et al., 2002). 

Os AGPs afetam diretamente ou indiretamente a expressão de genes 

relacionados ao metabolismo de lipídios. Esse mecanismo é bastante complexo, e os 

efeitos repressores dos AGPs sobre genes lipogênicos são bastante variáveis e de difícil 

justificativa, indicando a existência de lacunas no mecanismo de ação proposto pela 

literatura. 
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ESTUDO 1 
 

Uma plataforma para avaliar biomarcadores do RNA 
espermático: displasia da bainha fibrosa 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Biomarcadores específicos de significância clínica podem ser identificados com 

base na análise de expressão gênica (Klungthong et al., 2010; Yu et al., 2009). Vários 

RNAs espermáticos como possíveis candidatos a biomarcadores têm sido identificados, 

e testados utilizando-se de microarranjos e outras técnicas genômicas. Dados de 

microarranjos previamente publicados têm mostrado que alguns pares de transcritos são 

expressos em proporções constantes em todas as amostras de espermatozóides de 

homens de fertilidade comprovada (Lalancette et al., 2009; Platts et al., 2007; Yatsenko 

et al., 2006). Contudo, essas técnicas ainda não foram adotadas na prática clínica. Uma 

das barreiras é o custo da análise utilizando a tecnologia de microarranjos devido ao fato 

de apenas umas poucas sondas serem informativas para uma amostra heterogênea como 

os RNAs do espermatozóide. Talvez uma seleção de pares de transcritos pudesse ter 

valor diagnóstico mesmo quando um único membro do par estiver patologicamente 

comprometido. 

Até então, apenas alguns poucos pares estáveis de transcritos foram 

identificados. Portanto, PCR quantitativo (qPCR) pode se constituir numa solução 

confiável e acessível financeiramente para detectar consistências entre machos férteis. 

Contudo, o desenho de primers para garantir a especificidade pode ser problemático, 
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especialmente considerando-se as inúmeras isoformas específicas do testículo, e as 

variações na estabilidade dos transcritos espermáticos (Johnson et al., 2011). 

O desenho de um conjunto de primers específicos é uma etapa crítica para o 

sucesso de qualquer projeto envolvendo PCR (Gray et al., 2006; Hirotsune et al., 2003). 

Parâmetros importantes a serem considerados durante o desenho de primers incluem o 

comprimento da sequência do primer, temperatura de melting, conteúdo de GC e 

especificidade, refletindo-se na qualidade do alinhamento da sequência do primer à fita 

molde (Li et al., 2011). Uma variedade de ferramentas de bioinformática tem sido 

desenvolvida para auxiliar na seleção de primers com essas características desejadas 

(Rozen e Skaletsky, 1999; Rychlik, 2007). Contudo, um meio eficaz de se avaliar 

inicialmente a especificidade de um primer é necessário para garantir a eficiência 

quando se está desenvolvendo um conjunto de biomarcadores. Este pode incluir uma 

simples busca em bancos de dados públicos, como o ENSEMBL 

(http://www.ensembl.org/index.html), UCSC (Universidade da California Santa Cruz; 

http://genome.ucsc.edu) e NCBI (National Center for Biotechnology Information; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov) para regiões de pareamento alternativo dentro do, agora 

sequenciado, genoma humano. 

A displasia da bainha fibrosa (DFS) é uma anomalia observada em 

espermatozoides de indivíduos severamente astenozoospérmicos. Este defeito estrutural 

importante na cauda dos espermatozoides é causado por uma bainha fibrosa hiperplásica 

e desorganizada, e alteração de outros componentes do citoesqueleto dos axonemas do 

flagelo (Chemes et al., 1998). Como consequência, os gametas desses indivíduos 

apresentam caudas muito curtas e espessas (teratozoospermia) e apresentam motilidade 

severamente comprometida ou são completamente imóveis (astenozoospermia). Com 

base na incidência familiar de DFS, diversos pesquisadores têm sugerido que essas 

http://www.ensembl.org/index.html
http://genome.ucsc.edu/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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anormalidades espermáticas têm origem genética (Chemes et al., 1998; Alexandre et al., 

1978; Baccetti et al., 2001; Moretti e Collodel, 2006). A desorganização característica 

dos componentes axonemais nesses indivíduos pode ser associada ao nível de proteína. 

Estudos recentes têm utilizado uma abordagem de gene candidato, mas isso tem se 

mostrado um desafio. Um paciente infértil com DFS apresentou-se com deleções 

parciais nos genes AKAP3 e AKAP4 (Baccetti et al., 2005), mas sem observações 

consistentes em outros genes, frisando a falta de compreensão sobre as origens desse 

fenômeno. 

Análise de intensidade de sinal em microarranjos e resultados preliminares de 

sequenciamento de RNA sugerem que pelo menos seis genes (ACSBG2, GPR137, 

RNF7, SPR54, TTC7A e UBAC1) tinham transcritos consistentemente presentes em 

espermatozóides maduros, sendo que alguns estavam presentes na forma de transcritos 

completos (resultados não publicados). A eficácia dessa abordagem combinada de pré-

teste in silico para o desenvolvimento clínico de um ensaio de avaliação de um fator 

masculino baseado em qPCR para cada combinação desses seis genes foi testada. Esse 

estudo sugere a utilidade de se optar por um diagnóstico baseado em qPCR de pares 

estáveis de transcritos comparado com o ensaio de microarranjos baseado no genoma 

completo (Platts et al., 2007). 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Seleção de amostras  

 

Quatro amostras de espermatozóides de indivíduos férteis e quatro de indivíduos 

portadores de DFS foram coletadas, conforme descrito anteriormente por Lalancette et 

al. (2009) e Platts et al. (2007), com a aprovação do comitê de revisão institucional da 

Universidade Estadual de Wayne (WSU). 

 

2.2. Extração de RNA e avaliação da qualidade  

 

As amostras de indivíduos saudáveis, coletadas na Clínica de Infertilidade da 

Universidade de Utah, foram obtidas de indivíduos de fertilidade comprovada (com 

pelo menos um filho). Os parâmetros seminais foram avaliados após a coleta, e todas as 

amostras foram congeladas em diluidor contendo gema de ovo. Os RNAs foram 

isolados conforme descrito por Goodrich et al. (2007). Em resumo, as amostras foram 

lavadas em PBS e incubadas em tampão de lise de célula somática (SCLB: dodecil 

sulfato de sódio (0,1%), Triton X-100 (0,5%) em água tratada com dietilpirocarbonato 

(DEPC) em gelo por 30 min. Para lisar as células não espermáticas (Goodrich et al., 

2007). Espermatozóides livres de contaminação com células somáticas foram 

peletizados por centrifugação, e processados para extração de RNA usando kit RNeasy 

(Qiagen Inc., Valencia, CA, EUA). Após eluição em água isenta de nuclease, o RNA 

total foi suplementado com 40 U de RNAse Block (Stratagene, La Jolla, CA, EUA) e 10 

mM de ditiotreitol (DTT). As amostras foram tratadas com DNAse para remoção de 
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DNA genômico e a eficiência de amplificação foi avaliada utilizando-se primers na 

junção éxon-éxon para PRM1 (Lalancette et al., 2009). 

 

2.3. Amplificação do RNA e análises de microarranjo  

 

As amostras foram processadas para análise na plataforma Illumina BeadChip 

Human RefSeq Sentrix-8 versão 2 (Illumina, San Diego, CA, EUA) usando o sistema de 

amplificação de RNA MessageAmp II (Ambion, Austin, TX). Um total de 100 ng de 

RNA de cada amostra foi utilizado para duas rodadas de amplificação. A biotina foi 

incorporada durante a segunda rodada de amplificação. A qualidade do aRNA (RNA 

amplificado in vitro) biotinilado foi mensurado no Bioanalyzer usando kit RNA pico 

6000 (Agilent, Santa Clara, CA, EUA). Um total de 750 ng de aRNA biotinilado de 

cada amostra foi hibridizado na placa de arranjo Human RefSeq Sentrix-8 por 16 h, e 

então processadas para detecção de estreptavidina conforme protocolo do fabricante. O 

escaneamento da placa de microarranjo foi feito na plataforma Illumina BeadStation 

(Illumina, San Diego, CA, EUA) (Lalancette et al., 2009). 

 

2.4. Cálculo dos coeficientes de correlação e escore de estabilidade de expressão 

para todos os genes acima do background 

 

Os dados de expressão das amostras foram filtrados para as sondas com sinal de 

intensidade acima do background. O coeficiente de correlação de Pearson foi calculado 

para todas as combinações de pareamento de sondas possíveis. Para cada possível par de 

transcritos, a relação do sinal de intensidade foi calculada em cada amostra. A relação 
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mínima e máxima foi usada par calcular a estabilidade para cada par de transcritos 

utilizando a fórmula abaixo (Lalancette et al., 2009): 

Coeficiente de estabilidade =      (relação máxima – relação mínima) ___          

      Média (relação máxima, relação mínima) 

 

2.5. Identificação dos pares de transcrito estáveis 

 

Os coeficientes de correlação e estabilidade foram utilizados em conjunto para 

determinar o par estável de transcritos. Em um primeiro instante, seguiu-se os seguintes 

parâmetros: coeficiente de correlação ≥ 0,9, escore de estabilidade ≤ 0,5 e média de 

intensidade de sinal ≥ 1.000 (Lalancette et al., 2009). 

 

2.6. qPCR 

 

No presente trabalho, o RNA extraído foi submetido à síntese de cDNA para 

análise direta. Em resumo, 10-500 ng de RNA total foram incubados por 5 minutos a 65 

°C com oligo (dT) e 10 mM de dNTP mix (Invitrogen), e em seguida colocados em gelo 

por pelo menos um minuto. A reação de síntese da primeira fita foi realizada incubando-

se essas amostras a 50 °C durante 60 minutos com uma mistura contendo 0,1 M DTT, 

RNase block (Stratagene), tampão first-strand 5X e SuperScript III RT (Invitrogen). 

Isso forneceu o molde não amplificado do par de transcritos. Esse produto amplificado 

também forneceu uma fonte de moldes para o ensaio do par de transcritos. Os produtos 

resultantes foram quantificados utilizando PicoGreen (Invitrogen) (Chemes et al., 

1998), e então 10-100 ng de cada produto foram avaliados para a presença dos seis 

transcritos (ACSBG2, GPR137, RNF7, SPR54, TTC7A e UBAC1) em ensaios de qPCR 

em duplicata (Quantitec SYBR Green PCR, Qiagen), devido à baixa quantidade de 
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amostra. Água, cDNA testicular (2 ng/reação; Ambion) e DNA genômico de células 

HeLa (2 ng/reação) serviram como controles do qPCR. O cDNA testicular indica se o 

primer amplifica ou não, enquanto o DNA genômico mostra a presença de 

contaminantes na amostra. Possível contaminação genômica foi avaliada utilizando 

primers na junção éxon-éxon para o gene DNAH12. Os parâmetros do PCR foram: 15 

minutos a 95 °C, 40 ciclos de 30 segundos a 94 °C (desnaturação), 60 segundos de 

anelamento na temperatura específica do primer, e 30 segundos a 72 °C (extensão). A 

reação foi então terminada seguindo um ciclo de conclusão de produto de 7 minutos a 

72 °C. A análise das curvas de melting foi iniciada a 60 °C, com aumentos de 1 °C por 

10 segundos, atingindo uma temperatura final de 95°C. Os produtos de amplificação 

dos transcritos RNF7 e UBAC1 foram confirmados por eletroforese em gel de agarose. 

O valor de C(t), o número de ciclos necessários para que a fluorescência ultrapassasse a 

linha de base, foi derivado do resultado do MJ Opticon Research Monitor, calculado 

utilizando o aplicativo KLab PCR (Alexandre et al., 1978). 

 

2.7. Análise Pareada 

 

O aplicativo KLab PCR (Platts et al., 2008) gerou três conjuntos de valores de 

C(t) utilizando diferentes estratégias: Template, Loglin e C(t) simple. Template baseia-

se na implementação de dois algoritmos para quantificar o molde inicial na reação de 

PCR. Essa abordagem pode fornecer uma estimativa acurada da concentração inicial de 

molde (template) dos dois tipos de dados, de alta e de baixa qualidade. A quantidade 

relativa do molde inicial é calculada automaticamente em função da eficiência de 

amplificação, independentemente de uma linha de base de fluorescência determinada 

arbitrariamente. Loglin baseia-se em uma análise de regressão log-linear dos dados de 
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qPCR (Ostermeier et al., 2003). Tanto Loglin quanto C(t) simple requerem um nível 

baixo de ruído de fundo (background noise) para obtenção de valores acurados de C(t). 

Nessa análise, os valores de C(t) obtidos por Template identificam pares estáveis de 

transcritos. O coeficiente de correlação de Pearson foi calculado para cada combinação 

de par de transcritos, baseando-se nos valores de C(t) para cada amostra (Platts et al., 

2008). O limite aplicado para se identificar um par estável de transcritos foi de r ≥ 0,75. 
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2.8. Desenho de primers 

 

A estratégia de desenho de primers é descrita na Figura 1, juntamente com as 

sequências, tamanho dos produtos e temperaturas de alinhamento, as quais estão 

detalhadas na Tabela 1. A sequência do gene alvo de interesse foi obtida utilizando os 

navegadores genômicos do ENSEMBL, NCBI e UCSC. Após a obtenção das estruturas 

dos genes alvo, as sequências dos primers foram desenhadas utilizando o aplicativo 

Oligo7 (Molecular Biology Insights), ou Primer3Plus, que está livremente disponível 

(http://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgi). A especificidade 

de cada primer foi avaliada utilizando alinhamento contra o genoma completo por meio 

de busca de similaridades com as ferramentas BLAST e BLAT. ENSEMBL 

(http://useast.ensembl.org/index.html) fornece ambas as ferramentas, com uma busca 

BLAST específica para oligonucleotídeos curtos, enquanto o navegador UCSC 

(http://genome.ucsc.edu/) fornece acesso apenas a buscas BLAT. A localização dos 

primers ao longo do genoma foi visualizada juntamente com possíveis alinhamentos 

alternativos. Este processo é ilustrado na figura 2 para o primer reverso para o RFN7. 

http://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgi
http://useast.ensembl.org/index.html
http://genome.ucsc.edu/
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Figura 1. Estratégia para desenho de primer. Um alvo de interesse é selecionado e 

informações sobre o gene são obtidas a partir de bancos de dados abertos como 

ENSEMBL e UCSC. Por exemplo, regiões para desenho de primers são identificadas 

(isto é, atravessando a região intrônica e habilidade em identificar múltiplas ou apenas 

uma isoforma). Regiões selecionadas são submetidas à softwares como Oligo 7 ou 

Primer3Plus para o desenho do primer. A especificidade da sequência é avaliada por 

meio de ferramentas como BLAST e BLAT utilizando parâmetros otimizados para 

procura de oligonucleotídeos. 

Gene de 

ineteresse

e 

Recuperação do contexto genômico para a 

região alvo (sequência, presença de intron, 

isoformas, variantes, localização) 
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Figura 2. Representação visual de um BLAST genômico ENSEMBL vs. análise do 

BLAT genômico UCSC. Usando ENSEMBL, os resultados do primer reverso 

otimizado mostram apenas um alinhamento no cromossomo 3 (seta vermelha dentro do 

quadrado) e um alinhamento não exato no cromossomo 10 (seta isolada) (A). Detalhes 

numéricos do alinhamento são mostrados (B). Em contraste, a busca pelo BLAT no 

UCSC Genome Browser do primer reverso otimizado sugere alinhamento apenas no 

cromossomo 3 (C). 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028212002270#fx1
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Tabela 1. Desenho de primers e parâmetros da reação. 

 
Gene Sequência de primer 5′–3′ Tamanho do 

produto genômico 

(bp) 

Tamanho do 

produto cDNA (bp) 

Temperatura 

de anelamento 

(°C) 

RNF7 F-TTGGAGTTCGTAATTGGTCCGAG 156 156 53.8 
R-TTCCAATAGGTTGCTACCGA 

UBAC1.1 F-CAGAGCCACCAAGGCCCTTC 888 250 53–65 
R-AGCATCAGCCCGAAACTCCC 

UBAC1.2 F-AACTCACCTTCAGCGCCTCA 160 160 61.3 
R-ACTTCCCAGTGCGACAACCA 

GPR137 F-ACCTGGTGAATGACCTGGGGAAC 329 195 60 
R-AGTGCCCAGCCCGGTCAAAGAAG 

SRP54 F-GCCCCTTCAGTCAGATCTTG 290 90 59.7 
R-TTAGCCTTGCCATTGACTC 

TTC7A F-ATGCCGCAGCCATCTATGACC 735 154 58.6 
R-TTCCCACAAGCCACCATGGAG 

ACSBG2 F-TGCCTCTGGGGTAGGCACATCTTCA 2133 (sem 

amplificação) 

300 62 
R-GCTTGTCCAGAGGTTCTCCGCTCAT 

 

A busca inicial pelos primers para RFN7 utilizando Oligo7 resultou em um 

possível conjunto de primers, com o forward: 5’-TGCCTGTCTTAGATGTCAAGC-3’ 

e reverso: 5’-TAACCACTCTCATTTGCCGAT-3’. Uma busca BLAST no banco de 

dados ENSEMBL utilizando o parâmetro busca de nucleotídeo não exata resultou em 

duas estruturas de alinhamento semelhante ao longo do genoma para cada um dos 

primers (fig. 3A-3D) correspondendo ao RFN7 e ao DNAH12. Suas estruturas relativas 

mapeadas são mostradas na figura 3E. O mapeamento foi utilizado para guiar a seleção 

para a região única do RFN7, a partir da qual o conjunto de primers otimizados foi 

desenvolvido. 
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Figura 3. Otimização do primer utilizando BLAST e análise eletroforética. Localização 

do alinhamento versus cariótipo (A) Forward inicial do primer para RNF7 e (B) 

Reverso inicial para o primer RNF7 exibiu múltiplos alinhamentos no cromossomo 3 

(somente cromossomos 1–13 são mostrados na figura). A seta vermelha dentro do 

quadrado indica o alinhamento perfeito, enquanto a seta vermelha isolada indica 

alinhamentos aproximados. Um resumo dos resultados do BLAST é mostrado para 

primers (C) forward e (D) reverse incluindo o escore estatístico de pareamento, valores 

de erro (E-values) e percentual de identidade. O segundo alinhamento (E) corresponde 

ao gene DNAH12. De modo a evitar que primers para RNF7 detectem DNAH12, as 

localizações dos exons de RNF7 foram mapeados. Caixas listradas e caixas rosa 

representam regiões UTRs e exons, respectivamente. Caixas coloridas representam 

sequência de DNA de todas as isoformas conhecidas para o gene de interesse. Balões 

verticais marcam as duas regiões onde se localizam as sondas de microarranjos. Caixas 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028212002270#gr2
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verdes representam as isoformas interrogadas por ambas as sondas. Setas pretas indicam 

os primers A e B usados para validação por qPCR. O padrão eletroforético dos produtos 

de qPCR para (F) RNF7 (G) UBAC1. Os tamanhos dos produtos foram confirmados a 

156 bp para o transcrito RNF7, a 250 bp para transcrito UBAC1, e a 888 bp para primer 

intron-spanning UBAC1. Linha (1) marcador; (2) água; (3 e 4) amostras de 

espermatozóide em duplicata; (5) cDNA de testículo; (6) DNA genômico de humano. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Validação 

 

Dois conjuntos de pares de primers foram desenhados para o RFN7 evitando 

regiões que amplificariam DNAH12. Ambos os primers foram desenhados de tal forma 

que eles poderiam detectar quatro das cinco isoformas. Os produtos biotinilados das 

amostras de espermatozóides normais foram testados para a presença de transcritos de 

RFN7 por qPCR usando ambos os primers. O conjunto de primers A amplificou 

especificamente o molde RFN7. O mesmo correspondeu à sonda 2 com alta intensidade 

de sinal (balão amarelo; fig. 3E) detectada no ensaio de microarranjo. Eletroforese das 

amostras resultantes mostrou amplificação de uma sequência RFN7 de 156 bp (fig. 3F).  

Conforme mostrado na fig. 3G, comparação dos produtos de cDNA UBAC1 de 

250 bp nas raias 2-5 com a raia 6, produto genômico de 900 bp confirmou ausência de 

DNA contaminante. Em contraste, o conjunto de primers B não resultou em produto, 

sugerindo que a isoforma 001 (azul claro; fig. 3E) não estava presente nos 

espermatozóides. 

Conforme mostrado na tabela 2, os valores de C(t) obtidos no qPCR do RNF7 e 

UBAC1 utilizando RNA biotinilado obtido de outros seis doadores de sêmen de 

fertilidade comprovada mostraram alta correlação, com um coeficiente de r = 0,91, 
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semelhantes aos resultados dos dados de microarranjos, e confirmando-os (Lalancette et 

al., 2009). Esses achados encorajaram a continuação do desenvolvimento de um teste 

diagnóstico para o fator macho. Contudo, conforme resumido na tabela 3, as correlações 

dos pares de transcritos obtidos tanto de qPCR usando o produto biotinilado e os 

resultados da análise de microarranjos foram inconsistentes, e a continuação do 

desenvolvimento utilizando produtos biotinilados foi abandonado, iniciando-se 

avaliação direta do cDNA para atingir esse objetivo. 

 

Tabela 2. Correlação do transcrito RNF7 e UBAC1 (amostras dos produtos marcados 

com biotina em dois ciclos de amplificação). 

 

Doadores qPCR C(t) values 

 

Intensidade do sinal do array 

 

 RNF7 UBAC1.1 RNF7 UBAC1.1 

D1 24.88 24.44 8471.3 7010.5 

D2 22.72 22.34 22247.9 28214.5 

D3 23.73 23.44 11998.4 14090.0 

D4 19.9 21.55 26404.8 21654.0 

D5 24.48 23.62 23724.4 19463.7 

D6 18.3 21.76 24566.9 16745.8 

Coeficiente de correlação 0.91 0.764 
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Tabela 3. Correlação dos pares de transcrito em vários grupos de amostras (amostras 

de produtos com dois ciclos de amplificação). 

 

Par de transcrito Normal (n = 3) 

C(t) valores 

DFS (n = 3) 

C(t) valores 

Normal (n = 24) 

Intensidade normal 

SRP54_ACSBG2
a
 −0.924

e
 0.950

e
 0.702 

SRP54_GPR137
b
 −0.039 0.012 0.708 

SRP54_TTC7A
b
 −0.676 −0.020 0.715 

SRP54_UBAC1.2
b
 0.197 −0.357 0.812

e
 

UBAC1.2_RNF7
a
 0.914

e
 0.946

e
 0.934

e
 

TTC7A_GPR137
a
 0.763

e
 0.999

e
 0.956

e
 

TTC7A_RNF7
a
 0.866

e
 1.000

e
 0.779

e
 

UBAC1.2_GPR137
a
 0.972

e
 0.930

e
 0.713 

UBAC1.2_TTC7A
c
 0.589 0.941

e
 0.729 

RNF7_GPR137
a
 0.984

e
 0.999

e
 0.809

e
 

RNF7_ACSBG2
b
 0.574 −0.347 0.437 

GPR137_ACSBG2
b
 0.418 −0.301 0.556 

TTC7A_ACSBG2
d
 0.906

e
 −0.332 0.567 

UBAC1.2_ACSBG2
b
 0.192 −0.632 0.414 

SRP54_RNF7
b
 −0.217 −0.036 0.824

e
 

a Pares de transcritos estáveis em amostras normal e com DFS. 

b Pares estáveis nas amostras com DFS ou amostras normais não formados. 

c Pares estáveis interrompidos em amostras normais mas estáveis em amostras com DFS. 

d Pares estáveis interrompidos em amostras com DFS mas estáveis em amostras normais. 

e Pares de transcritos com correlações fortes. 

 

3.2. Identificação de potenciais biomarcadores para DFS 

 

Para avaliar a utilidade de ACSBG2, GPR137, RNF7, SPR54, TTC7A e UBAC1 como 

marcadores de pacientes férteis versus DFS, cDNAs de amostras de sêmen individuais 

de pacientes normais e portadores de DFS foram submetidas a qPCR, e os valores de 

C(t), avaliados. O coeficiente de correlação de Pearson (r) de todas as seis combinações 

par a par de transcritos em função da intensidade do sinal do microarranjo e de qPCR do 

cDNA dos transcritos tanto nas amostras normais quanto DFS estão resumidas na tabela 

4. Entre as 15 combinações possíveis de pares de transcritos, nas amostras normais 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028212002270#dtbl2fna
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028212002270#dtbl2fnb
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028212002270#dtbl2fnb
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028212002270#dtbl2fnb
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028212002270#dtbl2fna
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028212002270#dtbl2fna
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028212002270#dtbl2fna
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028212002270#dtbl2fna
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028212002270#dtbl2fnc
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028212002270#dtbl2fne
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028212002270#dtbl2fna
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028212002270#dtbl2fnb
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028212002270#dtbl2fnb
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028212002270#dtbl2fnd
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028212002270#dtbl2fnb
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028212002270#dtbl2fnb
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028212002270#dtbl2fne
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havia 11 pares estáveis baseados nos valores de C(t), e 6 pares estáveis baseados nos 

valores de intensidade de sinal dos microarranjos. Desses, 5 pares estáveis foram 

detectados pelos dois métodos. A correlação dos pares de transcritos pelas técnicas de 

qPCR e microarranjo foi relativamente consistente (r = 0,55). Os pares de transcritos 

obtidos por qPCR se mostraram mais robustos, e se resolvem em quatro grupos 

baseados nas relações de quaisquer dois transcritos em amostras normais e DFS. A 

correlação entre os seguintes 5 pares de transcritos foi inconsistente em pacientes DFS, 

mas estável em amostras de pacientes normais: SRP54-ACSBG2, SRP54-GRP137, 

SRP54-TTC7A, SRP54-UBAC1 e UBAC1-RFN7 (tabela 4). Nota-se que SRP54 ancora 

todos os pares, menos um. Desse conjunto de pares de transcritos, os pares UBAC1-

RFN7 e SRP54-ACSBG2 parecem ser os menos sensíveis para o diagnóstico de DFS. 

Os outros seis pares de transcritos na tabela 4 foram estáveis tanto em pacientes normais 

quanto nos portadores de DFS, mantendo alta correlação entre pacientes normais e DFS, 

portanto, improváveis de terem valor diagnóstico. Em contraste, GPR137-ACSBG2, 

TTC7A-ACSBG2 e UBAC1-ACSBG2 (tabela 4) não se correlacionam em pacientes 

normais, mas se correlacionam bem em pacientes com DFS, e possivelmente 

apresentam valor diagnóstico, juntamente com o primeiro conjunto. Estes pares estáveis 

de transcritos podem ser específicos de portadores de DFS. Apenas SRP54-RNF7 não 

apresentaram correlação em nenhum dos grupos de pacientes. 
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Tabela 4. Correlação dos pares de transcritos em vários grupos de amostras (cDNA 

como amostra). 

 

Pares de transcrito Normal (n = 4) 

C(t) valores 

DFS (n = 4) 

C(t) valores 

Normal (n = 24) 

Intensidade do sinal 

SRP54_ACSBG2
a
 −0.825

e
 −0.462 0.702 

SRP54_GPR137
a
 0.886

e
 −0.716 0.708 

SRP54_TTC7A
a
 0.751

e
 −0.555 0.715 

SRP54_UBAC1.2
a
 0.823

e
 −0.109 0.812

e
 

UBAC11.2_RNF7
a
 0.999

e
 0.713 0.934

e
 

TTC7A_GPR137
b
 0.958

e
 0.978

e
 0.956

e
 

TTC7A_RNF7
b
 0.997

e
 0.907

e
 0.779

e
 

UBAC1.2_GPR137
b
 0.988

e
 0.757

e
 0.713 

UBAC1.2_TTC7A
b
 0.991

e
 0.875

e
 0.729 

RNF7_GPR137
b
 1.000

e
 0.942

e
 0.809

e
 

RNF7_ACSBG2
b
 0.999

e
 0.804

e
 0.437 

GPR137_ACSBG2
c
 −0.733 0.940

e
 0.556 

TTC7A_ACSBG2
c
 −0.511 0.978

e
 0.567 

UBAC1.2_ACSBG2
c
 −0.620 0.868

e
 0.414 

SRP54_RNF7
d
 0.624 −0.748 0.824

e
 

Nota: RNF7 não foi amplificado em uma amostra normal. O coeficiente de 

correlação entre RNF7 e outros genes foram calculados baseando-se nas amostras 

normais remanescentes. 

a Pares de transcritos interrompidos no DFS mas estáveis nas amostras normais. 

b Pares de transcritos estáveis tanto nas amsotras normais como nas amostras DFS. 

c Pares de transcritos interrompidos nas amostras normais mas estáveis nas amostras 

de DFS. 

d Não formou par estável nas amostras de DFS nem nas amostras normais. 

e Pares de transcritos com correlação forte. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Tanto o Primer3Plus quanto o Oligo7 compartilham várias características para se 

definir os parâmetros dos primers, gerando uma lista de possíveis pares de primers. Em 

uma página inicial, os parâmetros são tipicamente indicados, incluindo temperatura de 

melting (Tm) de aproximadamente 6 0°C ± 3 °C, comprimento do primer (18-27 nt), 

estabilidade 3’ ≥ 9 kcal/mol de tal forma que a Tms de cada primer esteja dentro de um 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028212002270#tbl2fna
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028212002270#tbl2fne
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028212002270#tbl2fna
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028212002270#tbl2fne
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intervalo de 3°C. O Oligo7 representa esquematicamente a estabilidade 3’ e pode 

atualizar dinamicamente as características do primer, tais como a localização das 

mudanças no primer. Primer3Plus tem a opção de acessar diretamente a especificidade 

do primer contra o banco de dados do NCBI utilizando a ferramenta BLAST 

(Untergasser et al., 2007). Uma busca BLAST/BLAT das sequências de primer contra o 

genoma alvo também pode ser executada manualmente, revelando a identidade (%), 

comprimento do alinhamento e como sequências alternativas se comparam à sequência 

do primer. É sempre desejável desenhar um primer que resulte em um único 

alinhamento contra o genoma alvo. Quando os primers apresentam vários alinhamentos 

alternativos ao longo do genoma, outros produtos podem ser obtidos, ou a eficiência da 

amplificação pode ser reduzida. Isso está claramente ilustrado no caso do RNF7 e 

DNAH12 (figura 3), que possuem regiões adicionais de complementariedade, 

dificultando o desenho de primer. Análise e seleção podem ser automatizadas 

utilizando-se scripts. Contudo, isso não foi testado no presente trabalho porque o 

número de transcritos e genes avaliados era limitado.  

Análise de microarranjos mostrou que das 22.184 sondas contidas no kit, os 

níveis de 32 pares de genes estão consistentemente correlacionados em espermatozóides 

normais, maduros, independentemente das profundas variações nos parâmetros seminais 

(Lalancette et al., 2009). O relacionamento marcante dos pares sugere seu potencial 

como candidatos a marcadores para a fertilidade masculina (Lalancette et al., 2009). 

Dessa forma, a seleção e uso de pares estáveis de transcritos como biomarcadores para 

espermatozóides normais e DFS seria um primeiro passo para consolidar a estratégia 

molecular de avaliar condições associadas com a infertilidade masculina. Como um 

teste de conceito, essa abordagem foi aplicada a um conjunto de amostras DFS 

previamente caracterizadas por microarranjo (Platts et al., 2007). Elas foram 
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selecionadas especificamente porque elas eram bem descritas (Platts et al., 2007) e 

independentes do conjunto de indivíduos de fertilidade normal, utilizado como grupo 

controle (Lalancette et al., 2009). É bem sabido que a atual tecnologia de microarranjos 

pode ser limitada porque apenas parte dos transcritos são avaliados, e a qualidade dos 

transcritos permanece relativamente desconhecida (Johnson et al., 2011; Draghici et al., 

2006). Esses efeitos são claramente observados quando a correlação dos pares de genes 

obtidos com o uso dos microarranjos (r = 0,764) é comparada com aquela obtida por 

qPCR (r = 0,91) nas amostras de espermatozóides normais, conforme mostrado na 

tabela 1. No entanto, isso não prejudica o desenvolvimento de um biomarcador efetivo 

desde que um número suficiente de amostras esteja disponível (tabela 2). 

Por um lado, conforme mostrado na tabela 2, seis pares são estáveis tanto em 

pacientes normais quanto em portadores de DFS, e dessa forma apresentam limitado 

valor diagnóstico. Por outro lado, em amostras de espermatozóides normais, o transcrito 

SRP54 forma pares estáveis com vários transcritos (GPR137, TTC7A, ACSBG2 e 

UBAC1). Como um grupo, todos esses pares de transcritos são afetados, junto com 

UBAC1-RNF7 no grupo DFS, enquanto quatro pares de transcritos aparecem estáveis 

em amostras DFS, mas alteradas em espermatozóides normais (tabela 2). Todos 

apresentam potencial para diagnóstico. SRP54 codifica uma proteína que organiza o 

núcleo ribonucléico da Partícula de Reconhecimento de Sinais (SRP) em mamíferos 

(Walter e Blobel, 1982). Essa ribonucleoproteína é responsável por reconhecer co-

traducionalmente a sequência sinal (peptídeo sinal) no complexo da cadeia nascente no 

ribossomo de proteínas secretórias para envio ao retículo endoplasmático (Keenan, 

2001). Essa via compreende a síntese e tráfego vesicular de proteínas ao longo do 

sistema de endomembranas através das rotas secretória/endocítica (Pelham, 1999). O 

funcionamento anormal dessa via reflete-se numa alteração na composição e 
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distribuição protéica durante a gametogênese, o que poderia levar à formação de 

anormalidades na cauda espermática. A relação entre esse transcrito e os outros quatro 

genes é desbalanceada em pacientes DFS, sugerindo que, ou uma rede associada foi 

afetada, ou uma via regulatória comum está alterada. Análise preliminar da região 

promotora mostrou sítios de ligação comuns para os fatores de transcrição HOMF e 

ETSF, indicando que um mecanismo regulatório comum poderia ser alterado devido a 

perturbação de um mesmo fator. 

A busca inicial sugeriu que os produtos biotinilados amplificados na segunda 

rodada do estudo de microarranjos poderiam ser utilizados para detecção por qPCR. Os 

resultados de qPCR utilizando esses produtos como moldes para amostras normais e 

DFS são apresentados na tabela 2. Apesar do molde biotinilado UBAC1-RNF7 

permanecer como um par de transcritos relativamente estável tanto em amostras 

normais quanto DFS, consistentemente com as análises de cDNA, a maior parte dos 

resultados de microarranjos difere claramente daqueles de qPCR. Por exemplo, em 

cDNA, o par de transcritos TTC7A-ACSBG1 estava desbalanceado em amostras DFS, 

enquanto em amostras biotiniladas esse par estava desbalanceado em amostras normais. 

Além do mais, UBAC1-TTC7A formaram um novo par estável de transcritos em 

amostras de cDNA de indivíduos DFS. Em geral, pares estáveis de transcritos 

determinados utilizando amostras biotiniladas tanto por qPCR quanto microarranjos 

mostraram uma correlação inversa (r = -0,11), em contraste com o molde de cDNA 

utilizado diretamente (r = 0,55). Esse achado é consistente com a visão de que produtos 

misturados não fornecem um substrato efetivo para qPCR, sugerindo que a avaliação 

direta do cDNA serve melhor a aplicações clínicas. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Conforme apresentado no texto, a força da técnica de qPCR se dá através da 

correlação de pares estáveis encontrados na amostra e não na ausência ou alteração de 

expressão dos genes analisados individualmente. Apesar do nível de cada transcrito não 

poder indicar o nível de fertilidade do macho, é o padrão de correlação entre vários 

pares estáveis de transcritos que pode ser utilizado como biomarcador tanto para 

espermatozóides normais quanto DFS. Estimativas indicam que o teste baseado em 

PCR custaria substancialmente menos, comparado ao uso de microarranjos, e custaria 

apenas cerca de 70% do custo da análise do sêmen tradicional. À medida que se começa 

a transferir esta tecnologia para a clínica, o próximo alvo é a avaliação da eficácia do 

uso de pares estáveis de transcritos como marcadores da infertilidade masculina 

idiopática. 

 

 



                                                                                                                                                       

 

85   

 

6. REFERÊNCIAS 

 

ALEXANDRE, C.; BISSON, J. P.; DAVID, G. otal asthenospermia with an 

ultrastructural anomaly of the flagellum in two sterile brothers. Journal de 

Gynecologie, Obstetrique, et Biologie de la Reproduction, v. 7, n. 1, p. 31-38,  1978. 

 

BACCETTI, B.  et al. Genetic sperm defects and consanguinity. Human 

Reproduction, v. 16, n. 7, p. 1365-1371,  2001. 

 

BACCETTI, B.  et al. Gene deletions in an infertile man with sperm fibrous sheath 

dysplasia. Human Reproduction, v. 20, n. 10, p. 2790-2794,  2005. 

 

CHEMES, H. E.  et al. Ultrastructural pathology of the sperm flagellum: association 

between flagellar pathology and fertility prognosis in severely asthenozoospermic men. 

Human Reproduction, v. 13, n. 9, p. 2521-2526,  1998. 

 

DRAGHICI, S.  et al. Reliability and reproducibility issues in DNA microarray 

measurements. Trends in Genetics, v. 22, n. 2, p. 101-109,  2006. 

 

GOODRICH, R. J.; JOHNSON, G. D.; KRAWETZ, S. A. The preparation of human 

spermatozoal RNA for clinical analysis. Archives of Andrology, v. 53, n. 3, p. 161-

167,  2007. 

 

GRAY, T. A.  et al. The putatively functional Mkrn1-p1 pseudogene is neither 

expressed nor imprinted, nor does it regulate its source gene in trans Proceedings of the 

National Academy of Sciences USA, v. 103, n. 32, p. 12039-12044,  2006. 

 

HIROTSUNE, S.  et al. An expressed pseudogene regulates the messenger-RNA 

stability of its homologous coding gene. Nature, v. 423, n. 6935, p. 91-96,  2003. 

 

LALANCETTE, C.  et al. Identification of human sperm transcripts as candidate 

markers of male fertility. Journal of Molecular Medicine, v. 87, n. 7, p. 735-748,  

2009. 

 

JOHNSON, G. D.  et al. Cleavage of rRNA ensures translational cessation in sperm at 

fertilization. Molecular Human Reproduction, v. 17, n. 12, p. 721-726,  2011. 

 

KEENAN, T. W. Assembly and secretion of the lipid globules of milk. In: NEWBURG, 

D. S. (Ed.). Bioactive components of human milk 1st Ed. New York: Springer US, 

v.501, 2001. cap. 3, p.125-136.  (Advances in Experimental Medicine and Biology). 

ISBN 978-1-4613-5521-2. 

 

KLUNGTHONG, C.  et al. The impact of primer and probe-template mismatches on the 

sensitivity of pandemic influenza A/H1N1/2009 virus detection by real-time RT-PCR. 

Journal of Clinical Virology, v. 48, n. 2, p. 91-95,  2010. 

 

LI, L. Y.  et al. A primer design strategy for PCR amplification of GC-rich DNA 

sequences. Clinical Biochemistry, v. 44, n. 8-9, p. 692-698,  2011. 

 



                                                                                                                                                       

 

86   

 

MORETTI, E.; COLLODEL, G. Three cases of genetic defects affecting sperm tail: a 

FISH study. Journal of Submicroscopic Cytology and Pathology, v. 38, n. 2-3, p. 

137-141,  2006. 

 

OSTERMEIER, G. C.  et al. Nuclear matrix association of the human β‐globin locus 

utilizing a novel approach to quantitative real‐time PCR Nucleic Acids Research, v. 31, 

n. 12, p. 3257-3266,  2003. 

 

PELHAM, H. R. B. SNAREs and the secretory pathway—lessons from yeast. 

Experimental Cell Research, v. 247, n. 1, p. 1-8,  1999. 

 

PLATTS, A. E.  et al. Success and failure in human spermatogenesis as revealed by 

teratozoospermic RNAs. Human Molecular Genetics, v. 16, n. 7, p. 763-773,  2007. 

 

PLATTS, A. E.  et al. Real-time PCR quantification using a variable reaction efficiency 

model. Analytical Biochemistry, v. 380, n. 2, p. 315-322,  2008. 

 

ROZEN, S.; SKALETSKY, H. Primer3 on the WWW for general users and for 

biologist programmers. In: MISENER, S. e KRAWETZ, S. A. (Ed.). Bioinformatics 

Methods and Protocols. 1st Ed. New York: Humana Press, v.132, 1999. cap. 3, p.365-

386.  (Methods in Molecular Biology). ISBN 978-0-89603-732-8. 

 

RYCHLIK, W. OLIGO 7 primer analysis software. In: YURYEV, A. (Ed.). PCR 

primer design. 1st Ed. New York: Humana Press, v.402, 2007. cap. 1, p.35-59.  

(Methods in Molecular Biology). ISBN 978-1-59745-528-2. 

 

UNTERGASSER, A.  et al. Primer3Plus, an enhanced web interface to Primer3. 

Nucleic Acids Research, v. 35, n. suppl. 2, p. W71-W74,  2007. 

 

WALTER, P.; BLOBEL, G. Signal recognition particle contains a 7S RNA essential for 

protein translocation across the endoplasmic reticulum. Nature, v. 299, n. 5885, p. 691-

698,  1982. 

 

YATSENKO, A. N.  et al. Non-invasive genetic diagnosis of male infertility using 

spermatozoal RNA: KLHL10mutations in oligozoospermic patients impair 

homodimerization Human Molecular Genetics, v. 15, n. 23, p. 3411-3419,  2006. 

 

YU, C.  et al. Overexpression of astrocyte elevated gene-1 (AEG-1) is associated with 

esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) progression and pathogenesis 

Carcinogenesis, v. 30, n. 5, p. 894-901,  2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       

 

87   

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 
 

ESTUDO 1 
 

Detecção de transcritos selecionados no espermatozóide 

de carneiros Morada Nova alimentados com dieta 

suplementada com farelo de castanha de caju 

 

ESTUDO 2 
 

 Efeitos de dietas contendo castanha de caju sobre a 

expressao gênica no músculo Longissimus dorsi de ovinos 

deslanados 

 



                                                                                                                                                       

 

88   

 

ESTUDO 1 
  

Detecção de transcritos selecionados no espermatozóide 
de carneiros Morada Nova alimentados com dieta 
suplementada com farelo de castanha de caju 
 

1. INTRODUÇÃO  

O espermatozóide é uma célula altamente diferenciada e especializada, cuja 

função é a entrega do genoma paterno ao oócito. Embora sejam inativos, estudos 

mostram que o espermatozóide possui RNAs que são entregues ao oócito 

imediatamente após a fertilização (Ostermeier et al., 2002; Ostermeier et al., 2004). 

Muitos desses RNAs não estão presentes no oócito não fertilizado, mas são essenciais 

para o desenvolvimento embrionário. Entre os transcritos encontrados no 

espermatozóide humanos estão protamina 2, AKAP4 e clusterina (Ostermeier et al., 

2004). Considerando que o espermatozóide é o produto final da espermatogênese, o 

RNA espermático representa o perfil da atividade transcricional das células 

germinativas, podendo ser uma ferramenta em potencial para diagnosticar a infertilidade 

masculina (Ostermeier et al., 2005a,b). Em humanos e suínos, transcritos para a 

clusterina (CLU) são entregues ao oócito durante a fertilização, e este fenômeno 

possivelmente influencia o desenvolvimento embrionário inicial (Ostermeier et al., 

2004; Kempisty et al., 2008). Coincidente com a detecção da clusterina nas células 

espermáticas de humanos e suínos, estudos tem mostrado que esta proteína é também 

um dos principais componentes do fluido da cauda do epidídimo e plasma seminal de 

touros (Kelly et al., 2006, Moura et al., 2010) e carneiros (Souza et al., 2012). Mais 

recentemente, estudos conduzidos por Garrido et al., 2009, avaliaram o transcriptoma de 
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indivíduos férteis e inférteis por microarranjo. Esse estudo identificou a diminuição na 

expressão de determinados genes no grupo infértil, indicando sua relação com a 

fertilidade. Dentre os genes com expressão reduzida incluem-se: proteína ribossomal 

S3A; desintegrina/metaloproteinase; homólogo a HSP40; proteína ribossomal 25S; 

gama-glutamiltransferase 1; proteína ligadora do cálcio; HSP70 entre outros. Desta 

forma, é possível que, em espécies domésticas, mRNAs de genes específicos 

mantenham-se intactos no espermatozóide e sejam capazes de influenciar o 

desenvolvimento embrionário assim como foi demonstrado em humanos (Jodar et al., 

2013). Embora os estudos sobre o perfil transcriptômico dos espermatozóides estejam 

bastante avançados na espécies humana (Sendler et al., 2013) e bovina (Card et al., 

2013), não há informações acerca do perfil de RNA espermático no ovino. Portanto, o 

presente estudo foi conduzido com o objetivo de determinar a expressão de transcritos 

para as chaperonas clusterina (CLU), Heat Shock Protein 70 kDa (HSP70.1), proteína 

semelhante à subunidade 1 alfa do complexo T (T-complex protein 1 alpha subunit-like 

protein  - TCP1) e proteína 1 do complexo T subunidade 8 (teta) (T-complex protein 1 , 

subunit 8 (theta) – CCT8) no espermatozóide de ovino. 

 

2. OBJETIVOS  

 

 

Objetivo geral 

 

Comparar a presença de transcritos para os genes clusterina, HSP70, TCP1 e 

CCT8 no espermatozóide de ovinos Morada Nova submetidos à dieta suplementada 

com farelo de castanha de caju (FCC). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Local do experimento 

 

O trabalho foi realizado no setor de ovinocultura pertencente ao Departamento de 

Zootecnia e no Laboratório de Bioenergética no Departamento de Bioquímica e 

Biologia Molecular, ambos da Universidade Federal do Ceará, localizados a 3° 45’ 02’’ 

de latitude Sul e 38° 32’ 35’’ de longitude Oeste, com altitude de 15,5 m, e classificação 

climática de Koeppen do tipo AW.  

 

3.2. Delineamento experimental e manejo dos animais 

 

Vinte carneiros Morada Nova maduros sexualmente foram divididos em dois 

grupos e mantidos em baias individuais. O primeiro deles foi alimentado com dieta 

contendo farelo de castanha de caju (13%), e o segundo, recebeu ração hipercalórica 

contendo milho e soja por três meses. Ambas as dietas foram calculadas com base no 

NRC (2005) de modo atender as necessidades nutricionais dos carneiros, conforme a 

idade. A duas dietas são isocalóricas e isoprotéicas (Fonseca, 2013).  

Os animais receberam ração contendo 13% de FCC e feno de Tifton, 

totalizando 6,5% de extrato etéreo total na dieta. O concentrado e o feno foram 

oferecidos juntos aos animais de modo a permitir sobra de 10%. As sobras de alimentos 

eram pesadas diariamente de modo a permitir o ajuste das quantidades a serem ofertadas 

no manejo seguinte. 

Antes do início do experimento, os animais foram submetidos a um período de 

adaptação de 15 dias à dieta, no qual foi fornecida ração com níveis crescentes de FCC 

em proporções de 70:30; 60:40 e 50:50  nas rações estipuladas como tratamento. Após o 
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período de adaptação, os animais foram pesados semanalmente no início do dia, em 

jejum. 

 

3.3. Coleta de sêmen  

 

Amostras de sêmen foram coletadas de 20 carneiros sexualmente maduros da 

raça Morada Nova variedade vermelha, com peso médio de 47 kg. O sêmen foi obtido 

por meio de eletroejaculação (Torjet-65; Neovet, Minas Gerais, Brasil), e, 

imediatamente após a coleta, foi adicionado de um coquetel inibidor de proteases 

contendo AEBSF, pepstatina A, E-64, bestatina, leupeptina e aprotinina (Sigma-

Aldrich, St. Louis, USA), conforme descrito anteriormente (Souza et al., 2012; Martins 

et al., 2013), e, em seguida, alíquotas foram retiradas para avaliação da concentração 

espermática, motilidade massal, vigor e percentagem de espermatozóides móveis (Souza 

et al., 2012). Após diluição de uma alíquota de sêmen na proporção de 1:400 em 

solução formol-salina tamponada, a concentração espermática foi determinada por meio 

de contagem em câmara de Neubauer. O sêmen restante foi centrifugado a 700×g por 15 

min (4 °C) para separação dos espermatozóide e do plasma seminal. As células foram 

então lavadas com tampão PBS duas vezes, e ressuspensas em tampão de lise de célula 

somática (SCLB) e imediatamente incubadas em gelo por 45 minutos. Após a 

incubação, as amostras foram novamente lavadas duas vezes com tampão PBS. Os 

espermatozóides foram ressuspensos em PBS, e aliquotados em microtubos com 

volume total de 100 ul por alíquota. Imediatamente após a aliquotagem, os 

espermatozóides foram congelados em nitrogênio líquido e mantidos a -80 °C. 
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3.4. Anotação gênica 

 

Os primers para os genes da HSP70 e CLU foram desenhados utilizando 

sequências expressas (ESTs) depositadas no banco de dados do National Center for 

Biotechnology Information (NCBI). No entanto, devido à anotação do genoma ovino 

ainda não estar devidamente anotado, cada gene foi anotado manualmente. Em resumo, 

ESTs foram usadas como iscas para alinhamento inicial usando a ferramenta BLAST 

disponível online 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM=tblastn&BLAST_PROGRAMS=tb

lastn&PAGE_TYPE=BlastSearch&SHOW_DEFAULTS=on&LINK_LOC=blasthome) 

O BLAST forneceu um grupo de sequências, algumas identificadas e outras não, 

apresentando diferentes graus de homologia. As sequências com maior percentual de 

homologia (acima de 90%) foram selecionadas para anotação manual. Após a seleção, 

cada sequencia foi pareada ao gene alvo por meio de numeraçoes de início e fim. A 

numeração de cada sequencia permitiu identificar a sua correta localização dentro do 

gene. Através da anotação, identificou-se as regiões 5’e 3’ UTR, e deduziu-se a 

sequência de cDNA, bem como da proteína de interesse, de modo a confirmar a 

fidelidade da anotação. 

3.5. Primer 

 

Todos os primers utilizados foram desenhados utilizando o software disponível 

online Primer3Plus (http://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgi), 

e analisados utilizando-se a ferramenta OligoAnalyzer 

(http://www.idtdna.com/analyzer/applications/oligoanalyzer/) quanto à formação de 

dímeros e grampos. Todos os primers desenhados nesse estudo localizam-se na junção 

exon-exon, exceto o primer para HSP70.1, dada a inexistência de intron. Os primers 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM=tblastn&BLAST_PROGRAMS=tblastn&PAGE_TYPE=BlastSearch&SHOW_DEFAULTS=on&LINK_LOC=blasthome
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM=tblastn&BLAST_PROGRAMS=tblastn&PAGE_TYPE=BlastSearch&SHOW_DEFAULTS=on&LINK_LOC=blasthome
http://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgi
http://www.idtdna.com/analyzer/applications/oligoanalyzer/
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foram otimizados para seleção da melhor temperatura de anelamento por meio de PCR 

em gradiente de temperatura (47-62 ⁰C) utilizando cDNA de testículo (2 ng/reação). 

Para a validação do primer foi considerada a curva de melting e a correta amplificação 

do produto esperado, o qual foi checado em gel de agarose 2%. As sequências dos 

primers usados estão descritos na tabela 1. 
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Tabela 1. Primers utilizados para detecção de transcritos alvos no espermatozóide de ovinos Morada Nova 

Genes alvo Database 
    

Produto cDNA Produto genômico aT 

CLU1 Anotação manual for AGGAAGCCAAGAAGAAGAAAGAG rev GGTCACCATTGATCCAGAAGTAG 249 NE 62 
CLU2 Anotação manual for TGTTGGAACCCCTCAACTTC rev TCCTGGCACTTCTCACACTG 214 NE 53-62 
CLUA1 Anotação manual for AGTTCTATGCTCGTGTGTGTAG rev GGTCCTGGAAGAGTTCAT  215 NE NA 

CLUA2 Anotação manual for TGGAACCCCTCAACTTTC rev CTGCTGGTAGAACTGGAG 237 NE NA 
HSP70.1 Anotação manual for CATGACTCGGGACAACAACCTG rev ACTTCTCTGCCTCCTGCACCAT 230 230 59/62 
HSP70.2 Anotação manual for AGCTACGTGGCCTTCACCGATA rev AGTGCTTCATGTCCGACTGCAC 151 151 56 
TCP1 Anotação manual for AGTATTTTGTGGAGGCTGGTG  rev CACTTCTTCTGCTTGTCC  161 449 56,3 
CCT8 Anotação manual for GGCTCTACAGACAACCTGATG  rev GGCATACTGTTCAAGTCCA 177 760 59,1 

Controle Interno Database 
   

  Produto cDNA Produto genômico aT 

PRM1 GenBank: FJ900270.1 for GATGCTGCCTCACCCATA  rev TCTTGCTACTGTGCGGTTACTGTC  260 360 62 

PRM1 GenBank: FJ900270.1 for AGATACCGATGCTGCCTCAC rev GCACACTGTGGAGAACCAGA 212 312 62 
PRM2 ENSEMBL_Bos taurus protamine 2 for CCACTACAGACACAGGAGCCA rev ATGTGCTGTGGTCTGGCGA ~200 ~410 66,6 
PRM2 ENSEMBL_Bos taurus protamine 2  for CACTACAGACACAGGAGCCA rev TTGGCAGATGACTTTTGCTC 252 460 

 ACTB GenBank: 443052 for TATTGCTGCGCTCGTGGTTGACA rev ACAATGCCGTGCTCAATGGGGTA 216 400 62 
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3.6. Seleção do controle interno para qPCR (PCR quantitativo) 

 

Os genes da protamina 1 (PRM1) e protamina 2 (PRM2) foram selecionados e 

avaliados para a escolha do gene a ser utilizado como controle interno do qPCR. Inicialmente, 

primers foram desenhados para PRM1 utilizando-se sequências publicadas pelo NCBI 

(GenBank: FJ900270.1). Os primers para PRM2 foram desenhados utilizando-se a sequência 

do gene PRM2 do bovino (Bos taurus), disponível em ENSEMBL versão 65. A sequência do 

gene bovino foi alinhada ao genoma ovino, disponivel online 

(http://www.sheephapmap.org/news/OARv2p0.php), e a sequência final foi corrigida 

baseando-se na sequência do gene ovino. Todos os primers foram validados quanto à analise 

de curva de melting e amplificação do produto correto em gel de agarose. 

 

3.7. Extração de RNA 

 

O RNA espermático total foi isolado utilizando-se o kit RNeasy Mini kit Plus (Qiagen 

Inc., Valencia, CA) com adaptações. Utilizou-se uma alíquota de 40-100 µL de sêmen, a qual 

foi incubada em tampão de lise celular por 5 minutos, e extensivamente homogeneizada 

utilizando-se agulha de 26G. Em seguida, adicionou-se 400 U RNAse block e DTT 0.1 M à 

solução final de RNA. A pureza e a concentração do RNA foram determinadas através da 

relação entre as leituras ópticas a 260 e 280 nm (260/280), fornecida pela Nanodrop (Thermo 

Fisher Scientific – NanoDrop Products, Wilmington, Delaware,USA). As amostras de RNA 

foram tratadas com DNAse I (Ambion, Austin, TX). De modo a evitar contaminação com 

células somáticas, posteriormente as amostras foram submetidas a qPCR utilizando primers 

para beta actina (ACTB) como controle negativo. Nenhuma amplificação foi observada, 

evidenciando ausência de contaminação. 

 1    2     3   4    5    6    7 

http://www.sheephapmap.org/news/OARv2p0.php
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O RNA de testículo, convertido em cDNA e utilizado como controle positivo no 

qPCR, foi obtido seguindo o mesmo protocolo de extração do RNA espermático, sendo 

apenas incluida a maceração da amostra antes da homogenização com a seringa 26G. 

 

3.8. Extração de DNA genômico 

 

O DNA genômico utilizado como controle foi obtido a partir do testículo de carneiros 

Morada Nova adultos. Para a extração de DNA foi utilizado Kit MiniPrep para extração de 

DNA genômico do sangue (Axygen) seguindo recomendações do fabricante com pequenas 

adaptações. Após a adição do tampão AP1, as amostras foram maceradas com pistilo em 

microtubo, e incubadas em temperatura ambiente por 10 min. Para completa dissociação, as 

amostras foram aspiradas repetidas vezes utilizando-se seringas (22G). Ao final, as amostras 

foram ressuspensas em 80 ul de água para PCR (Ambion, Austin, Texas, EUA) aquecida a 50 

⁰C. A qualidade das amostras de DNA foi avaliada utilizando-se Nanodrop (Thermo Fisher 

Scientific – NanoDrop Products, Wilmington, Delaware, EUA).  

 

3.9. Transcrição reversa (RT-PCR) 

 

O RNA total foi convertido em cDNA utilizando-se 150 ng por reação, a qual seguiu o 

seguinte protocolo: incubação por 5’ a 65 ⁰C com oligo(dT) e 10mM dNTP mix, e mantidos 

em 4 ⁰C por 5 min. A síntese da primeira fita foi realizada seguindo incubação a 50ºC por 60 

min., adicionada de um mix contendo 0.1M ditiotreitol (DTT), RNase Block, 5X First-Strand 

Buffer, e SuperScript III RT (Invitrogen). 
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3.10. Reação em cadeia da polimerase quantitativa (qPCR) 

Foram utilizados dois microlitros do produto de reação de RT para avaliar a presença 

dos alvos em reações de qPCR, sempre em duplicata. A PRM2 foi usada como controle 

interno da reação. Água e cDNA de testículo (2 ng/RXN) foram usados como controle 

negativo e positivo, respectivamente. A reação de qPCR foi realizada seguindo protocolo: 

ativação por 15 min. a 95 ºC, e 40 ciclos de desnaturação a 94 ºC, anelamento por 30s na 

temperatura específica para cada primer e extensão por 30s. A curva de melting foi iniciada a 

60 ºC, com incremento de 1 ºC por 10 segundos até temperatura final de 95 ºC. 

 

4. RESULTADOS  

 

Foram realizadas extrações de RNA total de espermatozóide de 20 carneiros, mas 

apenas quatro animais apresentaram RNA total de qualidade em quantidade suficiente de 

modo a permitir análises posteriores. Os resultados descritos e discutidos no presente trabalho 

referem-se aos dados obtidos dos animais 385, 176, 152 e 174.  

Os primers para HSP70.1 amplificaram os produtos com 230 bp and 151 bp, e a curva 

de melting mostrou picos únicos a 87 ºC e a 86 ºC, respectivamente para cada primer. 

Transcritos para HSP70.1 foram identificados no espermatozóide ovino utilizando ambos os 

primers (HSP70.1_1 e HSP70.1_2). 

Nenhum transcrito associado à CLU foi identificado no espermatozóide ovino (figura 

2A), mesmo após o uso de dois pares de primers, os quais identificaram a presença de 

clusterina no testículo conforme ilustrado na figura 2B e 2C. Os resultados de qPCR com os 

primers para TCP1 e CCT8 não foram consistentes dado a não amplificação das amostras 

duplicatas, apesar das respetições. 



 

 

98 

 

Os genes para PRM1 e PRM2 foram selecionados como candidatos a controle interno. 

Os resultados de qPCR mostraram valores de Ct maiores para PRM1 quando comparada à 

PRM2, indicando que a PRM2 poderia apresentar-se de forma mais abundante no 

espermatozóide. 

De acordo com os dados in silico, disponibilidados no banco de dados ENSEMBL, os 

primers para TCP1 e CCT8 estão localizados no gene correto, e os produtos de qPCR foram 

identificados no testículo. 

 

 

 

 

Figura 1. Gel de agarose (2%) contendo os produtos de real time PCR. Da esquerda para a 

direita, as linhas indicam: Linha 1. Controle negativo; Linhas 2-5. Amostras de cDNA 

espermático em duplicata; Linha 6. cDNA de testículo (controle positivo); Linha 7. DNA 

genômico (controle positivo). Os quadros em amarelo e vermelho referem-se à identificação 

dos animais. 

 

 1    2     3   4    5   6    7 
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Figura 2. Interface da amplificação da clusterina. A figura A indica apenas uma única curva 

de amplificação, referente ao controle positivo de cDNA testicular. A figura B mostra as 

curvas de amplificação dos dois primers para clusterina durante gradiente de temperatura 

utilizando cDNA testicular. A figura C indica as curvas de melting dos dois primers para a 

clusterina, indicando a amplificação de apenas um único produto para cada primer.  

 

5. DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho foi conduzido com a finalidade de mapear transcritos nas células 

espermáticas de ovinos Morada Nova, raça deslanada com excepcional capacidade de 

adaptação ao semi-árido. A metodologia adotada para alcançar o objetivo proposto segue a 

abordagem descrita por Lima-Souza e colaboradores (2012) em trabalho conduzido utilizando 

semên humano (artigo em anexo ao final do capítulo 1) como modelo de estudo inicial para o 

início dos estudos de RNA espermático em carneiros. 

Descreve-se, assim, a expressão do mRNA para HSP70.1 no espermatozóide dos 

carneiros e de acordo com a literatura, este é o primeiro trabalho a apresentar tais resultados. 

Dos quatro animais analisados no presente trabalho, três animais pertenciam ao grupo 

castanha (385, 174 e 176), e apenas um pertencia ao grupo controle (152). Devido ao baixo 

A 

B C 



 

 

100 

 

número de animais por grupo, não foi possível fazer análise estatistica e verificar se ocorre 

influência da dieta sobre o perfil de transcritos encontrados no espermatozóide. 

Em ovinos, a proteína HSP70.1 é sintetizada pelo gene HSP70 e constitui-se em uma 

das mais importantes proteínas para o desenvolvimento embrionário de ratos e bovinos, 

devido ao envolvimento na pré-implantação do embrião (Wilkerson e Sarge, 2009). Pesquisas 

têm mostrado que o HSP70.1 é um dos primeiros genes a serem expressos após a fertilização 

durante o estágio de zigoto, sendo considerado um marcador do início da ativação genômica 

zigótica (AGZ) (Bensaude et al., 1983). Para a rápida transcrição e imediata liberação da 

proteína de interesse, os promotores dos genes ativos se mantêm ligados aos sítios de ação, 

fatores de transcrição, além de permanecerem descompactados e acessíveis durante a mitose 

(John e Workman, 1998; Christova e Oelgeschlager, 2002).  

Este modelo fisiológico, denominado biomarcação, é uma memória epigenética, 

considerada como uma ―etiqueta‖ de sinalização adicionada à região promotora antes do 

início da fase mitótica do ciclo celular. A marcação genômica permite que genes inicialmente 

mantidos em estado de transcrição ativa antes de iniciarem o processo de mitose, sejam 

rapidamente reativados imediatamente após a divisão celular (Xing et al., 2005, Wilkerson e 

Sarge 2009). Pesquisas sobre a expressão gênica de HSP70.1 observaram que a RNA 

polimerase II encontra-se ligada à região proximal do promoter do gene HSPA1b, bem como 

fatores de transcrição, os quais também são mantidos ligados aos elementos de resposta ao 

estresse (Heat Shock Elements) localizados a -140 e -110 do gene HSPA1b (Wilkerson et al., 

2008). Sabendo que os espermatozóides maduros são células quiescentes quanto à transcrição, 

os autores sugerem que a RNA polimerase e os fatores de transcrição ligam-se à região 

promotora do gene antes ou durante a fase de condensação da espermatogênese, quando o 

aparato de transcrição das células germinativas ainda encontra-se em atividade. Esta série de 

eventos explica, portanto, a presença de transcritos da HSP70.1 nos espermatozóides 

ejaculados dos carneiros. 
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Em 2004, Ostermeier e colaboradores mostraram que os espermatozóides são capazes 

de passar seus transcritos para o oócito durante a fertilização. Estes transcritos são produzidos 

durante a espermatogênese, e acumulam-se no núcleo dos espermatozóides à medida que a 

cromatina sofre condensação. Em outro estudo, observou-se que os transcritos identificados 

no espermatozóide estão relacionados ao desenvolvimento embrionário, fato que enseja a 

hipótese de que uma vez dentro do oócito, esses transcritos poderiam ser traduzidos de acordo 

com a necessidade do embrião (Ostermeier et al., 2005b). A presença do transcrito para 

HSP70.1 no espermatozóide ovino é compatível com a hipótese de que este gene apresenta 

intensa atividade transcricional durante a espermatogênese, como sugerem Wilkerson e Sarge 

(2009), de modo que a síntese da proteína pelo zigoto favorece a sobrevivência do embrião e 

sua adaptação osmótica e eletrolítica ao meio. Entretanto, em condições de estresse causado 

por inibidores de transcrição, houve redução da síntese da HSP70.1 por parte de embriões 

bovinos (Sobell, 1985; Edwards e Hansen, 1996; 1997; Yamaguchi et al., 1998; Chandolia et 

al. 1999). No entento, este bloqueio da síntese ocorreu apenas de forma parcial, fato que 

indica haver no embrião um mecanismo alternativo capaz de suprir a necessidade de HSP70.1 

com o objetivo de não comprometer o seu desenvolvimento. 

O mRNA para HSP70.1 encontrado no espermatozóide de carneiros pode contribuir 

para a rápida síntese da HSP70, utilizando as organelas do zigoto, semelhante ao que ocorre 

em bovinos de duas células, onde atividade de tradução tem sido descrita (Memilli e First, 

1999). 

A não detecção de mRNA para CLU no presente estudo é bastante intrigante, dado 

que em outras espécies, como suíno e homem, o mRNA codificante da CLU está presente no 

espermatozóide (Ostermeier et al., 2004). A clusterina pode ser encontrada em uma variedade 

de tecidos como: plasma sanguineo, leite, urina, fluido cerebroespinhal e semen (Zalata et al., 

2012). Em carneiros, a clusterina foi identificada na rete testis e suas associações com 

diversos processos biológicos tem levado possibilidade de ser usada como um marcador de 
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fertilidade (Rosenberg e Silkensen, 1995), conforme relatado por Zalata e colaboradores 

(2012), os quais correlacionaram negativamente a expressão do gene da clusterina com 

parâmentros seminais como número de espermatozóides no ejaculado e motilidade. A 

estrutura genômica indica a presença de nove exons (Rosenberg e Silkensen, 1995), 

confirmando a mesma estrutura de gene para o bovino e o ovino conforme observado na 

figura 3A, a qual mostra o alinhamento entre o gene da clusterina bovina, e o gene 

equivalente no carneiro. No início do presente estudo, devido à ausência de informações sobre 

a sequência do gene CLU em ovinos, foram utilizadas ESTs disponíveis no banco de dados do 

NCBI para anotação manual, limitando as opções para desenho dos primers. Diante, desse 

resultado inesperado, optou-se por desenhar dois pares de primers adicionais a partir de uma 

região diferente do genoma. Esta nova região apresentou 90% de homologia com a sequência 

inicial para o gene da CLU, e devido a essa característica, essa região foi denominada ―gene 

alternativo CLU‖. Novamente, não foi observada amplificação dos primers CLUA1 nem 

CLUA2, seja no espermatozóide ou testículos, sugerindo a ausência deste transcrito. 

A partir de Dezembro de 2013, foi disponibilizada online a nova versão do banco de 

dados ENSEMBL, a qual incluiu a anotação do genoma ovino quase que completa 

(ENSEMBL, 2014). A nova versão ENSEMBL, v.74, fornece uma ferramenta aberta 

(BLAST) que permite visualizar a estrutura do gene e a localização dos primers ao longo do 

genoma. Utilizando essa ferramenta, constatou-se no presente estudo que todos os primers 

para CLU estão localizados no exon. Entretanto, a identificação do gene não se encontra 

disponível ainda, devido à ausência de anotação completa. O alinhamento entre o genoma 

ovino e bovino mostrou que o gene CLU bovino alinha com o gene ENSOARG00000014790, 

sugerindo que este gene seja o gene CLU ovino. Ambos os primers para Clusterina (CLU1 e 

CLU2) estão localizados em um único gene (ENSOARG00000014790), e são capazes de 

detectar duas isoformas codificadas por este gene (ENSOART00000016099 e 

ENSOART00000016100). As outras sequências de primers (CLUA1 and CLUA2) estão 
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localizadas em outro gene (ENSOARG00000010460). A identificação deste último gene 

também não está disponível no banco de dados de ovinos nem de bovinos, não sendo possível 

deduzir a identidade do gene. Baseado nos dados in silico, é possível afirmar que não há 

mRNA CLU no espermatozóide dos ovinos utilizados nesse trabalho.  

Diferentes estudos tem relatado haver diferença entre a expressão de PRM1 e PRM2 

de acordo com a espécie, onde a PRM1 é expressa em todos os mamíferos (Domenjoud et al., 

1991) enquanto que a PRM2 é regulada traducionalmente de modo específico para cada 

espécie (Ganguly et al., 2013). No presente estudo, os valores de Ct foram mais baixos para 

PRM2 nos testículos. 

A última versão do banco de dados ENSEMBL (v. 74) inclui informações atualizadas 

obtidas a partir de dados sequenciados do genoma ovino (Oar_v3.1). Do mesmo modo que a 

Clusterina, a Protamina 2 (ENSOAR00000006559) ainda não foi anotada, mas é possível 

predizer a localização por alinhamento com gene PRM2 bovino. Utilizando a ferramenta 

BLAST disponível no ENSEMBL, observou-se que a sequência forward do primer PRM1 

está localizado na região de intron do gene, mas a sequência reverse PRM1 está no local 

correto. Contrariamente ao PRM1, a sequência forward PRM2 está localizada no exon, 

enquanto a sequência reverse encontra-se imediatamente vizinha ao exon, mas fora dos 

limites (figura 3). Estes achados sugerem que os produtos amplificados podem não 

corresponder ao produto correto para PRM1, detectado nas amostras. Sendo necessárias mais 

análises de modo a esclarecer esse ponto.  

A 
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Figura 3. BLAST dos primers para PRM2 no gene correspondente ao gene da protamina no 

carneiro. Figura A indica localização da sequência forward do primer para PRM2 e B indica 

localização do primer reverso para PRM2. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Este é o primeiro trabalho a relatar a expressão do mRNA para HSP70.1 no 

espermatozóide dos carneiros. Dos quatro animais analisados no presente trabalho, três 

animais pertenciam ao grupo castanha (385, 174 e 176), e apenas um pertencia ao grupo 

controle (152). Devido ao baixo número de animais por grupo, não foi possível fazer análise 

estatistica e verificar se ocorre influência da dieta sobre o perfil de transcritos encontrados no 

espermatozóide. A presença do transcrito da HSP70 no espermatozóide de ovinos abre 

perspectivas para estudos futuros sobre os efeitos do mRNA HSP70 no desenvolvimento 

embrionário, de modo a avaliar se essa expressão ocorre de modo espontâneo, programado e 

seqüencial, e se esses mecanismos apresentam relação significativa com a fertilidade dos 

animais. 

PRM2 for 

PRM2 rev 

A 
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 HSP70 

GAGAAAGCTGATAAAACTTGCGGCTTAGTCCGTGAGAACAGCTTCCGCAGACCCGCTGTCTCCAAGGACCACCCC

GA 

GCGGCACCGGCGCGTCCAGTTTTCGGTTTCCGAAAAGCCCGAGCTTCTCGTCGCGGATCCTCTCGACCGTTTTCA

GGTTTGAAACTCATCTCGGAGCCGAAAAAGCGGGCACCGGCATGGCGAAAAACACGGCTATCGGCATCGACCTGG

GCACCACCTACTCCTGCGTGGGGGTGTTCCAGCACGGCAAGGTGGAGATCATCGCCAACGACCAGGGCAACCGCA

CCACCCCCAGCTACGTGGCCTTCACCGATACCGAGCGGCTCATCGGCGATGCAGCCAAGAACCAGGTGGCGCTGA

ACCCGCAGAACACCGTGTTCGACGCGAAGCGGCTGATCGGCCGCAAGTTCGGCGACCCGGTGGTGCAGTCGGACA

TGAAGCACTGGCCTTTCCGCGTGATCAACGACGGAGACAAGCCTAAAGTGCAGGTGAGCTACAAGGGGGAGACCA

AGGCGTTCTACCCAGAGGAGATCTCGTCGATGGTGCTGACCAAGATGAAAGAGATCGCCGAGGCGTACCTGGGCC

ACCCGGTGACCAACGCGGTGATCACCGTGCCGGCCTACTTCAACGACTCGCAGCGGCAGGCCACCAAGGACGCGG

GGGTGATCGCGGGGCTGAACGTGCTGAGGATCATCAACGAGCCCACGGCCGCCGCCATCGCCTACGGCCTGGACC

GGACGGGCAAGGGGGAGCGCAACGTGCTCATCTTTGACCTGGGCGGGGGCACGTTCGACGTGTCCATCCTGACGA

TCGACGACGGCATCTTCGAGGTGAAGGCCACGGCCGGGGACACGCACCTGGGCGGGGAGGACTTCGACAACAGGC

TGGTGAACCACTTCGTGGAGGAGTTCAAGAGGAAGCACAAGAAGGACATCAGCCAGAACAAGCGGGCCGTGAGGC

GGCTGCGCACGGCGTGCGAGCGGGCCAAGAGGACCTTGTCGTCCAGCACCCAGGCCAGCCTGGAGATCGACTCCC

TGTTCGAGGGCATCGACTTCTACACGTCCATCACCAGGGCACGGTTCGAGGAGCTGTGCTCCGACCTGTTCCGGA

GCACCCTGGAGCCGGTGGAGAAGGCTCTACGCGACGCCAAGCTGGACAAGGCCCAGATCCACGACCTGGTCCTGG

TGGGGGGCTCCACCCGCATCCCCAAGGTGCAGAAGCTGCTGCAGGACTTCTTCAACGGGCGCGACCTCAACAAGA

GCATCAACCCGGACGAGGCGGTGGCATACGGGGCGGCGGTGCAGGCGGCCATCCTGATGGGGGACAAGTCGGAGA

ACGTGCAGGACCTGCTGCTGCTGGACGTGGCTCCCCTGTCGCTGGGACTGGAGACGGCCGGAGGCGTGATGACCG

CCCTGATCAAGCGCAACTCCACCATCCCCACGAAGCAGACGCAGATCTTCACCACCTACTCGGACAACCAGCCGG

GCGTGCTGATCCAGGTGTACGAGGGCGAGAGGGCCATGACTCGGGACAACAACCTGCTGGGGCGCTTCGAGCTGA

GCGGCATCCCGCCGGCCCCGCGGGGGGTGCCCCAGATCGAGGTGACCTTCGACATCGACGCCAATGGCATCCTGA

ACGTCACGGCCACGGACAAGAGCACGGGCAAGGCCAACAAGATCACCATCACCAACGACAAGGGCCGGCTGAGCA

AGGAGGAGATCGAGCGCATGGTGCAGGAGGCAGAGAAGTACAAGGCAGAGGACGAGGTCCAGCGCGAGAGGGTGT

CTGCCAAGAACGCGCTGGAGTCGTACGCCTTCAACATGAAGAGCGCCGTGGAGGATGAGGGGCTGAAGGGCAAGA

TCAGCGAGGCGGACAAGAAGAAGGTGCTGGACAAGTGCCAGGAGGTGATTTCCTGGCTGGACGCCAACACCTTGG

CGGAGAAGGACGAGTTTGAGCACAAGAGGAAGGAGCTGGAGCAGGTGTGTAACCCCATCATCAGCAGACTGTACC

AGGGGGCGGGCGGCCCCGGGGCTGGCGGCTTTTGGGGCTCAGGCCCCTAAAGGGGGCTCTGGGTCTGGCCCCACC

ATTGAGGAAGTGGATTAGGGGCCTTACTTTTTGTCTGTAGTAGACCCATGGACTTTGGTCTTGCCCTATATTTTA

GTCCTGTGCTGTGTCAGTTTGTTTTATGATTAGGTTGTAACCTTTT 

 

Figura 4. Sequência anotada manualmente do gene HSP70 no ovino. Esta sequência mostra a 

existência apenas de um único exon. Áreas em cinza indicam as regiões 5’e 3’UTR. 

Sequências destacadas em azul (linhas 5 e 6) e amarelo (linhas 20/21 e 23) indicam no gene, a 

localização dos primers forward e reverso, respectivamente.  
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CLUSTERINA 

 

AGGCCAGGAGGAGCGCGCGGGCAGCGGTGACTGGACCCAGTGCCCTGCCAGGAGGAGCGCGCGGGCAGCGGTGAC

TGAGGCGTGCTGGGATTCCAGAAGTGGAGAAGGAGGCAAGATGAAGACTCTACTGCTCTTGGTGGGGCTGCTGCT

CAGCTGGGAGAGTGGCCGGGCAATCTCGGACAAAGAGCTCCAGGAAATGTCCACTGAGGGGAGTAAGTACGTGAA

TAAAGAAATTAAAAATGCCCTCAAGGAGGTGAAACAGATAAAGACCCAAATAGAACAAACCAATGAAGAGCGCAA

ATTACTGCTCAGTTCCCTAGAGGAAGCCAAGAAGAAGAAAGAGGATGCCCTGAATGACACCAGGGATTCTGAA

AACAAGCTGAAGGCGTCCCAGGGGGTGTGCAATGAGACCATGACGGCCCTCTGGGAGGAATGTAAGCCCTGCCTG

AAGCAGACCTGCATGAAGTTCTACGCGCGGGTGTGCAGAAGCGGCTCGGGACTCGTTGGCCACCAGCTCGAGGAG

TTCCTAAACCAGAGCTCCCCCTTCTACTTCTGGATCAATGGTGACCGCATCGATTCCCTGATGGAGAATGATC

GGGAGCAGAGCCATGTGATGGATGTCATGGAGGACAGCTTCACCCGGGCGTCCAGCATCATGGACGAGCTCTTCC

AGGACCGGTTCTTCCCCCGGAGGCCCCAGGACACTCAATACTACTCCCCCTTCAGCTCGTTCCCAAGGGGGTCAC

TCTTCTTCAATCCCAAGTCCCGCTTTGCCCGGAACGTGATGCCTTTCCCCTTGTTGGAACCCCTCAACTTCCACG

ATGTGTTTCAGCCCTTCTACGACATGATCCGCCAGGCCCAGCAGGCCATGGACGCCCACCTGCAGAGGACTCCCT

ACCACTTCCCCGTGACGGAATTCACAGAAAACAACGACCGCACTGTGTGTAAGGAGATCCGCCACAACTCCACGG

GATGCCTGCGGATGAAGGACCAGTGTGAGAAGTGCCAGGAGATCCTGGAAGTGGACTGTTCGGCCAGCAGCCCGA

CTCAGACGCTGCTGCGCCAGCAGCTGAACACGTCCCTGCAGCTGGCGGAGAAGTTCAGCAGGCTGTACGACCAGC

TGCTCCAGTCCTACCAGCAGAAGATGCTCGACACGTCGACCCTGCTCAAGCAGCTGAACGAGCAGTTCACCTGGG

TGTCCCAGCTGGCCAACCTCACGCAGAGCGATGACCAGTACTACCTGCAGGTCTTCACGGTGAATTCCCACAGCT

CCGATCCCAGCATCCCATCTGGCCTCACCAAGGTGGTTGTGAAACTCTTCAACTCCTTCCCCATCACAGTGACGG

TCCCGCAGGAAGTCTCCAGTCCTAACTTCATGGAGAATGTGGCGGAGAAAGCGCTGCAGCAATACCGCCGGAAGA

GCCATGAGGAGTGAGGCGTGAAAGTTGCTTTTGCAAGTATGCAGGCGTCTCCACCCACTTGCCCCTGAGATGAGC

TTCAGGCCCTTTAGAGAGCTGTGCACGTCGCCAGATGACCAGGCCCGGACTTGGAGGTCTCCTGACCCACCAGGC

TCTCCT 

 

Figura 5. Sequência anotada manualmente do gene Clusterina no ovino. Áreas em rosa 

indicam a extremidade de dois exons intercalados por um intron. Áreas em cinza indicam as 

regiões 5’e 3’UTR. Sequências destacadas em amarelo nas linhas 5 (forward) e 8 (reverso) e 

azul nas linhas 11 (forward) e 13/14 (reverso) indicam a localização dos primers no gene. 
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ESTUDO 2 

 

 Efeitos de dietas contendo castanha de caju sobre a expressão 

gênica no músculo Longissimus dorsi de ovinos deslanados 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O perfil de gordura do músculo é um importante fator que define a qualidade da carne 

no mercado, e a qualidade da gordura é influenciada pela composição dos ácidos graxos 

presentes na dieta animal. Tecidos ricos em ácidos graxos monoinsaturados (AGM) 

apresentam menor ponto de fusão, contribuindo com a qualidade, no que se refere a sabor e 

maciez. O ácido oléico (C18:1) é um dos principais ácidos graxos monoinsaturados presentes 

na gordura do animal e é também uma fonte em potencial do aroma da carne durante o seu 

cozimento (Santos Filho et al., 2005; Wood et al., 2008).  

A deposição de gordura intramuscular é determinada pelo balanço entre deposição e 

remoção da gordura, bem como composição da dieta, e vários genes estão associados à 

lipogênese, (como os que regulam a síntese de acetil CoA carboxilase, ácido graxo sintase, 

estearoil-CoA desaturase), à captação de lipídios (lipoproteína lipase), taxa de degradação de 

proteínas no animal vivo (calpastatina, calpaína 3) e lipólise (hormônio do crescimento). A 

calpaína acelera a degradação de proteínas, enquanto que a calpastatina atua como inibidor. O 

hormônio do crescimento (GH) é um potente hormônio lipolítico, que pode causar uma 

redução na massa adiposa no animal. Em bovinos, o GH também está relacionado com o 

perfil de ácidos graxos no tecido adiposo (Clarke, 2000; Archibeque al., 2005; Waters et al., 

2009; Dervishi et al., 2010, 2011; Sorimachi et al., 2011). 
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Portanto, o presente estudo foi conduzido com o objetivo de avaliar os efeitos de uma 

dieta rica em lipidio, com a adição farelo de castanha de caju, sobre a expressão de genes 

relacionados ao metabolismo dos lipídios em carneiros da raça Morada Nova. 

 

2. OBJETIVOS  

 

 

 

Avaliar os efeitos da adição de lipídios na dieta, com a inclusão de farelo de castanha de 

caju (FCC) sobre a expressão de genes relacionados ao metabolismo de lipídios no músculo L. 

dorsi de ovinos.  

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Local do experimento 

 

O trabalho foi realizado durante o período de outubro a dezembro de 2012 em Fortaleza, 

Ceará no setor de ovinocultura pertencente ao Departamento de Zootecnia e no Laboratório de 

Bioenergética no Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, ambos da Universidade 

Federal do Ceará, localizados a 3° 45’ 02’’ de latitude Sul e 38° 32’ 35’’ de longitude Oeste, 

com altitude de 15,5 m, e classificação climática de Koeppen do tipo AW.  
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3.2. Delineamento experimental e manejo dos animais 

 

Vinte carneiros Morada Nova da variedade vermelha, com 18 meses de idade, 

maduros sexualmente foram divididos em dois grupos denominados grupo castanha (GCA) e 

grupo controle (GCO).  

O experimento teve duração de 90 dias, e durante todo o período experimental os 

animais foram mantidos em baias individuais. Ambos os grupos receberam rações totais 

isoprotéicas e isocalóricas (tabela 1), compostas por 50% de feno tifton 85 (Cynodon spp.) e 

concentrado à base de milho moído, farelo de soja e minerais. O grupo controle não recebeu 

farelo de castanha de caju e o grupo castanha recebeu 13% de FCC na dieta. As duas dietas 

foram formuladas atendendo às necessidades nutricionais para a espécie, idade e sexo dos 

animais, segundo recomendações do NRC (2007). Os ingredientes, a ração concentrada e o 

feno foram analisados quanto aos teores de matéria seca (MS), cinzas, proteína bruta (PB) e 

extrato etéreo (EE), de acordo os procedimentos recomendados pela AOAC (1990). As 

análises de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) foram 

realizadas segundo Van Soest et al. (1991). 

Os animais foram alimentados duas vezes ao dia (8h e 17h) e a quantidade de 

concentrado/feno foi ajustada tendo por base o consumo do dia anterior, visando a 

manutenção das sobras em torno de 10% do total fornecido. O consumo do alimento ofertado 

aos animais foi estimado diariamente, para se obter o consumo de matéria seca (CMS) diário. 

Informações sobre peso vivo (PV) foram obtidos a partir de dados coletados quinzenalmente. 

A relação de consumo de matéria seca sobre peso vivo (CMS/PV) e o ganho de peso diário 

(g/dia) também foram calculados. Após o término das coletas de dados, os animais foram 

submetidos a um jejum hídrico alimentar de 18h e abatidos. O peso vivo (kg) em jejum ao 

abate foi utilizado para calcular o rendimento de carcaça (%) ((peso da carcaça/peso em 

jejum) x100).  
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Tabela 1. Percentagem de ingredientes das rações totais fornecidas aos grupos castanha 

(GCA) e controle (GCO). 

Alimentos GCA GCO 

Feno de Tifton 85 (%) 50,00 50,00 

Milho grão (%) 18,30 28,10 

Soja farelo 48% PB (%) 16,63 20,10 

Farelo de castanha de caju (%) 13,00 0,00 

Fosfato bicálcico (%) 0,66 0,80 

Sal comum (%) 0,50 0,50 

Mistura mineral (%)  0,50 0,50 

Calcário (%) 0,41 0,00 

TOTAL 100% 100 

*Mistura mineral comercial (/kg de produto): P: 61g; Ca: 267g; S: 35g; Co: 20mg; Mn: 

2000mg; Cu: 350mg; F: 610mg; Se: 23mg; Mg: 20g; Cr: 60mg; Mo: 500mg; Zn: 

6000mg; Fe: 3000mg; I: 80mg. 
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Tabela 2. Percentagem de nutrientes das ração totais fornecidas aos grupos castanha (GCA) e 

controle (GCO). 

Nutrientes GCA GCO 

Matéria seca (%)  90,47 89,98 

Nutrientes digeríveis totais (%MS) 69,50 69,41 

Fibra em detergente neutro (%MS) 41,77 41,59 

Proteína bruta (%MS) 16,00 16,00 

Extrato etéreo (%MS)  6,51 2,58 

 

3.3. Extração de RNA do músculo Longissimus dorsi 

 

Após o abate dos animais foram coletadas amostras de tecido de aproximadamente 

2cm
2
 do músculo Longissimus dorsi imediatamente após a 13ª vértebra lombar. O fragmento 

foi colocado em microtubos e prontamente imerso em nitrogênio líquido para o congelamento 

ultra-rápido e depois mantido em freezer -80°C até a extração de RNA.  

O RNA total das 20 amostras de L. dorsi foi isolado utilizando-se Trizol, com algumas 

modificações no protocolo sugerido pelo fabricante. Em resumo, 100mg de músculo foram 

macerados com pistilo e incubados em trizol overnight. Após a incubação, as amostras foram 

centrifugadas (12.000 × g for 10 minutos a 4°C). A partir de então, o protocolo seguiu a 

recomendação do fabricante. A pureza e a concentração do RNA foram avaliadas medindo a 

relação entre os comprimentos de ondas 260/280 nm com o auxílio do Nanodrop. A qualidade 

do RNA extraído foi avaliado em gel de agarose 2%, no qual foram visualizadas as bandas de 

RNA ribossomal 28S, 18S e 5S. 

Todas as amostras de RNA foram submetidas ao tratamento com a DNAse (TURBO 

DNA Free, AMBION, Austin, TX) para remoção de DNA genômico, seguindo 

recomendações do fabricante. 
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3.4. Reação de transcriptase reversa 

 

Aproximadamente um micrograma de RNA total do músculo L. dorsi foi usado para 

reação de transcriptase reversa (RT). O cDNA sintetizado foi diluido 10X, sendo utilizado 2 

uL para a reação de qPCR. A reação de RT foi executada em dois passos, onde o mix 1 

incluiu: 1 uL Oligo dT; 1 uL dNTP; dH2O; amostra. Os volumes de água foram ajustados de 

modo a atingir um volume final de 13 uL para o mix 1, o qual foi submetido ao protocolo 

RT1: 5’ a 65°C; 4°C por 2 min. O mix 2 incluiu: 2 µL 10X RT buffer; 1 µL 0,1M DTT; 1 µL 

RNAse block; 1 µL SSIII; 2 µL 25 mM MgCl2. Quando adicionado o mix 2, a reação de RT 

seguiu o protocolo de RT2: 50ºC por 60 min; 70ºC 15min; 4ºC para resfriamento. 

Para avaliar a qualidade do cDNA produzido, foi realizada uma diluição serial (200 

ng, 100 ng, 10 ng, 1 ng e 0,1 ng) do RNA total de músculo, sendo utilizados 2 µl de cada 

produto de RT, para corrida de qPCR. 

 

3.5. Desenho de primers 

 

O desenho dos primers foi feito utilizando-se sequências publicadas no NCBI, através 

do programa Primer3Plus e analisadas com o auxílio de uma ferramenta da bioinformática 

OligoAnalyzer quanto a formação de grampos, homo e heterodimêros. As sequências dos 

primers de todos os genes testados estão descritos na tabela 3. 
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Tabela 3. Primers utilizados para avalição da expressão de genes relacionados ao metabolismo dos lipídios no músculo L. dorsi de ovinos Morada Nova. 

Genes Alvo GenBank  For 

 

Rev 

 

Produto 

cDNA  

Produto 

genômico aT 

Calpaína 3 AF087570.1 For CAGGCTTCCACCTCAACAA Rev GCTTGGTTCAGGCATACA 211 ~900 64 

Lipoproteína lipase X68308.1 For CCTTTCTCCCGATGACGC Rev TGAAGAGATGAACGGAAC 222 222 58 

Hormônio do crescimento EF077162.1 For TCAACTGGCTGCTGACAC Rev TGGGATGGTTTCGGAGAAG 104 332 66 

Ácido graxo sintase GU550066.1 For GCGTTCCACTCCTATTTCAT Rev GCTCACCAGGTTGTTCACATTGTA 183 288 62 

Calpastatina AF071577.1 For AAGTGCTGCTCCACCCAAA Rev GACTGTTTCCTCATCTTCACCAC 215 Não específico 62 

Estearoil-CoA desaturase AJ001048.1 For CCACAACTACCACCACAC  Rev CCAAGGACCAGAAACTCAG 200 260 58 

Acetil-CoA carboxilase X80045.1 For GTCAAGTCCTCTCTGCTCATACACT Rev TATCTATCCACCTCCTCCTT 229 300 52.1 

Genes Referência 

 

For 

 

Rev 

 

Produto 

cDNA 

Produto 

genômico aT 

Gliceraldeido-3-Fosfato desidrogenase  HM043737.1 For ATGTTTGTGATGGGCGTGAA Rev ATGGCGTGGACAGTGGTCATAA 155 155 58 

Proteína ligadora da TATA Box  AY954925.1 For CTGAGTATAATCCCAAGCGGT  Rev GAAGTCCAGGAACTTAGC 219 219 58 

Proteína ribossomal L4 DQ152988.1 For AAAAGGTCTACGCCTCTCAG Rev ACCACCAGGAGCAAGTTT  186 186 58 

beta Actina NM_001009784.1 For TATTGCTGCGCTCGTGGTTGACA Rev ACAATGCCGTGCTCAATGGGGTA 216 400 62 
 

gene ID For  

 

Rev 

 

cDNA 

PRODUCT 

genomic 

PRODUCT best aT 
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3.6. PCR em tempo real 

 

Para as reações de qPCR utilizou-se SYBR Green PCR Master Mix (Applied 

Biosystems, Foster City/EUA). As reações totalizaram volume total de 20 µl, contendo: 10 

µl de SYBR; 7 µl água (Ambion, Austin, TX); 1 µl primer (forward e reverse) e 2 µl da 

amostra. Todas as reações continham a água como controle negativo, e seguiram o seguinte 

protocolo: ativação da Taq por 10 minutos a 95 ºC, seguidos de 40 ciclos de 30 segundos a 

94 ºC para desnaturação, 30 segundos de anelamento, e 30 segundos a 72 ºC para extensão. 

As curvas de melting foram iniciadas aos 60 ºC, com incrementos de 1 ºC por 10 segundos, 

até uma temperatura final de 95ºC. 

 

3.7. Seleção dos genes alvo 

 

Os genes selecionados para avaliação no presente estudo são descritos na tabela 2 e os 

níveis de expressão dos mesmos nas amostras do L. dorsi dos carneiros foram calculados em 

função do número de ciclos de amplificação necessários para a fluorescência (emitida pelo 

SYBR Green) ultrapassar um limiar durante a fase exponencial da reação de PCR, 

denominado cycle threshold (Ct).  
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Tabela 4. Descrição dos genes selecionados para avaliação de expressão no músculo L. dorsi 

em carneiros.  

Enzima Função 

Acetil CoA Carboxilase 

(ACACA) 

Enzima contendo biotina que catalisa a carboxilação do 

acetil-CoA em malonil-CoA, evento limitante na síntese 

dos ácidos graxos. 

Ácido graxo sintase 

(FASN) 

Proteína cuja principal função é catalisar a síntese de 

palmitato a partir de acetil-CoA e malonil-CoA, na 

presença de NADPH, em ácidos graxos saturados de 

cadeia longa. Gene lipogênico. 

Estearoil-CoA 

Desaturase (SCD) 

Enzima envolvida na biosíntese de ácidos graxos, 

principalmente a síntese de ácido graxo oléico. Gene 

lipogênico. 

Lipoproteína lipase 

(LPL): 

O gene LPL codifica a lipase, expressa no coração, 

músculo e tecido adiposo. A LPL funciona como um 

homodímero com a função de hidrolisar os triglicerídeos, 

além de serem fatores de ligação ou de ponte de recptores 

para a captação de lipoproteínas. 

Calpastatina (CAST) Inibidor endógeno da calpaína (protease cisteína 

dependente de cálcio) 

Calpaina 3 (CAPN3) Heterodímero que consiste de subunidades grandes e 

pequenas. É a principal protease intracelular, embora com 

função ainda nao completamente estabelecida. 

Hormônio do 

crescimento (GH) 

A proteína com importante papel no controle do 

crescimento, lipólise e síntese de proteínas. O gene do 

GH, juntamente com outros quatro genes relacionados, 

partilham grande identidade de sequência e a ocorrência 

de splicing alternativo permite a formação de isoformas 

de cada um dos genes, atribuindo maior diversidade e 

especialização da proteína. 

(NCBI, 2013) 

 

3.8. Seleção dos genes referência 

 

No músculo L. dorsi, os principais genes utilizados como referência para estudos 

de expressão foram: GAPDH, RPS18, RPL4, TBP e ACTB (Hou et al., 2013). Para a seleção, 

os valores brutos de Ct foram exportados do programa Realplex (Eppendorf) para uma planilha 

do Excel e posteriormente importados para os programas GeNorm, NormFinder (Saraiva, 2013) 
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e BestKeeper (http://www.gene-quantification.de/bestkeeper.html) de acordo com as exigências 

de cada software, os quais são utilizados para calcular a estabilidade de expressão dos genes 

candidatos a referência. 

A partir do GeNorm, a estabilidade dos genes candidatos é calculada através de um 

valor M e o número de genes necessários para a normalização em diferentes condições através 

da variação da média em pares (valores V) (Vandesompele et al., 2002). O NormFinder 

considera a variação intra e intergrupal dos candidatos a genes de referência, bem como indica a 

melhor combinação (pares) de genes que devem ser utilizados em cada condição (Andersen et 

al., 2004). O valor de estabilidade gerado no programa é utilizado para identificar os melhores 

genes, sendo indicados aqueles com os menores valores. O BestKeeper determina os melhores 

padrões adequados, em cada dez candidatos, e os combina em um índice. O índice pode ser 

comparado com outros dez genes alvo a serem escolhidos, se eles são diferencialmente 

expressos sob um tratamento aplicado. Todo o processamento de dados é baseado no 

cruzamento de pontos (Pfaffl et al, 2004). O gene referência foi selecionado com base na 

maior estabilidade de expressão durante o tratamento com a dieta experimental.  

http://www.gene-quantification.de/bestkeeper.html
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Tabela 5. Descrição dos genes candidatos a referência no estudo de expressão gênica no 

músculo L. dorsi em carneiros 

 

Enzima Função 

Gliceraldeído-3-Fosfato 

Desidrogenase 

(GAPDH) 

O produto desse gene catalisa um importante passo no 

metabolismo dos carboidratos 

Proteína Ribosomal 

(RPS18) 

Os ribossomos, organleas que catalizam a síntese de 

proteínas, consitem de uma subunidade pequena 40S e uma 

subunidade grande 60S. Juntas, essas subunidades são 

compostas por quatro espécies de RNA e aproximadamente 

80 proteínas estruturalmente distintas. Este gene codifica 

uma proteína ribossomal que é um componente da 

subunidade 40S. A proteína pertence à família dos S13P de 

proteínas ribossomais. Está localizada no citoplasma 

Proteína Ribossomal L4 

(RPL4) 

Este gene codifica uma proteína ribosomal que é 

componente da subunidade 60S. A proteína pertence à 

família de proteínas ribossomais L4E e está localizada no 

citoplasma 

Proteína Ligadora do 

TATA Box (TBP) 

O início da transcrição pela RNA polimerase II requer a 

atividade de mais de 70 polipeptídeos. A proteína que 

coordena estas atividades é o fator de transcrição IID, que 

se liga à região promotora para posicionar a polimerase II 

adequadamente, serve como armação para montagem do 

resto do complexo de transcrição e atua como um canal 

para sinais regulatórios. O fator de transcrição IID é 

composta de uma proteína ligadora do TATA e um grupo 

de proteínas conservadas evolutivamente conhecidas 

fatores associados às proteínas ligadoras do TATA (TAFs). 

Os TAFs podem participar na transcrição basal, serve como 

co-ativadores, funcionam no reconhecimento da região 

promotora ou modificam os fatores gerais de transcrição 

para facilitar a montagem do complexo e iniciação da 

transcrição. Este gene codifica a TBP, uma proteína 

ligadora do TATA. 

Actina (ACTB) Este gene codifica uma das seis diferentes proteínas actina. 

Esta actina é a principal constituinte do aparato contrátil e 

uma das duas actinas do citoesqueleto não muscular 

(NCBI, 2013) 
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3.9. Otimização dos primers a serem utilizados para estudo de expressão gênica 

em qPCR. 

 

Os primers foram otimizados utilizando gradiente de temperatura variando de 47-68 

⁰C em qPCR, utilizado-se inicialmente DNA genômico (2 ng/reação) e em seguida, cDNA 

de músculo L. dorsi (50 ng/reação ou 10 ng/reação) de modo a identificar a temperatura de 

anelamento específica para cada primer, e confirmar o tamanho do produto esperado em gel 

de agarose 2%. 

 

3.10. Curva padrão e cálculo da eficiência 

 

A curva padrão foi realizada utilizando-se pool de cDNA de todos os animais de 

experimento, em diluição seriada de 1:1; 1:10; 1:100; 1:1.000; 1:10.000. Após o qPCR, os 

valores de Ct foram utilizados para cáuculo da eficiência de amplificação. 
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Tabela 6. Referências e eficiências dos primers utilizados para estudo de expressão gênica no 

múculo L. dorsi 

 

Genes e números de acesso no NCBI GenBank Eficiência (%) 

Calpaína (AF087570.1) 0.954 

Liloproteína Lipase (X68308.1) 1.142 

Hormonio do Crescimento (EF077162.1) Removido  

Ácido Graxo Sintetase (GU550066.1) 1.432 

Calpastatina (AF071577.1) 0.61 

Estearoil-CoA Desaturase (AJ001048.1) 1.05 

Acetil-CoA Carboxilase (X80045.1) Removido  

Gliceraldeído 3-Fosfato Desidrogenase (HM043737.1) 0.85 

Proteína Ribossomal 18S (DQ386894.1) 0.923 

Proteina Ribossomal L4 (DQ152988) 1.02 

Proteína Ligadora do TATA Box (AY954925.1) 0.914 

Beta Actina (NM_001009784.1) 0.995 

Slope = Ct1(média da triplicata do valor de Ct na diluição 1:1)- Ct5 (média da triplicata do 

valor de Ct na diluição 1:10.000)/4-0 (número de diluições cujos valores de Ct foram 

utilizados) 

Eficiência = 10
-1/(slope da curva padrão)

 -1 

Os genes do hormônio do crescimento e da Acetil-CoA carboxilase foram removidos da lista 

devido baixa especificidade de amplificação. 

 

3.11. Análise estatística  

 
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com dois grupos (GCA e 

GCO) contendo 10 animais cada. As análises estatísticas foram realizadas por meio do 

programa Systat 12 (SYSTAT Software, Inc., EUA), utilizando-se o teste t (P<0,05). Para 

análise de possíveis diferenças entre o GCA e GCO no mesmo período (0, 15, 30, 45, 60, 75 

ou 90 dias) foi utilizado o teste de Tukey (P<0,05). 

Os valores de expressão relativa (delta delta Ct) dos genes alvo foram avaliados 

quanto à normalidade de sua distribuição por meio do teste de Shapiro-Wilk e da assimetria 
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e curtose utilizando o procedimento UNIVARIATE com a opção NORMAL do aplicativo 

estatístico SAS (v. 9.0). Devido à impossibilidade de ajuste da distribuição por meio de 

transformação logarítmica (log(x +1), as variáveis foram consideradas não paramétricas e 

avaliadas entre os tratamentos por meio do teste de Mann-Whitney (Sampaio, 2002) 

utilizando o procedimento NPAR1WAY com a opção WILCOXON do SAS. 

 

4. RESULTADOS  

 

 

4.1 Desempenho, consumo de matéria seca e peso de carcaça quente 

 

A percentagem do consumo de matéria seca em relação ao peso vivo foi inferior no 

grupo castanha a partir dos 60 dias até os 90 dias (GCA: 2,9 ± 0,1; GCO: 3,4 ± 0,1) (p<0,05) 

(Tabela 7). Esta diferença não foi significativa com relação à média final do consumo 

durante todo o experimento. Os animais aumentaram significativamente de peso a cada 15 

dias, ao longo dos 90 dias do experimento (Tabela 8). Não houve diferença estatistica quanto 

ao ganho de peso diário entre os grupos. O ganho de peso médio também  não diferiu entre 

os animais dos dois grupos (GCA: 120,4 kg ± 8,2; GCO: 126,8 kg ± 8,6).  

Ao final do experimento, os pesos ao jejum (GCA: 46,7 ± 1,3 kg; GCO: 48,4 ± 1,1 kg) e 

de carcaça quente (GCA: 23,1 ± 0,6 kg; GCO: 24,1 ± 0,6 kg) não diferiram entre os grupos de 

animais (P > 0,05). O rendimento de carcaça nos grupos castanha (49,4 ± 0,3 %) e controle (49,7 

± 0,5 %) que não foram diferiu estatisticamente (P > 0,05) (Tabela 4). 
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Tabela 7. Consumo de matéria seca e peso vivo de ovinos Morada Nova alimentados com ou sem farelo de castanha de caju. 

 

 

Parâmetros 0 dias 15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 

 GCO  GCA  GCO  GCA  GCO  GCA  GCO  GCA  GCO  GCA  GCO  GCA  GCO  GCA  

CMS/PV (%) 3,5±0,2ab  3,9±0,1a  3,4±0,1ab  3,6±0,1ab  3,3±0,1ab  3,5±0,1abc  3,0±0,1abc  3,2±0,1bc  2,9±0,1bc A  3,4±0,1acb B  2,7±0,1c A  3,2±0,1bc B  2,8±0,1c A  3,1±0,1c B  

PV (kg) 35,1±1,2a  35,9±1,0a  37,0±1,2b  38,0±0,9b  39,5±1,4c  40,4±1,0c  41,3±1,2d  41,5±1,0d  42,7±1,2e  43,3±1,1e  44,1±1,3f  45,4±1,1f  46,9±1,2g  48,3±1,3g  

Legenda: GCA: Grupo Castanha; GCO:Grupo Controle; CMS/PV:Consumo de matéria seca pelo peso vivo; PV: Peso Vivo.  

Letras minúsculas diferentes: diferenças significativas entre períodos (semanas) no mesmo tratamento (castanha ou controle) (Teste t; P < 0,05).  

Letras maiúsculas diferentes: diferenças significativas entre tratamentos (castanha ou controle) no mesmo período (semanas) (Teste de Tukey; P < 0,05). 
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Tabela 8. Parâmetros ao abate de ovinos Morada Nova alimentados com ou sem farelo de 

castanha de caju. 

Parâmetros (GCA) (GCO) 

Peso vivo em jejum (kg)  46,7 ±1,3 48,4 ±1,1 

Peso da carcaça quente (kg)  23,1 ±0,6 24,1 ±0,6 

Rendimento de carcaça (%)  49,4±0,3 49,7 ±0,5 

Ganho de peso médio diário após 90 dias (g/dia)  120,4 ±8,2 126,8 ±8,6 

  

 

 

4.2. Qualidade do RNA total 

 

O RNA total avaliado através de gel de agarose 2% apresentou as bandas 

correspondentes às duas subunidades ribossomais 28S e 18S, e uma terceira banda no qual 

estão localizados micros RNAs de baixo peso molecular (figura 1). 
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Figura 1: RNA total de músculo L. dorsi em gel de agarose 2%. As 

bandas superiores indicam as bandas de subunidade 28S e 18S. A 

banda inferior do gel indica a subunidade 5S. Os números em 

vermelho referem-se à identificação dos animais. 

 

4.3. Otimização dos primers 

A otmização dos primers por gradiente de temperatura permitiu avaliar as 

especificidade dos primers utilizados no presente estudo (figura 2 A-F). Dentre os primers 

testados, os primers para acetil-CoA carboxilase (ACACA) e hormônio do crescimento 

(GH) não amplificaram os produto esperados com amostras de DNA genômico nem para 

cDNA, ambos sendo retirados da lista de genes alvo. A figura 2 A-F mostra os géis de 

agarose contendo os amplicons de todos os genes testados. Após a validação dos genes por 

qPCR e gel de agarose.  
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Figura 2 A-F: Géis de agarose (2%) contendo produtos de qPCR dos genes alvo e 

referência. Marcador: primeira linha à esquerda ou última linha à direita. Água: linha 2, da 

esquerda para a direita. Amostras em gradiete de temperatura: linhas 3-9.  
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4.4. Valores de expressão gênica dos genes candidatos a referência  

 

Os candidatos a gene referência foram avaliados através de qPCR, nos quais foram 

utilizados amostras de músculo Longissimus dorsi coletados de 20 animais Morada Nova 

alimentados ou não com dietas contendo farelo de castanha de caju. Os resultados de qPCR 

são descritos na forma de média dos valores de Ct, as quais variaram de 15,85 a 29,16. 

 

 

 

 

Gráfico 1. Valores médios de Ct dos genes candidatos a referência para avaliação de 

expressão gênica em amostras de L.dorsi. Barras indicam valores mínimos e máximos 

nos valores de Ct. 

 

4.5. Análise dos resultados do GeNorm 

 

Dentre os genes avaliados pelo GeNorm, todos apresentaram valor M abaixo do 

ponto de corte de 1,5. Os valores M fornecidos pelo GeNorm para cada gene variou de 0,629 

a 0,256. Baseando-se no valor M de cada gene, pode-se classificar os mesmos quanto à 

  ACTB  GAPDH   RPL4  RPS18   TBP 

 Genes candidatos a referência 
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estabilidade, sendo GAPDH (0,256) o mais estável; seguido pelo RPL4 (0,266), RPS18 

(0,285), TBP (0,323) e ACTB (0,629), como o menos estável. O programa GeNorm estima o 

número de genes referência necessários para a normalização através das variações aos pares 

(valor V). O valor V é baseado nos menores valores M encontrados pelo programa e deve 

estar abaixo de 0,15. O programa sugere a combinação de dois genes (0,102) ou três (0,081). 

 

 

 

Gráfico 2. Valores de estabilidade (M) dos genes candidatos a referência para 

estudos de expressão gênica utilizando amostras de músculo L. dorsi. 

 

 

Gráfico 3. Valores V fornecidos pelo GeNorm para os cinco candidatos a gene 

referência para avaliação de expressão gênica de musculo L. dorsi. 

M
éd

ia
 d

a
 e

st
a

b
il

id
a

d
e 

d
e 

ex
p

re
ss

ã
o

 

(M
) 

Genes candidatos a referência 

V
ar

ia
çã

o
  

d
o

s 
 p

ar
es

  
(V

) 

Total de amostras 



 

 

131 

 

 

4.6. NormFinder e BestKeeper 

 

A fim de confrontar os resultados fornecidos pelo GeNorm, os valores brutos de Ct 

foram convertidos em dados de expressão relativa através do método delta Ct e delta-delta 

Ct (Livak e Schmittgen, 2001), os quais foram submetidos à análise no programa 

NormFinder (Andersen et al., 2004). O NormFinder se baseia na estimativa de variância e 

classifica os genes de acordo com a sua estabilidade conforme as condições experimentais, e 

dessa forma identifica os genes mais estáveis, os quais possuem os menores valores de 

estabilidade.  

Os resultados gerados no NormFinder apontam o GAPDH como o gene mais estável, 

seguido pelos genes TBP, RPL4, ACTB e RPS18. A tabela 7 abaixo descreve os valores 

fornecidos pelo NormFinder. 

Os dados brutos de Ct também foram utilizados para determinar a estabilidade de 

expressão dos genes candidatos a normalizadores usando o  programa BestKeeper. Este 

software calcula a estabilidade de expressão baseando-se no coeficiente de correlação (r) que 

classifica os genes em um índice BestKeeper, o qual consiste na média geométrica dos 

valores de Ct do(s) melhor(es) gene(s) de referência. No presente estudo, o BestKeeper 

revelou o GAPDH (0,68) como o gene mais estável; seguido pelos genes RPL4 (0,59), TBP 

(0,38), ACTB (0,36) e RPS18 (0,18). A tabela 10 abaixo mostra os valores de coeficiente de 

correlação (r) e p-value para todos os genes candidatos estudados. 
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Tabela 9. Valores de estabilidade fornecidos pelo programa NormFinder para os genes 

candidatos a referência para estudos de expressão gênica utilizando amostras de L. dorsi. 

Gene Valores de Estabilidade 

ACTB 0,217 

GAPDH 0,059 

RPL4 0,188 

RPS18 0,257 

TBP 0,080 
Melhor combinação de dois genes com menor valor de 

estabilidade (GAPDH e TBP) 0, 052 

  

 

Tabela 10. Valores de coeficiente de correlação fornecidos pelo programa BestKeeper para 

os genes candidatos a referência para estudos de expressão gênica utilizando amostras de L. 

dorsi. 

Análise de regressão:    HKG vs. BestKeeper       

  ACTB GAPDH RPL4 RPS18 TBP 

  HKG 1 HKG 2 HKG 3 HKG 

4 

HKG 5 

  vs. vs. vs. vs. vs. 

  BK BK BK BK BK 

            

coef. de corr. [r] 0,36 0,68 0,59 0,18 0,38 

coef. de det. [r^2] 0,13 0,46 0,35 0,03 0,14 

intercept [CP] 5,54 -24,12 -13,97 16,54 12,97 

slope [CP] 0,86 1,98 1,60 0,09 0,70 

SE [CP] ±1.506 ±1.443 ±1.473 ±0.333 ±1.162 

p-value 0,007 0,001 0,001 0,180 0,005 

Poder do HKG [x-fold] 1,81 3,94 3,03 1,07 1,63 

 

 

4.7. Expressão gênica associada ao tratamento dos animais com castanha de caju 

 

Dentre os genes selecionados como alvos para este estudo, apenas quatro 

apresentaram parâmentros dentro do esperado após os testes de validação utilizados. São 

eles: stearoil-CoA desaturase (SCD), ácido graxo sintase (FASN), lipoproteína lipase (LPL) e 

calpaína (CAPN3). Houve diferença estatistica entre os grupos de carneiros alimentados sem 
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e com castanha de caju com relação à expressão dos genes SCD (p<0,01) e FASN (p<0,05), 

mas não para os genes LPL (p=0,1022) e CAPN3 (p=0,0939). Os genes GH e ACACA foram 

removidos da lista de genes alvos devido à baixa especificidade de seus primers, com 

amplificação de múltiplos produtos ou síntese de produto com tamanho diferente do 

esperado. O gene CAST também foi removido da lista de alvos devido a baixa eficiência de 

amplificação dos primers.  

 

 

 

Gráfico 4. Genes avaliados no presente estudo (SCD, FASN, LPL, CPN3). Barras com letras 

diferentes indicam diferença estatística. Ausência de barras indicam que não houve diferença 

estatística. 

p<0,1022 

p<0,05 
p<0,01 

p<0,0939 
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5. DISCUSSÃO  

 

Apesar das muitas pesquisas no campo da nutrição animal, não há um consenso sobre 

os efeitos das diversas fontes lipídicas adicionadas à dieta sobre o metabolismo dos lipídios, 

no músculo ou teor de gordura intramuscular. Assim, diante de tantas variáveis associadas 

ao tipo de lipídio usado, as pesquisas tem se voltado para a compreensão do mecanismo de 

ação do gene responsável pela incorporação dos AGPs/AGMs nos tecidos – o gene SCD.  

O gene SCD tem sido foco de pesquisas dada a importância da enzima SCD para a 

desaturação do ácido vacênico em CLA no músculo bovino (Waters et al., 2009), o que a 

define como a principal responsável pela modificação do perfil lipídico no músculo nesta 

espécie. Entretanto, foram observados resultados variáveis na resposta transcricional do gene 

SCD em resposta a AGPs na dieta. Avaliando a quantidade de CLA no leite de vacas 

alimentadas com dietas ricas em AGPs, Keating e colaboradores (2005) observaram que os 

valores de CLA variavam bastante entre os animais, apesar das vacas receberem a mesma 

dieta. A variabilidade na expressão do SCD observada pode ser explicada pela ocorrência de 

polimorfismos no gene. Mannen (2011) decreveu a ocorrência de diferentes genótipos para 

os genes SCD e SREBP, e observou que determinados genótipos afetam a deposição de 

AGM no tecido adiposo e gordura intramuscular, respectivamente. Outro fator destacado 

pelo autor foi a existência de polimorfismos na SREBP-1c, capaz de afetar a percentagem de 

AGM na carcaça de bovinos. 

Para avaliar a resposta do gene SCD aos ácidos oléico e linoléico, ovinos de 

terminação foram submetidos a uma dieta enriquecida com esses ácidos graxos por sete dias. 

O resultado foi uma correlação positiva entre a expressão do gene SCD e a dieta (Daniel et 

al., 2004). Embora os autores tenham utilizado uma dieta de composição lipídica semelhante 

à castanha de caju, os resultados encontrados por Daniel e colaboradores (2004) foram 

contrários aos observados no presente trabalho com ovinos Morada Nova. A explicação para 

100 
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essa resposta pode ser tempo de experimento (sete dias versus 90 dias no presente estudo), 

dado que o gene pode apresentar diferenças na expressão em resposta ao estímulo, no caso, 

o lipídio adicionado à dieta. Outra hipótese para essa resposta refere-se à ocorrência de 

polimorfismos no gene SCD, levando a um comportamento diferenciado do gene, tal como 

foi descrito por Mannen (2011), o qual observou diferenças na deposição de gordura 

muscular de bovinos portadores de genótipo homozigoto ou heterozigoto para o gene SCD. 

Outro trabalho avaliando a expressão do gene SCD em bovinos alimentados com dieta 

acrescida de ácido oleico observou resultado semelhante ao encontrado no presente estudo, 

ou seja, houve repressão da transcrição do gene SCD nos bovinos (Keating et al., 2006) da 

mesma forma como foi observado nos carneiros Morada Nova alimentados com ração 

contendo FCC.  

Os valores de expressão para o gene SCD no músculo L. dorsi em ovinos Morada 

Nova indicam uma inibição por parte dos AGMs/AGPs presentes no FCC. A castanha de 

caju utilizada nesse estudo continha entre 33-40% de extrato etéreo, sendo o ácido linoléico 

(18:2 n-6) e o ácido oléico (18:1 n-9) os lipídios mais prevalentes dentre os demais (Santos-

Filho et al., 2005; Pimentel et al., 2007), e os animais foram submetidos à dieta contendo 

13% de FCC por 90 dias. Seguindo na mesma linha, Santos-Filho e colaboradores (2005), 

avaliaram o perfil lipídico no músculo L. dorsi de caprinos suplementados com dieta 

contendo 13% de FCC. Embora os animais tenham recebido a ração tratamento por 

aproximandamente 7-8meses, não foi observado efeito da dieta sobre a percentagem de 

ácido oléico e linoléico na carne. Segundo os autores, esses resultados podem ser 

justificados pela utilização de nível insuficiente de ácido oléico na dieta capaz de atingir o 

nível de saturação do rúmen. A não modificação no perfil lipídico da L.dorsi de caprinos 

após inclusão de FCC pode ser explicada a partir dos resultados de expressão gênica 

observados no presente trabalho, no qual a expressão do gene SCD mostrou-se inibida pelo 

FCC.  
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No presente trabalho, a expressão dos genes LPL e CAPN3 não foram influenciados 

pela dieta contendo castanha de caju, diferente dos genes SCD e FASN, que foram 

reprimidos no grupo alimentado com FCC. Os genes SCD, FASN e LPL pertecem ao grupo 

de genes lipogênicos e apresentam a mesma forma de controle transcricional (Dervishi et al., 

2011; Shimano, 2001). A CAPN3 é uma protease dependente de Ca
+2

 com atividade 

proteolítica limitada e, embora esteja envolvida em sistemas de defesa contra uma variedade 

de estresse, seu mecanismo de ação não foi completamente compreendido (Sorimachi et al., 

2011). A proteína LPL é responsável pela degradação de triglicerídios e, estudos mostraram 

que o sistema de manejo induziu aumento de expressão do gene LPL no músculo 

semitendinoso em cordeiros (Dervishi et al., 2011). A proteína FASN promove a síntese de 

ácidos graxos e, tem sido relatado que, enquanto dietas ricas em AGPs n-3 e n-6 inibem sua 

transcrição, o ácido oléico é incapaz de alterar sua expressão (revisto em Duplus e Forest, 

2002). O gene SCD codifica uma enzima que catalisa a introdução de uma ligação dupla cis 

entre os carbonos 9 e 10 de substratos acil graxo CoA, resultando na produção de ácidos 

graxos monosaturados (Kim et al., 2002).  

Os genes lipogênicos FASN, LPL, SCD possuem uma característica em comum, que é 

a presença de uma sequência de DNA na região promotora chamada ―elementos de resposta 

ao esterol‖ (SRE), na qual se liga um fator de transcrição (SREBP), e, mais especificamente, 

a proteína SREBP-1c. Pesquisas apontam diferentes mecanismos de ação dos AGPs sobre a 

inibição da SREBP-1c. O primeiro mecanismo seria devido à presença de uma região 

responsiva aos AGPs na sequência SRE, no ponto crítico de ligação da proteína SREBP-1c 

(Tabor et al., 1999), como demonstrado na Figura 3A. Um segundo mecanismo foi sugerido 

através de receptores LXR/RXR (receptores X do fígado/receptores X retinóides) visto na 

figura 3B (Shimano, 2001). Entretanto, também foi observado que a ingestão de dietas ricas 

em PUFAs levou a uma supressão na expressão de SREBP, regulação esta que parece 
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ocorrer em um momento pós transcricional, havendo um aumento da instabilidade do 

mRNA da proteína SREBP-1c causado pelos AGPs (Xu et al., 1999).  

 

 

Figura 3. Diferentes mecanismos de ação dos AGPs sobre a expressão de genes lipogênicos. 

Figura A indica a existência de região responsiva aos AGPs na sequência SRE, no ponto 

crítico de ligação da proteina SREBP-1c (Tabor et al., 1999). Figura B indica mecanismo de 

ativação/inibição da região promoter do gene SREBP-1c 

 

Muito tem sido discutido sobre as SREBPs e como essas moléculas são responsivas 

aos ácidos graxos poliinsaturados, mas estes compostos não exercem apenas ação sobre os 

genes lipogênicos possuidores de sequências SRE no promoter. Diversos estudos tem 

mostrado que os AGPs são ligantes endógenos dos PPARs, fatores de transcrição que se 

ligam aos elementos resposta dos proliferadores de peroxissomos levando a ativação de 

A 

B 

AGP 
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genes associados a β oxidação (Sampath e Ntambi, 2004; Meadus et al., 2002). Ao contrário 

dos demais genes (SCD, FASN e LPL), o gene CAPN3 não possui elemento resposta ao 

proliferador do peroxissomo (PPER) (Meadus et al., 2002), não sendo portanto responsivo 

aos AGMs e AGPs presentes na dieta contendo castanha de caju.  

As pesquisas utilizando castanha de caju na alimentação animal ainda encontram-se 

em estágios iniciais. Maiores estudos sobre seus efeitos tanto sobre a expressão gênica como 

sobre o perfil lipídico na carcaça devem ser realizados a fim de melhor compreender a forma 

como esse alimento pode influenciar no metabolismo dos lipídos em ruminantes. Embora, os 

resultados encontrados em caprinos e ovinos até o momento indiquem inicialmente um 

efeito negativo por parte da castanha sobre a expressão dos genes SCD e FASN, bem como 

sobre a composição de ácidos graxos na carcaça, estudos podem ser realizados utilizando um 

nível de FCC na dieta sem que haja compromentimento do consumo, como demonstrado em 

estudos anteriores (Pimentel et al., 2011, 2012; Brasil, 2003; Rodrigues et al., 2003; 

Medeiros, 2005).  

 

6. CONCLUSÃO 

 

A inclusão do farelo de castanha de caju na dieta levou à repressão dos genes 

lipogênicos SCD e FASN no músculo L. dorsi de carneiros Morada Nova alimentados com 

dieta suplementada por 90dias. Maiores estudos devem ser realizados a fim de aprofundar os 

efeitos da castanha sobre a expressão de genes relacionados ao metabolismo dos lipídios em 

ruminantes.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do trabalho aqui descritos pode-se concluir que o estudo a cerca do RNA 

espermático pode ser usado como uma ferramenta na detecção precoce de doenças como no 

caso da displasia da bainha fibrosa, cuja origem remete a alterações ocorridas durante a fase 

de paquíteno da espermatogênese. A mesma metodologia do estudo em humanos pode ser 

aplicada com amostras de outras espécies, conforme demonstrado no estudo com 

espermatozóides de carneiros. A detecção do mRNA para a HSP70 no espematozóide de 

carneiros Morada Nova abre perspectivas para estudos futuros sobre os efeitos do mRNA 

HSP70 no desenvolvimento embrionário, entretanto, maiores estudos devem ser realizados 

de modo a verificar se uma dieta contendo farelo de castanha de caju é capaz de alterar o 

perfil de transcritos no espermatozóide assim como alterou a expressão dos genes SCD e 

FASN no músculo L. dorsi. 
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