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RESUMO. O objetivo deste trabalho foi avaliar a relação entre a morfometria da cabeça do 
espermatozoide e a compactação da cromatina com as taxas de clivagem e formação de 
blastocisto em programas de produção de embriões in vitro (PIV). Neste estudo foram 
utilizados dados de 38 rotinas de PIVs com sêmen de touros zebuínos com espermograma 
de rotina normal, realizadas em dois diferentes laboratórios de Uberaba, Minas Gerais, 
Brasil. Para avaliar a morfometria e compactação da cromatina, foram usados esfregaços de 
sêmen corados com azul de toluidina e avaliados por análise de imagem computacional. A 
cromatina foi avaliada quanto à intensidade de compactação e homogeneidade. Os 
resultados permitem concluir que pequenas variações na morfometria da cabeça e na 
compactação da cromatina espermática pouco influenciam a clivagem e o número de 
blastocistos morfologicamente normais na PIV. 
Palavras-chave: azul de toluidina, bovinos, cromatina, espermatozoides, fertilização in vitro. 

ABSTRACT. Chromatin packaging and sperm head morphometry on "in vitro" 

fertilization programs with zebu bulls. The objective of this work was to evaluate the 
relationship between sperm head morphometry and chromatin packaging with the cleavage 
ratio and blastocyst formation during in vitro fertilization programs (IVF). Data of 38 IVFs 
using semen of zebu bulls with normal spermogram, carried out at two laboratories in 
Uberaba, Minas Gerais, Brazil, were used in this study. Sperm smears stained with 
toluidine blue and analyzed by computer image analysis were used to evaluate the 
morphometry and chromatin packaging. The packaging intensity and homogeneity of 
sperm chromatin were evaluated. The results made it possible to conclude that light 
variations in the head morphometry and chromatin packaging had little influence on the 
cleavage and number of morphologically normal blastocysts during IVF. 
Key words: toluidine blue, bovines, chromatin, spermatozoa, in vitro fertilization. 

IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

O espermograma é o principal método de 
diagnóstico de fertilidade do macho utilizado na 
rotina veterinária. Dentre várias características 
espermáticas avaliadas no espermograma de rotina, 
estão a motilidade e a morfologia dos 
espermatozoides. Estas análises podem não ser 
suficientes, uma vez que não avaliam a estrutura 
interna da célula espermática como, por exemplo, a 
cromatina (DNA e proteínas específicas), que pode 
indicar melhor o status funcional dos 
espermatozoides, habilidade de fecundação e 
desenvolvimento embrionário (Beletti et al., 2004). 

As alterações morfológicas dos espermatozoides 
identificadas no espermograma de rotina 

comprovadamente interferem na taxa de fertilização 
em PIV (Jedrzejczak et al., 2005; Kawai et al., 2006). 
A avaliação do sêmen a ser utilizado em FIV segue os 
mesmos padrões do espermograma de rotina 
(Vincent e Nadeau, 1984), e geralmente não se avalia 
a integridade cromatínica. 

Estudos mostram que alterações na proporção 
relativa das protaminas 1 e 2 em espermatozoides 
humanos podem influenciar a condensação da 
cromatina espermática, refletindo na fertilidade 
(Gagnon, 1999). Apesar de possuir somente um tipo 
de protamina, anormalidades na condensação da 
cromatina espermática podem ser encontradas em 
touros. A baixa condensação da cromatina 
espermática pode levar a defeitos no DNA. Esta 
susceptibilidade pode ser correlacionada à presença 
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de fitas de DNA quebradiças, as quais podem ser 
provocadas, em parte, pelo estresse oxidativo e, 
possivelmente, pelo mecanismo apoptótico. Alguns 
espermatozoides com anormalidades na cromatina 
podem fecundar ovócitos in vivo e in vitro, porém o 
defeito no DNA pode persistir durante todo o 
período embrionário, induzindo à apoptose, à 
desestruturação embrionária e ao aborto (Ellington  
et al., 1998; Twigg et al., 1998). 

Gledhill (1966) identificou pela primeira vez 
espermatozoides com complexo DNA-proteína 
anômalo em touros subférteis pela reação de 
Feulgen. Mello (1982) desenvolveu um método para 
avaliação da cromatina, pelo uso do azul de 
toluidina. Neste método, os espermatozoides 
normais se coram em verde, mas aqueles com 
cromatina mais frouxa se coram em violeta. 

A análise computacional da morfologia 
espermática geralmente considera mensurações 
básicas como área, perímetro, comprimento, largura, 
bem como fatores derivados destas medidas, tais 
como: razão largura/comprimento, elipsidade, fator 
forma e outros (Garrett e Baker, 1995). Em adição a 
estas mensurações básicas, descritores Fourier 
também são usados (Ostermeier et al., 2001). O 
grupo de pesquisa Cybernetic Vision do Instituto de 
Física de São Carlos - USP, em colaboração com o 
grupo Análise de Imagem Biológica do Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU), criou programas em ambiente 
Scilab, para análise morfológica de espermatozoides, 
independentemente da espécie (Beletti e Costa, 
2003; Beletti et al., 2004; Beletti et al., 2005a). Estes 
programas avaliam detalhadamente a morfologia da 
cabeça e a estabilidade da cromatina, utilizando 
esfregaços corados com azul de toluidina. Já está 
demonstrado que esses programas identificam 
alterações morfológicas e de cromatina que não são 
percebidas pela análise visual do espermograma de 
rotina (Beletti e Costa, 2003; Beletti et al., 2004; 
Beletti et al., 2005b). Utilizando esses programas, 
Beletti et al. (2005b) demonstraram que sêmen de 
touros zebuínos possui diferenças significativas na 
morfometria da cabeça espermática, quando 
comparados com sêmen touros de raças de origem 
europeia. Espermatozoides de touros de raça 
‘europeia’ altamente férteis podem possuir 
diferenças morfométricas mais intensas, quando 
comparados com touros zebuínos altamente férteis, 
do que quando comparados com touros de raça 
semelhante, porém subférteis. 

Vários autores já demonstraram que alterações 
morfológicas do sêmen diminuem a taxa de 

fertilização (Walters et al., 2004; Kawai et al., 2006), 
porém não são conclusivos quanto à influência sobre 
a qualidade do embrião. Ainda mais controversa é a 
influência de alterações na cromatina (DNA) sobre 
taxa de fertilização, taxa de clivagem, qualidade do 
embrião e taxa de prenhez. Alguns trabalhos 
demonstram que em PIV e ICSI existe uma 
correlação negativa entre taxa de fertilização e 
alterações na cromatina (Zini e Libman, 2006). 
Outros autores não encontraram relação entre 
alterações de cromatina e taxa de fertilização, tanto 
em PIV quanto em ICSI. Alterações na cromatina 
também poderiam levar a baixas taxas de clivagem, 
de prenhez e a pior qualidade do embrião em PIV e 
ICSI (Zini e Libman, 2006). Em suma, ainda se faz 
necessário saber qual a verdadeira influência de 
pequenas alterações na morfometria da cabeça e na 
cromatina de espermatozoides de touros utilizados 
em PIVs. 

Considerando os resultados conflitantes e pouco 
conclusivos quanto à influência de alterações na 
cromatina e morfometria espermática em PIVs, o 
objetivo deste trabalho foi verificar a correlação entre 
compactação da cromatina e morfometria da cabeça 
de espermatozoides e as taxas de clivagem e 
formação de blastocisto em PIV, utilizando sêmen 
de touros zebuínos com testes de fertilidade de 
rotina normais. 

Material e métodoMaterial e métodoMaterial e métodoMaterial e métodossss    

O experimento foi desenvolvido a partir de 
material fornecido por dois laboratórios de 
biotecnologia da cidade de Uberaba, aqui 
denominados de Laboratório 1 e 2. 

No Laboratório 1 foram estudadas 20 rotinas de 
produção in vitro de embriões, avaliando-se a 
porcentagem de zigotos que iniciaram o processo de 
clivagem e a porcentagem de ovócitos que formaram 
blastocistos morfologicamente normais. Em cada 
PIV foram utilizados, no mínimo, sete e, no 
máximo, 175 ovócitos viáveis. 

No Laboratório 2 foram estudadas 18 PIV, sendo 
avaliada apenas a porcentagem de ovócitos que 
formaram blastocistos morfologicamente normais. 
Cada PIV utilizou, no mínimo, cinco e, no máximo, 
118 ovócitos viáveis. 

Os ovócitos foram colhidos pela aspiração de 
ovários de fêmeas bovinas de raças zebuínas, 
predominantemente nelores. Após seleção e maturação 
in vitro dos ovócitos (Robertson e Nelson, 1999), estes 
foram submetidos à produção (PIV). 

Todas as doses de sêmen utilizadas para a produção 
in vitro eram congeladas, fornecidas por empresas 
idôneas, e oriundas de touros zebus possuindo 



Alterações espermáticas e produção de embriões 475 

Acta Sci. Anim. Sci. Maringá, v. 30, n. 4, p. 473-478, 2008 

espermograma considerados normais. Após o 
descongelamento do sêmen, foi retirada pequena 
alíquota para realização de esfregaço de 14 amostras do 
Laboratório 1 e, em seguida, o sêmen foi centrifugado 
em gradiente de Percoll para separação dos 
espermatozoides vivos e mortos. O sedimento foi, então, 
ressuspendido e a concentração de espermatozoides 
corrigida para 1x106 espermatozoides por mL do meio 
de fecundação. As avaliações de todas as amostras de 
sêmen utilizadas no Laboratório 2 e das outras seis 
amostras utilizadas no Laboratório 1 foram realizadas em 
esfregaços feitos após esta etapa. Os ovócitos maturados 
eram lavados e mantidos em estufa com 5% de CO2 em 
ar, 39°C e alta umidade em meio de fecundação 
acrescido de agentes capacitadores e espermatozoides. 

No Laboratório 1, após 48h, os ovócitos foram 
avaliados para determinar quantos haviam iniciado 
clivagem. Após seis a sete dias, tanto no Laboratório 1 
como no 2, verificou-se quantos dos ovócitos chegaram 
a formar blastocistos morfologicamente normais. 

Os esfregaços das doses de sêmen foram fixados em 
solução de etanol e ácido acético (3:1) por 1 min., 
seguido de um banho de etanol 70% por 3 min. Após 
secagem ao ar, os esfregaços foram hidrolisados por 25 
min, em ácido clorídrico 4 N, lavados em água 
destilada e secos à temperatura ambiente. Então, foi 
colocada uma gota de azul de toluidina a 0,025% em 
tampão Mcllvaine (citrato de sódio-fosfato) pH 4 e 
coberto com lamínula (Beletti e Costa, 2003). 

Foram obtidas 50 imagens digitais em tons de 
cinza de cada lâmina, usando-se microscópio 
Olympus BX40 com objetiva de 100x (imersão), 
acoplado a uma câmera Olympus OLY-200 e 
conectado a um microcomputador PC por meio de 
placa digitalizadora Data Translation 3153. 

As imagens digitais foram usadas para segmentar 
(Beletti e Costa, 2003) 100 cabeças de espermatozoides 
de cada lâmina. Após a segmentação das cabeças, estas 
foram processadas por programas desenvolvidos em 
ambiente SCILAB para obter a média e desvio-padrão 
dos valores de pixel dentro das cabeças de cada imagem. 

Para se ter uma referência da coloração normal 
da cabeça do espermatozoide, foram selecionadas, 
visualmente, dez cabeças de espermatozoides em 
cada esfregaço. A média dos valores de pixel destas 
cabeças foi considerada como o valor de referência 
da coloração normal dos espermatozoides (cabeças-
padrão). Depois, para cada imagem, a diferença entre 
o valor médio das cabeças-padrão e o valor médio de 
cada cabeça analisada foi determinada. Esta diferença 
foi transformada em porcentagem (Dif%) do valor 
médio das cabeças padronizadas. O coeficiente de 
variação (CV) dos níveis de cinza foi calculado 
(Beletti et al., 2005a). 

Área (A), perímetro (P), largura (L), comprimento 
(C), razão largura:comprimento (L/C), elipsidade (E) e 
fator forma (FF) de todas as cabeças foram 
determinados pelo uso de programas desenvolvidos no 
Scilab (Beletti e Costa, 2003). Descritores Fourier com 
amplitude de 0 a 2 (F0, F1 e F2) foram também 
considerados para caracterização e análise da forma 
(Ostermeier et al., 2001; Beletti e Costa, 2003). 

Para se verificar a influência das características 
seminais analisadas sobre a taxa de clivagem e formação 
de embriões morfologicamente normais, foi realizado o 
teste de correlação de Pearson (α = 0,05). Ainda foi 
realizada análise discriminante canônica tendo como 
variável dependente a porcentagem de blastocisto. 
Assim, criou-se um ranking das características 
morfométricas a partir da estrutura canônica obtida 
(Beletti et al., 2005b). 

ResultadoResultadoResultadoResultados e discussãos e discussãos e discussãos e discussão    

As médias e os desvios-padrão das mensurações 
realizadas nas amostras de sêmen utilizadas em cada 
Laboratório estão representados na Tabela 1. 

Tabela 1. Média e desvio-padrão das características 
morfométricas da cabeça dos espermatozoides, número de 
ovócitos, porcentagem de ovócitos que iniciaram clivagem e 
porcentagem de ovócitos que chegaram a blastocisto 
morfologicamente normal nas PIV realizadas em cada laboratório. 
Table 1. Mean and standard deviation of sperm head morphometrical features, oocyte 

amount, oocyte percentage that had started cleavage and oocyte percentage that had transformed 

into morphologically normal blastocyst in PIV conducted in each laboratory. 

 Laboratório 1 
Laboratory 1 

Laboratório 2 
Laboratory 2 

Área 
Area 

34,21±1,58 34,12±1,59 

Perímetro 
Perimeter 

23,77±0,58 23,72±0,58 

Largura 
Width 

4,75±0,17 4,75±0,17 

Comprimento 
Length 

8,87±0,31 8,85±0,31 

Largura/comprimento 
Width/length 

0,54±0,03 0,54±0,03 

Elipsidade 
Ellipticity 

0,30±0,02 0,30±0,02 

Fator de forma 
Shape Factor 

0,92±0,01 0,92±0,01 

Fourier 0 
Fourier 0 

1588,89±151,78 1574,39±147,64 

Fourier 1 
Fourier 1 

219,56±31,19 215,31±30,27 

Fourier 2 
Fourier 2 

147,54±9,58 147,72±9,81 

Descompactação de cromatina 
Chromatin decondensation 

1,36±0,74 1,26±0,68 

Heterogeneidade de cromatina 
Chromatin heterogeneity 

11,19±3,64 11,18±3,53 

Número de ovócitos 
Oocyte number 

102,00±61,04 97,35±60,60 

% de clivagem 
Cleavage % 

60,85±20,50  

% de blastocisto 
Blastocyst % 

19,35±16,48* 60,76±20,34* 

*Existe diferença entre as médias de cada laboratório (p ≤ 0,05). 
*There is a statistical difference between laboratories (p ≤ 0.05). 
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A correlação entre as características seminais 
analisadas e a taxa de clivagem e formação de 
embriões morfologicamente normais em cada 
laboratório pode ser vista na Tabela 2.  

Tabela 2. Coeficiente de correlação entre características do 
sêmen e porcentagem de ovócitos que iniciaram clivagem e 
porcentagem de ovócitos que chegaram a blastocistos 
morfologicamente normais. 
Table 2. Correlation coefficient between semen features and oocyte percentage that had 

transformed into morphologically normal blastocyst. 

 

% Clivagem 
Laboratório 1 
Cleavage % 
Laboratory 1 

% Embriões 
Laboratório 1 
Embryos % 
Laboratory 1 

% Embriões 
Laboratório 2 
Embryos % 
Laboratory 2 

Área 
Area 

-0,27 -0,23 0,49* 

Perímetro 
Perimeter 

-0,45* -0,43 0,49* 

Largura 
Width 

0,10 0,17 0,25 

Comprimento 
Length 

-0,53* -0,51 0,48* 

Largura/comprimento 
Width/length 

0,41 0,46* -0,03 

Elipsidade 
Ellipticity 

-0,42 -0,46* 0,02 

Fator de forma 
Shape Factor 

0,30 0,29 -0,27 

Fourier 0 
Fourier 0 

-0,51* -0,54* 0,29 

Fourier 1 
Fourier 1 

-0,10 -0,06 -0,28 

Fourier 2 
Fourier 2 

-0,42 -0,19 0,07 

Descompactação de 
cromatina 
Chromatin decondensation 

-0,04 -0,28 0,18 

Heterogeneidade de 
cromatina 
Chromatin heterogeneity 

0,04 -0,02 0,17 

*Coeficiente de correlação significativo estatisticamente (p ≤ 0,05). 
*Statistically significant correlation coefficient (p ≤ 0.05). 

A Tabela 3 apresenta a correlação entre 
características do sêmen e porcentagem de ovócitos 
que chegaram a blastocistos morfologicamente 
normais, quando o sêmen foi avaliado antes e depois 
da seleção com Percoll, considerando-se os 
resultados de ambos os laboratórios. Já a Tabela 4 
apresenta a correlação entre características do sêmen 
e a porcentagem de ovócitos que iniciaram clivagem 
e a porcentagem de ovócitos que chegaram a 
blastocisto morfologicamente normal, quando o 
sêmen foi avaliado antes e depois da seleção com 
Percoll, considerando somente as PIV realizadas no 
Laboratório 1. 

Observando os coeficientes de correlação entre as 
características morfométricas da cabeça do 
espermatozoide e a taxa de clivagem (Tabela 2), 
percebe-se um comportamento diferente entre os 
dois laboratórios. Enquanto no Laboratório 1 houve 
uma tendência a existir correlação negativa entre 
medidas de tamanho (área, perímetro, largura e 
comprimento) e a taxa de clivagem e de embriões 
morfologicamente normais, no Laboratório 2 houve 

uma tendência positiva. Como as diferenças 
morfométricas entre as amostras de sêmen são 
muito pequenas (Tabela 1), provavelmente exista 
outra ou outras variáveis não-identificadas que 
diferem nos laboratórios testados e que influenciam 
a PIV muito mais intensamente que estas pequenas 
variações morfométricas. 

Tabela 3. Coeficiente de correlação entre características do 
sêmen e a porcentagem de ovócitos que chegaram a blastocisto 
morfologicamente normal, quando o sêmen foi avaliado antes e 
depois da seleção com Percoll. 
Table 3. Correlation coefficient between semen features and oocyte percentage that had 

transformed into morphologically normal blastocyst when semen was evaluated before 
and after Percoll selection. 

 % Embriões s/ percoll 
Embryos % without Percoll 

% Embriões c/ percoll 
Embryos % with Percoll 

Área 
Area 

-0,22 -0,07 

Perímetro 
Perimeter 

-0,45 -0,15 

Largura 
Width 

0,24 -0,09 

Comprimento 
Length 

-0,52 -0,19 

Largura/comprimento 
Width/length 

0,49 0,04 

Elipsidade 
Ellipticity 

-0,49 -0,05 

Fator de forma 
Shape Factor 

0,31 -0,23 

Fourier 0 
Fourier 0 

-0,55 -0,16 

Fourier 1 
Fourier 1 

0,05 -0,29 

Fourier 2 
Fourier 2 

-0,04 -0,35 

Descompactação de 
cromatina 
Chromatin decondensation 

-0,50 0,20 

Heterogeneidade de 
cromatina 
Chromatin heterogeneity 

-0,04 0,20 

*Coeficiente de correlação significativo estatisticamente (p ≤ 0,05). 
*Statistically significant correlation coefficient (p ≤ 0.05). 

Na tentativa de identificar quais características 
avaliadas mais influenciaram a diferença encontrada 
entre os dois laboratórios quanto à porcentagem de 
ovócitos que chegaram a blastocisto morfologicamente 
normal, foi realizada análise discriminante canônica, 
tendo como variável dependente a porcentagem de 
blastocisto. Assim, criou-se um ranking das 
características morfométricas a partir da estrutura 
canônica obtida, chegando-se à seguinte sequência: P, 
A, F2, C, L, F0, Dif%, CV, FF, L/C, F1 e E. Essa 
sequência demonstra quais variáveis morfométricas 
mais influenciaram a porcentagem de ovócitos que 
chegaram a blastocisto morfologicamente normal, mas 
ainda não justifica a grande diferença encontrada, 
provavelmente existindo outros fatores não-
identificados influenciando a baixa eficiência do 
Laboratório 1. 

A influência negativa das alterações morfológicas 
da cabeça do espermatozoide identificadas no 
espermograma sobre a fertilização in vivo e in vitro já 
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é conhecida. No entanto, a influência dessas 
alterações sobre a evolução embrionária é 
controversa (Walters et al., 2004; Jedrzejczak et al., 
2005; Kawai et al., 2006). Ainda mais questionável é a 
influência da morfometria da cabeça sobre a 
fertilidade. Sabe-se que alterações intensas têm 
influência semelhante às alterações morfológicas 
identificadas no espermograma de rotina (Davis  
et al., 1992; Macleod e Irvine, 1995). Já em relação à 
influência de pequenas variações nas medidas das 
cabeças dos espermatozoides sobre a FIV ou 
produção in vivo, nada se sabe (Beletti e Costa, 2003; 
Beletti et al., 2005a; Beletti et al., 2005b). O presente 
trabalho demonstrou que, apesar de existir 
influência de pequenas variações da morfometria da 
cabeça espermática sobre a fertilização e mesmo a 
evolução dos embriões após PIV, outras variáveis 
como qualidade dos ovócitos, habilidade do técnico, 
meios de cultivo, métodos de maturação dos 
ovócitos e espermatozoides, entre outras, podem 
influenciar mais intensamente o sucesso da PIV. 

Tabela 4. Coeficiente de correlação entre características do 
sêmen e a porcentagem de ovócitos que iniciaram clivagem e a 
porcentagem de ovócitos que chegaram a blastocisto 
morfologicamente normal, quando o sêmen foi avaliado antes e 
depois da seleção com Percoll no Laboratório 1. 
Table 4. Correlation coefficient between semen features and oocyte percentage that had 

started cleavage and oocyte percentage that had transformed into morphologically 

normal blastocyst when semen was evaluated before and after Percoll selection at 
Laboratory 1. 

 

% Clivagem 
sem Percoll 
Cleavage % 
without Percoll 

% 
Clivagem 
c/ Percoll 
Cleavage % 
with Percoll 

% Embriões 
sem Percoll 
Embryos % 

without Percoll 

% 
Embriões 
c/ Percoll 
Embryos % 
with Percoll 

Área 
Area 

-0,26 -0,39 -0,22 -0,43 

Perímetro 
Perimeter 

-0,47 -0,49 -0,45 -0,55 

Largura 
Width 

0,18 -0,14 0,24 -0,06 

Comprimento 
Length 

-0,54 -0,65 -0,52 -0,78 

Largura/comprimento 
Width/length 

0,46 0,43 0,49 0,61 

Elipsidade 
Ellipticity 

-0,46 -0,46 -0,49 -0,63 

Fator de forma 
Shape Factor 

0,34 0,35 0,31 0,60 

Fourier 0 
Fourier 0 

-0,54 -0,54 -0,55 -0,77 

Fourier 1 
Fourier 1 

0,00 -0,18 0,05 -0,27 

Fourier 2 
Fourier 2 

-0,28 -0,61 -0,04 -0,40 

Descompactação de 
cromatina 
Chromatin decondensation 

-0,32 0,46 -0,50 0,19 

Heterogeneidade de 
cromatina 
Chromatin heterogeneity 

0,09 -0,15 -0,04 -0,12 

*Coeficiente de correlação significativo estatisticamente (p ≤ 0,05). 
*Statistically significant correlation coefficient (p ≤ 0.05). 

Neste trabalho foi verificado se o momento da 
coleta do material para análise do sêmen (antes ou 
depois da seleção com Percoll) influenciaria as 

correlações entre as características seminais e o 
sucesso da PIV. Apesar de nenhum dos coeficientes 
de correlação, neste caso, ser significativo 
estatisticamente, houve intensificação da influência 
das dimensões da cabeça sobre as taxas de clivagem e 
evolução do embrião. Isto deve ocorrer porque, 
quando se faz a padronização da concentração de 
espermatozoides, já foi utilizado Percoll, ou seja, 
estes são realmente os espermatozoides que 
participarão do processo de fertilização. Já quando 
avaliamos o sêmen antes do uso do Percoll, muitos 
dos espermatozoides avaliados serão descartados na 
seleção com Percoll e não farão parte da PIV, ou seja, 
não influenciarão o processo.  

Beletti et al. (2005b) verificaram que as cabeças de 
espermatozoides de zebu altamente férteis tendem a ser 
menores. Esta característica é compatível com os 
resultados do Laboratório 1, onde houve correlação 
negativa entre tamanho da cabeça e sucesso da PIV. 
Ostermeier et al. (2001) propuseram o uso do descritor 
de Fourier para avaliar a fertilidade de touros. Os 
resultados do Laboratório 2 demonstraram que a 
primeira harmônica do descritor de Fourier possui 
correlação negativa significativa com as taxas de 
clivagem e evolução do embrião. A forma da cabeça 
também influenciou significativamente o sucesso da 
PIV no Laboratório 1, pois quanto mais elíptica a 
cabeça, menores foram as taxas de clivagem e de 
evolução do embrião. 

A intensidade de compactação e a homogeneidade 
da cromatina dos espermatozoides tiveram pouca 
influência sobre a PIV. Em todas as situações avaliadas 
não foi observado coeficiente de correlação 
estatisticamente significativo. Mesmo desconsiderando 
a falta de significância, não houve tendência em 
comum entre os laboratórios. Assim como neste 
trabalho, os resultados encontrados na literatura são 
bastante controversos (Zini e Libman, 2006). 

É interessante notar que, após a seleção com Percoll 
(Tabela 3), ocorreu uma inversão da tendência da 
influência do grau de compactação da cromatina sobre 
a PIV. Enquanto antes do Percoll a tendência era existir 
correlação negativa, após o uso de Percoll passou a ser 
positiva. Isto pode ser porque o Percoll influenciaria o 
grau de compactação da cromatina diretamente ou pela 
seleção de espermatozoide com diferentes tipos de 
cromatina. Não se pode descartar a influência do 
Percoll nos métodos de avaliação da cromatina 
utilizados neste experimento. 

Foram utilizadas amostras de sêmen de touros de 
centrais de inseminação, com avaliações de 
fertilidade de rotina normais. Provavelmente, o uso 
de touros com problemas de fertilidade levaria a 
resultados diferentes; o intuito do presente trabalho, 
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contudo, foi verificar a influência de pequenas 
alterações, geralmente não-identificadas, nessas 
avaliações de fertilidade. 

ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    

A influência de pequenas variações na 
morfometria da cabeça espermática sobre a clivagem 
e número de blastocistos morfologicamente normais 
na PIV é pequena. 

A compactação da cromatina em PIV realizada 
com sêmen de touro considerado fértil pelos testes 
de avaliação de fertilidade de rotina não influenciou 
a taxa de clivagem e o número de blastocistos 
morfologicamente normais. 
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