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RESUMO

KAWAI, G. K. V. Estudo do status oxidativo durante a refrigeração de sêmen de cães.
2022. 67 p. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022.
O sêmen refrigerado de cães apresenta maior taxa de concepção, facilidade no transporte, pois
dispensa a utilização de nitrogênio líquido e fácil aplicação na inseminação artificial pela via
intravaginal em relação ao sêmen criopreservado. Entretanto, os espermatozoides sofrem uma
modificação em sua estrutura lipídica ao passar da fase líquido-cristalina para fase gel levando
a alteração na permeabilidade e resistência da membrana plasmática. A característica
espermática que confere maior resistência à membrana plasmática é a alta concentração de
ácidos graxos poli-insaturados (PUFAs), predominantemente o ácido docosahexaenoico. Por
outro lado, os PUFAs tornam os espermatozoides mais suscetíveis à peroxidação lipídica.
Neste contexto, avaliou-se a suscetibilidade de espermatozoides de cães refrigerados a 5 oC,
durante 24 horas, após a incubação com as diferentes espécies reativas de oxigênio:
superóxido (O2•-), radical hidroxila (OH•), soluções de peróxido de hidrogênio (H2O2) e o
subproduto da peroxidação lipídica, malondialdeído (MDA). Além disso, objetivamos
determinar a terapia antioxidante ideal para a refrigeração seminal de cães nas condições aqui
apresentadas. Ejaculados provenientes de 10 animais hígidos (N = 10), entre 2 e 6 anos, foram
coletados e refrigerados (50×106 espermatozoides/mL) durante 24 horas. Posteriormente,
foram submetidos ao desafio oxidativo pela incubação com os sistemas geradores de
superóxido, radical hidroxila, soluções de peróxido de hidrogênio e malondialdeído. As
amostras foram analisadas quanto à cinética espermática (CASA – Computer Assisted Sperm
Analysis), integridade de membrana plasmática (Eosina-Nigrosina) e acrossomal (Fast-green
Rosa-bengala), atividade mitocondrial (3, 3 diaminobenzidina), peroxidação lipídica (ensaio
TBARS) e quanto à atividade enzimática da superóxido dismutase. Para a análise estatística,
utilizou-se o teste LSD (Least Significant Difference), considerando-se nível de significância
inferior a 0,05 para efeito significativo.

Palavras-chave: Estresse oxidativo. Espécies reativas de oxigênio. Malondialdeído.
Peroxidação lipídica. Espermatozoides caninos.

ABSTRACT

KAWAI, G. K. V. Study of oxidative status during the chilling of dog sperm. 2022. 67 p.
Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022.
Chilled dog spermatozoa has a higher conception rate, ease of transport, as it does not require
liquid nitrogen and is easy to apply in artificial insemination via intravaginal compared to
cryopreserved semen. However, spermatozoa undergo changes on lipid structure when
passing from the liquid-crystalline phase to the gel phase, compromising the permeability and
resistance of the plasma membrane. The sperm characteristic that confers greater resistance to
the plasma membrane is the high concentration of polyunsaturated fatty acids (PUFAs),
predominantly docosahexaenoic acid. On the other hand, PUFAs make sperm more
susceptible to lipid peroxidation. In this context, the susceptibility of chilled dog spermatozoa
at 5oC for 24 hours after incubation with different reactive oxygen species was evaluated:
superoxide anion (O2•-), hydroxyl radical (OH•), hydrogen peroxide solution (H2O2) and the
by-product of lipid peroxidation, malondialdehyde (MDA). In addition, we aimed to
determine the ideal antioxidant therapy for chilled dog spermatozoa under the conditions
presented here. Ejaculates from 10 healthy animals (N = 10), aged between 2 and 6 years,
were collected and chilled (50×106 sperm/mL) for 24 hours. Subsequently, were submitted to
oxidative challenge by incubation with generating systems of superoxide anion, hydroxyl
radical and solutions of hydrogen peroxide and malondialdehyde. Samples were analyzed for
sperm kinetics (CASA - Computer Assisted Sperm Analysis), plasma membrane integrity
(Eosin-Nigrosin) and acrossomal (Fast-green Rose-bengal), mitochondrial activity (3, 3
diaminobenzidine), lipid peroxidation (assay TBARS) and for the superoxide dismutase
enzymatic activity. For statistical analysis, the LSD (Least Significant Difference) test was
used, considering a significance level lesser than 0.05 for a significant effect.

Keywords: Oxidative stress. Reactive oxygen species. Malondialdehyde. Lipid peroxidation.
Canine sperm.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente o Brasil é o terceiro maior país em população total de animais de
estimação com 139,3 milhões de indivíduos, dos quais 54,2 milhões são representados por
cães. Estes números mostram a importância e o potencial deste setor para a economia
brasileira. Os diversos segmentos do setor como a cadeia de alimentos, medicamentos
veterinários, saúde e higiene representam 0,36% do PIB brasileiro, o qual se destaca entre os
setores de utilidades domésticas e automação industrial [2].
O cão é um dos principais animais domésticos e desempenha uma infinidade de papéis
na sociedade [3]. Dentre suas funções, podemos destacar a detecção de artigos em locais de
difícil acesso. Assim, são considerados o meio mais eficaz de interceptar substâncias ilegais,
explosivos [4] e contrabandos devido à sua alta capacidade de detecção e custo relativamente
baixo [5]. Cães de faro são treinados para uma ampla variedade de funções, como por
exemplo, detectar espécies de animais de vida livre [6,7], excremento de animais para
monitoramento de vida selvagem [8,9], alterações na saúde humana e contaminação ambiental
[10–12], cadáveres e detritos humanos [13,14], câncer [15,16], detecção de estro em vacas
(Bos taurus) [17] e vírus bovinos (diarreia viral, herpesvírus tipo 1, parainfluenza tipo 3) [18].
O crescente reconhecimento dos cães de faro para a detecção de explosivos levou a
uma sobrecarga no fornecimento de cães devido ao aumento mundial em seu uso em
operações militares e de segurança. Sabe-se que a maior ou menor capacidade de faro de um
cão apresenta uma base genética e pode ser observada precocemente em filhotes, resultando
em um menor tempo de treinamento [19]. Dessa forma, uma alternativa para diminuir esta
sobrecarga seria o emprego de biotécnicas reprodutivas para otimizar a utilização do material
genético destes animais de interesse na inseminação artificial. Neste sentido, a refrigeração
seminal seria o método mais simples, difundido em vários países para transportar e manter a
viabilidade do sêmen destes animais por curtos períodos [20].
Entretanto, quando a amostra seminal é submetida à diminuição de temperatura,
ocorre uma progressiva modificação lipídica da fase líquido-cristalina para fase gel,
resultando na perda da elasticidade da membrana plasmática [1]. A maioria dos lipídios pode
sofrer essa alteração acima de zero grau [1], entre 4 e 8ºC [21]. Por outro lado, os
espermatozoides apresentam uma alta concentração de ácidos graxos poli-insaturados
(PUFAs) em sua membrana [22], os quais conferem flexibilidade à célula [23] e resistência ao
choque térmico [22]. Apesar de imprescindíveis para os eventos fisiológicos da membrana
plasmática, esses lipídios são mais suscetíveis aos efeitos deletérios das espécies reativas de
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oxigênio (EROs) [23,24], que podem resultar em redução ou perda da fertilidade e formação
de subprodutos citotóxicos [22].
As EROs são produzidas nas mitocôndrias a partir do metabolismo celular para
produzir energia [25]. Concentrações ideais de EROs são essenciais para eventos fisiológicos
como a fertilização. Por outro lado, o desequilíbrio entre EROs e antioxidantes reguladores
resulta no chamado estresse oxidativo [24]. Por apresentar um reduzido citoplasma e limitada
concentração de antioxidantes intracelulares, o espermatozoide torna-se extremamente
suscetível a este evento [25–27]. Neste sentido, a terapia antioxidante durante a refrigeração
seminal [28] parece ser uma forma de prevenção deste efeito negativo.
Baseado nessas assertivas, o presente estudo foi estruturado em 2 capítulos. O objetivo
do primeiro capítulo foi comparar o efeito das espécies reativas de oxigênio e do subproduto
da peroxidação lipídica para identificar a mais deletéria para os espermatozoides de cães
refrigerados a 5oC durante 24 horas, após a incubação com as diferentes espécies reativas de
oxigênio: superóxido (O2•-), radical hidroxila (OH•), soluções de peróxido de hidrogênio
(H2O2) e do subproduto da peroxidação lipídica, malondialdeído (MDA). No segundo
capítulo, objetivou-se comparar o efeito da adição de antioxidantes no diluidor comercial de
refrigeração seminal de cães visando a melhora na qualidade espermática pós refrigeração.
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2 HIPÓTESE

Espermatozoides caninos sob refrigeração são suscetíveis a determinada(s) espécie(s)
reativa(s) de oxigênio. Dessa forma, a terapia antioxidante utilizando o antioxidante
específico, adicionado ao diluidor comercial, é capaz de prevenir e/ou diminuir os danos
oxidativos causados nos espermatozoides de cães sob refrigeração durante 24 horas.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL
Determinar a terapia antioxidante ideal para melhorar a qualidade do sêmen de cães
refrigerados a 5oC, durante 24 horas

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Avaliar a suscetibilidade de espermatozoides de cães refrigerados a 5 oC, durante 24
horas, após a incubação com as diferentes espécies reativas de oxigênio, superóxido
(O2•-), radical hidroxila (OH•), soluções de peróxido de hidrogênio (H2O2) e o
subproduto da peroxidação lipídica, malondialdeído (MDA)
Avaliar o efeito do diluidor comercial contendo o antioxidante específico para a espécie
reativa mais deletéria na cinética espermática, na funcionalidade de membranas
plasmática e acrossomal, na atividade mitocondrial e na peroxidação lipídica
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RESUMO

A refrigeração seminal é uma técnica frequentemente utilizada na reprodução assistida,
principalmente no transporte de sêmen. Aumenta o tempo de viabilidade espermática,
contribui para a propagação de material genético e, consequentemente, da diversidade
genética. Entretanto, este processo causa alterações na estrutura lipídica dos espermatozoides.
Essa modificação é caracterizada pela passagem da fase líquido-cristalina para fase gel e
resulta no comprometimento da elasticidade da membrana plasmática, afetando a resistência
do espermatozoide ao choque térmico. Esta resistência é resultante da presença de lipídios
polinsaturados, os quais apresentam ligações duplas que tornam a membrana plasmática mais
flexível. Por outro lado, as ligações adjacentes a estas ligações duplas são facilmente clivadas
pelas espécies reativas de oxigênio (EROs), gerando comprometimento celular irreversível.
Assim, a escolha da terapia antioxidante ideal é dependente da identificação da substância
(EROs e/ou malondialdeído) mais deletéria para os espermatozoides caninos. Portanto,
ejaculados provenientes de 10 animais (N = 10) hígidos, entre 2 e 6 anos, foram coletados,
diluídos em BotuDog (Botupharma®, Botucatu, SP, Brasil) na concentração de 50×106
espermatozoides por mililitro e refrigerados durante 24 horas, a 5oC em dispositivos de
refrigeração BotuFLEX® (Botupharma®, Botucatu, SP, Brasil). Posteriormente, cada
ejaculado foi dividido em 5 alíquotas e estas foram submetidas ao desafio oxidativo pela
incubação com os sistemas geradores de superóxido, radical hidroxila, soluções de peróxido
de hidrogênio e malondialdeído, durante 30 minutos a 37ºC. As amostras foram avaliadas
quanto á cinética espermática (CASA - Computer Assisted Sperm Analysis), integridade de
membranas

plasmática

e

acrossomal

(eosina-nigrosina

e

fast-green/rosa-bengala,

respectivamente), atividade mitocondrial (3, 3 diaminobenzidina), peroxidação lipídica
(ensaio TBARS) e atividade enzimática da superóxido dismutase. O radical hidroxila foi mais
deletério para a cinética espermática e atividade mitocondrial, sugere-se a utilização de
antioxidantes não-enzimáticos como vitamina C e vitamina E na suplementação de diluidor de
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refrigeração seminal para a melhora da qualidade espermática de cães durante o processo de
refrigeração.

Palavras-chave: Antioxidantes enzimáticos. TBARS. CASA. Sêmen refrigerado.

23

4.1 INTRODUÇÃO

A inseminação artificial é a biotécnica reprodutiva mais frequentemente aplicada na
reprodução de cães [29], com destaque para a utilização de sêmen refrigerado [30]. A
refrigeração seminal é uma técnica frequentemente utilizada na reprodução assistida,
principalmente para o transporte de sêmen, reduzindo o custo do deslocamento dos animais.
Esta técnica permite manter a viabilidade espermática durante um curto período de tempo,
além de contribuir para a propagação de material genético e, consequentemente, da
diversidade genética [21].
Entretanto, quando os espermatozoides atingem uma temperatura entre 4 e 8ºC [21],
sofrem uma modificação progressiva na estrutura lipídica passando da fase líquido-cristalina
para fase gel. Consequentemente, ocorre uma diminuição da elasticidade da membrana
plasmática [1]. A composição lipídica da membrana plasmática é essencial para a manutenção
da resistência do espermatozoide ao choque térmico [22], isso ocorre devido à alta
concentração de ácidos graxos poli-insaturados (PUFAs), predominantemente o ácido
docosahexaenoico (DHA) [22].
Estes lipídios apresentam ligações duplas que conferem flexibilidade à membrana
[23], tornando o espermatozoide mais resistente ao choque térmico [22]. Além disso, são
imprescindíveis para o adequado funcionamento da membrana plasmática durante a
fertilização. No entanto, ligações entre carbono e hidrogênio adjacentes à ligação dupla são
mais suscetíveis à clivagem pelas espécies reativas de oxigênio (EROs) [23,24], levando a
alteração da estrutura e permeabilidade, redução ou perda da fertilidade e formação de
subprodutos citotóxicos [22].
As EROs são produzidas durante o metabolismo celular dentro das mitocôndrias e
resultam da redução enzimática do oxigênio na produção de energia [25]. Quando em
concentrações ideais, as EROs desempenham um papel fisiológico fundamental no processo
de fertilização, promovendo a capacitação espermática, reação acrossomal, e ligação
espermatozoide-oócito. Por outro lado, quando a concentração fisiológica é ultrapassada, ou
quando temos o esgotamento dos mecanismos antioxidantes reguladores, ocorre o estresse
oxidativo [24]. Este evento é extremamente deletério para os espermatozoides, pois estes
apresentam um citoplasma reduzido e consequentemente limitada concentração de
antioxidantes intracelulares [25–27]. Assim, uma alternativa para evitar esse efeito negativo
seria a terapia antioxidante durante a refrigeração seminal [28]. No entanto, muitos estudos
avaliaram o efeito dos antioxidantes nos espermatozoides e obtiveram resultados
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controversos, possivelmente pela utilização de antioxidantes inadequados [31,32]. Cada ERO
é suscetível a um sistema antioxidante específico e a utilização de um antioxidante
inadequado pode ser ineficaz ou até mesmo deletério. Nesse sentido, a escolha do
antioxidante ideal depende da identificação da ERO mais deletéria para os espermatozoides.
Neste contexto, o objetivo do estudo foi comparar o efeito das espécies reativas de
oxigênio e do subproduto da peroxidação lipídica para identificar a substância mais deletéria
para os espermatozoides de cães refrigerados a 5oC durante 24 horas.

4.2 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA)
da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo
(FMVZ/USP; protocolo número 1817031121) e realizado de acordo com as diretrizes éticas
para experimentos com animais. A menos que indicado de outra forma, os reagentes
utilizados no experimento foram adquiridos da empresa Sigma Chemical (St. Louis, MO,
EUA).
Neste estudo, a colheita seminal dos cães foi realizada pelo método de manipulação
digital. Logo após a coleta, os ejaculados foram submetidos às análises macroscópicas e
microscópicas. Apenas amostras livres de contaminação (sangue ou urina), motilidade total
maior que 70% e concentração total mínima de 500 ×10 6 de espermatozoides por ejaculado
foram selecionadas.

4.2.1 Local e animais experimentais

Os animais utilizados neste estudo pertencem à Seção de Cães de Guerra do 2º
Batalhão de Polícia do Exército (Osasco, São Paulo - Brasil), onde são submetidos à coleta
seminal periódica e manejo alimentar à base de ração comercial para cães. Foram utilizados
10 cães (N = 10; entre 2 e 6 anos de idade e 25 a 30 kg de peso), sendo 7 representantes da
raça Pastor Belga Malinois e 3 representantes da raça Pastor Alemão. Os animais foram
selecionados de acordo com a maturidade reprodutiva, bom estado de saúde geral, escore de
condição corporal adequado, ausência de alterações anatômicas e reprodutivas. A análise
seminal pós-refrigeração foi realizada no Laboratório de Andrologia do Departamento de
Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de
São Paulo.
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4.2.2 Colheita seminal

A colheita do sêmen foi realizada com o auxílio de um swab de citologia esfoliativa de
fêmea em cio (proestro ou estro) para estimular a libido, pelo método de manipulação digital
do pênis. A colheita foi realizada com auxílio de funil e tubo coletor graduado após a
identificação da fração do ejaculado rica em espermatozoides. Imediatamente, as amostras
foram submetidas à avaliação macroscópica (aspecto, cor e volume) e microscópica
(motilidade, vigor e concentração espermática) sob microscopia óptica de luz. Para análise da
motilidade considerou-se a porcentagem de espermatozoides apresentado movimento retilíneo
progressivo e o vigor foi caracterizado em uma escala de 0 a 5, de forma subjetiva, com a
observação de 10µL de amostra entre lâmina e lamínula pré-aquecidas (37oC) no aumento de
100 vezes. A contagem de espermatozoides foi realizada em câmara hematimétrica de
Neubauer após a diluição das amostras (1:100) em formol salino, o resultado foi expresso em
milhões de espermatozoides por mililitro.

4.2.3 Processamento seminal

Previamente, realizou-se um projeto piloto para definir o método de processamento
seminal pré-refrigeração. Para isso, amostras seminais de 10 cães (N = 10) foram coletadas e
cada ejaculado foi dividido em 3 alíquotas contendo 50 milhões de espermatozoides cada.
Estas foram alocadas em grupos experimentais de acordo com o método de centrifugação: não
centrifugado, centrifugado com BotuDog (Botupharma®, Botucatu, SP, Brasil; 800×g por 5
minutos) na proporção 1:3 e centrifugado puro (800×g por 5 minutos) à temperatura
ambiente. Posteriormente, o sobrenadante foi removido e descartado com o auxílio de uma
pipeta e o pellet de cada fração suspendido em 1mL de BotuDog (Botupharma®, Botucatu,
SP, Brasil). Após, as amostras foram refrigeradas no sistema de refrigeração BotuFLEX®
(Botupharma®, Botucatu, SP, Brasil) durante 24 horas a 5°C, perfazendo uma curva de
0,09ºC/min. Não foram observadas diferenças funcionais entre grupos experimentais para as
variáveis analisadas. Portanto, optou-se pela não centrifugação das amostras, método de
processamento mais rápido e menos dispendioso.
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Posteriormente, uma nova coleta foi realizada (N = 10), os ejaculados foram
submetidos às avaliações macroscópicas, microscópicas e foram diluídos em BotuDog
(Botupharma®, Botucatu, SP, Brasil), na concentração final de 50 milhões de espermatozoides
por mililitro. Para a refrigeração, os ejaculados foram armazenados em criotubos e alocados
no sistema de refrigeração BotuFLEX® (Botupharma®, Botucatu, SP, Brasil), com duas
unidades de gelo rígido (5oC), durante 24 horas, perfazendo uma curva de 0,09ºC/min.

4.2.4 Sistemas de produção in vitro de EROs e subproduto da peroxidação lipídica

Após 24 horas de refrigeração, as amostras foram divididas em 5 alíquotas de 400µL
(20×106 espermatozoides totais) e incubadas com os sistemas geradores de EROs e
malondialdeído durante 30 minutos a 37ºC em banho-seco. O superóxido (O2•-) foi produzido
a partir da adição de xantina (0,5mM) e xantina oxidase (0,05 UI/mL) [33]. A indução com
radical hidroxila (OH•) foi realizada a partir da incubação com sulfato ferroso (Fe 2SO4, 4mM)
e ácido ascórbico (20mM) [34]. Soluções de peróxido de hidrogênio (H2O2, 4mM) e
malondialdeído (MDA, 4mM) foram preparadas e adicionadas diretamente às amostras [28].
O grupo controle foi incubado apenas com PBS. O protocolo de preparo dos reagentes das
incubações está descrito mais detalhadamente no Apêndice A.

4.2.5 Análise do sêmen após desafio oxidativo in vitro

Após 24 horas de refrigeração a 5ºC, as amostras foram pré-aquecidas a 37ºC, durante
6 minutos [35] e incubadas com os sistemas geradores de espécies reativas de oxigênio,
soluções de peróxido de hidrogênio e malondialdeído. As amostras foram analisadas quanto à
cinética espermática, funcionalidade de membranas plasmática e acrossomal, atividade
mitocondrial e peroxidação lipídica.

4.2.5.1 Análise computadorizada dos parâmetros de cinética espermática

Para esta análise, utilizou-se o setup para espécie canina previamente estabelecido pelo
fabricante do aparelho (Anexo A). Parâmetros de motilidade espermática total (Móveis, %),
motilidade espermática progressiva (Progressivos, %), velocidade média de percurso (VAP,
µm/s), velocidade retilínea (VSL, µm/s), velocidade curvilínea (VCL, µm/s), amplitude de
deslocamento lateral da cabeça (ALH, µm), frequência de batimento cruzado (BCF, Hz),
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retilinearidade (STR, %), linearidade (LIN, %) e porcentagem de espermatozoides rápidos,
em velocidade média, lentos e estáticos foram observados [36] e analisados pelo Sistema
Computadorizado de Análise Espermática (CASA - Computer Assisted Sperm Analysis;
Hamilton Thorne, Ivos 12.3, Beverly, MA - USA). Uma alíquota de amostra (10µL) foi
depositada entre lâmina e lamínula previamente aquecidas a 37ºC e sete campos foram
selecionados aleatoriamente para a análise. O resultado foi gerado a partir da média dos
campos observados, sendo expresso em porcentagem [37].

4.2.5.2 Testes espermáticos funcionais

A integridade da membrana plasmática foi avaliada pela técnica utilizando a coloração
contendo 1% Eosina-Nigrosina e 0,1% Orceína [38]. Em uma lâmina de microscopia préaquecida a 37ºC, depositou-se uma alíquota de amostra e de corante na mesma proporção
(1:1), ambos foram homogeneizados e incubados durante 30 segundos sobre mesa aquecida.
Após o esfregaço, a leitura foi realizada em microscópio óptico convencional, em aumento de
1000 vezes, sob óleo de imersão. Células coradas em branco indicam que não houve
penetração da eosina, possibilitando a observação do contraste com o plano de fundo escuro
da nigrosina e, portanto, apresentam membrana plasmática íntegra. Células apresentando
coloração rósea indicam que houve penetração da eosina, caracterizando alteração da
permeabilidade da membrana plasmática. Duzentas células foram contadas e o resultado foi
expresso em porcentagem de células com membrana plasmática íntegra
Para a avaliação da integridade acrossomal utilizou-se uma solução de ácido cítrico
(0,1M) contendo 1% Fast-green, 1% Rosa-bengala, 40% Álcool etílico e tampão fosfato
dissódico (0,2M) [39]. Como descrito na técnica anterior, a alíquota a ser analisada foi
depositada em lâmina previamente aquecida em mesa aquecida a 37ºC e o corante foi
adicionado na mesma proporção (1:1), homogeneizado e incubado durante 60 segundos à
temperatura ambiente. Os esfregaços foram analisados em microscopia óptica convencional
em aumento de 1000 vezes, sob óleo de imersão. Foram contadas duzentas células por lâmina
e classificadas em porcentagem de espermatozoides apresentando acrossomo íntegro,
caracterizados pela região acrossomal corada em roxo (levemente mais escura que a região
pós-acrossomal). Espermatozoides apresentando membrana acrossomal lesionada foram
caracterizados pela região acrossomal corada em rosa (levemente mais claro que a região pósacrossomal) [37].

28

A técnica citoquímica da 3,3 diaminobenzidina (1mg/mL de PBS) foi utilizada para a
avaliação da atividade mitocondrial. Uma alíquota de amostra e de diaminobenzidina foram
incubadas na mesma proporção (1:1) em microtubo âmbar para evitar a incidência direta de
luz, durante uma hora a 37°C. As lâminas foram preparadas com a deposição cuidadosa da
mistura em local protegido da luz. Após a completa secagem em mesa aquecida a 37ºC, as
lâminas foram submersas em formol 10%, durante 15 minutos para a fixação das células. A
leitura foi realizada com a contagem de 200 células sob microscopia de contraste de fase em
aumento de 1000 vezes, sob óleo de imersão. Espermatozoides apresentando peça
intermediária totalmente corada apresentam alta atividade mitocondrial (DABI); células com
mais de 50% da peça intermediária corada apresentam média atividade mitocondrial (DAB
II); menos de 50% da peça intermediária corada indica baixa atividade mitocondrial (DAB
III) e a ausência de coloração da peça intermediária indica inexistência de atividade
mitocondrial (DAB IV) [40]. A partir dos resultados individuais da classificação da atividade
mitocondrial, calculou-se o índice de atividade mitocondrial pela fórmula:
∑
4.2.5.3 Avaliação da peroxidação lipídica

O estresse oxidativo resultante da incubação com as diferentes EROs e MDA
(malondialdeído) foi avaliado através do ensaio TBARS (Substâncias Reativas ao Ácido
Tiobarbitúrico), de acordo com a metodologia descrita por Nichi e colaboradores [41],
adaptado de Ohkawa; Ohishi; Yagi [42]. Esta técnica avalia as taxas de peroxidação lipídica
medindo os produtos desta oxidação, principalmente o malondialdeído. Assim, 600μL de
ácido tricloroacético 10%, a 5ºC, foi adicionado às amostras. Posteriormente, as amostras
foram centrifugadas a 20.800×g, durante 15 minutos a 5°C para precipitação de proteínas e
debris. Em criotubos, 800μL do sobrenadante foram recuperadas e 800μL de ácido
tiobarbitúrico 1% foi adicionado, seguido da incubação a 95ºC em banho-maria, durante 15
minutos. Com o estresse oxidativo, o ácido tiobarbitúrico reage com o MDA (produto
primário da peroxidação lipídica) formando um complexo de coloração rósea. A quantificação
da coloração foi realizada em espectrofotômetro (Ultrospec 3300 PRO®, Amersham
Biosciences, EUA) com comprimento de onda de 532 nanômetros. Os resultados foram
expressos em nanogramas de TBARS/106 espermatozoides.
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4.2.5.4 Extração de enzimas antioxidantes

As enzimas antioxidantes intracelulares foram extraídas de acordo com protocolo
descrito por Castro e colaboradores [43]. Para a remoção do diluidor, uma alíquota de cada
amostra foi diluída (1:5) em Sperm-TALP e 1mL desta solução foi adicionado a 7,5mL de
solução de sacarose (NaCl 0,9%, sacarose 7,5% e glicose 0,18%). As amostras foram
submetidas a duas centrifugações (200×g por 5 minutos e 900×g por 10 minutos) e o
sobrenadante foi removido e descartado com o auxílio de uma pipeta. Após a segunda
centrifugação, 200μL de Triton 4% foi adicionado a 1mL do restante da solução e as amostras
foram incubadas durante 30 minutos em banho-maria com agitação a 25°C. Posteriormente,
as amostras foram novamente centrifugadas (600×g por 8 minutos) e o sobrenadante foi
removido e armazenado a -20°C para análise posterior.

4.2.5.5 Quantificação da atividade antioxidante enzimática

Após a extração das enzimas antioxidantes intracelulares, quantificou-se a atividade da
enzima antioxidante superóxido dismutase (SOD) por espectrofotometria (Ultrospec 3300
PRO®, Amersham Biosciences, EUA), de acordo com protocolo descrito Nichi e
colaboradores [44]. A mensuração da atividade da SOD foi realizada indiretamente, por meio
da redução do citocromo C pelo superóxido (O2•-). O sistema xantina-xantina oxidase gera
O2•- de forma contínua, o qual reduz o citocromo C. Assim, ocorre uma competição entre
SOD e citocromo C, convertendo o superóxido em peróxido de hidrogênio, diminuindo a taxa
de redução do citocromo C. Nesta técnica, a absorbância foi mensurada a cada 5 segundos e
determinada a cada 5 minutos em espectrofotômetro equipado com regulador de temperatura
mantido a 25°C.

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise estatística foi realizada com o programa SAS System for Windows 9.3
(SAS, 2000) e o aplicativo Guided Data Analyzes, onde os dados foram testados quanto à
normalidade dos resíduos (distribuição de Gauss) e homogeneidade das variâncias. A
comparação das médias foi realizada pelo teste LSD (Least Significant Difference;
comparações múltiplas). Para descrição dos resultados, foram empregadas as médias, seus
respectivos erros padrões (média ± erro padrão), os níveis de significância (P) dos dados
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originais quando obedeciam às premissas e dos dados transformados quando necessário. O
nível de significância utilizado para rejeitar H0 (hipótese de nulidade) foi de 5%, isto é, para
um nível de significância inferior a 0,05 considerou-se efeito significativo dos fatores em
análise.

4.4 RESULTADOS

Os resultados referentes ao projeto piloto, avaliando o efeito do método de
processamento seminal de cães (não centrifugado, centrifugado com diluidor comercial e
centrifugado puro), pré-refrigeração, estão descritos na Tabela 1.
Tabela 1 - Efeito do processamento seminal pré-refrigeração: sêmen Centrifugado com BotuDog, Centrifugado
Puro e Não Centrifugado sobre a integridade de membranas plasmática e acrossomal e padrões de cinética
espermática de espermatozoides de cães sob refrigeração a 5ºC, durante 24 horas – São Paulo – 2022

Membrana plasmática íntegra (%)
Acrossomo íntegro (%)
VAP (µm/s)
VSL (µm/s)
VCL (µm/s)
ALH (µm)
BCF (Hz)
STR (%)

Centrifugado com
BotuDog
72,5±2,96
81,75±4,53b
68,75±0,64b
56,28±2,69
122,63±8,33b
6,05±0,33b
25,13±0,54
81,75±3,64

Centrifugado
Puro
69,75±6,47
88,25±3,04b
67,00±3,44b
52,48±3,15
122,9±13,09b
6,13±0,61b
24,63±1,56
79,25±6,05

Não
Centrifugado
74,50±5,75
92,25±1,49a
88,15±6,53a
68,05±9,67
167,05±14,39a
8,45±0,75a
22,70±1,19
75,25±5,94

0,819
0,126
0,010
0,244
0,047
0,030
0,348
0,695

LIN (%)
Móveis (%)

50,25±4,33
41,00±6,56

47,50±6,03
42,00±6,99

41,75±5,38
56,75±7,22

0,535
0,250

Progressivos (%)
Rápidos (%)
Velocidade media (%)

25,00±4,06
38,00±6,15
3,00±0,41

20,25±3,50
37,75±6,73
4,75±0,85

29,00±7,56
53,50±7,68
3,25±0,48

0,535
0,233
0,147

Lentos (%)

19,00±4,22

23,50±1,94

18,75±2,39

0,485

Variáveis

P

Estáticos (%)
40,00±10,75
34,75±7,93
24,50±5,07
0,435
Fonte: Kawai (2022).
Nota: os valores são expressos como média ± erro padrão da média. Letras diferentes na mesma linha, denotam
diferença estatística (p<0,05) entre grupos: Centrifugado com diluidor comercial, Centrifugado Puro e Não
Centrifugado. VAP, velocidade média de percurso; VSL, velocidade retilínea; VCL, velocidade curvilínea;
ALH, amplitude de deslocamento lateral da cabeça; BCF, frequência de batimento cruzado; STR, retilinearidade;
LIN, linearidade.

Observando os resultados obtidos no piloto, foi possível observar que amostras
seminais de cães não centrifugadas e refrigeradas a 5oC, durante 24 horas, apresentaram maior
velocidade curvilínea (VCL: 167,05±14,39, p = 0,047) e velocidade média de percurso (VAP:
88,15±6,53, p = 0,010) quando comparadas às amostras centrifugadas com diluidor comercial
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(VCL: 122,63±8,33; VAP: 68,75±0,64) e centrifugadas puras, sem adição de diluidor (VCL:
122,90±13,09; VAP: 67,00±3,44; Figura 1).
Figura 1 - Efeito do processamento seminal pré-refrigeração: sêmen Centrifugado com BotuDog, Centrifugado
Puro e Não Centrifugado sobre a velocidade curvilínea (VCL), velocidade linear progressiva (VSL) e velocidade
média de percurso (VAP) de espermatozoides de cães sob refrigeração a 5ºC, durante 24 horas
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Fonte: Kawai (2022).
Nota: os valores são expressos como média ± erro padrão da média. Letras diferentes sobre as barras, denotam
diferença estatística (p<0,05) entre grupos: Centrifugado com diluidor comercial, Centrifugado Puro e Não
Centrifugado.

Além disso, a maior amplitude de deslocamento lateral da cabeça (ALH, p = 0,03) foi
observada neste mesmo grupo (8,45±0,75) em relação ao grupo centrifugado com diluidor
comercial (6,05±0,33) e centrifugado sem adição de diluidor (6,13±0,61; Figura 2). Não foi
possível observar diferença estatística na integridade de membranas plasmática e acrossomal
entre os grupos.
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Figura 2 - Efeito do processamento seminal pré-refrigeração: sêmen Centrifugado com BotuDog, Centrifugado
Puro e Não Centrifugado sobre a amplitude de deslocamento lateral da cabeça (ALH) de espermatozoides de
cães sob refrigeração a 5ºC, durante 24 horas
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Fonte: Kawai (2022).
Nota: os valores são expressos como média ± erro padrão da média. Letras diferentes sobre as barras, denotam
diferença estatística (p<0,05) entre grupos: Centrifugado com diluidor comercial, Centrifugado Puro e Não
Centrifugado.

Os resultados referentes ao efeito das espécies reativas de oxigênio e do subproduto da
peroxidação lipídica nos espermatozoides de cães refrigerados a 5 oC durante 24 horas, estão
descritos na Tabela 2.
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Tabela 2 - Efeito das incubações com desafios oxidativos (grupo controle, superóxido: O 2•-, peróxido de hidrogênio: H2O2, radical hidroxila: OH•
e malondialdeído: MDA) sobre a integridade de membranas plasmática e acrossomal, padrões de cinética espermática, atividade mitocondrial,
peroxidação lipídica e atividade enzimática da superóxido dismutase de espermatozoides de cães sob refrigeração a 5ºC, durante 24 horas – São
Paulo – 2022
Variáveis

Controle

Superóxido

Peróxido de hidrogênio

Radical hidroxila

Malondialdeído

P

Membrana plasmática íntegra (%)

49,43±6,55

60,57±5,55

57,00±5,72

65,00±6,64

65,29±6,71

0,373

Acrossomo íntegro (%)

96,43±1,00

97,43±0,43

95,57±0,84

96,14±0,74

96,00±1,31

0,677

a

a

b

b

b

0,001

a

0,000

b

0,053

ab

0,006

VAP (µm/s)
VSL (µm/s)
VCL (µm/s)
ALH (µm)
BCF (Hz)
STR (%)
LIN (%)
Móveis (%)
Progressivos (%)
Rápidos (%)
Velocidade media (%)

62,30±5,49
55,34±5,62

b

90,19±6,65
7,40±0,64

a

c

35,14±1,69

ab

85,71±1,41

a

60,29±2,75

a

37,14±3,07

ab

22,29±2,20
30,00±3,09
7,14±1,12

a

ab

b
ab

Lentos (%)

62,86±3,07

TBARS (ng/106 espermatozoides)

5,67±2,58b

DABI
DABII
DABIII

a

51,86±4,64
43,14±4,64ab
2,14±0,91b

54,37±5,31
46,04±4,91
82,97±7,01
7,61±0,61

b

ab

c

34,54±1,46

b

83,14±1,08

ab

56,29±1,82

ab

42,71±3,11

a

22,86±2,23

a

34,00±3,48

a

8,57±0,78

ab

57,29±3,11

b

8,74±4,29b
b

35,57±6,89
53,71±5,88a
4,14±1,20b

39,23±2,59

30,26±1,54
71,44±5,86

ab

10,14±0,60
37,39±2,12

a

a

ab

79,29±1,55

c

48,57±1,91

c

33,14±3,07

b

12,57±0,78

b

23,86±3,10

b

9,29±1,08

ab

66,86±3,07

a

8,96±4,27b
a

54,43±6,06
38,14±6,01b
2,43±0,78b

40,69±3,37

34,27±2,84
65,81±6,88
8,51±0,29

a

b

bc

39,24±1,11

a

83,86±0,59

ab

55,57±1,38

ab

33,57±2,71

b

16,29±1,92

b

23,57±2,69

b

10,00±0,87

a

66,14±2,74

a

13,83±4,38b
b

26,43±5,56
36,00±5,63b
3,00±0,95b

38,92±2,89

31,35±2,12
66,88±6,20
9,30±0,51

38,55±1,49

ab

0,190

81,33±0,95

bc

0,007

52,17±1,49

bc

0,003

32,00±1,57

b

0,075

13,83±0,48

b

<,0001

22,67±1,26

b

0,034

ab

0,303

a

0,086

9,33±0,95

67,67±1,52
513,69±,a

0,009
b

25,29±4,29
56,00±2,30a
7,14±1,18a

0,001
0,028
0,010

DABIV
2,86±1,47b
6,57±0,92b
5,00±1,00b
34,57±7,41a
11,57±2,11b
<,0001
Índice de atividade mitocondrial (%)
73,96±6,69a
63,46±10,47ab
74,11±7,90a
45,18±15,26c
55,07±8,67bc
<,0001
a
bc
ab
abc
c
SOD
29,51±3,25
18,48±3,33
28,47±3,50
26,39±4,56
16,22±3,94
0,061
Fonte: Kawai (2022).
Nota: os valores são expressos como média ± erro padrão da média. Letras diferentes na mesma linha, denotam diferença estatística (p<0,05) entre grupos de incubações:
superóxido (O2•-), radical hidroxila (OH•), soluções de peróxido de hidrogênio (H2O2) e malondialdeído (MDA). VAP, velocidade média de percurso; VSL, velocidade
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retilínea; VCL, velocidade curvilínea; ALH, amplitude de deslocamento lateral da cabeça; BCF, frequência de batimento cruzado; STR, retilinearidade; LIN, linearidade;
TBARS, substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico; DABI, alta atividade mitocondrial; DABII, média atividade mitocondrial; DAB III, baixa atividade mitocondrial; DAB
IV, atividade mitocondrial nula; SOD, atividade enzimática da superóxido dismutase.
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Observando os resultados da cinética espermática, foi possível observar uma tendência
na diminuição da velocidade curvilínea (VCL, p = 0,0530) em amostras incubadas com
radical hidroxila (65,81±6,88) e malondialdeído (66,88±6,20) em relação ao grupo controle
(90,19±6,65). Além disso, observou-se uma diminuição da velocidade linear progressiva
(VSL, p = 0,0001) e da velocidade média de percurso (VAP, p = 0,0007) em amostras
incubadas com peróxido de hidrogênio (VSL: 30,26±1,54; VAP: 39,23±2,59), radical
hidroxila (VSL: 34,27±2,84; VAP: 40,69±3,37) e malondialdeído (VSL: 31,35±2,12, VAP:
38,92±2,89) em relação ao grupo controle (VSL: 55,34±5,62; VAP: 62,30±5,49) e ao
superóxido (VSL: 46,04±4,91; VAP: 54,37±5,31; Figura 3).
Figura 3 - Efeito das incubações com desafios oxidativos (grupo controle, superóxido: O 2•-, peróxido de
hidrogênio: H2O2, radical hidroxila: OH• e malondialdeído: MDA) sobre as diferentes velocidades analisadas
pelo Sistema Computadorizado de Análise Espermática (CASA) de espermatozoides de cães sob refrigeração a
5oC, durante 24 horas
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Fonte: Kawai (2022).
Nota: os valores são expressos como média ± erro padrão da média. Letras diferentes sobre as barras, denotam
diferença estatística (p<0,05) entre grupos controle, superóxido (O2•-), peróxido de hidrogênio (H2O2), radical
hidroxila (OH•) e malondialdeído (MDA).

Amostras incubadas com peróxido de hidrogênio apresentaram maior amplitude de
deslocamento lateral da cabeça (ALH, p = 0,0061), menor retilinearidade (STR, p = 0,0067) e
linearidade (LIN, p = 0,0028) quando comparadas com amostras incubadas com controle
(ALH: 7,40±0,64; STR: 85,71±1,41; LIN: 60,29±2,75), superóxido (ALH: 7,61±0,61; STR:
83,14±1,08; LIN: 56,29±1,82) e radical hidroxila (ALH: 8,51±0,29; STR: 83,86±0,59; LIN:
55,57±1,38. Figura 5, Figura 6 e Figura 6 respectivamente).
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Figura 4 - Efeito das incubações com desafios oxidativos (grupo controle, superóxido: O 2•-, peróxido de
hidrogênio: H2O2, radical hidroxila: OH• e malondialdeído: MDA) sobre a amplitude de deslocamento lateral da
cabeça (ALH) de espermatozoides de cães sob refrigeração a 5oC, durante 24 horas.
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Fonte: Kawai (2022).
Nota: os valores são expressos como média ± erro padrão da média. Letras diferentes sobre as barras, denotam
diferença estatística (p<0,05) entre grupos controle, superóxido (O2•-), peróxido de hidrogênio (H2O2), radical
hidroxila (OH•) e malondialdeído (MDA).
Figura 5 - Efeito das incubações com desafios oxidativos (grupo controle, superóxido: O 2•-, peróxido de
hidrogênio: H2O2, radical hidroxila: OH• e malondialdeído: MDA) sobre a retilinearidade (STR) de
espermatozoides de cães sob refrigeração a 5oC, durante 24 horas.
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Fonte: Kawai (2022).
Nota: os valores são expressos como média ± erro padrão da média. Letras diferentes sobre as barras, denotam
diferença estatística (p<0,05) entre grupos controle, superóxido (O2•-), peróxido de hidrogênio (H2O2), radical
hidroxila (OH•) e malondialdeído (MDA).
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Figura 6 - Efeito das incubações com desafios oxidativos (grupo controle, superóxido: O 2•-, peróxido de
hidrogênio: H2O2, radical hidroxila: OH• e malondialdeído: MDA) sobre a linearidade (LIN) de espermatozoides
de cães sob refrigeração a 5oC, durante 24 horas.
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Fonte: Kawai (2022).
Nota: os valores são expressos como média ± erro padrão da média. Letras diferentes sobre as barras, denotam
diferença estatística (p<0,05) entre grupos controle, superóxido (O2•-), peróxido de hidrogênio (H2O2), radical
hidroxila (OH•) e malondialdeído (MDA).

Ainda, observou-se uma tendência à diminuição da porcentagem de espermatozoides
móveis (Móveis, p = 0,0748) e uma diminuição da porcentagem de espermatozoides rápidos
(Rápidos, p = 0,0336) em amostras incubadas com peróxido de hidrogênio (Móveis:
33,14±3,07; Rápidos: 23,86±3,10), radical hidroxila (Móveis: 33,57±2,71; Rápidos:
23,57±2,69) e malondialdeído (Móveis: 32,00±1,57; Rápidos: 22,67±1,26) em relação ao
superóxido (Móveis: 42,71±3,11; Rápidos: 34,00±3,48). Uma menor porcentagem de
espermatozoides progressivos (Progressivos, p <0,0001) foi observada nos mesmos grupos
(H2O2: 12,57±0,78; OH•: 16,29±1,92 e MDA: 13,83±0,48) em relação ao grupo controle
(22,29±2,20) e ao superóxido (22,86±2,23; Figura 7).
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Figura 7 - Efeito das incubações com desafios oxidativos (grupo controle, superóxido: O 2•-, peróxido de
hidrogênio: H2O2, radical hidroxila: OH• e malondialdeído: MDA) sobre a porcentagem de espermatozoides de
cães móveis, rápidos e progressivos, sob refrigeração a 5oC, durante 24 horas
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Fonte: Kawai (2022).
Nota: os valores são expressos como média ± erro padrão da média. Letras diferentes sobre as barras, denotam
diferença estatística (p<0,05) entre grupos controle, superóxido (O2•-), peróxido de hidrogênio (H2O2), radical
hidroxila (OH•) e malondialdeído (MDA).

Em relação à atividade mitocondrial, as induções com superóxido (35,57±6,89),
radical hidroxila (26,43±5,56) e malondialdeído (25,29±4,29) reduziram (p = 0,0010) a
porcentagem de células com alta atividade mitocondrial (DABI) quando comparadas ao grupo
controle (51,86±4,64) e ao grupo incubado com peróxido de hidrogênio (54,43±6,06). O
grupo incubado com malondialdeído (7,14±1,18) foi o que apresentou maior porcentagem de
espermatozoides com baixa atividade mitocondrial (DABIII; p = 0,010) quando comparado ao
grupo controle (2,14±0,91), superóxido (4,14±1,20), peróxido de hidrogênio (2,43±0,78) e
radical hidroxila (3,00±0,95; Figura 8). Entretanto, quando incubados com radical hidroxila
(34,57±7,41), foi possível observar uma maior porcentagem de células com atividade
mitocondrial nula (DABIV; p <0,0001) em relação ao grupo controle (2,86±1,47), superóxido
(6,57±0,92), peróxido de hidrogênio (5,00±1,00) e malondialdeído (11,57±2,11; Figura 8).
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Figura 8 - Efeito das incubações com desafios oxidativos (grupo controle, superóxido: O 2•-, peróxido de
hidrogênio: H2O2, radical hidroxila: OH• e malondialdeído: MDA) sobre a porcentagem de espermatozoides
caninos com atividade mitocondrial alta (DAB I), intermediária (DAB II), baixa (DAB III) e nula (DAB IV), sob
refrigeração a 5oC, durante 24 horas
70

70
a

a

60

a

60

50

50

b

40

a

ab

b

b

b

30

30

20

20

10

10

0

0
Atividade mitocondrial intermediária (DAB II, %)
(p = 0,028)

Atividade mitocondrial alta (DAB I, %)
(p = 0,001)

10

50
a

a
8

40

6
4

b

40

30

b
b
b

b

20

2

10

0

0
Atividade mitocondrial baixa (DAB III, %)
(p = 0,010)

b
b

b

b

Atividade mitocondrial nula (DAB IV, %)
(p <0,0001)

Fonte: Kawai (2022).
Nota: os valores são expressos como média ± erro padrão da média. Letras diferentes sobre as barras, denotam
diferença estatística (p<0,05) entre grupos controle, superóxido (O2•-), peróxido de hidrogênio (H2O2), radical
hidroxila (OH•) e malondialdeído (MDA).

Analisando o índice de atividade mitocondrial (p<0,0001), é possível notar que o
grupo incubado com superóxido (63,46±10,47) não diferiu do grupo controle (73,96±6,69).
Por outro lado, como observado na análise individual das classes de atividade mitocondrial, o
radical hidroxila (45,18±15,26) e o malondialdeído (55,07±8,67) foram os mais deletérios
para a atividade mitocondrial (Figura 9).
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Figura 9 - Efeito das incubações com desafios oxidativos (grupo controle, superóxido: O 2•-, peróxido de
hidrogênio: H2O2, radical hidroxila: OH• e malondialdeído: MDA) sobre o índice de atividade mitocondrial de
espermatozoides caninos, sob refrigeração a 5oC, durante 24 horas
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Fonte: Kawai (2022).
Nota: os valores são expressos como média ± erro padrão da média. Letras diferentes sobre as barras, denotam
diferença estatística (p<0,05) entre grupos controle, superóxido (O2•-), peróxido de hidrogênio (H2O2), radical
hidroxila (OH•) e malondialdeído (MDA).

4.5 DISCUSSÃO

Neste trabalho, realizou-se um projeto piloto para verificar o efeito da centrifugação
seminal pré-refrigeração (não centrifugado, centrifugado com diluidor comercial e
centrifugado puro) a 5ºC, durante 24 horas. Amostras não centrifugadas apresentaram maior
velocidade curvilínea (VCL), velocidade média (VAP) e amplitude de deslocamento lateral da
cabeça (ALH). A proporção entre o volume do ejaculado e diluidor comercial (1:3;
Botupharma®, Botucatu, SP, Brasil) utilizada no piloto seguiu as recomendações do fabricante
e a velocidade de centrifugação (800×g por 5 minutos) foi escolhida de acordo com o
recomendado para a espécie em estudo. Avaliando o efeito da velocidade de centrifugação
sobre espermatozoides caninos, autores recomendam um menor tempo de centrifugação (5
minutos) a 720×g para remover o fluido prostático em amostras diluídas para minimizar a
perda celular no sobrenadante e o comprometimento das características espermáticas
funcionais pós-refrigeração a 4ºC [45]. Não foram encontrados estudos similares utilizando o
mesmo diluidor seminal de transporte para refrigeração do sêmen de cães, com os quais nos
resultados aqui encontrados pudessem ser comparados.
Em um estudo conduzido por Rigoto e colaboradores [46], amostras seminais de cães
foram coletadas e diluídas diretamente em BotuDog Freezing (Botupharma®, Botucatu, SP,
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Brasil) ou submetidas a centrifugação a 600×g, durante 10 minutos para posterior diluição.
Corroborando com os resultados do presente estudo, os autores observaram que o processo de
centrifugação pré-criopreservação diminuiu a velocidade média de percurso e a curvilínea.
Além disso, observaram também diminuição na motilidade total e progressiva, linearidade,
velocidade retilínea e porcentagem de espermatozoides rápidos [46]. Por outro lado,
resultados controversos foram descritos por outro autores, indicando que o plasma seminal
apresenta efeitos deletérios para a refrigeração do sêmen de cães [45,47,48]. Os resultados
obtidos neste piloto mostram que a presença do plasma seminal pode estar relacionado com
um possível efeito protetor sobre a cinética espermática [46]. Portanto, de acordo com tais
parâmetros, a metodologia de processamento de amostra selecionada foi a de não
centrifugação.
Posteriormente, realizou-se um novo experimento objetivando comparar o efeito das
espécies reativas de oxigênio e do subproduto da peroxidação lipídica para identificar a mais
deletéria para os espermatozoides de cães refrigerados a 5 oC durante 24 horas. Dessa forma,
as amostras seminais foram incubadas com as diferentes espécies reativas de oxigênio:
superóxido (O2•-), radical hidroxila (OH•), soluções de peróxido de hidrogênio (H2O2) e do
subproduto da peroxidação lipídica, malondialdeído (MDA). Neste estudo, a velocidade
curvilínea (VCL) apresentou uma tendência à diminuição em amostras incubadas com radical
hidroxila e malondialdeído em relação ao controle. Grupos induzidos com radical hidroxila,
malondialdeído e peróxido de hidrogênio, apresentaram efeito deletério para certas variáveis
de cinética espermática (velocidades linear progressiva, média e motilidade progressiva).
Ainda, nas incubações com peróxido de hidrogênio, radical hidroxila e malondialdeído, foi
possível observar uma tendência na diminuição da motilidade e uma menor porcentagem de
espermatozoides rápidos, em relação ao superóxido.
Em estudos conduzidos por nosso grupo, a incubação dos sistemas geradores de
espécies reativas de oxigênio e malondialdeído com sêmen fresco proveniente de cães [28] e
galos [49] apresentou resultados similares na presença de peróxido de hidrogênio, destacando
o efeito deletério desta substância para características de cinética espermática. Isso ocorreu
devido à maior suscetibilidade dos espermatozoides destas espécies aos efeitos deletérios do
peróxido de hidrogênio em relação à motilidade, quando comparado com o radical hidroxila.
Por outro lado, espermatozoides de garanhões apresentaram menor motilidade na presença de
plasma seminal quando incubados com radical hidroxila. Além disso, na ausência do plasma
seminal também foram suscetíveis ao malondialdeído [27]. A velocidade curvilínea (VCL), é
a velocidade da trajetória real do espermatozoide, descrita sempre maior que a velocidade
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média de percurso e a velocidade linear progressiva, bem como observado neste estudo [50].
A VCL é utilizada para calcular a linearidade (LIN) do espermatozoide pela relação
percentual VSL/VCL, ou seja, quanto menor a velocidade linear progressiva em relação à
curvilínea, menor será sua linearidade [51]. Amostras incubadas com peróxido de hidrogênio
apresentaram diminuição da linearidade (LIN), retilinearidade (STR) e aumento da amplitude
de deslocamento lateral da cabeça (ALH). Muito provavelmente, estes resultados podem
indicar uma possível hiperativação em espermatozoides incubados com peróxido de
hidrogênio. De fato, a principal característica da hiperativação espermática é a diminuição ou
baixa porcentagem de espermatozoides com movimento progressivo, linear e retilíneo,
concomitantemente com o aumento da amplitude de deslocamento lateral da cabeça [20,23].
Em relação à avaliação mitocondrial, amostras incubadas com superóxido, radical
hidroxila e malondialdeído apresentaram diminuição da porcentagem de espermatozoides com
alta atividade mitocondrial. Concomitantemente, o malondialdeído e o radical hidroxila
levaram a aumento significativo na porcentagem de células com baixa ou nenhuma atividade
mitocondrial, respectivamente. Similarmente, Kawai [27], Rui [49], Vieira [28] e
colaboradores observaram o mesmo padrão de mudança parcial de alta atividade mitocondrial
para ausência de atividade em espermatozoides incubados com radical hidroxila em
espermatozoides provenientes de garanhões, galos e cães, respectivamente. Dentre os
antioxidantes enzimáticos descritos no sêmen de cães, Angrimani e colaboradores [52]
destacaram a glutationa peroxidase e a catalase. A glutationa está presente nas três frações do
ejaculado e na cabeça, corpo e cauda do epidídimo, sendo mais abundante nesta última. A
catalase pode ser encontrada nas três frações do ejaculado, principalmente na segunda e
terceira fração. Nesse sentido, apesar da habilidade do peróxido de hidrogênio em penetrar
facilmente em membranas biológicas, seus efeitos deletérios não foram observados muito
provavelmente devido a presença de ambas enzimas antioxidantes [28]. Em um estudo similar
conduzido por nosso grupo, utilizando amostras seminais frescas provenientes de cães,
observou-se o mesmo efeito prejudicial do radical hidroxila para a atividade mitocondrial.
Com os resultados observados neste trabalho é possível sugerir terapias antioxidantes
específicas para a melhora da qualidade espermática de cães durante o processo de
refrigeração. Dessa forma, como o radical hidroxila apresentou um maior efeito deletério na
cinética espermática e atividade mitocondrial, sugere-se a utilização de antioxidantes nãoenzimáticos como vitamina C e vitamina E na suplementação de diluidor de refrigeração
seminal de cães.
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APÊNDICE A
Quadro 1 – Preparo dos reagentes utilizados sistemas de produção das espécies reativas de oxigênio e
malondialdeído e protocolo de incubação para cada grupo
Grupo

Sistema gerador

Controle

•-

Superóxido (O2 ) [33]

Volume de

Volume de

PBS

Amostra

200µL

400µL

180µL

400µL

-

400µL

100µL

400µL

100µL

400µL

15µL de xantina (0,5mM): 0,0019g em 25mL
NaOH 0,001M
5µL xantina oxidase (0,05 IU/ml): 2µL em
200µL EDTA 0,1mM

Radical hidroxila (OH•)

sulfato ferroso (4mM): 0,0556g em PBS qsp

[34]

50mL
ácido ascórbico (20mM): 0,1761g em PBS qsp
50mL

Peróxido de hidrogênio

solução de peróxido (4mM): 17,51µL em PBS

(H2O2) [28]

qsp 50mL

Malondialdeído (MDA)

solução de MDA (4mM): 10mL Milli-Q®

[28]

100µL H2SO4 e 99,834µL de MDA em PBS
qsp 100mL

Fonte: Kawai (2022).
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ANEXO A
Quadro 2 - Setup utilizado no Sistema Computadorizado de Análise Espermática (CASA - Computer Assisted
Sperm Analysis; Hamilton Thorne, Ivos 12.3, Beverly, MA - USA) para a avaliação da cinética espermática
Image Capture
Frames per second (Hz)

60

Number of frames

30
Cell Detection

Minimum contrast

75

Minimum cell size (plx)

6
Progressive Cells

Path velocity (VAP - µ/s)

100

Straightness (STR - %)

75
Defaults (if <5 motile cells)

Cell size (plx)

8

Cell intensity

80
Slow Cells

VAP cutoff (µ/s)

9,9

VSL cutoff (µ/s)

20
Static Intensity Gates

Minimum

0,49

Maximum

1,68
Static Size Gates

Minimum

0,8

Maximum

4,93
Static Elongation Gates

Minimum

22

Maximum

84

Fonte: Hamilton Thorne Technical Guide for IVOS, TOX/IVOS, CEROS version 12.3 (2008).

49

5 EFEITO DOS ANTIOXIDANTES NÃO ENZIMÁTICOS (VITAMINA C E
VITAMINA E) EM AMOSTRAS DE SÊMEN CANINO REFRIGERADAS DURANTE
24 HORAS

Giulia Kiyomi Vechiato Kawai, Ken Kawaoka Nagai, Álvaro de Miranda Alves, Raphaela
Gabrielle Brito Sousa, Daniel de Souza Ramos Angrimani, Henrique Thomazo Frias, Marcilio
Nichi

RESUMO

As espécies reativas de oxigênio são produtos do metabolismo celular imprescindíveis na
fisiologia espermática. No entanto, quando ocorre um desequilíbrio entre a produção destas
substâncias e a capacidade antioxidante celular, ocorre o estresse oxidativo. Este evento é
extremamente deletério para o espermatozoide por este possuir alta concentração de ácidos
graxos poli-insaturados em sua membrana plasmática, responsáveis pela fluidez necessária
aos processos fisiológicos como motilidade e fertilização. Por outro lado, essas insaturações
são mais facilmente oxidadas e consequentemente mais vulneráveis à peroxidação lipídica.
Assim, uma forma de prevenir os efeitos deletérios do estresse oxidativo seria escolher uma
terapia antioxidante específica, de acordo com a espécie em estudo e aplicá-la ao diluidor
comercial de refrigeração seminal. Portanto, objetivou-se avaliar o efeito da adição dos
antioxidantes não enzimáticos em amostras seminais caninas diluídas em BotuDog
(Botupharma®, Botucatu, SP, Brasil), refrigeradas a 5ºC, durante 24 horas. Dessa forma,
ejaculados de 10 cães (N = 10) foram coletados por manipulação digital e divididos em quatro
grupos experimentais, sendo um grupo controle (apenas diluidor) e os demais tratados com
vitamina C (0,5mM), vitamina E (0,1mM) e a combinação vitamina C (0,5mM) com vitamina
E (0,1mM). As amostras foram refrigeradas a 5ºC em dispositivos de refrigeração comercial
BotuFLEX® (Botupharma®, Botucatu, SP, Brasil) durante 24 horas e posteriormente
analisadas quanto à cinética espermática (Sistema Computadorizado de Análise Espermática),
integridade de membranas plasmática e acrossomal (eosina-nigrosina e fast-green/rosabengala, respectivamente), atividade mitocondrial (3, 3 diaminobenzidina) e peroxidação
lipídica (ensaio TBARS). A associação da vitamina C com vitamina E mostrou-se mais
benéfica para a qualidade do movimento espermático e atividade mitocondrial quando
comparada ao uso isolado de ambas moléculas.
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Palavras-chave: Sêmen. Ácidos graxos poli-insaturados. Inseminação artificial. Transporte
de sêmen.
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5.1 INTRODUÇÃO

A inseminação artificial (IA) é uma biotécnica reprodutiva pioneiramente
documentada em 1788 por Lazzaro Spallanzani [1] e permite a rápida disseminação de
material genético de um pequeno número de machos para um grande número de fêmeas [2]. A
disseminação da IA nos últimos anos é consequência da aplicação rotineira na prática clínica
e do aprimoramento das técnicas de preservação do sêmen canino [3]. Esta técnica pode ser
realizada com a deposição mecânica do sêmen fresco, refrigerado ou criopreservado no trato
genital feminino [1].
A refrigeração permite a manutenção da viabilidade seminal por curtos períodos de
tempo, reduz os riscos de doenças infecciosas [4] e destaca-se pela facilidade e menor custo
do transporte do material genético, evitando o estresse, riscos do deslocamento dos animais, e
propagação de sêmen proveniente de cães geneticamente superiores [1]. Nesse sentido, um
dos fatores que podem prejudicar a qualidade espermática é o estresse oxidativo [5], o qual
resulta em danos estruturais irreversíveis em biomoléculas, DNA, lipídios, carboidratos e
proteínas, bem como outros componentes celulares [6]. O estresse oxidativo ocorre pelo
desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) e a capacidade de
sistemas antioxidantes para combater injúrias oxidativas. [6].
As espécies reativas de oxigênio são produzidas durante o metabolismo celular
aeróbico por uma reação em cadeia, iniciando com a produção do superóxido (O2•-), peróxido
de hidrogênio (H2O2), radical hidroxila (OH•) e, por fim, o subproduto da peroxidação
lipídica, malondialdeído (MDA). Os espermatozoides são particularmente suscetíveis ao
ataque das espécies reativas de oxigênio por apresentarem reduzido citoplasma, fator limitante
para a quantidade de antioxidantes citoplasmáticos. Além disso, possuem grande quantidade
de ácidos graxos poli-insaturados (PUFAS) nas membranas, os quais são facilmente oxidados.
Estes possuem um papel importante na fisiologia espermática, promovendo a fluidez
necessária para participar nos eventos de fusão de membrana associada com a fertilização. Por
outro lado, os ácidos graxos poli-insaturados tornam os espermatozoides suscetíveis ao
estresse oxidativo, as ligações carbono hidrogênio adjacentes às ligações duplas são mais
instáveis e assim, mais suscetíveis ao sequestro do hidrogênio pelas EROs [7].
Uma alternativa para diminuir ou evitar os efeitos deletérios das EROs é a terapia
antioxidante. No entanto, a identificação da ERO mais deletéria para o espermatozoide é
imprescindível para instituir o tratamento antioxidante ideal. Em estudo prévio, verificou-se
que o radical hidroxila foi prejudicial para a motilidade progressiva e aumentou
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significativamente a porcentagem de espermatozoides com ausência de atividade mitocondrial
em amostras seminais de cães refrigeradas durante 24 horas. Neste caso, a suplementação do
diluidor comercial com vitamina C e vitamina E seria uma abordagem interessante.
Dessa forma, objetivou-se avaliar o efeito da suplementação de vitamina C (0,5mM) e
vitamina E (0,1mM) no diluidor de sêmen de cão BotuDog (Botupharma®, Botucatu, SP,
Brasil), visando a melhora da qualidade espermática de cães após refrigeração a 5ºC, durante
24 horas.

5.2 MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa foi realizada de acordo com as diretrizes éticas para experimentos com
animais e foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ/USP; protocolo
número 1817031121). A menos que indicado de outra forma, os reagentes utilizados no
experimento foram adquiridos da empresa Sigma Chemical (St. Louis, MO, EUA).
A coleta seminal foi realizada pelo método de manipulação digital e as amostras
submetidas às análises macroscópicas e microscópicas. Como critério de inclusão, apenas
amostras livres de contaminação (sangue ou urina), motilidade total maior que 70% e
apresentando no mínimo 500 ×106 de espermatozoides por ejaculado foram utilizadas.

5.2.1 Local e animais experimentais

Foram utilizados 10 cães (N = 10; entre 2 e 6 anos de idade e 25 a 30 kg de peso),
sendo 7 representantes da raça Pastor Belga Malinois e 3 representantes da raça Pastor
Alemão. Os animais estão alocados nas instalações da Seção de Cães de Guerra do 2º
Batalhão de Polícia do Exército (Osasco, São Paulo - Brasil), onde são submetidos à coleta
seminal periódica e manejo alimentar à base de ração comercial para cães. Apenas animais
apresentando maturidade reprodutiva, saudáveis, com escore de condição corporal adequado,
ausência de alterações anatômicas e reprodutivas foram selecionados para este estudo. A
análise seminal pós-refrigeração foi realizada no Laboratório de Andrologia do Departamento
de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de
São Paulo.
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5.2.2 Colheita seminal

A colheita do sêmen foi realizada pelo método de manipulação digital do pênis com o
auxílio de um swab de citologia esfoliativa de fêmea em cio (proestro ou estro) para estimular
a libido. Somente a fração rica em espermatozoides foi colhida com auxílio de funil e tubo
coletor graduado. Imediatamente após a coleta, os ejaculados foram avaliados
macroscopicamente (aspecto, cor e volume) no próprio tubo coletor. Uma pequena alíquota de
cada amostra foi destinada à avaliação sob microscopia óptica de luz (motilidade, vigor e
concentração espermática). Motilidade (movimento retilíneo progressivo, expressa em
porcentagem) e vigor (0-5) foram identificados de forma subjetiva, com a observação de
10µL de amostra entre lâmina e lamínula pré-aquecidas (37oC) no aumento de 100 vezes. As
amostras foram diluídas (1:100) em formol salino para contagem de espermatozoides em
câmara hematimétrica de Neubauer e a concentração expressa em milhões de espermatozoides
por mililitro.

5.2.3 Processamento seminal

Após as análises macroscópicas e microscópicas, as amostras foram divididas em
quatro alíquotas e alocadas nos seguintes grupos experimentais: grupo controle (não tratado,
diluído apenas com diluidor comercial); tratado com vitamina C (0,5mM em diluidor
comercial), tratado com vitamina E (0,1mM em diluidor comercial) e tratado com ambos,
vitamina C e vitamina E (0,5mM; 0,1mM, respectivamente, em diluidor comercial).
Para a refrigeração, o diluidor comercial utilizado foi BotuDog (Botupharma®,
Botucatu, SP, Brasil), e as amostras foram diluídas na concentração final de 50 ×106 de
espermatozoides por mililitro. As amostras foram refrigeradas no sistema comercial de
refrigeração BotuFLEX® (Botupharma®, Botucatu, SP, Brasil) durante 24 horas a 5°C,
perfazendo uma curva de 0,09ºC/min.

5.2.4 Análise do sêmen 24 horas pós-refrigeração

Após 24 horas de refrigeração a 5ºC, as amostras foram pré-aquecidas a 37ºC, durante
6 minutos [2] e analisadas quanto à cinética espermática, características funcionais e
peroxidação lipídica.
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5.2.4.1 Análise computadorizada dos parâmetros de cinética espermática

Os

parâmetros

de

cinética

espermática

foram

analisados

pelo

Sistema

Computadorizado de Análise Espermática (CASA - Computer Assisted Sperm Analysis;
Hamilton Thorne, Ivos 12.3, Beverly, MA - USA). Parâmetros de motilidade espermática
total (Móveis, %), motilidade espermática progressiva (Progressivos, %), velocidade média de
percurso (VAP, µm/s), velocidade retilínea (VSL, µm/s), velocidade curvilínea (VCL, µm/s),
amplitude de deslocamento lateral da cabeça (ALH, µm), frequência de batimento flagelar
cruzado (BCF, Hz), retilinearidade (STR, %), linearidade (LIN, %) e porcentagem de
espermatozoides rápidos, em velocidade média, lentos e estáticos foram observados [8]. Uma
alíquota de 10µL de cada amostra foi depositada entre lâmina de microscopia e lamínula
previamente aquecidas a 37ºC. Posteriormente, sete campos foram selecionados
aleatoriamente para avaliação e o resultado foi gerado a partir da média dos campos
observados, sendo expresso em porcentagem [9]. Para esta análise foi utilizado o setup para
espécie canina, previamente estabelecido pelo fabricante do aparelho (Anexo A).

5.2.4.2 Testes espermáticos funcionais

Para avaliar a integridade de membrana plasmática foi utilizada a coloração 1%
Eosina-Nigrosina e 0,1% Orceína [10]. Uma alíquota de amostra foi depositada sobre lâmina
de microscopia em mesa aquecida a 37ºC, o corante foi adicionado na mesma proporção
(1:1), homogeneizado e incubado durante 30 segundos. A leitura do esfregaço espermático foi
realizada em microscópio óptico convencional, em aumento de 1000 vezes, sob óleo de
imersão. Nesta avaliação, células apresentando membrana plasmática íntegra são coradas em
branco, pois não ocorre penetração da eosina, formando contraste com o plano de fundo
escuro da nigrosina. Por outro lado, células com permeabilidade alterada apresentam
coloração rósea pela penetração da eosina. Após a contagem de 200 células, o resultado foi
expresso em porcentagem.
A integridade acrossomal foi avaliada utilizando um corante contendo 1% fast-green,
1% rosa-bengala, 40% de álcool etílico em ácido cítrico (0,1M) e tampão fosfato dissódico
(0,2M) [11]. Da mesma forma, uma alíquota de amostra foi depositada sobre lâmina de
microscopia em mesa aquecida a 37ºC, o corante foi adicionado na mesma proporção (1:1),
homogeneizado e incubado durante 60 segundos. Foram realizados esfregaços para análise em
microscópio óptico convencional em aumento de 1000 vezes, sob óleo de imersão. Após a
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contagem de 200 células por lâmina, os acrossomos foram classificados em íntegros (região
acrossomal de coloração lilás a roxa, levemente mais escura que a região pós-acrossomal) ou
lesionados (região acrossomal de coloração rosa, levemente mais claro que a região pósacrossomal), sendo o resultado expresso em porcentagem [9].
A atividade mitocondrial foi avaliada pela técnica citoquímica utilizando o corante 3,
3 diaminobenzidina. Para esta técnica, uma alíquota de 20μL de amostra foi incubada na
proporção 1:1 com diaminobenzidina (1mg/mL de PBS) durante uma hora a 37°C. Após a
incubação, a mistura foi depositada em lâminas de microscopia em local protegido da luz para
posterior fixação em formol 10% durante 15 minutos. A leitura foi realizada em microscópio
de contraste de fase em aumento de 1000 vezes, 200 espermatozoides foram contados em
cada amostra e o resultado expresso em porcentagem de mitocôndrias ativas: peça
intermediária totalmente corada, indicando alta atividade mitocondrial (DAB I); mais de 50%
da peça intermediária corada; indicando média atividade mitocondrial (DAB II); menos de
50% da peça intermediária corada; indicando baixa atividade mitocondrial (DAB III) e peça
intermediária totalmente descorada, indicando ausência de atividade mitocondrial (DAB IV)
[12]. A partir dos resultados individuais da classificação da atividade mitocondrial, calculouse o índice de atividade mitocondrial pela fórmula:
∑

5.2.4.3 Avaliação da peroxidação lipídica

A avaliação da peroxidação lipídica foi realizada pelo ensaio TBARS (Substâncias
Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico), de acordo com a metodologia descrita por Nichi e
colaboradores [7], adaptado de Ohkawa; Ohishi; Yagi [13]. Para isso, 600μL de ácido
tricloroacético 10%, a 5ºC, foi adicionado e as amostras foram centrifugadas a 20.800×g,
durante 15 minutos a 5°C para precipitação de proteínas e debris. Posteriormente o
sobrenadante foi recuperado, adicionou-se ácido tiobarbitúrico 1% (1:1), seguido da
incubação a 95ºC em banho-maria, durante 15 minutos. Com o estresse oxidativo, o ácido
tiobarbitúrico reage com o MDA (produto primário da peroxidação lipídica) formando um
complexo de coloração rósea. A quantificação da coloração foi realizada em
espectrofotômetro (Ultrospec 3300 PRO®, Amersham Biosciences, EUA) com comprimento
de onda de 532 nanômetros. Os resultados foram expressos em nanogramas de TBARS/10 6
espermatozoides.

56

5.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise estatística foi realizada com o programa SAS System for Windows 9.3
(SAS, 2000) e o aplicativo Guided Data Analyzes, onde os dados foram testados quanto à
normalidade dos resíduos (distribuição de Gauss) e homogeneidade das variâncias. A
comparação das médias foi realizada pelo teste LSD (Least Significant Difference;
comparações múltiplas). Para descrição dos resultados, foram empregadas as médias, seus
respectivos erros padrões (média ± erro padrão), os níveis de significância (P) dos dados
originais quando obedeciam às premissas e dos dados transformados quando necessário. O
nível de significância utilizado para rejeitar H0 (hipótese de nulidade) foi de 5%, isto é, para
um nível de significância inferior a 0,05 considerou-se efeito significativo dos fatores em
análise.

5.4 RESULTADOS

Os resultados referentes ao efeito da adição da vitamina C (0,5mM) e vitamina E no
diluidor de transporte BotuDog (Botupharma®, Botucatu, SP, Brasil) para a refrigeração de
espermatozoides de cães, a 5ºC, durante 24 horas, estão descritos na Tabela 3. Não foi
possível observar diferença estatística na integridade de membranas plasmática (MP, p =
0,817) e acrossomal (MA; p = 0,90) entre os grupos.
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Tabela 3 - Efeito da suplementação dos antioxidantes não enzimáticos (grupo controle, vitamina C 0,5mM,
vitamina E 0,1mM, e vitamina C 0,5mM com vitamina E 0,1mM) sobre a integridade de membranas plasmática
e acrossomal, padrões de cinética espermática, atividade mitocondrial e peroxidação lipídica de espermatozoides
de cães sob refrigeração 5ºC, durante 24 horas – São Paulo – 2022
Variáveis
Controle
Vitamina C
Vitamina E
Vitamina C e E
P
Membrana plasmática íntegra (%)
78,83±3,00
77,83±2,24
81,50±4,15
77,83±2,69
0,817
Acrossomo íntegro (%)
88,67±4,16
91,50±1,71
91,33±2,70
90,60±2,94
0,900
VAP (µm/s)
67,27±7,00
70,95±7,29
64,02±6,23
67,65±9,32
0,934
VSL (µm/s)
52,10±5,73
60,40±6,04
52,08±5,52
58,82±8,19
0,712
VCL (µm/s)
132,27±15,05
126,57±12,94
112,30±12,86
107,22±12,46
0,521
ALH (µm)
8,57±0,72a
7,75±0,52ab
7,83±0,75ab
6,57±0,49b
0,193
BCF (Hz)
29,55±1,53
29,20±1,18
30,38±1,89
30,23±0,77
0,923
STR (%)
77,67±2,22b
84,00±1,06a
81,17±2,56ab
85,50±1,18a
0,038
b
ab
ab
a
LIN (%)
43,50±2,68
50,50±1,95
50,17±3,77
56,50±2,38
0,030
Móveis (%)
42,33±6,39
46,83±5,87
47,83±5,68
43,17±8,70
0,810
Progressivos (%)
20,50±4,18
30,33±4,90
25,67±4,58
28,67±7,18
0,404
Rápidos (%)
37,33±6,78
41,67±6,39
41,33±6,54
38,00±9,30
0,868
Velocidade media (%)
5,00±0,58
5,17±0,83
6,50±1,38
5,50±0,85
0,849
Lentos (%)
57,67±6,39
53,17±5,87
52,17±5,68
56,83±8,70
0,923
6
0.971
TBARS (ng/10 espermatozoides)
34,17±7,35
37,21±2,80
37,07±6,25
37,46±4,52
0.047
DABI
48,83±2,79a
58,50±3,33b
57,33±2,80b
60,00±2,25b
a
ab
ab
b
0.136
DABII
40,50±3,93
30,50±3,68
33,50±4,22
28,33±2,75
0.774
DABIII
5,17±2,27
2,83±1,49
4,50±1,54
3,67±1,12
0.128
DABIV
5,50±1,09
8,17±0,54
4,67±1,84
8,00±1,00
0.088
Índice de atividade mitocondrial (%)
70,38±1,28b
74,46±1,69ab
75,21±1,37a
75,08±1,42a
Fonte: Kawai (2022).
Nota: os valores são expressos como média ± erro padrão da média. Letras diferentes na mesma linha, denotam
diferença estatística (p<0,05) entre grupos de suplementação de antioxidantes não enzimáticos (grupo controle,
vitamina C 0,5mM, vitamina E 0,1mM, e vitamina C 0,5mM com vitamina E 0,1mM). VAP, velocidade média
de percurso; VSL, velocidade retilínea; VCL, velocidade curvilínea; ALH, amplitude de deslocamento lateral da
cabeça; BCF, frequência de batimento cruzado; STR, retilinearidade; LIN, linearidade; TBARS, substâncias
reativas ao ácido tiobarbitúrico; DABI, alta atividade mitocondrial; DABII, média atividade mitocondrial; DAB
III, baixa atividade mitocondrial; DAB IV, atividade mitocondrial nula.

Em relação às variáveis analisadas pelo Sistema Computadorizado de Análise
Espermática (CASA - Computer Assisted Sperm Analysis), foi possível observar um aumento
na porcentagem de células apresentando maior retilinearidade (STR, p=0,059) em amostras
suplementadas com vitamina C (84,00±1,06) e vitamina C e E (85,50±1,18) em relação ao
grupo controle (77,67±2,22) e tratado somente com vitamina E (81,17±2,56; Figura 10).
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Figura 10 - Efeito da suplementação dos antioxidantes não enzimáticos (grupo controle, vitamina C 0,5mM,
vitamina E 0,1mM, e vitamina C 0,5mM com vitamina E 0,1mM) sobre a retilinearidade (STR) de
espermatozoides de cães sob refrigeração a 5oC, durante 24 horas.
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40
20
0
Retilinearidade (STR, %)
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Fonte: Kawai (2022).
Nota: os valores são expressos como média ± erro padrão da média. Letras diferentes sobre as barras, denotam
diferença estatística (p<0,05) entre grupos de suplementação de antioxidantes não enzimáticos (grupo controle,
vitamina C 0,5mM, vitamina E 0,1mM, e vitamina C 0,5mM com vitamina E 0,1mM).

Além disso, observou-se também uma maior linearidade (LIN, p=0,03) do movimento
espermático em amostras tratadas com vitamina C e E concomitantemente (56,50±2,38) em
relação ao grupo controle (43,50±2,68; Figura 11).
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Figura 11 - Efeito da suplementação dos antioxidantes não enzimáticos (grupo controle, vitamina C 0,5mM,
vitamina E 0,1mM, e vitamina C 0,5mM com vitamina E 0,1mM) sobre a linearidade (LIN) de espermatozoides
de cães sob refrigeração a 5oC, durante 24 horas.
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Fonte: Kawai (2022).
Nota: os valores são expressos como média ± erro padrão da média. Letras diferentes sobre as barras, denotam
diferença estatística (p<0,05) entre grupos de suplementação de antioxidantes não enzimáticos (grupo controle,
vitamina C 0,5mM, vitamina E 0,1mM, e vitamina C 0,5mM com vitamina E 0,1mM).

Analisando os dados obtidos pela avaliação da atividade mitocondrial, foi possível
observar uma maior porcentagem de células com alta atividade mitocondrial (DABI, p=0,047)
em todos os tratamentos (Vitamina C: 58,50±3,33; Vitamina E: 57,33±2,80; Vitamina C e E:
60,00±2,25) em relação ao grupo controle (48,83±2,79 Figura 12).
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Figura 12 - Efeito da suplementação dos antioxidantes não enzimáticos (grupo controle, vitamina C 0,5mM,
vitamina E 0,1mM, e vitamina C 0,5mM com vitamina E 0,1mM) sobre a porcentagem de espermatozoides
caninos com atividade mitocondrial alta (DAB I), intermediária (DAB II), baixa (DAB III) e nula (DAB IV), sob
refrigeração a 5oC, durante 24 horas
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Fonte: Kawai (2022).
Nota: os valores são expressos como média ± erro padrão da média. Letras diferentes sobre as barras, denotam
diferença estatística (p<0,05) entre grupos de suplementação de antioxidantes não enzimáticos (grupo controle,
vitamina C 0,5mM, vitamina E 0,1mM, e vitamina C 0,5mM com vitamina E 0,1mM).

5.5 DISCUSSÃO

O estresse oxidativo ocorre quando existe um desequilíbrio entre a produção de
substâncias oxidantes (espécies reativas de oxigênio, EROs) e antioxidantes, seja pelo excesso
de EROs, deficiência de antioxidantes ou ambos [14]. A refrigeração seminal pode causar um
aumento na produção de EROs e uma diminuição na produção de antioxidantes. Nesse
sentido, terapias antioxidantes aplicadas às biotécnicas seminais visam minimizar ou evitar os
efeitos deletérios causados pelo estresse oxidativo [15]. A escolha da terapia antioxidante
ideal para o tipo de processamento seminal e espécie em estudo depende de alguns fatores,
dentre eles podemos citar a especificidade dos antioxidantes para cada espécie reativa de
oxigênio. As espécies reativas de oxigênio são fundamentais para a regulação de processos
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fisiológicos como a hiperativação, reação acrossomal ligação espermatozoide-oócito [16].
Dessa forma, a concentração ideal de antioxidante utilizado torna-se imprescindível para o
funcionamento celular adequado [17]. Assim, terapias antioxidantes não específicas, em
concentrações muito baixas ou muito elevadas, podem ser indiferentes ou até mesmo
deletérias para as funções fisiológicas do espermatozoide [6]. Dessa forma, as concentrações
de antioxidantes não-enzimáticos aqui utilizadas foram baseadas em estudos prévios
utilizando 0,5mM de Vitamina C [18] e 0,1mM de Vitamina E [19].
A vitamina C é o principal antioxidante hidrossolúvel presente no plasma seminal,
atua como agente redutor capaz de doar um ou dois elétrons e se oxidar, formando o radical
ascorbil ou ácido desidroascórbico (DHA). Posteriormente, o DHA pode ser reconvertido à
sua forma reduzida pela oxidação de glutationa em dissulfeto de glutationa [16]. Por outro
lado, na presença de metais de transição (Cu2+, Fe3+), a vitamina C pode atuar como agente
pró oxidante, doando um elétron que reduz estes ions em formas capazes de reagir com
moléculas de oxigênio para formar novos radicais. A utilização isolada de vitamina C não
elimina radicais lipofílicos dos espermatozoides [18]. Neste trabalho, a suplementação isolada
de vitamina C proporcionou o aumento da porcentagem de células com maior retilinearidade
(STR) e atividade mitocondrial alta (DABI). Em contraste com os resultados aqui
encontrados, estudos mostram que a suplementação de vitamina C no diluidor seminal não
apresenta efeito na qualidade seminal de cães [18, 19] e equinos [20, 21].
A vitamina E é considerada o principal componente do sistema antioxidante dos
espermatozoides, principalmente no que diz respeito à proteção das membranas contra EROs
e peroxidação lipídica [22]. Por ser lipossolúvel, é considerada como primeira linha de defesa
contra a peroxidação dos ácidos graxos poli insaturados [22] atuando como um antioxidante
de quebra de cadeia [23]. Em um estudo utilizando a mesma concentração de vitamina E, os
autores destacam que a concentração de 0,1mM melhorou significativamente a porcentagem
de espermatozoides móveis, progressivos e viáveis em relação ao grupo controle [19]. Em
contraste, os resultados obtidos neste estudo mostraram apenas um aumento da porcentagem
de células com atividade mitocondrial alta (DABI).
Não há dados sobre a suplementação de vitamina C e vitamina E no diluidor comercial
BotuDog (Botupharma®, Botucatu, SP, Brasil) com os quais nossos achados possam ser
comparados. Ainda, os resultados do efeito individual das vitaminas C e E aqui descritos
podem ser limitados pois a vitamina C não pode atuar sozinha como um eliminador de
radicais e necessita da vitamina E para atuarem sinergicamente e reduzir os efeitos dos
radicais livres [16, 24]. Observando o efeito sinérgico das vitaminas C e E, notamos uma
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melhora na retilinearidade (STR) e linearidade (LIN). A retilinearidade é obtida pela relação
percentual entre velocidade linear progressiva (VSL) e velocidade média de percurso (VAP) e
estima a proximidade do percurso da célula a uma linha reta. A linearidade é calculada pela
relação percentual entre velocidade linear progressiva (VSL) e velocidade curvilínea (VCL) e
estima a proximidade do caminho da célula a uma linha reta com 100% correspondendo à
retidão ideal [25, 26].
Pode-se concluir que a utilização de vitamina C (0,5mM) associada com a vitamina E
(0,1mM) mostrou-se mais benéfica para a qualidade seminal, principalmente em relação à
qualidade do movimento espermático e atividade mitocondrial, quando comparada com o uso
isolado de ambas moléculas. Dessa forma, a definição das concentrações ideais de vitamina C
e E para suplementação do diluidor comercial de transporte seminal de cães (BotuDog,
Botupharma®, Botucatu, SP, Brasil), ainda precisa ser avaliada e mais pesquisas são
necessárias para ajustar as concentrações destes antioxidantes.
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ANEXO B
Quadro 3 - Setup utilizado no Sistema Computadorizado de Análise Espermática (CASA - Computer Assisted
Sperm Analysis; Hamilton Thorne, Ivos 12.3, Beverly, MA - USA) para a avaliação da cinética espermática
Image Capture
Frames per second (Hz)

60

Number of frames

30
Cell Detection

Minimum contrast

75

Minimum cell size (plx)

6
Progressive Cells

Path velocity (VAP - µ/s)

100

Straightness (STR - %)

75
Defaults (if <5 motile cells)

Cell size (plx)

8

Cell intensity

80
Slow Cells

VAP cutoff (µ/s)

9,9

VSL cutoff (µ/s)

20
Static Intensity Gates

Minimum

0,49

Maximum

1,68
Static Size Gates

Minimum

0,8

Maximum

4,93
Static Elongation Gates

Minimum

22

Maximum

84

Fonte: Hamilton Thorne Technical Guide for IVOS, TOX/IVOS, CEROS version 12.3 (2008).
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6 CONCLUSÕES GERAIS

Em síntese, este trabalho avaliou a suscetibilidade de espermatozoides de cães
refrigerados a 5oC, durante 24 horas. Para isso, amostras seminais de cães foram incubadas
com as diferentes espécies reativas de oxigênio: superóxido (O2•-), radical hidroxila (OH•),
soluções de peróxido de hidrogênio (H2O2) e o subproduto da peroxidação lipídica,
malondialdeído (MDA). Além disso, avaliou o efeito de antioxidantes não enzimáticos,
vitamina C, E e o efeito sinérgico de ambas moléculas no diluidor comercial (BotuDog,
Botupharma®, Botucatu, SP, Brasil) de transporte seminal de cães.
O radical hidroxila apresentou maior efeito deletério na cinética espermática e
atividade mitocondrial, justificando a utilização dos antioxidantes não-enzimáticos no
segundo trabalho.
A associação de vitamina C (0,5mM) e vitamina E (0,1mM) apresentou melhores
resultados em relação à qualidade do movimento espermático, observada pela maior
retilinearidade, linearidade e atividade mitocondrial, quando comparada ao efeito individual
de ambas moléculas. Entretanto, as concentrações ideais de vitamina C e E para
suplementação do diluidor comercial de transporte seminal de cães (BotuDog, Botupharma®,
Botucatu, SP, Brasil) ainda precisam ser estudadas mais detalhadamente para melhorar a
qualidade seminal pós-refrigeração.

