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RESUMO 

 

O interesse pela preservação de espécies em risco de extinção tem 

aumentado a atenção pela criopreservação de sêmen da cauda do epidídimo 

de animais que morrem subitamente. A determinação do momento até quando 

os espermatozóides estão viáveis para preservação representa um benefício 

para pesquisas futuras e sua utilização em programas de reprodução animal 

assistida. Além disso, o processo de criopreservação dos espermatozóides 

resulta na produção de radicais livres pelo próprio metabolismo desta célula e 

causando danos. Os objetivos deste estudo foram: 1) determinar o intervalo de 

viabilidade de resfriamento de espermatozóides da cauda do epidídimo de 

bovinos, 2) testar o efeito da adição de dois antioxidantes nos meios de 

congelação, 3) determinar a viabilidade das amostras de sêmen da cauda do 

epidídimo na produção de embriões por fertilização in vitro. Para garantia da 

qualidade da congelação foram realizadas análises de motilidade, vigor, 

patologia espermática, no momento pré-congelação. Após estas avaliações o 

material foi dividido em três tratamentos: diluente tris-gema-glicerol (TTG), 

diluente tris-gema-glicerol com catalase (TCAT) e diluente tris-gema-glicerol 

com trolox (TTROL) e congelados em curva pré-determinada por processo de 

congelação automatizada. Após a descongelação foram avaliadas a motilidade 

e vigor com auxílio do CASA, análises de integridade de membrana plasmática 

e acrossoma, teste de termorresistência (TTR), substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBARs), oxidação da 3,3’ diaminobenzidina (DAB) e fertilização 

in vitro (FIV).  De acordo com os padrões de movimentos observados pelo 

CASA, a análise dos dados gerados pelo estudo nos possibilitam concluir as 

características dos espermatozóides em cada tratamento e como se 

comportaram nos momentos de resfriamento logo após o abate, 24 horas, 48 

horas e 72 horas após resfriamento à 5ºC ( 0h, 24h, 48h e 72h). O uso dos 

antioxidantes não garantiu melhor proteção e nem auxílio na funcionalidade 

dos espermatozóides do epidídimo nos diferentes períodos de resfriamento. 

lulas imóveis) não houve diferenças estatísticas. Nas taxas de clivagem D7 e 

D8 foram observadas diferenças estatísticas, o α-tocoferol no momento 72 h 

demonstrou ação negativa. Os resultados demonstrados revelaram que tal 

procedimento é de suma importância para conservação de animais de alto 
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valor genético ou animais em risco de extinção que morrem subitamente. 

Novos estudos devem ser realizados testando associações de antioxidantes ou 

o uso de antioxidantes diretamente no meio de fecundação e cultivo 

embrionário, especialmente em sistemas de produção de embriões com alta 

tensão de oxigênio, como o utilizado neste experimento. 

 
Palavras- chave: α-tocoferol, catalase, conservação animal, epidídimo, 
espécies reativas ao oxigênio, recursos genéticos animais 
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ABSTRACT 
 

The interest in the preservation of species threatened of extinction has 

increased the attention for cryopreservation of semen from the epididymis tail of 

animals that have died. Determination of the time in which the sperm is still 

viable for preservation represents a benefit for future research and use in 

animal-assisted breeding programs. In addition, the sperm cryopreservation 

process results in the production of radical free by the metabolism of the cell 

causing damage. The objectives of this study were: 1) to determine the viable 

time interval for cryopreservation of the epididymis tail sperm in cattle, 2) to test 

the addition of two antioxidants in the freezing media, 3) to determine the 

viability of semen samples from the tail of the epididymis in the production of 

embryos by in vitro fertilization. To guarantee the quality of freezing, the 

parameters: motility, vigor and sperm pathology in the pre-freezing were 

analyzed. After these assessments the material was divided into three 

treatments: tris-egg yolk diluent (TTG), Tris-egg yolk diluent catalase (TCAT) 

and tris-egg yolk diluent trolox (TTROL) and frozen in determined curve by pre-

freezing automated process. After thawing, the motility and vigor were 

evaluated using CASA. Analysis of plasma membrane integrity and acrosome, 

test resistance thermometer (TTR), thiobarbituric acid reactive substances 

(TBARS), oxidation of 3,3 'diaminobenzidine (DAB) and in vitro fertilization (IVF) 

were also evaluated. According to the movement patterns analyzed using 

CASA, the analysis of data generated by the study allow us to conclude the 

characteristics of sperm in each treatment and it change on the different times 

of cooling (0h, 24h, 48h and 72h). In the assessment of integrity (INT) and 

injured sperm (LS), no statistical differences between the moments or between 

treatments were observed. Rates of cleavage D7 and D8 were statistically 

different, at 72 hours the trolox showed negative action. The results shown 

indicate that this procedure is important for conservation of animals of high 

genetic value or animals endangered that die suddenly. Further studies should 

be performed testing associations of antioxidants directly in the middle of 

fertilization and embryo culture, especially in production systems of embryos 

with high oxygen tension, as used in this experiment.   

 



 xxii 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A criação de bancos de germoplasma é uma importante estratégia para 

a conservação de espécies ameaçadas de extinção. Há esforços para se 

conservar tanto espermatozóides como embriões com vistas a manutenção da 

diversidade genética. Em função do interesse pela preservação de material 

genético de espécies ameaçadas, a recuperação de espermatozóides da 

cauda do epidídimo tem recebido maior atenção (FOOTE, 2000), porém ainda 

são necessárias pesquisas quanto ao melhor uso desses espermatozóides 

(LOSKUTOFF et al., 1996). 

O estudo da viabilidade dos espermatozóides após a morte do animal é 

importante pela necessidade de transporte desse material para o laboratório, 

onde possa ser processado. Nesses casos os testículos devem ser mantidos a 

5°C e em seguida ser transportados para um laboratório onde os epidídimos 

possam ser adequadamente tratados para a recuperação dos 

espermatozóides. Para que a congelação seja bem sucedida os 

espermatozóides precisam se manter viáveis por horas ou até mesmo dias 

(JAMES, 2002).  

Apesar da estratégia de resfriamento dos espermatozóides dentro do 

compartimento epididimário, muitos espermatozóides acabam morrendo, 

podendo gerar espécies reativas ao oxigênio que podem danificar os 

espermatozóides. Desta forma, fatores como o estresse oxidativo precisam ser 

avaliados quanto a sua presença e influência na qualidade da célula 

espermática.  

O sêmen bovino possui antioxidantes no plasma seminal que auxiliam 

na neutralização de espécies reativas ao oxigênio (ROS) geradas durante o 

processo oxidativo, contudo os espermatozóides armazenados na cauda do 

epidídimo ainda não entraram em contato com o plasma seminal, fato este que 

deve ser levado em consideração no processo de criopreservação dessas 

células. 

Para o estabelecimento de protocolos eficazes são necessárias 

pesquisas em animais domésticos para posteriormente ser utilizado em 

espécies selvagens.  
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A forma como o material será conservado ex situ, depende da estratégia 

que será utilizada no programa de conservação de uma espécie ou raça, tendo 

em vista sua multiplicação o sêmen pode ser o material de escolha 

(HIEMSTRA et al., 2005). 

 A baixa temperatura de armazenagem que previne reações químicas e 

enzimáticas que poderiam comprometer os espermatozóides pode conservar o 

sêmen indefinidamente. Doses de sêmen conservados a 30 anos têm sido 

usadas com sucesso na preservação de raças em risco (FAO, 1998). Espera-

se com o avanço das biotecnologias da reprodução, que a criopreservação 

continue cooperando para a eficiência dos programas de conservação de 

recursos genéticos (HIEMSTRA et al., 2005). 

Segundo EHMCKE & SCHLATT (2008) a criopreservação 

de espermatozóides, das células germinativas e do tecido testicular tornou-se 

um procedimento operacional padrão para a propagação de espécies animai e 

em clínicas de reprodução. No manejo da pecuária estas estratégias devem ser 

constantemente aperfeiçoadas. 

Os efeitos da criopreservação resultam em danos que prejudicam o 

desempenho dos espermatozóides.  Nos últimos anos estudos visando a 

minimização desses efeitos tem ocorrido tanto em humanos como na 

conservação de espécies animais. O conhecimento sobre a fisiologia da célula 

e quais os estresses envolvidos em seus danos tem auxiliado no 

desenvolvimento de melhores técnicas de conservação (WATSON, 2000).  

Contudo ainda torna-se necessário o desenvolvimento de maior número 

de estudos quanto ao uso de antioxidantes, concentrações e qual o melhor 

meio de utilização e quais os estresses envolvidos em seus danos tem 

auxiliado no desenvolvimento de melhores técnicas de conservação 

(WATSON, 2000).  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Cauda do Epidídimo 

 

Os espermatozóides são células produzidas nos túbulos seminíferos e 

sustentadas pelas células de Sertoli, resultado da divisão e transformação das 

células germinativas no processo de espermatogênese (SENGER, 2003). 

O epidídimo, segundo MARENGO (2008), tem várias funções, dentre 

elas, concentração dos espermatozóides, maturação, armazenamento em 

estado inativo até a ejaculação, remoção de espermatozóides degenerados, 

manutenção da sobrevivência das células, proteção e manutenção da barreira 

hemato-epididimal. 

Tais funções levaram a pesquisas sobre as mudanças de proteínas da 

membrana plasmática diretamente relacionadas com a interação sêmen-

ovócito. Acreditava-se que as mudanças estariam limitadas a ligações simples 

de remoção ou interação de proteínas, contudo descobriu-se que o epidídimo 

também pode liberar proteínas para se fundir à membrana plasmática do 

espermatozóide (MARENGO, 2008). 

O trânsito dos espermatozóides nos túbulos seminíferos e no epidídimo, 

até atingirem a região da cauda do epidídimo é viabilizado por um fluido 

secretado pelas células de Sertoli (WAITES & SETCHELL, 1969). O movimento 

dos espermatozóides é auxiliado por dois mecanismos: contrações peristálticas 

da musculatura lisa dos ductos e por movimento ciliar. Na cauda estes são 

armazenados por um período de tempo antes da ejaculação que propicia 

mudanças antes da ejaculação.  

A maturação completa dos espermatozóides ocorre em sua passagem 

pelo epidídimo onde adquire a capacidade de se mover e de fertilizar. Cada 

espécie requer um determinado tempo de passagem no epidídimo, em bovinos 

gira me torno de 8 -11 dias. (FAWCETT & PHILLIPS, 1969; JONES, 1971).  

As membranas plasmática, acrossomais, nuclear e mitocondrial são 

agregados basicamente constituídos de lipídios e proteínas que são formados 

no espermatozóide durante seu processo de desenvolvimento 

(espermatogênese) e são modificados após espermiação, durante seu trânsito 
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e armazenamento no epidídimo, bem como à ejaculação (FLESCH & 

GADELLA, 2000). 

São removidas as gotas citoplasmáticas do espermatozóide durante a 

espermiogênese e espermiação e são absorvidas, posteriormente os 

espermatozóides são armazenados na cauda do epidídimo. Durante esta fase 

de armazenamento, se a freqüência da ejaculação é baixa, o epidídimo serve 

para eliminar os espermatozóides velhos pela fagocitose e reabsorção 

(SENGER, 2003). 

Segundo AMANN & SCHANBACHER (1983), na cauda do epidídimo de 

bovinos são armazenados de 21 a 39 bilhões de espermatozóides. O segmento 

terminal do epidídimo, representado pela cauda e o ducto deferente são 

responsáveis pelo armazenamento dos espermatozóides. As substâncias 

utilizadas para produção de energia para o espermatozóide encontram-se na 

cauda do epidídimo (AMANN & SCHANBACHER, 1983). 

 Normalmente, cerca de 30-35% dos espermatozóides são encontrados 

na cabeça e corpo do epidídimo, 50-55% na cauda e 10-15% nos vasos 

deferentes. A freqüência de ejaculação influencia o tempo de trânsito dos 

espermatozóides através da cauda do epidídimo, mas não o da cabeça e corpo 

(2 a 3 dias). A maturação inclui alterações morfológicas e do metabolismo e 

depende da presença da di-hidrotestosterona, derivada da testosterona e 

possivelmente também da aldosterona, a partir do córtex da adrenal (BALL & 

PETERS ,2004). 

Durante o processo de maturação do espermatozóide no epidídimo 

ocorrem remodelações em sua membrana, assim como de carboidratos de 

superfície (YOUNG et al., 1985; PARILLO et al., 1997; JONES, 1998; 

KIRCHHOFF & SCHROTER, 2001). Tais remodelações resultam em maior ou 

menor suscetibilidade da célula ao estresse osmótico, oxidativo ou térmico. 

Modificações na superfície da célula podem resultar em remoção ou 

aparecimento de componentes, ou absorção de macromoléculas produzidas 

pelo epidídimo (YOUNG et al., 1985;. KIRCHHOFF & SCHROTER, 2001). 

Segundo BEDFORD (2004) as alterações na cauda do epidídimo são 

responsáveis pelo processo de motilidade e são obtidas durante a passagem 

pelo epidídimo, e quando este é armazenado na cauda do epidídimo encontra-

se apto a essa movimentação. 
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Além dos componentes lipídicos a membrana também sofre alterações 

quanto aos componentes protéicos. Essa alteração é sugerida pela captação 

direta de glicoproteínas da secreção do epidídimo (YOUNG et al., 1985; 

KIRCHHOFF & SCHROTER, 2001). Aproximadamente 50% das glicoproteínas 

capturadas são sintetizadas em regiões específicas e se ligam à célula 

espermática durante sua passagem pelo lúmen do epidídimo.  

Outro método para remodelação é o processo de aquisição de 

glicoproteínas pré-existentes alteradas por enzimas glicoproteícas (TULSIANI 

et al., 1998) e migração dos antígenos para novos domínios de membrana 

(JONES, 1998).  Durante a sua maturação os espermatozóides podem perder 

algumas proteínas, fosfolipídios e esteróis, enquanto adquire outras, com 

alguns componentes migrando entre domínios de superfície do gameta 

(BEDFORD, 2004). 

A hipótese mais provável para proteínas da membrana espermática 

seria destas serem secretadas por glândulas apócrinas do epitélio epididimário 

na forma de exossomos (chamados epididimossomos) e seriam trocadas na 

superfície do espermatozóide por partículas de lipoproteínas presentes 

no fluido epididimário (GADELLA, 2008). 

As mudanças estão envolvidas intimamente com a estrutura da 

membrana, bem como sua estabilidade a fim de aumentar a sua fluidez. O 

processo de maturação do espermatozóide no epidídimo afeta bastante a 

composição de sua membrana. Há perda de cerca de 25 a 40% de conteúdo 

fosfolipídico. A colina é um fosfolipídeo que sofre poucas alterações, enquanto 

outros sofrem maiores alterações de concentração, o que indica serem estas 

mudanças um processo muito específico (JONES, 1998). 

Com base nisso os fatores envolvidos na perda de fosfolipídios são 

seletivos. Nos fluidos do epidídimo a glicose é baixa ou mesmo inexistente, o 

que segundo MANN (1964) é provavelmente a razão para que os ácidos 

graxos dos fosfolipídios forneçam energia para o amadurecimento do 

espermatozóide. Esta afirmação é sustentada pela presença de altas 

concentrações de carnitina e acetilcarnitina que ajudam no transporte dos 

ácidos graxos na mitocôndria para β-oxidação e posterior produção de energia 

(DEANA et al., 1989) 
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A principal fonte de energia do espermatozóide da cauda do epidídimo 

está envolvida com sistemas dependentes de carnitina em processos de 

oxidação de ácidos graxos. Já quanto ao sêmen ejaculado as funções da célula 

são mantidas pela glicólise e oxidação do piruvato (STOREY & KEYHANI, 

1974). 

A acetil-carnitina facilita a β-oxidação mitocondrial de ácidos graxos e 

está presente em altos níveis no fluido epididimal. Esta função do consumo do 

oxigênio foi confirmada em mitocôndrias do espermatozóide de touro, como 

também foi demonstrada para inibir a respiração dos espermatozóides bovinos 

ejaculados (DEANA et al., 1989).  

A carnitina exerce algumas funções no ejaculado bovino, dentre as quais 

sobre a motilidade, o consumo de oxigênio, o transporte de cálcio e liberação 

de enzimas. O controle da L-carnitina sobre o cálcio nos espermatozóides 

bovinos diz respeito a ciclicidade dessa molécula, uma vez que esta é 

responsável por vários processos metabólicos, tais como os ligados a 

motilidade e consumo de oxigênio. Os espermatozóides ejaculados têm menor 

capacidade de transporte de cálcio quando comparados aos do epidídimo, 

provavelmente devido a presença de uma proteína do plasma seminal 

(calcitrina) que se liga fortemente a membrana plasmática impedindo a 

absorção de cálcio pelo gameta ejaculado e bloqueando sua capacitação antes 

de estar no trato reprodutivo da fêmea (DEANA et al., 1989). 

Os processos de preparação do espermatozóide para a fecundação 

ocorrem após o processo de espermiação, que é análogo ao processo de 

ovulação e ocorre continuamente ao longo do testículo (SENGER, 2003). O 

trânsito da célula germinativa masculina nada mais é do que a preparação 

desta para sua função final que é a fusão com a célula germinativa feminina. 

A capacitação é pré-requisito para a reação acrossômica, que é um 

processo que possibilita a fusão da membrana externa do acrossomo com a 

membrana plasmática do espermatozóide e resulta na liberação do conteúdo 

acrossomal. As mudanças específicas ocorridas no espermatozóide para sua 

capacitação não são bem elucidadas, porém há indícios que esteja ligada a 

reorganização e remoção de constituintes da membrana, ocorridos durante a 

maturação epididimária e ejaculação (WAY et al., 1995). 



 7 

 

A cauda do epidídimo comporta-se como um compartimento de 

armazenamento com duas funções, a de evitar a capacitação da célula e de 

manter os espermatozóides em uma temperatura adequada, abaixo da 

temperatura corporal em virtude de sua localização na extremidade do escroto 

(BEDFORD, 2004). 

Segundo FLESCH & GADELLA (2000) a célula espermática madura é 

representada por três regiões específicas da membrana plasmática: na cabeça 

do espermatozóide onde ocorre a interação espermatozóide-ovócito; na peça 

intermediária com a presença de mitocôndrias envolvidas na produção de 

energia; no flagelo intimamente ligado a motilidade da célula. 

A criopreservação de sêmen da cauda do epidídimo tem um grande 

potencial na utilização de material genético de animais que vieram a óbito. 

Porém, assim como na congelação convencional, o espermatozóide sofre 

danos na congelação.  

O espermatozóide bovino adquire resistência a peroxidação lipídica ao 

ser acrescido de proteínas no processo de ejaculação que o protegem desse 

processo (JONES & MANN, 1977). O que pode demonstrar uma fragilidade da 

célula da cauda do epidídimo com relação à célula ejaculada. 

Espermatozóides da cauda do epidídimo diferem dos ejaculados por não 

serem expostos ao plasma seminal, tendo baixo potencial de proteção 

antioxidativa (SIKKA, 2001; JELEZARSKY et al., 2008). Além disso, segundo 

THUWANUT et al. (2010) a coleta de espermatozóides da cauda do epidídimo 

usualmente é contaminada por outras células que contribuem para o aumento 

da produção de radicais livres. 

O plasma seminal é constituído por antioxidantes tais como catalase, 

peróxido de glutationa e superóxido dismutase que são antioxidantes 

enzimáticos (SIKKA, 2001; JELEZARSKY et al., 2008). Tais constituintes 

possuem potencial de defender a célula de níveis elevados de ROS e da 

reação de peroxidação lipídica (Figura 1) (SILVA et al., 2006). Estudos têm 

avaliado a adição de antioxidantes não-enzimáticos (vitamina C, vitamina E, 

taurina) ou antioxidantes enzimáticos (catalase, peróxido de glutationa e 

superóxido dismutase) em meios de criopreservação, demonstrando resultados 

positivos quanto a esta adição (MICHAEL et al., 2007). 
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Figura 1: Esquematização das fases da peroxidação lipídica: iniciação, propagação e 
terminação. 1. Iniciação: a peroxidação lipídica tem início quando o radical hidroxila 
(OH.) ou o radical alcoxila (LO.) ataca um ácido graxo polinsaturado (AGP - LH) da 
membrana celular, seqüestrando um átomo hidrogênio (H+) da sua molécula e dá 
origem ao radical lipídico (L.). 2. Primeira reação de propagação: O radical L. reage 
rapidamente com o oxigênio formando o radical peroxila (LOO.). 3. Segunda reação de 
propagação: O LOO. é também responsável por seqüestrar um átomo de H+ dos AGP 
– LH, dando origem novamente ao radical L., além da formação de hidroperóxidos 
(LOOH). Os radicais L. e LOO. propagam-se até que 4. os radicais L. e LOO. unam-se 
e resultem em um composto estável (LOOL - primeira reação de terminação). 5. Na 
segunda reação de propagação a formação de LOOL ocorre pela união de dois 

radicais LOO. finalizando este evento. Fonte: LUZ et al. (2011). 
 

AMANN & GRIEL (1973) avaliaram amostras de sêmen ejaculado e da 

cauda do epidídimo e observaram que não houve diferença quanto ao 

consumo de oxigênio, porém detectaram que os espermatozóides das 

amostras do epidídimo perderam mais motilidade às 24 horas de 

armazenamento. 

Segundo AN et al., (1999) a avaliação da viabilidade de armazenamento 

do epidídimo deve ser precedido da observação da temperatura a que este foi 

submetido até o animal morto ser encontrado, pois tanto no caso de animais de 

produção, de zoológicos, quanto selvagens este fator pode inviabilizar um 

período maior de refrigeração. 

Se após a morte de um animal suas células germinativas são coletadas 

e armazenadas a temperatura de refrigeração, há possibilidade de gerar uma 

progênie a partir desse material. Este procedimento pode ser responsável por 

manter variáveis genéticas em animais em risco de extinção, ou de grande 

valor econômico. Contudo, o tempo decorrido da morte do animal após a coleta 

dos gametas é um fator crucial para o sucesso dessa multiplicação (AN, 1999). 
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De acordo com MARENGO (2008) estudos têm se dedicado mais a 

compreensão das proteínas epididimais e na interação entre os 

espermatozóides e o óvulo, quanto ao desenvolvimento da motilidade 

progressiva, alterações na maturação e respiração do espermatozóide, bem 

como a interação do fluido epididimal no espermatozóide. 

 

2.2 Sêmen do ejaculado 

 

O sêmen criopreservado de mamíferos possui uma fertilidade menor 

quando comparado ao sêmen fresco (WATSON, 2000; MEDEIROS et al., 

2002). As razões que levam a esta constatação são ligadas a susceptibilidade 

da célula ao estresse pelo frio, estresse osmótico, formação de gelo 

intracelular, adicionado a isto a presença de espécies reativas ao oxigênio 

(ROS) contribuem para esta queda de fertilidade por meio da peroxidação 

lipídica da membrana da célula espermática (MAZUR, 1984; AITKEN & 

KRAUSZ, 2001). 

Fosfolipídios e colesterol são importantes componentes de membrana 

que protegem a célula contra o choque pelo frio. A susceptibilidade ao choque 

pelo frio dessa célula está relacionada à proporção de ácidos graxos 

insaturados, de ácidos graxos saturados e baixo teor de colesterol na 

membrana plasmática (WHITE, 1993). 

Os espermatozóides da rete testis e dos testículos de touros e carneiros 

são mais tolerantes ao choque pelo frio que o sêmen ejaculado (VOGLMAYR & 

SAWYER, 1986; WINDSOR et al., 1988; WHITE, 1993). O processo de 

maturação da célula espermática resulta em maior sensibilidade ao choque 

pelo frio. 

Segundo WHITE (1993) a proporção de ácidos graxos insaturados tem 

efeito significativo sobre as propriedades da membrana do espermatozóide, 

para manter a fluidez em temperatura ambiente, quanto a permeabilidade de 

não-eletrólitos e nas alterações das membranas em mudanças de temperatura.  

Segundo AITKEN & KRAUSZ (2001) os ácidos graxos insaturados são 

essenciais para a fluidez da membrana plasmática que é necessária para a 

fusão de membranas que ocorre durante o processo de fertilização. Porém, 

quando as ROS atacam as duplas ligações desses ácidos graxos insaturados 
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ocasionam peroxidação lipídica e ocorre perda de fluidez da membrana e 

consequente perda da capacidade de fertilização. 

A utilização de sêmen ejaculado resfriado a 5ºC é eficaz de dois a quatro 

dias, de acordo com o transporte e as distâncias percorridas para seu uso. 

Nesse sentido há uma viabilidade na utilização desse sêmen diluído e 

refrigerado a 5ºC (SALISBURY & VAN DEMARK, 1961). Segundo 

VISHWANATH & SHANNON (2000) a manutenção da viabilidade da célula 

espermática a 5ºC é mantida em virtude das menores taxas metabólicas a esta 

temperatura. 

 

2.3 Métodos de coleta de espermatozóides da cauda do epidídimo 

 

Segundo JAMES (2002) há várias maneiras de se coletar 

espermatozóides da cauda do epidídimo, tanto de animais vivos, como de 

animais que vieram a óbito. No entanto, a coleta em animais mortos é mais 

fácil pela manipulação de todo o testículo. Tal manipulação visa a obtenção de 

células vivas para utilização em programas de reprodução assistida, como 

inseminação artificial (IA), fertilização in vitro (FIV) ou injeção 

intracitoplasmática de espermatozóide (ICSI). 

Os espermatozóides do epidídimo podem ser coletados por lavagem do 

ducto deferente, modelo este difundido em espécies em que a canulação do 

ducto deferente é possível (MORREL et al., 1997). Em humanos também é 

descrito um método de aspiração microcirúrgica do epidídimo (MONSENY et 

al., 1994). 

Outro método em humanos seria a aspiração percutânea de 

espermatozóides do epidídimo (FONG et al. 2000). SILBER et al. (1995) 

descrevem a técnica de biópisia testicular para extração de espermatozóides 

do tecido testicular, utilizada quando há ausência de epidídimo ou na ausência 

de espermatozóides no epidídimo, o que resultará no cultivo celular para 

posterior utilização. 
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2.4 Preservação de espermatozóides do epidídimo de bovinos 

refrigerados a 5ºC por 0, 24, 48 e 72 horas 

 

A criopreservação do sêmen visa a suspensão do metabolismo 

espermático com vistas a manutenção das características e funções por um 

tempo prolongado. Para que tal evento seja bem sucedido deve ser garantido o 

potencial de fertilização dos espermatozóides por meio da manutenção de sua 

integridade estrutural e funcionalidade (AMANN & PICKETT, 1987). 

A redução de atividade metabólica da célula espermática ocorre com a 

redução da temperatura, porém nem sempre as baixas temperaturas são 

associadas com benefícios a essa célula. Um exemplo seria a atividade da 

bomba de sódio e potássio, que diminui em temperaturas inferiores a 5ºC e 

inviabiliza a difusão desses íons pela membrana da célula (QUINN & WHITE, 

1966, 1967; SWEADNER & GOLDIN, 1980). A conseqüência do aumento da 

concentração intracelular de sódio resulta em riscos a sobrevivência do 

espermatozóide (MAKLER et al., 1981). 

O processo de criopreservação está intimamente relacionado com a 

estrutura funcional das membranas e metabolismo celular, seja no processo de 

diluição, resfriamento, congelação, armazenamento ou descongelação 

(AMANN & PICKETT, 1987). 

No processo de resfriamento, a mudança de temperatura ocasiona 

alterações físicas nas membranas que passam do estado líquido a gel, com 

cadeias de ácidos graxos distribuídas de modo aleatório e paralelas, adquirindo 

rigidez e susceptibilidade a rupturas e fusões, além de se tornar permeável a 

íons (AMANN & PICKETT, 1987; WATSON, 1995). 

Estudos têm se dedicado a avaliar a viabilidade de utilização de 

espermatozóides coletados da cauda do epidídimo de animais pós-morte para 

auxiliar na preservação de material genético (JAMES, 2002). FOOTE em 2000 

realizou estudos com espermatozóides colhidos de epidídimos de bovinos com 

esta finalidade.  

Esta coleta de animais pós-morte geralmente requer um armazenamnto 

a 4-5ºC até o processamento e criopreservação (AN et al., 1999; FRIEDMANN 

et al., 2000; LUBBE et al., 2000; STILLEY et al., 2000). A coleta de 

espermatozóides viáveis é um dos passos mais importantes para a utilização 
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desse material com fins de salvar espécies ameaçadas de extinção (JAMES, 

2002). 

BARKER (1954) relatou a utilização bem sucedida de espermatozóides 

do epidídimo na inseminação artificial (IA). FOOTE (2000) obteve um bezerro 

desse material estocado a 5ºC. Outra biotécnica reprodutiva que viabilizou a 

utilização de ICSI por meio da transferência de embriões (GOTO, 1993). 

Segundo JAMES (2002) a criopreservação de sêmen do epidídimo de 

bovinos comercias está intimamente ligada aos interesses com pesquisas de 

raças naturalizadas e espécies exóticas. 

 

2.5 Espécies reativas ao oxigênio (ROS) e moléculas antioxidantes 

  

Todas as células aeróbicas possuem enzimas e substratos que 

neutralizam os efeitos tóxicos das espécies reativas ao oxigênio (ROS), porém 

as células espermáticas possuem uma baixa defesa frente a elas e são muito 

suscetíveis ao estresse oxidativo (JONES & MANN, 1977). 

Segundo ARAÚJO (2001) a maioria das células possui um sistema 

capaz de protegê-la dos efeitos danosos em virtude da reação das ROS, dentre 

eles, a catalase é responsável por catalisar o peróxido de hidrogênio em água 

e oxigênio e o α-tocoferol (vitamina E) é um bloqueador da ação das ROS, 

impedindo a formação de peróxidos. 

Na espécie bovina os mecanismos de proteção são realizados pela 

glutationa peroxidase, superóxido dismutase e catalase em nível de plasma 

seminal, já na membrana dos espermatozóides são encontradas a superóxido 

dismutase e glutationa peroxidase (BILODEAUet al., 2000). 

O estresse oxidativo é um fator associado com o declínio da fertilidade 

durante a estocagem de sêmen. A geração de ROS é uma consequência 

normal do metabolismo oxidativo (MAXWELL & STOJANOV, 1996). 

Um extenso estudo da peroxidação lipídica em espermatozóides de mamíferos 

demonstrou a susceptibilidade dessas células a esse processo e que os 

produtos da peroxidação lipídica são componentes que comprometem a 

viabilidade dessas células como um espermicida (JONES & MANN, 1977). 

Durante a criopreservação do sêmen, este é exposto a dois fatores 

agressores, o choque térmico e o oxigênio atmosférico, que são responsáveis 
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por aumentar a suscetibilidade à peroxidação lipídica, em virtude da maior 

produção de ROS. Estes últimos responsáveis pelo envelhecimento dos 

espermatozóides, e redução de sua viabilidade para processos de reprodução 

assistida, como a inseminação artificial (ALVAREZ & STOREY, 1982). 

De acordo com AITKEN & KRAUSZ (2001) o plasma seminal possui 

antioxidantes altamente especializados em proteger o espermatozóide do 

estresse oxidativo. Porém os espermatozóides da cauda do epidídimo ainda 

não entraram em contato com estas moléculas que são adquiridas com o 

plasma seminal durante o processo de ejaculação. 

Segundo NAIR et al. (2006) moléculas antioxidantes reduzem a 

peroxidação lipídica na criopreservação do sêmen, porém com a necessidade 

de mais estudos quanto aos antioxidantes visando reduzir as causas de dano 

oxidativo. 

Em um sistema aeróbico ou mesmo parcialmente aeróbico a produção 

de espécies reativas ao oxigênio (ROS) é inevitável, são resultantes desse 

processo o ânion superóxido (O2
-), peróxido de hidrogênio (H2O2), óxido nítrico 

(NO2) e o radical hidroxila livre (OH-). Sendo o peróxido de hidrogênio o que 

mais representa danos a célula (VISHWANATH & SHANNON, 1997; 

BILODEAU et al., 2002). 

As ROS induzidas pelo processo de criopreservação podem ser 

responsáveis por danos aos espermatozóides de mamíferos (GRIVEAU et al., 

1997; AKIYAMA, 1999; NEILD et al., 2006). Dentre os efeitos causados pelos 

ROS na célula espermática está a diminuição de motilidade, capacidade 

reduzida de fertilização, redução da função mitocondrial, anormalidade de peça 

intermediária, integridade de DNA e alterações no metabolismo (KIM & 

PARTHASARATHY, 1998; SILVA et al., 2006). Tais danos ocorrem em virtude 

da sensibilidade da célula à peroxidação lipídica, devido ao alto teor de ácidos 

graxos poliinsaturados, e por serem incapazes de reorganizar os componentes 

de sua membrana (MICHAEL et al., 2007). 

O dano oxidativo que acomete a célula espermática é atribuído à alta 

concentração de àcidos graxos poliinsaturados na membrana e à limitada 

capacidade antioxidante frente a produção de ROS (AITKEN, 1995; STOREY, 

1997). Além disso, BAUMBER et al. (2000) demonstraram que a produção 

descontrolada de ROS por espermatozóides defeituosos pode agravar os 
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processos causadores de danos oxidativos, além destes espermatozóides com 

citoplasma residual e peça intermediária anormal serem capazes de produzir 

elevada quantidade de H2O2. Tal fato demonstra a possibilidade dos 

espermatozóides da cauda do epidídimo com a presença de grande proporção 

de células com gota citoplasmática distal produzirem maior quantidade de ROS 

que os ejaculados (Figura 2).  

A alta produção de ROS e alterações nos mecanismos de defesa 

antioxidante da célula resultam em um estresse oxidativo. Como resultado 

desse estresse oxidativo verifica-se a queda dos níveis intracelulares de ATP, 

diminuição de motilidade dos espermatozóides e início do processo de 

peroxidação lipídica dos ácidos graxos poliinsaturados da membrana 

plasmática.  Estes eventos são responsáveis por aumento da permeabilidade 

da célula, inativação de enzimas e produção de agentes espermicidas e seus 

produtos. Já a peroxidação lipídica também é apontada como causadora de 

reação acrossomal, perda de fluidez da membrana com perda do potencial de 

fertilização do espermatozóide (VERMA & KANWAR, 1999;). 

Além disso, os espermatozóides são altamente susceptíveis a 

peroxidação fosfolipídica endógena, esse processo é acompanhado de 

alterações estruturais, em particular na região acrossomal, perda rápida e 

reversível da motilidade, alterações no metabolismo e uma alta taxa de perda 

de componentes intracelulares que levaria ao comprometimento das 

adequadas reações celulares (JONES & MANN, 1977). 

A capacitação é um processo não desejável antes do contato do 

espermatozóide com o ovócito, pois resulta num processo de exocitose com a 

última fase chamada de reação acrossomal, que permite ao espermatozóide 

penetrar na zona pelúcida do ovócito (YANAGIMACHI, 1994). 

DE LAMIRANDE & GANON (1995) citaram que a capacitação 

espermática é parte de uma reação oxidativa, o que elucida a participação de 

radicais livres em processos essenciais a manutenção de atividades benéficas 

ao organismo. Exemplos de processos em que radicais livres estão envolvidos 

são demonstrados por O’FLAHERTY et al. (1999) em que quantidades 

controladas do ânion superóxido (O2
+) são necessárias para a hiperativação e 

capacitação, já o peróxido de hidrogênio (H2O2) é tido como indutor da reação 

acrossomal em sêmen de bovinos, essencial a fertilização do ovócito. 
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Figura 2- Produção de ROS por espermatozóide com excesso de 

citoplasma residual. Adaptado de SALEH & AGARWAL (2002). 

De acordo com BILODEAU et al. (2000) o balanço entre a 

desintoxicação e produção de ROS é um fator primordial para a sobrevivência 

e viabilidade dos espermatozóides, durante todo o processo de 

criopreservação (Figura 3). Porém, o espermatozóide bovino é mais sensível a 

ação do peróxido de hidrogênio, por sua dificuldade de metabolizá-lo. 

A taxa de produção de H202 é regida pelo número de espermatozóides 

mortos, a concentração da amostra, a tensão de oxigênio e a temperatura 

(SHANNON & CURSON, 1981). Segundo BAUMBER (2000) o peróxido de 

hidrogênio é o principal ROS causador de queda de motilidade no 

espermatozóide equino. Contudo, a adição de catalase protege completamente 

o sêmen equino de danos associados com o peróxido de hidrogênio. 

O acréscimo de moléculas antioxidantes aos diluidores de sêmen foi 

empregado em várias espécies, sendo responsável por inibir ou diminuir a 

produção de radicais livres, mas algumas vezes não têm interferência nos 

parâmetros espermáticos (O’ FLAHERT et al., 1997). 
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Estudos de ALVAREZ & STOREY (1982) conferem à produção de ROS 

no processo de criopreservação a responsabilidade de aumentar a 

susceptibilidade a peroxidação lipídica e menores taxas de sucesso na IA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Balanço entre proteção e produção de ROS. Adaptado de 

SIKKA (2004). 
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2.5.1 Espécies reativas ao oxigênio (ROS) 

 

 O oxigênio é essencial para vida em organismos aeróbios, onde a fonte 

de energia é baseada no metabolismo oxidativo. Ao mesmo tempo este 

consumo de oxigênio gera subprodutos que são nocivos para a célula (Figura 

4) (DREVET, 2006).   

O termo radical livre refere-se ao átomo ou molécula altamente reativo, 

que contém número ímpar de elétrons em sua última camada eletrônica. É este 

não-emparelhamento de elétrons da última camada que confere alta 

reatividade a esses átomos ou moléculas, que resulta em danos celulares 

(HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1990). 

Na verdade, radical livre não é o termo ideal para designar os agentes 

reativos ao oxigênio, pois alguns deles não apresentam elétrons 

desemparelhados em sua última camada. A seguir maiores detalhes sobre 

eles: 

 Radical superóxido (O2
-): é formado após a primeira redução do O2. 

O radical superóxido ocorre em quase todas as células aeróbicas e é 

produzido durante a ativação máxima de neutrófilos, monócitos, 

macrófagos e eosinófilos (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1986; 

HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1990) . 

 Radical hidroperoxila (HO2): representa a forma protonada do radical 

superóxido, ou seja, possui o próton hidrogênio. Existem evidências 

de que o hidroperoxila é mais reativo que o superóxido, por sua 

maior facilidade em iniciar a destruição de membranas biológicas 

(HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1990). 

 Radical hidroxila (OH): é a ROS mais reativa em sistemas biológicos, 

pois combina-se extremamente rápido com metais e outros radicais 

no próprio sítio onde foi produzido. Assim, se a hidroxila for produzida 

próxima ao DNA e a este DNA estiver fixado um metal, poderão 

ocorrer modificações de bases purínicas e pirimidínicas, levando à 

inativação ou mutação do DNA. Além disso, a hidroxila pode inativar 

várias proteínas (enzimas e da membrana celular), ao oxidar seus 

grupos sulfidrila (-SH) a pontes de dissulfeto (-SS). Também pode 

iniciar a oxidação dos ácidos graxos poliinsaturados das membranas 
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celulares (lipoperoxidação) que são os principais constituintes da 

membrana plasmática da célula germinativa masculina (HALLIWELL 

& GUTTERIDGE, 1986) 

 Peróxido de hidrogênio (H2O2): apesar de não ser um radical livre 

devido à ausência de elétrons desemparelhados em sua última 

camada, o H2O2 é um metabólito do oxigênio extremamente 

deletério, porque participa da reação que produz o radical hidroxila 

(OH).  

As ROS têm um papel importante quanto à sobrevivência dos 

espermatozóides e sua habilidade de fertilização (VISHWANATH & SHANNON, 

1997). Em bovinos as ROS são em primeira ordem resultado do processo de 

morte dos espermatozóides, pela oxidação de aminoácidos aromáticos. Apesar 

de todas as células aeróbicas possuírem mecanismos de proteção contra as 

ROS, os espermatozóides são células muito susceptíveis a estas moléculas, 

sofrendo estresse oxidativo (JONES & MANN, 1977).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Reação de redução do O2 nas mitocôndrias até a formação de água. 
Produtos da reação O2

 ânion superóxido, H2O2 peróxido de hidrogênio e o OH 
radical hidroxila. Fonte: LUZ et al (2011) (adaptado de Cohen, 1989). 
 

O meio de congelação bem como sua composição influenciam a 

integridade e funcionalidade do espermatozóide, na medida em que a produção 

de espécies reativas ao oxigênio é inevitável (FRIDOVICH, 1978, 

1981; MANN et al., 1980). As reações que produzem radicais livres são mais 

ativas quando estes são armazenados a temperatura ambiente, que 
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criopreservados. O peróxido de hidrogênio, como anteriormente citado, é o 

mais danoso das ROS, e sua principal fonte em sêmen de bovinos é a 

deaminação oxidativa de aminoácidos aromáticos (AAAO) como demonstrado 

na equação abaixo por (SHANNON & CURSON 1972). 

R . CH2CH(NH2) . COOH + O2 + H20 AAA0 R . CH2COCOOH + H2O2 + 

NH3 

(R= grupo fenila, hidroxifenil ou indol) 

A gema de ovo presente em alguns diluidores é capaz de proteger os 

espermatozóides da toxicidade de alguns componentes do plasma seminal, 

contudo a produção de H2O2 por meio dos AAAO representa danos a célula 

comprometendo sua viabilidade (SHANNON & CURSON, 1972, 1982). 

Segundo SALEH & AGARWAL (2002) os mecanismos de proteção são 

baseados em três linhas: 

1. Proteção: é a primeira linha de defesa antioxidante e um exemplo são os 

íons metálicos que impedem o início da formação de ROS. 

2. Interceptação: a formação das ROS ocorre em cadeia e tem como 

função a interceptação dessa reação para impedir a formação final de 

radicais livres. O α- tocoferol é um antioxidante que quebra a cadeia e 

inibe a peroxidação lipídica. A qualidade desejável em um antioxidante 

para interceptação é uma meia-vida longa, para ser capaz de interceptar 

e impedir a formação de ROS. 

3. Reparação: em algumas situações os danos causados pelas ROS 

podem ser reparados. Contudo, a célula espermática é incapaz de 

realizar tal feito em virtude da necessidade de enzimas citoplasmáticas, 

o que a torna susceptível aos danos oxidativos. 

 

As ROS podem tanto ter efeitos benéficos quanto maléficos. É 

importante minimizar a interação entre as células produtoras de ROS 

(principalmente neutrófilos) e as células espermáticas. Além disso, se 

produzidas em quantidades adequadas as ROS são benéficas a processos tais 

como hiperativação e capacitação espermática, essenciais ao processo de 

fertilização (DE LAMIRANDE & GAGNON, 1995). 
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2.5.2 Moléculas antioxidantes 

 

As células possuem duas formas de se proteger de danos oxidativos, 

sendo uma por meio da detoxicação com o auxílio da glutationa reduzida 

(GSH), superóxido-dismutase (SOD), catalase, glutationa-peroxidase (GSH-Px) 

e vitamina E. A outra tem a função de reparar a lesão ocorrida, sendo 

constituída pelo ácido ascórbico, pela glutationa-redutase (GSH-Rd) e pela 

GSHPx, entre outros. A vitamina E (α-tocoferol), é uma exceção pois  é um 

antioxidante estrutural da membrana, ao contrário da maior parte dos agentes 

antioxidantes que se encontram  no meio intracelular (HEBBEL, 1986) 

As células espermáticas são altamente suscetíveis à injúria 

oxidativa. Pelo fato de serem desprovidas de citoplasma não possuem 

proteção enzimática e em adição os ácidos graxos poliinsaturados da 

membrana plasmática têm maior sensibilidade ao ataque das ROS (DREVET, 

2006). 

  

a) Catalase 

As moléculas antioxidantes podem reduzir o impacto do estresse 

oxidativo e resultar na melhoria da qualidade do sêmen após a descongelação. 

FOOTE (1962) demonstrou que a adição de catalase prolonga a sobrevivência 

do espermatozóide bovino quando utilizado no diluente a base de gema, porém 

em diluentes a base de leite esta mesma constatação não foi observada. 

Segundo SHANNON (1968) os níveis de peróxido de hidrogênio (H2O2) 

gerado no meio de armazenamento pode ser minimizado pela presença de 

catalase. Ela participa da reação de quebra do peróxido de hidrogênio em que 

a metade do oxigênio volta ao sistema, conforme demonstrado na equação 

abaixo (VISHWANATH & SHANNON, 2000). 

            catalase 

2H2O2 2H2O  + O2 

 

De acordo com VISHWANATH & SHANNON (2000) em condições de 

armazenamento prolongado a adição de catalase ao meio de congelação 

possui resultado benéfico, uma vez que reduz a produção de peróxidos 

endógenos. 
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O uso da catalase também é benéfico no sêmen congelado e 

descongelado, devido a proporção de espermatozóides mortos após este 

processo que resulta em maior produção de H2O2 (SHANNON & CURSON, 

1972). 

BILODEAU et al, (2002) observaram efeito negativo do H2O2  sobre a 

motilidade, mas não quanto a viabilidade da célula. Tal fato poderia ser 

explicado pela desintoxicação que ocorre quando O2
- é transformado em H2O2 

promovida pela catalase.  Neste trabalho uma baixa quantidade de catalase 

exógena (1-5UI/ml) foi o suficiente para proteger a motilidade espermática dos 

efeitos do H2O2. 

A suplementação com antioxidantes pode produzir aumentos 

significativos da motilidade, porém seus efeitos são intimamente dependentes 

da concentração e das diferenças de frações do ejaculado (PENÃ et al., 2003). 

A catalase tem o potencial de desintoxicar a célula contra as ROS 

(H2O2) (SILVA et al., 2006). Além disso, pode aumentar o tempo de motilidade 

de espermatozóides bovino e ovino (SHANNON & CURSON, 1981). DREVET, 

(2006) elucidou que sua função de antioxidante é eficaz apenas quando o 

substrato é o H2O2 e em concentrações mais elevadas. 

MICHAEL et al. (2007) observaram que a catalase foi a mais 

eficaz dentre os antioxidantes testados por influenciar significativamente quase 

todos os parâmetros de qualidade do sêmen. 

 

b) α- tocoferol  

É um dos principais componentes do sistema antioxidante dos 

espermatozóides e um dos principais agentes protetores da membrana contra 

danos causados pelas ROS e a peroxidação lipídica (SURAI et al., 1998; 

AKIYAMA, 1999). O efeito da vitamina E é dose dependente, uma vez que age 

absorvendo os radicais hidroxila produzidos pelo processo de oxidação (CAO & 

CUTLER, 1997). 

O dano oxidativo pode ser controlado por um sistema celular envolvendo 

a vitamina E (α- tocoferol) que é um componente lipofílico que não apenas 

elimina radicais livres do interior da membrana, como também intercepta 

radicais peróxido que são responsáveis pela reação em cadeia da peroxidação 

lipídica (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999). 
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A vitamina E é conhecida como o principal antioxidante lipofílico que 

protege os ácidos graxos poliinsaturados dos tecidos contra a peroxidação. Ela 

é um potente removedor de radicais peroxil (LOO·) e, provavelmente, o inibidor 

mais importante da reação em cadeia da lipoperoxidação em animais 

(HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999). 

Segundo PING-CHI et al. (1999) níveis mais elevados H2O2 reduzem a 

capacidade do espermatozóide de penetrar e fertilizar o ovócito, contudo a 

suplementação do meio com vitamina E pode proteger o espermatozóide da 

perda de motilidade e aumentar a capacidade de penetração. 

A vitamina E é o principal antioxidante de membrana (SILVA et al., 

2007). Em dietas reduziu o dano oxidativo na membrana das células 

testiculares e mitoncôndriais, causados pela peroxidação lipídica (YUE et al., 

2010). 

BAPTISTA SOBRINHO (2009) observou que a adição de vitamina E no 

sêmen de cães não resultou em efeitos benéficos sobre a motilidade, vigor, 

integridade de membrana e acrossoma, apenas para a atividade mitocondrial 

houve efeito protetor significativo. 

O 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametil croman-2-ácido carboxílico, designado 

também como α- tocoferol, é um análogo hidrossolúvel da vitamina E. Seu 

mecanismo de ação é semelhante ao da vitamina E, envolvendo o OH fenólico 

e a remoção de radicais peroxil. 

 Moléculas antioxidantes podem reduzir o impacto do estresse oxidativo 

e, assim melhorar a qualidade do sêmen após a descongelação. O objetivo dos 

tratamentos antioxidantes não deve ser a eliminação completa de ROS, pois 

podem desempenhar um papel importante nos mecanismos fisiológicos no  

controle das funções do espermatozóide de mamíferos (GRIVEAU & LANNOU, 

1997; SALEH & AGAWAL, 2002; AITKEN et al., 2004; BENNETTS & AITKEN 

2005). Quando ROS são encontradas em baixas concentrações, elas podem 

atuar como mediadores de funções de esperma normal, enquanto quando elas 

são produzidas em excesso são altamente tóxicas para a célula.  

BAPTISTA SOBRINHO (2009) concluiu em seu trabalho com 

antioxidantes que a sua eficácia depende do radical, qual o momento e a 

localização dos efeitos deletérios desse radical, bem como o compartimento ou 
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região espermática o estresse oxidativo irá atuar e por fim a concentração do 

antioxidante. 

 
2.6 Avaliações de Funcionalidade e Integridade espermática 

 

2.6.1 Motilidade espermática 

 

 A técnica de avaliação da motilidade espermática pelo sistema 

computadorizado (Computer Assited Semen Analysis - CASA), além de 

proporcionar valiosas informações a respeito da cinética dos espermatozóides, 

indiretamente reflete a viabilidade da membrana plasmática e atividade 

metabólica das células (GIL et al., 2000). 

Estudos realizados para a interpretação dos padrões de movimento do 

CASA (Tabela 1), demonstraram que alguns deles quando agrupados eram 

capazes de ser correlacionados com taxas de fertilidade in vivo, quando 

comparados com a avaliação de apenas um dos parâmetros de movimento. 

Ainda nesse estudo os valores de motilidade progressiva (MP), amplitude do 

deslocamento lateral da cabeça (ALH), Frequência de batimentos flagelar 

(BCF) e velocidade curvilinear (VCL) foram associados à predição da fertilidade 

do sêmen bovino (FARRELL et al. 1998).  

Segundo VERSTEGEN et al. (2002) são observadas diferenças entre os 

espermatozóides de baixa e alta taxa de fertilização, quanto às suas 

características dos padrões de movimento no CASA. A linearidade é a variável 

gerada que apresenta maior correlação com a fertilidade. 

 

Tabela 1- Parâmetros avaliados no CASA e seus significados. 

Parâmetro Unidade de 

medida 

Significado 

Motilidade Total (MT, %) Representada pela soma de todas 

as células móveis 

Motilidade Progressiva (MP, %) Porcentagem de células movendo-

se progressivamente 

Velocidade de Trajeto (VAP, μm/s) Velocidade média ininterrupta do 

trajeto da célula 
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Velocidade Progressiva (VSL, μm/s) Velocidade média percorrida em 

linha reta entre os pontos inicial e 

final do trajeto 

Velocidade Curvilinear (VCL, μm/s) Velocidade média mensurada de 
ponto a ponto do trajeto percorrido 
pela célula 

Amplitude do 

Deslocamento Lateral da 

Cabeça 

(ALH, μm) Largura média da oscilação da 
cabeça espermática ao longo do 
movimento 

Frequência de Batimento 

Flagelar 

(BCF, Hz) Freqüência com que a cabeça do 
espermatozóide move-se para trás 
e para frente durante um trajeto 
percorrido 

Retilinearidade (STR, %) Valor médio da proporção entre 
VSL/VAP x 100 

Linearidade (LIN, %) Valor médio da proporção entre 
VSL/VCL x100; 

Adaptado de GIL et al., 2000 
 

A motilidade e a fertilidade do sêmen criopreservado podem ser afetados 

pelo dano oxidativo do DNA mitocondrial e alterações na estrutura da 

membrana da célula (CUMMINS et al., 1994). As mitocôndrias dos 

espermatozóides são responsáveis pela motilidade da célula, qualquer 

processo que altere sua funcionalidade afeta diretamente esta característica. 

Em razão da queda do metabolismo celular, decorrente da queda da 

temperatura, a bomba de sódio e potássio também terá seu metabolismo 

diminuído, o que leva à redução da produção de ATP, causando o descontrole 

iônico da célula, o que pode acarretar a entrada do íon cálcio e assim ativar 

fosfolipases, as quais também causam lesão nas membranas dos 

espermatozóides (PARKS & GRAHAM, 1992; WATSON, 1995). A composição 

iônica do meio resultante da peroxidação lipídica pode tornar espermatozóides 

móveis em imóveis e atuar sobre os padrões de motilidade, incluindo sua perda 

irreversível (ALVAREZ & STOREY, 1982). 

Segundo JONES & MANN (1977) a inércia das células espermáticas 

ocorre devido a danos na membrana causados pela lipoperoxidação. 
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2.6.2 Morfologia espermática 

 

Quando se divide a avaliação morfológica em defeitos maiores e defeitos 

menores tem-se uma ligação com possíveis distúrbios da espermatogênese. 

Alterações da fertilidade ou infertilidade podem estar relacionados a altos 

índices de defeitos maiores, enquanto defeitos menores podem representar 

uma espermatogênese normal e em geral não afetam a fertilidade (BLOM, 

1973). 

Em estudos de AMMAN (1962) quanto a morfologia do espermatozóide 

em diferentes partes do epidídimo observou-se que cerca de 55,6% dos 

espermatozóides da cauda do epidídimo possuíam gota distal, enquanto do 

sêmen ejaculado apenas 0,9%. 

No entanto MARTINS et al. (2007) ao recuperarem espermatozóides do 

epidídimo após períodos de 0, 24, 48 e 72 horas observaram uma maior 

proporção de defeitos de cauda, seguido por defeitos da peça intermediária, 

sendo a gota protoplasmática distal a principal anormalidade com 17,5%. Tais 

alterações nos espermatozóides são atribuídas à imaturidade dessas células 

obtidas diretamente do epidídimo. 

 

2.6.3 Integridade de membrana plasmática e acrossoma 

 

Segundo PAPA et al., (2000), a integridade de membrana é um pré-

requisito para os eventos relacionados ao processo de fertilização, tais como, 

capacitação espermática, a penetração através dos revestimentos do ovócito, 

ligação à zona pelúcida, reação  acrossomal e fusão dos gameta 

O uso do Iodeto de Propídio (IP) como marcador de integridade de 

membrana plasmática é utilizado amplamente por microscopia de 

epifluorescência (THOMAS et al., 1997). De acordo com ARRUDA (2000) é um 

corante que tem afinidade pelo DNA e cora em vermelho o núcleo das células 

com membrana plasmática lesada. 

A sobrevivência do espermatozóide no trato reprodutivo da fêmea bem 

como a preservação da capacidade fecundante é um papel exercido em grande 

parte pela membrana plasmática, essencial para manter a viabilidade da célula. 

O equilíbrio osmótico celular é mantido pela membrana plasmática, que atua 



 26 

 

como uma barreira entre os meios intra e extracelulares. Danos em sua 

estrutura por ação das ROS podem levar a perda da homeostase culminando 

não apenas na diminuição da fertilidade, mas inclusive com a morte da célula 

(AMANN & PICKETT, 1987). 

Segundo BORGES (2003) os antioxidantes seriam capazes de inibir a 

peroxidação lipídica em condições hipotérmicas de estocagem, resultado da 

proteção destes a membrana da célula. 

VIJAYASARATHY et al. (1980) ilustraram a presença da bomba de Ca+2 

ATPase na membrana da célula espermática, sendo esta responsável por 

processos envolvidos na reprodução, tal como a reação acrossômica mediada 

pelo Ca2+. Tal fato elucida a importância da integridade da membrana para 

viabilização desse processo no trato reprodutivo da fêmea. 

Um dos constituintes fundamentais da célula espermática é o 

acrossoma, indispensável para a fertilização pela liberação de enzimas como a 

hialuronidase e acrosina, fundamentais no processo de penetração na zona 

pelúcida do ovócito. Desta maneira, a criopreservação deve ser processada de 

tal maneira que evite danos a estas membranas (plasmática, acrossomais e 

mitocondrial), que podem acarretar menor produção de ATP com prejuízos à 

motilidade espermática ou com diminuição da capacidade fecundante 

ocasionando problemas de penetração, e de acordo com a injúria pode 

acarretar até a morte celular (CELEGHINI, 2008). 

A aglutinina de Arachis hypogea (Peanut aglutinin- PNA) é específica 

para as glicoproteínas da membrana acrossomal externa e têm sido utilizada 

para determinar a integridade acrossomal (CROSS & MEIZEL, 1989). A 

integridade do acrossoma, assim como a manutenção de suas enzimas é 

essencial para o sucesso do processo de fertilização (FLESCH & GADELLA, 

2000). 

 

2.6.4 Teste de termorresistência  

 

Um dos fatores responsável pela queda da fertilidade do sêmen 

criopreservado é a redução do período de sobrevivência dos espermatozóides 

após a descongelação, decorrido de perda de estruturas celulares e qualidade 
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das membranas, em virtude dos processos de congelação-descongelação das 

células (SILVA et al., 2006).  

Portanto, com a maior difusão e uso de sêmen bovino congelado nos 

processos de I.A., T.E. e F.I.V., surgiram recomendações para testes 

envolvendo resistência metabólica espermática, pela exposição de amostras de 

sêmen ao calor contínuo a 38° C, por cinco horas, a mesma condição de que 

estes estariam no trato genital da fêmea (ARRUDA, 1988) 

Durante o período de incubação ocorrem lesões em virtude das 

mudanças físico-químicas que são irreversíveis, tais danos podem ser lesões 

de membrana, instabilidade nuclear, evasão de componentes intracelulares, 

diminuição da motilidade, assim como peroxidação lipídica (ZÚCCARI, 1998). 

Os antioxidantes possibilitam maior estabilização da membrana 

espermática, sendo assim espera-se maior longevidade do sêmen quando 

adicionado o meio antioxidante ao diluente. Características como motilidade 

espermática e vigor observada pelo TTR, apresentariam maior longevidade 

(BORGES, 2003) 

 

2.7 Mensuração do Estresse Oxidativo 

      

      2.7.1 Avaliação do índice de resistência ao estresse oxidativo 

 

 NAIR et al. (2006) observaram que o aumento da produção de 

malondialdeído (MDA) às 72 horas após refrigeração ocorreu tanto no sêmen 

bovinos como de búfalos, resultado este indicativo do aumento do estresse 

oxidativo durante o armazenamento em que ocorre alta lipoperoxidação. 

 O aumento da produção de MDA está correlacionado com a diminuição 

da motilidade e viabilidade dos espermatozóides. ROS como o H2O2 são tidos 

como responsáveis por este decréscimo (NAIR, et al., 2006).  

A avaliação de TBARs verifica a suscetibilidade do espermatozóide ao 

estresse oxidativo, as determinações são baseadas na metodologia descrita 

por OHKAWA et al. (1979). A quantificação do complexo formado pela reação 

de duas moléculas de ácido tiobarbitúrico com uma molécula de malonaldeído 

(MDA) formam um cromógeno de coloração rósea, quantificado em sua 
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intensidade por meio de um comprimento de onda de 532 nm. A reação ocorre 

à temperatura de 90 a 100ºC em pH ácido. 

 

2.7.2 Avaliação da oxidação da 3,3’ diaminobenzidina (DAB) 

 

 A oxidação da DAB pelo complexo citocromo c é um teste para 

avaliação da atividade mitocondrial. É uma reação que ocorre na membrana 

mitocondrial interna e pode ser identificada pela visualização de uma cor 

castanha (cromógeno) na região da peça intermediária do espermatozóide. 

É uma técnica citoquímica desenvolvida por HRUDKA (1987) em que 

ocorre a oxidação da 3,3`-diaminobenzidina (DAB) pelo complexo citocromo C 

dependente da enzima citocromo C-oxidase (CCO). Esta enzima está 

intimamente ligada ao processo de respiração celular bem como ao 

metabolismo da célula, função osmótica e de síntese celular, com o objetivo de 

manter a estrutura celular e motilidade da célula por meio da produção de 

energia. 

 

2.8 Fertilização in vitro 

 

AMANN & PICKET (1987) descrevem as características desejáveis para 

que a célula espermática seja apta à fertilização, dentre elas motilidade 

progressiva, acrossoma intacto, produção de energia, bem como a presença 

das proteínas de membrana para possibilitar sua fusão com o gameta feminino. 

Espermatozóides da cauda do epidídimo são capazes de fecundar 

ovócitos, porém ao entrar em contato com o plasma seminal durante a 

ejaculação perdem esta capacidade devido ao contato com proteínas que 

possuem fatores decapacitantes. Para readquirir esta capacidade o 

espermatozóide bovino necessita passar pelos processos de capacitação e 

reação acrossomal, que ocorrem por meio de mudanças fisiológicas, 

bioquímicas e moleculares no trato reprodutivo da fêmea (YANAGIMACHI, 

1994), ou induzidos in vitro. 

O estresse oxidativo pode resultar em danos celulares, tais como a 

integridade de membrana reduzindo a capacidade de fecundação da célula 

espermática, contudo alguns deles podem fecundar a célula, entretanto o 
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embrião não consegue avançar em seu desenvolvimento. Os mecanismos de 

dano oxidativo devem ser melhor interpretados para prevenir ou reverter o 

quadro de dano nessa célula que ocorre tanto in vivo como in vitro (SILVA et 

al., 2006) 
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3 HIPÓTESE 

 

 

A adição de substâncias antioxidantes aos espermatozóides colhidos da 

cauda do epidídimo pode auxiliar no processo de criopreservação , garantindo 

melhores valores para os parâmetros de motilidade, vigor, integridade de 

membrana e acrossoma, bem como maior taxa de fertilidade in vitro. 
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4 OBJETIVOS 

 

 

O objetivo do presente estudo foi investigar o efeito da catalase e do α- 

tocoferol como antioxidantes, acrescidos ao diluente de criopreservação, sobre 

a estrutura e funcionalidade dos espermatozóides bovinos obtidos da cauda de 

epidídimos resfriados.  
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

5.1 Locais de desenvolvimento 

 

 O experimento foi conduzido nos Laboratórios de Reprodução Animal 

(LRA) da Embrapa Cerrados (EMBRAPA/CPAC), Planaltina-DF, Embrapa 

Recursos Genéticos e Biotecnologia (CENARGEN), Brasília-DF e Laboratório 

de Andrologia do Departamento de Reprodução Animal, da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (USP). 

As coletas dos testículos foram realizadas no Frigorífico Supremo, 

localizado em Sobradinho dos Melos-DF, devidamente licenciado por inscrição 

estadual. O período experimental transcorreu de junho de 2010 a fevereiro de 

2011. 

 

5.2 Animais  

 

 Foram coletados testículos de touros azebuados. Os animais foram 

escolhidos aleatoriamente na linha de abate e apenas um dos testículos foi 

coletado de cada animal. Após o abate os testículos foram acondicionados em 

caixa com isolamento térmico e conduzidos ao LRA para avaliações pré-

congelação à zero hora, sendo os demais testículos acondicionados em caixa 

térmica Minitube® programada para se manter a 5ºC durante todo o tempo 

experimental. 

 

5.3 Procedimentos experimentais 

 Tendo como base os objetivos deste trabalho foram estabelecidos dois 

momentos: 

 

1º) Coleta dos testículos no abatedouro seguido de criopreservação dos 

espermatozóides após os períodos de refrigeração de 0h, 24h, 48h e 72h  Os 

testículos foram mantidos refrigerados a temperatura de 5ºC, e a caixa 

Minitube® foi aberta apenas para a retirada dos testículos que seriam 
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processados em cada momento. 

2º) Descongelação, com posterior avaliação  da motilidade e vigor no CASA, 

integridade da membrana plasmática e acrossoma, teste de termorresistência , 

teste de TBARs, DAB e fertilização in vitro.  

5.4 Coleta dos espermatozóides 

 

 Foram utilizados para criopreservação seis testículos para cada 

momento, contudo foram colhidos em quantidade suficiente para o descarte 

daqueles em condições insatisfatórias. 

Os testículos foram submetidos à coleta de espermatozóides da cauda 

do epidídimo (Figura 5) em quatro momentos, logo após o abate (0H), 24 

horas após (24H), 48 horas após (48H) e 72 horas após o abate desses 

animais (72H). Foram realizadas duas coletas de testículos no abatedouro, e 

em cada processamento foram criopreservados espermatozóides de três 

testículos em cada momento, totalizando ao final do experimento seis testículos 

por momento. 

 

Figura 5 - Testículo com a cauda do epidídimo sem a túnica vaginal. Área 

delimitada refere-se à cauda do epidídimo. 
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Antes da extração dos espermatozóides da cauda do epidídimo foi 

realizada a higienização com álcool 70% em todo o exterior do testículo após a 

retirada da túnica vaginal e, em seguida, foram realizados cortes superficiais 

com lâmina de bisturi na cauda do epidídimo de modo a evitar a contaminação 

do material com sangue (Figura 6). 

Após a obtenção dos espermatozóides foram feitas as avaliações de 

viabilidade do material para criopreservação, tais como motilidade, vigor e 

concentração. 

 

 

 

Figura 6 - Cortes superficiais na cauda do epidídimo para coleta dos 

espermatozóides. 

 

5.4.1 Preparo dos antioxidantes 

 

As soluções antioxidantes foram preparadas antes de cada coleta de 

espermatozóides para utilização junto ao diluente, porém antes de sua 

utilização foram acondicionadas em ambiente refrigerado e protegidas de 

luminosidade.  

A solução de catalase (C-9322, Sigma®- 17500 UI/ml) foi diluída em 

tampão fosfato de sódio a 50 mM em pH 7,0. O cálculo para concentração final 



 35 

 

de 20 UI por palheta procedeu-se em microlitros de solução de catalase 

adicionados ao diluente Triladyl (Anexo 1). 

Para o preparo da solução de α-tocoferol (T3251-Sigma®) foi utilizado 

Etanol (Merck®) para diluição tendo-se uma solução estoque de 15 mM que foi 

diluída no diluente TRIS para obter uma concentração final 50 µM por palheta. 

 

5.5 Análise do sêmen fresco 

 

 Logo após a colheita o sêmen por incisão e pressão direta, foi mantido 

em banho-maria a 37ºC e avaliado sobre uma lâmina mantida em mesa 

aquecedora a 37ºC, para evitar choque térmico e alterações das características 

seminais.  

A motilidade e o vigor foram avaliados em objetiva de 100x numa escala 

de 0-100% e de zero a cinco, respectivamente. As avaliações procederam de 

acordo com as normas do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal – CBRA 

(1998), quanto aos seguintes parâmetros: vigor, motilidade progressiva, 

concentração espermática, número total de espermatozóides do ejaculado e 

porcentagem de espermatozóides anormais. As alterações morfológicas 

espermáticas foram classificadas de acordo com BLOM (1973) e agrupadas 

para avaliação em defeitos menores e defeitos maiores.  

Para avaliar a morfologia foi utilizada a preparação úmida, com solução 

de formol salino tamponado previamente aquecido a 37ºC e analisado em 

microscópio de contraste de fase no aumento de 1000x e imersão. Foram 

contadas 200 células por lâmina.  

 

5.5.1 Avaliação da concentração espermática 

 

 A concentração foi estimada diluindo-se uma amostra dos ECE 

(espermatozóides da cauda do epidídimo), na proporção de 1:200, em formol 

salino tamponado e as células espermáticas contadas em câmara de 

Neubauer®  sob microscopia óptica em aumento de 400x. 

Após a concentração foram estabelecidas doses de 20 milhões de 

espermatozóides por palheta (20 x 106) e acrescida a quantidade necessária 

dos meios de congelação para diluição final. 
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5.5.2 Diluição do sêmen com a solução de criopreservação  

 

 As amostras de cada ECE foram divididas em três partes iguais. Cada 

fração foi congelada de acordo com os tratamentos descritos a seguir: 

o TTG = diluente tris-gema-glicerol; 

o TCAT = diluente tris-gema-glicerol acrescido de catalase; 

o TTROL = diluente tris-gema-glicerol acrescido de α-tocoferol. 

Procedeu-se a criopreservação de dez doses para cada tratamentos.  

5.6 Criopreservação de espermatozóides da cauda do epidídimo  

 

A congelação do sêmen diluído procedeu-se no aparelho programável 

de fabricação nacional (Tetakon TK 3000®,TK Tecnologia e congelação LTDA, 

Uberaba, Minas Gerais, Brasil).  

A curva de resfriamento foi de 0,25°C/min com duração em torno de 1 

hora e 20 minutos, permanecendo a 5°C por mais 2 horas. A curva de 

congelação foi de – 20°C/min, até alcançar -120°C e posteriormente as 

palhetas foram imersas em nitrogênio líquido (-196°C), colocadas em raque e 

armazenadas em botijões criogênicos até as avaliações pós-criopreservação. 

 

5.7 Descongelação e análise das amostras de sêmen 

 

 As palhetas de cada tratamento foram descongeladas em banho maria a 

37°C por 30 segundos, sendo o sêmen transferido das palhetas para 

microtubos de 1,5 mL e mantidas aquecidas para as avaliações de motilidade 

vigor, morfologia e testes complementares. 

 

5.7.1 Avaliação computadorizada de análise espermática (CASA) 

 

Para avaliação da motilidade espermática pelo sistema computadorizado 

(CASA) foi utilizada uma gota de 10 µl da amostra de sêmen, na concentração 
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de 20 x 106 espermatozóides/palheta e depositada na câmara de leitura 

(Makler®, Sefi-Medical Instruments,0,01 sq.mm, 10 µm deep), inserida no 

aparelho modelo Ivos-Ultimate da Hamilton Thorne Biosciences, que realiza a 

captura de imagem das amostras por meio de um  programa computacional 

responsável por realizar a análise.  

Para a realização das análises o software foi previamente ajustado em 

seu setup para análise de sêmen bovino (Anexo 2). Foram selecionados três 

campos para leitura e análise, buscando-se os melhores campos. 

 

5.7.2 Análise de integridade das membranas plasmática e acrossomais  

  

A avaliação de integridade de membrana plasmática utilizou o diacetato 

de 6 carboxifluoresceína (C-FDA - C5041, Sigma®) e iodeto de propídio (IP - 

Molecular Probe, Eugene®, Oregon, EUA), conforme descrição de HARRISON 

& VICKERS (1990).  

Para avaliação foram utilizadas amostras de 10 µl de sêmen acrescido 

de 40 µl de solução de corante (solução trabalho – Anexo 3) e incubadas por 

10 minutos em microtubos protegidos da luz. 

Para a análise das amostras foi utilizada uma alíquota de 7 µl da solução 

de avaliação e depositada em lâmina e coberta por lamínula. A leitura foi feita 

em microscópio de epifluorescência (Axiophot Zeiss®: filtro com comprimento 

de onda de 395/420 nm de excitação/emissão). Imediatamente após a 

preparação úmida para leitura, foram contadas 200 células de cada lâmina. A 

classificação das células ocorreu de acordo com sua coloração, as membranas 

íntegras se coravam de verde e as membranas lesadas de vermelho ou 

vermelho e verde. 

Para a avaliação da integridade do acrossoma foi necessária conjugação 

de uma sonda fluorescente o isotiocianato de fluoresceína (FITC) com Peanut 

aglutinin (PNA - L7381 - Sigma®) e iodeto de propídio (IP), de acordo com 

KLINC & RATH (2007).  

Para avaliação do acrossoma foram utilizadas amostras de 10 μL de 

sêmen acrescidas de 30 µL de solução corante (solução trabalho – Anexo 4) e 

incubada por 10 minutos. 
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Para a análise das amostras foi utilizada uma alíquota de 7 µl da  

solução que foi incubada por 10 minutos (solução corante com o sêmen) e 

depositada em lâmina e coberta por lamínula, a observação procedeu-se em 

microscópio de epifluorescência (Axiophot Zeiss®: filtro de comprimento de 

onda de 494/517 nm de excitação/emissão). Foram contadas 200 células 

espermáticas, sendo classificadas em quatro categorias: 1) lesado com 

acrossoma íntegro (coloração vermelha na cabeça e ausência de coloração no 

acrossomo), 2) lesado com acrossoma reagido (coloração vermelha na cabeça 

e verde na região acrossomal- Figura 7) ,3) íntegro com acrossoma íntegro 

(ausência de coloração na cabeça e acrossoma) e 4) íntegro com acrossoma 

reagido (ausência de coloração na cabeça e presença de coloração verde na 

região acrossomal).  

 

5.7.3 Teste de termorresistência 

 

Os espermatozóides criopreservados foram avaliados por meio do teste 

de termorresistência intermediário. Esse teste consistiu na avaliação subjetiva 

da motilidade espermática progressiva e do vigor espermático, após submissão 

da amostra descongelada a 37ºC durante 30 segundos e incubação em banho-

maria a 37ºC, durante 3 horas, segundo SEVERO (2009).  

Os valores ao final do teste foram comparados ao que é preconizado 

pelo Colégio Brasileiro de Reprodução Animal, a motilidade e o vigor 

espermáticos mínimos deveriam ser de 20% e 2, respectivamente  (CBRA, 

1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Espermatozóide lesado com acrossoma reagido. Fonte: Rodrigues          

                (2009). 
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5.7.4 Substâncias reativas ao Ácido Tiobarbitúrico TBARs 

 

As amostras de sêmen descongeladas em banho-maria (37ºC/ 30min) 

foram lavadas com PBS. Após a lavagem 300 µl desse sêmen foi pipetado em 

um microtubo onde foram adicionados 75µl de ácido ascórbico e 75µl de 

sulfato de ferro e foram incubadas por 90 minutos a 37ºC para induzir a 

geração de espécies reativas ao oxigênio (ROS). As amostras de sêmen foram 

diluídas de modo que a concentração de todas as amostras fossem fixadas no 

valor de 2,5 x 106 sptz/ml.  

Após incubadas as amostras foram acrescidas de 900µl de ácido 

tricloroacético a 10% (TCA) e centrifugadas a 20.000g por 15 minutos com o 

intuito de precipitar as proteínas. Amostras do sobrenadante (600µl) foram 

congeladas em criotubos para avaliação posterior. 

Para análise do sobrenadante em espectofotômetro foi adicionado ácido 

tiobarbitúrico 1% (TBA) dissolvido em hidróxido de sódio (NaOH 0,05M) na 

proporção de 1:1(600µl de sobrenadante e 600µl de TBA 1%) em um microtubo 

fechado e incubado a 90-100ºC por 15 minutos em banho-maria e resfriados 

imediatamente em banho de gelo para cessar a reação.  

As amostras foram transferidas para cubetas de leitura em 

espectofotômetro (Ultrospec 3300 pro, Amersham Pharmacia) para 

quantificação da concentração de TBARS no comprimento de onda de 532 nm 

para comparação com a curva padrão previamente estabelecida. 

Para formação da curva padrão foi utilizado o aldeído MDA 

(malonaldeído) por meio do comprimento de onda proveniente de sua 

coloração rósea. O MDA é uma das principais substâncias envolvidas em 

reações com o ácido tiobarbitúrico TBARS e sua concentração é determinada 

pelo valor 1,56x105xM-1ml-1sendo este o coeficiente de extinção molar do 

malondialdeído (BUEGE& AUST, 1978). 

A peroxidação lipídica no sêmen foi expressa em nanogramas de 

TBARS por 1x106 espermatozóides (ng/106 sptz). 
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5.7.5 Oxidação da 3,3’ diaminobenzidina (DAB) 

 

 A oxidação da DAB pelo complexo citocromo c é um teste para 

avaliação da atividade mitocondrial. É uma reação que ocorre na membrana 

mitocondrial interna na região da peça intermediária do espermatozóide. 

Foi utilizada uma técnica citoquímica desenvolvida por HRUDKA (1987) 

em que ocorre a oxidação da 3,3`-diaminobenzidina (DAB) pelo complexo 

citocromo C dependente da enzima citocromo C-oxidase (CCO). Esta enzima 

está intimamente ligada ao processo de respiração celular bem como 

metabolismo da célula, função osmótica e de síntese celular, com o objetivo de 

manter a estrutura celular e motilidade da célula por meio da produção de 

energia. 

O DAB é polimerizado em uma reação em cadeia e se deposita no local 

dessa reação, nas mitocôndrias. A deposição é visualizada pela cor castanha 

na peça intermediária dos espermatozóides onde se concentram as 

mitocôndrias. Tal visualização é possível em microscopia convencional e revela 

o declínio espontâneo de CCO ocasionado na célula por interferências físicas 

ou químicas. 

 Para realização do método uma alíquota de 20µl de sêmen 

descongelado foi transferida para um tubo de 1,5ml tipo Eppendorf®envolvido 

em papel laminado e tampado, juntamente com o mesmo volume (20µl) de 

uma solução de 3,3’- diaminobenzidina (DAB) em PBS na concentração de 1 

mg de DAB para 1 ml de PBS (1mg/ml de PBS). Esta solução foi mantida em 

banho-maria a 37ºC com ausência de luz por uma hora. Em seguida foram 

feitos esfregaços em lâmina de vidro e fixados em formol a 10% por 10 minutos 

e secos na ausência de luz. As leituras ocorreram em microscópio de contraste 

de fase no aumento de 1000x sob imersão. Procedeu-se a contagem de 200 

células por lâmina. 

 Para a classificação das células foi utilizada a seguinte classificação: 
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Classe I: células espermáticas com peça intermediária totalmente corada, alta 

atividade mitocondrial (100% corado); 

Classe II: células espermáticas com segmentos corados (ativos) e não corados 

(inativos), havendo predominância dos ativos (mais de 50% corados); 

Classe III: células espermáticas com segmentos corados (ativos) e não corados 

(inativos), havendo predominância dos inativos (menos de 50% corados); 

Classe IV: células espermáticas com peça intermediária totalmente descorada, 

sem atividade mitocondrial (0% corados). 

 

5.8 Recuperação de ovócitos e produção in vitro de embriões 

  

Ovários de vacas mestiças (Bos taurus indicus X Bos taurus taurus) 

foram coletados em abatedouro comercial e transportados em solução salina 

(NaCl 0,9%) aquecida à 35ºC e suplementada com penicilina G (100 UI/mL) e 

sulfato de estreptomicina (50 µg/mL). Complexos ovócitos cummulus (COCs) 

foram aspirados de folículos com diâmetro de 2 a 8 mm com escalpe de 18 G. 

O líquido folicular com os COCs aspirados foi acondicionado em tubo cônico de 

15 mL e logo após a sedimentação foram recuperados e selecionados com 

auxílio de estereomicroscópio. Os COCs utilizados apresentavam citoplasma 

homogêneo com pelo menos três camadas de células do cummulus. Após a 

seleção de COCs foi realizada lavagem e transferência para uma gota de 200 

µL de meio de maturação sob óleo de silicone e incubados por 22 horas a 39ºC 

em ambiente a 5% de CO2 no ar. 

O meio de maturação consistiu do TCM- 199 (Invitrogen, Carlsbad, CA, 

USA) suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB), 24 UI/mL de 

hormônio luteinizante (LH), 10 µg/mL de hormônio folículo estimulante (FSH), 

1µg/mL de L-glutamina e 50 µg/mL de estreptomicina em atmosfera de 5% de 

CO2 a 39ºC. 

Após o período de maturação os COCs foram aleatoriamente 

distribuídos em sete grupos e transferidos para gotas de 200µl de meio de 

fertilização. 

Para inseminação in vitro de cada tratamento (TTG 0h, TTG 24h, TCAT 

24h, TTROL 24h, TTG 72h, TCAT 72h e TTROL 72h) foram descongeladas 
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palhetas de seis testículos diferentes e misturadas para composição de um 

pool de espermatozóides de cada tratamento. 

Para obtenção de espermatozóides móveis em cada pool foi utilizado 

método de Percoll 45-90%. Após a centrifugação no gradiente de Percoll, os 

espermatozóides foram contados em hematocitômetro de modo que a 

concentração final na gota de fertilização fosse de 1 x 106 espermatozóides/mL. 

Para a fertilização in vitro (FIV) os espermatozóides e ovócitos maturos 

foram co-incubados em meio específico, por um período de 18 a 20 horas a 

39ºC em atmosfera de 5% de CO2, sendo o dia da inseminação in vitro  

considerado o dia zero (D0). 

Os presumíveis zigotos, após a co-incubação foram lavados em meio de 

cultura de embriões e transferidos para gotas de 200 µL de meio de fluido de 

oviduto sintético (SOF), e cultivados a 39ºC em 5% de CO2 em ar por 8 dias. 

Os embriões foram avaliados no D2 (48 horas) pós-inseminação (PI) 

quanto à clivagem e D7 e D8 para determinação do desenvolvimento para as 

taxas de blastocisto. 

O meio de cultura de embriões SOF foi suplementado com aminoácidos 

essenciais e não essenciais, 2,77 mM de mio-inositol e 5% de SFB (SOFaaci)  

em atmosfera de 39ºC em 5% de CO2 a 39ºC. 

 

5.9 Avaliação Estatística 

 

As análises envolveram as avaliações dos efeitos do tempo de 

refrigeração (0, 24, 48 e 72 horas), diluente (TTG, TCAT, TTROL) e interação 

entre tempo e diluente. 

As avaliações subjetivas foram analisadas por estatística descritiva, por 

meio das médias e erro padrão. As avaliações computadorizadas e de valores 

objetivos foram submetidas a teste de normalidade e posteriormente ao teste 

Tukey para comparação entre médias, em nível de significância de 5% do 

Programa Estatístico Genes® (Aplicativo computacional na área de genética e 

estatística experimental da Universidade Federal de Viçosa, Viçosa/MG). 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Avaliação do sêmen fresco e refrigerado 

 

6.1.1 Motilidade, vigor e concentração espermática 

 

 Os espermatozóides a serem criopreservados apresentaram 

características semelhantes para tornar mais homogêneos os grupos de 

avaliações, as médias e erro padrão foram obtidos dos seis testículos utilizados 

em cada momento (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Médias + erro padrão da motilidade, vigor e concentração dos 

espermatozóides dos seis testículos utilizados em cada momento. 

Momentos* Testículos Motilidade 

(%) 

Vigor (0-5) Concentração 

(x109) 

1 6 75,83 + 5,33 3,83 +0,37 3,97 +0,63 

2 6 62,5 +11,08 3,66 +0,47 4,26 +1,00 

3 6 54,16 +9,75 3,00 + 0,00 3,04 +1,00 

4 6 50,00 +7,63 2,50 + 0,50 3,25 +0,46 

*Momentos: 1) espermatozóides criopreservados logo após o abate; 2) espermatozóides 

refrigerados a 5ºC por 24 horas; 3) espermatozóides refrigerados a 5ºC por 48 horas; 4) 

espermatozóides refrigerados a 5ºC por 72 horas. 

 

6.1.2 Morfologia espermática 

 

Na morfologia espermática dividiu-se a avaliação  em defeitos maiores e 

defeitos menores. Alterações da fertilidade ou infertilidade podem estar 

relacionadas a altos índices de defeitos maiores, enquanto defeitos menores 

podem representar uma espermatogênese normal e em geral não afetam a 

fertilidade (BLOM, 1973). 

Os espermatozóides da cauda do epidídimo apresentaram maior 

proporção de defeitos menores em virtude do achado comum de gota distal, 

uma vez que estão concluindo sua maturação. Na Tabela 3 estão os valores 

médios e erro padrão dessa análise. 
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Tabela 3: Média + erro padrão da morfologia dos espermatozóides  dos seis 

testículos utilizados nos diferentes momentos. 

Momentos* Defeitos 

maiores (%) 

Defeitos 

menores (%) 

Gota 

citoplasmática 

distal (%) 

Normais (%) 

1 2,50 + 1,08 84,66 + 5,10 76.50 +9,08 12,83 + 4,86 

2 2,41 + 2,43 85,08 + 3,25 70,66 +10,56 12,50 + 3,29 

3 3,66 + 2,96 78,91 + 2,80 67,83 +5,57 17,41 + 4,23 

4 4,33 + 3,05 66,66+ 11,08 43,00+11,32 29,00 + 8,43 

*Momentos: 1) espermatozóides criopreservados logo após o abate; 2) espermatozóides 

refrigerados a 5ºC por 24 horas; 3) espermatozóides refrigerados a 5ºC por 48 horas; 4) 

espermatozóides refrigerados a 5ºC por 72 horas. 

6.2 Avaliações pós- criopreservação 

6.2.1 Avaliação computadorizada da motilidade espermática (CASA) 

 

Na motilidade total (MT%) o tratamento catalase obteve melhor resultado 

às 0 h e 24 h (63,33+ 17,98 e 60,66+ 16,41), às 48 h o resultado foi 

intermediário (43,33 + 16,13) com menor resultado às 72 h (33,16+ 7,96). Nos 

tratamentos controle e α- tocoferol não houve diferença entre os momentos. 

Entre os tratamentos no mesmo momento não houve diferença significativa. 

(Figura 8). 

 
a,b

Letras diferentes no tratamento indicam diferença a P<0,05 pelo teste de Tukey. 
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Figura 8: Efeito dos antioxidantes e períodos de refrigeração testicular sobre a 

motilidade total do espermatozóide bovino da cauda do epidídimo 

criopreservado. 

Na motilidade progressiva (MP %) no tratamento controle os resultados 

foram diminuindo com o tempo 0 h (21,50+3,98); 24 h (16,66+9,01); 48 h 

(8,00+5,44); 72 h (4,50+1,80%). No tratamento com catalase os melhores 

resultados foram às 0 h e 24 h (18,66+4,98 e 18,33+9,96, respectivamente), às 

48 h foi intermediário às 24 h e 72 h (8,83+5,87) e às 72 h foi o menor resultado 

(4,50+1,60) No tratamento α- tocoferol o melhor resultado foi obtido as 0 h 

(17,66+8,90) e o menor foi 72 h (3,33+2,62). Entre os tratamentos no mesmo 

momento não houve diferença (Figura 9).  

Na velocidade progressiva (VSL µm/s) apenas no tratamento controle 

houve diferenças, o momento 0 h foi o melhor (49,76 + 7,53 %) seguido por 24 

h e 48 h (42,65 + 6,57% e 38,85 + 9,56%), tendo o resultado inferior 72 h 

(33,30+ 3,07%). Entre os tratamentos no mesmo momento não houve 

diferença estatística (Tabela 4).  

Na velocidade curvilinear (VCL µm/s) não foram identificadas diferenças 

estatísticas entre os tratamentos e momentos (Figura 10). 

 

 
a,b,c 

Letras diferentes no tratamento indicam diferença a P<0,05 pelo teste de Tukey. 

Figura 9:Efeito dos tratamentos (controle, catalase e α- tocoferol (Trolox)) e 

momentos (0h, 24h, 48h e 72h) sobre a motilidade progressiva (MP %).  
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Tabela 4 - Efeito dos tratamentos (controle, catalase e α- tocoferol) e 
momentos (0 h, 24 h, 48 h e 72 h) sobre a velocidade progressiva (VSL µm/s).  
 

Tratamento 0 h 24 h 48 h 72 h 

     
Controle 49,76 + 7,53a 42,65+ 6,57 ab 38,85+ 9,56ab 33,30+ 3,07b 
Catalase 48,13 + 3,52 48,48+ 11,22 39,46+ 7,38 37,63+ 7,61 

Trolox 43,61 + 9,76 38,45+ 7,19 39,03+ 9,42 31,63+ 6,02 
Médias seguidas por letras diferentes na linha diferem estatisticamente entre si a P<0,05 pelo 
teste de Tukey. 

 

 
Médias seguidas pelas mesmas letras nos tratamentos e momentos não diferem entre si a 
(P<0,05) pelo teste de Tukey. 
 

Figura 10:Efeito dos tratamentos (controle, catalase e trolox) e momentos (0h, 
24h, 48h e 72h) sobre a velocidade curvilinear (VCL µm/s). 
 

Na amplitude do deslocamento lateral da cabeça (ALH µm) não foram 

identificadas diferenças estatísticas entre os tratamentos e os momentos 

(Figura 11). 

 

Médias seguidas pelas mesmas letras nos tratamentos e momentos não diferem entre si a 
P<0,05 pelo teste de Tukey. 
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Figura 11- Efeito dos tratamentos (controle, catalase e trolox) e momentos (0 
h, 24 h, 48 h e 72 h) sobre a amplitude do deslocamento lateral de cabeça 
(ALH µm). 

 

Na frequência de batimentos flagelares (BCF/Hz) não foram identificadas 

diferenças estatísticas entre os tratamentos e momentos (Figura 12). 

 

 
Médias seguidas pelas mesmas letras nos tratamentos e momentos não diferem entre si a 
P<0,05 pelo teste de Tukey. 

 

Figura 12- Efeito dos tratamentos (controle, catalase e trolox) e momentos (0h, 
24h, 48h e 72h) sobre a frequência de batimentos flagelares (BCF/Hz).  

 

A retilinearidade (STR %) foi uma variável com resultados diferentes 

entre os tratamentos. No grupo controle 0 h foi observado o melhor resultado 

(71,00 + 5,71%), seguido por 24 h (67,00 + 3,51%). Os tempos 48 h e 72 h 

estatisticamente similares (61,83 + 5,45 e 63,33,14%) foram os que obtiveram 

resultados inferiores; No grupo catalase 0 h e 24 h foram observados os 

melhores (69,50 + 3,09 e 67,00 + 3,78%, respectivamente). Já o grupo 48 h foi 

intermediário (62,16 + 4,21%) e 72 h foi o mais prejudicado (59,16 + 5,81%); 

No tratamento trolox o resultado declinou com o tempo (0 h= 69,66 + 4,71, 24 

h= 68,33 + 5,73, 48 h= 61,83 + 4,21 e 72 h= 59,83 + 3,53). Não foram 

observadas diferenças dentro dos momentos (Tabela 5). 

 
 
 

Aa 
Aa Aa Aa 

Aa Aa Aa Aa 

Aa Aa Aa 
Aa 



 48 

 

Tabela 5- Efeito dos tratamentos (controle, catalase e trolox) e momentos (0 h, 
24 h, 48 h e 72 h) sobre a retilinearidade (STR %). 
 

Tratamento 0 h 24 h 48 h 72 h 

     

Controle 71,00+ 5,71a 67,00+ 3,51 ab 61,83+ 5,45 b 63,33+ 3,14 b 

 
Catalase 69,50+ 3,09a 67,00+ 3,78 a 62,16+ 4,21 ab 59,16+ 5,81 b 

 
Trolox 69,66+ 4,71 a 68,33+ 5,73 ab 61,83+ 4,21bc 59,83+ 3,53 c 
a,b

Letras diferentes na linha indicam diferença a P<0,05 pelo teste de Tukey. 

 
Na linearidade (LIN %) não foram identificadas diferenças estatísticas 

entre os tratamentos e entre os momentos (Figura 13). 

Na avaliação de espermatozóides parados (VP %) houve diferença entre 

os momentos para o tratamento com catalase. À 0 h verificou-se uma 

porcentagem significativamente menor de células imóveis (29,00+ 18,75%) que 

às 72 h (59,66+ 11,08%), enquanto os tempos 24 h e 48 h não diferiram  

(33,66+ 16,15 e 49,66+ 17,09% , respectivamente), dos demais tratamentos  

(Figura 14). 

 

 

Médias seguidas pelas mesmas letras nos tratamentos e momentos não diferem entre si a 
P<0,05 pelo teste de Tukey. 
 

Figura 13 - Efeito dos tratamentos (controle, catalase e trolox) e momentos (0 
h, 24 h, 48 h e 72 h) sobre a linearidade (LIN %). 
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 a,b

Letras diferentes no tratamento indicam diferença a P<0,05 pelo teste de Tukey. 

 

Figura 14-Efeito dos tratamentos (controle, catalase e trolox) e momentos (0 h, 

24 h, 48 h e 72 h) sobre a velocidade parado (VP %).  

 
A variável de células com velocidade alta (VA %) não apresentou 

diferenças estatísticas entre os momentos. No tratamento controle 0 h foi 

verificado maior porcentagem de células com alta velocidade (41,33+ 15,15%), 

sendo que no período de 72 h (17,33+ 3,72%) foram observados os menores 

valores. Foram observados valores intermediários em 24 h e 48 h (35,66 + 

13,59 e 24,83 + 11,17%, respectivamente). No tratamento catalase os 

melhores resultados foram verificados nos períodos de 0 h e 24 h (39,16 + 

12,06 e 37,83 + 16,05%, respectivamente). Ás 48 h os valores não diferiram 

dos demais momentos, enquanto o momento 72 h apresentou resultado (17,66 

+ 7,11%) significativamente menor que aqueles obtidos a 0 h e 24 h. No 

tratamento trolox não houve diferença entre os momentos (Figura 15). 
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Médias seguidas pelas mesmas letras nos tratamentos não diferem entre si a P<0,05 pelo teste 

de Tukey. 

Figura 15- Efeito dos tratamentos (controle, catalase e trolox) e momentos (0h, 
24 h, 48 h e 72 h) sobre a velocidade alta (VA %).  
 

6.2.2 Avaliação da integridade de membrana plasmática e acrossomal 

 
Quanto à integridade de membrana (INT) dos espermatozóides não 

houve diferença estatística entre os tratamentos, tampouco entre os momentos 

(Figura 16). 

As lesões de membrana (LS) dos espermatozóides não diferiram entre 

os tratamentos, e os momentos (Figura 17). 
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Médias seguidas pelas mesmas letras nos tratamentos não diferem entre si a P<0,05 pelo teste 
de Tukey. 

 
Figura 16- Efeito dos tratamentos (controle, catalase e trolox) e momentos (0 
h, 24 h, 48 h e 72 h) sobre a integridade de membrana (INT).  
 

 

 

Médias seguidas pelas mesmas letras nos tratamentos não diferem entre si a P<0,05 pelo teste 
de Tukey. 

 
Figura 17- Efeito dos tratamentos (controle, catalase e trolox) e momentos (0 

h, 24 h, 48 h e 72 h) sobre a lesão de membrana (LS). 

 
Na reação acrossomal (SRA) dos espermatozóides não houve diferença 

entre os momentos, contudo no tratamento controle as 24 h e 72 h houve maior 

quantidade de células sem reação acrossomal (93,93 + 2,51 e 93,45 + 2,18), 
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as 48 h foi um valor intermediário (92,98 + 2,36) e as 0h ocorreu menor 

quantidade (87,85 + 4,27); no tratamento catalase os melhores resultados 

foram obtidos no 24h, 48h e 72h (92,81 + 3,43; 93,81+ 2,73 e 93,15 + 1,85), o 

tratamento 0h foi o que apresentou menor resultado (85,36 + 4,92); no 

tratamento trolox houve o mesmo comportamento que no tratamento catalase 

com melhores resultados as 24h, 48h e 72h (92,11 + 1,80; 92,96 + 2,69 e 92,71 

+ 1,88) as  0h (85,48 + 5,44) (Figura 18). 

 

 
a,b

Letras diferentes no tratamento indicam diferença a P<0,05 pelo teste de Tukey. 

 
Figura 18- Efeito dos tratamentos (controle, catalase e trolox) e momentos (0 

h, 24 h, 48 h e 72 h) sobre a ausência de reação acrossomal (SRA).  

 
Na ocorrência de reação acrossomal (CRA) não houve diferença entre 

os momentos, contudo no tratamento controle as 0h houve maior quantidade 

de células (12,10 + 4,30) que às 24 h,48 h e 72 h (6,26 + 2,66; 5,93 + 2,40 e 

6,61 + 2,18); na catalase 0 h foi o maior resultado (12,28+ 3,78), 24 h foi 

intermediário (7,31 + 3,33) e a menor quantidade foi demonstrada as  48 h e 72 

h (6,48 + 2,99 e 6,85+ 1,83); no trolox 0 h obteve a maior quantidade de células 

com reação acrossomal (14,48 + 5,30), 24 h,48 h e 72 h obtiveram menor 

quantidade (9,06 + 1,77; 7,10 + 2,85 e 7,30 + 1,88) (Figura 19). 
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6.2.3 Teste de termorresistência 

 No teste de termorresistência não foram observadas diferenças 

significativas entre tratamentos e momentos. Tal fato que tanto o tratamento 

controle quanto os demais foram capazes de manter a célula espermática 

viável durante este teste (Tabela 6). 

 

 
a,b

Letras diferentes no tratamento indicam diferença a P<0,05 pelo teste de Tukey. 

 

Figura 19- Efeito dos tratamentos (controle, catalase e trolox) e momentos (0 

h, 24 h, 48 h e 72 h) sobre a presença de reação acrossomal (CRA). 

 

Tabela 6: Média + erro padrão do teste de termorresistência dos 

espermatozóides dos seis testículos utilizados em cada momento. 

Tratamento 0 h 24 h 48 h 72 h 

  Motilidade pós 
descongelação 

  

Controle 58,33 + 9,4 48,33 + 10,7 58,33 + 9,9 55,00 + 7,6 

Catalase 50,83 + 6,7 54,17 + 8,8 50,83+ 
13,9 

38,33 + 4,7 

Trolox 45,75+ 
11,8 

49,17 + 7,9 46,67 + 9,4 49,17 + 6,7 

     

  Motilidade pós 
TTR 

  

Controle 47,50+12,5 42,50 +12,5 50,00+8,2 50,83+6,1 

Catalase 45,83+7,3 46,67 + 10,3 43,33+10,7 29,17+10,6 
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Trolox 35,75+10,5 46,25+ 7,6 40,83+13,7 37,50+4,8 

     

  Vigor pós 
descongelação 

  

Controle 2,9+0,2 2,8+0,4 2,6+0,5 2,8+0,5 

Catalase 3,0+0,0 2,8+0,2 2,5+0,6 2,5+0,4 

Trolox 2,7+0,5 2,5+0,4 2,4+0,6 2,4+0,4 

     

  Vigor TTR   

Controle 2,67+0,4 2,25+0,2 2,50+0,5 2,67+0,4 

Catalase 2,75+0,4 2,58+0,4 2,25+0,5 2,17+0,2 

Trolox 2,08 +0,2 2,17+0,2 2,25+0,6 2,17+0,4 

 

6.2.4 Substâncias reativas ao Ácido Tiobarbitúrico TBARs 

  

A avaliação da peroxidação dos lipídios nas amostras de 

espermatozóides da cauda do epidídimo foi feita imediatamente após a 

descongelação havendo diferença nos níveis de substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBARS). Ás 24 horas o melhor resultado foi obtido no tratamento 

Trolox (45,05 + 16,73 ng / 106 sptz), seguido pela catalase (161,65 + 60,49  ng 

/ 106 sptz), tendo maior produção de TBARS o grupo controle (211,95 + 51,92  

ng / 106 sptz), nos demais momentos não foram observadas diferenças 

significativas (Tabela 7). Nos tratamentos controle e catalase observou-se 

maior produção de MDA no momento 24h (211,95 + 51,92 e 161,65 + 60,49) . 

 
Tabela 7- Média + erro padrão das concentrações de substâncias reativas do 
ácido tiobarbitúrico (TBARS) geradas nos espermatozóides da cauda do 
epidídimo durante a lipoperoxidação catalisada por FeSO4. Resultados 
expressos em nmol de TBARS/106 espermatozóides. 
 

 0 h 24 h 48 h 72 h  

 Controle 98,35+ 30,2Ab 211,95+ 51,9Aa 82,92+ 36,1Ab 68,53+ 25,7Ab 

 Catalase 70,37+25,0 Ab 161,65+60,5Ba 77,87+ 29,1Ab 89,95+ 29,9Ab 

 Trolox 59,27+ 10,4 Aa 45,05+ 16,7Ca 45,53+ 14,5Aa 67,20+ 21,0Aa 

Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes na coluna ou minúsculas na 
horizontaldiferem entre si a P<0,05 pelo teste de Tukey. 
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6.2.5 Oxidação da 3,3’ diaminobenzidina (DAB) 

 

Não houve diferença entre os momentos com relação a alta atividade 

mitocondrial (DAB I), porém no tratamento catalase no momento 24 h o 

resultado foi melhor (194,33 + 4,45) que às amostras do 48 h (138,67 + 45,20), 

e as demais amostras 0 h e 72 h se comportaram de forma intermediária entre 

estes resultados (170,00 + 45,20 e 166,67 + 26,84) (Tabela 8). 

 

Tabela 8- Efeito dos tratamentos (controle, catalase e trolox) e momentos (0 h, 
24 h, 48 h e 72 h) sobre a atividade mitocondrial espermática (DAB I= atividade 
total).  

Tratament 0 h 24 h 48 h 72 h 

     
Controle 160,67+ 23,0a 192,67+ 5,5a 161,67+ 26,9a 162,00+ 33,5a 
Catalase 170,00+ 26,8 ab 194,33+ 4,4 a 138,67+ 45,2 b 166,67+ 26,8 ab 

Trolox 165,33+ 36,2 a 192,83+ 6,6a 172,00+ 24,3a 148,50+ 46,4 b 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na horizontal não diferem 

estatisticamente entre si a P<0,05 pelo teste de Tukey. 

 

Os espermatozóides com mais de 50% de atividade mitocondrial (DABII) 

no tratamento catalase no momento 24 h mostraram resultado 

significativamente menor (2,50 +2,62) que as amostras do 48 h (53,33 + 

38,47), e as demais amostras 0 h e 72 h se comportaram de forma 

intermediária entre estes resultados (21,67 + 22,71 e 25,16 + 22,96). Ás 48h o 

tratamento catalase obteve maior resultado (53,33 + 38,47) e o trolox o menor 

resultado (10,00 + 6,50), nos demais momentos não foram observadas 

diferenças estatísticas (Tabela 9). 

 

Tabela 9- Efeito dos tratamentos (controle, catalase e trolox) e momentos (0 h, 
24 h, 48 h e 72 h) sobre a atividade mitocondrial espermática (DAB II= mais de 
50% de atividade). 
  

Tratamento 0 h 24 h 48 h 72 h 

  DAB II   
Controle 27,00+ 20,5Aa 4,67+ 4,3 Aa 27,50+ 24,7 Aab 28,33+ 29,9 Aa 
Catalase 21,67+ 22,7ABa 2,50+ 2,6Ba 53,33+ 38,5 Aa 25,16+ 22,9ABa 

Trolox 23,67+ 27,8 Aa 3,50+ 3,9 Aa 10,00+ 6,5 Ab 40,00+ 40,7 Aa 
Médias seguidas pelas mesmas letras maiúsculas na horizontal e letras minúsculas na vertical 
não diferem estatisticamente entre si a P<0,05 pelo teste de Tukey. 
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Os espermatozóides com menos de 50% de atividade mitocondrial (DAB 

III) no tratamento catalase no momento 24 h o resultado foi inferior (1,66 + 

1,49) que às amostras do 48 h (11,16 + 6,56), e as demais amostras 0 h e 72 h 

se comportaram de forma intermediária entre estes resultados (5,00 + 3,74 e 

5,66 + 4,85). No momento 48 h o tratamento catalase obteve maior resultado 

(11,16 + 5,56) e o trolox o menor resultado (4,66 + 3,03) (Tabela 10). 

 
Tabela 10- Efeito dos tratamentos (controle, catalase e trolox) e momentos (0 
h, 24 h, 48 h e 72 h) sobre a atividade mitocondrial espermática (DAB III = 
número de espermatozóides com menos de 50% de atividade).  
 

Tratamento 0 h 24 h 48 h 72 h 

     

Controle 7,16+ 3,6Aa 1,66+ 1,8 Aa 6,16+ 2,3 Aab 6,66+ 5,4Aa 

Catalase 5,00+ 3,7ABa 1,66+ 1,5 Ba 11,16+ 6,6 Aa 5,66+ 4,8ABa 

Trolox 6,16+ 4,7 Aa 1,66+ 1,1 Aa 4,66+ 3,0 Ab 8,33+ 5,9Aa 
Médias seguidas pelas mesmas letras maiúsculas na horizontal e mesmas letras minúsculas 
na vertical não diferem estatisticamente entre si a P<0,05 pelo teste de Tukey. 

 

Não houve diferença estatística entre os momentos quanto à ausência 

de atividade mitocondrial (DAB VI), assim como não houve diferenças entre os 

tratamentos. 

 

Tabela 11- Efeito dos tratamentos (controle, catalase e trolox) e momentos (0 
h, 24 h, 48 h e 72 h) sobre a atividade mitocondrial espermática (DAB VI= 
menos de 50% de atividade).  

Tratamento 0 h 24 h 48 h 72 h 

     
Controle 5,16+ 2,8Aa 1,50+ 1,5 Aa 4,66+ 2,7 Aa 3,33+ 1,8 Aa 
Catalase 4,16+ 4,4Aa 1,50+ 0,9 Aa 7,00+ 5,3 Aa 2,50+ 1,4 Aa 

Trolox 4,83+ 4,5 Aa 2,00+ 2,1 Aa 13,50+ 25,0 Aa 3,16+ 2,9 Aa 
Médias seguidas pelas mesmas letras maiúsculas na horizontal e mesmas letras minúsculas na vertical não 

diferem estatisticamente entre si a P<0,05 pelo teste de Tukey. 

 

6.2.6 Produção in vitro de embriões 

 Nas taxas de produção de blastocisto foram observadas diferenças 

estatísticas, onde o tratamento com α- tocoferol (trolox) no momento 72 h 

demonstrou ação negativa. 

 Curiosamente foi observado que os espermatozóides da cauda do 

epidídimo apresentaram um desenvolvimento mais tardio que o sêmen do 

ejaculado, na medida em que houve uma grande formação de embriões entre 
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D7 e D8 para espermatozóides do epidídimo, fato este não ocorrido no sêmen 

ejaculado (Tabela 12).  

 
Tabela 12 -Taxas de clivagem (D2) e blastocisto D7 e 8 7 e 8 de embriões 
produzidos in vitro utilizando espermatozóides recuperados da cauda do 
epidídimo após os tésticulos serem  refrigerados por 24h e 72 h e 
criopreservados com ou sem antioxidantes.  

 
 

 

Médias seguidas pelas mesmas letras  na vertical não diferem estatisticamente entre si a P<0,05 pelo teste 

de Tukey. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tratamentos Número 
de 

ovócitos 

Clivagem D7 D8 

FIV controle 163 136 (83,44%)a 51 (31,29%)a 58 (35,58%)a 

 
24 h controle 181 151 (83,43%)a 49 (27,07%)ab 63 (34,81%)a 

 
24 h catalase 183 149 (81,42%)ab 42 (22,95%)ab 61 (33,33%)a 

 
24 h trolox 178 130 (73,03%)ab 31 (17,42%)ab 51 (28,65%)ab 

 
72 h controle 185 125 (67,57%)ab 36 (19,46%)ab 58 (31,35%)ab 

 
72 h catalase 185 121 (65,41%)ab 31 (16,76%)ab 46 (24,86%)ab 

 
72 h trolox 194 123 (63,40%)b 28 (14,43%)b 32 (16,49%)b 
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7 DISCUSSÃO 

 

 Os dados pré-congelação foram apresentados para demonstrar a 

homogeneidade das amostras dos seis testículos utilizados em cada momento 

(0, 24, 48 e 72 horas de resfriamento a 5ºC). 

Os valores de motilidade e vigor pós-congelação foram avaliados pelo 

CASA, contudo não foi possível realizar a análise das amostras de morfologia 

em virtude da grande aglutinação celular, principalmente nas amostras com 

catalase. Segundo FOOTE (1962) a adição de catalase pode aumentar a 

aglutinação de espermatozóides o que foi observado em muitas das amostras 

com este antioxidante, inviabilizando a execução a mesma análise no pós-

congelação. 

Os dados de movimento espermático pós descongelação não diferiram 

entre tratamentos. Nas avaliações de motilidade total (MT), os tratamentos 

conservaram esta característica na célula, exceto na catalase em que houve 

declínio dessa variável com o passar do tempo. Na motilidade progressiva (MP) 

todos os tratamentos foram prejudicados com o passar do tempo. JONES & 

MANN (1977) demonstraram o mecanismo pelo qual os espermatozóides 

podem perder sua motilidade por meio da peroxidação lipídica, que resulta em 

perda de constituintes intracelulares incluindo adenina e pirimidinas, além de 

enzimas, o que pode explicar a diminuição da MP em todos os tratamentos. 

Os resultados concordaram com BORBA NETO et al. (2010) em que, 

após a refrigeração os parâmetros de motilidade progressiva, vigor, integridade 

de acrossoma e estresse oxidativo não apresentaram diferença significativa, 

demonstrando que a adição dos antioxidantes não resultou em benefícios a 

criopreservação, necessitando de maiores estudos. 

Contudo quanto à velocidade progressiva (VSL) os tratamentos com 

antioxidantes se comportaram de maneira a conservar esta característica na 

célula às 72 h, o que não foi observado no tratamento controle em que houve 

diminuição desse valor. 

Na velocidade curvilinear (VCL), amplitude e deslocamento lateral de 

cabeça (ALH), frequência de batimentos flagelares (BCF) e linearidade (LIN) 

não foram identificadas diferenças estatísticas entre momentos. Os parâmetros 

de VCL, LIN e ALH segundo VERSTEGEN et al. (2002) são características de 
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movimento frequentemente utilizadas para definir o estado de hiperativação 

espermática relacionada ao início do processo de capacitação do 

espermatozóide, podendo indicar um maior grau de crioinjúria. 

Segundo BAPTISTA SOBRINHO (2009) a terapia antioxidante  somente 

será eficaz se sua ação ocorrer no compartimento em que houver os danos por 

estresse oxidativo. Tal fato elucida a necessidade de mais estudos quanto ao 

emprego da catalase e trolox nos meios de diluição para que possam ocorrer 

resultados que beneficiem esta nova formulação. 

Na variável retilinearidade (STR) todos os tratamentos declinaram com o 

passar do tempo. 

Quanto aos espermatozóides com velocidade alta (VA), o trolox manteve 

os valores durante todos os momentos, enquanto catalase e controle apenas 

até às 48h. Quando aos espermatozóides parados (VP) no tratamento catalase 

a quantidade de células aumentou com o passar do tempo. Tal resultado pode 

ter ligação ao fato da adição de catalase não melhorar a sobrevivência 

espermática e aumentar a aglutinação de espermatozóides. O benefício 

ocasionado pela catalase na sobrevivência espermática poderia ser realizada 

por meio da decomposição de H2O2 (FOOTE, 1962). O que na maioria dos 

resultados indica que a catalase foi a que mais proporcionou variações quanto 

ao passar do tempo de resfriamento. 

 Na avaliação de espermatozóides íntegros (INT) e lesados (LS) não 

houve diferenças significativas. Contudo na avaliação dos sem reação 

acrossomal (SRA) às 0h houve menor quantidade de células em todos os 

tratamentos, elucidando que o resfriamento das células não foi benéfico a 

manutenção dessa característica. Já quanto aos que apresentaram reação 

acrossomal (RA) às 0h houve maior número de células concordando com o 

resultado de SRA. 

  As diferenças ocorridas na produção de malonaldeído (MDA) foi às 24 h 

com maior produção no tratamento controle e catalase, e dentro do 24 h houve 

maior produção no momento controle, seguido pela catalase com melhor 

resultado no trolox. Tal resposta pode indicar o pico de produção de MDA após 

24 horas de resfriamento da célula masculina. Contudo, de acordo com DE 

LAMIRANDE et al., (1997)  a capacitação e a reação acrossômica são 

processos oxidativos que envolvem H2O2e o O2
-, ou ambos, e 
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que estas ROS tem origem endógena, produzidos pelos próprios 

espermatozóides e podem ser demonstrados pela produção de MDA. Tanto o 

sêmen fresco quanto o sêmen criopreservado tiveram melhora de qualidade 

quando adicionados catalase ou trolox no meio diluente (MAXWELL & 

STOJANOV, 1996). O que é verdadeiro quanto à maioria dos momentos e 

tratamentos neste estudo. 

Quanto à atividade mitocondrial as células com 100% de motilidade DAB 

I houve maior proporção de células no tratamento catalase às 24 h. Já nas 

células sem movimento DAB IV não houve diferenças significativas. 

Quanto a produção de embriões in vitro houve diferença estatísticas nas 

taxas de blastocistos no dia sete (D7) e dia oito (D8), sendo que o  tratamento 

com  trolox no momento 72h demonstrou ação negativa em D7 e D8 devido a 

menor produção de blastocistos. De acordo com AN et al. (1999) as taxas de 

fertilização do sêmen da cauda do epidídimo de ratos obteve quedas nas taxas 

de fertilização com o prolongamento do armazenamento. O que não foi 

observado nesse trabalho em que as taxas foram mantidas em todos os 

tempos de resfriamento, apenas com maior número de células em D7 e D8 que 

o sêmen ejaculado, o que pode indicar um desenvolvimento mais tardio dos 

embriões provenientes de sêmen da cauda do epidídimo. No entanto, SILVA et 

al. (2008) observaram melhores resultados de fertilidade em amostras de 

sêmen equino utilizando antioxidantes (trolox e catalase)  indicando que podem 

ser utilizados com sucesso em bovinos desde que se consiga o protocolo mais 

adequado para tal adição. 

Apesar de relatos de espermatozóides da cauda do epidídimo mantidos 

viáveis por até sete dias, o fator que determina sua utilização por tempo 

determinado é o correto processamento de criopreservação (AN et al., 1999). 

No presente estudo os espermatozóides da cauda do epidídimo se mantiveram 

viáveis por 72 horas, independente do tratamento a que foram submetidos, o 

que comprova o potencial de utilização desse material em programas de 

reprodução animal assistida. JAMES et al. (2002) em estudos com 

espermatozóides da cauda do epidídimo de equinos mantidos a 4ºC, observou 

que se mantiveram viáveis por até 96 horas. Além disso, elucidaram que 

devido ao comprometimento da motilidade, as células são indicadas para 

utilização em programas de reprodução assistida. 
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FOOTE et al., (2002)  observou que enquanto alguns antioxidantes tem 

bons resultados adicionados aos diluidores, outros não possuem o mesmo 

efeito, demonstrando que a base do diluidor (gema de ovo ou leite) também 

pode influenciar no efeito dos antioxidantes. Contudo neste trabalho pode-se 

observar que os antioxidantes adicionados ao meio de Triladyl® e que a 

concentração dos antioxidantes pode ter sido responsável pelas variações nos 

resultados. 

A idade dos animais pode influenciar a ação dos antioxidantes do meio 

diluidor. Segundo KELSO et al., (1997) há uma diminuição acentuada nas 

atividades tanto da glutationa peroxidase, como da superóxido dismutase no 

plasma seminal à medida que há o aumento de idade do bovino. O que resulta 

em um aumento da susceptibilidade a danos de peroxidação lipídica à medida 

que os touros envelhecem. Podendo este tratamento ser indicado para animais 

que venham a óbito subitamente que tenham uma idade mais avançada. 

LOSKUTOFF et al. (1996) cita a importância da determinação de um 

adequado protocolo de criopreservação no caso de células provenientes da 

cauda do epidídimo, uma vez que a maioria deste material será destinado a 

composição de bancos de germoplasma.Para se otimizar o armazenamento de 

células espermáticas deve-se  levar em consideração que todas as etapas de 

processamento podem alterar a membrana e arquitetura da cabeça do 

espermatozóide e, portanto, podem influenciar a viabilidade e a capacidade de 

fertilização dos espermatozóides (GADELLA, 2008).  

A fertilidade do sêmen depende da habilidade da célula de acessar e se 

inteirar com o ovócito, bem como de penetrar a zona pelúcida. Para tal evento 

necessita de manter sua motilidade por meio de uma membrana íntegra até o 

encontro com o gameta feminino (MEDEIROS, et al., 2002). Todos os 

tratamentos mantiveram as características necessárias para o sucesso de sua 

utilização para produção in vitro de embriões. Porém foi constatado um 

desenvolvimento mais lento dos embriões provenientes dos espermatozóides 

da cauda do epidídimo. 

JAMES (2004) tratando do desenvolvimento mais lento de 

espermatozóides da cauda do epidídimo sugerindo que estavam faltando 

algum fator que poderia ter sido obtido com o processo de ejaculação. 
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Em estudos, AMANN & GRIEL (1973), avaliaram amostras de sêmen 

ejaculado e da cauda do epidídimo e observaram que não houve diferença 

quanto ao consumo de oxigênio, porém detectaram que os espermatozóides 

das amostras do epidídimo perderam mais motilidade às 24 horas de 

armazenamento. 

MICHAEL et al. (2007) observaram que a catalase foi mais eficaz dos 

antioxidantes testados por influenciar significativamente quase todos 

os parâmetros de qualidade do sêmen.  Contudo no presente trabalho a 

catalase foi a que proporcionou as maiores variações de resultados, indicando 

a necessidade de um melhor ajuste na concentração adotada. 

BILODEAU et al. (2002) observaram efeito negativo de H2O2  sobre a 

motilidade, mas não quanto a viabilidade da célula. Tal fato poderia ser 

explicado pela desintoxicação quando O2
- foi transformado em H2O2 promovida 

pela catalase.  Neste trabalho uma baixa quantidade de catalase exógena (1-

5U/ml) foi o suficiente para proteger a motilidade espermática de H2O2. Já 

BAPTISTA SOBRINHO (2009) observou que a adição de vitamina E no sêmen 

de cães não resultou em efeitos benéficos quanto a parâmetros como 

motilidade, vigor, integridade de membrana e acrossoma, apenas para a 

atividade mitocondrial houve efeito protetor significativo. 

Em estudos realizados por AMMAN (1962) quanto a morfologia do 

espermatozóide em diferentes partes do epidídimo observou que cerca de 

55,6% dos espermatozóides da cauda do epidídimo possuíam gota distal, 

enquanto do sêmen ejaculado apenas 0,9%, resultado próximo do observado 

nesse estudo. 

Segundo MARTINS et al. (2007) o procedimento de isolamento de 

espermatozóides do epidídimo de animais mortos, a criopreservação e 

utilização em fertilização in vitro são importantes ferramentas na conservação 

de germoplasma animal. 

A estratégia de resfriar os espermatozóides dentro do epidídimo por 

prolongados períodos demonstrou ser eficiente em manter a viabilidade 

espermática. Avaliando os tratamentos sem oxidantes para os períodos de 24 e 

72 horas não foi observado diferenças com o controle da FIV (sêmen do 

ejaculado congelado), mesmo no período de maior desafio pelo fato do 

testículo ter sido resfriado por 3 dias consecutivos a 5 0C. 
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8 CONCLUSÕES 

 

O antioxidante trolox conteve mais eficientemente os radicais livres que 

o grupo controle e o grupo com catalase às 24 h. No entanto, a adição dos 

antioxidantes catalase e trolox não manifestaram efeitos claramente  benéficos 

para a preservação de todos os parâmetros espermáticos quando comparados 

com o grupo controle. 

Contrariamente, os espermatozóides com trolox no tratamento 72 h 

comprometeu a produção de blastocisto no D8 quando comparados com 

alguns grupos. 

De uma maneira geral, a refrigeração do espermatozóides no interior do 

epidídimo garantiu a manutenção da viabilidade espermatática, porém com o 

passar do tempo alguns parâmetros de movimento espermático e integridade 

de acrossoma foram comprometidos pelo armazenamento prolongado. Porém, 

todos os tratamentos produziram embriões de forma similar, com exceção do 

tratamento com trolox para o período de 72 h. Os resultados demonstrados 

revelaram que o procedimento de criopreservação de espermatozóides da 

cauda do epidídimo resfriados por até três dias é de suma importância para 

conservação de sêmen de animais de alto valor genético ou animais em risco 

de extinção que morrem subitamente. 

Os antioxidantes catalase e trolox, em geral, não conferiram maior 

proteção à estrutura e função dos espermatozóides criopreservados da cauda 

do epidídimo de bovinos. 
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ANEXO 1 

COMPOSIÇÃO E PREPARAÇÃO TRILADYL® 

Composição 

Triladyl ® contém TRIS, ácido cítrico, açúcar, glicerol,  água ultra pura, 

antibióticos de acordo com normas internacionais (tilosina, gentamicina, 

espectinomicina, lincomicina). 

 Preparação 

O diluidor composto de Triladyl ® é constituído por: 

 uma parte de Triladyl ® concentrado, 

 três partes de água ultra pura e 

  uma parte de gema de ovo, ou seja, o diluidor do sêmen contém gema 

de ovo a 20%. 
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ANEXO 2 

 

SETUP – HAMILTON THORNE BIOSCIENCES (Ultimate- Sperm Analyzer) 

 

 CARACTERÍSTICA       AJUSTE 

Número de imagens adquiridas.................................................................. 30 

Taxa de aquisição de imagens.................................................................... 60 Hz 

Contraste mínimo da célula.......................................................................... 80 

Tamanho mínimo da célula ......................................................................... 5 pix 

Contraste para células imóveis..................................................................... 30 

Retilinearidade (STR), Limiar ...................................................................... 75% 

Velocidade de trajeto (VAP) para células progressivas.............................. 50 µ/s  

Valor de corte de VSL para células lentas.................................................. 10 µ/s 

Tamanho da célula.......................................................................................5 pix 

Intensidade da célula.................................................................................... 70 

Seleção de campo.................................................................................... Manual 
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ANEXO 3 

SOLUÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DE MEMBRANA 

PLASMÁTICA 

Solução I – Solução estoque de IP (0,75 mM) 

 IP..................................................................................................... 10 mg 

 Solução salina 0,9%........................................................................ 20 mL 

Aliquotar em microtubos  volumes de 10 µL e manter a -20ºC protegido de luz 

Solução II – Solução estoque de C-FDA 

 C-FDA............................................................................................ 9,2 mg 

 DMSO.............................................................................................. 20 mL 

Aliquotar em microtubos  volumes de 10 µL e manter a -20ºC protegido de luz 

Solução III – Solução estoque de formaldeído 

 Formaldeído ..................................................................................... 4 mL 

 Solução salina 0,9%........................................................................ 96 mL 

Solução IV – Solução estoque de citrato de sódio 3% 

 Citrato de sódio...............................................................................  3 g 

 Solução salina 0,9%....................................................................... 100 mL 

Solução de Trabalho de C-FDA 

 Solução I ............................................................................................ 2% 

 Solução II............................................................................................ 1% 

 Solução III........................................................................................... 1% 

 Solução IV.......................................................................................... 96% 

OBS: Preparo diário da solução de trabalho e estocagem a 4ºC, protegido de 

luz. 
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ANEXO 4 

SOLUÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE ACROSSOMAL 

Solução I – Solução estoque de IP (0,75 mM) 

 IP...................................................................................................... 10 mg 

 Solução salina 0,9%......................................................................... 20 mL 

Aliquotar em microtubos  volumes de 10 µL e manter a -20ºC protegido de luz 

Solução II – Solução estoque de PNA 

 PNA....................................................................................................1 mg 

 Tampão fosfato (PBS)........................................................................1 mL 

Aliquotar em microtubos volumes de 10 µL e manter a -20ºC protegido de luz 

Solução III – Solução estoque de formaldeído 

 Formaldeído 40%...............................................................................4 mL 

 Solução salina 0,9%......................................................................... 96 mL 

Solução IV – Solução estoque de citrato de sódio 3% 

 Citrato de sódio..............................................................................  3 g 

 Solução salina 0,9%....................................................................... 100 mL 

Solução de Trabalho de PNA 

 Solução I .............................................................................................. 2% 

 Solução II.............................................................................................. 1% 

 Solução III............................................................................................. 1% 

 Solução IV........................................................................................... 96% 

OBS: Preparo diário de solução de trabalho e estocagem a 4ºC, protegido de 

luz. 


