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RESUMO 
 
ALMEIDA, F.S.: Efeito da insulina na criopreservação do sêmen bovino sobre a 
produção in vitro de embriões. [Effect of insulin on bovine semen cryopreservation 
on in vitro embryo production]. 2020. 64 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2020. 
 

A insulina é um hormônio anabólico capaz de atuar na proteção das células 

espermáticas para minimizar os insultos da criopreservação, também atua na 

produção de embriões in vitro (PIVE) trazendo benefícios no desenvolvimento 

embrionário devido ao seu efeito antiapoptótico e mitogênico. Desta forma, o presente 

trabalho visa avaliar os efeitos da adição de insulina ao meio de criopreservação de 

sêmen sobre o potencial da PIVE de embriões. Para isso, foram utilizados dois 

ejaculados de seis touros (n=12), sendo que cada ejaculado foi distribuído em dois 

tratamentos para a criopreservação: Grupo controle (CO): sêmen diluído em meio 

Triladyl® (n=12) e Grupo Insulina (IN): sêmen diluído em meio Triladyl suplementado 

com insulina (150 µUI/mL, n=12). Duas palhetas de sêmen de cada partida de cada 

tratamento foram descongeladas, homogeneizadas e submetidas à seleção em 

gradiente de Percoll®. Os espermatozoides obtidos após Percoll® foram avaliados 

quanto à motilidade, vigor, integridade das membranas plasmática e acrossomal, 

potencial mitocondrial e fragmentação de DNA e, após foram utilizados para a 

fecundação in vitro (FIV) dos ovócitos. Para a PIV foram feitas quatro repetições, 

sendo aspirados folículos de ovários provenientes de abatedouro comercial e 

selecionados os complexos cumulus-oócito que apresentavam camadas de células 

do cumullus compactas e oócito com citoplasma homogêneo. Os oócitos foram 

submetidos ao processo de maturação in vitro (MIV) (24h/38,5oC/5%CO2).Para a FIV, 

os oócitos maturados foram distribuídos em dois grupos, sendo que um grupo recebeu 

o sêmen CO (n=1587)oócitos e o outro o sêmen IN (n= 1580).oócitos e incubados 

(18h/38,5oC/5%CO2). Após a FIV os presumíveis zigotos foram transferidos para o 

cultivo in vitro seguindo a ordem dos tratamentos e incubados por 8 dias 

(38,5ºC/5%CO2/5%O2/90%N2). A resposta da FIV foi determinada pela taxa de 

clivagem no terceiro dia do cultivo. No dia 8, avaliou-se o número de blastocisto e a 

taxa de desenvolvimento em relação aos clivados. Os dados foram submetidos à 



 
 

análise de variância pelo procedimento misto (PROC MIXED) do programa SAS 

versão 9.3. Em todas as análises estatísticas, o nível de significância considerado foi 

de P≤0,05. A taxa de clivagem (D3) não foi afetada pela adição de insulina ao diluidor 

de criopreservação do sêmen (64,21±2,04 x 63,62±1,69%), mas foi notada que a 

insulina causou redução nas taxas de blastocisto (CO: 24,06±2,69% x IN: 

20,04±2,54%) e de desenvolvimento embrionário (CO: 35,81±3,23% x IN: 

30,21±3,37%). Por outro lado, foram encontrados efeitos de touro para as taxas de 

clivagem (variando de 54,19±2,34 a 71,91±2,39%), de blastocisto (variando de 

6,76±0,97 a 36,18±2,22%) e de desenvolvimento embrionário (variando de 

12,32±1,53 a 50,12±2,04%), mas estas alterações não foram relacionadas com 

variações na qualidade espermática. Em conclusão, a insulina adicionada ao meio de 

criopreservação dos espermatozoides não apresentou efeito benéfico nas condições 

experimentais sobre as taxas de produção de embriões in vitro. 

 

Palavras chaves: Touros, FIV, Espermatozoide, Criopreservação 



 
 

ABSTRACT 
 

ALMEIDA, F.S. Effect of insulin on bovine semen cryopreservation on in vitro 
embryo production [Efeito da insulina na criopreservação do sêmen bovino sobre a 
produção in vitro de embriões]. 2020. 64 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2020. 
 
Insulin is an anabolic hormone capable of acting in the protection of sperm cells to 

minimize cryopreservation insults, also acts in the production of in vitro embryos (PIV) 

bringing benefits in embryonic development due to its effect antiapoptotic and 

mitogenic. Thus, the present study aims to evaluate the effects of insulin addition to 

the means of cryopreservation of semen on the potential of PIV of embryos. For this, 

two ejaculates of six bulls (n=12) were used, each ejaculate was distributed in two 

treatments for cryopreservation: Control group (CO): semen diluted in Triladyl medium 

(n = 12) and Insulin Group (IN): semen diluted in Triladyl medium supplemented with 

insulin (150 µIU/mL, n = 12).Two semen reeds from each match of each treatment 

were thawed, homogenized and submitted to percoll gradient selection®. Sperm 

obtained after Percoll® were evaluated for motility, vigor, (acridine orange), plasma 

membrane and acrosomal integrity, mitochondrial potential and DNA fragmentation, 

and after they were used for in vitro fertilization (IVF) of embryos. For PIV, four 

replications were performed, and ovaries follicles from commercial slaughterhouse 

were aspirated and the cumulative-oocyte complexes that presented layers of compact 

and oocyte cumullus cells with homogeneous cytoplasm were selected The oocytes 

were submitted to the maturation process in vitro (IVM) (22h/38.5oC/5%CO2) and IVF 

performed shortly after maturation. Matured oocytes were distributed into two groups, 

one group received semen CO (n=1587) and the other semen IN (n= 1580). After 

fertilization the oocytes were incubated (18h/38.5oC/5%CO2) and the presumed 

zygotes were transferred to in vitro cultivation following the order of treatments and 

incubated for 8 days (38.5ºC/5%CO2/5%O2/90%N2). The IVF response was 

determined by the cleavage rate on the third day of cultivation. On day 8, the number 

of blastocyst and the development rate were evaluated in relation to presumed 

zygotes. The data were submitted to variance analysis by the mixed procedure (PROC 

MIXED) of the SAS version 9.3 program. In all statistical analyses, the significance 

level considered was P≤0.05. Cleavage rate was not affected by the addition of insulin 

to the cryopreservation dilution of semen (64.21±2.04 x 63.62±1.69%), but insulin was 



 
 

noted to have caused a reduction in blastocyst rates (CO: 24.06±2.69% x IN: 

20.04±2.54%) and embryonic development (CO: 35.81±3.23% x IN: 30.21±3.37%). On 

the other hand, bull effects were found for cleavage rates (ranging from 54.19±2.34 to 

71.91±2.39%), blastocyst (ranging from 6.76±0.97 to 36.18±2.22%) and embryonic 

development (ranging from 12.32±1.53 to 50.12±2.04%), but these changes were not 

related to variations in sperm quality. In conclusion, insulin added to sperm 

cryopreservation extender has no beneficial effect on embryo production rates in vitro. 

 

Keywords: Bulls, IVF, Sperm, Cryopreservation 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 

Segundo o IBGE (2018), estima-se que o rebanho bovino no Brasil apresentou 

214,9 milhões de cabeças em 2017, sendo o segundo maior do mundo, ficando atrás 

apenas da Índia, além disso, na exportação de carne ficou em primeiro lugar com 

346,155 toneladas de carne in natura. Estes índices são reflexos do desenvolvimento 

e avanço tecnológico da pecuária nas últimas décadas, nos quais se destacam as 

biotécnicas da reprodução animal, que visa a expansão da eficiência reprodutiva do 

rebanho (AMARAL; LEAL, 2017). Dentre elas, a produção in vitro (PIVE) de embriões 

vem alcançando um grande sucesso na escala comercial o que insere o país em 

âmbito de destaque no cenário mundial (MELLO et al., 2016).No ano de 2011, o 

Brasil teve um aumento 15,7% da produção de embriões comparado ao ano anterior, 

totalizando 350.762 embriões, e dessa produção 90,7% foi in vitro , essa expansão 

ocorreu a partir de 2005 , quando a produção de embriões in vivo foi substituída de 

forma progressiva para a PIV (VIANA, 2012). Ainda em 2014, o Brasil foi o maior 

produtor de embriões do mundo atingindo 70% da produção total, sendo 366.517 

unidades ao ano (IETS, 2014). Porém, com a crise econômica que ocorreu no país 

entre 2014 e 2016 (IBGE, 2017) houve diminuição da influência nacional neste setor. 

Sendo assim, em 2017, o Estados Unidos da America (EUA) registrou um aumento 

de embriões PIV maior que do Brasil (421.123 vs. 345.528), sendo o país a liderar o 

ranking mundial levando em consideração os números totais in vivo e in vitro. Mesmo 

assim, o Brasil corresponde 34,8% da produção global em PIVE (VIANA, 2018).  

Apesar da PIV ser uma técnica bem estabelecida ainda apresenta alguns 

aspectos que restringem os resultados, como: qualidade dos oócitos obtidos, os 

meios para o cultivo utilizados; a qualidade do sêmen; a interação entre o touro e a 

vaca selecionados (NICACIO, 2016) e o processo de preparação do sêmen para 

realizar a fecundação in vitro (FIV). Contudo, para melhorar os resultados da PIVE 

estudos têm sido realizados para avaliar os efeitos de algumas substâncias no meio 

de maturação e de cultivo. A insulina é uma dessas substâncias, caracteriza-se como 

um hormônio anabólico essencial para manutenção da homeostase de glicose e do 

crescimento e diferenciação celular (CARVALHEIRA et al., 2002), Na reprodução ela 

tem papel fundamental como mediadora da esteroidogênese, crescimento e 
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maturação folicular (KEZELE et al., 2002), além de promover a regulação de 

transporte de glicose, exerce atividade antiapoptótica e mitogênica em embrião  

(AUGUSTIN et al., 2003). 

O uso da insulina na PIV mostra efeitos benéficos como relatado no estudo de 

Ocana-Quero et al. (1998), no qual foi notado que a adição desta ao meio de 

maturação( TCM-199 contendo 10% de soro fetal) com concentração de insulina 

10mg/ml aumentou a porcentagem de maturação nuclear, fertilização e clivagem, 

além disso, no estudo de Augustin et al. (2003) sua adição durante o cultivo resultou 

na redução de apoptose e melhorou a qualidade final do blastocisto. 

Além da insulina promover efeitos benéficos na PIVE, ela também causa efeito 

sobre os espermatozoides como mostrou o estudo de Tilburg (2008), sendo que a 

concentração de 0,3 e 3,0 UI/mL de insulina ao diluidor de criopreservação de sêmen 

de ovino promoveu aumento na motilidade, cinética e integridade de acrossomo no 

sêmen pós-criopreservação. Em humanos, as concentrações de 10, 100, 500 e 1000 

ng/mL de insulina ao diluidor de criopreservação do sêmen resultou em aumento da 

motilidade espermática e diminuição das espécies reativas de oxigênio em todas as 

concentrações; além disso, a concentração de 100 ng/mL apresentou diminuição 

significativa na fragmentação de DNA (SHOKRI et.al., 2019). 

Dessa forma, o presente trabalho objetivou a avaliação dos efeitos da adição 

de insulina ao diluidor de criopreservação do sêmen sobre a PIVE, considerando as 

taxas de clivagem, blastocisto e de desenvolvimento embrionário, bem como sua 

relação com as características espermáticas (motilidade, vigor, membranas 

plasmática, acrossomal e mitocondrial e fragmentação de DNA) após seleção em 

gradiente de Percoll. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

Serão abordados na revisão de literatura uma atualização sobre a PIVE de 

bovinos, bem como a implicações da insulina sobre a PIVE e a qualidade 

espermática, considerando os meios para a criopreservação e ações na 

fragmentação do DNA, integridade das membranas plasmática e acrossomal. 

 

 

2.1 PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES 
 

A PIV é uma biotécnica de enorme importância para exploração do potencial 

genético de fêmeas bovinas. Essa técnica surgiu no Brasil a partir da década de 90 

(MELLO et al.,2016), e desde então seu uso é cada vez mais explorado. O principal 

objetivo desta biotécnica é obter oócitos e em seguida embriões viáveis a partir de 

fêmeas saudáveis de alto potencial genético, além daquelas que não estão mais aptas 

de gerar crias pelas técnicas convencionais. Além disso, uma grande vantagem é a 

diminuição do intervalo entre as gerações, acelerando o ganho genético, 

possibilitando assim, a utilização de animais jovens, gestantes ou lactantes (TANEJA 

et al., 2000). Uma outra característica positiva desta técnica, segundo Bousquet et al. 

(1999), é que não há necessidade de administrar hormônios para superestimular as 

fêmeas, assim reduz os riscos de problemas reprodutivos decorrentes da 

administração hormonal. 

Para a concretização da PIVE, é necessário que ocorra a interação entre o 

espermatozoide e o oócito fora do trato reprodutivo da fêmea. Assim, a PIVE 

compreende as seguintes etapas: a colheita dos oócitos, a maturação in vitro (MIV) 

dos oócitos, a fecundação in vitro (FIV) e o cultivo in vitro (CIV) dos embriões 

(GONÇALVES et al., 2008). Os oócitos para realização dessa técnica podem ser 

oriundos de ovários de animais vivos, que procede por meio de laparoscopia via 

flanco, em pequenos ruminantes ou pela técnica da aspiração folicular transvaginal 

guiada por ultrassom Ovum Pick Up (OPU) em bovinos (VARAGO et al., 2008) ou 

obtidos de animais mortos que os ovários são proveniente de abatedouros.  

Após o procedimento da aspiração e seleção dos oócitos, estes devem  

submetidos à maturação, que compreende as seguintes transformações: a nuclear; e 
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maturação citoplasmática (SZOLLOSI, 1993; MERMILLOD et al., 2008), que são 

responsáveis por apresentar inúmeras transformações bioquímicas e estruturais no 

núcleo e no citoplasma, sendo primordial para o processo de fecundação e para o 

desenvolvimento embrionário (GUEMRA et al., 2013), essa fase dura 

aproximadamente 24 horas. Após a etapa de maturação, os oócitos precisam ser 

fecundados para que sejam capazes de se desenvolver até o estágio final de 

blastocisto. Nessa etapa da FIV, o espermatozoide precisa estar apto para fecundar 

o oócito maturado, por esse motivo é necessário que os meios e os protocolos 

utilizados promovam um ambiente adequado, permitindo o metabolismo dos oócitos, 

além de preservar a função espermática para que ocorra a fecundação (ASSUMPÇÃO 

et al., 2002).  

Com esse propósito é fundamental ter agentes capacitadores no meio da FIV, 

por exemplo, a heparina que é um tipo de glicosaminoglicano capaz de induzir a 

capacitação espermática (PARRISH et al.,1988). Após as 18 horas da fertilização, os 

possíveis zigotos deverão ser cultivados em temperatura e meios adequados para 

propiciar as diversas divisões (clivagem) e alterações morfológicas formando mórulas 

até evoluírem para blastocisto (YANAGIMACHI, 1994), estágio adequado para 

realização da transferência ou criopreservação. 

 

2.2 INSULINA 
 

A insulina foi descoberta em 1921, por Banting e Best depois que Van Mering 

e Menkowsky iniciaram suas pesquisas com animais pancreatectomisados (RAW, 

1948). A insulina é um hormônio proteico, anabólico produzido no pâncreas e 

liberado pelas células beta da ilhota pancreática, essencial para regulação de 

diversos processos biológicos. Para que a insulina inicie suas funções é necessário 

que haja a síntese, e isso sucede a partir das células beta do pâncreas, onde a pré-

insulina é clivada em proinsulina no retículo endoplasmático rugoso. O processo da 

conversão ocorre no complexo de golgi, onde a proinsulina sofre clivagem e forma a 

insulina ativa (GOULÃO et al., 2007). Esse hormônio contém 51 aminoácidos, sendo 

21 da cadeia alfa e 30 da cadeia beta, essas cadeias são ligadas por um dissulfeto 

(HASSAN et al., 2014). 
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A insulina é armazenada em grânulos junto com peptídeos C, amilina e outros 

derivados da célula beta (NISHI et al., 1990). A liberação da insulina na corrente 

sanguínea ocorre por exocitose (GOULÃO et al., 2007). 

A insulina tem papel fundamental no controle da homeostase glicêmica por 

meio do estímulo à captação de glicose nos tecidos sensíveis à insulina como: 

músculo esquelético e tecido adiposo, além de ser responsável pela inibição da 

liberação de glicose pelo fígado (KAHN, 2000); em adição, atua no metabolismo de 

lipídeos, síntese proteica, expressão gênica, crescimento, divisão e sobrevivência 

celular (JENSEN, 2009). O excesso de glicose na corrente sanguínea estimula a 

liberação da insulina pelas células beta (JEFFREY et al., 2000), ou seja, a insulina é 

responsável pela entrada e atuação da glicose na célula, para isso ocorrer é 

necessário que a insulina se ligue ao seu receptor na membrana e a glicose seja 

transportada. Esse transporte é feito por diferentes proteínas como as GLUT 

(transporte de glicose), que são específicas para cada tecido e realizam o transporte 

passivo facilitado (MUECKLER; THORENS, 2013) e pelas SGLTs, que são os 

transportadores ativos de glicose acoplados ao sódio (WRIGHT et al., 2011; 

WRIGHT, 2013). 

As proteínas SGLTs são compostas por 6 tipos, sendo SGLT 1 e 2 responsáveis 

para transportar glicose no intestino, coração e rim, já a SGLT 3 atua como sensor 

de glicose nos seguintes orgãos: intestino, fígado, baço, rim e músculo; enquanto, as 

SGLT 4 e 6 transportam inositol e multivitamínicos e a SGLT 5 é a proteína 

fundamental para transportar iodeto de tireoide (LITWACK, 2018). São escassos os 

relatos sobre atuação dessa proteína nos testículos e nos espermatozoides. 

As GLUTs são compostas por 14 proteínas (LITWACK, 2018), além de facilitar 

o transporte de açúcares tem distribuição em diferentes tecidos inclusive na 

membrana plasmática dos espermatozoides (BUCCI, 2011).  

A GLUT 2 é a única que atua como transportador de difusão facilitada expresso 

pelas células beta e também é encontrada em outros tecidos como, hepatócitos, rins 

e intestino, estes transportadores são os primeiros sensores da glicose a ser 

detectados (PAIVA, 2014). Quando a glicose é transportada para o interior da célula, 

a mesma é fosforilada pela enzima glicoquinase e transformada em glicose-6 fosfato 

e logo após a fosforilação vai para via glicolitica e ciclo de krebs gerando adenosina 

trifosfato (ATP). O ATP tem função na ativação da bomba de sódio e potássio e no 

fechamento do canal de potássio. O fechamento desse canal na membrana celular 
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causa despolarização e abertura dos canais de cálcio votagem-depedentes, 

promovendo o influxo de cálcio e a liberação de insulina na corrente sanguínea (FU 

et al., 2013). 

 

2.3 INSULINA X PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES 
 

A insulina é um hormônio que controla a secreção de gonadotrofina e é 

considerado um importante mediador na regulação da esteroidogênese, crescimento 

folicular e maturação (YASEEN et al., 2001; KEZELE et al., 2002). 

Foram identificados receptores de insulina expressos nas células do cumulus 

(CCs) e do oócito (ACEVEDO et al., 2007), podendo atuar em qualquer fase do 

desenvolvimento embrionário, desde zigoto ao blastocisto (SCHULTZ et al., 1992), e 

auxilia na melhora da pré-implantação do embrião juntamente com o hormônio Fator 

de crescimento semelhante à insulina tipo 1 (IGF-1) (SPANOS et al., 2000).  

A concentração de insulina usada na PIVE é bem mais elevada comparada com 

a concentração fisiológica encontrada no soro sanguíneo ou fluido folicular 

(LASKOWSKI et al., 2016). Durante o processo de MIV dos oócitos, os efeitos da 

insulina não estão bem esclarecidos. No entanto, Ocanã-Quero et al. (1998) relataram 

que a suplementação de insulina bovina com 10 mg/mL em meio contendo soro 

aumentou a porcentagem de maturação nuclear, fertilização e clivagem. Já a 

exposição prolongada de insulina (5 mg/mL) durante a maturação de oócito de 

camundongo promoveu a inativação da enzima Glicogen Syntase kinase (GSK3), que 

resultou em anormalidade de formação de fuso meiótico e aumentou a incidência de 

segregação de cromossomo homólogo anormal durante a meiose (WANG et al., 

2003). Entretanto, o maior nível de concentração de insulina (100 ng/mL) no processo 

de maturação na espécie suína denotou a capacidade de aumentar a taxa de 

formação de blastocisto comparada ao meio sem insulina (LEE et al., 2005). 

A adição de insulina ou IGF-1 em níveis fisiológicos durante o cultivo in vitro 

causa redução da apoptose (FABIAN et al., 2004), promove aumento da proliferação 

celular em blastocisto de bovinos, coelhos, humanos e camundongos (HERRLER et 

al.,1998; AUGUSTIN et al., 2003). Por outro lado, o uso elevado de insulina na PIV 

pode aumentar o estresse oxidativo por meio de sua função metabólica nas células, 

podendo ter consequências negativas para o embrião em desenvolvimento 

(LASKOWSKI, 2017). 
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2.4  INSULINA E A QUALIDADE ESPERMÁTICA 

 

O plasma seminal de mamiferos é composto de secreções oriundas de fluídos 

das glândulas sexuais acessórias, epidídimo e sua formação afeta a função 

espermática desde a maturação no epidídimo até a fecundação do oócito no trato 

reprodutivo das fêmeas (MOURA et al., 2011). Durante esse percurso os 

espermatozoides adquirem várias proteínas além de ter contato com hormônios, 

principalmente os produzidos pelos testículos (YANAGIMACHI, 1994). Entre os 

hormônios encontrados no plasma seminal, destacam-se o IGF, a insulina e a leptina, 

por exercerem papel essencial na motilidade espermática, favorecendo a fecundação 

(AHIMA et al., 2000; TENA-SEMPERE; BARREIRO, 2002). 

A insulina é um hormônio importante para regulação do crescimento, 

metabolismo e diferenciação celular. Ela exerce papel fundamental na regulação 

central da função gonadal (AQUILA et al., 2005). Segundo Nakayama et al. (1999), a 

insulina favorece a diferenciação celular nos testiculos, transformando a 

espermatogônia em espermatócito primário pela ligação com os receptores de IGF-I. 

A membrana plasmática e o acrossama do espermatozoide expressam receptores 

para insulina, sendo que ela pode atuar no metabolismo espermático (SILVESTRONI 

et al., 1992), ou seja, esses receptores são responsáveis pela penetração da glicose 

na célula espermática e com isso, são capazes de realizar a função metabólica. 

Além da insulina ser encontrada na membrana plasmática e acrossomal, o 

estudo de Aquila et al. (2005) identificou, por meio de análise imuno histoquímico, 

insulina na peça intermediária e ao longo de todo flagelo do espermatozoide não 

capacitado em nível subacrossomal. Dessa maneira, os espermatozoides humanos 

são capazes de realizar a regulação do metabolismo de glicose já que é capaz de  

expressar e secretar insulina (regulação autócrina) e acredita-se em possível 

envolvimento na indução da capacitação, já que nessa função há um gasto excessivo 

de energia devido ao aumento no metabolismo, sendo a insulina crucial para gerenciar 

o status energético (AQUILA et al., 2005). 

A insulina também é responsável pela manutenção da atividade flagelar, devido 

ao aumento da sua concentração que promove maior captação de glicose pelas 

células espermáticas (TILBURG et al., 2008). No estudo de Abdelmonein et al. (1998), 

verificou-se que adição de insulina, transferrina e selênio no meio de criopreservação 
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de sêmen de chimpanzé, foi capaz de proteger os espermatozoides durante o 

processo de criopreservação e aumentou a motilidade pós congelação, sendo que o 

efeito benéfico dessas substâncias estão relacionadas as suas funções fisiológicas 

como: a estimulação anabólica da insulina, que é capaz de aumentar a motilidade e 

os efeitos do selênio e transferrina que são capazes de eliminar os radicais livres, 

protegendo a membrana plasmática contra peroxidação lipídica. De acordo com 

Tilburg et al. (2006), em ovinos a adição de insulina no meio também teve efeitos 

promissores sobre a integridade do acrossoma, motilidade progressiva, retilinearidade 

e linearidade. 

 

2.4.1 Criopreservação espermática 

 

A criopreservação é um processo que permite manter o metabolismo celular em 

repouso tornando possível bloquear os gastos energéticos e a produção de 

catabólicos, com a finalidade de preservar as características celulares por tempo 

indeterminado (LEITE et al., 2011).  

O processo de criopreservação do sêmen desempenha papel primordial para o 

melhoramento genético (inseminação artificial, transferência e PIVE) e preservação 

de espécies ameaçadas de extinção (WATSON, 2000) além de possibilitar a 

diminuição do risco e custos com aquisição de reprodutores e rápida difusão do 

material genético (VALENTE et al., 2010). 

No entanto, durante o processo de criopreservação podem ocorrer danos 

irreversíveis às membranas espermáticas como mudanças na fluidez, ruptura, edema, 

alterações na ação enzimática e no influxo de cálcio, comprometendo assim suas 

funções (WATSON, 1995). Durante a criopreservação, a membrana espermática 

também sofre peroxidação lipídica, levando à formação de espécies reativas ao 

oxigênio (ROS) que prejudicam a integridade da membrana plasmática e DNA, além 

de reduzir a motilidade dos espermatozoides sobreviventes, levando à diminuição da 

fertilidade (HU et al., 2010). 

Os diluidores auxiliam no processo de criopreservação na tentativa de diminuir 

os danos causados por esse processo (JASKO, 1994), pois auxiliam na preservação 

da integridade e habilidade de fecundação (MANJUNATH et al., 2002). Os danos 

causados durante o processo de criopreservação acontecem quando as células são 

expostas a diferentes situações de estresse, como mudanças de temperatura e 
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estresse osmótico devido à elevada concentração de soluto do diluidor de congelação, 

que levam à formação de cristais de gelo no meio extracelular, comprometendo a 

viabilidade espermática (WATSON, 2000). A primeira mudança acontece quando as 

células espermáticas são expostas à temperatura de refrigeração (5ºC) (SQUIRES et 

al., 1999), já que essa temperatura modifica o estado da membrana plasmática de 

líquido para o estado de gel (MEDEIROS et al., 2002). Tal mudança gera 

consequências irreversíveis sobre a viabilidade dos espermatozoides devido à 

diminuição da motilidade, taxa de glicose e da respiração celular. Além disso, ocorre 

aumento dos danos no DNA e liberação de material intracelular (WATSON, 2000; 

HOLT, 2000). 

No momento que a célula espermática atinge a temperatura negativa (entre 0 e 

-40ºC), inicia-se a fase de congelação, neste período podem ocorrer os principais 

danos às células (WOLFE; BYANT, 2001). Esses danos ocorrem principalmente 

quando o processo de congelação acontece de forma rápida, já que, nessas 

condições há a formação de cristais de gelo que danificam a membrana celular 

(GRAHAM; MOCÉ, 2005). Já quando ocorre de forma lenta, leva à desidratação 

excessiva dos espermatozoides, devido à grande concentração de soluto que é 

responsável por causar danos aos espermatozoides (AMANN; PICKETT, 1987). 

Com o propósito de proteger os espermatozoides durante o processo de 

congelação e descongelação, na tentativa de manter o potencial fertilizante, é comum 

a utilização de crioprotetores, que são classificados em intracelulares (glicerol, 

dimetilsulfóxido, dimetilformamida, etilenoglicol e propilenoglicol) e extracelulares 

(açúcares, proteínas e polímeros sintéticos) (NIEMANN, 1991). Os crioprotetores são 

substâncias necessárias para impedir a formação de gelo intracelular (MEDEIROS et 

al., 2002), minimizando os efeitos deletérios causados pelo processo de 

criopreservação.  

Mesmo com as melhores condições de criopreservação, há perda de 

aproximadamente 50% da população de espermatozoides móveis e, aqueles que 

sobrevivem, podem sofrer alterações que comprometam sua atividade funcional 

(MEDEIROS et al., 2002). Essas, podem levar à perda da integridade das membranas 

plasmática e acrossomais, bem como queda do potencial mitocondrial (CELEGHINI 

et al., 2008) e eventualmente redução na fertilidade (OLIVEIRA et al., 2014). 
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2.4.2 Integridade das membranas plasmática e acrossomal e o potencial mitocondrial 

 

A parte mais vulnerável na estrutura dos espermatozoides durante o processo 

de criopreservação é a membrana plasmática (BORGES et al., 2011), que deve 

permanecer intacta e funcional para permitir a capacidade, proteção, funcionamento 

celular e para o processo de fertilização (ARRUDA; CELEGHINI, 2003). 

Para avaliar a integridade da membrana plasmática, podem ser utilizadas 

sondas fluorescentes. O iodeto de propídio (PI) é um corante fluorescente que se liga 

especialmente ao DNA, não atravessa a membrana plasmática íntegra, e nas células 

que estão com as membranas danificadas coram os núcleos em vermelho 

(CELEGHINI, 2005). A sonda Hoescht 33342 consegue atravessar a membrana 

plasmática íntegra (CELEGHINI, 2005) e atua como um marcador de membrana 

plasmática íntegra quando associado a outra sonda como por exemplo o PI 

(MAXWELL, 1997). 

O acrossomo é importante para o potencial de fertilidade do macho, já que 

dispõe de enzimas que participam efetivamente do processo de fertilização 

(FERNANDES; PIMENTEL, 1997). Essas enzimas são primordiais para os 

espermatozoides penetrarem na zona de pelúcida e para que ocorra a fusão com a 

membrana plasmática do oócito (DIAZ-PERES et al.,1988). Portanto, para os 

espermatozoides se ligarem à zona pelúcida e fecundar o oócito, é necessário que ele 

seja capacitado e passe por reação acrossomal (PEREIRA et al., 2000; BREITBART 

et al., 2005). 

A integridade do acrossoma pode ser avaliada por sondas fluorescentes, tais 

como a aglutinina de Pisum Sativum (PSA), este, tem afinidade a glicoproteínas 

presentes na membrana acrossomal e quando conjugada ao isotiocianato de 

fluorescência (FITC) marca o acrossomo espermático em verde amarelado 

identificando o acrossomo danificado (GRAHAM et al., 1990, FARLIN et al., 1992). 

A mitocôndria é necessária para o processo fisiológico da célula espermática e 

importante na geração de energia, oriunda da produção de ATP proporcionando 

movimento celular (CAMARA; GUERRA, 2008). Essa energia fica localizada na peça 

intermediária responsável pela motilidade espermática, portanto, se ocorrer qualquer 

modificação na função mitocondrial pode provocar alteração na motilidade 

espermática (GRAVANCE et al., 2000). Por essa razão, é essencial avaliar sua 

funcionalidade. 
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Durante o processo de fosforilação oxidativa, são produzidas espécies reativas 

ao oxigênio (EROS) que exercem função fundamental no processo fisiológico. Se a 

mitocôndria sofrer uma disfunção pode levar ao desequilíbrio entre a produção de 

EROS e os mecanismos antioxidantes, propiciando o estresse oxidativo, que por sua 

vez é prejudicial aos espermatozoides. Dessa forma, a mitocôndria está envolvida 

tanto no processo fisiológico quanto patológico da célula espermática (ANGRIMANI et 

al., 2015). A atividade mitocondrial é avaliada como alto e baixo potencial devido a 

sua capacidade de transformar energia para a célula. Para isso, pode ser utilizada a 

sonda JC-1, que determinam o potencial da membrana mitocondrial (SILVA; 

GADELLA, 2006), sendo assim, os espermatozoides que apresentam a peça 

intermediária em vermelho têm alto potencial de membrana mitocondrial e os 

marcados em verde baixo potencial (CELEGHINI, 2005). 

 

2.4.3 Fragmentação de DNA espermático 

 

A formação do DNA espermático inicia durante a espermatogênese, nos 

testículos, nessa fase o DNA está agregado às histonas como em outra célula 

somática qualquer (D'OOCHIO et al., 2007); sendo que sua formação é finalizada 

durante a maturação espermática, na passagem pelo epidídimo, quando o DNA 

espermático passa por uma grande compactação, até 10 vezes mais quando 

comparado com DNA de uma célula somática (MILLER et al., 2010), além de obter a 

forma e o tamanho do núcleo diferentes (DADOUNE, 2003).  

Alguns fatores são determinantes para que ocorra a fragmentação do DNA, entre 

eles têm-se: presença de radicais livres de oxigênio (SUN et al., 1997; GOSALVEZ et 

al., 2006), erro durante a compactação da cromatina no processo de substituição de 

histonas por protaminas (SAILER et al., 1999; GOSALVEZ et al., 2006) e a ocorrência 

de apoptose celular (GOSALVEZ et al., 2006). 

Os danos causados ao DNA podem levar à morte celular, induzir mutação que 

pode refletir na próxima geração ou levar a infertilidade do macho (CARREIRA, 2012). 

Embora o oócito tenha uma capacidade de corrigir danos no DNA espermático antes 

que ocorra a fecundação, essa correção é limitada (DERIJCK et al., 2008). Em vista 

dessas informações ficam bem claras que, a integridade do DNA torna-se um fator 

essencial como indicador da qualidade do espermatozoide (HUGHES et al., 1999). 
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Para detectar danos ao DNA espermático são utilizados diversos testes como: 

ensaio cometa, teste de depressão da cromatina modificada (SCD), tunel, sperm 

chromatin structure (SCSA), laranja de acridina, azul de toluidina, azul de analina, 

técnica de cromomicina A3 (CMA3). Segundo Fonseca (2014), o método SCSA é o 

mais utilizado para detectar danos ao DNA e é capaz de analisar grande quantidade 

celular quando comparado a outros métodos. 

A técnica SCSA foi desenvolvida por Evenson et al. (1980) para avaliar a 

susceptibilidade do DNA espermático, íntegro e fragmentado, por meio da utilização 

da citometria de fluxo com o corante laranja de acridina, que possui propriedades 

metacromáticas. Quando o DNA espermático estiver íntegro a célula apresenta 

coloração verde, e quando está fragmentado apresenta coloração vermelho ou 

alaranjado. 
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3 ARTIGO: EFEITOS DA SUPLEMENTAÇAO DE INSULINA AO 
SÊMEN CRIOPRESERVADO SOBRE A PRODUÇÃO IN VITRO DE 
EMBRIÕES  

 
 
Resumo 
 
A produção in vitro de embriões (PIVE) é uma biotécnica importante para aumentar a 

produtividade do rebanho bovino. Para melhores resultados na PIVE, a adição de 

insulina, hormônio responsável pela regulação da glicose, crescimento e diferenciação 

celular, é capaz de melhorar a taxa de clivagem e do desenvolvimento do estágio final 

do blastocisto. Neste mesmo sentido, foi hipotetizado que a adição de insulina ao 

diluidor de criopreservação pode contribuir na melhorar da taxa de fertilização in vitro 

(FIV). Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar se a adição de insulina ao diluidor de 

criopreservação de sêmen é capaz de melhorar os a eficiência da PIVE em bovinos. 

Foram feitas quatro repetições de PIVE, sendo aspirados folículos provenientes de 

ovários de abatedouro, e selecionados os complexos cumulus-oócito que 

apresentavam camadas de células do cumullus compactas e oócito com citoplasma 

homogêneo (graus I e II). Os oócitos foram submetidos ao processo de maturação in 

vitro (22h/38,5odC/5%CO2). Para a fecundação in vitro (FIV) utilizaram-se dois 

ejaculados de seis touros da raça Nelore. Cada ejaculado foi dividido em duas frações 

iguais, sendo uma fração diluída com Triladyl® (controle) e a outra diluída com Triladyl® 

adicionado de 150 µUI/mL de insulina. Ambas as amostras foram criopreservadas em 

sistema automático. Duas palhetas de sêmen de cada ejaculado de cada tratamento 

foram descongeladas em banho-maria (37ºC/30 segundos), submetidas ao gradiente 

de Percoll e avaliadas quanto à motilidade, vigor, integridade das membranas 

plasmática e acrossomal, potencial mitocondrial e fragmentação de DNA. Além disso, 

na FIV, os oócitos maturados foram distribuídos randomicamente, em dois grupos 

experimentais: Controle (CO) - oócitos maturados que receberam o sêmen diluído 

apenas com o Triladyl® (n=1.587) e Insulina (IN) - oócitos maturados que receberam 

o sêmen diluído com Triladyl® adicionado de insulina (n=1.580). Os oócitos foram 

incubados com o sêmen (18h/38,5oC/5%CO2). Após a FIV os possíveis zigotos foram 

transferidos para o cultivo in vitro obedecendo aos tratamentos e incubados por 8 dias 

(38,5oC/5%CO2/5%O2/90%N2). A resposta da FIV foi determinada pela taxa de 

clivagem, analisando o número de embriões divididos em dois ou mais blastômeros 

(D3). No dia 8, avaliou-se o número de blastocisto e a taxa de desenvolvimento em 
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relação aos possíveis zigotos. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo 

procedimento misto (PROC MIXED) do programa SAS, utilizando-se as repetições 

como blocos. Foi considerada significância de 5%. Não foram notados efeitos da 

suplementação de insulina sobre as taxas de clivagem (CO: 64,22±2,04% x IN: 

63,62±1,69%), taxas de blastocistos (CO: 24,06±2,69% x IN: 20,04±2,54%) e de 

desenvolvimento embrionário (CO: 35,81±3,23% x IN: 30,21±3,37%). Dessa forma, 

conclui-se que nesse estudo a adição de 150 µUI/mL de insulina ao sêmen de bovinos 

não apresentou nenhum efeito citotóxico aos espermatozoides quando comparado 

com o sêmen que não recebeu tratamento e não afetou as taxas de clivagem, porém 

apresentou efeito prejudicial na taxa de blastocistos e de desenvolvimento 

embrionário em bovinos. Contudo, cabe realizar mais estudos para verificar se adição 

de insulina ao sêmen poderia apresentar efeitos benéficos para a PIVE. 

 

Palavras chaves: Touros, FIV, Espermatozoide, Criopreservação 

 
 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

A produção in vitro de embriões (PIVE) é uma técnica que possui diversas 

etapas, desde seleção dos oócitos até a entrega do produto na receptora, sendo seus 

resultados influenciados por diversos fatores (qualidade dos oócitos obtidos, os meios 

utilizados, qualidade do sêmen, entre outros) que podem levar à diminuição da 

produtividade (NICACIO, 2016). Por essa razão, estudos de substâncias como: 

insulina, transferrina, selênio e ácido L-ascórbico no meio da maturação e do 

desenvolvimento embrionário de bovino e outras, poderiam contribuir na melhora da 

qualidade dos embriões (PEREIRA, 2013).  

A insulina é um hormônio peptídeo produzido pelas células das ilhotas de 

Langerhans (SHAHID; SINGH,2019), que desempenha um papel fundamental no 

equilíbrio da captação de glicose e aminoácidos, devido ao efeito mitogênico e anti-

apoptótico. Ela é utilizada na PIV para auxiliar no aumento das taxas de clivagem e 

blastocisto em bovinos (AUGUSTIN et al., 2003; LEE et al., 2005). 

Acevedo et al. (2007) identificaram a presença de receptores de insulina na 

célula do cumulus (CCs) e nos oócitos, e de acordo com Schultz et al. (1992), tanto a 

insulina, o fator de crescimento semelhante à insulina I (IGF-I), quanto o fator de 
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crescimento semelhante a insulina II (IGF-II) expressam receptores no zigoto, e nos 

embriões em desenvolvimento e blastocisto. Além disso, segundo Silvestroni et al. 

(1992), há receptores de insulina na membrana plasmática e acrossomal do 

espermatozoide. Segundo Aquila (2005), os espermatozoides são aptos a secretarem 

insulina que está localizada no nível subacrossomal e por toda cauda, essa secreção 

é proveniente do estímulo da glicose que está presente no plasma seminal, fluido do 

trato reprodutivo da fêmea in vivo (KOCH, 1980) ou pelo meio de cultura in vitro 

(TRAVIS et al., 2001). Tilburg et al. (2006) notaram que quanto maior a concentração 

de insulina no meio de criopreservação de sêmen de ovino, maior foi a quantidade de 

espermatozoides com a membrana do acrossomo íntegra após a descongelação. 

A insulina no gameta masculino está envolvida com a capacitação 

espermática. Conforme Aquila (2005), a incubação de 10 x 106 espermatozoides em 

meio não capacitante foi de 0,1-0,73 µUI/mL, sendo significativamente menor do que 

aquele produzido por espermatozoides incubados em meios de capacitação (4-12 

µUI/mL)  

A síntese de ácido ribonucleico (RNA), ácido desoxirribonucleico (DNA), 

lipídeos, proteinas aumenta as funções intracelulares da membrana plasmática, que 

pode ser responsável por melhorar a sobrevivência espermática após o processo de 

congelação e descongelação (ABDELMONEIN et al., 1998).  

Como se sabe, durante o desenvolvimento embrionário inicial in vivo os 

embriões recebem a insulina por meio de fluidos uterinos e da tuba uterina maternos 

(HERNER, et al., 1989). Por outro lado, durante o cultivo in vitro esses embriões são 

privados desse hormônio materno, desencadeando atraso no seu desenvolvimento 

morfológico e na proliferação celular durante a embriogênese na pré-implantação 

(GARDNER; KAYE, 1991).  

Baseados nessas informações e na escassez de estudos do efeito da adição 

de insulina ao meio de criopreservação do sêmen em bovino sobre a taxa de 

fertilização in vitro (FIV), este estudo foi delineado. A hipótese deste estudo foi que a 

adição de insulina ao meio de criopreservação do sêmen melhora a preservação das 

características dos espermatozoides durante a criopreservação e com isso afeta 

positivamente a taxa de produção in vitro de embriões bovinos. Dessa forma, o 

objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da suplementação de insulina ao diluidor 

de criopreservação espermática de touros sobre a taxa de clivagem, blastocisto e de 
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desenvolvimento embrionário e suas relações com a qualidade espermática pós-

seleção por gradiente de Percoll®. 

 
 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Local e período experimental 
 

O experimento foi realizado no Laboratório de Ensino e Pesquisa em 

Patologia da Reprodução (LEPPaR) do Centro de Biotecnologia em Reprodução 

Animal (CBRA) do Departamento de Reprodução Animal (VRA) da Faculdade de 

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

localizado no Campus “Fernando Costa”, Pirassununga-SP. As análises do sêmen 

pós-percoll e a produção in vitro de embriões foram realizadas no Laboratório de 

Biologia do Espermatozoide (BioSptz) do Departamento de Reprodução Animal 

FMVZ/USP, Campus da Capital, São Paulo-SP. O experimento foi realizado no 

período 23 de outubro de 2017 até 12 de dezembro de 2018. 

O trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), 

da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP), protocolo número CEUA 7131081018. 

 

3.2.2 Processamento do sêmen e divisão dos grupos experimentais 
 

Para este experimento foram utilizados seis touros da raça Nelore mantidos 

em piquetes individuais na Central de Coleta e Processamento de Sêmen Alta 

Genetics do Brasil, Uberaba-MG. As colheitas foram realizadas por vagina artificial a 

cada dois dias no mês de outubro de 2018, e utilizaram-se dois ejaculados de cada 

touro.  

Após a colheita foram avaliados vigor, motilidade e concentração de cada 

ejaculado e em seguida foi dividido em duas frações para diluição em meio de 

criopreservação nos seguintes grupos experimentais: Grupo controle (CO): sêmen 

diluído em meio Triladyl® (n=12) e Grupo Insulina (IN): sêmen suplementado com 150 

µUI/mL de Insulina em meio Triladyl® (n=12). O processo de criopreservação das 

amostras foi realizado em palhetas de 0,25 mL na concentração de 25x106 
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espermatozoides/mL mantidas por 3 horas em refrigeração e depois congeladas em 

sistema automatizado da minitube (Turbofreezer L for freezing bull sêmen in straws). 

 

3.2.3 Produção in vitro de embriões (PIVE) 
 

A capacidade fecundante dos espermatozoides criopreservados e 

suplementados com insulina foi avaliada pela produção in vitro de embriões. Foram 

realizadas 4 repetições.  

Os oócitos para a realização da produção in vitro de embriões foram oriundos 

de ovários de um abatedouro comercial, localizado no município de Piracicaba/SP. 

Após a colheita dos ovários, estes foram transportados em um recipiente térmico a 

37ºC, com solução salina 0,9% e com antibiótico.  

No laboratório os ovários foram lavados com a mesma solução pré-aquecida, 

e em seguida, foram aspirados folículos com diâmetro entre 2 e 8 mm, com seringas 

de 5 mL e agulha 21 G. O líquido folicular aspirado foi depositado em tubo cônico de 

15 mL e mantido em banho-maria por 10 minutos para a sedimentação. 

Após a sedimentação do pellet o líquido folicular foi recuperado com auxílio 

de uma pipeta Pauster e depositado em placas de petri contendo o meio de 

rastreamento (TCM-199 Hepes, gentamicina 50 µg/mL, piruvato 22 µg/mL e soro fetal 

1%) aquecido. Posteriormente, os oócitos foram classificados em lupa estereoscópica, 

com aumento de 2-3 x, em Grau I, II, III e IV, de acordo com Leibfried e First (1979). 

Os oócitos selecionados para MIV foram classificados quanto a integridade e 

compactação das camadas das células do cumulus e homogeneidade do citoplasma, 

sendo grau I e grau II foram lavados três vezes em meio pré MIV (TCM199 Hepes 

suplementando com 10% de SFB, 22 µg/mL de piruvato e 50 µg/mL de gentamicina) 

e três vezes em outro meio MIV (TCM199 Bicabornato suplementado com 10 % de 

SFB, 22 µg/mL de piruvato, 50 µg/mL de gentamicina, 0,5 µg/mL de FSH, 50 µg/mL 

de gonodotrofina coriônica humana e 1 µg/mL de 17-estradiol). Logo após as 

lavagens, os oócitos foram transferidos para placa contendo o meio de MIV e 

separados em gotas de 90 µL, contendo a mesma quantidade de oócitos por gota (20 

oócitos/gota) recobertos por óleo mineral, e maturados em incubadora com 5% de 

CO2, com umidade saturada e temperatura de 38,5 ºC durante 22 a 24 horas (CASTRO 

et al., 2016). 
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Após as 24 horas foi verificada a maturação oocitária em lupa estereoscópica 

com aumento de 2-3 x, observando a expansão das células do cumulus, o 

enegrecimento das mesmas e a característica do ooplasma (WURTH; KRIUP, 1992). 

Após o período de maturação, os oócitos foram lavados três vezes no meio pré-FIV 

(TCM Hepes suplementado com 0,003% de BSA-V, 22 µg/mL de piruvato e 50 µg/mL 

de gentamicina) e logo após foram para a quarta gota, composta pelo meio FIV (TL 

Stock: 50 µg/mL gentamicina, 22 µg/mL piruvato e BSA livre de ácidos graxos com 

agentes capacitores) em seguida os oócitos maturados foram transferidos para placa 

com gota de meio FIV (composto pelo meio FIV mais heparina, penicelamina, 

hipotaurina, epinefrina) sob óleo mineral. 

Para realização da FIV foram descongeladas duas palhetas de sêmen de 

cada touro, sendo uma de cada ejaculado do mesmo tratamento. As palhetas foram 

descongeladas a 37ºC por 30 segundos, o conteúdo das duas palhetas, ambas com 

a mesma concentração (25x106 espermatozoides/mL), foram colocadas em um 

microtubo pré-aquecido, homogeneizado e em seguida avaliado quanto a motilidade 

e o vigor. Para estas análises, uma amostra do sêmen (5 μL) foi colocada entre lâmina 

e lamínula pré-aquecidas na temperatura de 37º C, sendo avaliada por microscopia 

de contraste de fase em aumento de 100x (DIC modelo 80i, Nikon, Tokyo, Japão). A 

motilidade foi estimada em percentual de células móveis (SEAGER; FLETCHER, 

1972) e o vigor em escores de 1 a 5, sendo 1 referente ao movimento mais lento e 

aumentando progressivamente até o escore 5, que se refere a velocidade máxima em 

linha reta. Após as análises da motilidade e do vigor, o sêmen foi depositado 

delicadamente em um gradiente descontinuo de Percoll® (45% e 90%) e centrifugado 

a 6600 g/5 minutos em temperatura de 37ºC. O gradiente de Percoll foi preparado em 

um microtubo de 1,5 mL contendo uma camada de 200 µL de Percoll 90% e uma de 

200 µL de Percoll 45%. 

Depois da centrifugação, o sedimento contendo as células móveis foi 

recuperado e transferido para um microtubo contendo 1 mL de meio FIV sem agentes 

capacitores e novamente centrifugado por 3 minutos a 1100 g para lavagem. Após 

essa centrifugação, uma amostra do pellet foi retirada para avaliação pós-percoll. O 

sedimento ressuspendido foi ajustado para concentração de 25 x 106 

espermatozoides móveis/mL (100.000 espermatozoides móveis/gota). Após o ajuste 

da concentração espermática, cada gota foi inseminada com 4 µL de sêmen e em 

seguida as placas de FIV, foram mantidas em incubadora a 38,5 ºC com alta umidade 
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e 5% de CO2 em ar, por 20 horas. Após as 20 horas os presumíveis zigotos foram 

lavados e o excesso de células do cumulus foi retirado mecanicamente, por pipetagem 

sucessiva em meio pré-FIV. Logo após, foram submetidos a uma segunda lavagem 

no meio SOF (aminoácidos essências e não essencial, soro fetal bovino 5% e 50 

mg/mL gentamicina) e transferidos para placa e cultivados no meio SOF por 8 dias 

em incubadora a 38,5ºC, 5% de CO2, 5% de O2 e 90% de N2, sob alta umidade. 

No 3º dia do cultivo foi realizado o feeding, no qual foi realizada a remoção 

das células do cumulus excedentes e a determinação da taxa de clivagem, que foi 

sucedida quando os presumíveis zigotos sofreram sucessivas divisões celulares e o 

momento em que o meio da placa CIV foi renovado, ou seja, retirou-se 45 µL do meio 

SOF e acrescentou-se a mesma quantidade do mesmo meio, retornando para 

incubadora. Essa renovação de meio ocorreu no dia 5 do cultivo novamente. No dia 

08 do cultivo foi avaliada a taxa de blastocistos e a taxa do desenvolvimento 

embrionário (taxa blastocisto/clivado). 

 

3.2.4 Análise do sêmen pós-Percoll® 

 

Após centrifugação do sêmen em gradiente de Percoll®, uma amostra do pellet 

foi retirada para avaliação, sendo avaliados motilidade e vigor, como descrito 

anteriormente, bem como as membranas e o DNA espermáticos. 

 

3.2.4.1 Avaliação das membranas plasmática, acrossomal e mitocondrial  
 

A avaliação da integridade das membranas plasmática e acrossomal e do 

potencial de membrana mitocondrial, foi realizada utilizando as sondas fluorescentes 

iodeto de propídio (PI), aglutinina da Pisum sativum conjugada ao isotiociato de 

fluoresceína (FITC-PSA) e iodeto de 5,5',6,6'-tetrachloro-1,1',3,3'-tetraethyl-

benzimidazolylcarbocyanine (JC-1). Para realizar essas análises, foram utilizados 7,5 

µL de sêmen, aproximadamente 187.500 células em 30 µL de meio FIV. 

A avaliação das membranas plasmáticas, acrossomais e mitocondrial foi 

realizada simultaneamente na mesma amostra, sendo acrescentadas no mesmo tubo 

10 μM de PI, 5 μg de FITC-PSA e 1 μM de JC-1 (concentração final). Para realização 

da leitura das sondas foi usado o citômetro de fluxo Guava EasyCyte Mini System 
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(Guava Technologies, Hayward, CA, E.U.A), que possui um laser azul operando a 

488nm e emite radiação a laser de 20 mW e os dados referente à fluorescência 

amarela (PM1-photodetector-583nm), vermelha (PM2-photodetector-680 nm) e verde 

(PM-photodetector-525 nm) foram avaliados pelo software FlowJo. Estas análises 

foram realizadas com base no protocolo descrito por Celeghini et al. (2007) e nas 

modificações realizadas por Siqueira (2016). 

 

3.2.4.2 Avaliação da fragmentação do DNA  

 

A avaliação da fragmentação do DNA foi realizada pela técnica Sperm 

Chomatin Structure Assay (SCSA) de acordo com protocolo descrito por Evenson et 

al. (2002) e com pequenas alterações feitas por Simões (2010). Esse procedimento 

foi realizado com 375.000 células, no qual 15 µL de sêmen foi diluído para um volume 

total de 100 µL com tampão de TNE (Tris-HCl 0,01M, NaCl 0,15 M, EDTA 1mM em 

água destilada, com pH7,4) e centrifugado e retirado o sobrenadante, deixando o 

pellet, e em seguida adicionado 50 µL de TNE sob o pellet, homogeneizado e 

incubados imediatamente com 100 µL de solução de detergente ácido (HCl 0,08 M, 

NaCl 0,15 M, Triton x-100 0,1%) com pH 1,2. Após 30 segundos, foi adicionado 300 

µL de solução de laranja de acridina (LA) contendo 6 µg LA/mL de tampão (ácido 

cítrico 0,1 M, Na2HPO4, 0,2 M, EDTA 0,001M, NaCl 0,15 M) com pH 6,0.  

As amostras foram analisadas após 3-5 minutos de incubação a 37ºC 

utilizando o citômetro de fluxo Guava EasyCyte Mini System, descrito anteriormente. 

As células foram classificadas quanto à mudança metacromática verde e 

vermelho, sendo que quando o DNA está íntegro apresenta a cor verde, e quando o 

DNA está danificado apresenta vermelho-alaranjado. Para validação de técnica e 

determinação dos gates de seleção e identificação da população positiva e negativa, 

um controle positivo (células incubadas em detergente ácido modificado 1,2 M HCl, 

pH = 0,1) e negativo foram analisados individualmente e misturados nas seguintes 

proporções 1:3, 1:1 e 3:1. Os gates de seleção e o corte entre a população negativa 

e positiva estabelecidos na validação foram aplicados para todas a análise de todas 

as amostras deste estudo (SIQUEIRA et al., 2016). 
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3.2.5 Análise estatística 

 

Os dados obtidos dos procedimentos experimentais foram analisados 

utilizando o programa estatístico Statistical Analysis System 9.4 (SAS Institute Inc., 

2004), com prévia verificação da normalidade dos resíduos pelo teste de Shapiro-Wilk 

(PROC UNIVARIATE). As variáveis que não atenderam às premissas estatísticas 

foram submetidas à transformação e/ou feita a retirada dos outliers. As variáveis que 

mesmo após as transformações e/ou retirada de outliers não atenderam as premissas 

foram analisadas pela estatística não paramétrica de Kruskal-Wallis.  

Os dados originais ou transformados, quando este procedimento foi 

necessário, foram submetidos à Análise de Variância, pelo procedimento MIXED 

(PROC MIXED do SAS), utilizando-se o teste de Tukey para comparação entre as 

médias, sendo previamente testada a melhor matriz (menor AICC) para cada variável. 

Primeiramente foi feita a observação de interação entre TRATAMENTO x ANIMAL. 

Quando não houve interação foi observado o efeito isolado de tratamento e de animal. 

Foi considerada significância de 5% (P < 0,05) para determinar a ocorrência das 

diferenças estatísticas.  

 
 

3.3 RESULTADOS 

 

O atual trabalho estudou o efeito da adição de insulina ao diluidor de 

criopreservação do sêmen sobre a capacidade de fecundação do espermatozoide na 

FIV. O efeito da insulina na PIVE sobre as taxas de clivagem, de blastocisto e de 

desenvolvimento embrionário podem ser observados na Tabela 1. Não foram notados 

efeitos da adição de insulina ao sêmen sobre a taxa de clivagem (p=0,7745); no 

entanto, notou-se que a adição de insulina reduziu a taxa de blastocisto (p=0,049) e a 

taxa de desenvolvimento embrionário (p=0,0292). 
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Tabela 1: Média ± erro padrão das taxas de clivagem, de blastocisto e de 
desenvolvimento embrionário utilizando-se sêmen controle ou adicionado de 150 
µUI/mL de insulina 

Taxas da PIV Controle Insulina Valor de P 

Taxa de Clivagem (%) 64,21 ± 2,04 63,62 ± 1,69 0,7745 

Taxa de Blastocistos (%) 24,06 ± 2,69 20,04 ± 2,54 0,049 

Taxa de desenvolvimento 
embrionário (%) 

35,81 ± 3,23 30,21 ± 3,37 0,0292 

Fonte: (ALMEIDA, 2020). 
PIV: Produção in vitro de embriões. 

 

Em vista dos resultados, os efeitos de animal (touro) foram avaliados e estão 

apresentados nas Tabelas de 2 a 4. 

Foi observado efeito da taxa de clivagem entre os animais (P< 0,001), como 

apresentado na Tabela 2, sendo que os touros B, C e F apresentaram as maiores 

taxas de clivagem do que os touros A, D e E; no entanto, não houve efeito dos 

tratamentos dentro de cada touros.  

 

Tabela 2: Média ± erro padrão da taxa de clivagem de embriões bovinos fertilizados 
com espermatozoides criopreservados com e sem a adição de insulina nos diferentes 
touros. 

Touro Controle (%) Insulina (%) Média ± E.P.M (%) 

A 60,46 ± 5,11 60,49 ± 2,95 60,47 ± 2,73B 

B 74,12 ± 3,20 69,69 ± 3,21 71,91 ± 2,39A 

C 66,97 ± 1,09 69,12 ± 3,21 68.05 ± 1,62A 

D 53,98 ± 2,97 54,40 ± 4,09 54,19 ± 2,34B 

E 58,02 ± 4,10 59,46 ± 1,92 58,73 ± 2,11B 

F 71,75 ± 4,76 68,59 ± 3,36 70,17 ± 2,76A 

Valor de P   < 0,001 

Fonte: (ALMEIDA, 2020). 
A,B: letras diferentes na coluna significam diferença estatística pelo teste de Tukey. 

 
A taxa de blastocisto também foi diferente (p <0,0001) entre os touros como 

se pode observar na Tabela 3, sendo as melhores taxas para os touros B e F, seguidos 
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do touro C. Notou-se uma variação entre a maior taxa de blastocisto (36,18±2,22%) e 

a menor (6,76±0,97%). 

 
Tabela 3: Média ± erro padrão da taxa de blastocisto fertilizados com espermatozoides 
criopreservados com e sem a adição de insulina nos diferentes touros. 

Touro Controle (%) Insulina (%) Média ± E.P.M 

A 18,73 ± 2,30 13,59 ± 2,58 16,16 ± 1,87C 

B 39,20 ± 2,67 33,17 ± 3,16 36,18 ± 2,22A 

C 24,83 ± 2,15 26,35 ± 0,89 25,59 ± 1,11B 

D 6,59 ± 1,73 6,93 ± 1,74 6,76 ± 0,97D 

E 17,53 ± 2,99 8,59 ± 2,15 13,06 ± 2,40C,D 

F 37,45 ± 6,61 31,64 ± 6,58 34,54 ± 4,45A 

Valor de P   < 0,0001 

Fonte: (ALMEIDA, 2020). 
A,B,C,D: letras diferentes na coluna significam diferença estatística pelo teste de Tukey. 

 

De forma semelhante, a taxa de desenvolvimento embrionário, avaliada no 8º 

dia de cultivo de embriões, foi diferente entre os animais (P< 0,0001), sendo os 

melhores resultados observados para os touros B e F, seguidos do touro C. O pior 

resultado foi encontrado para o touro D. A taxa de desenvolvimento embrionário variou 

entre 50,12±2,04 e 12,32 ±1,53%, conforme pode ser observado na Tabela 4. 

 
Tabela 4: Média ± E.P.M. da taxa de desenvolvimento embrionário após fertilização 
com espermatozoides criopreservados com e sem a adição de insulina nos diferentes 
touros. 

Touro Controle (%) Insulina (%) Média ±E.P.M (%) 

A 31,68 ± 4,90 23,13 ± 5,25 27,41 ± 3,69C 

B 52,77 ± 1,97 47,47 ± 3,29 50,12 ± 2,04A 

C 37,10 ± 3,20 38,19 ± 0,60 37,65 ± 1,52B 

D 12,00 ± 2,68 12,64 ± 1,93 12,32 ± 1,53D 

E 29,89 ± 3,99 14,39 ± 3,31 22,14 ± 3,78C 

F 51,44 ± 6,01 45,45 ± 8,24 48,45 ± 4,85A 

Valor de P   < 0,0001 

Fonte: (ALMEIDA, 2020). 
A,B,C,D: letras diferentes na coluna significam diferença estatística pelo teste de Tukey. 
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Os efeitos de touros podem ser explicados pela qualidade do sêmen 

criopreservado, assim os resultados da qualidade espermática dos touros estão 

apresentados nas Tabelas 5 a 14. 

A motilidade espermática total Pré-Percoll e Pós-Percoll diferiu entre os touros 

quando se considerou a média, mas esta diferença não foi notada, quando os touros 

foram comparados entre os tratamentos (controle e insulina), conforme mostrado na 

Tabela 5, porém não apresentou efeito de tratamento e nem interação entre animal e 

tratamento (P>0,05). 

 

Tabela 5: Média ± erro padrão da motilidade espermática Pré e Pós-Percoll das 
amostras de sêmen criopreservados com ou sem a adição de insulina de touros da 
raça Nelore, utilizadas para a fertilização in vitro. 

Touro 

Pré-Percoll (%) Pós-Percoll (%) 

Controle Insulina 
Média 

±E.P.M. 
Controle Insulina 

Média 
±E.P.M. 

A 67,50 ± 2,50 67,50 ± 2,50 67,50 ± 1,63B 70,00 ± 2,04 71,25 ± 4,26 70,62 ± 2,20C 

B 66,25 ± 4,73 62,50 ± 6,29 64,37 ± 3,71C 73,75 ± 2,39 72,50 ± 2,50 73,12 ±1,61B 

C 70,00 ± 4,08 78,75 ± 1,25 74,37 ± 2,57A 77,50 ± 3,22 80,00 ± 0 78,75±1,56A 

D 60,00 ± 4,08 70,00 ± 0 65,00 ± 2,67B 70,00 ± 2,04 72,00 ± 1,44 71,25±1,25B 

E 76,25 ± 1,25 77,50 ± 3,23 76,87±1,61A 78,75 ± 3,14 76,25 ± 2,39 77,50±1,88A 

F 68,75 ± 3,15 73,75 ± 5,54 71,25±3,09AB 75,00 ± 2,04 77,50 ± 3,22 76,25±1,82A,B 

Valor de 
P 

>0,05 >0,05 0,0068 >0,05 >0,05 0,0122 

Média 
±E.P.M. 

71,66 ± 1,82 68,12 ± 1,61 
 

74,16 ± 1.15 75,00 ± 1,16 
 

Fonte: (ALMEIDA, 2020). 
A,B,C, letras diferentes na coluna significam diferença estatística pelo teste de Tukey. 
 

 

Como pode ser observado na Tabela 6, o vigor espermático não apresentou 

efeito de tratamento, touro e nem efeito de interação entre tratamento e animal 

(P>0,05). 
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Tabela 6: Média ± erro padrão do vigor espermático (escore 1 - 5) Pré e Pós-Percoll 
das amostras de sêmen criopreservado com ou sem a adição de insulina de touros 
da raça Nelore, utilizadas para a fertilização in vitro. 

Touro 

Pré-Percoll Pós-Percoll 

Controle Insulina 
Média ± 
E.P.M. 

Controle Insulina 
Média ± 
E.P.M 

A 3,00±0 3,00 ± 0 3,00±0 3,50 ± 0,28 3,75 ±0,25 3,62 ± 0,18 

B 3,00 ±0 2,97 ± 4,73 2,98 ±0,24 3,57 ±0,42 3,25 ±0,25 3,41 ±0,23 

C 3,37±0,23 3,25 ± 0,25 3,31 ±0,16 3,50 ± 0,50 3,50 ±0,50 3,50±0,32 

D 3,25±0,47 2,75 ± 0,25 3,00±0,26 3,60 ± 0,24 3,25 ±0,25 3,42±0,17 

E 3,22 ±0,13 3,35 ± 0,23 3,28 ±0,12 3,50 ± 0,50 4,12 ±0,12 3,81±0,26 

F 3,35 ±0,23 2,82 ± 0,17 3,08 ±0,16 3,80 ± 0,41 3,25 ±0,25 3,48±0,23 

Média± 
E.P.M 

3,20±0,11 3,02± 0,09 - 3,56 ±0,14 3,52± 0,12 - 

Fonte: (ALMEIDA, 2020). 
Não houve diferença estatística, P>0,05. 

 

Quanto a integridade das membranas plasmática e acrossomal, também não 

foram notados efeitos de tratamento, mas efeito de touro, como pode ser observado 

nas Tabelas de 7 a 10. 

 
Tabela 7: Média ± erro padrão da porcentagem de membrana plasmática íntegra (MPI) 
de sêmen criopreservado de bovinos adicionado ou não com insulina ao diluidor para 
criopreservação. 

Touro Controle (%) Insulina (%) Média ± E.P.M (%) 

A 69,81± 3,55 65,30 ± 5,14 67,56± 3,01A 

B 57,57± 5,53 55,81 ± 2,78 56,69± 2,88A,c 

C 65,93 ± 4,3,2 64,34 ± 4,31 65,14± 2,84A,D 

D 54,47 ± 4,98 55,50 ± 6,42 54,98 ± 3,76B,C,D 

E 57,51 ± 3,11 50,11±5,32 53,81± 3,18B,C, 

F 63,61±1,91 60,28 ± 4,39 61,95 ± 2,27A,C 

Valor de P - - < 0,0004 

Média ± E.P. M 61,48 ± 1,85 58,56 ± 2,07 - 

Fonte: (ALMEIDA, 2020). 
A,B,C,D letras diferentes na coluna significam diferença estatística pelo teste de Tukey. 
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Tabela 8: Média ± erro padrão da membrana acrossomal íntegra (MAI) das amostras 
de sêmen criopreservado de bovinos adicionadas ou não de insulina. 

Touro Controle (%) Insulina (%) Média ± E.P.M (%) 

A 78,70± 3,21 75,75± 5,21 67,56± 3,01A 

B 63,22 ± 5,05 65,12 ± 3,0,7 56,69± 2,88A,c 

C 80,92 ± 1,18 80,62 ± 2,23 65,14± 2,84A,D 

D 61,42 ± 3,42 63,10 ± 2,34 54,98 ± 3,76B,C,D 

E 68,57 ± 3,25 60,95± 3,93 53,81± 3,18B,C, 

F 69,70 ± 3,38 67,88 ± 3,54 61,95 ± 2,27A,C 

Valor de P   <0,0004 

Média ± 
E.P.M. 

70,42 ± 1,95 68,90 ± 1,94  

Fonte: (ALMEIDA, 2020). 
A,B,C letras diferentes na coluna significam diferença estatística pelo teste de Tukey. 

 

Quando se avaliou a porcentagem de células espermáticas apresentando 

simultaneamente integridade das membranas plasmática e acrossomal (PIAI), 

também foram encontradas diferenças entre animais (p=0001), variando entre 44,82 

± 2,77 e 61,96 ± 3,45 conforme mostrado na Tabela 9. 

 
Tabela 9: Média ± E.P.M. da porcentagem de espermatozoides com membrana 
plasmática íntegra e acrossomal íntegra (PIAI) tratado com 150µUI/mL de insulina e 
controle. 

Touro Controle (%) Insulina (%) Média ± E.P.M. (%) 

A 63,57 ± 4,80 60,35 ± 5,54 61,96 ± 3,45A 

B 49,07 ± 6,08 48,35 ± 3,56 48,71 ± 3,26B 

C 61,77 ± 4,82 60,60 ± 4,86 61,18 ± 3,18A 

D 44,40 ± 3,74 45,70 ± 5,16 45,05 ± 2,96BC 

E 48,72 ± 2,11 40,92 ± 4,60 44,82 ± 2,77BC 

F 57,15 ± 3,19 53,07 ± 5,91 55,11 ± 3,20AB 

Valor de P >0,05 >0,05 < 0,0001 

Média ± E.P. M 54,11 ± 2,15 51,50 ± 2,36  

Fonte: (ALMEIDA, 2020). 
A,B,C, letras diferentes na coluna indicam diferença estatística pelo teste de Tukey. 
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Tabela 10: Média ± E.P.M. da porcentagem de espermatozoides com membrana 
plasmática lesada e acrossoma lesado (PLAL) de sêmen criopreservado adicionado 
ou não de insulina Pós-Percoll. 

Touro Controle (%) Insulina (%) Média ± E.P.M. (%) 

A 15,12 ± 2,12 19,29 ± 5,21 17,20± 2,72 C 

B 28,30 ± 49,9 27,45 ± 3,47 27,87 ±2,82A 

C 14,90 ± 1,03 15,62 ± 2,18 15,26±1,12C 

D 28,47 ± 2,75 27,12 ± 2,93 27,80±1,18A 

E 22,62 ± 3,16 29,80± 4,86 26,21±3,01AB 

F 23,85 ± 2,11 24,90 ± 2,12 24,37±1,40AB 

Valor de P >0,05 >0,05 P<0001 

Média ± E.P.M 22,21 ± 1,57 24,03 ± 1,68  

Fonte: (ALMEIDA, 2020). 
A,B,C, letras diferentes na coluna significam diferença estatística pelo teste de Tukey. 
 

 

O potencial de membrana mitocondrial não diferiu entre os tratamentos 

(insulina e controle), nem entre os touros, seja para o percentual de espermatozoides 

com alto (Tabela 11), intermediário (Tabela 12) e baixo (Tabela 13). 

 
Tabela 11: Média ± erro padrão de espermatozoides com alto potencial de membrana 
mitocondrial das amostras de sêmen criopreservados com ou sem a adição de 
insulina. 

Touro Insulina (%) Controle (%) Média ± E.P.M. (%) 

A 24,26 ±8,53 22,92±3,36 23,59 ±4,25 

B 30,40 ±12,2 26,79 ±13,8 28,59±8,57 

C 31,72 ±10,3 29,02±8,71 30,37±6,30 

D 25,49 ±11,3 29,40±12,5 27,44±7,87 

E 31,12 ±7,39 29,70±4,27 30,41±3,96 

F 39,74 ±11,2 39,66 ±16,85 39,70±8,76 

Média ± E.P.M 30,45±3,87 29,14 ±3,89  

Fonte: (ALMEIDA, 2020). 
Não houve diferença estatística, P>0,05. 
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Tabela 12: Média ± erro padrão de espermatozoides com intermediário potencial de 
membrana mitocondrial das amostras de sêmen criopreservados com ou sem a 
adição de insulina. 

Touro Insulina (%) Controle (%) Média ± E.P.M. (%) 

A 53,45±4,81 57,42 ± 2,29 55,43±2,58 

B 48,22±10,4 49,27±1,11 48,75±7,07 

C 49,32±5,08 54,020±6,55 51,67±3,94 

D 48,00± 8,20 41,65 ± 8,14 44,82±5,48 

E 43,10 ±5,39 50,67±7,64 46,88±4,54 

F 38,26 ± 11,9 38,70 ±14,73 38,48±8,47 

Média ± E.P.M 47,09 ± 2,94 49,05 ± 3,38 - 

Fonte: (ALMEIDA, 2020) 
Não houve diferença estatística, P>0,05. 

 
 
Tabela 13: Média ± erro padrão de espermatozoides com baixo potencial de 
membrana mitocondrial das amostras de sêmen criopreservados com ou sem a 
adição de insulina. 

Touro Insulina Controle Média ± E.P.M 

A 23,10 ± 3,83 20,75 ± 1,75 21,92 ± 1,99 

B 22,32 ± 2,16 24,60 ± 3,64 23,46 ± 2,00 

C 19,60 ± 5,85 18,27 ± 4,74 18,94 ± 3,49 

D 27,15 ± 4,85 19,76 ± 1,74 23,98 ± 3,06ª 

E 20,26 ± 4,02 20,70 ± 4,58 20,51 ± 2,88 

F 22,50 ± 4,66 19,92 ± 3,97 21,02 ± 2,80 

Média ± E.P.M 22,59 ± 1,67 20,7 ± 1,41  

Fonte: (ALMEIDA, 2020). 
Não houve diferença estatística, P>0,05. 

 
 

Também não foram notadas diferenças entre os tratamentos e entre os touros 

quanto ao índice de fragmentação de DNA, como apresentado na Tabela 14. 
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Tabela 14: Média ± erro padrão da fragmentação de DNA nas células espermática 
criopreservadas com diluidor acrescido ou não de 150 µUI/mL de insulina. 

 

Touro Insulina Controle Média ± E.P.M 

A 0,08 ± 0,01 0,09 ± 0,01 0,08 ± 0,01 

B 0,06 ± 0,02 0,10 ± 0,02 0,08 ± 0,01 

C 0,07 ± 0,01 0,09 ± 0,02 0,08 ± 0,01 

D 0,08 ± 0,02 0,11± 0,01 0,10 ± 0,01 

E 0,07 ± 0,02 0,07 ± 0,02 0,07 ± 0,01 

F 0,09 ± 0,02 0,06 ± 0,01 0,08 ± 0,01 

Média ± E.P.M 0,079 ± 0,008 0,091 ± 0,007  

Fonte: (ALMEIDA, 2020). 
Não houve diferença estatística, P>0,05. 

 

3.4 DISCUSSÃO 

 

A insulina é um hormônio metabólico que tem papel fundamental na regulação 

da homeostase do corpo e importante função na reprodução e no desenvolvimento 

inicial do embrião (LASKOWSKI et al., 2016). Além disso, a insulina atua sobre as 

células da linhagem espermática promovendo diferenciação durante a fase de 

espermatócito primário pela ligação dos receptores de IGF-I (NAKAYAMA et al., 

1999). Os espermatozoides possuem receptores de insulina na membrana plasmática 

e acrossomal (SILVESTRONI et al., 1992). Diante disso, no atual trabalho pesquisou-

se o efeito da adição da insulina ao diluidor de criopreservação do sêmen bovino e 

seus efeitos sobre a qualidade espermática e a capacidade de fecundação in vitro. 

Para investigar o efeito da insulina sobre o espermatozoide foram avaliadas as taxas 

de clivagem no D3, de blastocisto no D8 e de desenvolvimento embrionário, bem como 

a qualidade espermática foi avaliada, considerando motilidade, vigor, membranas 

plasmática, acrossomal e mitocondrial e fragmentação de DNA. O esperado era que 

a insulina fosse capaz de aumentar a taxa de clivagem, desenvolvimento embrionário 

e de blastocisto, porque deveria melhorar a qualidade espermática e 

consequentemente o poder fecundante do espermatozoide, porém os resultados 
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apresentados mostram que a insulina, neste estudo, não foi capaz de melhorar a 

qualidade espermática. 

Sabe-se que a insulina é responsável em movimentar a glicose através da 

membrana plasmática para dentro da célula. A glicose, por sua vez, é responsável 

em fornecer energia para a célula espermática realizar suas funções como: 

motilidade, capacitação, penetração da zona pelúcida e fusão de membranas entre 

espermatozoide e ovócito (TRAVIS et al., 2001). Neste sentido, Tilburg (2006), 

mostrou que a insulina adicionada ao diluente de resfrigeração do sêmen de ovino 

foi capaz de induzir o aumento na motilidade progressiva, retilinearidade, linearidade, 

e do batimento do flagelo, além disso, melhorou a integridade de acrossoma das 

células espermáticas, e conforme Shokri et.al. (2019), a insulina apresenta 

diminuição significativa na fragmentação de DNA em sêmen criopreservado de 

humano e aumento a motilidade.  

Além da insulina apresentar efeitos benéficos na qualidade espermática, há 

estudos que relatam efeitos eficazes sobre a PIVE, quando adicionada concentração 

adequada ao meio de cultivo, melhorando o desenvolvimento embrionário na pré-

implantação, devido a atividades miogênicas e antiapoptóticos (AUGUSTIN et al., 

2003, BYRNE et al.,2002). Já no estudo de Mihalik et al. (2000), a insulina em meio 

SOF não teve efeito significativo sobre a taxa de desenvolvimento embrionário de 

bovinos e nem sobre o número de células nos blastocistos, mas em camundongo 

apresentou efeitos benéficos. Neste sentido, no presente estudo buscou-se avaliar se 

quando se utiliza sêmen criopreservado com diluidor acrescido de insulina, esta 

poderia apresentar um efeito benéfico sobre a PIVE. No entanto, neste estudo o 

acréscimo da insulina ao diluidor do sêmen não mostrou efeito sobre a taxa de 

clivagem, mas apresentou um efeito negativo sobre a taxa de blastocisto (P=0,049) e 

de desenvolvimento embrionário (P=0,029), nos quais se mostraram menores quando 

utilizados os espermatozoides criopreservados com insulina em relação ao controle. 

A utilização de insulina em meio de fecundação e no meio de cultivo pode aumentar 

o estresse oxidativo, conforme descrito por Barroso et al. (2006), que o estresse 

oxidativo pode resultar em falha ou atraso na fecundação e/ou desenvolvimento 

embrionário. Esta explicação é suportada pela afirmação de Laskowski (2017), de que 

o uso elevado de insulina pode aumentar o estresse oxidativo devido a sua função 

metabólica, causando várias mudanças que comprometem a sobrevida do embrião 

como: alterações no fenótipo ou na expressão gênica devido a dependência da 
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insulina. Uma vez que este autor (LASKOWSKI, 2017) encontrou resultados 

semelhantes aos encontrados no presente estudo, notou que o aumento da insulina 

causou impacto negativo sobre a maturação dos oócitos e a taxa do desenvolvimento 

do blastocisto, enquanto a taxa de clivagem não apresentou nenhuma alteração. 

No entanto, em outro estudo desenvolvido por Augustin et al. (2003) foi 

observado efeito positivo da insulina na taxa de clivagem, e no estudo de Ocana-

Quero et al. (1998) a suplementação de insulina em meio de maturação apresentou 

efeito positivo na maturação nuclear, fertilização e na taxa de clivagem. Matsui et al. 

(1995a) sugerem que a suplementação de insulina ao meio de maturação melhora a 

taxa de clivagem (fecundação) pelo seu efeito sobre as células do cumulus, que é 

capaz de sintetizar glicosaminoglicanos, como o ácido hialurônico (BALL et al., 1982). 

O ácido hialurônico foi relatado por Handrow et al. (1982) como indutor da reação do 

acrossoma de bovinos, ou seja, é responsável por culminar com a capacitação 

espermática. No estudo de Matsui et al. (1995b), a suplementação de insulina no 

cultivo embrionário apresentou aumento na taxa de mórula avaliada no dia 5 (D5) após 

inseminação, com isso, parece melhorar o desenvolvimento do embrião. Esta melhora 

pode estar relacionada com a mudança na qualidade e quantidade da síntese de 

proteína para iniciar uma nova síntese de RNA entre 8 e 16 células (OCAÑA-QUERO 

et al.,1998), esses RNAs são importantes para atuar no desenvolvimento embrionário. 

Para aumentar a compreensão dos resultados obtidos, os dados também 

foram avaliados considerando os efeitos de touro, uma vez que a suplementação da 

insulina poderia ter efeitos para ejaculados de determinados animais em detrimento 

de outros. Assim, o atual estudo mostrou efeito de touro sobre as taxas de clivagem, 

de blastocisto e de desenvolvimento embrionário, mostrando variação entre touros, 

confirmando os achados de Palma e Sinowantz (2004), que observaram diferenças 

entre touros para as taxas de clivagem e blastocisto. Contudo, a suplementação de 

insulina não diferiu entre os touros. Além disso, as taxas de clivagem, blastocisto e 

desenvolvimento embrionário dos touros, não foram relacionadas com a qualidade 

espermática pós-percoll. 

Por fim, a insulina também não foi capaz de causar nenhum efeito sobre a 

qualidade espermática pós-percoll das amostras de sêmen; já que as características 

de motilidade, vigor, integridade das membranas plasmática e acrossomal, potencial 

de membrana mitocondrial e fragmentação de DNA não diferiram entre os grupos 

suplementados ou não com insulina. Por essa razão, acredita-se que a insulina não 
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foi capaz de influenciar os efeitos negativos na PIVE, sugere-se que a diminuição da 

taxa de blastocisto e de desenvolvimento embrionário possam estar relacionados com 

o cultivo, já que é uma das fases críticas que afeta diretamente o desenvolvimento 

embrionário, reduzindo a viabilidade e a qualidade do blastocisto o que pode refletir 

em redução na eficiência da implantação embrionária (YOUNG et al.,1998). 

 

 

3.5 CONCLUSÃO 

 

A insulina adicionada ao meio de criopreservação do sêmen, quando utilizado 

na PIV, não afeta a taxa de clivagem, mas causa efeitos negativos sobre as taxas de 

blastocisto e de desenvolvimento embrionário. 

 

.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 



54 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Com este estudo foi possível avaliar o efeito da insulina adicionado ao meio 

de criopreservação do sêmen sobre a produção de embriões in vitro, bem como seus 

efeitos sobre a qualidade espermática, com foco na motilidade, vigor, integridade das 

membranas plasmática e acrossomal, potencial de membrana mitocondrial e 

fragmentação do DNA espermático. A adição da insulina não causou efeitos sobre a 

taxa de clivagem, mas foi notado efeito negativo sobre a taxa de blastocisto e de 

desenvolvimento embrionário na PIV em bovinos. Além disso, foi notado efeito de 

touros sobre as taxas da PIV, apesar de não serem notados efeitos sobre a qualidade 

espermática. 
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