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RESUMO 

BATISSACO, L. Criopreservação do sêmen ovino com incorporação de colesterol por 

ciclodextrina. [Criopreservation of ram semen with colesterol loaded cyclodextrin ]. 2014. 

112 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2014. 

 

 

A preocupação com a qualidade do sêmen ovino congelado tem sido motivo de muitas 

pesquisas, principalmente pela dificuldade da transposição cervical durante a inseminação 

artificial. Contudo, a inseminação intra-cervical é frequentemente usada em ovinos e resulta em 

redução da fertilidade com o uso do sêmen congelado. Neste sentido, esse estudo foi dividido 

em dois experimentos. No 1o experimento foi verificado o potencial da ciclodextrina pré-

carregada com colesterol como aditivo ao diluidor na proteção da cinética espermática, 

integridade das membranas plasmática e acrossomal, função mitocondrial, capacitação 

espermática e produção de espécies reativas ao oxigênio (ROS) em espermatozoides 

criopreservados ovinos. Cinco ejaculados de seis carneiros (n = 30) foram divididos em três 

tratamentos: apenas diluidor (CON); diluidor + colesterol incorporado a ciclodextrina (CLC + 

CHO); e diluidor + ciclodextrina pura (CLCP). Após a diluição (50x106 espermatozóides/mL), 

o sêmen foi envasado em palhetas, identificado e criopreservado utilizando um sistema 

automatizado. Duas palhetas da mesma partida de cada tratamento foram descongeladas (a 

37°C durante 30 segundos) e analisadas quanto motilidade (CASA), morfologia dos 

espermatozoides (DIC), integridade do plasma (PI-H342) e acrossomal (FITC-PSA) 

membranas, potencial mitocondrial (JC-1), produção de radicais livres (CellRox), peroxidação 

lipídica (BODIPY) e fluidez da membrana celular (merocianina 540). As comparações entre os 

grupos foram analisadas pelo PROC MIXED do SAS e o efeito de grupo foi detectado pelo 

teste de Tukey (p <0,05) ou pela estatística não paramétrica de ordem (Kruskal-Wallis), quando 

era necessário. No 2º experimento os mesmos ejaculados foram divididos por congelabilidade 

baseados na motilidade total pós-descongelação (MTPD) e na porcentagem de redução na 

motilidade total (%RMT) quando comparados o sêmen in natura e o sêmen pós-descongelação 

(somente diluidor), sendo divididos nos grupos alta (MTPD>60% e %RMT<40%), 

intermediária (60%>MTPD>40% e 60%>%RMT>40%) e baixa (MTPD<40% e %RMT>60%) 

congelabilidade. Foram analisados os tratamentos CON e CLC+CHO dentro de cada animal e 

de cada grupo quanto a motilidade (CASA), a integridade das membranas plasmática (PI-H342) 

e acrossomal (FITC-PSA), potencial mitocondrial (JC-1), peroxidação lipídica (BODIPY) e 

fluidez da membrana celular (merocianina 540). As comparações foram realizadas por análise 



 

 

de variância (ANOVA) em arranjo fatorial 3X3 (Tratamento CLC+CHO, CON e in natura X 

grupos alta, intermediária e baixa congelabilidade), as comparações entre os grupos foram 

analisadas pelo PROC MIXED do SAS e o efeito de grupo foi detectado pelo teste de Tukey (p 

<0,05) ou pela estatística não paramétrica de ordem (Kruskal-Wallis), quando era necessário. 

No 1o experimento o tratamento CLC+CHO se mostrou mais eficaz em preservar os parâmetros 

de motilidade, integridade de membranas e potencial mitocondrial quando comparado aos 

demais tratamentos. O grupo CLCP mostrou queda nos parâmetros de motilidade, integridade 

de membrana, potencial mitocondrial, mostrando, com isso, uma queda na preservação 

espermática. No 2o experimento observou-se que o tratamento CLC+CHO mostrou maior grau 

de preservação para motilidade total e progressiva, células rápidas, preservação de membranas 

plasmática e acrossomal e potencial mitocondrial quando comparado ao CON. Esse efeito teve 

maior significância nos grupos de baixa e intermediária congelabilidade, não sendo tão 

expressivo no grupo de alta. Pode-se concluir com esse estudo que o tratamento com 

ciclodextrina acrescida de colesterol contribui para uma melhor preservação dos parâmetros 

espermáticos do sêmen ovino, principalmente em animais apresentando baixa congelabilidade, 

contudo não apresenta diferença em ejaculados de alta congelabilidade. 
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ABSTRACT 

 

 

BATISSACO, L. Criopreservation of ram semen with colesterol loaded cyclodextrin. 

[Criopreservação do sêmen ovino com incorporação de colesterol por ciclodextrina]. 2014. 

112 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2014. 

 

 

Frozen ram semen has been the subject of many researches, mainly due to the difficulty of 

cervical transposition during artificial insemination. However, intra-cervical insemination in 

sheep is often used, resulting in reduced fertility with the use of frozen semen. To this end, this 

study was divided into two experiments. In the first experiment was verified the potential of 

cyclodextrin loaded with cholesterol as an additive to the extender in the protection of sperm 

kinetics, integrity of plasmatic and acrosomal membranes, mitochondrial function, sperm 

capacitation and production of reactive oxygen species (ROS) in cryopreserved sheep sperm. 

Five ejaculates from six rams (n = 30) were divided into three treatments: only extender (CON); 

extender + cyclodextrin loaded with cholesterol (CLC + CHO); and extender + pure 

cyclodextrin (CLCP). After dilution (50x106 spermatozoa/mL), semen was stored in straws, 

identified and cryopreserved using an automated system. Two straws from each ejaculate and 

treatment were thawed (at 37 ° C for 30 seconds) and analyzed for motility (CASA), 

morphology of spermatozoa (DIC), plasmatic (PI-H342) and acrosomal (FITC-PSA) 

membrane integrity, mitochondrial potential (JC-1), production of free radicals (CellRox), lipid 

peroxidation (BODIPY) and cell membrane permeability (Merocyanine 540). Comparisons 

between groups were analyzed using PROC MIXED of SAS and the effect of group was 

detected by Tukey (p <0.05) or by the order of nonparametric statistics (Kruskal-Wallis) test, 

when necessary. In the 2nd experiment the same ejaculates were divided by freezability based 

on the total post-thaw motility (TPTM) and the percentage of reduction in total motility 

(%RTM) when compared fresh and post-thaw semen (only extender), and divided into the 

groups: high (TPTM ≥ 60% and %RTM ≤ 40%), intermediate (60%> TPTM > 40% and 60%> 

%RTM > 40%) and low (TPTM ≤ 40% and %RTM ≥ 60%) freezability. CON and CLC + CHO 

treatments were analyzed within each animal and each group for motility (CASA), plasmatic 

(PI-H342) and acrosomal (FITC-PSA) membrane integrity, mitochondrial potential (JC-1), 

lipid peroxidation (BODIPY) and cell membrane permeability (Merocyanine 540). 

Comparisons were performed by analysis of variance (ANOVA) with a factorial arrangement 

3x3 (groups CLC+CHO, CON and fresh X groups high, medium and low freezability), 



 

 

comparisons between groups were analyzed using PROC MIXED of SAS and the group effect 

was detected by the Tukey test (p <0.05) or no statistical order parametric (Kruskal-Wallis), 

when necessary. In the first experimente, CLC + CHO treatment was more effective in 

preserving the parameters of motility, membrane integrity, and mitochondrial potential 

compared to other treatments. The CLCP group showed a fall in the parameters of motility, 

membrane integrity, mitochondrial potential, showing thereby a decrease in sperm preservation. 

In the 2nd experiment, it was observed that the treatment CLC + CHO showed greater 

preservation for total and progressive motility, rapid cell preservation, plasmatic and acrosomal 

membranes and mitochondrial potential when compared to CON. This effect was most 

significant in the groups of low and intermediate freezability, not being as significant in the 

group of high freezability. We can conclud from this study that treatment with cyclodextrin 

loaded with cholesterol contributes to better preservation of sperm parameters in ram semen, 

especially in animals displaying low freezability, however there where no diference in the high 

freezability group. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A preocupação com a qualidade do sêmen ovino congelado tem sido motivo de muitas 

pesquisas, visando o aumento da taxa de prenhez em ovelhas após a inseminação artificial pela 

via cervical. Esta técnica torna o emprego do sêmen mais acessível, reduzindo os custos e a 

necessidade de mão-de-obra requerida pela inseminação intra-uterina, utilizando a laparoscopia 

(MORAES, 1998). Contudo, a inseminação cervical em ovinos é frequentemente limitada pela 

baixa fertilidade, principalmente quando utilizado o sêmen congelado (DONAVAN et al., 

2004). 

Há uma significativa influência do inseminador, do tipo de sêmen (fresco ou congelado), 

mas principalmente da raça das ovelhas na taxa de fertilização do rebanho, quando se opta pelo 

uso de sêmen congelado em programas de inseminação cervical (PINHEIRO, 2009).  

Cada espécie possui composição seminal distinta, havendo ainda peculiaridades quanto 

a composição e sensibilidade das membranas espermáticas ao processo de criopreservação 

(BICUDO et al., 2005). A mudança de temperatura durante a refrigeração da célula altera as 

propriedades físicas de todas as membranas celulares, sendo que a adição do crioprotetor 

penetrante altera o volume celular. A congelação altera a estrutura e o volume das membranas, 

o armazenamento representa o estado de dormência celular, e por fim quando a célula é 

descongelada, o reaquecimento e a retirada do meio com diluidor de armazenagem promovem 

o processo inverso, com recuperação e expansão das membranas (CELEGHINI, 2005). 

Foram constatados alguns efeitos mais concretos impostos pela congelação sobre os 

espermatozoides ovinos, caracterizados por modificação da atividade respiratória, 

criocapacitação em larga escala, modificação da interação com as células da tuba uterina e 

suspeita-se que pode haver pequeno incremento nas taxas de mortalidade de embriões obtidos 

com espermatozoides criopreservados (BICUDO et al., 2005). A diminuição da motilidade 

progressiva ocasionada pelo processo de congelacão/descongelação resulta em um decréscimo 

da capacidade do espermatozoide em penetrar a cérvice (PINHEIRO, 2009). O colesterol tem 

múltiplos efeitos sobre as membranas plasmática e acrossomal, incluindo estabilização, redução 

da permeabilidade, o que melhora as características morfológicas de membrana permitindo 

interações célula-célula, que influencia a transição de fase da membrana, proporcionando 

microambientes adequados (química e/ou física) para proteínas associadas, e servindo como 

um antioxidante (CROCKETT 1998). Também é relatado que o processo de criopreservação 
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pode levar à criocapacitação do sêmen equino (ANDRADE et al., 2012), suíno (KUMARESAN 

et al., 2011), bubalino (KADIRVEL et al., 2009; KUMAR et al., 2014) e ovino (GILLAN et al., 

1997; ROVEGNO, et al., 2013). 

As ciclodextrinas (CDs) são uma família de oligomeros cíclicos de glicose que têm uma 

superfície polar e uma cavidade hidrófoba com um diâmetro de 5-8 A, que pode acomodar 

pequenas moléculas. CDs são nomeadas de acordo com o número de unidades de glicose 

presente na sua estrutura: α, β ou γ-CLC se contiverem seis, sete ou oito anéis de sacarose, 

respectivamente (SANCHEZ et al., 2011) 

Recentes estudos demonstram que o tratamento do sêmen com ciclodextrina carregadas 

com colesterol pode aumentar a taxa de criopreservação de espermatozoides suínos (ZENG; 

TERADA, 2001), bovinos (PURDY; GRAHAM, 2004), equinos (MOORE et al., 2005) e 

ovinos (MOCÉ et al., 2010a). Motamedi-Mojdeh et al. (2013) observaram que a ciclodextrina 

e o glicerol possuem efeitos aditivos na criopreservação, sendo as melhores concentrações de 

ciclodextrina para as concentrações de 3, 5 e 7% de glicerol são 1,5; 3,0 e 1,5 mg, 

respectivamente. Já Awad (2011) encontrou melhores resultados com 2 mg de ciclodextrina 

associada a concentração de 3% de glicerol. 

Tendo em vista que e o tratamento do sêmen com ciclodextrina acrescida de colesterol 

pode aumentar a taxa de preservação de espermatozoides congelados, torna-se relevante o 

estudo do efeito deste tratamento também no sêmen ovino através de técnicas mais precisas, 

visando melhor elucidar sua ação, para que futuramente se busque melhores taxas de prenhez 

após a IA com sêmen criopreservado nesta espécie. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 O ESPERMATOZOIDE E A CRIOPRESERVAÇÃO 

 

 

O espermatozoide é produzido durante um processo chamado de espermatogênese, que 

consiste na divisão e transformação das células tronco germinativas em células maduras 

(EDDY; O’BRIEN, 1994; MRUK; CHENG, 2004). Ele é dividido em dois componentes 

principais, cabeça e flagelo, unidos pelo colo, contendo membrana plasmática cobrindo toda a 

célula (EDDY; O’BRIEN, 1994; MORTIMER, 1997). 

O espermatozoide pode ser considerado uma célula altamente especializada, que tem a 

capacidade de se mover ativamente e fertilizar o oócito. Após o processo de espermatogênese, 

maturação no epidídimo e deposito no trato genital feminino o espermatozoide adquire essas 

habilidades, que são altamente dependentes da membrana (AURICH, 2005). 

As técnicas de criopreservação do sêmen buscam armazenar e viabilizar seu uso futuro, 

buscando assim levar a célula a uma suspensão do metabolismo espermático e manutenção de 

suas características por um período de tempo prolongado (CELEGHINI, 2005). O sucesso da 

criopreservação depende de uma manutenção do potencial fertilizante dos espermatozoides, os 

quais devem apresentar integridade e funcionalidade das diferentes estruturas celulares 

(MEDEIROS et al., 2002). Contudo, o sêmen ovino se mostra extremamente sensível a estresse 

durante o processo de criopreservação (SALAMON; MAXWELL, 2000; ANEL et al., 2006). 

As mudanças fisiológicas e funcionais que ocorrem na célula espermática incluem redução 

irreversível da motilidade, viabilidade e integridade do acrossoma (SALAMON; MAXWELL, 

2000; MEDEIROS et al., 2002). 

 

 

2.1.1 Crioinjúria e criocapacitação  

 

 

O processo de congelação do espermatozoide pode levar a uma queda na qualidade do 

mesmo pós-descongelação, quando observa-se queda nos parâmetros de motilidade 

(SALAMON; MAXWELL, 2000), perda da integridade de membranas plasmática e 
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acrossomal, queda do potencial mitocondrial (CELEGHINI et al., 2008), e por consequência 

queda na fertilidade (OLIVEIRA et al., 2014). 

Vários autores enumeram as razões para essa perda de viabilidade causada pelo 

protocolo de criopreservação como relacionadas às mudanças na temperatura, o estresse tóxico 

e osmótico pela qual a célula passa devido à exposição de diferentes componentes de diferentes 

molaridades do diluidor, e ainda à formação de cristais intracelulares de gelo (WATSON, 2000). 

Já se sabe que a refrigeração do sêmen leva o mesmo de temperaturas de 30oC a 0oC em 

um curto intervalo de tempo, essa taxa de refrigeração pode induzir uma tensão letal em 

algumas células (WATSON, 1981). Em suínos observou-se que o processo de congelação 

isotérmico (32° C) levou a menor grau de crioinjúria quando comparado ao processo 

hipotérmico (21° C) (SCHULZE et al., 2013). 

Quando a célula espermática entra em contato com uma solução hiperosmótica, antes 

da congelação, a mesma passa por alterações de perda de água intracelular, encolhimento da 

célula e um possível influxo de íons (MAZUR, 1984), assim como a descongelação leva ao 

procedimento contrário, e consequentemente, esse fluxo pode levar a lesões na membrana. As 

diferenças de osmolaridade pelas quais o espermatozoide tem que passar durante o processo de 

congelação-descongelação levam a perda irreversível da motilidade e lesões das membranas, 

sendo que o sêmen de ovinos é altamente sensível a essas alterações (CURRY; WATSON, 

1994). 

A teoria de formação de cristais de gelo intracelular é, no entanto, controversa e 

contradita em diversos estudos, os quais não os observaram em espermatozoides bovinos 

(RAPATZ et al, 1966), suínos (EKWALL et al., 2007;HERNANDEZ et al., 2007), equinos 

(MORRIS et al., 2007) e humanos (MORRIS, 2006) evidências da formação de tais cristais, 

contudo alguns estudos apontam a formação de cristais de gelo na cauda e peça intermediária 

de espermatozoides suínos (COURTENS; PAQUIGNON, 1985) e de ratos (SHERMAN; LIU, 

1988). 

Com isso, observa-se que o processo de congelação, apesar de importante para a 

utilização do sêmen em protocolos de inseminação artificial, possui pontos negativos para a 

célula. É notório que esse processo leva a diminuição de parâmetros espermáticos como a 

motilidade, atividade respiratória, estado das membranas e qualidade do DNA (GILLAN et al., 

2004).  

Como consequência da crioinjúria também pode ser observada uma indução prematura 

de um estado semelhante à capacitação, a criocapacitação (ASHWORTH et al., 1994; 

MAXWELL; WATSON, 1996; BAILEY et al., 2003). Semelhanças entre a capacitação 
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funcional e crioinjúria não são totalmente compreendidas, mas há várias linhas de evidência 

que indicam alguns aspectos comuns, como padrões de fosforilação da tirosina similares, bem 

como padrões de coloração por clortetraciclina foram observados em ambos os 

espermatozoides capacitados e criopreservados (VADNAIS et al., 2005). 

 

 

2.1.2 Função do colesterol na criopreservação 

 

 

As membranas espermáticas são formadas por uma bicamada composta de lipídeos e 

proteínas, entre esses lipídeos, os predominantes são os fosfolipídeos e o colesterol (Figura 1).  

 

 

Figura 1- Modelo da membrana lipídica celular e seus componentes; representação do colesterol 

(20%) na membrana (relação fosfolipídeo:colesterol aproximadamente 4:1) 

 
Fonte: (SHERIFF; ALI, 2010) 

 

 

O colesterol tem grande importância na célula espermática, desde a proteção de 

integridade das membranas até o processo de capacitação espermática (CROSS, 1998). 

Wechsler et al. (2003) observaram que em camundongos knockout para o gene 24-

dehydrocolesterol redutase (responsável pela conversão de desmosterol em colesterol) os 

animais apresentaram apenas traços de colesterol nas células espermáticas, e estas eram 
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incompatíveis com a reprodução. 

A produção do colesterol começa cedo na formação da célula espermática, onde 

primariamente, ocorre a expressão de genes colesterogênicos nas células germinativas dos 

machos (TERUYA et al., 1991; STROMSTEDT et al., 1998). Estudos sugerem que sua síntese 

se inicia em espermatócitos na fase de paquíteno e espermátides redondas (POTTER et al., 

1981) 

As mudanças que ocorrem durante o processo de capacitação são extremamente 

dependentes do rearranjo do colesterol na membrana plasmática (CROSS, 1998). Uma das 

hipóteses aceitáveis é que o colesterol excretado pelas células do epidídimo contribui para a 

maturação dos espermatozoides em trânsito (SAEZ et al., 2011). Durante o transporte pelo 

epidídimo, o conteúdo de colesterol na membrana plasmática diminui aproximadamente 50%, 

em ratos (REJRAJI et al., 2006; AVELDANO et al., 1992), hamsters (AWANO et al, 1993) e 

carneiros (PARKS; HAMMERSTEDT, 1985); porém, em algumas espécies o teor de colesterol 

aumenta durante a maturação dos espermatozoides, como nos caprinos (RANA et al., 1991), ou 

permanece inalterado, como nos suínos (NIKOLOPOULOU et al., 1985).  

O colesterol é um fator potente decapacitante que serve para estabilizar a membrana 

plasmática do espermatozoide durante o trânsito do epidídimo e evitar as interações 

intermoleculares responsáveis para alcançar um estado capacitado (DAVIS, 1980). A perda de 

colesterol aumenta a fluidez da membrana plasmática, como é visto em espermatozoides 

humanos (HAIDL; OPPER, 1997), o que é necessário para os passos finais da maturação do 

espermatozoide no trato reprodutivo feminino. Contudo, essa remoção do colestesterol está 

restrita a fração da membrana (BOERKE et al., 2008). 

Espermatozoides de espécies como humanos, coelhos e macacos tem menor 

sensibilidade ao choque térmico durante o processo de congelação, acredita-se que essa maior 

resistência suceda de uma maior quantidade na proporção colesterol/fosfolipídios e uma maior 

quantidade de ácidos graxos saturados em suas membranas, quando comparados com espécies 

mais suscetíveis como bovinos, ovinos e suínos (LADBROOK; CHAPMAN, 1969; WATSON, 

1981; HOLT; NORTH, 1991). 

 

 

2.2 CAPACITAÇÃO E HIPERMOTILIDADE ESPERMÁTICA 

 

 

Capacitação é um processo de várias etapas em que a ativação da adenililato ciclase 
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dependente de bicarbonato resulta na elevação de cAMP e de proteína-kinase A mediada pela 

fosforilação da tirosina de um subconjunto de proteínas flagelares, levando a alterações na 

motilidade e responsividade acrossomal (VISCONTI et al., 1995a, 1995b; WENNEMUTH et 

al., 2003) 

Durante a sua passagem desde os testículos até as tubas uterinas, os espermatozoides 

dos mamíferos encontram e interagem com diversos fluidos de origens e composições muito 

diferentes (por exemplo, fluido testicular, plasma seminal e secreções do útero e da tuba 

uterina). Estes fluidos têm grande influência sobre os processos de desenvolvimento pós-

testiculares, tais como maturação e capacitação, e como resultado os espermatozoides são 

transformados de imóveis e inférteis a células ativas e com capacidade fecundante (JONES, 

et.al., 2007). 

Apesar de espermatozoides criopreservados serem capazes de fertilizar os oócitos, sua 

expectativa de vida no trato reprodutivo feminino é consideravelmente menor quando 

comparada ao semên in natura não-capacitado (HOLT; MEDRANO, 1997; BAILEY et al., 

2000). 

Hiperativação é uma das características da capacitação espermática. Trata-se de uma 

mudança na forma da onda do batimento flagelar de uma baixa amplitude, com padrão 

simétrico, típica de células progressivamente móveis para uma amplitude elevada e batimento 

assimétrico (YANAGIMACHI, 1994). Espermatozoides hiperativados exibem uma velocidade 

rápida típica com movimentos em forma de uma figura de oito, que se acredita gerar as forças 

propulsoras necessárias para liberar os espermatozoides do epitélio do oviduto, e penetrar na 

matriz densa representada pela zona pelúcida (SUAREZ, 2008) 

 

 

2.2.1 Espécies reativas de oxigênio (ROS) na capacitação e criopreservação 

 

 

As espécies reativas de oxigênio são produzidas principalmente pelas mitocôndrias 

encontradas na peça intermediária do espermatozoide (KOPPERS et al., 2008). Os efeitos das 

EROS têm sido largamente estudados por sua íntima relação com os processos de capacitação 

espermática (DE LAMIRANDE; GAGNON, 1993a), sendo apontados dois grandes adjuvantes 

desse processo, o peróxido de hidrogênio (AITKEN et al., 1995; RIVLIN et al., 2004) e o ânion 

superóxido (DE LAMIRANDE; GAGNON, 1993b). 

O ânion superóxido participa da ativação direta da adenilato ciclase, aumentando os 
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níveis intracelulares de monofosfato de adenosina cíclica (cAMP) que, por sua vez, estimula a 

atividade de tirosina kinase (ZHANG; ZHENG, 1996; BAKER et al, 2006; ICKOWICZ et al, 

2012). Também é sugerido que o peróxido de hidrogénio aumenta a atividade de adenililato-

ciclase através da indução de uma maior atividade de tirosina-kinase (TAN et al., 1995), criando 

uma cascata de auto-perpetuação envolvendo a produção de ROS, a ativação da adenililato-

ciclase e a fosforilação da tirosina. 

É importante ressaltar que níveis de EROS controlados são necessários para a função 

espermática apropriada (especialmente para a motilidade, a capacitação, a reação acrossomal, 

hiperativação e capacidade de fertilização), entretanto, altos níveis de EROS também podem 

ter um efeito patológico no gameta masculino, em caso de excesso, ou se houver um 

desequilíbrio com as defesas antioxidantes disponíveis, resultando em uma diminuição da 

viabilidade, motilidade, potencial mitocondrial, e aumento de danos no DNA, de defeitos 

morfológicos e peroxidação lipídica, possivelmente resultando em fenômenos semelhantes à 

apoptose (KOTHARI et al., 2010; MAHFOUZ et al., 2010, AITKEN et al., 2012) 

 

 

2.3 CICLODEXTRINA E COLESTEROL 

 

 

As ciclodextrinas (CLC) são da família de oligomeros cíclicos de glicose que têm uma 

superfície polar e uma cavidade hidrófoba com um diâmetro de 5-8 Ao, que pode acomodar 

pequenas moléculas. CDs são nomeadas de acordo com o número de unidades de glicose 

presente na sua estrutura: α, β ou γ-CD se contiverem seis, sete ou oito anéis de sacarose, 

respectivamente (SANCHEZ et.al., 2011). A ciclodextrina é capaz de formar complexos de 

inclusão com diversas moléculas que aparentemente precisam satisfazer apenas uma condição, 

a de se encaixar inteira ou parcialmente na cavidade da ciclodextrina (CHALLA et al., 2005). 

Quando essas ciclodextrinas são pré carreadas com colesterol, elas podem inserir o 

mesmo nas membranas das células (NAVRATIL et al., 2003). Devido à sua porção hidrofílica, 

as ciclodextrinas podem solubilizar moléculas hidrofóbicas. Além disso, a adição de resíduos 

metil ou hidroxipropil nas ciclodextrinas aumenta tanto sua solubilidade em água e a sua 

capacidade para dissolver compostos hidrofóbicos; portanto, a metil-β-ciclodextrina e 2-

hidroxipropil-β-ciclodextrina tem uma ligação de forma mais eficiente do que β-ciclodextrina 

(YANCEY et al., 1996). 

Os espermatozoides geralmente são tratados utilizando protocolos com concentrações 
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de CLC variando entre 1 a 2 mg CLC/120×106 espermatozoides, com uma exposição ao 

tratamento durante 15 minutos a temperatura ambiente, o que é suficiente para a transferência 

de colesterol para os espermatozoides (MOCÉ et al., 2010b). 

O tratamento dos espermatozoides com CLC aumenta o teor de colesterol em 2-3 vezes 

em touros, trutas, carneiros e garanhões (PURDY; GRAHAM, 2004; MOORE et al., 2005; 

MÜLLER et al., 2008; MOCÉ et al., 2010a), este colesterol adicional eleva a relação 

colesterol:fosfolipídios dos espermatozoides para uma relação (> 0,8) semelhante ao de 

espermatozoides que não são sensíveis ao choque térmico. 

O influxo de colesterol por meio da ciclodextrina aumenta também eficientemente o 

grau de preservação das membranas plasmática e acrossomal em carneiros (MOCÉ et al., 

2010a) e em suínos (TOMÁS et al., 2014). 

 

 

2.4 AVALIAÇÕES DO SÊMEN OVINO 

 

 

2.4.1 Membranas plasmática, acrossomal e potencial mitocondrial 

 

 

Nas espécies domésticas, as avaliações espermáticas pelo uso de sondas fluorescentes 

tem tido cada vez mais destaque (ANDRADE et al., 2007; CELEGHINI et al., 2007, 2010). 

A sonda HOECHST 33342 é uma sonda fluorescente de membrana, a qual tem a 

habilidade de atravessar membranas intactas, que se liga fortemente e de maneira específica a 

quatro pares de bases AATT na curvatura menor da dupla hélice do DNA (GARNER, 2009), 

emitindo uma fluorescência azul de 351 e 364 nm de comprimento de onda, sendo a 

fluorescência proporcional a quantidade de cromatina 

O iodeto de propídio (PI) é uma sonda fluorescente para constatação da integridade da 

membrana plasmática, é de fácil utilização, rapida e pode ser analisada por microscopia de 

epifluorescência ou ser excitada com o laser de 488 nm, que a maioria dos citômetros de fluxo 

incluem. Essa sonda entra nas células com membrana plasmática rompida, emitindo 

fluorescência vermelha ao ligar-se aos ácidos nucleicos (PI: 636 nm; EH: 617 nm) (GILLAN 

et al., 2005). 

O estado da membrana acrossomal tem sido avaliado usando sondas que reconhecem 

alvos dentro do acrossoma, portanto, rotulando os espermatozoides com acrossoma danificados 
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ou reagidos. As lecitinas, que se ligam a resíduos glucosídicos em diferentes partes da 

membrana acrossomal, têm sido usadas com essa finalidade, em uma grande variedade de 

espécies. As aglutininas do Pisum sativum (ervilha) (PSA) (TAO et al., 1993; CELEGHINI et 

al., 2010) e do Arachis hypogaea (amendoim) (PNA) (TAO et al., 1993; NAGY et al., 2003) 

têm sido as lectinas mais utilizadas para esse fim, por causa de sua especificidade. 

Espermatozoides marcados com lecitina podem ser fixados, permitindo uma análise posterior 

se necessária. 

O status mitocondrial é outra característica importante da fisiologia do espermatozoide 

(PEÑA et al., 2009). A sonda JC-1 (iodeto de 5,5 ', 6,6'-tetra-cloro-1,1 ', 3,3'-

tetrametilbenzimidazolilocarbocianina) tem sido amplamente utilizada para análise de 

espermatozoides. Esta sonda acumula nas mitocôndrias com baixo potencial mitocondrial como 

um monômero verde-fluorescente. Na presença de elevado potencial de membrana 

mitocondrial (△ψm), os monômeros formam agregados (“J” agregados), mudando a 

fluorescência para laranja (PEÑA et al., 2009). Vários estudos têm utilizado JC-1 com 

espermatozoides de diferentes espécies animais (touro: GARNER et al., 1997; carneiro: 

MARTÍNEZ-PASTOR et al., 2004; CELEGHINI et al., 2010; garanhão: ORTEGA-

FERRUSOLA et al., 2009a). Como limitação, a dupla fluorescência do JC-1 pode impedir este 

fluorocromo de ser combinado com outras sondas na faixa de verde-vermelho. 

 

 

2.4.2 Espécies reativas de oxigênio (ROS) 

 

 

Espécies reativas do oxigênio (ROS) têm um papel fundamental na fisiologia 

espermática, mas seu desequilíbrio pode prejudicar a capacidade de fertilização dos 

espermatozoides. Portanto, a sua detecção e a avaliação do estresse oxidativo são importantes 

tanto para estudos fisiológico como para patológicos (AGARWAL; PRABAKARAN, 2005). 

A sonda CellROX Deep Red Reagent® (CAT 10422, Molecular Probes) é uma sonda 

relativamente nova em biologia, e foi recentemente validada para espermatozoides ovinos 

(ALVES, 2014). Esta pode ser uma grande alternativa na análise do estresse oxidativo, por 

poder ser analisada por espectrofotometria, microscopia de fluorescência e citometria de fluxo. 

Além de poder ser executada com amostras conservadas em formaldeído (GRINBERG et al., 

2013) para posterior análise. Pode ser associada também com outras sondas (AHN et al., 2012), 

possibilitando a realização de diversas análises concomitantemente. Esta sonda é capaz de 
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mensurar a quantidade de EROS celular sinalizando no citoplasma, sendo que ela é capaz de 

detectar o radical hidroxila (OH-) com mais intensidade do que o superóxido (GRINBERG, 

2013). Frente a um estresse oxidativo celular, esta sonda é oxidada (GRINBERG et al., 2012) 

e possui excitação/emissão máxima de 640/655 nm. Caso não tenha EROS na amostra, ela fica 

em seu estado reduzido e não emite fluorescência. 

O estresse oxidativo nas membranas resulta em um processo denominado de 

peroxidação lipídica, afetando negativamente a qualidade do espermatozoide. A sonda 

BODIPY®581/591-C11 tem sido utilizada por citometria de fluxo para avaliar a peroxidação 

lipídica de espermatozoides bovinos (BROUWERS; GADELLA, 2003; ZAFFALON, 2009), 

cervídeos (DOMÍNGUEZ-REBOLLEDO et al., 2009) e equinos (ORTEGA-FERRUSOLA et 

al., 2009b; ANDRADE et al., 2012). Esta sonda emite fluorescência laranja no seu estado não-

oxidado (excitação a 581 nm e emissão a 591 nm), mudando para a fluorescência verde quando 

peroxidado (excitação a 500 nm e emissão a 510 nm). 

 

 

2.4.3 Capacitação espermática 

 

 

A capacitação envolve uma cascata complexa de acontecimentos moleculares que inclui 

o efluxo do colesterol com consequente modificação da composição da membrana plasmática 

e fluidez (CROSS, 1998; CROSS et.al., 2003), rearranjo dos fosfolípideos (FLESH, et al., 

2001), alterações nas concentrações de íons intracelulares (FRASER, 1995), e aumento na 

fosforilação de tirosina em várias proteínas (VISCONTI et al., 1995). As consequências 

funcionais de todos estes processos são refletidas na capacidade dos espermatozoides se 

submeterem a reação acrossômica (AR), e a aquisição de um padrão distinto de motilidade 

conhecido como hiperativação (YANAGIMACHI, 1994). 

A Merocianina 540 (M540) é uma sonda fluorescente que tem sido utilizada como uma 

alternativa para a detecção de capacitação (HARRISON et al., 1996). Esta sonda lipofílica se 

liga à membrana plasmática, e a sua fluorescência laranja (578 nm) aumenta com a diminuição 

da condensação dos fosfolípídios de membrana (aumento da fluidez), um dos eventos que 

ocorrem durante a capacitação. 
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2.4.4 Análise espermática computadorizada (Sperm Class Analyser-SCA) 

 

 

O sistema de análise computadorizada do espermatozoide (CASA - Computer-assited 

semen analysis) é uma ferramenta de análise quantitativa e qualitativa do movimento da célula 

espermática, que gera grandes indicadores de viabilidade e fertilidade do espermatozóide. É um 

sistema que esta em desenvolvimento a mais de 40 anos e tem transformado as analises 

laboratoriais do semen.  É uma poderosa ferramenta para a analise objetivada motilidade 

espermática, onde o sistema projeta imagens sucessivas de uma suspensão de espermatozóides 

em uma matriz de detector; deteta objetos com base na intensidade dos pixels em um quadro 

ou dispersão da luz; e (3) utiliza um software especial para extrair a informação desejada e 

produzir a saída desejada (VINCENT, et al., 2012). 

Para a análise, os espermatozóides são normalmente diluidos em uma solução padrão 

de sêmen puro acrescido de um diluidor complexo ou uma solução de sais simples. Nenhum 

desses meios é similar ao do conjunto de fluidos que os espermatozoides são sequencialmente 

expostos dentro do trato genital da fêmea, em termos de viscosidade ou da concentração de íons 

ou moléculas bioativas (AMANN; HAMMERSTEDT, 1980; OLSON et al., 2011). 

O movimento do cada espermatozoide é registrado como alterações em sua localização 

em quadros sucessivos, e através de cálculos do programa são fornecidos resultados das 

medidas que descrevem o movimento (por exemplo, velocidade curvilínea [VCL], a velocidade 

média de percurso [VAP], a velocidade linear [VSL], amplitude de deslocamento lateral da 

cabeça [ALH], linearidade do percurso curvilíneo [LIN], retilinearidade do caminho médio 

[STR], eba freqüência de batimento [BCF]) (BOYERS et al., 1989, ARRUDA et al., 2011). 

Os parâmetros de movimentação fornecidos pelo sistema CASA, quando inseridos em 

um estudo bem delineado, podem fornecer uma fonte confiavel da relação qualidade do sêmen 

x fertilidade (CHRISTENSEN et al., 2011; HENNING et al., 2014). Contudo, apesar dos 

impressionantes dados fornecidos pelo sistema CASA, o mesmo tem suas limitações, e com 

isso é necessario correlacionar os padrões de movimentação com os outros dados de integridade 

do espermatozoide (VINCENT, et al., 2012). 
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2.4.5 Citometria de fluxo 

 

 

A citometria de fluxo tem se tornado cada vez mais uma técnica amplamente utilizada 

para a analise do sêmen, devido a sua agilidade e diminuição dos erros em relação a outras 

técnicas. Além disso, apresenta a possibilidade de múltiplas análises de uma vez, sendo uma 

técnica de grande valia para a análise da qualidade do sêmen, podendo integrar diferentes testes 

simultaneamente para o entendimento da funcionalidade dos espermatozoides (PETRUNKINA 

et al., 2007). Sua sensibilidade mostra-se maior também, não somente pela melhora de 

hardware, mas também pelas novas técnicas de fluorescência e marcadores. 

A citometria de fluxo requer que espermatozoides estejam em uma suspensão de uma 

única célula com baixa aglutinação (''suspensão monodispersa''). Os espermatozoides são 

marcados com um fluorocromo de escolha e utilizada quer na forma viável ou fixada. A escolha 

do fluorocromo é influenciada tanto pela aplicação quanto pelos comprimentos de onda de 

excitação disponível no citômetro de fluxo. Uma vez marcados, os espermatozoides são 

aspirados e fluem rapidamente através do fluxo, onde são iluminadas por uma fonte de luz. Na 

maioria dos citômetros de fluxo modernos, a fonte de luz de escolha é um laser, que emite luz 

em um comprimento de onda especificado (GILLAN et al., 2005; VINCENT, et al., 2012). 

A análise é objetiva, tem um elevado grau de repetibilidade experimental e tem a 

vantagem de ser capaz de trabalhar com amostras de pequena dimensão. A citometria de fluxo 

também tem a capacidade de detectar marcação por vários fluorocromos associados com 

espermatozoides individualmente, o que significa que mais do que um atributo do 

espermatozóide podem ser avaliados simultaneamente. Esse recurso tem um benefício adicional 

para a análise do sêmen, uma vez que alguns poucos parâmetros dos espermatozoides 

apresentam correlação significativa com a fertilidade in vivo, dentro do intervalo aceitável de 

normalidade (LARSSON; RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ, 2000) e quanto mais parâmetros 

espermáticos forem testados, mais precisa será a previsão de fertilidade (AMMAN; 

HAMMERSTEDT, 1993; VINCENT, et al., 2012). 

 

  



36 

 

3 HIPÓTESES 

 

 

Com base no exposto foram formuladas as seguintes hipóteses: 

 

1 A adição de colesterol incorporado por ciclodextrina no diluidor melhora a 

criopreservação do sêmen ovino; 

2 A adição de colesterol incorporado por ciclodextrina melhora a habilidade de 

preservação de espermatozoide de carneiros considerados como de baixa 

congelabilidade; mas não tem efeito sobre ejaculados de carneiros considerados 

como de intermediária ou alta congelabilidade. 
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4 OBJETIVOS 

 

 

Os objetivos deste estudo foram: 

 

1 Verificar o potencial da ciclodextrina pré-carregada com colesterol como aditivo ao 

diluidor na proteção da cinética espermática, integridade das membranas plasmática 

e acrossomal, função mitocondrial, capacitação espermática e produção de espécies 

reativas ao oxigênio (ROS) em espermatozoides criopreservados ovinos; 

2 Observar se existem diferenças na ação do colesterol incorporado a 

ciclodextrinaquando comparados entre os grupos de baixa, intermediária e alta 

congelabilidade. 
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5 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

5.1 EXPERIMENTO 1 

 

 

Na figura 2 segue o fluxograma do delineamento experimental do primeiro experimento. 

 

 

Figura 2 - Fluxograma do primeiro experimento.  
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5.2 EXPERIMENTO 2 

 

 

Na figura 3 segue o fluxograma do delineamento experimental do segundo experimento. 

 

 

Figura 3 - Fluxograma do segundo experimento  
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6 CAPÍTULO 1 - O USO DO COLESTEROL INCORPORADO A 

CICLODEXTRINAPRESERVA AS CARACTERÍSTICAS DE MOTILIDADE, 

INTEGRIDADE DE MEMBRANAS E POTENCIAL MITOCONDRIAL 

 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A congelação do sêmen é uma das técnicas de grande valia para o avanço das 

biotecnologias da reprodução, visto que seu uso viabiliza a inseminação artificial, 

homogeneidade de lotes, propagação de melhor genética e redução do número de machos no 

rebanho. 

Contudo, a mesma enfrenta entraves devido a queda na viabilidade da célula 

espermática, sendo que as drásticas mudanças de osmolaridade  e conformação da célula 

(CURRY; WATSON, 1994) podem levar a perda de viabilidade de grande parte das células, 

observado pela perda de integridade das membranas plasmática e acrossomal e queda no 

potencial mitocondrial (CELEGHINI et al., 2008) e queda nos parâmetros de motilidade 

espermática, que pode levar a uma queda na taxa de fertilidade (SALAMON;  MAXWELL, 

2000). 

Durante o processo de criopreservação podem ocorrer mudanças semelhantes a 

capacitação denominadas criocapacitação, o que foi observado em bovinos, suínos e equinos, 

que podem levar à falha na função fertilizante do espermatozoide, e, por consequência, diminuir 

as taxas de prenhez (BAILEY et al., 2000).  

A peroxidação lipídica pode levar à uma perda na função espermática, devido a vários 

fatores como a inibição da geração de ATP perda da integridade e fluidez da membrana 

(AITKEN, 1995). Espermatozoides são altamente vulneráveis ao ataque de ROS, devido à 

baixa capacidade antioxidante citoplasmática e alto teor de ácidos graxos poliinsaturados da 

membrana (AITKEN & CURRY, 2011; DICKINSON & CHANG, 2011). 

A adição de colesterol através da ciclodextrina pode ser usada para aumentar a 

proporção colesterol:fosfolipídeos, que causa rearranjo na membrana, levando os 

espermatozoides a um estado similar a aqueles que não sofrem tanto com o choque térmico 

causado pela congelação (MOCÉ et al., 2010b). Estudos nas espécies suína (ZENG; TERADA, 

2001), bovina (PURDY; GRAHAM, 2004), equina (MOORE et al., 2005) e ovina (MOCÉ et 
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al., 2010a) mostraram que o tratamento com colesterol incorporado a ciclodextrinaaumenta em 

grande porcentagem o número de células viáveis pós-descongelação.  

Com base no exposto esse estudo teve por finalidade constatar se a adição de colesterol 

incorporado a ciclodextrina melhora a preservação dos parâmetros de motilidade, integridade 

de membranas, potencial mitocondrial, morfologia espermática, capacitação espermática, 

produção de radicais livres e peroxidação lipídica de espermatozoides congelados ovinos. 

 

 

6.2 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

6.2.1 Animais 

 

 

Foram utilizados seis ovinos machos, hígidos da raça White Dorper com idade entre 2 

e 4 anos. Durante o período experimental, os carneiros foram mantidos em um mesmo piquete 

nas dependências do Centro de Biotecnologia em Reprodução Animal do Departamento de 

Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo, Campus de Pirassununga.  

Os carneiros foram avaliados previamente ao início do experimento por exame clínico 

geral e andrológico, sendo utilizados somente animais hígidos. Foram considerados como 

hígidos os carneiros que apresentaram temperatura, frequências cardíaca e respiratória e 

movimentos ruminais dentro do normal para espécie; OPG com menos de 300 ovos por grama 

de fezes e sem afecções aparentes. Ainda foram considerados animais com peso superior a 50 

kg, escore de condição corporal (ECC) superior a 2,5 (1-5) e parâmetros reprodutivos 

condizentes com os preconizados pelo Colégio Brasileiro de Reprodução Animal (2013). 

 

 

6.2.2 Divisão dos Grupos Experimentais 

 

 

Para a execução desse experimento foram utilizados cinco ejaculados de cada um dos 

seis carneiros (n=30). Foram selecionados ejaculados que apresentaram pré-criopreservação: 

motilidade ≥ 70%; vigor ≥ 3; alterações morfológicas espermáticas totais ≤ 30%, parâmetros 
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esses referentes aos preconizados pelo Colégio Brasileiro de Reprodução Animal (2013). 

Cada ejaculado foi previamente analisado (técnicas descritas a seguir) e em seguida 

dividido em três alíquotas, nas quais foram administrados os tratamentos: controle, somente 

diluidor (CON); diluidor acrescido de ciclodextrina agregada ao colesterol (CLC+CHO); e 

diluidor acrescido de ciclodextrina pura (CLCP). 

 

 

6.2.3 Colheita e Análises do Sêmen Pré-criopreservação 

 

 

O sêmen foi colhido por vagina artificial com o auxílio de um tubo cônico graduado (14 

mL) pré-aquecido (37º C), envolto em suporte de isopor para manter a temperatura. Logo após 

a colheita, o sêmen foi levado ao laboratório, mantido em banho-maria à temperatura de 37oC, 

avaliado quanto ao volume, cor e aspecto. Foram avaliadas também a motilidade, concentração, 

morfologia espermática, integridade das membranas plasmática e acrossomal, função 

mitocondrial e produção de espécies reativas de oxigênio.  

 

 

6.2.4 Análise Subjetiva e Computadorizada do Sêmen 

 

 

O volume, a cor e o aspecto foram avaliados visualmente no tubo de colheita. A 

motilidade espermática foi avaliada por meio do software Sperm Class Analyser (SCA – 

Microptics Barcelona, Espanha), acoplado a um microscópio equipado com contraste de fase 

(Nikon, Modelo Eclipse Ni-U 80i) com sêmen diluído em meio TALP sperm (Anexo A) (12,5 

x 106espermatozoides/mL), com ajuste prévio do setup para sêmen ovino (Anexo D). As 

análises foram feitas no Laboratório de Andrologia e Tecnologia de Embriões Suínos (LATES-

FMVZ/USP). Foram analisadas as características: motilidade total (%), motilidade progressiva 

(%), velocidade de trajeto (VAP, µm/s), velocidade progressiva (VSL, µm/s), velocidade 

curvilinear (VCL, µm/s), deslocamento lateral da cabeça (ALH, µm), frequência de batimento 

(BCF, Hz), retilinearidade (STR, %) e linearidade (LIN, %) (Figura 4). 

A concentração espermática foi realizada por meio da diluição do sêmen em formol 

salino 5% (Anexo B) na proporção 1:400, sendo colocado 5 µL de sêmen em 1995 µL de formol 

salino tamponado e a contagem de espermatozoides foi feita em câmara de Neubauer, aumento 
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de 400x. 

Para a morfologia espermática o sêmen foi diluído em formol salino tamponado 5%, 

sendo colocada gota do sêmen diluído entre lâmina e lamínula e observados em microscopia de 

contraste de interferência diferencial (Nikon, modelo 80i) com aumento de 1.000 x, contando-

se 200 células por amostra. 

 

 

Figura 4 - Imagem gerada da tela do programa de análise computadorizada do sêmen (CASA) Sperm Class 

Analyzer (SCA)   

 

Legenda: O trajeto vermelho representa os espermatozoides com motilidade progressiva rápida, em verde os 

espermatozoides com motilidade progressiva lenta, em azul os espermatozoides sem motilidade progressiva 

e em amarelo os espermatozoides imóveis. 

Fonte: (BATISSACO, 2014) 

 

 

 

 

6.2.5 Análises da membrana plasmática, acrossoma e potencial mitocondrial 

 

 

As membranas plasmática e acrossomal e função mitocondrial foram avaliadas pela 
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associação de sondas fluorescentes (Anexo C), descrita por Celeghini et al. (2010). 

Resumidamente, as amostras de sêmen foram diluídas TALP Sperm (Anexo A) em microtubos 

a fim de se obter a concentração final de 25x106sptz/mL, em seguida era retirada uma alíquota 

de 150 µL onde eram adicionados: 2 µL de Hoescht 33342 (0,5 mg/mL, Molecular Probes), 3 

µL de iodeto de propídio (0,5 mg/mL, Sigma-Andrich), 50 µL de aglutinina de Pisum sativum 

conjugada com isotiocionado de fluoresceína (FITC-PSA, 100 µg/mL, Sigma-Andrich) e 2 µL 

de iodeto de 5,5’,6,6’tetracloro 1,1’,3,3’tetraetilbenzimidazolil carbocianina (JC-1, 153 µM, 

Sigma-Andrich). Essa amostra era incubada a 37o C por 8 minutos, com conseguinte leitura 

feita sob microscopia de epifluorescência (modelo 80i, Nikon Tóquio, Japão) em aumento de 

1.000 x (Figura 5), utilizando-se o filtro triplo (D/F/R, C58420) apresentando os conjuntos UV-

2E/C (excitação 340-380 nm e emissão 435-485 nm), B-2E/C (excitação 465-495 nm e emissão 

515-555 nm) e G-2E/C (excitação 540-525 nm e emissão 605-655 nm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Figura 5 – Espermatozoides ovinos corados pela técnica da tripla coloração descrita por Celeghini et al. (2010) 

de avaliação das membranas plasmáticas, acrossomal e potencial de membrana mitocondrial  

 
Legenda: A: PIAIA (membrana plasmática intacta, membrana acrossomal intacta, alto potencial de 

membrana mitocondrial); em B: PIAIB (membrana plasmática intacta, membrana acrossomal 

intacta, baixo potencial de membrana mitocondrial); em C: PIALA (membrana plasmática 

intacta, membrana acrossomal lesada, alto potencial de membrana mitocondrial) em D: PIALB 

(membrana plasmática intacta, membrana acrossomal lesada, baixo potencial de membrana 

mitocondrial); em E: PLAIA (membrana plasmática lesada, membrana acrossomal intacta, alto 

potencial de membrana mitocondrial); em F: PLAIB (membrana plasmática lesada, membrana 

acrossomal intacta, baixo potencial de membrana mitocondrial); em G: PLALA (membrana 

plasmática lesada, membrana acrossomal lesada, alto potencial de membrana mitocondrial); e 

em H: PLALB (membrana plasmática lesada, membrana acrossomal lesada, baixo potencial de 

membrana mitocondrial) 

Fonte (CELEGHINI et al., 2010) 

 

 

6.2.6 Análise da produção de EROS 

 

 

A avaliação da formação de espécies reativas de oxigênio foi avaliada pela sonda 

fluorescente Cell ROX Deep Red Reagent® 2,5 mM (Invitrogen) (Figura 6), como descrita por 

Alves (2014). A sonda CellRox foi diluída em dimetil sulfóxido (DMSO, código 472301, 

Sigma-Aldrich) para a concentração final de 1 mM (solução trabalho), sendo armazenada a -

20º C, protegida da luz. No momento da utilização, a solução trabalho contendo Cell ROX Deep 
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Red Reagent® era mantida no escuro a 37º C. Para o preparo da técnica foram utilizados 200 

µL (25x106 espermatozoides/mL) de cada amostra do sêmen e adicionados 0,5 µL de CellROX® 

(1 mM, Invitrogen) e 2 µL de Hoescht 33342 (2,5 mg/mL, Molecular Probes), sendo a amostra 

incubada a 37º C por 30 minutos para posterior leitura. Após a incubação, a amostra foi 

centrifugada por 5 minutos a 2.000g, o sobrenadante foi retirado e o pellet foi ressuspendido 

em 200 µL de TALP (Anexo A), como validado para ovinos por Alves (2014). 

 

 

Figura 6 – Espermatozoides ovinos corados pela sonda CellROX® e Hoescht 33342   

 

Legenda: A: espermatozoide sem ou com leve estresse oxidativo. Em B: espermatozoide com 

estresse oxidativo moderado. Em C: espermatozoide com estresse oxidativo intenso 

Fonte: (ALVES, 2014) 

 

 

 

 

6.2.7 Preparação da Ciclodextrina 

 

 

A ciclodextrina de escolha foi a metil-β-ciclodextrina (C4555-10g, Sigma-Aldrich), 

preparada na concentração de 2 mg de ciclodextrina/120 x 106espermatozóides, como descrito 

para ovinos por Mocé et al. (2010a) e Purdy et al.(2010). 

A CLC foi pré-carregada com colesterol para a preparação do complexo de CLC+CHO 

como descrito por Purdy e Graham (2004). A preparação do complexo CLC+CHO foi feita em 

um tubo de vidro, onde 200 mg de colesterol (cod. C3045-5g, Sigma-Aldrich) foram dissolvidos 

em 1 mL de clorofórmio. Em um segundo tubo de ensaio, 1 g de Metil-β-ciclodextrina (C4555-
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10g, Sigma-Aldrich) foi dissolvida em 2 mL de metanol. Após essa etapa, uma alíquota de 0,45 

mL da solução de colesterol foi adicionada à solução de ciclodextrina, e a mistura foi agitada 

com bastão de vidro até que a solução combinada tornou-se clara. A solução combinada de 

CLC+CHO foi então despejada em uma placa de Petri e os solventes foram retirados por meio 

de um fluxo de gás de nitrogênio. Os cristais resultantes foram deixados para secar por um 

período adicional de 24 h (22°C) e posteriormente retirados da placa de Petri e armazenados 

em um recipiente de vidro âmbar em congelador (-20ºC) até sua utilização. Para facilitar a 

manipulação a CLC foi aliquotada em microtubos de 1,5 mL em alíquotas de 25; 12,5 e 10 mg 

de CLC determinadas em balança analítica de prescisão. 

Para incorporação do colesterol aos espermatozoides, foi preparada uma solução de 

trabalho por meio da adição de 10 mg de CLC+CHO a 200µL de meio diluidor Tris trabalho 

(TrisT) (200 mM Tris, 71 mM ácido cítrico, 55 mM Frutose, pH=7,4; 300 mOsm) sem diluidor, 

a 37°C e homogeneizada com agitador tipo vórtex, imediatamente antes de se acrescentar ao 

sêmen. Após a homogeneização foi adicionado à alíquota de sêmen apenas o volume calculado 

da solução de trabalho (dose 2 mg de CLC/ 120x106sptz), e incubado por 15 min a 32°C. 

A divisão da CLC (em pó) em alíquotas reduz o desperdício, uma vez que se pode diluir 

apenas a quantidade exata necessária para o volume e a concentração espermática da alíquota 

do ejaculado. Na diluição da CLC deve-se manter sempre a concentração de 50mg de CLC/mL 

na solução de trabalho (exemplo: 25 mg de CLC devem ser diluídos em 500 μL de solução Tris- 

300mOsm). 

 

 

6.2.8 Criopreservação do Sêmen 

 

 

Após as análises o sêmen foi dividido em três alíquotas, onde foram acrescidos os três 

tratamentos através do método de três etapas (3 step). Na 1ª etapa foram acrescidos ao sêmen 

(nos tubos identificados): solução de trabalho Tris (CON); Ciclodextrina + colesterol 

ressuspendidos em solução de trabalho Tris (CLC+CHO); e Ciclodextrina pura ressuspendida 

em solução de trabalho Tris (CLCP). 

Em seguida para a 2ª etapa foi acrescido o diluidor comercial Botubov® na proporção 

de 1:1, no qual se esperou um período de 10 minutos para a interação entre sêmen e diluidor. E 

na 3ª etapa foi colocado o restante do diluidor. A amostra foi então homogeneizada e envasada 

em palhetas francesas de 0,5 mL, identificados com nome/número do animal, partida e 
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tratamento.  

Para a criopreservação do sêmen foi utilizado o aparelho portátil da marca Tetakon, TK 

3000® (TK Tecnologia em Congelação Ltda., Uberaba, Minas Gerais, Brasil), composto por um 

aparelho programável, equipado com um porta-palhetas, um tubo de refrigeração e uma caixa 

térmica para nitrogênio líquido. Para a refrigeração, as palhetas foram colocadas no porta-

palhetas, acondicionado no tubo de refrigeração, seguindo uma curva de -0,25ºC/minuto até 

alcançar a temperatura de 5C, com duração média de uma hora e 10 minutos. Em seguida, o 

porta-palhetas foi movido para a caixa térmica contendo nitrogênio líquido, onde foi iniciada 

uma curva de congelação de -20 ºC/minuto até atingir -120ºC, com duração média da curva de 

congelação de 10 minutos. E por fim, as palhetas foram imersas em nitrogênio líquido (-196ºC). 

Após esse processo as palhetas foram acondicionadas em racks e armazenadas em botijões 

criogênicos para posterior análise. 

 

 

6.2.9 Análise do Sêmen Pós-criopreservação 

 

 

Para a análise do sêmen pós-criopreservação, duas palhetas de sêmen de cada tratamento 

foram descongeladas a 37oC por 30 segundos, homogeneizadas em um microtubo e mantidas 

em banho-Maria seco a 37ºC. Foram analisadas as características de motilidade e vigor 

subjetivos sob microscopia de contraste de fase, motilidade computadorizada utilizando o SCA 

e morfologia espermática por microscopia de contraste de interferência diferencial, como 

descrito para o sêmen in natura. Além destas avaliações, foram realizadas análises das 

membranas espermáticas, produção de espécies reativas de oxigênio e fluidez das membranas 

utilizando a citometria de fluxo, bem como avaliação do potencial de membrana mitocondrial 

por microscopia de epifluorescência, como descrito a seguir. 

 

 

6.2.9.1 Avaliações espermáticas por meio da técnica de citometria de fluxo 

 

 

As análises por citometria de fluxo foram realizadas no Laboratório de Morfofisiologia 

Molecular e Desenvolvimento (FZEA-USP). Para tanto, as amostras para coloração e análise 

em citometria de fluxo foram diluídas no meio Tyrode’s albumina lactato piruvato (TALP; 
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Anexo A) (BAVISTER et al., 1983), e quando analisada a Merocianina 540 foram diluídas em 

meio modificado de Tyrode’s (TALPm) contendo 114 mM de NaCl, 3,2 mM de KCl, 0,5 mM 

de MgCl2.6H2O, 0,4 mM de NaH2PO4.H2O, 5 mM de glicose, 10 mM de lactato de sódio, 0,1 

mM de piruvato de sódio, 10000 UI/100 mL de penicilina sódica. O pH do meio foi corrigido 

para 7,4 com o uso de NaOH 5 N.  

Após a adição das sondas fluorescentes indicadas, as amostras de sêmen incubadas 

foram analisadas no citometro de fluxo BD FACSAria (Beckton-Dickeson, San Jose, USA) 

controlado pelo software BDFACSDiva 6.0 (Beckton-Dickeson, San Jose, USA). As amostras 

passaram no instrumento com uma taxa de aquisição de aproximadamente 600-1000 eventos/s, 

sendo adquiridas 10000 células por análise. As células foram excitadas simultaneamente por 

um laser de argônio na faixa de 488 nm e por um laser Near UV na faixa de 375 nm. 

 

 

6.2.9.1.1 Avaliação das membranas plasmática e acrossomal por citometria de fluxo  

 

 

As alíquotas retiradas das amostras foram adicionadas ao TALP sperm (Anexo A) em 

tubos de microcentrifugação (1,5 mL) pré-aquecidos a 37°C, a fim de se obter amostras com 

concentração de 5 x 106 espermatozoides por mL. A seguir, foi adicionado 2 µL da sonda 

Hoechst 33342 (H33342; 40 µg/mL, H-1399, Molecular Probes Inc., Eugene, Oregon, EUA) 

com posterior incubação por 10 minutos a 37°C. O uso desta sonda teve como objetivo, corar 

o DNA das células espermáticas para que não haja a contagem de forma equivocada de 

partículas com o mesmo tamanho e granulosidade do espermatozoide (DE ANDRADE et al., 

2011). Passado o período de incubação, foram adicionados à amostra 3 µL de Iodeto de Propídio 

(IP-0,5 mg/mL, L0770, Sigma-AldrichCo., Saint Louis, Missouri, EUA), conjuntamente com 

a adição de 10 µL de aglutinina de Pisum sativum conjugada ao isotiocionato de fluoresceína 

(FITC-PSA-100 µg/mL, L-0770, Sigma-AldrichCo., Saint Louis, Missouri, EUA) estas sondas 

com os seguintes objetivos; corar as células com membrana plasmática lesada (IP positivo) e 

com a membrana acrossomal lesada (FITC-PSA positivo) (CELEGHINI et al., 2010) (Figura 

7). Após 10 minutos de incubação a 37°C, os espermatozoides foram diluídos com a adição de 

150 µL de TALPm e transferidos para tubos graduados até 15 mL (37°C). Com isso, as amostras 

apresentaram uma concentração de 2,5 x 106 espermatozoides por mL no momento de serem 

analisadas pela técnica de citometria de fluxo. 
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Figura 7 - Gráfico gerado pelo citometro de fluxo a partir do software FACSDiva 6.1, utilizando as sondas 

para integridade da membrana plasmática e acrossomal dos espermatozoides ovinos pós 

descongelação  

 
Legenda: A) Pré-seleção espermática através do tamanho e complexidade interna das células. B) Seleção da 

população Hoechst 33342 (H33342) positiva a partir da população pré-selecionada no gráfico A. C) 

Dotplot com quadrante que possibilita a divisão dos espermatozoides positivos para H33342 em 

quatro populações distintas: AIML – acrossoma íntegro e membrana plasmática lesionada; ARML 

– acrossoma reagido e membrana plasmática lesionada; AIMI – acrossoma e membrana plasmática 

íntegra; ARMI – acrossoma reagido e membrana plasmática íntegra. D) Tabela estatística gerada 

pelo software com o percentual de cada população analisada. 

Fonte (BATISSACO, 2014) 

 

 

6.2.9.1.2 Avaliação da produção de EROS por citometria de fluxo 

 

 

Foram retiradas alíquotas de sêmen durante as etapas de análise a fim de obter amostras 

diluídas em TALPm com 5 x 106 espermatozoides/mL. Estas foram então coradas com 0,5 µL 

da sonda C11-BODIPY581/591 (1 mg/mL, D-3861, Molecular Probes Inc., Eugene, Oregon, 

EUA) por 30 minutos a 37°C (RAPHAEL, 2007). Passado o período de incubação, foram 

transferidas para outros microtubos 145 µL destas soluções, agora, coradas com a sonda C11-

BODIPY581/591. A estas amostras foram adicionados 2 µL de Hoechst 33342 com posterior 

A B 

C 
D 
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incubação por 10 minutos a 37°C. Então, foram adicionadas as amostras 3 µL de Iodeto de 

Propídio. Após 5 minutos de incubação a 37°C, os espermatozoides foram diluídos com a 

adição de 150 µL de TALPm e transferidos para tubos graduados de 15 mL (37°C). Com isso, 

as amostras apresentaram uma concentração de 2,5 x 106 espermatozoides por mL no momento 

de serem analisadas por citometria de fluxo. Na Figura 8 estão exemplos dos gráficos gerados 

a partir das amostras coradas pela sonda C11-BODIPY581/591. 
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Figura 8 - Gráfico gerado pelo citometro de fluxo a partir do software FACSDiva 6.1, utilizando a sonda 

para estresse oxidativo (BODIPY) dos espermatozoides ovinos pós descongelação  

 
Legenda: A) Pré-seleção espermática através do tamanho e complexidade interna das células. B) Seleção 

da população Hoechst 33342 (H33342) positiva a partir da população pré-selecionada no gráfico 

A. C) Dotplot com a separação das células positivas (mortas) e negativas (vivas) para Iodeto de 

Propídio. D) Histograma de FITC-A (fotomultiplicador longpass 502 e bandpass 530/15) gerado 

a partir das células vivas. E) Mediada da intensidade de fluorescência das células positivas para o 

a sonda fluorescente C11-Bodipy581/591. 

Fonte (BATISSACO, 2014) 
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B 
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6.2.9.1.3 Avaliação da fluidez da membrana plasmática por citometria de fluxo 

 

 

Para a análise da estabilidade da membrana plasmática pela técnica de citometriade 

fluxo (FLESCH et al., 1999), as amostras foram incubadas em solução de TALPm na 

concentração de 5 x 106 espermatozoides/mL em um volume final de 147 µL. Foram então 

adicionados 2 µL de Hoechst 33342 com posterior incubação por 10 minutos a 37°C. Em 

seguida 0,5 µL a sonda fluorescente Yo-Pro-1 foi adicionada à amostra (7,5 µM-Molecular 

Probes Inc., Eugene, Oregon, EUA) obtendo-se uma concentração final de 25 nM. A membrana 

plasmática íntegra é impermeável ao Yo-Pro-1, o qual se liga ao DNA das células com a 

membrana plasmática lesada. Então, a amostra foi incubada por 20 minutos e posteriormente 

foi adicionada 0,5μL da sonda fluorescente Merocianina 540 (810 µM-MolecularProbes Inc., 

Eugene, Oregon, EUA) a fim de se obter uma concentração de 2,7 µM em uma solução final 

de 150 µL, em seguida estas foram incubadas por 70 segundos. Foram então diluídas em 150 

µL de TALPm e analisadas por citometria de fluxo, no qual foram avaliadas as porcentagens de 

espermatozoides com membrana plasmática íntegra (Yo-Pro-1 negativo) com aumento na 

desordem da bicamada lipídica (Merocianina 540 positivo) (Figura 9). 
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Figura 9 - Gráficos gerado pelo citometro de fluxo a partir do software FACSDiva 6.1, utilizando a sonda para 

capacitação dos espermatozoides ovinos pós descongelação  

 
Legenda: A) Pré-seleção espermática através do tamanho e complexidade interna das células. B) Seleção 

da população Hoechst 33342 (H33342) positiva a partir da população pré-selecionada no gráfico 

A. C) Dotplot com a separação das células positivas (mortas) e negativas (vivas) para Yo-pro1. D) 

Histograma de PE-A (fotomultiplicador longpass 595 e bandpass 610/20nm) gerado a partir das 

células vivas. E) Mediada da intensidade de fluorescência das células positivas para Merocianina-

540. 

Fonte (BATISSACO, 2014) 
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6.2.9.2 Avaliação do potencial mitocondrial e estresse oxidativo por Microscopia de 

Epifluorescência 

 

 

Foi analisado o potencial mitocondrial como previamente descrito adicionando-se 2 µL 

de Hoescht 33342 (0,5 mg/mL, Molecular Probes) e 2 µL de iodeto de 5,5’,6,6’tetracloro 

1,1’,3,3’tetraetilbenzimidazolil carbocianina (JC-1, 153 µM, Sigma-Andrich). As amostras 

foram incubadas a 37º C por 8 minutos, com conseguinte leitura feita sob microscopia de 

epifluorescência (modelo 80i, Nikon Tóquio, Japão) em aumento de 1.000X (Celeghini et al., 

2010). O potencial mitocondrial não foi realizado citometria de fluxo, pois ainda não havia sido 

feita a compensação dessa sonda no aparelho. 

O estresse oxidativo dos espermatozoides foi também avaliado pela sonda CellROX 

Deep Red Reagent® 2,5 mM (Invitrogen) por microscopia de epifluorescência, como descrito 

anteriormente (Alves, 2014). 

 

 

6.2.10 Análise Estatística 

 

 

Os dados foram avaliados quanto à normalidade dos resíduos (teste de Shapiro-Wilk) e 

homogeneidade das variâncias. Quando a normalidade e/ou homogeneidade do teste foi 

significativa (P < 0,05), os dados foram transformados e reavaliados. Comparações entre os 

tratamentos (CON, CLC+CHO e CLCP) foram analisadas pelo procedimento misto (PROC 

MIXED) do SAS (Versão 9.3; SAS Institute, Inc., Cary, NC, USA). Quando o efeito de 

tratamento foi significativo, as diferenças entre grupos foram localizadas através do Teste de 

Tukey. Dados que, mesmo após transformação, continuaram sendo significativos nos testes de 

normalidade e/ou homogeneidade, foram analisados por estatística não-paramétrica de ordem 

(Teste de Kruskal-Wallis). A probabilidade de P≤0,05 foi considerada como diferença 

significativa e probabilidade entre P>0,05 e ≤0,1 foi considerada como diferença aproximando-

se de ser significativa (tendência estatística). Os dados estão apresentados como média ± erro 

padrão da média (E.P.M.), a não ser por indicação contrária. 
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6.3 RESULTADOS 

 

 

Para os parâmetros de motilidade espermática avaliados pós-descongelação foi 

observado que o grupo CLC+CHO mostrou dados estatisticamente superiores (p<0,05) nos 

quesitos motilidade subjetiva (análise subjetiva), motilidade total, motilidade progressiva e 

porcentagem de células rápidas quando comparadas aos grupos CON e CLCP (Tabela 1). Ainda, 

o grupo CLCP se mostrou inferior para a preservação espermática para todas estas 

características quando comparado tanto com o grupo CON quanto com o grupo CLC+CHO.  

Para a morfologia espermática o grupo CLC+CHO mostrou maior número de defeitos 

maiores, e totais em comparação ao grupo CLCP e um maior número de defeitos menores 

quando comparado aos grupos CON e CLCP (CLC+CHO > CON > CLCP); contudo, 

apresentou percentuais semelhantes de defeitos maiores e totais comparados ao grupo CON. O 

grupo CLCP mostrou os menores valores de defeitos maiores, menores e totais quando 

comparado aos grupos CON e CLC+CHO (tabela2). 
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Tabela 1 - Média ± erro padrão das características de vigor (0-4) e motilidade (MS, %) avaliados subjetivamente 

e características avaliadas pelo programa Sperm Class Analyser (SCA). 

    Tratamentos   

In Natura CON CLC+CHO CLCP Média p 

MS (%) * 79,83 ± 1,387a 49,81 ± 4,25c 65,00 ± 3,44b 1,62 ± 1,38d 49,18 ± 3,12 < 0,0001 

Vigor (1-5) 4,26 ± 0,10a 2,68 ± 0,10b 2,82 ± 0,11b 0,20 ± 0,11c 2,50 ± 0,14 < 0,0001 

MT (%) 75,47 ± 2,04a 49,02 ± 4,22c 65,49 ± 3,40b 1,59 ± 1,23d 47,88 ± 2,99 < 0,0001 

MPROG (%) 56,49 ± 2,03a 26,19 ± 2,76c 37,39 ± 2,53b 0,69 ± 0,60d 30,19 ± 2,13 < 0,0001 

RAP (%) 66,06 ± 2,34a 31,35 ± 3,67c 43,95 ± 3,69b 0,70 ± 0,63d 35,52 ± 2,59 < 0,0001 

VCL (µm/s) 146,35 ± 4,09a 96,00 ± 5,22b 101,22 ± 4,70b 11,14 ± 4,65c 88,68 ± 5,04 < 0,0001 

VSL (µm/s) 118,35 ± 3,24a 70,94 ± 4,22b 74,89 ± 3,85b 7,59 ± 3,34c 67,95 ± 4,05 < 0,0001 

VAP (µm/s) 135,56 ± 3,88a 83,16 ± 4,78b 88,18 ± 4,39b 8,88 ± 3,90c 78,94 ± 4,65 < 0,0001 

LIN (%) 81,05 ± 0,98a 73,43 ± 1,04b 73,09 ± 1,37b 13,19 ± 5,15c 60,08 ± 2,87 < 0,0001 

STR (%) 87,50 ± 0,81a 85,12 ± 0,64b 84,56 ± 0,83b 19,72 ± 6,81c 69,09 ± 3,15 0,0109 

ALH (µm) 2,47 ± 0,08b 2,65 ± 0,04a 2,53 ± 0,06ab 0,34 ± 0,16c 0,99 ± 0,10 0,0597 

BCF (Hz) 9,07 ± 0,22a 8,76 ± 0,15a 9,01 ± 0,15a 1,10 ± 0,47b 6,97 ± 0,34 < 0,0001 

a,b,c,d Linhas com letras sobrescritas minúsculas diferentes diferem estatisticamente (P < 0,05) pelo teste de Tukey. 
* Linhas com letras sobrescritas minúsculas diferentes diferem estatisticamente (P < 0,05) pelo teste de Kruskal-

Wallis. 

Legenda: motilidade total (MT, %), motilidade progressiva (MPROG, %), células rápidas (RAP, %), velocidade 

do trajeto (VAP, µm/s), velocidade progressiva (VSL, µm/s), velocidade curvilinear (VCL, µm/s), deslocamento 

lateral de cabeça (ALH, µm), frequência de batimento (BCF, Hz), retilinearidade (STR, %) e linearidade (LIN, %) 

para sêmen de ovinos in natura e  pós-descongelação nos grupos de tratamento CON (Controle, apenas diluidor), 

CLC+CHO (diluidor acrescido de ciclodextrina + colesterol), e CLCP (diluidor acrescido de ciclodextrina pura) 

 

 

Tabela 2 - Média ± erro padrão das características de morfologia espermática do sêmen ovino quanto a 

porcentagem de defeito maiores, menores e totais. 

    Tratamentos     

 In Natura CON CLC+CHO CLCP Média p 

DMa (%) 3,45 ± 0,82c 15,54 ± 1,75a 17,41 ± 3,21a 8,75 ± 1,96b 11,29 ± 1,30 < 0,0001 

DMe (%) 2,62 ± 0,64c 7,20 ± 1,02b 11,25 ± 1,24a 2,54 ± 0,59c 5,90 ± 0,68 < 0,0001 

DT (%) 6,08 ± 1,41c 22,75 ± 2,33a 28,66 ± 3,73a 11,29 ± 2,17b 17,19 ± 1,79 < 0,0001 

a,b,c Linhas com letras sobrescritas minúsculas diferentes diferem estatisticamente (P < 0,05) pelo teste de Tukey. 

Legenda: características de defeitos maiores (DMa, %), defeitos menores (DMe, %) e defeitos totais (DT, %) 

observadas por microscopia de contraste de interferência diferencial (DIC) para sêmen de ovinos in natura e 

pós-descongelação nos grupos de tratamento CON (Controle, apenas diluidor), CLC+CHO (diluidor acrescido 

de ciclodextrina + colesterol), e CLCP (diluidor acrescido de ciclodextrina pura). 
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No tocante as características de membrana acrossomal e plasmática observou-se que o 

grupo CLC+CHO foi superior aos grupos CON e CLCP, com maior número de células com 

acrossomo íntegro e membrana plasmática íntegra (PIAI), membrana plasmática íntegra, 

membrana acrossomal íntegra e alto potencial mitocondrial (Figura 10). O grupo CLCP se 

mostrou com os menores valores quando comparado aos demais grupos. O grupo CLC+CHO 

apresentou percentual de células com integridade de acrossomo estatisticamente iguais aos do 

sêmen in natura (Figura 10, painel C). 

 

 

Figura10 - Média ± erro padrão das características de integridade de membranas plasmática e acrossomal e 

potencial mitocondrial do sêmen ovino in natura e pós-descongelação nos grupos de tratamento CON 

(Controle, apenas diluidor), CLC+CHO (diluidor acrescido de ciclodextrina + colesterol), e CLCP 

(diluidor acrescido de ciclodextrina pura)   

 
a,b,c,d Linhas com letras sobrescritas minúsculas diferentes diferem estatisticamente (P < 0,05) pelo teste de 

Kruskal-Wallis.(A e B) ou pelo teste de Tukey (C e D). 

Legenda: A: PIAI, espermatozoides apresentando características de membrana plasmática íntegra e acrossomo 

íntegro; B: PI: espermatozoides apresentando características de membrana plasmática íntegra; C: AI: 

espermatozoides apresentando características de acrossomo íntegro; D: APM: espermatozoides apresentando 

características de alto potencial mitocondrial. 

 

PIAI (%) PI (%) 

AI (%) APM (%) 
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Quando comparados os grupos em relação a formação de radicais livres (hidroxila e 

superóxido), não foram observadas diferenças entre os grupos CON e CLC+CHO. Contudo, o 

grupo CLCP obteve maiores taxas de estresse oxidativo ausente ou leve (EOAL) e menores 

taxas de estresse oxidativo moderado (EOM) quando comparado aos grupos CON e 

CLC+CHO. Não foram observadas diferenças entre os três grupos em relação ao estresse 

oxidativo intenso (EOI) (Tabela 3). Os três tratamentos mostraram redução no numero de 

espécies reativas em relação ao sêmen in natura observado pela queda no numero de células 

EOM e no aumento de células EOAL. 

 

 

Tabela 3 - Média ± erro padrão das características de estresse oxidativo, observado pelo CellRox, do sêmen ovino 

in natura e pós-descongelação nos grupos de tratamento CON (Controle, apenas diluidor), CLC+CHO 

(diluidor acrescido de ciclodextrina + colesterol), e CLCP (diluidor acrescido de ciclodextrina pura) 

    Tratamentos     

 In Natura CON CLC+CHO CLCP Média p 

EOAL (%) 89.78 ± 1.77c 97.95 ± 0.51b 93.21 ± 2.13b 99.68 ± 0.12a 95.16 ± 0.78 < 0.0001 

EOM (%) 9.89 ± 1.71a 1.74 ± 0.41b 6.63 ± 2.09b 0.24 ± 0.10c 4.62 ± 0.76 < 0.0001 

EOI (%) 0.32 ± 0.13 0.30 ± 0.14 0.14 ± 0.09 0.06 ± 0.05 0.20 ± 0.05 0,1497 

a,b,c Linhas com letras sobrescritas minúsculas diferentes diferem estatisticamente (P < 0,05) pelo teste de 

Kruskal-Wallis. 

Legenda: estresse oxidativo ausente ou leve (EOAL, %), estresse oxidativo moderado (EOM, %) e estresse 

oxidativo intenso (EOI, %) 
 

 

Não foi observada diferença significativa no tocante à presença do processo de 

peroxidação lipídica quando comparado o grupo CLC+CHO com o grupo CON. O grupo CLCP 

mostrou menores valores de peroxidação lipídica quando comparado aos grupos COM e 

CLC+CHO (Figura 11). 
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Figura.11 - Média ± erro padrão das características de peroxidação lipídica do sêmen pós-descongelação entre os 

grupos de tratamento CON (Controle, apenas diluidor), CLC+CHO (diluidor acrescido de 

ciclodextrina + colesterol), e CLCP (diluidor acrescido de ciclodextrina pura) 

 
a,b Linhas com letras sobrescritas minúsculas diferentes diferem estatisticamente (P < 0,05). 

 

 

Com respeito ao processo de capacitação espermática, não foram encontradas diferenças 

entre os grupos CON e CLC+CHO. Contudo, o grupo CLCP apresentou os menores valores de 

fluidez da membrana quando comparado aos demais grupos (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN
T

E
N

S
ID

A
D

E
 D

E
 F

L
U

O
R

E
S

C
Ê

N
C

IA
 



61 

 

Figura 12 - Média ± erro padrão das características de fluidez da membrana, indicativo de capacitação pela 

citometria de fluxo do sêmen pós-descongelação entre os grupos de tratamento CON (Controle, 

apenas diluidor), CLC+CHO (diluidor acrescido de ciclodextrina + colesterol), e CLCP (diluidor 

acrescido de ciclodextrina pura) 

 
a,b Linhas com letras sobrescritas minúsculas diferentes diferem estatisticamente (P < 0,05). 

 

 

6.4 DISCUSSÃO 

 

 

Os espermatozoides são extremamente sensíveis ao processo de criopreservação, pois 

sofrem mudanças em suas propriedades físicas e químicas (MAZUR, 2004), o que leva a célula 

espermática a grandes respostas físicas. Com isso, durante o processo de criopreservação 

observa-se uma queda na qualidade espermática, e consequentemente uma queda na fertilidade. 

Os resultados descritos deixam claro que o influxo de colesterol para o interior da célula 

melhora a preservação do sêmen pós-descongelação. 

 

 

6.4.1 Ciclodextrina incorporada ao colesterol contribui para preservar a motilidade 

espermática 
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A cinética espermática é um grande indicador da qualidade espermática e da capacidade 

fecundante do espermatozoide, sendo de grande importância a manutenção da motilidade após 

o processo de congelação (ARRUDA, et al., 2011). 

Os resultados demonstram uma grande melhora na preservação dos parâmetros de 

motilidade total, motilidade progressiva, porcentagem de células rápidas e deslocamento lateral 

de cabeça (Tabela 1) quando adicionado ao diluidor colesterol incorporado por ciclodextrina, 

sendo consistente com a grande maioria dos trabalhos em bovinos (MOCÉ e GRAHAM, 2006), 

asininos (ÁLVAREZ et al., 2006), ovinos (MOCÉ et al., 2010a; PURDY et al., 2010) e 

camundongos (LOOMIS e GRAHAM, 2008). 

Já foi observado que o uso da Metil-βCiclodextrina aumenta os parâmetros de 

motilidade total e motilidade progressiva dos espermatozoides ovinos, principalmente quando 

utilizada na concentração de 2 mg/120x106sptz (MOCÉ et al., 2010a). O que também pode ser 

observado em coelhos (NISHIJIMA, et al. 2014), bovinos (PURDY e GRAHAM, 2004; MOCÉ 

et al., 2014) e caprinos (MOCÉ et al., 2014). 

Esses estudos, juntamente com os resultados de maior preservação de motilidade total, 

progressiva e porcentagem de células rápidas, reforçam a superioridade do uso da Metil-β-

Ciclodextrina e na concentração de 2 mg/120x106sptz.  

Os resultados mostram que a ciclodextrina acrescida de colesterol preserva com maior 

eficácia os parâmetros de motilidade dos espermatozoides ovinos congelados. 

 

 

6.4.2 O uso da ciclodextrina incorporada ao colesterol não influencia a morfologia 

espermática 

 

 

A morfologia espermática é de grande importância, pois pode afetar o potencial de 

fertilidade (VERSTEGEN et al., 2002; ZAHALSKY et al., 2003). 

Como pode se observar não houve diferença, entre os grupos CLC+CHO e CON, exceto 

em defeitos menores (Tabela 2), isso se deve principalmente ao fato de que CLC+CHO 

apresentou maior número de espermatozoides com cauda dobrada, alterando a média desse 

grupo. O esperado para o sêmen que passou pelo processo de criopreservação é de um aumento 

nos percentuais de defeitos morfológicos espermáticos (VERSTEGEN et al., 2002; 

PETRUNKINA et al., 2005). 
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O fato de o grupo CLCP ter apresentado os menores valores de defeitos pode estar 

relacionado à morte das células espermáticas durante o tempo de estabilização do tratamento, 

antes mesmo da congelação do sêmen, sendo que assim a membrana plasmática já não estava 

funcional para responder ao choque térmico e não houve alteração de morfologia destas células. 

Observou-se com isso que a morfologia espermática é indiferente a concentração de colesterol 

intracelular, porém quando sua retirada é excessiva (grupo CLCP) ocorre um diminuição nas 

patologias espermáticas. 

 

 

6.4.3 A ciclodextrina incorporada ao colesterol confere melhor proteção às membranas e 

aumenta o potencial mitocondrial 

 

 

A integridade de membranas está intimamente ligada à qualidade do sêmen tanto quanto 

a integridade estrutural do espermatozoide quanto a sua capacidade fecundante (OLIVEIRA et 

al., 2014). Já matriz mitocondrial é responsável pelo aporte energético da célula espermática, 

por isso o conhecimento a cerca de seu potencial é de suma importância para determinar se a 

produção de energia dessa célula não foi comprometida. Na literatura é bem relatado que o 

processo de criopreservação pode levar a aumento da fluidez das membranas com aumento de 

volume e ruptura das membranas plasmática e acrossomal (HAMMERSTEDT et al., 1990; 

HOLT, 2000) e modificações na arquitetura mitocondrial (COUNTERS et al.; 1989). 

O tratamento com ciclodextrina incorporada ao colesterol mostrou um grande potencial 

de proteção das membranas acrossomal e plasmática (Figura 10, paineis A, B e C), além de 

manter alto o potencial mitocondrial das células (Figura 10, painel D).  

Mocé et al. (2010a) constataram maior número de células com membrana plasmática 

íntegra no sêmen dos animais tratados com 1 ou 2 mg de ciclodextrina agregada ao colesterol 

/120x106sptz. Tomás et al. (2014) observaram que a porcentagem de espermatozoides com 

membranas plasmática e acrossomal íntegras foi superior em diluidores acrescidos de 

ciclodextrina nas quantidades de 12,5, 25 e 50 mg/500×106 espermatozoides, em suínos. 

Contudo, valores acima de 12,5 mg de ciclodextrina/500×106 espermatozoides mostraram 

grande redução na motilidade espermática. 

Purdy e Graham (2004) observaram em bovinos um maior acúmulo do colesterol 

incorporado através da ciclodextrina nas membranas mitocondrial e acrossomal, sendo que 

esses podem ser sítios da ação protetora do colesterol incorporado. 
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Nos resultados do presente trabalho acerca da preservação do potencial mitocondrial 

contradizem os encontrados por Hussain et al. (2013), que observaram que em bisões, 

independente da concentração (0, 1, 2 ou 3 mg) de ciclodextrina não havia diferença entre as 

células que apresentavam alto potencial mitocondrial. O mesmo foi observado para equinos 

quando comparados os grupos tratados com 0 ou 1,5 mg de ciclodextrina (SPIZZIRRI et al., 

2010) 

Tais observações indicam um grande potencial da ciclodextrina acrescida de colesterol 

na preservação dessas membranas, assim como se mostra extremamente eficaz na manutenção 

da integridade da matriz mitocondrial. 

 

 

6.4.4 O influxo de colesterol não influencia o estresse oxidativo 

 

 

Não foi observada diferença em relação a formação de radicais superóxido ou hidroxila 

(Tabela 3) assim como não foram observadas diferenças entre os grupos na quantidade de 

células apresentando indicativos de peroxidação lipídica (Figura 11). 

O uso do Cell ROX Deep Red® como indicador do estresse oxidativo foi bem validado 

e testado para carneiros (ALVES, 2014), sendo altamente eficaz em detectar mudanças na 

formação de radicais hidroxila e superóxido, marcando o espermatozoide. As espécies reativas 

de oxigênio (ROS) são produzidas pela respiração aeróbica das células, causando perda da 

fluidez e integridade da membrana (AITKEN, 1995). 

A peroxidação lipídica é a resultante de um estresse oxidativo pelo qual a célula tem 

uma desorganização de sua membrana, tornando-a uma célula inviável, por isso a detecção da 

mesma pode dar uma indicação da causa. 

A peroxidação lipídica pode gerar como resultado uma perda na função espermática, 

devido a vários fatores como a inibição da geração de ATP perda da integridade e fluidez da 

membrana (AITKEN, 1995). Espermatozoides são altamente vulneráveis ao ataque de ROS, 

devido à baixa capacidade antioxidante citoplasmática e alto teor de ácidos graxos 

poliinsaturados da membrana (AITKEN & CURRY, 2011; DICKINSON & CHANG, 2011). 

Contudo, os resultados mostram que o aumento do colesterol intracelular não influencia 

diretamente sobre os processos de estresse oxidativo, tanto no tocante a peroxidação lipídica 

quanto na produção de radicas livres. 

 



65 

 

 

6.4.5 A ciclodextrina incorporada ao colesterol não influência no grau de desordem de 

membrana 

 

 

A sonda Merocianina 540 cora com mais intensidade os espermatozoides com 

membranas com maior estado de desordem, o que é um dos grandes indicativos do processo de 

capacitação, por isso é importante a obtenção desses valores para indicar um processo de 

possível criocapacitação (ANDRADE et al, 2012). 

O efluxo de colesterol na membrana da célula espermática é um evento extremamente 

importante para o início do processo de capacitação e ativação (OSHEROFF et al., 1999; 

VISCONTI, 1999). Em equinos foi observado que o tratamento com 1,5 mg de ciclodextrina 

mostrou maior número de células com alta fluidez de membrana observado pela sonda 

Merocianina 540 (MURPHY et al., 2014). 

Contudo, os resultados do presente trabalho mostram que o influxo prévio de colesterol 

à célula foi semelhante em relação à adição ou não de CLC+CHO ao diluidor (Figura 12). Isso 

indica que estes espermatozoides estarão tão aptos a fertilizar quanto os diluídos em diluidor 

sem a adição de CLC+CHO. Esses achados são condizentes aos encontrados para touros, onde 

apesar de se esperar que o aumento do colesterol fosse retardar o processo de capacitação, não 

houve diferença entre o tempo de capacitação entre o grupo controle e o grupo tratado com 

ciclodextrina+colesterol (PURDY e GRAHAM, 2004). 

Entretanto, nossos resultados se contrapõem aos encontrados para bovinos por Kato et 

al. (2011), no qual foi observado aumento das taxas de ativação. 

Com isso, foi observado que a ciclodextrina acrescida de colesterol não foi eficaz em 

previnir a capacitação causada pela criopreservação. 

 

 

6.4.6 Ciclodextrina pura e a retirada do colesterol 

 

 

Os resultados referentes ao tratamento com ciclodextrina pura podem ser explicados 

pela alta afinidade e seletividade da ciclodextrina pelo colesterol, e também pela concentração 

utilizada, o que pode levar a uma perda na qualidade do espermatozoide. Sanchez et al. (2011) 

observaram que o processo de remoção do colesterol é dependente da concentração de 
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ciclodextrina, e que em altas concentrações a Metil-βCiclodextrina também remove 

fosfolipídeos. Essa retirada em excesso do colesterol e fosoflipídeos leva a morte celular. 

Os parâmetros encontrados acerca do tratamento com ciclodextrina pura podem se 

relacionar principalmente a queda na viabilidade espermática, constatada pelo baixo número de 

células com membrana plasmática e acrossomal (Figura 10, paineis A, B e C) e pelo baixo 

potencial mitocondrial (Figura 10, painel D); perda agravante de movimentação, constatado 

pelos valores inferiores de motilidade e suas características (Tabela 1). 

Segundo Jones et al. (2007) a remoção do colesterol das células pela ciclodextrina pura 

pode levar a mudanças relacionadas a capacitação, mas não alteram a difusão de lipídeos na 

célula; contudo, quando administrada em altas concentrações (50-100 mmol/L) essas 

imobilizam a difusão de lipídeos, causando prejuízos ao espermatozoide. 

Os resultados suportam a afirmação de que a ciclodextrina é um potente mediador de 

efluxo de colesterol da membrana, que é um processo que dá início a ativação e capacitação do 

espermatozoide (VISCONTI et al., 1999; WATANABE; KONDOH, 2011), onde o uso de 

ciclodextrina mostrou menores valores de desorganização da membrana (Figura 12), contudo, 

também levou a morte celular. 

Com isso, pode-se observar que a Metil-β-Ciclodextrina pura quando adicionada ao 

sêmen ovino na concentração de 2mg/10x6sptz leva a queda acentuada dos parâmetros de 

motilidade, potencial mitocondrial e integridade de membranas do sêmen pós-descongelação, 

causando intensa moerte celular devido a retirada massiva de colesterol. 

 

 

6.5 CONCLUSÃO 

 

 

Conclui-se que a adição da ciclodextrina incorporada ao colesterol preserva melhor as 

características espermáticas de motilidade, integridade de membranas e potencial mitocondrial 

do sêmen criopreservado ovino. Entretanto, não altera a produção de espécies reativas de 

oxigênio, nem a fluidez das membranas.  
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7 CAPÍTULO 2 - A ADIÇÃO DE COLESTEROL INCORPORADO A 

CICLODEXTRINAMELHORA A CRIOPRESERVAÇÃO DE SÊMEN OVINO DE 

BAIXA CONGELABILIDADE 

 

 

7.1  INTRODUÇÃO 

 

 

Apesar dos avanços científicos e tecnológicos, a criopreservação do sêmen ainda 

enfrenta grandes entraves, como a perda da viabilidade espermática pós-descongelação devido 

às alterações de osmolaridade e de conformação que o espermatozoide sofre (CURRY; 

WATSON, 1994; CELEGHINI et al., 2008). Este problema pode estar relacionado à técnica e 

ao tipo de diluidor. 

No entanto, em grande parte o problema na definição de uma técnica de congelação para 

cada espécie reside nas diferenças de congelabilidade entre animais (MOCÉ et al., 2010b) e até 

mesmo entre ejaculados (BENSON et al., 2012). Deve-se destacar que estas diferenças no 

potencial de congelabilidade do sêmen foram relatadas em ovinos (FISER e FAIRFULL, 1983; 

D'ALESSANDRO e MARTEMUCCI, 2003) e podem ser dependentes da época do ano, assim 

como dependente da idade (LYMBEROPOULOS et al., 2010). 

A adição de colesterol incorporado a ciclodextrina a célula espermatica tem sido 

amplamente utilizada em várias espécies animais, como suínos (ZENG; TERADA, 2001), 

bovinos (PURDY; GRAHAM, 2004), equinos (MOORE et al., 2005) e ovinos (MOCÉ et al., 

2010a), com o intuito de aumentar o grau de preservação das membranas e a motilidade 

espermática. A adição de colesterol por meio da ciclodextrina interage aumentando a proporção 

colesterol:fosfolipídeos das membranas, levando os espermatozoides a um estado similar 

àqueles que não sofrem com o choque térmico causado pela congelação (MOCÉ et al., 2010b). 

Com base nessas informações esse estudo teve por objetivo observar se a adição de 

colesterol incorporado a ciclodextrinatem efeito benéfico na criopreservação do sêmen ovino 

nas diferentes classes de congelabilidade. 
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7.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

7.2.1 Delineamento 

 

 

Foram utilizados 30 ejaculados de ovinos, hígidos da raça White Dorper com idade entre 

2 e 4 anos, mantidos em um mesmo piquete nas dependências do Centro de Biotecnologia em 

Reprodução Animal do Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, Campus de Pirassununga. 

Cada ejaculado foi avaliado in natura (IN), criopreservado e novamente avaliado após 

a criopreservação. Os dados obtidos da qualidade do sêmen antes a após a criopreservação, 

utilizando um diluidor de uso comercial (controle), foram utilizados para dividir os ejaculados 

em três classes: alta congelabilidade, congelabilidade intermediária e baixa congelabilidade. 

Para a divisão dessas classes foram consideradas a motilidade total pós-descongelação 

(MTPD) e a porcentagem de redução na motilidade total (%RMT), quando comparados o sêmen 

in natura com o sêmen pós-descongelação (somente diluidor). Os valores utilizados para a 

dividão dos grupos estão ilustrados na Tabela 4.  

 

 

Tabela 4 - Parâmetros utilizados para a divisão dos grupos de congelabilidade 

 Baixa 

congelabilidade 

Congelabilidade 

intermediária 

Alta 

congelabilidade 

%RMT ≥ 60% > 40% e < 60% ≤ 40% 

MTPD ≤ 40% > 40% e < 60% ≥ 60% 

 

 

Cada ejaculado foi dividido em duas alíquotas para a administração dos tratamentos: 

controle (CON), sêmen acrescido somente de diluidor à base de gema de ovo (Botu-bov® - 

BothuPharma) (n=30), e tratado (CLC+CHO), sêmen acrescido de diluidor à base de gema de 

ovo juntamente com ciclodextrina agregada ao colesterol. 
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7.2.2 Colheita e Análises do Sêmen Pré-criopreservação 

 

 

O sêmen foi colhido por vagina artificial com o auxílio de um tubo cônico graduado (14 

mL) pré-aquecido (37º C), envolto em suporte de isopor para manter a temperatura. Logo após 

a colheita, o sêmen foi levado ao laboratório, mantido em banho-maria à temperatura de 37oC 

e avaliado considerando: odor, volume, cor, aspecto, motilidade, concentração, integridade das 

membranas plasmática e acrossomal, função mitocondrial e produção de espécies reativas de 

oxigênio. 

 

 

7.2.2.1 Análise Subjetiva e Computadorizada do Sêmen 

 

 

O volume, cor e aspecto do sêmen foram avaliados visualmente no tubo de colheita. A 

motilidade espermática foi avaliada utilizando-se o software Sperm Class Analyser (SCA – 

Microptics Barcelona, Espanha), com ajuste prévio do setup para sêmen ovino (Anexo D). A 

imagem da amostra do sêmen diluído em meio TALP sperm (Anexo A) (12,5 x 

106espermatozoides/mL), depositado em câmara de Makler, foi obtida por uma câmera 

acoplada a um microscópio equipado com contraste de fase (Nikon, Modelo Eclipse Ni-U 80i). 

As análises foram feitas no Laboratório de Andrologia e Tecnologia de Embriões Suínos 

(LATES-FMVZ/USP). Foram analisadas as características: motilidade total (%), motilidade 

progressiva (%), velocidade do trajeto (VAP, µm/s), velocidade progressiva (VSL, µm/s), 

velocidade curvilinear (VCL, µm/s), deslocamento lateral da cabeça (ALH, µm), frequência de 

batimento (BCF, Hz), retilinearidade (STR, %) e linearidade (LIN, %) (Figura 13). 

A concentração espermática foi realizada por meio da diluição do sêmen em formol 

salino 5% (Anexo B) na proporção 1:400, sendo colocado 5 µL de sêmen em 1995 µL de formol 

salino tamponado e a contagem de espermatozoides foi feita em câmara de Neubauer. 
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Figura 13 - Imagem gerada da tela do programa de análise computadorizada do sêmen (CASA) Sperm Class 

Analyzer (SCA) 

 

Legenda: O trajeto vermelho representa os espermatozoides com motilidade progressiva rápida, em verde os 

espermatozoides com motilidade progressiva lenta, em azul os espermatozoides sem motilidade progressiva 

e em amarelo os espermatozoides imóveis. 

Fonte: (BATISSACO, 2014) 

 

 

 

7.2.2.2 Análises da membrana plasmática, acrossoma e potencial mitocondrial  

 

 

As membranas plasmática e acrossomal e função mitocondrial foram avaliadas pela 

associação de sondas fluorescentes (Anexo C), descrita por Celeghini et al. (2010). 

Resumidamente, as amostras de sêmen foram diluídas em microtubos para se obter a 

concentração final de 25x106sptz/mL, em seguida era retirada uma alíquota de 150 µL, nos 

quais eram adicionados: 2 µL de Hoescht 33342 (0,5 mg/mL, Molecular Probes), 3 µL de iodeto 

de propídio (0,5 mg/mL, Sigma-Andrich), 50 µL de aglutinina de Pisum sativum conjugada 

com isotiocionado de fluoresceína (FITC-PSA, 100 µg/mL, Sigma-Andrich) e 2 µL de iodeto 

de 5,5’,6,6’tetracloro 1,1’,3,3’tetraetilbenzimidazolil carbocianina (JC-1, 153 µM, Sigma-

Andrich). Essa amostra era incubada a 37º C por 8 minutos, com conseguinte leitura feita sob 
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microscopia de epifluorescência (modelo 80i, Nikon Tóquio, Japão) em aumento de 1.000 x 

(Figura 14), utilizando-se o filtro triplo (D/F/R, C58420) apresentando os conjuntos UV-2E/C 

(excitação 340-380 nm e emissão 435-485 nm), B-2E/C (excitação 465-495 nm e emissão 515-

555 nm) e G-2E/C (excitação 540-525 nm e emissão 605-655 nm). 

 

 

Figura 14 – Espermatozoides ovinos corados pela técnica da tripla coloração descrita por Celeghini et al. 

(2010) de avaliação das membranas plasmáticas, acrossomal e potencial de membrana 

mitocondrial 

 
Legenda: A: PIAIA (membrana plasmática intacta, membrana acrossomal intacta, alto potencial de 

membrana mitocondrial); em B: PIAIB (membrana plasmática intacta, membrana acrossomal 

intacta, baixo potencial de membrana mitocondrial); em C: PIALA (membrana plasmática intacta, 

membrana acrossomal lesada, alto potencial de membrana mitocondrial) em D: PIALB (membrana 

plasmática intacta, membrana acrossomal lesada, baixo potencial de membrana mitocondrial); em 

E: PLAIA (membrana plasmática lesada, membrana acrossomal intacta, alto potencial de 

membrana mitocondrial); em F: PLAIB (membrana plasmática lesada, membrana acrossomal 

intacta, baixo potencial de membrana mitocondrial); em G: PLALA (membrana plasmática lesada, 

membrana acrossomal lesada, alto potencial de membrana mitocondrial); e em H: PLALB 

(membrana plasmática lesada, membrana acrossomal lesada, baixo potencial de membrana 

mitocondrial) 

Fonte (CELEGHINI et al., 2010) 
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7.2.3 Preparação da Ciclodextrina 

 

 

A ciclodextrina de escolha foi a metil-β-ciclodextrina (MβCD), preparada na 

concentração de 2 mg de ciclodextrina/120 x 106espermatozóides, como descrito para ovinos 

por Mocé et al. (2010a) e Purdy et al.(2010). 

A CLC foi pré-carregada com colesterol para a preparação do complexo de CLC+CHO 

como descrito por Purdy e Graham (2004). A preparação do complexo CLC+CHO foi feita em 

um tubo de vidro, onde 200 mg de colesterol (cod. C3045-5g, Sigma-Aldrich) foram dissolvidos 

em 1 mL de clorofórmio. Em um segundo tubo de ensaio, 1 g de Metil-β-ciclodextrina (C4555-

10g, Sigma-Aldrich) foi dissolvida em 2 mL de metanol. Após essa etapa, uma alíquota de 0,45 

mL da solução de colesterol foi adicionada à solução de ciclodextrina, e a mistura foi agitada 

com bastão de vidro até que a solução combinada tornou-se clara. A solução combinada de 

CLC+CHO foi então despejada em uma placa de Petri e os solventes foram retirados por meio 

de um fluxo de gás de nitrogênio. Os cristais resultantes foram deixados para secar por um 

período adicional de 24 h (22°C) e posteriormente retirados da placa de Petri e armazenados 

em um recipiente de vidro âmbar em congelador (-20ºC) até sua utilização. Para facilitar a 

manipulação a CLC foi aliquotada em microtubos de 1,5 mL em alíquotas de 25; 12,5 e 10 mg 

de CLC determinadas em balança analítica de prescisão. 

Para incorporação do colesterol aos espermatozoides, foi preparada uma solução de 

trabalho por meio da adição de 10 mg de CLC+CHO a 200µLde meio diluidor Tris trabalho 

(TrisT) (200 mM Tris, 71 mM ácido cítrico, 55 mM Frutose, pH=7,4; 300 mOsm) sem diluidor, 

a 37°C e homogeneizada com agitador tipo vórtex, imediatamente antes de se acrescentar ao 

sêmen. Após a homogeneização foi adicionado à alíquota de sêmen apenas o volume calculado 

da solução de trabalho (dose 2 mg de CLC/ 120x106sptz), e incubado por 15 min a 32°C. 

A divisão da CLC (em pó) em alíquotas reduz o desperdício, uma vez que se pode diluir 

apenas a quantidade exata necessária para o volume e a concentração espermática da alíquota 

do ejaculado. Na diluição da CLC deve-se manter sempre a concentração de 10mg de CLC/mL 

na solução de trabalho (exemplo: 25 mg de CLC devem ser diluídos em 500 μL de solução Tris- 

300mOsm). 
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7.2.4 Criopreservação do Sêmen 

 

 

Após as análises, o sêmen foi dividido em duas alíquotas, nas quais foram acrescidos os 

dois tratamentos através do método de três etapas (3 step). Na 1ª etapa foram acrescidos ao 

sêmen (nos tubos identificados): solução de trabalho Tris (CON) ou Ciclodextrina + colesterol 

ressuspendidos em solução de trabalho Tris (CLC+CHO). 

Em seguida para a 2ª etapa foi acrescido o diluidor comercial Botubov® na proporção 

de 1:1, onde se esperou um período de 10 minutos para a interação entre o sêmen e o diluidor. 

E na 3ª etapa foi colocado o restante do diluidor. A amostra foi então homogeneizada e envasada 

em palhetas francesas de 0,5 mL, identificadas com nome/número do animal, partida e 

tratamento.  

Para a criopreservação do sêmen foi utilizado o aparelho portátil da marca Tetakon, TK 

3000® (TK Tecnologia em Congelação Ltda., Uberaba, Minas Gerais, Brasil), composto por um 

aparelho programável, equipado com um porta-palhetas, um tubo de refrigeração e uma caixa 

térmica para nitrogênio líquido. Para a refrigeração, as palhetas foram colocadas no porta-

palhetas, acondicionado no tubo de refrigeração, seguindo uma curva de -0,25ºC/minuto até 

alcançar a temperatura de 5C, com duração média de uma hora e 10 minutos. Em seguida, o 

porta-palhetas foi movido para a caixa térmica contendo nitrogênio líquido, onde foi iniciada 

uma curva de congelação de -20ºC/minuto até atingir -120ºC, com duração média da curva de 

congelação de 10 minutos. E por fim, as palhetas foram imersas em nitrogênio líquido (-196ºC). 

Após esse processo as palhetas foram acondicionadas em racks e armazenadas em botijões 

criogênicos para posterior análise. 

 

 

7.2.5 Análise do Sêmen Pós-criopreservação 

 

 

Para a análise do sêmen pós-criopreservação, duas palhetas de sêmen de cada tratamento 

foram descongeladas a 37oC por 30 segundos, homogeneizadas em um microtubo e mantidas 

em banho-Maria seco a 37ºC. Foram analisadas as características de motilidade e vigor 

subjetivos sob microscopia de contraste de fase e motilidade computadorizada utilizando o 

SCA, como descrito para o sêmen in natura. Além destas avaliações, foram realizadas análises 

das membranas espermáticas, produção de espécies reativas de oxigênio e fluidez das 
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membranas utilizando a citometria de fluxo, bem como avaliação do potencial de membrana 

mitocondrial por microscopia de epifluorescência, como descrito a seguir. 

 

 

7.2.5.1 Avaliações espermáticas por meio da técnica de citometria de fluxo 

 

As análises por citometria de fluxo foram realizadas no Laboratório de Morfofisiologia 

Molecular e Desenvolvimento (FZEA-USP). Para tanto, as amostras para coloração e análise 

em citometria de fluxo foram diluídas no meio Tyrode’salbumina lactato piruvato (TALP 

(Anexo A)) (BAVISTER et al., 1983) ou em meio modificado de Tyrode’s (TALPm) contendo 

114 mM de NaCl, 3,2 mM de KCl, 0,5 mM de MgCl2.6H2O, 0,4 mM de NaH2PO4.H2O, 5 mM 

de glicose, 10 mM de lactato de sódio, 0,1 mM de piruvato de sódio, 10000 UI/100 mL de 

penicilina sódica. O pH do meio foi corrigido até 7,4 com o uso de NaOH 5 N. As análises 

foram realizadas no citômetro de fluxo BD FACSAria (Beckton-Dickeson, San Jose, USA) 

controlado pelo software BDFACSDiva 6.0 (Beckton-Dickeson, San Jose, USA). As amostras 

passaram no instrumento com uma taxa de aquisição de aproximadamente 600-1000 eventos/s, 

sendo adquiridas de 5.000 a 10.000 células por análise. As células foram excitadas 

simultaneamente por um laser de argônio na faixa de 488 nm e por um laser Near UV na faixa 

de 375 nm. 

 

 

7.2.5.1.1 Avaliação das membranas plasmática e acrossomal por citometria de fluxo  

 

 

As alíquotas retiradas das amostras foram adicionadas ao TALP sperm (Anexo A) em 

tubos de microcentrifugação (1,5 mL) pré-aquecidos a 37°C, a fim de se obter amostras com 

concentração de 5 x 106 espermatozoides por mL. A seguir, foi adicionado 2 µL da sonda 

Hoechst 33342 (H33342; 40 µg/mL, H-1399, Molecular Probes Inc., Eugene, Oregon, EUA) 

com posterior incubação por 10 minutos a 37°C. O uso desta sonda teve como objetivo, corar 

o DNA das células espermáticas para que não haja a contagem de forma equivocada de 

partículas com o mesmo tamanho e granulosidade do espermatozoide (DE ANDRADE et al., 

2011). Passado o período de incubação, foram adicionados à amostra 3 µL de Iodeto de Propídio 

(IP-0,5 mg/mL, L0770, Sigma-AldrichCo., Saint Louis, Missouri, EUA), conjuntamente com 

a adição de 10 µL de aglutinina de Pisum sativum conjugada ao isotiocionato de fluoresceína 
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(FITC-PSA-100 µg/mL, L-0770, Sigma-AldrichCo., Saint Louis, Missouri, EUA) estas sondas 

com os seguintes objetivos; corar as células com membrana plasmática lesada (IP positivo) e 

com a membrana acrossomal lesada (FITC-PSA positivo) (CELEGHINI et al., 2010) (Figura 

15). Após 10 minutos de incubação a 37°C, os espermatozoides foram diluídos com a adição 

de 150 µL de TALPm e transferidos para tubos graduados até 15 mL (37°C). Com isso, as 

amostras apresentaram uma concentração de 2,5 x 106 espermatozoides por mL no momento 

de serem analisadas pela técnica de citometria de fluxo.  

 

 

Figura 15 - Gráfico gerado pelo citometro de fluxo a partir do software FACSDiva 6.1, utilizando as 

sondas para integridade da membrana plasmática e acrossomal dos espermatozoides ovinos 

pós descongelação  

 
Legenda: A) Pré-seleção espermática do tamanho e complexidade interna das células. B) Seleção da 

população Hoechst 33342 (H33342) positiva a partir da população pré-selecionada no gráfico A. 

C) Dotplot com quadrante que possibilita a divisão dos espermatozoides positivos para H33342 

em quatro populações distintas: AIML – acrossoma íntegro e membrana plasmática lesionada; 

ARML – acrossoma reagido e membrana plasmática lesionada; AIMI – acrossoma e membrana 

plasmática íntegra; ARMI – acrossoma reagido e membrana plasmática íntegra. D) Tabela 

estatística gerada pelo software com o percentual de cada população analisada. 

Fonte (BATISSACO, 2014) 

 

 

A B 

C D 
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7.2.5.1.2 Avaliação da produção de EROS por citometria de fluxo 

 

 

Foram retiradas alíquotas de sêmen durante as etapas de análise a fim de obter amostras 

diluídas em TALPm com 5 x 106 espermatozoides/mL. Estas foram então coradas com 0,5 µL 

da sonda C11-BODIPY581/591 (1 mg/mL, D-3861, Molecular Probes Inc., Eugene, Oregon, 

EUA) por 30 minutos a 37°C (RAPHAEL, 2007). Passado o período de incubação, foram 

transferidas para outros microtubos 145 µL destas soluções, agora, coradas com a sonda C11-

BODIPY581/591. A estas amostras foram adicionados 2 µL de Hoechst 33342 com posterior 

incubação por 10 minutos a 37°C. Então, foram adicionadas as amostras 3 µL de Iodeto de 

Propídio. Após 5 minutos de incubação a 37°C, os espermatozoides foram diluídos com a 

adição de 150 µL de TALPm e transferidos para tubos graduados de 15 mL (37°C). Com isso, 

as amostras apresentaram uma concentração de 2,5 x 106 espermatozoides por mL no momento 

de serem analisadas por citometria de fluxo. Na Figura 16 estão exemplos dos gráficos gerados 

a partir das amostras coradas pela sonda C11-BODIPY581/591. 
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Figura 16 – Gráfico gerado pelo citometro de fluxo a partir do software FACSDiva 6.1, utilizando a sonda 

para estresse oxidativo (BODIPY) dos espermatozoides ovinos pós descongelação  

 
Legenda:. A) Pré-seleção espermática através do tamanho e complexidade interna das células. B) Seleção 

da população Hoechst 33342 (H33342) positiva a partir da população pré-selecionada no gráfico 

A. C) Dotplot com a separação das células positivas (mortas) e negativas (vivas) para Iodeto de 

Propídio. D) Histograma de FITC-A (fotomultiplicador longpass 502 e bandpass 530/15) gerado 

a partir das células vivas. E) Mediada da intensidade de fluorescência das células positivas para o 

a sonda fluorescente C11-Bodipy581/591. 

Fonte (BATISSACO, 2014) 
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7.2.5.1.3 Avaliação da fluidez da membrana plasmática por citometria de fluxo 

 

 

Para a análise da estabilidade da membrana plasmática pela técnica de citometriade 

fluxo (FLESCH et al., 1999), as amostras foram incubadas em solução de TALPm na 

concentração de 5 x 106 espermatozoides/mL em um volume final de 147 µL. Foram então 

adicionados 2 µL de Hoechst 33342 com posterior incubação por 10 minutos a 37°C. Em 

seguida 0,5 µL da sonda fluorescente Yo-Pro-1 foi adicionada à amostra (7,5 µM-

MolecularProbes Inc., Eugene, Oregon, EUA) obtendo-se uma concentração final de 25 nM. A 

membrana plasmática íntegra é impermeável ao Yo-Pro-1, o qual se liga ao DNA das células 

com a membrana plasmática lesada. Então, a amostra foi incubada por 20 minutos e 

posteriormente adicionada da sonda fluorescente Merocianina 540 (810 µM-MolecularProbes 

Inc., Eugene, Oregon, EUA) a fim de se obter uma concentração de 2,7 µM em uma solução 

final de 150 µL, em seguida estas foram incubadas por 70 segundos. Foram então diluídas em 

150 µL de TALPm e analisadas por citometria de fluxo, no qual foram avaliadas as porcentagens 

de espermatozoides com membrana plasmática íntegra (Yo-Pro-1 negativo) com aumento na 

desordem da bicamada lipídica (Merocianina 540 positivo) (Figura 17). 
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Figura 17- Gráficos gerado pelo citometro de fluxo a partir do software FACSDiva 6.1, utilizando a sonda 

para capacitação dos espermatozoides ovinos pós descongelação  

 

Legenda: A) Pré-seleção espermática através do tamanho e complexidade interna das células. B) Seleção 

da população Hoechst 33342 (H33342) positiva a partir da população pré-selecionada no gráfico 

A. C) Dotplot com a separação das células positivas (mortas) e negativas (vivas) para Yo-pro1. 

D) Histograma de PE-A (fotomultiplicador longpass 595 e bandpass 610/20nm) gerado a partir 

das células vivas. E) Mediada da intensidade de fluorescência das células positivas para 

Merocianina-540. 

Fonte (BATISSACO, 2014) 
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7.2.5.2 Avaliação do potencial mitocondrial por Microscopia de Epifluorescência 

 

 

Foi analisado o potencial mitocondrial adicionando-se 2 µL de Hoescht 33342 (0,5 

mg/mL, Molecular Probes) e 6 µL de iodeto de 5,5’,6,6’tetracloro 

1,1’,3,3’tetraetilbenzimidazolil carbocianina (JC-1, 153 µM, Sigma-Andrich). As amostras 

foram incubadas a 37o C por 8 minutos, com conseguinte leitura feita sob microscopia de 

epifluorescência (modelo 80i, Nikon Tóquio, Japão) em aumento de 1.000X. 

 

 

7.2.6 Análise Estatística 

 

 

Os dados foram avaliados quanto à normalidade dos resíduos (teste de Shapiro-Wilk) e 

homogeneidade das variâncias. Quando a normalidade e/ou homogeneidade do teste foi 

significativa (P < 0,05), os dados foram transformados e reavaliados. As comparações foram 

realizadas por análise de variância (ANOVA) em arranjo fatorial 3 X 3 (Tratamento CLC+CHO, 

CON e in natura X grupos alta, intermediária e baixa congelabilidade), tendo como efeitos 

principais os tratamentos (IN, CON e CLC-CHO) e os grupos de congelabilidade (alta, 

intermediária e baixa). As análises foram realizadas pelo procedimento misto (PROC MIXED) 

do SAS (Versão 9.3; SAS Institute, Inc., Cary, NC, USA). Quando apenas os efeitos principais 

foram estatisticamente significativos (sem interação significativa), as comparações foram 

realizadas através do Teste de Tukey. Quando foi observada interação significativa, as médias 

foram então separadas pelo procedimento PDIFF do SAS. Dados que, mesmo após 

transformação, continuaram sendo significativos nos testes de normalidade e/ou 

homogeneidade, foram analisados por estatística não-paramétrica de ordem (Teste de Kruskal-

Wallis). A probabilidade de P≤0,05 foi considerada como diferença significativa e 

probabilidade entre P>0,05 e ≤0,1 foi considerada como diferença aproximando-se de ser 

significativa (tendência estatística). Os dados estão apresentados como média ± erro padrão da 

média (E.P.M.), a não ser por indicação contrária. 
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7.3 RESULTADOS 

 

 

Dentre os parâmetros de motilidade subjetiva foi observada uma notória diferença entre 

os grupos de alta, intermediária e baixa congelação com grande queda no grupo CON em 

relação ao grupo CLC+CHO e IN, sendo essa queda maior no grupo de baixa congelabilidade 

(Figura 18). O mesmo pode ser observado para a motilidade total atingiu valores abaixo de 30% 

pós-descongelação, padrões abaixo dos preconizados pelo Colégio Brasileiro de Reprodução 

Animal (2013) para sêmen ovino descongelado (Figura 18, Painel B).  

Contudo, o tratamento com ciclodextrina se mostrou eficaz na melhor preservação 

desses espermatozoides, constatado pelos parâmetros de motilidade subjetiva, motilidade total, 

motilidade progressiva e células rápidas nos grupos de congelabilidade intermediária e 

congelabilidade baixa (Figura 18, Painéis A, B, C e D).  

O grupo de congelabilidade intermediária apresentou valores estatisticamente iguais 

entre o sêmen tratado com CLC+CHO e o in natura no quesito motilidade total (Figura 18, 

Painel B), mostrando seu grande poder de preservação.  

Não houve diferença estatística entre o tratamento e o controle em relação aos valores 

de velocidade curvilinear e velocidade de trajeto em nenhum dos grupos, somente houve entre 

o sêmen in natura e os grupos tratamento e controle. 
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Figura 18 - Médias ± erro padrão das características espermáticas de motilidade (subjetiva e CASA) avaliadas 

em ejaculados de carneiros em diferentes grupos de congelabilidade (alta, intermediária e baixa) 

e diferentes tratamentos (sêmen in natura, sêmen pós-descongelação dos grupos de tratamento 

CON (Controle, apenas diluidor) e CLC+CHO (diluidor acrescido de ciclodextrina + colesterol)) 

 
a,b,c Pontos com letras minúsculas diferentes diferem estatisticamente (P < 0,05) dentro do tratamento. 

A,B,C Pontos com letras maiúsculas diferentes diferem estatísticamente (P < 0,05) dentro do grupo. 

Legenda: Painel A: Motilidade subjetiva (MOTSUB, %). Painel B: Motilidade total (MOTTOT, %). Painel 

C: Motilidade progressiva (MOTPRO, %). Painel D: Células rápidas (RAP, %). Painel E: Velocidade 

curvilinear (VCL, µm/s). Painel F: Velocidade de trajeto (VAP, µm/s). Os tratamentos estão 

apresentados como: ( ) Sêmen in natura. ( ) Controle (CON). ( ) Sêmen tratado com 

ciclodextrina e colesterol (CLC-CHO). Probabilidades para efeito de tratamento (T), grupo (G) ou 

interação tratamento x grupo (TG) que foram estatisticamente significativos ou que apresentaram 

tendência de diferença estatística estão apresentados. 

 

 

Os parâmetros de vigor, velocidade progressiva, linearidade e retilinearidade não 

diferiram entre os grupos controle e tratado, sendo somente notável a diminuição de ambos em 

MOTSUB MOTTOT 

MOTPRO 
RAP 

VCL 
VAP 
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relação ao sêmen in natura, com exceção da retilinearidade onde o grupo controle não diferiu 

quando comparado ao sêmen in natura, também quando comparado ao grupo tratado (Tabela 

5). Os parâmetros de ALH e BCF não apresentaram diferença estatística entre tratamentos. 

Observou-se que o grupo de baixa congelabilidade apresentou valores mais baixos para 

vigor e velocidade progressiva quando comparado aos grupos de intermediária e alta 

congelabilidade. No entanto, não se observou diferença estatística entre os grupos em relação à 

linearidade, retilinearidade, deslocamento lateral de cabeça e frequência de batimento (Tabela 

5). 
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Tabela 5 - Médias ± erro padrão das características de movimento espermático avaliados pelo CASA de ejaculados 

de carneiros em diferentes grupos de congelabilidade (alta, intermediária e baixa) e diferentes 

tratamentos (sêmen in natura, sêmen pós-descongelação dos grupos de tratamento CON (Controle, 

apenas diluidor) e CLC+CHO (diluidor acrescido de ciclodextrina + colesterol)) 

Grupo  Tratamento 
Características espermáticas 

Vigor (1-5) VSL (µm/s) LIN (%) STR (%) ALH (µm) BCF (Hz) 

A
L

T
A

 IN 4.25±0.14 120.37±4.00 80.67±1.63 87.25±1.34 2.59±0.15 9.08±0.36 

CON 2.95±0.10 80.98±2.92 71.66±1.14 83.04±0.64 2.75±0.05 8.62±0.16 

CLC+CHO 2.95±0.10 82.44±3.30 73.24±1.49 83.92±1.17 2.73±0.06 8.91±0.18 

        

IN
T

E
R

M
E

-

D
IÁ

R
IA

 IN 4.35±0.19 118.5±7.29 80.74±1.93 87.13±1.42 2.40±0.12 8.77±0.36 

CON 2.80±0.08 77.15±6.72 75.15±1.76 86.37±1.11 2.62±0.09 8.67±0.27 

CLC+CHO 3.00±0.14 77.51±6.24 73.47±2.05 84.71±1.36 2.59±0.08 9.26±0.30 

        

B
A

IX
A

 IN 4.18±0.23 115.03±6.10 82.00±1.63 88.34±1.60 2.39±0.12 9.41±0.46 

CON 2.00±0.22 48.14±8.99 74.03±2.92 86.91±1.40 2.50±0.07 9.14±0.44 

CLC+CHO 2.35±0.32 60.30±9.95 75.90±2.58 85.33±2.07 2.14±0.13 8.85±0.38 

Efeitos principais 

Tratamentos       

IN 4.26±0.10a 118.35±3.24a 81.05±0.98a 87.50±0.81a 2.47±0.08 9.07±0.22 

CON 2.68±0.10b 70.94±4.22b 73.43±1.04b 85.12±0.64ab 2.65±0.04 8.76±0.15 

CLC+CHO 2.82±0.11b 74.89±3.85b 73.96±1.10b 84.56±0.83b 2.53±0.06 9.01±0.15 

Grupos       

ALTA 3.41±0.12A 94.60±3.63A 75.19±1.04 84.74±0.68 2.69±0.05A 8.87±0.14 

INTERMEDIÁRIA 3.38±0.15A 91.08±5.22A 76.45±1.21 86.07±0.75 2.54±0.06B 8.90±0.18 

BAIXA 2.95±0.26B 74.49±7.67B 77.52±1.51 86.85±0.99 2.33±0.07B 9.13±0.24 

        

Média Geral  

(± E.P.M.) 
3.28±0.10 88.06±3.14 76.20±0.704 85.74±0.46 2.55±0.039 8.95±0.10 

        

P
ro

b
a

b
il

i-

d
a

d
es

 (
p

) 

Tratamento < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 0,0181 0,2048 0,6061 

Grupo 0,0026 0,0002 0,325 0,1115 0,0001 0,6464 

Interação 0,2688 0,149 0,7069 0,6048 0,3174 0,618 
a,b,c Colunas com letras sobrescritas minúsculas diferentes diferem estatisticamente (P < 0,05), dentro de 

tratamentos, pelo teste de Tukey. 
A,B,C Colunas com letras sobrescritas maiúsculas diferentes diferem estatisticamente (P < 0,05), dentro de 

grupos, pelo teste de Tukey. 

Legenda: vigor (subjetivo, escores 1-5), velocidade progressiva (VSL, µm/s), linearidade (LIN, %), 

retilinearidade (STR, %), deslocamento lateral de cabeça (ALH, µm) e frequência de batimento (BCF, Hz), 

Os dados estão apresentados como características espermáticas e seus valores de tratamento dentro de cada 

grupo e efeitos principais de tratamento ou de grupo. Probabilidades para efeito de tratamento, grupo ou 

interação tratamento x grupo também são apresentados. 
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Os espermatozoides integros representados por células com membrana plasmática e 

acrossomo íntegros (PIAI) apresentaram diferença entre tratamentos, sendo que se apresentou 

maior no sêmen in natura, e, por conseguinte o tratamento CLC+CHO, e com CON com menor 

percentual de células PIAI. Também foi observado efeito de grupo, sendo que o sêmen de alta 

congelabilidade mostrou tendência estatística a ser maior que o de intermediária 

congelabilidade, e o sêmen de baixa congelabilidade mostrou-se abaixo de ambos (Tabela 6). 

Com relação à integridade da membrana plasmática (MI) como fator separado pode-se 

observar o tratamento CLC+CHO foi mais eficaz em preservar a integridade dessa membrana, 

quando comparado ao grupo CON. Ambos obtiveram valores reduzidos em relação ao sêmen 

in natura (Tabela 6). Também foi possível observar efeito de grupo, onde o sêmen de alta 

congelabilidade mostrou tendência estatística a ser maior que o de intermediária 

congelabilidade, e o sêmen de baixa congelabilidade mostrou-se abaixo de ambos. 

No tocante a preservação da integridade do acrossoma, pode-se observar que o grupo 

tratado teve ótima eficiência e se equiparou estatisticamente ao sêmen in natura, já o grupo 

CON foi menor que ambos. Quando comparados os grupos encontrou-se que os grupos de alta 

e intermediária congelabilidade não diferiam entre si e eram maiores que o grupo de baixa 

congelabilidade (Tabela 6). 

Quanto ao potencial mitocondrial, observou-se que apesar de o tratamento CLC+CHO 

apresentar diferença estatística do sêmen in natura, numericamente a preservação oferecida 

pelo tratamento é próxima ao sêmen in natura, e estatisticamente maior quando comparada ao 

controle (Tabela 6). Quando comparado entre os grupos observou-se que os grupos de alta e 

intermediária congelabilidade não diferiam entre si e apresentavam valores maiores que o grupo 

de baixa congelabilidade. 
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Tabela 6 - Médias ± erro padrão das características espermáticas de membranas avaliadas em ejaculados de 

carneiros em diferentes grupos de congelabilidade (alta, intermediária e baixa) e diferentes 

tratamentos (sêmen in natura, sêmen pós-descongelação dos grupos de tratamento CON (Controle, 

apenas diluidor) e CLC+CHO (diluidor acrescido de ciclodextrina + colesterol)) 

Grupos Tratamentos 
Características espermáticas 

PIAI (%) MI (%) AI (%) APMM (%) 

A
L

T
A

 

IN 70.50±3.07 72.62±3.04 71.75±2.94 71.08±3.22 

CON 15.41±1.78 15.95±1.76 47.41±2.68 41.96±6.36 

CLC-CHO 32.65±3.08 33.05±3.13 72.93±1.96 58.83±7.00 
      

IN
T

E
R

M
E

D
IÁ

R
IA

 IN 65.30±3.55 66.65±3.63 66.45±3.30 64.75±4.15 

CON 12.88±2.33 13.07±2.33 40.69±4.45 34.05±4.83 

CLC-CHO 26.91±3.62 27.15±3.64 65.81±4.73 57.30±5.69 
      

B
A

IX
A

 

IN 61.31±4.97 62.87±4.97 64.50±5.37 61.68±5.19 

CON 5.90±2.75 6.21±2.78 29.23±6.89 21.87±6.71 

CLC-CHO 14.10±3.99 14.92±4.26 50.47±4.16 30.73±8.58 

Efeitos principais 

Tratamentos     

IN 66.31±2.19a 68.03±2.21a 68.05±2.15a 66.46±2.37a 

CON 12.03±1.42c 12.39±1.43c 40.32±2.83b 33.97±3.70c 

CLC-CHO 25.79±2.39b 26.25±2.42b 64.57±2.61a 50.83±4.54b 

Grupos     

ALTA 39.52±4.17A,* 40.54±4.29A,* 64.03±2.45A 57.29±3.81A 

INTERMEDIÁRIA 35.03±4.49B,* 35.62±4.58B,* 57.65±3.23A 52.03±3.66A 

BAIXA 27.10±5.55C 28.00±5.66C 48.07±4.31B 38.10±5.23B 
      

Média Geral 

(± E.P.M.) 
34.71±2.70 35.55±2.77 57.64±1.95 50.42±2.51 

      

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
e
s 

(p
) Tratamento < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 

Grupo < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 0,001 

Interação 0,463 0,5431 0,374 0,4071 
a,b,c Colunas com letras sobrescritas minúsculas diferentes diferem estatisticamente (P < 0,05), dentro de 

tratamentos, pelo teste de Tukey. 

A,B,C Colunas com letras sobrescritas maiúsculas diferentes diferem estatisticamente (P < 0,05), dentro de grupos, 

pelo teste de Tukey. 

* Colunas com asterisco sobrescrito indicam tendência de diferença estatística entre grupos especificados (P ≤ 

0,1). 

Legenda: para os parâmetros de PIAI (espermatozoides apresentando características de membrana plasmática 

íntegra e acrossomo íntegro), MI (espermatozoides apresentando características de membrana plasmática íntegra), 

AI (espermatozoides apresentando características de acrossomo íntegro), APMM (espermatozoides apresentando 

características de alto potencial de membrana mitocondrial). Os dados estão apresentados como características 

espermáticas e seus valores de tratamento dentro de cada grupo; e efeitos principais de tratamento ou de grupo. 

Probabilidades para efeito de tratamento, grupo ou interação tratamento x grupo também são apresentados. 

 

 

Não foram observadas diferenças estatísticas entre os tratamentos tanto para a 

peroxidação lipídica (C11-BODIPY) quanto para a criocapacitação espermática (Merocianina 

540) (Figura 19, painel A). 

Contudo, quando comparados, observou-se que o grupo de congelabilidade 

intermediária possuía maior grau de peroxidação, seguido pelo grupo de alta e por fim o grupo 

de baixa congelabilidade (intermediária > alta > baixa). Quanto à capacitação espermática 
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observou-se uma tendência estatística do grupo de congelabilidade intermediária ser maior que 

o de alta, e ambos foram maiores que o grupo de baixa (Figura 19, painel B). 

 

 

Figura 19 - Médias (± E.P.M.) das características de peroxidação lipídica e capacitação espermática 

avaliadas em ejaculados de carneiros em diferentes grupos de congelabilidade (alta, 

intermediária e baixa) e diferentes tratamentos (sêmen pós-descongelação dos grupos de 

tratamento CON (Controle, apenas diluidor) e CLC+CHO (diluidor acrescido de 

ciclodextrina + colesterol)) 

 
a,b,c Barras com letras minúsculas diferentes diferem estatisticamente (P < 0,05) dentro da 
característica avaliada. 

* Barras com asterisco sobrescrito indicam tendência de diferença estatística (P < 0,1) entre grupos 
especificados. 
Legenda: Painel A: Efeito principal de tratamento. Painel B: Efeito principal de grupo. 
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7.4 DISCUSSÃO 

 

 

O Tratamento com ciclodextrina pode ser apontado, de acordo com esse estudo, como 

um tratamento do sêmen comercialmente viável para as diferentes classes de congelabilidade, 

que são dependentes da variação entre cada animal e cada ejaculado. 

Os parâmetros de motilidade oferecidos pelo sistema CASA junto com as avaliações 

tradicionais de sêmen oferecem grandes informações a respeito da qualidade do sêmen antes e 

após a congelação (DORADO et al., 2009; 2010). Os resultados da melhor preservação das 

características de motilidade total, motilidade progressiva, porcentagem de células rápidas e 

deslocamento lateral de cabeça (Figura 18) foram observados para todos os grupos quando 

adicionado ao diluidor colesterol incorporado por ciclodextrina, o que se mostra consistente 

com a grande maioria dos trabalhos em bovinos (MOCÉ e GRAHAM, 2006), asininos 

(ÁLVAREZ et.al., 2006), ovinos (MOCÉ et.al., 2010a; PURDY et.al., 2010) e ratos (LOOMIS 

e GRAHAM, 2008). 

Foi observado que no grupo de congelabilidade intermediária o tratamento CLC+CHO 

conseguiu manter a motilidade total estatisticamente igual aos do sêmen in natura, o que mostra 

a efetividade do tratamento nesse grupo. Além disso, aumentou significativamente a motilidade 

do grupo de baixa congelabilidade, aumentando os parâmetros e viabilizando o sêmen para 

comercialização. Hartwig et al. (2014) observaram que, em equinos que apresentam sêmen de 

baixa congelabilidade, quando o sêmen foi congelado com 1,5 mg de ciclodextrina/120x106 

espermatozoides todas as características de motilidade total, motilidade progressiva, VAP, VCL, 

VSL e células rápidas foram significativamente maiores quando comparados ao sêmen com 

somente diluidor, além de atingirem valores muito próximos do sêmen antes da congelação. 

Motamedi-Mojdehi et al. (2013) já haviam observado que o tratamento com 

ciclodextrina apresentou melhores valores para motilidade e integridade de membranas em 

espermatozoides ovinos. Contudo, em equinos o tratamento com colesterol não alterou as taxas 

de motilidade progressiva quando comparadas ao controle, mas mostrou grande proteção na 

integridade de membranas acrossomal e plasmática (OLIVEIRA et al., 2010). 

O processo de criopreservação do sêmen leva a um alto grau de lesão das membranas 

plasmáticas e acrossomal e a uma grande queda no potencial mitocondrial (CELEGHINI et al., 

2008). Isso pode ser observado ao comparar os mesmos dados de integridade de membrana do 

grupo controle em relação ao sêmen in natura, onde se constatou grande queda dos parâmetros 

pós-congelação desse grupo (Tabela 6). 
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O influxo de colesterol através da ciclodextrina aumenta eficientemente o grau de 

preservação das membranas plasmática e acrossomal em carneiros (MOCÉ et al., 2010a) e em 

suínos (TOMÁS et.al., 2014). O uso do colesterol mantém maior taxa de preservação de 

integridade de membranas em garanhões de baixa congelabilidade, aproximando-se aos valores 

encontrados no sêmen pré-congelação (HARTWIG et al., 2014). Nossos resultados se destacam 

pelo alto potencial de preservação da membrana acrossomal do tratamento CLC+CHO (Tabela 

6), sendo que os valores do grupo tratado se igualam estatisticamente com os do sêmen in 

natura. 

A adição de colesterol através da ciclodextrina ao diluidor de criopreservação faz com 

que haja influxo de colesterol para toda a célula espermática, contudo, o maior aumento de 

colesterol se dá nas mitocôndrias, ou seja, na peça intermediária (PURDY; GRAHAM,2004). 

Esse fato vai de encontro com os dados obtidos, onde houve grande aumento na proteção do 

potencial de mitocôndria (Tabela 6), principalmente nos grupos de alta e intermediária 

congelabilidade.  

Maia et al. (2010) mostraram que as espécies reativas de oxigênio no sêmen de carneiros 

se formam a partir do momento da adição do diluidor e também durante o processo de 

congelação. Pode-se constatar uma clara diferença entre os grupos quanto à peroxidação 

lipídica, o que nos mostra que o grupo de baixa congelabilidade está sobre menor grau de 

estresse oxidativo e o grupo intermediária com o maior grau (Figura 19). Gómez-Fernández et 

al. (2013) constataram que em suínos, quando divididos em grupos de bons e maus 

congeladores, não houve diferença entre os grupos nos quesitos formação de espécies reativas 

de oxigênio e peroxidação lipídica, apesar do grupo alta apresentar maior número de células 

com membrana intacta, apresentando maior numero de células vivas, e teoricamente, maior 

produção de EROS. 

Em equinos o uso do colesterol incorporado a ciclodextrina provoca uma queda no 

número de células que entram em processo de capacitação pós-descongelação (HARTWIG et 

al., 2014), isso acontece em equinos devido ao fato de que o tratamento com ciclodextrina 

aumenta a estabilidade e modifica a resposta aos indutores de capacitação (SPIZZIRI et al., 

2010; OLIVEIRA et al., 2010).  

O mesmo não se observou em ovinos, no qual as taxas de capacitação espermática não 

se diferenciaram entre os tratamentos; contudo, quando comparados os grupos de 

congelabilidade observou-se que o grupo de baixa congelabilidade tinha menor grau de 

capacitação em relação aos demais grupos, e que o grupo de alta apresentou uma tendência 

estatística ter menores valores quando comparado ao grupo de intermediária (Figura 19). 
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Acredita-se que essa menor taxa de células capacitadas no grupo baixa deve-se ao menor 

numero de células viáveis pós-descongelação em comparação aos outros grupos que 

mantiveram padrões de células viáveis próximas ao sêmen in natura. 

A coleta do sêmen dependente da época do ano e do genótipo, em bovinos há grandes 

diferenças nos padrões do sêmen, e muitos ejaculados considerados de baixa qualidade são 

considerados impróprios para comercialização e eliminados (KOIVISTO et al., 2009). Nossos 

resultados mostram que o uso do colesterol incorporado a ciclodextrinaaumenta a viabilidade 

dos espermatozoides congelados, especialmente para indivíduos de baixa congelabilidade, o 

que viabiliza seu uso comercial. 

 

 

7.5 CONCLUSÃO 

 

 

O tratamento com colesterol incorporado a ciclodextrina aumenta a viabilidade 

espermática em todas as classes de sêmen de acordo com o potencial de congelabilidade dos 

ejaculados em ovinos, sendo mais evidente a melhora nos grupos de baixa e intermediária 

congelabilidade. 
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8 CONSIDERAIS FINAIS 

 

 

Em apreciação aos resultados obtidos durante a realização dos experimentos é possível 

considerar que o tratamento com colesterol incorporado a ciclodextrina ajuda a melhor 

preservar a viabilidade do sêmen ovino pós-descongelação; contudo, o tratamento não provoca 

influência sobre o estresse oxidativo e a capacitação induzida pela congelação. Ainda pode-se 

inferir que o tratamento com aumenta a taxa de preservação das características espermáticas 

independentemente da classe de congelabilidade do sêmen, mas esta destaca-se para o grupo de 

intermediária congelabilidade, no qual os parâmetros de motilidade total e integridade da 

membrana acrossomal se igualam estatisticamente ao sêmen in natura. Sobretudo, pode-se 

verificar que o tratamento com colesterol incorporado a ciclodextrina melhora as taxas de 

motilidade total do grupo de baixa congelabilidade pós-descongelação, ficando essas acima de 

30%, valor mínimo preconizado pelo Colégio Brasileiro de Reprodução Animal (2013) para 

comercialização do sêmen ovino, o que viabiliza o uso do sêmen desses animais a campo. 

Adicionalmente é necessário realizar um teste de fertilidade para constatar a total viabilidade 

deste tratamento em ovinos. 
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ANEXO C 

 

PREPARO DAS SONDAS FLUOROSCENTES 

 

HOESCHT 33342 

Molecular Probes 

 

Solução estoque (25 mg/ml) 

 

- Diluir o Hoescht 100mg em 4mL de DMSO para ficar na concentração de 25mg/mL 

(solução estoque); 

-Aliquotar em microtubos e armazenar a -20°C. 

 

Solução de trabalho (0,5mg/ml) 

 

- Adicionar a 980μl de DPBS, 20μl de H3342 (solução estoque, 25mg/ml) para ficar a 

concentração de 0,5mg/mL (solução trabalho); 

-Aliquotar em microtubos e armazenar a -20°C. 

 

IODETO DE PROPÍDEO (PI) 

Propidium iodate, 28,707-5- 25mg, Sigma-Aldrich 

 

 

Solução estoque 25mg/mL 

 

- Adicionar 1mL de DMSO à 25mg de PI; 

-Aliquotar em microtubos e armazenar a -20°C. 

 

Solução trabalho 0,5mg/mL 

 

- Adicionar 20µL de PI (solução estoque, 25mg/mL) a 980µL de PBS; 
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- Aliquotar em microtubos e armazenar a -20°C. 

 

FITC-PSA 

 

Lectina obtida de Pisum sativum, L0770, Sigma-Aldrich   

 

Solução de trabalho (100µg/ml) 

 

- No frasco do FITC-PSA acrescentar 1 ml de DPBS  e homogeneizar; 

- Em tubo falcon coberto com papel alumínio adicionar 18mL de DPBS, 1mL de 

solução de azida de sódio 1% e 1mL da solução do FITC-PSA homogeneizada; 

- Aliquotar em microtubos e armazenar a -20ºC. 

 

 

SOLUÇÃO ESTOQUE AZIDA DE SÓDIO 1% 

-Adicionar 0,2g de azida de sódio (Sigma- Aldrich, S8032) a 20mL de DPBS.  

 

JC-1 

T3168- 5mg, Molecular Probes 

 

Solução estoque 1 mg/ml (153mM) 

 

-Adicionar 5mL de DMSO a 5mg de JC-1 ficando na concentração de 153mM.  

 

 

Solução de trabalho(153 µM) 

 

- Adicionar 1mL de JC-1 153mM (solução estoque) a 9mL de DMSO para ficar na 

concentração de 153µM; 

- Aliquotar em microtubos e armazenar a -20ºC. 
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CellROX® 

 

CellROX Deep Red® 2,5mM, Invitrogen 

 

Solução de trabalho (1mM) 

 

- Adicionar 8µL de CellROX® 2,5mM a 12µL de DMSO; 

- Armazenar a -20ºC. 
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ANEXO D 

 

SETUP SISTEMA CASA (programa SCA - Sperm Class Analyser; MICROPTIC, 

Barcelona, Espanha) 

Característica        Ajuste 

Número de imagens adquiridas............................................................ 25 

Taxa de aquisição de imagens (por segundo)...................................... 24 

Tamanho mínimo da célula................................................................. 3 µm2 

Valor de corte de VCL para células rápidas ...................................... > 75µm/s  

Valor de corte de VCL para células lentas......................................... < 45 µm/s 

Retilinearidade (STR), Limiar............................................................ > 80% 

Movimento circular (LIN).................................................................. < 50% 

Temperatura........................................................................................ 37ºC 

 

 

 

 

 

 




