
INTRODUÇÃO

A degeneração testicular (DT) representa a maior causa de
infertilidade em touros e, embora muitos avanços tenham sido
observados no tocante a compreensão da etiopatogenia da
doença, até o momento poucas são as opções disponíveis para
o tratamento desse quadro. Nesse contexto, as células tronco
mesenquimais alogênicas (CTMs) têm sido empregadas em
diversas áreas da Medicina Veterinária para o tratamento de
diferentes desordens graças as suas ações de
imunomodulação e estímulo a reparação tecidual. No entanto,
poucos são os trabalhos disponíveis na literatura que
abordaram o uso das CTMs como estratégia terapêutica para o
tratamento da degeneração testicular de touros. O presente
relato tem por objetivo apresentar o caso de um reprodutor
da raça Tabapuã doador de sêmen, manejado em regime de
Central de Inseminação Artificial e submetido à terapia celular
em função de degeneração bilateral dos testículos.

MATERIAL & MÉTODOS

Reprodutor da raça Tabapuã, 6 anos de idade, 1082 Kg de
peso; após cumprir período de quarentena foi iniciado
programa de coleta de sêmen (4 saltos por semana) para
criopreservação (Central Bela Vista, Botucatu – SP). Depois de
3 meses de coleta e obtenção de sucessivos ejaculados com
baixa qualidade (reduzida motilidade total e progressiva e alto
percentual de defeitos espermáticos maiores, sobretudo de
cabeça e gotas citoplasmáticas proximais), o animal foi
submetido a exame clínico reprodutivo e ultrassonográfico do
aparelho reprodutor. No referido exame foi constado padrão
ultrassonográfico heterogêneo do parênquima testicular, com
presença de áreas focais de calcificação (pontos
hiperecogênicos formadores sombra acústica) envolvendo
ambos os testículos (Figura A). Frente aos achados
ultrassonográficos e do espermograma foi estabelecido o
diagnóstico de degeneração testicular bilateral. Em função do
alto valor zootécnico do animal e do prognóstico desfavorável
do quadro clínico, foi indicado o uso de CTMs alogênicas
(Figura C) para o tratamento reprodutivo. Para esse caso foi
utilizado protocolo a base de três aplicações intratesticulares
(uma ao mês) conduzidas bilateralmente empregando agulhas
hipodérmicas 20×5,5mm; em todas as aplicações as agulhas
foram introduzidas na região centro-testicular, seguido pela
deposição em leque de 10x106 de CTMs refrigeradas em cada
testículo (Figura B). A partir de modelo de análise de medidas
repetidas no tempo (ANOVA, Graphpad Prism 5.0®) foi
comparada a presença de alterações ultrassonográficas do
parênquima testicular, além das variáveis peso do sêmen (g);
concentração (milhões/ml) e motilidade espermática total (%);
vigor (0-5); defeitos maiores, menores e totais (%), antes e
após (considerados os resultados de cada variável durante o
tratamento e ao longo do mês subsequente às aplicações de
CTMs) o estabelecimento da terapêutica.
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FIGURA A: Imagem ultrassonográfica do parênquima testicular direito evidenciando
sinais de degeneração testicular (pontos hiperecogênicos formadores de sombra
acústica). FIGURA B: Aplicação intratesticular de CTMs com agulha hipodérmica.

RESULTADOS & DISCUSSÃO

B

Não foram observadas diferenças para a ecotextura do
parênquima testicular quando comparados os momentos pré e
pós terapia celular. No entanto, foi observado (Tabela-1)
aumento de volume (6,7 ± 3,8g antes e 9,9 ± 4,4g pós-
tratamento; P=0,009) e da concentração do ejaculado (515,1 ±
320,4 x 106/mL antes e 829,9 ± 428,0x106/mL pós-tratamento;
P=0,006), porém sem efeitos significativos sobre a motilidade
(36,7 ± 18,0 e 33,3 ± 16,0; P=0,3760) e vigor espermático (2,3
± 0,8 e 2,5 ± 0,67; P=0,4469), respectivamente antes e após o
início das aplicações de CTMs. Do ponto de vista morfológico,
foi observada redução da proporção de gotas citoplasmáticas
proximais (18,4±9,3 e 10,8±7,0; P=0,0115), porém sem
diferenças relacionadas a contagem de defeitos morfológicos
maiores (P=0,2785), menores (P=0,6120) ou totais (P=0,5879).
A DT envolve alterações da função testicular e epididimária,
resultando em falhas no processo de divisão celular e
consequente diminuição na produção e/ou na qualidade dos
espermatozoides. Embora as CTMs não sejam capazes de se
diferenciar em células da linhagem espermatogênica, estudos
anteriores demonstraram efeitos proliferativos e regenerativos
associados a terapia celular, resultados semelhantes aos do
presente relato, onde se observou proliferação celular
expressa pelo aumento do peso dos ejaculados e da
concentração espermática. Adicionalmente, observou-se a
redução da proporção de gotas citoplasmáticas proximais,
sinalizando também discreta melhora no processo de
espermatocitogênese.

A

Concluiu-se que o uso de células tronco mesenquimais, no
protocolo proposto, resultou em melhora parcial do quadro de
degeneração testicular, porém sem efeitos de curto prazo
sobre motilidade e morfologia espermática.

CONCLUSÃO

FIGURA C: Cultivo primário de células derivadas de tecido adiposo subcutâneo
bovino. A) Aspectos das células logo após o plaqueamento (Seta: detalhe do aspecto
arredondado das células em suspensão); B) Células aderidas apresentando
morfologia fibroblastóide após 48 horas de cultivo (Seta: detalhe da morfologia
alongada após a aderência ao frasco); C) Células com aproximadamente 72 horas de
cultivo iniciando a formação do tapete celular; D) Tapete celular apresentando
confluência de 80%. Aumento de 100X.

A

C

B

D

Variáveis qualidade Seminal Pré-tratamento Pós-Tratamento P-valor

Peso do sêmen (g) 6,7 ± 3,8a 9,9 ± 4,4b 0,0095

Concentração (milhões/mL) 515,1 ± 320,4a 829,9 ± 428,0b 0,0064

Motilidade espermática (%) 36,7 ± 18,0 33,3 ± 16,0 0,3760

Vigor (0-5) 2,3 ± 0,8 2,5 ± 0,67 0,4469

Defeitos Maiores (%) 40,0 ± 8,7 37,4 ± 9,7 0,2785

Defeitos Menores (%) 8,7 ± 4,5 9,8 ± 8,5 0,6120

Defeitos Totais (%) 48,7 ± 9,4 46,5 ± 11,8 0,5879

Gotas proximais (%) 18,4 ± 9,3a 10,8 ± 7,0b 0,0115
ab Letras diferentes na mesma linha indicam as diferenças estatísticas encontradas (P<0,05).

Tabela 1: Evolução dos diferentes parâmetros de qualidade do sêmen (média ±

SD) de touro Tabapuã no período pré (junho a dezembro de 2021) e pós-

tratamento com células tronco mesenquimais.
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