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ESPERMIOGÊNESE ALTERADA EM UM TOURO DOADOR DE SÊMEN: RELATO DE CASO 

INTRODUÇÃO

DESCRIÇÃO DO CASO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância da avaliação andrológica completa de
touros, destinados tanto para monta natural quanto para
doação de sêmen em centros de coleta e processamento
de sêmen (CCPS), é evidenciada quando os veterinários
andrologistas encontram situações clinicas graves tais
como: degeneração testicular, disfunção do epidídimo,
maturidade sexual tardia, imaturidade sexual ou
espermiogênese alterada. A espermiogênese é o processo
final da espermatogênese onde a espermátide se
transforma em espermatozoide. É nesse momento que
ocorrem as lesões nos principais segmentos do
espermatozoide especialmente no acrossoma, no formato
da cabeça, na condensação da cromatina e na formação
dos vacúolos nucleares. O exame andrológico completo
abrange a avaliação imediata do sêmen: volume,
concentração/ml, motilidade/vigor, % de vivos e mortos e
pH. No laboratório é realizado o exame morfológico que
indicará a situação da espermiogênese nas últimas 4
semanas anteriores a coleta do sêmen. A espermiogênese
completa dura em torno de 17 dias no touro e o trânsito
dos espermatozoides pelo epidídimo dura em torno de 11
dias, independente da frequência de coletas. Assim
podemos interpretar o que está acontecendo com o touro
no momento da avaliação do sêmen.

Touro jovem doador de sêmen, com 26 meses de idade no
início das coletas de sêmen, contratado como doador por
um CCPS no sul do Brasil. O quadro de produção do touro
ao longo de 12 meses não alterou em momento algum,
apresentando sempre altos níveis de morfologia
espermática alterada e com razoável motilidade e vigor no
exame inicial. Os transtornos graves de espermiogênese
podem estar ligados a um gene autossômico recessivo. As
anormalidades de acrossoma podem ser induzidas pela
maturação incompleta de uma determinada população de
espermatozoides. Entretanto, há casos em que ocorrem
como o principal ou mesmo único defeito significativo no
ejaculado e com uma frequência constante, tendo sido
diagnosticado no touro como espermiogênese imperfeita.
Esse quadro clínico caracteriza subfertilidade em touros.
Alguns autores descrevem a espermiogênese imperfeita
como uma hipo-espermatogênese de natureza congênita
acompanhada às vezes de testículos de tamanho reduzido.
Segundo alguns pesquisadores, trata-se de um quadro
clínico hereditário que causa infertilidade severa podendo
atingir a esterilidade. Não há tratamento e os portadores
devem ser eliminados da reprodução para não disseminar
o problema nos seus descendentes.

As características de volume e concentração total estão
dentro do padrão para taurinos e suas cruzas. A
motilidade encontra-se abaixo do percentual mínimo
para congelação que é de 60%. O quadro clínico desse
relato de caso mostra a importância do exame
morfológico para avaliar a espermiogênese,
principalmente na diferenciação final da espermátide em
espermatozoide.

No caso relatado, o doador de sêmen manteve as
alterações morfológicas em média de defeitos totais =
96%, sendo defeitos maiores = 86% e defeitos menores
= 10% em 19 ejaculados avaliados. Os defeitos maiores
estão diretamente ligados a espermiogênese e os
defeitos menores são ocasionados principalmente
durante o trânsito pelo epidídimo. As características
físicas de 39 ejaculados avaliados apresentaram a média
de volume = 8,8 mL, motilidade inicial = 54% e
concentração de espermatozoides = 997 milhões/mL,
com concentração no ejaculado = 8,68 bilhões de
espermatozoides.

Gráfico 2. Principais defeitos maiores encontrados em 13
amostras de sêmen do touro com espermiogênese alterada.

Gráfico 1. Percentuais de defeitos maiores, menores e totais
encontrados em 13 amostras de sêmen do touro.

Figura 1. Imagens obtidas através de microscópio Zeiss AxioLab A1
com auxílio do sistema CASA IVOS II Hamilton Thorne, USA (1000
aumentos). As imagens mostram as principais alterações de
cabeça encontradas nos 13 ejaculados.
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