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RESUMO 

 

 

FRANCO-SILVA, D. Avaliação da função do óxido nítrico na capacitação do 
espermatozoide equino criopreservado. [Evaluation of the role of nitric oxide in 
capacitation of cryopreserved equine spermatozoa by flow cytometry and computerized 
sperm motility (CASA) analyses]. 2013. 116f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, 
Pirassununga, 2013 
 

A capacitação é um pré-requisito fisiológico importante para que a célula espermática 

fertilize o oócito. O óxido nítrico (NO) é sintetizado in vivo durante a conversão da L-

arginina em L-citrulina por reações oxidativas catalisadas pela enzima óxido nítrico 

sintase (NOS) desempenhando um papel importante na regulação da motilidade e na 

capacitação dos espermatozoides. Estudos indicam que o NO é capaz de regular a 

concentração da AMP cíclico e, por conseguinte, através da atividade da adenil ciclase, 

estimular a capacitação espermática em várias espécies. O objetivo deste estudo foi 

avaliar a função do NO na capacitação de espermatozoides equinos criopreservados. 

Três ejaculados foram colhidos de três garanhões (n=9). O sêmen foi diluído em meio 

Botu-Crio® na concentração final de 200×106 células/mL, envasado em palhetas de 0,5 

mL e criopreservado usando um sistema automatizado. Para cada análise, foram 

descongeladas quatro palhetas da mesma partida e do mesmo garanhão em banho-maria 

a 37°C/30 s. e em seguida, o sêmen foi submetido à centrifugação em meio FIV. 

Posteriormente, o sêmen foi incubado neste mesmo meio na presença de L-arginina, 

com ou sem inibidor da enzima óxido nítrico sintase o (L-NAME), e com ou sem o 

removedor de NO (azul de metileno) nos tratamentos: 1) C= (FIV); 2) A= L-arginina 

(10 mM); 3) L = L-NAME (1 mM); 4) M = azul de metileno (100 mM); 5) AL = L-

arginina (10 mM) + L-NAME (1 mM); 6) AM = L-arginina (10 mM) + azul de metileno 

(100 mM). As amostras foram incubadas a 38°C e 5 % de CO2. Após a incubação 

realizou-se a análise computadorizada da motilidade do espermatozoide e as análises 

por citometria de fluxo. Para a análise computadorizada da motilidade espermática 

foram avaliados os tempos de incubação de 0, 60, 120 e 300 min. e para as análises por 

citometria de fluxo os tempos de 60, 120 e 300 min. Para avaliar a integridade das 

membranas plasmática e acrossomal usou-se a associação FITC-PSA e IP. Para a 

detecção da fosforilação do aminoácido tirosina, usou-se o anticorpo antifosfotirosina 

conjugado a uma fluoresceína (DAF-2). A fim de dosar a quantidade de NO produzido 



pelo espermatozoide equino criopreservado foi utilizada a sonda DAF e para avaliar a 

peroxidação lipídica da membrana espermática utilizou a sonda C11-BODIPY. A sonda 

H33342 foi usada com a finalidade de evitar que partículas do mesmo tamanho e 

granulosidade da célula espermática fossem incluídas na contagem das análises por 

citometria de fluxo. Os dados foram analisados por meio da ANOVA e a comparação 

das médias, dentro de cada tempo, pelo teste de Tukey, com o nível de significância de 

5 %, usando o software SAS. A remoção do NO do meio de cultura inibiu a motilidade 

das células espermáticas em todos os tempos de incubação. A motilidade total e 

motilidade progressiva foram reduzidas nos grupos M e AM. Os espermatozoides 

incubados com o removedor do NO apresentaram maior porcentagem de células com 

membrana plasmática e acrossomal íntegras nos 60 e 120 minutos de incubação 

(p<0,05). A reação acrossomal foi induzida nos tratamentos que receberam L-arginina 

(A; AL). Dentro de cada tratamento, a quantidade de NO produzido pelo 

espermatozoide, a fosforilação do aminoácido tirosina e a peroxidação lipídica não 

apresentaram diferenças entre os tempos (p>0,05). Foi verificada uma redução destas 

variáveis nos grupos M e AM (p<0,05). Contudo, a dose de 1 mM de L-NAME, não foi 

suficiente para inibir a NOS em espermatozoides criopreservados de equinos. A 

remoção do NO mantém a integridade das membranas plasmática e acrossomal, 

entretanto inibe totalmente a motilidade espermática, sugerindo um papel benéfico do 

NO endógeno na manutenção da motilidade dos espermatozoides equinos 

criopreservados. 

 

Palavras chave: Espermatozoide. Capacitação. Óxido Nitrico. L-arginina. L-NAME. 

Azul de metileno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

FRANCO-SILVA, D. Evaluation of the role of nitric oxide in capacitation of 
cryopreserved equine spermatozoa [Avaliação da função do óxido nítrico na 
capacitação do espermatozoide equino criopreservado]. 2013. 116f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade 
de São Paulo, Pirassununga, 2013 

 

Capacitation is an essential physiological prerequisite in order to sperm cell fertilize the 

oocyte. Nitric oxide (NO) is synthesized in vivo during the conversion of L-arginine in 

L-citruline by oxidative reactions catalyzed by nitric oxide synthase enzyme (NOS) and 

plays an important role in regulation of motility and in sperm capacitation. Studies 

indicated that NO is capable of regulating cAMP concentration and, therefore, by 

adenylyl cyclase, stimulate sperm capacitation in several species. The aim of this study 

was to evaluate the function of nitric oxide in cryopreserved equine sperm 

capacitation.Three ejaculates from three stallions were collected (n=9). Semen samples 

were diluted with Botu-Crio® extender to a final concentration of 200×106 sperms/mL, 

and then packaged in 0.5mL straws and cryopreserved using an automated freezing 

system. For each analysis, four straws from the same batch and the same stallion were 

thawed in a water bath at 37°C/30 s. washed by centrifugation in FIV medium. 

Thereafter, samples were incubated in FIV medium in the presence of L-arginine, with 

or without the inhibitor of nitric oxide sinthase (L-NAME), and with or without the 

scavenger of NO (Methylene blue) in the following treatments: 1) C = Control  (FIV); 

2) A = L-arginine 10 mM; 3) L = L-NAME 1mM; 4) M = Methylene blue 100 mM; 5) 

AL = L-arginine (10 mM) + L-NAME (1 mM); 6) AM = L-argine (10 mM) + 

Methylene blue (100 mM). The treatments were incubated at 38°C and CO2 at 5 %. 

After incubation, the computer-assisted sperm motility (CASA) and flow cytometry 

analyses were performed. For CASA analysis, the incubation times of 0, 60, 120 e 300 

min. were evaluated and for flow cytometry analyses times 60, 120 e 300 min. were 

evaluated. Plasma and acrosomal membranes integrity were evaluated by FITC-PSA 

and PI association. In order to detect amino acid tyrosine phosphorylation, we used the 

anti-phosphotyrosine antibody conjugated to a fluorescein (DAF-2). In order to quantify 

the amount of nitric oxide produced by cryopreserved equine sperm, the fluorescent 

probe DAF was used, and to evaluate the lipid peroxidation of sperm membrane we 



used the probe BODIPY-C11. The probe H33342 was used in order to prevent that 

particles of the same size and granularity of sperm cell were included in the counting of 

flow cytometry analyses. Data were analyzed by ANOVA and comparison of means 

within each time by the Tukey test, at a significance level of 5%, using SAS software. 

Removing NO from the culture medium inhibited the motility of sperm cells at all 

incubation times. Total and progressive motilities were reduced in both groups, M and 

AM. Sperms incubated with the scavenger of NO had the highest percentage of cells 

with intact plasma and acrosomal membranes at 60 and 120 minutes of incubation (p 

<0.05). Acrosomal reaction was induced in treatments with L-arginine (A, AL). Within 

each treatment, the amount of NO produced by sperms, the level of amino acid tyrosine 

phosphorylation and lipid peroxidation had no differences between the times used (p> 

0.05). A reduction of these variables in groups M and AM (p <0.05) was observed. 

However, a dose of 1 mM L-NAME was not sufficient to inhibit NOS in cryopreserved 

equine sperm. Removal of NO maintains plasma and acrosomal membranes integrity, 

however completely inhibits sperm motility, suggesting a beneficial role of endogenous 

NO in the maintenance of motility of cryopreserved equine spermatozoa. 

Keywords: Sperm. Capacitation. Nitric Oxide. L-arginine. L-NAME. Methylene blue. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A criopreservação é uma biotécnica que causa danos aos espermatozoides 

(WATSON, 2000). A congelação e a descongelação são passos importantes na 

criopreservação espermática, uma vez que provoca efeitos sobre a estrutura e função 

celular (HAMMERSTEDT; GRAHAM; NOLAN, 1990), reduz a motilidade e 

capacidade fertilizante (HAMMERSTEDT, 1993), induz a capacitação prematura e a 

descondensação nuclear (CORMIER; SIRARD; BEILEY, 1997). Portanto, mesmo 

levando em consideração o uso de crioprotetores como o glicerol, a gema de ovo e o 

leite, alterações significativas são evidenciadas no acrossoma (WATSON, 1995), nas 

mitocôndrias e na membrana plasmática (FORERO-GONZALEZ et al., 2012). Por este 

motivo, é importante enfatizar que, a maior parte da população de células espermáticas 

sobreviventes exibe algum grau de danos subletais, tais como a peroxidação lipídica, o 

envelhecimento precoce das células (ação das espécies reativas de oxigênio (EROS) e a 

criocapacitação) e as transições de fase de membrana (WATSON, 2000), que diminuem 

seu tempo de vida dentro do trato reprodutor da fêmea, sugerindo uma situação 

problemática, principalmente para as espécies que apresentam longos períodos de estro, 

onde exames frequentes são necessários para executar inseminações artificiais próximas 

o suficiente da ovulação (FERRUSOLA et al., 2009a).  

Um dos grandes problemas da técnica de criopreservação espermática na espécie 

equina, está relacionada a grande variabilidade inter-individual na sobrevivência de 

espermatozóides durante os procedimentos de congelação e descongelação. Tal 

variabilidade é muitas vezes atribuída ao fato de que a maioria dos garanhões foram 

selecionados pelo seu desempenho e fenótipo, e não pela qualidade espermática. No 

entanto, as razões fisiológicas e bioquímicas por trás dessa variabilidade permanecem 

sem explicação (FERRUSOLA et al., 2009b)  

 Watson, (2000) descreveu que a criopreservação induz a formação de um 

excesso de espécies reativas de oxigênio (EROS) tais como, o peróxido de hidrogênio, o 

anion superóxido e os radicais hidroxila, (BAUMBER et al., 2000; AGARWALL; 

SAID, 2005) reduzindo a qualidade espermática em várias espécies. Os 

espermatozoides de equinos são capazes de gerar (EROS) (BAUMBER et al., 2000) por 

um mecanismo que se acredita envolver uma oxidase nicotinamida adenina dinucleótido 
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fosfato (NADPH) semelhante ao relatado em espermatozoides de humanos (AITKEN; 

BUCKINGHAM; WEST, 1992). A criopreservação nas células espermáticas de equinos 

pode induzir a produção de óxido nítrico (NO) mesmo em espermatozoides de garanhão 

com boa qualidade pós-descongelação (FERRUSOLA et al., 2009a).   

A capacitação é um termo descrito como uma série de eventos que ocorrem no 

espermatozoide para que ele fertilize o oócito. Embora a capacitação seja conseguida de 

forma sinérgica e eficientemente no trato reprodutivo da fêmea, ela também pode ser 

realizada in vitro em meios bem definidos em várias espécies de mamíferos 

(O’FLAHERTY; RODRIGUEZ; SRIVASTAVA, 2004). Os eventos da capacitação não 

são bem caracterizados e o seu impacto sobre a fertilidade do garanhão ainda é pouco 

conhecida.  

A capacitação pode ser conseguida in vitro em solução salina equilibrada 

contendo concentrações apropriadas de eletrólitos, fontes de energia metabólica, e 

albumina sérica bovina (BSA). Em humanos, um método para medir a capacitação é 

através da eficiência dos espermatozoides em apresentarar reação acrossômica 

(ICKOWICZ; FINKELSTEIN; BREITBART, 2012). Salienta-se que nos 

espermatozoides de equinos uns dos eventos mais importantes para determinar a 

capacitação espermática é a presença da fosforilação dos resíduos do aminoácido 

tirosina (MCPARTLIN et al., 2008). Diferentes estímulos, como a progesterona, o 

fluido folicular, zona pelúcida, e o cálcio (Ca 2+) podem desencadear a reação 

acrossômica. Durante a capacitação, as mudanças no espermatozoide como alteração 

das concentrações de íons intracelulares, a fluidez da membrana plasmática e motilidade 

são eventos fundamentais para este processo (YANAGIMACHI, 1994). Além disso, o 

aumento da concentração da adenosina monofosfato cíclica (AMP cíclico) (KOPF; 

VISCONTI; GALANTINO-HOMER, 1999) e a fosforilação dos resíduos do 

aminoácido tirosina também estão envolvidos (VISCONTI et al., 1995). Estudos 

recentes indicam que o anion superóxido (O2
•_) (de LAMIRANDE, GAGNON, 1992; 

GRIVEAU; RENARD;  LE LANNOU, 1995) o peróxido de hidrogênio, 

(H2O2 ) (GRIVEAU; RENARD;  LE LANNOU, 1994) e óxido nítrico 

(NO) (VEDANTAM; ATREJA; GARG, 2012) participam da capacitação espermática. 

No entanto, embora o número de estudos sobre esses eventos estejam crescendo, as 

interações entre as diferentes vias de sinalização envolvidas na capacitação espermática 

ainda permanecem pouco elucidadas. 
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O NO é um radical livre produzindo a partir de uma série de reações moduladas 

pela enzima oxido nítrico sintase (NOS) (MONCADA; PALMER; HIGGS, 1991). Até 

o momento, três isoformas de NOS foram purificadas, sequenciadas e caracterizadas: 

duas delas são NOS neuronal (nNOS) e NOS endotelial (eNOS) que têm sido referidas 

como constitutivas (cNOS), ativadas por cálcio e calmodulina, e são seletivamente 

inibidas pela NG-nitro-L-arginina metil éster (L-NAME) e NG-nitro-L-arginina (L-NA). 

Existe também uma terceira forma induzível (iNOS), que é cálcio independente 

(MONCADA; PALMER; HIGGS, 1991). O NO é um importante modulador das 

funções celulares. É um vasodilatador potente que tem sido identificado em numerosos 

processos fisiológicos, farmacológicos e patológicos (MONCADA; PALMER; HIGGS, 

1991). Também é uma molécula mensageira muito importante, envolvida em vários 

aspectos da reprodução, tais como, o desenvolvimento folicular (JABLONKA-

SHARIFF; OLSON, 2000) a ovulação, (OLSON et al., 1999) a esteroidogenese 

(JABLONKA-SHARIFF; OLSON, 1998) e a maturação de oócitos (SCHWARZ et al., 

2008). Em espermatozoides, o NO parece desempenhar um papel importante na 

regulação da motilidade e na capacitação (HELLSTROM et al., 1994; LEWIS et al., 

1996). Herrero et al. (2000) relataram que o NO é capaz de regular a concentração de 

AMP cíclico e, por conseguinte, através da atividade da adenil ciclase (AC) estimular a 

capacitação espermática em várias espécies (MURAD, 1994; HELLSTROM et al., 

1994; LEWIS et al., 1996). Estudos indicam que baixas concentrações de NO melhoram 

a motilidade e promovem um aumento significativo da capacitação espermática e reação 

acrossômica em humanos e ratos (ZINI; de LAMIRANDE; GAGNON, 1995; 

HERRERO; de LAMIRANDE; GAGNON, 1999; REVELLI et al., 2001 ). No entanto, 

pouco se sabe sobre o efeito do NO na capacitação de espermatozoides de equinos.  

O NO está presente nos espermatozoides equinos (FERRUSOLA et al., 2009a). 

No entanto, são escassos na literatura científica, trabalhos que elucidem a importância 

deste radical livre na motilidade e na capacitação do espermatozoide equino 

criopreservado. O presente experimento foi realizado com o objetivo de verificar o 

efeito da inibição, da indução e da remoção do NO, no meio de capacitação, sobre os 

padrões de motilidade, hiperativação, integridade de membrana plasmática e 

acrossomal, fosforilação do aminoácido tirosina, quantidade de NO produzido e 

peroxidação lipídica de espermatozoides equinos criopreservados.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 CAPACITAÇÃO, REAÇÃO ACROSSÔMICA E HIPERATIVAÇÃO 

 

 

A sequência de eventos moleculares e fisiológicos que envolvem as mudanças 

na fluidez da membrana, na concentração iônica intracelular, no metabolismo energético 

e nos padrões de motilidade que conferem ao espermatozoide a habilidade de fertilizar o 

oócito durante o período de permanência no trato reprodutor da fêmea é chamado de 

capacitação (SUAREZ, 1996; VISCONTI et al., 1998). Assim, o espermatozoide é 

preparado para a fecundação, mais especificamente, para ser submetido à reação 

acrossômica (SUAREZ, 1996), considerada a etapa final da capacitação (VISCONTI et 

al., 1998). Outros autores consideram a capacitação como a aquisição da habilidade do 

espermatozoide com acrossoma intacto sofrer reação acrossômica, em resposta à sua 

interação com a zona pelúcida (ZP), a matriz extracelular do oócito (VISCONTI et al., 

1995).  

A capacitação foi identificada pela primeira vez por Austin (1951; 1952), 

descrevendo suas observações com relação à penetração de espermatozoides no oócito 

de ratas e de coelhas, sendo dirigida atenção particular para a passagem dos 

espermatozoides através da zona pelúcida e da superfície do vitelo; e por Chang (1951), 

em suas pesquisas com coelhas, relatando as possíveis mudanças fisiológicas do 

espermatozoide dentro do trato reprodutor da fêmea. 

Considerando a complexidade no ambiente do aparelho reprodutor da fêmea, da 

posição anatômica do oócito e o local de deposição do espermatozoide, é pertinente 

supor que, o processo de capacitação e reação acrossômica deve ser espacialmente e 

temporalmente controlados para evitar a indução prematura da hiperativação e da reação 

acrossômica (SAGARE-PATIL et al., 2012). Desta forma, o local fisiológico da 

capacitação in vivo, dependendo da espécie, é o oviduto ou o útero (VISCONTI; KOPF, 

1998) podendo estes ambientes ser mimetizados in vitro em meios definidos 

(SIGNORELLI; DIAZ; MORALES, 2012). Embora em mamíferos sejam depositados 

milhões de espermatozoides no aparelho reprodutor da fêmea, este grande número por si 
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só não garante a fecundação do oócito (CHANG; SUAREZ, 2010). Yanagimachi; 

Yanagimachi; Rogers (1976), verificando as interações de oócitos-espermatozoides 

entre vários animais, descobriram que os espermatozoides de humanos, que inicialmente 

eram incapazes de penetrar livremente a zona pelúcida de hamsters (Mesocricetus 

auratus), tornaram-se competentes de fazê-lo quando incubadas in vitro por quatro 

horas ou mais em meio definido, possibilitando, desta forma, a análise da capacidade de 

fertilização do espermatozoide humano in vitro. 

Durante o processo de capacitação, a fosfatidil-inositol-3-quinase (PI3K) é 

fosforilada / ativada via uma cascata dependente de proteína kinase A (PKA) e de uma 

regulação negativa da proteína quinase C α (PKC α).  A PKC α é ativada no início de 

capacitação resultando na inativação da inositol trifosfato (PI3K). Durante a 

capacitação, PKC α bem como fosfatidil-inositol-fosfato (PP1 γ 2) é degradada por um 

mecanismo dependente de PKA, permitindo a ativação da PI3K. A ativação da PKA 

durante a capacitação depende principalmente de monofosfato ciclíco de adenosina 

(AMP ciclico) produzido pela adenil ciclase (AC) que é dependente de bicarbonato 

solúvel. Esta ativação da PKA conduz a um aumento da polimerização da actina, um 

processo essencial para alterações no padrão da motilidade (hiperativação), fator 

necessário para a uma fertilização bem sucedida. A polimerização da actina é mediada 

pelo fosfatidil-inositol bisfosfato (PIP2) de duas maneiras: em primeiro lugar, PIP 2 atua 

como um co-fator para a ativação da fosfolipase D (PLD), e em segundo lugar, como 

uma molécula que se liga e inibe a actina cortando proteínas, tais como a gelsolina. A 

fosforilação do aminoácido tirosina é importante durante a capacitação. Antes da reação 

acrossômica, a gelsolina é libertada da PIP2 e sofre desfosforilação resultando em 

despolimerização da F- actina levando por fim, à reação acrossômica (ICKOWICZ; 

FINKELSTEIN; BREITBART, 2012). 

É possível que o Ca2+ esteja envolvido em iniciar ou regular a capacitação, no 

entanto essa afirmação é um tanto controversa (VISCONTI et al., l995). Trabalhos 

demonstram que a despolarização da membrana pode abrir alguns canais de Ca2+ 

permitindo sua entrada. Assim, a atividade parece ser aumentada após os 

espermatozoides serem condicionados pelo bicarbonato (HCO3
-) (WENNEMUTH et al., 

2000). Em espermatozoides de ratos, existe a evidência de que o Ca2+ extracelular é 

necessário para capacitação (VISCONTI et al., l995). Um aumento do Ca2+ intracelular 

durante a capacitação foi descrito por alguns pesquisadores, ao passo que, outros não 



 
31 REVISÃO DE LITERATURA 

demonstram nenhuma alteração durante este evento (YANAGIMACHI, 1994). Esta 

ambiguidade pode estar relacionada, em parte, à ação do Ca2+ sobre a reação 

acrossômica e às dificuldades inerentes na diferenciação destes eventos (VISCONTI et 

al., 1998). O provável mecanismo de ação do Ca2+ citoplasmático é ativar a adenil 

ciclase (AC) dependente de Ca2+, resultando em um aumento do AMP cíclico, que é 

responsável pelo batimento flagelar acelerado observado durante a hiperativação 

(FENG et al., 1988)  

O ânion bicarbonato (HCO3
-) é a chave para a ativação dos espermatozoides, 

quando eles saem do epidídimo dos testículos de mamíferos. Os primeiros estudos 

(HAMNER; WILLIAMS, 1964) observaram que o ânion bicarbonato estimula a 

atividade respiratória de espermatozoides. Outros trabalhos indicam que este ânion é 

responsável pela alteração na arquitetura da membrana plasmática (HARRISON; 

ASHWORTH; MILLER, 1996), pelo aumento da motilidade progressiva (HOLT; 

HARRISON, 2002), além de aumentar a produção de AMP cíclico (BOATMAN; 

ROBBINS, 1991). Sabe-se também que o movimento transmembranar do HCO3
-
 está 

associado ao aumento do pH intracelular observado durante a capacitação (VISCONTI, 

2009). Estes efeitos são mediados pelo próprio HCO3
-
 através da estimulação da 

atividade de uma isoforma da adenil ciclase (SAC) nos espermatozoides (LITVIN et al., 

2003) onde, em seguida, o aumento dos níveis de AMP cíclico na célula (HARRISON; 

MILLER, 2000) ativam uma PKA (fosfoquinase A) dependente de AMP ciclíco que irá 

fosforilar diferentes proteínas alvo (HARRISON; GADELLA, 2005). 

A albumina sérica bovina (BSA), um componente essencial do meio de 

capacitação in vitro, funciona como um carreador do colesterol, se ligando a este e 

removendo-o da membrana plasmática. Sabe-se que a capacitação pode ser inibida pela 

adição de colesterol e/ou análogos de colesterol ao meio de capacitação (CROSS, 1998). 

A albumina sérica bovina (BSA) pode ser substituída in vitro pela lipoproteína de alta 

densidade (HDL) e, demonstrou-se in vitro, que as BSPs (bovine seminal plasma 

proteins) estão envolvidas no efluxo de colesterol mediado pela HDL no 

espermatozoide bovino (THÈERIEN; SOUBEYRAND; MANJUNATH, 1997). A 

retirada do colesterol da membrana plasmática é um processo que antecede múltiplos 

sinais intrínsecos ao processo de capacitação (VISCONTI et al., 2002). 

A concentração de colesterol na membrana plasmática de espermatozoides varia 

consideravelmente entre as espécies. As razões molares de colesterol e fosfolipídios no 

espermatozoide de javali são de cerca de 0,20; em espermatozoides de equinos cerca de 
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0,36, em espermatozoides de galos 0,30 (PARKS; LYNCH 1992), cerca de 0,40 em 

espermatozoides de bovinos (PARKS, ARION; FOOTE, 1987), 0,43 em 

espermatozoides de carneiros (PARKS; HAMMERSTEDT, 1985) e de 0,83 em 

espermatozoides de humanos (MACK, EVERINGHAM; ZANEVELD, 1986).  

Portanto, é possível que a taxa de capacitação espermática relacione-se com a 

taxa de efluxo de colesterol na membrana plasmática, uma vez que os espermatozoides 

de espécies com altos teores de colesterol, incluindo o do homem e o do touro, sejam 

considerados lentos para capacitar (8 a 6 h), enquanto que aqueles com menor teor de 

colesterol como o javali e carneiro são muito mais rápidas (1 a 2 h) (GADELLA et al., 

2001).  

As espécies reativas de oxigênio (EROs) estão envolvidas no processo de 

capacitação e na fosforilação dos resíduos do aminoácido tirosina, uma vez que uma 

baixa produção de EROs é suficiente para que ocorra a geração do cAMP, que irá levar 

a um aumento da fosforilação do aminoácido tirosina através da estimulação da proteína 

quinase A (AITKEN ET AL., 1995; LECLERC; de LAMIRANDE; GAGNON, 1997; 

AITKEN et al., 1998). A presença de resíduos provinientes da fosforilação do 

aminoácido tirosina em espermatozoides com membrana plasmática intacta podem ser 

identificados com anticorpos específicos conjugados com um fluoróforo (isotiocianato 

de fluoresceína FITC) permitindo sua detecção por citometria de fluxo (ANDRADE et 

al., 2012). Nos últimos anos, muitas evidências surgiram apoiando o papel das espécies 

reativas de oxigênio (EROs), principalmente do anion superóxido (O2
-) e do peróxido de 

hidrogênio (H2O2), na função espermática (LECLERC; de LAMIRANDE; GAGNON, 

1997).  Surpreendentemente, o NO também parece estar envolvido na fisiologia 

espermática. Baixas concentrações de NO são suficientes para regular a motilidade e 

proteger a célula espermática contra a ação do ânion superóxido (O2
-•) que reduz a 

motilidade. Schaad et al. (1996) relataram que o plasma seminal humano inibe a 

atividade da óxido nítrico sintase neuronal (nNOS). A relevância fisiológica de tal 

inibidor da NO endógeno não é clara. É possível que a ejaculação de espermatozóides 

no aparelho reprodutor da fêmea desencadeie uma reação imune, semelhante à 

observada durante infecções bacterianas ou transplantes de órgãos. Isto induziria a 

atividade da óxido nítrico sintase induzível (iNOS) e consequentemente resultaria na 

geração de grandes quantidades de NO que podem induzir a toxicidade do espermática 

(ROSSELLI et al., 1995). O plasma seminal pode desempenhar um papel fisiológico na 

atividade inibidora de NOS (iNOS), mantendo o NO em concentrações baixas, para 
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evitar danos tóxicos aos espermatozóides e prevenindo a hiperativação espermática 

associada ao processo de capacitação (ROSSELLI; KELLER; DUBEY, 1998). A 

síntese de NO ocorre em vários tipos de células, mediante oxidação da arginina por uma 

enzima específica chamada óxido nítrico sintase (NOS), cuja atividade depende da 

calmodulina e do Ca2+ (BREDT; SNYDER, 1990). O NO parece agir através da via 

AMP cíclico / proteína quinase A (PKA). O mensageiro AMP cíclico estimula a 

fosforilação do aminoácido tirosina em eventos durante a capacitação, e é concebível, 

que uma ligação entre NO e a via do AMP cíclico possa explicar o efeito deste radical 

livre na fosforilação na proteína tirosina. O NO pode causar uma estimulação da 

proteína quinase A (PKA), através da ativação da monofofato cíclico de guanosina 

(cGMP) por degradação da via AMP cíclico (HERRERO; de LAMIRANDE; 

GAGNON, 1999).  

Leyton; Saling (1989) forneceram pela primeira vez evidências da presença da 

fosforilação do aminoácido tirosina em espermatozoides de ratos utilizando o anticorpo 

anti-fosfotirosina. A fosforilação de proteínas é um evento de modificação pós-

traducional que funciona como um dos mecanismos reguladores da célula para controlar 

os vários processos celulares, tais como, o crescimento, o controle do ciclo celular, a 

montagem do citoesqueleto, a modulação da corrente iônica, e a regulação de receptores 

(LEYTON; SALING, 1989). Os espermatozoides maduros são células terminalmente 

diferenciadas e especializadas. Eles são altamente compartimentalizados, mas são 

desprovidos de qualquer atividade transcricional e traducional. Portanto, isto demonstra 

a importância de modificações pós-traducionais, como a fosforilação e desfosforilação 

de proteínas, na regulação de fenômenos importantes como a capacitação espermática, 

hiperativação e reação acrossômica, que são necessários para o espermatozoide 

alcançar, ligar, penetrar e fundir-se com o oócito. (NAZ; RAJESH, 2004). O 

componente da célula espermática que, na maioria das espécies, aparentemente mais 

sofre fosforilação dos resíduos do aminoácido tirosina é o flagelo (PETRUNKINA et 

al., 2001).  

Visconti et al. (1995) verificaram uma correlação entre o estado de capacitação e 

o estado de fosforilação dos resíduos do aminoácido tirosina em espermatozoides de 

ratos. Eles observaram um aumento, tempo-dependente da fosforilação dos resíduos 

aminoácido tirosina e de um conjunto de proteínas específicas com peso molecular de 

40-120 kDa, os quais foram correlacionados com o estado de capacitação dos 

espermatozoides. Outros estudos relataram um aumento da fosforilação dos resíduos do 
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amonoácido tirosina em espermatozoides durante a capacitação em várias espécies, 

incluindo hamsters (KULANAND; SHIVAJI, 2001), gatos (PUKAZHENTHI et al., 

1998), porcos (TARDIF et al., 2001), javali (KALAB et al., 1998), bovinos 

(GALANTINO-HOMER et al., 2004), equinos (POMMER; RUTLLANT; MEYERS, 

2003), macacos (MAHONY; GWATHMEY, 1999), marsupiais (SIDHU et al., 2004) e 

humanos (LECLERC; de LAMIRANDE; GAGNON, 1996).  

A produção excessiva de espécies reativas de oxigênio (EROs) determina o 

estresse oxidativo, que leva a disfunções na célula espermática através de diferentes 

mecanismos, como a peroxidação dos lipídeos da membrana plasmática, a inibição do 

metabolismo, da motilidade e da capacidade fecundante (GUERRA et al., 2004). O 

evento de peroxidação lipídica surge na presença de espécies reativas de oxigênio 

(EROs), que ao ter contato com os ácidos docosaexaenoicos da membrana espermática, 

removem um hidrogênio de uma dupla ligação, transformando-o em radical livre, que 

por sua vez irá agir em outro ácido docosaexaenoico. Esta reação tem iníco com o 

sequestro do hidrogênio do ácido graxo polinsaturado da membrana celular. Este 

sequestro pode ser realizado pelo radical hidroxila (OH•) ou pelo radical alcoxila (RO•), 

formando o radical alquila (R•). Na primeira equação de propagação, o radical L• reage 

rapidamente com o oxigênio (O2), resultando em radical peroxila (ROO), que, por sua 

vez, sequestra novo hidrogênio do ácido graxo polinsaturado, formando novamente o 

radical L•na segunda equação de propagação. Este processo desencadeia a cascata de 

peroxidação, causando alterações estruturais na membrana plasmática, com perda de 

fluidez e da capacidade de regular a concentração intracelular de íons envolvidos no 

controle do movimento espermático, mudanças no metabolismo celular e, por fim, 

perda da capacidade de fertilização do espermatozoide (MARQUES et al., 2002).  

A peroxidação lipídica pode ser quantificada e localizada após a coloração 

espermática com a sonda C11-BODIPY581/591. Esta sonda é um análogo dos ácidos 

graxos poli-insaturados sendo prontamente incorporada à membrana celular. A sua 

reatividade à peroxidação é comparável a dos ácidos graxos poli-insaturados. Quando 

intacta esta sonda emite fluorescência vermelha, com comprimento de onda de 580 a 

620 nm. Porém, quando sofre peroxidação pelas espécies reativas de oxigênio (EROs), 

torna-se verde, cujo comprimento de onda é 495 a 545 nm. A alteração da emissão de 

fluorescência para verde indica a presença de espécies reativas de oxigênio na parte 

hidrofóbica da bicamada lipídica das membranas espermáticas. Por estas características, 

esta sonda torna-se uma técnica prática para detectar a peroxidação lipídica, podendo 
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ser utilizada na citometria de fluxo ou em outros aparelhos com leitores a laser (SILVA; 

GADELLA, 2006; ANDRADE et al., 2012). 

A reação acrossômica foi descrita pela primeira vez no ouriço e na estrela do 

mar por Dan (1952; 1954). O oócito de todos os mamíferos eutérios é circundado por 

um revestimento glicoprotéico, a zona pelúcida, que é circundada pelas células da 

granulosa oriundas do cumulus oophorus recém expandido (YANAGIMACHI, 1994). 

Antes de fertilizar o oócito, o espermatozoide deve passar pela zona pelúcida e, para isto 

acontecer, o espermatozoide tem que sofrer a reação acrossômica assim que se ligar à 

zona pelúcida. A reação acrossômica é um evento irreversível de exocitose, 

caracterizado por um aumento repentino do influxo de Ca2
+ para o interior da célula e 

fusão da membrana acrossomal externa com a membrana plasmática (GADELLA et al., 

2001). Após penetrar no cumulus oophorus, o espermatozoide liga-se a zona pelúcida 

com a membrana plasmática intacta. A ligação do espermatozoide na zona pelúcida 

ocorre através de receptores para uma glicoproteína (ZP3) localizada na região anterior 

da cabeça do espermatozoide estimulando a reação acrossômica. (Yanagimachi, 1994). 

Em revisão recente, Yanagimachi (2011) relatou que em algumas espécies de ouriços do 

mar (por exemplo, Pseudocentrotus depressus) a reação acrossômica ocorre em um 

envelope vitelínico muito fino que cobre todo o ovo. Na estrela do mar, a reação 

acrossômica ocorre na superfície de um revestimento gelatinoso e em algumas espécies 

de invertebrados como os anelídeos (hydroides hexagonus) a reação acrossômica ocorre 

na borda externa do envelope vitelínico. No entanto, em mamíferos, os oócitos que 

estão prontos para fertilizarem são rodeados por um envelope vitelínico espesso 

chamado de zona pelúcida, que por sua vez é cercada por numerosas células foliculares 

incorporados em uma matriz acelular (polímeros de ácido hialurónico). Coletivamente, 

estes são conhecidos como o complexo cumulus oophorus. Ainda existem dúvidas que 

os espermatozoides apresentem reação acrossômica no momento em que entram na 

zona pelúcida, entretanto, o local onde os espermatozoides sofrem reação acrossômica 

ainda é objeto de controvérsia. Yanagimachi; Phillips (1984) ao examinaram complexos 

cumulus-oócitos coletados de ovidutos de fêmeas acasaladas naturalmente ou 

inseminadas, encontraram espermatozoides intactos, com acrossomas modificados ou 

não, dentro do cumulus oophorus podendo este, ser um possível local da reação 

acrossômal em mamíferos.  

Muitos estímulos podem induzir a reação acrossômica, incluindo o cálcio 

ionóforo A23187, o fluido folicular, a progesterona, e a zona pelúcida (TESARIK, 
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1985). No entanto, existem relatos contraditórios na literatura sobre o uso de alguns 

desses indutores. Por exemplo, alguns autores afirmaram que o cálcio A23187 é capaz 

de induzir a reação acrossômica em espermatozoides não capacitados. Da mesma forma, 

outros estudos indicam que os espermatozoides são capazes de responder ao fluido 

folicular humano (HFF), após um período de três a quatro horas de incubação (de 

LAMIRANDE; HARAKAT; GAGNON, 1998). Entretanto, Calvo et al.(1989) afirma 

que seis horas ou mais seriam necessárias para induzir a reação acrossômica. A 

progesterona foi identificada como um dos reguladores fisiológicos de hiperativação 

espermática e da reação acrossômica em espermatozoides de humanos (SAGARE-

PATIL et al., 2012). Os efeitos da progesterona na geração de mensageiros 

intracelulares, como o diacilglicerol (DAG), são mimetizados pelo ácido γ-

aminobutírico (GABA), sugerindo que possam existir receptores de progesterona do 

tipo GABAA em espermatozoides de mamíferos (SABEUR, 1996). O principal evento 

de sinalização da progesterona relatado em espermatozoides foi o influxo de cálcio 

(PUBLICOVER et al., 2008). A alta sensibilidade dos espermatozoides à progesterona 

pode representar um desafio biológico. Embora as concentrações micromolares de 

progesterona encontrem-se na vizinhança do cúmulos e do oócito, ela pode se dispersar 

por difusão passiva e correntes ciliares ao longo do comprimento do trato reprodutor 

feminino. Assim, se os espermatozoides forem sensíveis a concentrações nanomolares 

de progesterona, ele pode sofrer hiperativação prematura ou reação acrossômica 

(CHANG; SUAREZ, 2010; JIN et al., 2011 ). 

A capacitação espermática também envolve mudanças no padrão de motilidade, 

o qual é denominado de hiperativação (Yanagimachi, 1994). Este padrão de motilidade 

foi identificada por Yanagimachi (1970) em espermatozoides de hamster e é 

caracterizada por movimentos rápidos e vigorosos da cauda do espermatozoide com a 

curvatura maior voltada para uma só direção. Isto resulta em um aumento na amplitude 

do deslocamento lateral da cabeça e em batimentos flagelares assimétricos da cauda do 

espermatozoide quando em meio viscoso, onde se verifica um padrão de motilidade em 

formato de estrela ou do tipo circular (WENNEMUTH et al., 2003; CARLSON; 

HILLE; BABCOCK, 2007; KAULA et al., 2009). Acredita-se que a mensuração da 

hiperativação sirva como um marcador biológico para avaliar a capacidade funcional do 

espermatozoide (VERSTEGEN; IGUER-OUADA; ONCLIM, 2002). 

A hiperativação deve ter seu início em lugar e momento apropriado para que o 

espermatozoide consiga realizar a fertilização (SUAREZ, 2008). No entanto, os 
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mecanismos exatos que levam a ativação da hiperativação não são conhecidos. Marquez 

e Suarez (2007) descreveram que o aumento do pH é o elemento chave para a 

sinalização e controle do Ca2
+, e isso altera o padrão do batimento flagelar. Para 

Lamirande, Leclerc; Gagnon (1997) o influxo de íons bicarbonato é o que determina o 

desenvolvimento da motilidade hiperativada. Porém, sabe-se que o cálcio (Ca2
+) é o 

segundo mensageiro primário que desencadeia a hipermotilidade (SUAREZ, 2008). 

Um fator importante para hiperativação são os canais de (Ca2+) espermatozoide-

específicos (CatSper). Estes canais são constituídos por quatro subunidades proteicas 

(CatSpers 1 - 4). O canal CatSper se abre em resposta a alcalinização intracelular, 

permitindo o influxo de Ca2+ através da membrana do espermatozoide, sendo possível 

que o influxo de Ca2+ induza diretamente a hiperativação ou desencadeie a liberação de 

cálcio de reservas internas, através da liberação de cálcio induzido por segundo 

mensageiro (HINRICHS; SHAVAHN; LOUX, 2012). 

O movimento característico apresentado pela célula espermática durante o 

fenômeno da hiperativação pode ser detectado pelas análises computadorizadas da 

motilidade (CASA - Computer Assisted Sperm Analysis). Este padrão de movimento é 

representado pelo aumento do ALH (amplitude do deslocamento lateral da cabeça) e do 

VCL (velocidade curvilinear) e uma redução da LIN (Linearidade) (VERSTEGEN; 

IGUER-OUADA; ONCLIM, 2002). 

 

 

2.2 CAPACITAÇÃO, REAÇÃO ACROSSÔMICA E HIPERATIVAÇÃO NO 

ESPERMATOZOIDE EQUINO 

 

 

A capacitação espermática é um acontecimento necessário para que o ocorra o 

processo de fertilização. Entretanto, apesar das inúmeras pesquisas realizadas no 

decorrer dos anos, ainda é um evento que não se encontra completamente elucidado 

(VISCONTI et al., 2005).  

Todavia, apesar das bases moleculares que envolvem a capacitação espermática 

ainda permanecerem sobre investigação, salienta-se, que este processo, está associado 

com a presença do bicarbonato e com o aumento dos níveis de AMP cíclico intracelular 

gerados pela adenil ciclase (AC). O AMP ciclíco ativa a proteína quinase A (PKA), que 

por sua vez induz a fosforilação do aminoácido tirosina (VISCONTI et al., 1998). 
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Entretanto, se houver qualquer inibição da AC e / ou da sinalização da PKA, a 

fosforilação da tirosina é abolida e a capacitação espermática não acontecerá 

(VISCONTI et al., 2005).  

Para testar o papel do AMP cíclico como um mediador chave da fosforilação do 

aminoácido tirosina em espermatozoides de equinos, McPartlin et al. (2008) 

demonstraram que espermatozoides incubados por um período de 4 a 6 h em meio 

Whitten modificado (MW) com a adição de bicarbonato (HCO3
-) e de BSA produziram 

altas taxas de fosforilação do aminoácido tirosina. Por outro lado, quando incubados 

com um análogo do AMP cíclico o dibutiril AMP cíclico (dbAMP cíclico) e um 

inibidor da fosfodiesterase, 3-isobutil-1-metilxantina (IBMX) no mesmo meio, porém, 

em condições não capacitantes (desprovido de albumina e BSA e / ou o bicarbonato), 

não induziu a fosforilação dos resíduos do aminoácido tirosina.  

Acredita-se que os espermatozoides de equinos sejam capacitados lentamente 

devido ao alto conteúdo de colesterol em sua membrana plasmática e que o plasma 

seminal destes animais, que apresenta vesículas ricas em colesterol (protossomas) 

secretadas pela próstata bloqueiam o efluxo do colesterol da membrana plasmática 

ajudando, provavelmente, a retardar a capacitação (GADELLA; EVANS, 2011). 

Entretanto as tentativas de capacitar o espermatozoide equino in vitro têm permanecido 

inconclusivas, como foi demonstrado pelos baixos níveis de fosforilação dos resíduos 

do aminoácido tirosina (POMMER; RUTLLANT; MEYERS, 2003), as baixas taxas de 

exocitose acrossomal (RATHI et al., 2003), e as baixas taxas de fertilização in vitro 

(FIV) (ALM et al., 2008). Por outro lado, apesar dos baixos níveis de fosforilação dos 

resíduos do aminoácido tirosina, McPartlin et al. (2008) apoiam a ideia de que este 

evento seja um marcador da capacitação no espermatozoide equino, uma vez que isto 

também é demonstrado em outras espécies. 

A estrutura da célula espermática a torna potencialmente susceptível a espécies 

reativas de oxigênio (EROs). A membrana espermática é rica em ácidos graxos 

poliinsaturados e pode facilmente ser submetida a peroxidação lipídica, na presença de 

EROs, levando a alterações na fluidez da membrana evoluindo para uma redução da 

capacidade fertilizante. Os espermatozóides de equinos produzem EROs (BALL; VO; 

BAUMBER, 2001). Sob condições fisiológicas, a baixa produção de EROS é 

estimulada na presença de cálcio. Esta baixa produção pelo espermatozoide equino é 

importante na indução de capacitação, com um concomitante aumento na fosforilação 

doaminoácido tirosina (BAUMBER et al., 2003). No entanto, um desequilíbrio entre a 
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produção e a remoção destas EROs podem levar a peroxidação nas membranas celulares 

e danos aos ácidos nucléicos (BOX et al., 1995).Os produtos finais da peroxidação 

lipídica, tais como, substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) ou 4-

hidroxinonenal (4-HNE derivado dos ácidos graxos poliinsaturados que podem, nos 

processos celulares, ligarem-se aos resíduos de aminoácidos, principalmente da lisina, 

produzindo modificações das cargas na superfície das lipoproteínas) (ABDALA; 

SENA, 2008), também exercem efeitos tóxicos e podem diminuir a motilidade dos 

espermatozóides (ALVAREZ; STOREY, 1982) . Estes produtos podem servir como 

indicadores bioquímicos da peroxidação lipídica. Em espermatozoides de equinos o 

BODIPY-C 11 é utilizado para avaliar a suscetibilidade dos espermatozoides a 

diferentes insultos oxidativos (BAUMBER et al., 2000;  FERRUSOLA et al., 2009b, 

BALÃO DA SILVA et al., 2011; ANDRADE et al., 2012).  

Balão da Silva et al. (2011) descreveram a melatonina como um potente 

antioxidante em espermatozoides de equinos. Verificaram que este hormônio teve um 

efeito significativo na redução da peroxidação lipídica após 3h de incubação, nas 

concentrações utilizadas (50, 100, 200 pM e 1 µM). Por outo lado, Casao et al. (2010) 

sugerem que a melatonina pode estimular ou inibir a capacitação espermática (avaliada 

utilizando o ensaio de clortetraciclina), de uma forma dependente da dose (200 pM), 

concluindo, que doses mais baixas de melatonina reduz as  espécies reativas de oxigênio 

(EROs) e estimula a capacitação, enquanto que doses mais elevadas de melatonina 

agiriam removendo os oxidantes do meio evitando a capacitação.  

Samper et al. (1989) estudando a possibilidade de determinar se espermatozoides 

equinos poderiam ser capacitados em meio Tyrode’s, livre de cálcio e se o período de 

incubação seria necessário para induzir a reação acrossômica e a penetração em oócitos 

desnudos de hamsters verificaram que com o decorrer do tempo de incubação (0, 2, 4, 6, 

8 e 10 h) ocorreu um aumento significativo da porcentagem de células com acrossoma 

reagido e que os espermatozoides não penetraram os oócitos desnudos no tempo 0 h, 

indicando que a incubação é necessário para que ocorra a capacitação in vitro.  

Rathi et al. (2001) objetivaram estabelecer uma técnica para a citometria de 

fluxo afim de determinar o status de capacitação em espermatozoides de garanhão. 

Detectaram que o uso da merocianina 540 e de uma aglutinina de Arachis hypogea 

(amendoim) conjugada ao isotiocianato de fluoresceína (FITC-PNA) apresentaram-se 

melhores que os ensaios com a clortetracilina (CTC) por serem mais precisos do que os 

ensaios realizados com a técnica de microscopia de fluorescência. Além disso, 
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identificaram que o Ca2+ ionóforo não poderia induzir a reação acrossômica na ausência 

de bicarbonato. A coloração da CTC, para detecção das alterações do estado de 

capacitação, se igualou a merocianina 540 somente quando Ca2+ ionóforo foi incluído 

no meio de incubação, caso contrário, a CTC seria muito lenta para detectar alterações 

da membrana plasmática.  

No mesmo experimento Rathi et al. (2001) identificaram que a hiperativação não 

é um parâmetro adequado para estimar com precisão a porcentagem de células 

capacitadas, já que em seus resultados apenas poucos espermatozoides incubados em 

diferentes tempos em meio de capacitação rico em bicarbonato e Ca2+ apresentaram esta 

característica.  

Segundo Yanagimachi, (1994) um dos primeiros eventos a ser estabelecido 

como um sinal de que a célula espermática está em direção à capacitação é a 

hiperativação. McPartlin et al. (2009)  verificaram que a adição de procaína (5 mM) no 

meio de capacitação de espermatozoides equinos provocou uma mudança imediata na 

motilidade (movimento circular em forma de estrela), caracterizado como padrão de 

hiperativação. Tendo conhecimento que a procaína induz a hiperativação por aumentar a 

permeabilidade da membrana plasmática pelo cálcio e que a reação acrossômica é 

dependente de Ca2+ para que ocorra o evento de exocitose, os autores identificaram que 

a indução da hiperativação pela procaína é independente do evento de reação 

acrossomal, suportando a hipótese de que provavelmente os caminhos que regulam a 

capacitação e a hiperativação são separáveis e independentes. 

 

 

2.3 ÓXIDO NÍTRICO  

 

 

Os primeiros trabalhos realizados excluindo a possibilidade de compostos tais 

como o nitrato (NO2), nitrito (NO3), amônia (NH3), e hidroxilamina como fonte de NO 

foram realizados por Palmer e Moncada em 1989. Antes disso, em 1988, o aminoácido 

L-arginina foi identificado como um fator de relaxamento derivado do endotélio 

vascular que induzem a vasodilatação (EDRF) (MONCADA; PALMER; HIGGS, 

1991).  

O NO é uma molécula simples, gasosa, incolor à temperatura e pressão 

ambiente, que pode ter diversas funções, incluindo ser um segundo mensageiro 
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intercelular, bem como um mensageiro intracelular (substâncias parácrinas e 

autacoides). Tem uma meia vida curta que é atribuída, muitas vezes, por uma rápida 

oxidação a nitrato (NO2
-) e nitrito (NO3

-), apresentando solubilidade máxima em água e 

sendo bem semelhante ao oxigênio puro. A molécula de NO é considerada não polar e 

se difunde livremente através das membranas, além de ser uma espécie paramagnética, 

ou seja, apresenta elétrons desemparelhados (STAMLER; SINGEL; LOSCALZO, 

1992).  

Vários métodos são descritos na literatura para a detecção da produção de NO. 

Por exemplo: a mensuração da NOS através da conversão do carbono 14 (14C) da L-

arginina para L-citrulina (14C) (BREDT; SNYDER, 1989), a partir da detecção dos 

subprodutos finais do NO, tais como NO2
- e NO3

-, spin-trapping (técnica analítica para 

detectar radicais livres), técnicas combinadas com elétron de ressonância paramagnética 

(EPR), a espectroscopia (KOMAROV et al., 1993), ou pode também ser detectado e 

medido indiretamente utilizando-se a sonda fluorescente 4,5-diacetato 

diaminofluorescein-2/diacetato (DAF) (LAMPIÃO; STRIJDOM; DU PLESSIS, 2006).  

A maioria das funções fisiológicas do NO parece ser mediada pela ativação do 

seu receptor intracelular, a guanilato ciclase (GC) (DE VERA et al., 1996; WEINBERG 

et al., 1995). Através da nitrosação do radical heme, o NO aumenta a atividade da GC 

(MURAD et al., 1990;  IGNARRO, 1991), sob condições patológicas, quando grandes 

quantidades de NO são produzidas e outras reações tornam-se mais 

predominantes. Entre elas, pode-se citar às interações do NO com centros de ferro-

enxofre, tióis de proteínas, lipídios, e com o zinco em importantes moléculas celulares 

(HOBBS, 1997).  

O NO é um importante mensageiro intercelular nos mamíferos. O mecanismo de 

sinalização intercelular é, em geral, realizado através de receptores de membrana celular 

na célula alvo. Estes receptores são, habitualmente, transmembranosos tendo contato 

com citoplasma e desencadeando uma "cascata" de sinais intracelulares que finalizarão 

em uma mudança na célula. Pelas suas características químicas de alta difusibilidade, a 

sinalização do NO pode ser exercida diretamente em nível intracelular, sem receptores 

transmembranosos. Devido à sua penetração intracelular sem intermediários 

membranosos, o organismo utiliza o NO em funções fisiológicas em que é necessária 

uma resposta rápida (FLORA FILHO; ZILBERSTEIN, 2000). O NO está envolvido em 

uma série de eventos biológicos, como na regulação do tônus vascular (IGNARRO, 

1989), no processo de inflamação (WINK; MITCHELL, 1998), no sistema 
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cardiovascular (melhorandoa oferta de sangue para o músculo cardíaco) (LOSCALZO; 

WELCH, 1995; PFEIFFER; MAYER; HEMMENS, 1999), na desagregação plaquetária 

(AZUMA et al., 2012; RODOMSKI et al., 2012), e na comunicação neuronal 

(GARTHWAITE; GARTHWAITE, 2006). Além disso, ele desempenha um papel 

significativo em processos reprodutivos, como mediador da função espermática 

(HERRERO; GAGNON, 2001) e no controle do fluxo sanguíneo do corpo cavernoso do 

pênis, explorando drogas anti-impotência como o Viagra (RAND; LI, 1995; PFEIFFER; 

MAYER; HEMMENS, 1999). No entanto, o NO pode vir a ter um papel catastrófico e 

até fatal nos casos de choque séptico, onde a síntese de NO é induzida exessivamente 

nos vasos sanguíneos resultando em derrame vascular e queda da pressão arterial, nos 

casos de artrite reumatóide vindo contribuir para a lesão do tecido causado por uma 

resposta inflamatória inadequada e nos caso de acidente vascular cerebral contribuindo 

para danos cerebrais. Atualmente as pesquisas estão em direção de encontrar inibidores 

específicos da síntese de NO que possa limitar esta superprodução (PFEIFFER; 

MAYER; HEMMENS, 1999) 

Em espermatozoides, o NO parece desempenhar um papel importante na 

regulação da motilidade e na capacitação espermática (HELLSTROM et al., 1994; 

LEWIS et al., 1996). Este envolvimento do NO ocorre através da ativação da guanilato 

ciclase (GC), uma enzima que catalisa a reação de guanosina triposfato (GTP) em 

monofosfato cíclico de guanosina (GMPc) (IGNARRO et al., 1981). A importante 

interrelação do NO e do monofosfato ciclico de guanosina (GMPc) que começou em 

meados de 1970 foi com o tempo sendo compreendido como um importante sinal do 

sistema de tradução (IGNARRO et al., 1981). DeGuchi; Yoshiaka (1982) trabalhando 

com preparações de cérebro e culturas de neuroblastomas encontraram substâncias que 

poderiam ativar a GMPc. Este material endógeno foi identificado como L-arginina. A 

ativação da GMPc pela L-arginina foi similar em muitos aspectos para a ativação 

observada em vários nitrovasodilatadores. Hibbs; Taintor; Vavrin (1987) em estudos 

com macrófagos de murinos verificaram a formação de NO2
- e NO3

- e o aparente 

precursor desta síntese foi a L-arginina. Além disso, os análogos da L-arginina tal como 

NG-nitro-l-arginina metil éster (L-NAME) bloqueavam esta via. Preparações de 

amostras com tecido endotelial demonstraram que um dos nitrogênios guanidinos da L-

arginina foram oxidados e convertidos em NO, tendo ainda um outro produto da reação, 

a L-citrulina, sendo catalizada pelas NOS (MURAT, 1994). Portanto, o NO é 

sintetizado a partir da L-arginina através da enzima (NOS) (PALMER et al., 1988). Esta 
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reação requer uma série de cofatores, como a adenina b-nicotinamida dinucleotidio-

fosfato (NADPH), mononucleotídio flavina, flavina-adenina-dinucleotídio, 

tetrahidrobiopterina, bem como a calmodulina e o cálcio (MONCADA; HIGGS, 1993). 

O oxigênio (O2) molecular também é utilizado nesta reação que prossegue através da 

síntese do intermediário N-hidroxiarginina resultando na formação da L-citrulina 

(HERRERO; GAGNON, 2001). São descritas três isoformas de NOS, baseando-se em 

sua origem tecidual, função e propriedades estruturais (DIXIT; PARVIZI, 2001). Duas 

destas são do tipo constitutivas dependes de cálcio: a neuronal (nNOS) e a endotelial 

(eNOS). A terceira tipo é induzível (iNOS) e cálcio independente (MONCADA; 

PALMER; HIGGS, 1991). Estas isoformas estão distribuídas em diversos tipos 

celulares e tecidos. Além disso, uma célula pode expressar mais de uma isoforma de 

NOS (MEHTA et al., 1995). 

A óxido nítrico sintase neuronal (nNOS) foi a primeira isoenzima a ser 

purificada (BREDT; HWANG; PSNYDER, 1990) e clonada (BREDT et al., 1991). É 

cálcio (Ca2+) e calmodulina dependente sendo expressa em elevadas concentrações no 

cérebro (MONCADA, 1994). Pode também ser encontrada em músculos esqueléticos 

(WEINER et al., 1994) e células β do pâncreas (SCHIMIDT et al., 1992). A óxido 

nítrico sintase endotelial (eNOS) funcionalmente é semelhante com a nNOS, por ser 

Ca2+ e calmodulina dependente. Seu gene é conservado entre as espécies (VENEMA et 

al., 1994) e é altamente expressa em células vasculares endoteliais (DIXIT; PARVIZI, 

2001). A óxido nítrico síntase induzível (iNOS) é produzida por muitos tipos celulares e 

tecidos, após serem expostos a citocinas e produtos bacterianos, sendo Ca2+ e 

calmodulina independente (STUEHR et al., 1991).  

 

 

2.4 ÓXIDO NÍTRICO E O ESPERMATOZOIDE  

 

 

Antes de 1996, não havia nenhuma evidência que os espermatozoides poderiam 

gerar NO. No entanto, Herrero et al. (1996) e Lewis et al. (1996) demonstraram que a 

NOS estava presente em espermatozoides de ratos e de humanos, sugerindo um papel 

importante do NO na manutenção da motilidade dos espermatozoides. No rato, por 

exemplo, NOS foi observada no acrossoma e na cauda de espermatozoides não 

capacitados, sua identificação na cabeça do espermatozoide desapareceu com o tempo, 
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quando incubados sob condições de capacitação (HERRERO et al., 1996). Em 

contraste, em espermatozoides de humanos, a marcação específica para nNOS e eNOS 

foi observada no segmento pós-acrosomal e equatorial, mas não sobre o flagelo. O NO é 

capaz de estimular a adenil-ciclase (AC) (HERRERO et al., 2000) e aumenta a 

fosforilação do aminoácido tirosina (BAKER; AITKEN, 2004), os dois passos críticos 

da regulação da fisiologia espermática (FERRUSOLA et al., 2009a).  

A presença de NOS em espermatozoides equinos in natura e criopreservados foi 

relatada pela primeira vez por Ferrusola et al. (2009a). Os autores detectaram a NOS na 

cabeça do espermatozoide, na região pós-acrossomal, e na peça intermediária. Neste 

experimento os autores encontraram correlações significativas entre a produção de NO e 

algumas características do sêmen pós-descongelação relacionadas com a qualidade do 

espermatozoide, como a integridade de membrana e principalmente com os padrões de 

motilidade. Em relação a isto, foi observada uma variação significativa de garanhão 

para garanhão no tocante a produção de NO, onde a criopreservação poderia estar 

induzindo esta produção. Curiosamente, ainda neste experimento, Ferrusola et al. 

(2009a) perceberam que a gema de ovo foi capaz de remover a maior parte do NO 

produzido pelos espermatozoides equinos, sugerindo, desta forma, que a gema de ovo 

deva ser removida de amostras criopreservadas antes da inseminação artificial para 

promover a sobrevivência dos espermatozoides e, talvez, aumentar a fertilidade.  

O NO tem sido demonstrado como um modulador da motilidade in vitro, da 

viabilidade espermática, da reação acrossomal e do metabolismo de espermatozoides 

em várias espécies de mamíferos. Entretanto, o mecanismo ou os mecanismos que 

influenciam estas funções no espermatozoide ainda não estão claros (REVELLI et al., 

2001). Estudos in vitro têm demonstrado que as baixas concentrações de NO aumentam 

a motilidade espermática no rato (HERRERO; CEBRAL; BOQUET, 1994), no hamster 

(YEOMAN et al., 1998) no humano (HELLSTROM et al., 1994; ZHANG; ZHENG 

1996) e a reação acrossomal de espermatozoides de ratos (HERRERO et al., 1997) e de 

touros (ZAMIR et al., 1995) auxiliando, desta forma, a ligação do espermatozoide com 

a zona pelúcida (SENGOKU et al., 1998) Deste modo, a motilidade espermática é 

inibida pelo inibidor da NOS, N G -nitro- L -arginina metil éster (L -NAME) (LEWIS et 

al., 1996) e pelo removedor de NO, o azul de metileno (DONNELLY et al., 1997). 

Rosselli et al. (1995) procurando evidências de que o NO diminui a motilidade e 

induz a toxicidade espermática verificaram que este radical livre pode causar toxicidade 
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espermática quando em alta concentração, bem como, inibir a motilidade em 

espermatozoides de humanos.  

O papel do NO na fisiologia espermática de mamíferos parece paradoxal, baixos 

níveis de NO são benéficos, enquanto altos níveis de NO parecem ser prejudiciais 

(VIGNINI et al., 2006) podendo afetar sua função e fertilidade (RADI, 2004). Todavia, 

isso ocorre quando combinado com o radical superóxido produzindo peroxinitrito, que 

por sua vez, pode reagir rapidamente com proteínas, lipídios e ácidos nucléicos (RADI, 

2004).  

 

 

2.5 L-ARGININA: PRECURSORA DO ÓXIDO NITRÍCO 

 

 

O aminoácido L-arginina é conhecido como um importante regulador na 

comunicação celular em uma série de eventos fisiológicos e patológicos (PALMER; 

MONCADA, 1989). A L-arginina desempenha uma atividade de suma importância na 

motilidade espermática de seres humanos, coelhos, bovinos e bodes em condições in 

vitro (KELLER; POLAKOSKI, 1975; RADANY; ATHERTON; FORRESTER, 1981; 

PATEL et al., 1998; MEISER; SCHULZ, 2003). No entanto, os dados se tornam 

escassos quando nos referimos a espermatozoides equinos.  

Alguns dos aminoácidos detectados no plasma seminal desempenham um papel 

importante no metabolismo dos espermatozoides e na motilidade (GASSNER; 

HOPWOOD, 1952). Um deles é o aminoácido L -arginina, que é muitas vezes referido 

como um aminoácido não essencial. A L-Arginina participa na formação dos 

espermatozoide e é um componente básico encontrado na nucleoproteína dos 

espermatozoides de várias espécies (MIROUEH, 1970 ). 

Se por um lado a L-arginina é uma chave importante para motilidade de várias 

espécies, por outro lado, vem sendo enfatizado seu papel na indução da capacitação e da 

fosforilação do aminoácido tirosina em espermatozoides (ROY; ATREJA, 2007). A L-

arginina é descrita como um substrato para a enzima óxido nítrico sintase (NOS) 

produzir óxido nítrico (NO) (MONCADA; PALMER; HIGGS, 1991) que, por sua vez, 

atua como antioxidante e induz a uma variedade de mensagens inter e intracelulares 

(DIXIT; PARVIZI, 2001). Em espermatozoides de humanos, o NO é um importante 

agente para a fertilização do oócito agindo como mensageiro celular, modulando o 
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AMP cíclico envolvido na capacitação e na fosforilação do aminoácido tirosina 

(HERRERO et al., 2000). Em espermatozoides do epidídimo de hamsters, o NO 

apresenta-se como uma peça importante para a motilidade e hiperativação (RICHARD 

et al., 1998). Em espermatozoides de bovinos, a L-arginina atua como protetora 

espermática contra peroxidação da membrana plasmática (SRIVASTAVA et al., 2000; 

O’FLAHERTY; RODRIGUEZ; SRIVASTAVA, 2004). A deficiência de L-arginina 

provoca um desarranjo no metabolismo espermático podendo levar a redução da 

motilidade (KELLER; POLAKOSKI, 1975; SRIVASTAVA et al., 2006 ), disfunção da 

espermatogênese (SRIVASTAVA et al., 2006) além de aumentar a produção de EROs 

quando em grande concentração (GROSS; WOLIN, 1955). A relevância bioquímica e 

fisiológica da L-arginina é descrita no aparelho reprodutor do macho, sendo utilizada 

com sucesso, no tratamento de algumas doenças reprodutivas (MÉNDEZ; 

HERNÁNDEZ, 1993). Estudos em humanos oligospérmicos e astenospérmicos 

evidenciaram uma melhora na motilidade e na concentração espermática de pacientes 

submetidos a tratamentos com L-aginina (DAVID; POLAKOSKI, 1975; 

SRIVASTAVA; AGARWAL, 2010).  

Segundo Holt; Albanesi (1994) demonstraram uma correlação entre a deficiência 

de L -arginina e a perda da função normal dos testículos. A L-arginina é conhecida por 

aumentar a espermatogênese e age como uma fonte de energia para a motilidade 

espermática na forma de ácido fosfórico. Radany; Atherton; Forrester (1981) sugeriram 

que a L-arginina e seus análogos (L-lisina e L-ornitina) mostram o papel ativo do grupo 

guanidino no tranporte da L-arginina através da célula espermática.  

Provavelmente, concentrações elevadas de L -arginina (40-50 mM), devido a 

uma maior concentração de NO produzido pela própria L-arginina pode tornar os 

espermatozoides imóveis (O’FLAHERTY; RODRIGUEZ; SRIVASTAVA, 2004). Esta 

conclusão é apoiada pela observação feita por Rosselli et al. (1995), em que 

concentrações elevadas de NO diminui a motilidade e induz toxicidade em 

espermatozoides humanos. Outra razão plausível para a redução da motilidade pode 

estar relacionada com as baixas concentrações de AMP cíclico em relação a 

concentrações mais elevadas de NO, um requisito importante para os mecanismos de 

motilidade. 

O’Flaherty; Rodriguez; Srivastava, (2004) observaram que a adição de L-

arginina na concentação de 10 mM, manteve a motilidade de espermatozoides 

criopreservados de bovinos inalterada, por outro lado, quando aumentava-se essa 
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concentração para 20, 40 e 50 mM havia redução desta motilidade. Verificaram 

também, que quando os espermatozoides foram incubados com L -arginina (10 mM) na 

presença de dois inibidores de NOS (L -NA e L -NAME; 1 mM) houve uma inibição 

significativa da capacitação. Uma inibição semelhante foi observado para a reação 

acrossômica induzida por L-arginina. Roy e Atreja (2008) sugerem que a L-arginina (10 

mM) induz a capacitação, ou seja, uma baixa concentração de NO é necessária para 

induzir a capacitação e a fosforilação do aminoácido tirosina em espermatozoides de 

búfalo. 

 

 

2.6 INIBIDORES DO ÓXIDO NITRÍCO 

 

 

Os inibidores da síntese do NO atuam competitivamente pelo mesmo sítio de 

ação do aminoácido L-arginina (WENDY et al., 2001). A concorrência entre inibidor e 

substrato para a absorção celular pode representar um importante mecanismo de 

inibição para diminuir a disponibilidade de L-arginina para a NOS (BOGLE et al., 

1992)  

O 7-nitroindazole, um inibidor do NOS reduz o fluxo de sangue cerebral 

(KELLY; RITCHIE; ARBUTHNOTT, 1995) confirmando a importância de nNOS na 

regulação do tônus vascular dentro do cérebro (AYAJIKI; OKAMURA; TODA, 1993). 

A ação seletiva do 7-nitroindazole na nNOS in vivo sugere que ele possa ser uma 

ferramenta poderosa para a investigação dos papéis fisiológicos e patológicos do NO 

gerado por esta isoforma (MOORE et al., 1993). A inibição de NOS pelo 7-

nitroindazole provavelmente é multifacetada, uma vez que se liga ao grupo heme da L-

arginina e da tetrahidrobiopterina BH4 (cofator para síntese de NO) de forma reversível 

(MAYER et al., 1994). 

A dimetilarginina assimétrica (ADMA) é um inibidor potente de todas as 

isoformas de NOS e é encontrado in vivo em vários órgãos e tecidos, incluindo o 

cérebro, rim e no plasma. Além disso, este composto se acumula nos estados de doença 

associados com a homeostase, doenças cardiovasculares, insuficiência renal e 

hipercolesterolemia (VALLANCE et al., 1992) 

Os derivados da L-citrulina também inibem a síntese de NO através da ligação 

na porção heme da enzima (JOLY et al., 1995). A S-metil-L-tiocitrulina (SMTC) é um 
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inibidor não seletivo da NOS, mas os seus derivados, S-metilo e S-etílicos são 

inibidores das eNOS, nNOS e iNOS in vitro (FURFINE et al., 1994) 

A NG-monometil-L-arginina (L-NMMA) pode ser metabolizada pela NOS, 

obtendo-se N-metil-N-hidroxi-L arginina, que parece estar associada a uma inativação 

irreversível da enzima (FELDMAN et al., 1993). Segundo Palmer; Moncada (1989) o 

(L-NMMA), um análoga da L-arginina, é um inibir competitivo da síntese da NOS em 

células endoteliais. O L-NMMA já foi utilizado para avaliar o papel da L-arginina em 

resposta à vasodilatadores em aorta de ratos (MONCADA; PALMER; HIGGS, 1991), 

artéria cerebrais de caninos (KATUSIC et al., 1993), e nas artérias e veias humanas 

(YANG et al., 1990). O N-iminoetil-L-ortinina (L-NIO), NG-nitro-L-arginina (L-NA) e 

NG-nitro-L-arginina-metil-ester (L-NAME) são todos análogos da L-arginina e assim 

como o L-NMMA inibem a geração do NO (REES et al., 1990).  

Moore et al. (1990) descreveram que em tecidos aórticos de coelhos, o L-NA foi 

seis vezes mais eficaz que o L-NMMA no bloqueio da vasodilatação destes tecidos. 

Outros estudos, como o de Gross et al. (1990) verificaram que o L-NA é100 vezes mais 

potente do que o L-NMMA no bloqueio da síntese de NO endotelial. Em contraste L-

NA é substancialmente menos eficaz do que o L-NMMA na inibição de NO em 

macrófagos (GROSS et al., 1990).  

Em um experimento o L-NAME inibiu de forma muito eficiente o acúmulo de 

nitrito, em uma linhagem de células de câncer de mama de murinos (CENDAN et al., 

1996). Além disso, é conhecido por suprimir os efeitos benéficos da bradicinina em 

corações com isquemia durante a recuperação pós-isquêmica do miocárdio (ZHU et al., 

1995). 

Donnely et al. (1997) avaliaram a influência da NOS na estimulação e inibição 

da motilidade em espermatozoides de humanos. Utilizando inibidores da NOS no meio 

de incubação de espermatozoides, relataram que o L-NAME apresentou-se como um 

excelente inibidor da NOS deprimindo a motilidade. Por outro lado, o L-MMA e L-NA 

foram menos efetivos na inibição da NOS sugerindo a presença da NOS em 

espermatozoides de humanos. Herrero; Gagnon (1991) observaram em espermatozoides 

humanos que o L -NAME e 7-nitroindazol não alteraram a reação acrossômica. No 

entanto, a presença do L -NAME com 7-nitroindazole, na mesma amostra reduziu a 

reação acrossomal. Eles também verificaram que L -NAME provocou uma diminuição 

no nível de fosforilação dos resíduos do aminoácido tirosina. 
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Para saber se o efeito da L-arginina na capacitação espermática e na reação 

acrossômica de bovinos foi mediada pela NOS, O’Flaherty; Rodriguez; Srivastava 

(2004) verificaram, que quando os espermatozoides foram incubados com L -arginina 

(10 mM) na presença de dois inibidores de NOS ( L -NA e L -NAME) houve uma 

inibição significativa de capacitação e da reação acrossômica . 

A L-arginina com o seu efeito mediado pelo NO induz a capacitação 

espermática em espermatozoides de búfalos, porém, se neste momento houver a 

presença de L-NAME, este evento provavelmente será inibido (ROY; ATREJA, 2007). 

O L-NAME diminui a motilidade progressiva de espermatozoides de touros após 3h de 

incubação. Por outro lado, a L-arginina reverte este efeito (LEAL et al., 2009).  

 

 

2.7 REMOVEDORES (SCAVENGERS) DO ÓXIDO NITRÍCO 

 

 

Os primeiros removedores fisiológicos de EROs descritos no sêmen foram a 

catalase (BALL et al., 2000; BAUMBER; BALL, 2005), um removedor do peróxido de 

hidrogênio (ZINI; de LAMIRANDE; GAGNON, 1995); a superóxido dismutase, um 

removedor para o ânion superóxido (SOD) e a glutationa peroxidase (GPx). (BALL, 

2008). Entretanto, parece que há certa variação relacionada à quantidade e importância 

dessas enzimas removedoras de NO, no sêmen entre as espécies. Por exemplo, no 

equino as concentrações encontradas são: catalase (98,7 ± 29,2 U / mg proteína), SOD 

(29,15 ± 6,64 U / mg proteína) e GPx (0,87 ± 0,06 mM NADPH oxidado/min/ mg/ de 

proteína) indicando que o plasma seminal equino apresenta uma maior atividade da 

catalase e da SOD (BALL, 2008).  

Zini, de Lamirande, e Gagnon (1995) descreveram que a enzima SOD não 

influenciou a hiperativação e não promoveu a capacitação espermática em humanos 

quando na presença de NONOatos (compostos que liberam o NO no meio de 

incubação). Sugerindo que provavelmente o NO possa induzir a capacitação 

independente da produção de SOD. 

 O azul de metileno parece inibir a estimulação do NO via guanilato ciclase 

(GC) e tem sido amplamente utilizado para a inibição de guanilato monofostato ciclíca 

(GMPc). Ele é conhecido por afetar as enzimas que contém ferro (SAIARIS; BABBS; 

VOORHEES, 1991) presentes na GC e NOS (GERZER HOFMANN; SCHULTZ, 
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1981). O grupo heme da GC tem sido sugerido como um local alvo do azul de metileno 

(MURAT et al., 1978). Ele parece atuar como inibidor dos nitrovasodilatadores em 

células (MURAT et al., 1978), bem como bloqueando o relaxamento da musculatura 

lisa (GRUETTER et al., 1979). 

O’Flaherty; Rodriguez; Srivastava, (2004) descreveram que a capacitação e a 

reação acrossômica de espermatozoides de bovinos são bloqueadas quando no meio de 

incubação é adicionado o azul de metileno. 

Espermatozoides humanos incubados com azul de metileno apresentaram uma 

diminuição tempo-dependente na produção de NO, afetando a motilidade progressiva e 

reduzindo vários padrões de motilidade (VAP, VCL, VSL, ALH e LIN). A viabilidade 

espermática (integridade de membrana) permaneceu inalterada após tratamento com 

azul de metileno (dados não demonstrados), ilustrando que seu uso não foi tóxico para 

os espermatozóides, apesar da redução na motilidade (DONNELY et al.,1997). 

Rodriguez et al. (2005) observaram que a adição do azul de metileno reduziu 

significativamente os níveis de reação acrossômica em espermatozoides de bovinos. 

A curcumina (diferuloyl metano, CAS 458-37-7) é um pigmento presente nos 

rizomas de Curcuma longa um tempero muito utilizado na culinária indiana (AMMON; 

WAHL, 1991). Ela possui muitas propriedades terapêuticas, incluindo atividades anti-

inflamatórias e anticancerígenas. A curcumina inibe a formação de nitrito por competir 

com o oxigênio para reagir com o NO (SRIMAL, 1987). Foi relatado que a curcumina 

inibe a geração de NO a partir da ativação de macrófagos. Esta inibição pode ser um 

resultado da eliminação do NO pela curcumina (JOE; LOKESH, 1994).  

Os flavonóides são compostos naturais utilizados para o tratamento de lesão do 

endotelial vascular. Eles são conhecidos por serem excelentes removedores dos radicais 

livres (VANACKER et al., 1995). Maeda et al. (1994) demonstraram que o removedor 

2-fenil-4,4,5,5-tetrametilimidazoline (PTIO), aumenta a permeabilidade vascular em 

tumores sólidos sendo mediado pelo NO. O ginkgo biloba (EGb 761) é um removedor 

do NO. Ele compete com a oxi-hemoglobina para gerar uma reação com NO durante a 

interação do complexo I da catalase. É considerado um importante agente terapêutico 

em condições em que a produção de NO está alterada (MARCOCCI et al., 1994). Os 

radicais removedores do NO (quelantes de ferro e derivados de vitamina E), são agentes 

terapêuticos neuroprotetores na doença de Parkinson (YOUDIM; LAVIE, 1994).
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Avaliar a função do NO na capacitação de espermatozoides equinos 

criopreservados. 

 

 

3.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Analisar se a indução, inibição e remoção do NO do meio de capacitação 

influenciam nos padrões de motilidade e hiperativação de espermatozoides 

equinos criopreservados. 

 Analisar se a indução, inibição e remoção do NO do meio de capacitação 

influenciam na integridade de membrana plasmática e acrossomal de 

espermatozoides equinos criopreservados. 

 Avaliar se a indução, inibição e remoção do NO do meio de capacitação 

espermática influenciam na quantidade de NO em espermatozoides equinos 

criopreservados. 

 Avaliar se a indução, inibição e remoção do NO do meio de capacitação 

espermática influenciam na fosforilação do aminoácido tirosina na membrana 

plasmática dos espermatozoides equinos criopreservados. 

 Verificar se a indução, inibição e remoção do NO do meio de capacitação 

espermática influenciam na peroxidação lipídica da membrana plasmática de 

espermatozoides equinos criopreservados. 
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4. HIPÓTESES  

 

 

 A L-arginina é precursora do NO em espermatozoides equinos. 

 O NG-nitro-L-arginina-metil-ester (L-NAME) é um inibidor de NO em 

espermatozoides equinos. 

 O azul de metileno é um removedor do NO. 

 A incubação de espermatozoides equinos pós-descongelação com L-arginina no 

meio de capacitação leva a um aumento da produção de NO e consequentemente 

a um aumento das características de motilidade espermática e da hiperativação 

dos espermatozoides. 

 A incubação de espermatozoides equinos pós-descongelação com L-arginina no 

meio de capacitação induz a capacitação espermática, avaliada pela taxa de 

reação acrossômica, fosforilação do aminoácido tirosina e pela peroxidação 

lipídica da membrana plasmática.  

 A inibição ou remoção do NO através da incubação de espermatozoides equinos 

pós-descongelação com L-NAME ou azul de metileno, respectivamente, no meio 

de capacitação, leva a redução da capacitação espermática avaliada pelas 

características de motilidade, de hiperativação, taxa de reação acrossômica, 

fosforilação dos resíduos do aminoácido tirosina e pela peroxidação lipídica da 

membrana plasmática.  
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5. MODELO HIPOTÉTICO GRÁFICO 

 

 

Figura 1 - Modelo hipotético gráfico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 
 
Legenda: 1 - A L-arginina estímula a produção de NO. 2) O L-name inibe a NOS. 3) O azul de metileno 
remove o NO do meio e inibe a produção da guanilato ciclase solúvel impedindo que o GTP se converta 
em GMP. 
 

                            Ação  

                            Inibição 

  Dúvida 

GTP – Guanosina 5'-trifosfato       

GMP – Monofosfato 3',5'- cíclico da guanosina 
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6. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

6.1 LOCAL 

 

 

 O experimento foi realizado no Laboratório de Biotecnologia do Sêmen e 

Andrologia do Centro de Biotecnologia em Reprodução Animal do Departamento de 

Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade 

de São Paulo, localizado no campus Administrativo de Pirassununga.  

 

 

6.2 ANIMAIS 

 

 

 Foram utilizados três garanhões dos quais foram obtidos três ejaculados de cada 

garanhão para a realização do experimento. Os animais foram submetidos a manejo 

nutricional e sanitários idênticos e ficaram alojados na dependência do setor de 

equideocultura do campus us Administrativo de Pirassununga (PCAPS-USP). 

 

 

6.3 COLHEITA DO SÊMEN E AVALIAÇÃO ESPERMÁTICA 

 

 

 As colheitas de sêmen para os experimentos foram realizadas com vagina 

artificial, modelo Botucatu (Botupharma; Botucatu, São Paulo; Brasil), sendo a fração 

gelatinosa devidamente separada e descartada. Somente ejaculados com motilidade total 

acima de 65% foram submetidos à criopreservação com a finalidade de descartar 

animais que possam apresentar problemas de fertilidade. 

 

 

6.4 CONGELAÇÃO DO SÊMEN  
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 Realizada a análise da motilidade subjetiva do sêmen (in natura) este foi diluído 

1:1 (sêmen:diluidor) em meio à base de leite desnatado (Botupharma; Botucatu, São 

Paulo; Brasil) para posterior centrifugação a 500 g. Após a centrifugação, os sedimentos 

obtidos foram suspendidos com diluidor para congelação (Botu-Crio®- Botupharma; 

Botucatu, São Paulo; Brasil), a fim de se obter uma concentração final de 200 x 106 

espermatozoides/mL. O sêmen diluído foi envasado em palhetas de 0,5 mL (IMV 

Internacional, St. Paul, Minesota, USA) e então submetidos à congelação. A 

criopreservação do sêmen foi realizada utilizando um sistema automático (TK 3000®, 

TK Tecnologia em Congelação Ltda., Uberaba, Minas Gerais, Brasil), composto por 

aparelho programável, equipado com um porta-palhetas, um compartimento de 

refrigeração e uma caixa térmica para nitrogênio líquido. Para a refrigeração, as palhetas 

foram colocadas no porta-palhetas, o qual foi acondicionado ao compartimento de 

refrigeração, permanecendo neste até alcançar 5oC, obedecendo a uma curva de 

refrigeração de -0,25  oC/minuto, com duração aproximada de 1 hora e 15 minutos. Ao 

atingir 5 oC, o porta-palhetas foi removido para a caixa térmica contendo nitrogênio 

líquido na qual a curva de congelação foi realizada com uma taxa de -20  oC/minuto de 

5  oC até -120  oC. Após a curva de congelação as palhetas foram removidas do porta-

palhetas e imersas em nitrogênio liquido (-196  oC). Por fim, as palhetas foram 

raqueadas e armazenadas em botijões criogênicos. 

  

 

6.5 MEIO DE INCUBAÇÃO ESPERMÁTICA 

 

 

 O meio de incubação utilizado foi o meio de fertilização in vitro (FIV) para 

bovinos, testado por Gardes et al. (2011), para a capacitação de espermatozoides 

equinos, o qual é constituído de 114 mM de NaCl, 3,22 mM de KCl, 0,5 mM de 

MgCl2.6H2O, 0,34 mM de NaH2PO4, 25 mM de NaHCO3, 2 mM de CaCl2.2H2O, 

lactato de sódio a 50%, 6 mg/mL de BSA, 50 µg/mL de Gentamicina, 2 mM de 

Penicilamina, 1 mM de hipotaurina, 250 µM de epinefrina (Anexo A). 

 

 

6.6 DESCONGELAÇÃO DO SÊMEN, CENTRIFUGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NOS 

TRATAMENTOS  
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 Foram descongeladas quatro palhetas da mesma partida e do mesmo garanhão 

em banho-maria a 37°C por 30 segundos. Em seguida, o sêmen foi centrifugado a 500 g 

e após a retirada do sobrenadante, foi resuspendido no meio nos seguintes tratamentos: 

Controle (C- meio FIV); L-NAME (L- 1 mM de L-NAME em meio FIV) de acordo 

com Herrero et al. (2000); Azul de metileno (M-100 mM de Azul de metileno em meio 

FIV) de acordo com Lewis et al. (1996) e Donnelly et al. (1997); L-arginina (A- 10 mM 

de L-arginina em meio FIV) de acordo com O’Flaherty, Rodriguez, Srivastava (2004 ); 

L-arginina + L-NAME (AL-10 mM de L-arginina+1 mM de L-NAME em meio FIV) e 

L-arginina + Azul de metileno (AM-10 mM de L-arginina + 100 mM de azul de 

metileno). Todas as amostras foram suspendidas nos respectivos tratamentos até a 

obtenção de amostras com 25 x 106 espermatozoides/mL e então incubadas em estufa a 

38 oC e 5 % de CO2.  

 

 

6.7 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

O experimento foi realizado em duas etapas distintas. Na primeira etapa, o 

sêmen foi descongelado, submetido aos tratamentos e analisado quanto às 

características da motilidade (CASA) nos tempos 0, 60, 120 e 300 minutos de incubação 

à 38 oC e 5 % de CO2. Na segunda etapa, o sêmen também foi descongelado e 

submetido aos mesmos tratamentos da primeira etapa, entretanto, a análise foi realizada 

através da citometria de fluxo, onde foram avaliados aspectos quanto à integridade da 

membrana plasmática, porcentagem de células apresentando reação acrossômica, 

presença da fosforilação do aminoácido tirosina, produção de óxido nítrico e 

peroxidação das membranas espermáticas nos tempos 60, 120 e 300 minutos de 

incubação à 38 oC e 5 % de CO2. 

 

 

Figura 2- Esquema simplificado do delineamento experimental 
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Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 

 

 

6.7.1 Primeira etapa: Avaliações computadorizadas das características da 

motilidade e detecção da população hiperativada 

 

 



 
58 MATERIAL E MÉTODOS 

As amostras foram examinadas pelo sistema de análise computadorizada da 

motilidade espermática (CASA) (Anexo B). As características analisadas foram: 

motilidade total (MT, %), motilidade progressiva (MP, %), velocidade de trajeto (VAP, 

µm/s), velocidade progressiva (VSL, µm/s), velocidade curvilinear (VCL, µm/s), 

amplitude do deslocamento lateral da cabeça (ALH, µm), frequência de batimento 

(BCF, Hz), retilinearidade (STR, %) e linearidade (LIN, %); cujas definições foram 

descritas por Arruda (2000). Conjuntamente a estas análises foi realizado o ajuste da 

ferramenta Edit/Sort, usado para avaliar a porcentagem de células hiperativadas na 

amostra. O espermatozoide equino foi considerado como hiperativado quando este 

apresentou VCL > 180 µm/s e um ALH > 12 µm, como descrito por Rathi et al. (2001). 

 

6.7.2 Segunda etapa: Análise por citometria de fluxo 

 

  

6.7.2.1 Avaliação da integridade da membrana plasmática e da reação acrossomal 

 

 

 As alíquotas retiradas das amostras, nos respectivos tratamentos, foram diluídas 

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

amostras com concentração 5 x 106 espermatozoides por mL. A seguir, foram 

adicionado 2 µL da sonda Hoechst 33342 (H33342; 5 mg/mL, H-1399, Invitrogen Inc., 

Eugene, Oregon, EUA) com posterior incubação por 10 minutos a 37 oC. O uso desta 

sonda teve como objetivo, corar o DNA das células espermáticas para que não houvesse 

a contagem de forma equivocada de partículas com o mesmo tamanho e granulosidade 

do espermatozoide. Passado o período de incubação, foi adicionado a amostra 3 µL de 

iodeto de propídio (PI-0,5 mg/mL, Sigma-Aldrich Co., Saint Louis, Missouri, EUA), 

conjuntamente com 10 µL de aglutinina de Pisum sativum conjugada ao isotiocionato de 

fluoresceína (FITC-PSA-100 µg/mL, Sigma-Aldrich Co., Saint Louis, Missouri, EUA) 

estas sondas com os seguintes objetivos: corar as células com membrana plasmática 

lesada iodeto de propídio positivo (IP +) (CELEGHINI et al., 2007; ANDRADE et al., 

2012 ) e com a membrana acrossomal reagida (FITC-PSA positivo). Após 10 minutos 

de incubação a 37 oC, os espermatozoides foram diluídos novamente, com a adição de 

150 µL e transferidos para tubos graduados de 15 mL (37 ºC). Com isso, as amostras 
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apresentavam uma concentração de 2,5 x 106 espermatozoides por mL no momento de 

serem analisadas pela técnica de citometria de fluxo. Todas as amostras tiveram 10.000 

células analisadas. O gráfico 1 representa um exemplo de gráfico de pontos gerados 

pelo software BD FACSDiva 6.0 após a contagem da amostra. A coloração com FITC-

PSA diferenciou a população de células vivas iodeto de propídio negativo (PI -) em dois 

grupos distintos. 1) Espermatozoides que não foram corados com FITC-PSA, ou seja, 

com a membrana acrossomal intacta (IAIM); 2) espermatozoides positivos para FITC-

PSA, indicando células com o acrossoma em processo de exocitose ou que já estavam 

reagidos (RAIM). 

 

Gráfico 1 - Gráficos de pontos e histogramas gerados pela análise de 10.000 células por citometria de 
fluxo. Amostra corada com a associação H33342, IP, FITC-PSA permitindo a classificação 
dos espermatozoides equinos em quatro categorias – Pirassununga – 2013 

 

                       
         

               
 

 
 Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 
 
 
 

IADM - membrana plasmática lesada e membrana acrossomal não reagida. 
RADM - membrana plasmática lesada e membrana acrossomal reagida. 
IAIM - membrana plasmática íntegra e membrana acrossomal não reagida. 
RAIM - membrana plasmática íntegra e membrana acrossomal reagida. 
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6.7.2.2 Detecção da fosforilação do aminoácido tirosina presente na superfície da 

membrana plasmática  

 

 

 As amostras de sêmen foram diluídas nos respectivos tratamentos a fim de se 

obter uma concentração final de 1 x 106 espermatozoides/mL em um volume final de 

148 µL. Foram então adicionados 2 µL de Hoechst 33342 com posterior incubação por 

10 minutos a 37 ºC. Em seguida, foi adicionado 0,75 µL do anticorpo antifosfotirosina 

conjugado a uma fluoresceína (100 µg/mL-CLONE PY-20, F0426, Sigma-Aldrich Co., 

Saint Louis, Missouri, EUA) a esta suspensão, obtendo-se uma concentração final de 5 

µg/mL de anticorpo. Neste mesmo momento foi adicionado à amostra 3 µL de iodeto de 

propídio a fim de marcar as células que apresentavam lesão na membrana plasmática. 

Em seguida, a amostra foi incubada por 5 minutos a 37 C e então submetida à análise 

por citometria de fluxo (ANDRADE et al., 2012). O gráfico 2 apresenta um exemplo de 

gráfico de pontos e de um histograma gerados pelo software BD FACSDiva 6.0 após a 

contagem da amostra. As células íntegras (PI -) e marcadas com o anticorpo 

antifosfotirosina foram analisadas quanto à média da emissão de fluorescência captada 

no fotomultiplicador com long pass de 502 e band pass de 530 ± 15, esta faixa captada 

corresponde às células que estão marcadas pelo anticorpo. 

 

Gráfico 2 - Gráficos de pontos gerados pela análise por citometria de fluxo em amostra corada com a 
associação de H33342, com anticorpo antifosfotirosina conjugado ao FITC e a sonda 
fluorescente IP. O valor obtido é indicado no quadro como a média em unidades arbitrárias 
(ua) – Pirassununga – 2013 

 

             
 
 
 
 
 
 
             

B A 
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Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 
 
Legenda 2 - (A) Side scatter × forward scatter no gráfico de pontos (dot plot). (B) Histograma mostrando 
partículas contendo DNA (espermatozoides) marcadas com H33342. (C) No gráfico de pontos podem-se 
observar duas categorias distintas, sendo as PI - os espermatozóides equinos com a membrana plasmática 
íntegra e selecionados para a avaliação da detecção dos resíduos do aminoácido antifosfotirosina. (D) O 
histograma apresenta a população selecionada PI - que está sendo analisada quanto à distribuição da 
fluorescência captada no fotomultiplicador com long pass de 502 e band pass de 530 ±15 nm. (E) Os 
valores médios da intensidade de fluorescência obtidos a partir do histograma 
 

 

6.7.2.3 Dosagem por citometria de fluxo da quantidade de óxido nítrico produzido pelo 

espermatozoide equino 

 

 

As amostras de sêmen foram diluídas nos respectivos tratamentos a fim de se obter uma 

concentração final de 1 x 106 espermatozoides/mL em um volume final de 148 µL. 

Foram então adicionados 2 µL de Hoechst 33342  e incubadas por 10 minutos a 37 ºC. 

Em seguida, foi adicionado 0,5 µL da sonda 4,5-diaminofluorescein-2/diacetate (DAF-

2/DA, 10 µM, Calbiochem, San Diego, California, EUA), com posterior incubação a 

37 °C por 20 minutos (LAMPIAO; STRIJIDOM; PLESSIS, 2006). Neste mesmo 

momento foi adicionado à amostra 3 µL de iodeto de propídio a fim de marcar as 

células que apresentavam lesão na membrana plasmática. Em seguida a amostra foi 

incubada por 5 minutos a 37 oC para então ser submetida à análise por citometria de 

fluxo. O gráfico 3 apresenta um exemplo de gráficos de pontos e de histogramas 

gerados pelo software BD FACSDiva 6.0 após a contagem da amostra. As células 

PI + 

PI - 

D 
C 

E 
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íntegras (PI -) e marcadas com a DAF-2/DA foram analisadas quanto à média da 

emissão de fluorescência captada no fotomultiplicador com long pass de 502 e band 

pass de 530 ± 15, esta faixa captada corresponde às células que estão marcadas pela 

sonda. 

 

Gráfico 3 - Gráfico de pontos gerados pela análise por citometria de fluxo em amostra corada com a 
associação de H33342, mais 4,5-diaminofluorescein-2/diacetate (DAF) e iodeto de propídio 
(PI). O valor obtido é indicado no quadro como a média em unidades arbitrárias (ua) – 
Pirassununga – 2013 

 

             
 

            
 

          
  
Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 
 
Legenda 3 - (A) Side scatter × forward scatter no gráfico de pontos (dot plot). (B) Histograma mostrando 
partículas contendo DNA (espermatozoides) marcadas com H33342. (C) No gráfico de pontos podem-se 
observar duas categorias distintas, sendo as PI - os espermatozóides equinos com a membrana plasmática 
íntegra e selecionados para a avaliação da detecção da quantidade de óxido nítrico produzido. (D) O 
histograma apresenta a população selecionada PI - que está sendo analisada quanto à distribuição da 
fluorescência captada no fotomultiplicador com long pass de 502 e band pass de 530 ±15 nm. (E) Os 
valores médios da intensidade de fluorescência obtidos a partir do histograma 
 
 
6.7.2.4 Avaliação da peroxidação das membranas espermáticas por citometria de fluxo  

A B 

C 
D 

E 
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As amostras foram retiradas e diluídas nos respectivos tratamentos para se obter 

no momento da adição da sonda uma concentração de 5 x 106 espermatozoides/mL com 

um volume final de 499,5 µL. Em seguida, as amostras foram coradas com 0,5 µL da 

sonda C11-BODIPY581/591(1 mg/mL, D-3861, Invitrogen Inc., Eugene, Oregon, EUA) 

por 30 minutos a 37 °C. Após este período de incubação, 145 µL destas amostras foram 

transferidos para outro tubo de microcentrifuga e adicionados 2 µL de Hoechst 33342 (5 

mg/mL, H-1399, InvitrogenInc., Eugene, Oregon, EUA) sendo incubado novamente por 

10 minutos a 37 °C. O uso desta sonda teve como objetivo, corar o DNA das células 

espermáticas para que não houvesse a contagem de forma equivocada de partículas com 

o mesmo tamanho e granulosidade do espermatozoide. Então, adicionou-se a amostra 

3 µL de iodeto de propídio (0,5 mg/mL, L0770, Sigma-Aldrich Co., Saint Louis, 

Missouri, EUA) a fim de servir como um marcador das células com membrana 

plasmática lesada (ANDRADE et al., 2012). Após 5 minutos de incubação a 37 °C, os 

espermatozoides foram diluídos com a adição de 150 µL de meio FIV e transferidos 

para tubos graduados de 15 mL (37° C). Com isso, as amostras apresentavam uma 

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

por citometria de fluxo. Foram analisadas 10.000 células por amostra. O gráfico 4 

apresenta um exemplo de gráficos de pontos e de histogramas gerados pelo software BD 

FACSDiva 6.0 após a contagem da amostra. As células viáveis (PI-) e coradas com a 

sonda C11-BODIPY581/591 foram analisadas quanto à média da emissão de fluorescência 

captada no fotomultiplicador com long pass de 502 e band pass de 530 ±15 nm, esta 

faixa captada corresponde às células que estão sofrendo ação da peroxidação. 

 

Gráfico 4 - Gráfico de pontos gerados pela análise por citometria de fluxo em amostra corada com a 
associação de H33342, C11BODIPY581/591 e a sonda fluorescente IP. O valor obtido é 
indicado no quadro como a média em unidades arbitrárias (ua) – Pirassununga – 2013 
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Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 
 
Legenda 4 - (A) Side scatter × forward scatter no gráfico de pontos (dot plot). (B) Histograma mostrando 
partículas contendo DNA (espermatozoides) marcadas com H33342. (C) No gráfico de pontos podem-se 
observar duas categorias distintas, sendo as PI - os espermatozóides equinos com a membrana plasmática 
íntegra e selecionados para a avaliação da peroxidação lipídica das membranas. (D) O histograma 
apresenta a população selecionada PI - que está sendo analisada quanto à distribuição da fluorescência 
captada no fotomultiplicador com long pass de 502  e band pass de 530 ±15 nm. (E) Os valores médios 
da intensidade de fluorescência obtidos a partir do histograma 
 

 

6.8 Análise Estatística 

 

 

 Os dados obtidos dos procedimentos experimentais foram analisados com prévia 

verificação da normalidade dos resíduos e da homogeneidade das variâncias. As 

variáveis dependentes que não atenderam às premissas estatísticas foram submetidas à 

transformação em arco-seno. Os dados transformados ou não foram submetidos à 

análise de variância (PROC GLM), empregando-se o programa SAS (1998). Às análises 

estatísticas destas variáveis foram ainda adicionadas do fator medidas repetidas no 

tempo, referentes aos diferentes momentos de amostragem. As probabilidades de 

interações com o tempo foram determinadas pelo teste de Greenhouse-Geisse, 

utilizando-se o comando REPEATED gerado pelo procedimento GLM (PROC GLM do  

SAS). As análises dentro de cada tempo foram realizadas pelo teste de Tukey. As 

hipóteses testadas foram consideradas significativas quando p<0,05. 

 

C D 
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7. RESULTADOS 

 

 

7.1 PARTE 1 - AVALIAÇÃO COMPUTADORIZADA DAS CARACTERÍSTICAS 

DA MOTILIDADE E DETECÇÃO DA POPULAÇÃO HIPERATIVADA 

 

 

O NO pode aumentar ou diminuir a motilidade espermática dependendo da 

concentração utilizada (O’FLAHERTY; RODRIGUEZ; SRIVASTAVA, 2004). Por 

este motivo, nós estudamos o efeito da indução da geração de NO (L-arginina), inibição 

(L-NAME) e da sua remoção pelo azul de metileno, nas características da motilidade e 

hiperativação de espermatozoides equinos criopreservados. 

Os grupos que receberam azul de metileno (M e AM) apresentaram valores 

iguais ou próximos a zero para todos os padrões de motilidade (MT, MP,VAP, VSL, 

VCL, ALH, BCF, STR, LIN, RAP) e para porcentagem de células hiperativadas em 

todos os tempos de incubação. Verificamos que em todos os tempos e tratamentos o L-

NAME não inibiu a motilidade total (MT). A MT apenas diferiu entre os tratamentos no 

tempo 0 (tempo*tratamento, p<0,05 - Figura 3). Neste período os grupos que receberam 

L-arginina (A e AL) apresentaram uma redução nesta característica. 

 

Figura 3 – Médias e desvios padrão da motilidade total (MT, %) em função dos tempos de incubação (0, 
60, 120 e 300 min) e dos tratamentos (C, L, M, A, AL e AM) – Pirassununga – 2013 

 

                          
 

Legenda 5 – Controle (C- meio FIV), L-NAME (L-1 mM de L-NAME em meio FIV), Azul de metileno 
(M-100 mM de Azul de metileno em meio FIV), L-arginina (A-10 mM de L-arginina em meio FIV), L-
arginina + L-NAME (AL-10 mM de L-arginina+1 mM de L-NAME em meio FIV) e L-arginina + Azul 
de metileno (AM-10 mM de L-arginina + 100 mM de Azul de metileno) 
 
Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 
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A motilidade progressiva (MP) foi outra característica que apresentou efeito dos 

tratamentos apenas no tempo 0 minutos (tempo*tratamento, p<0,05 - Figura 4). A MP 

foi menor para os grupos tratados com L-arginina (A e AL), acompanhando o ocorrido 

com a MT. Nesta variável o L-NAME também não inibiu a MP e os grupos tratados 

com azul de metileno reduziram total ou parcialmente esta variável em todos os tempos 

de incubação. 

 
Figura 4 – Médias e desvios padrão da motilidade progressiva (MP, %) em função dos tempos de 

incubação (0, 60, 120 e 300 min) e dos tratamentos (C, L, M, A, AL e AM) – Pirassununga – 
2013 

 

                             
 
Legenda 6- Controle (C- meio FIV), L-NAME (L-1 mM de L-NAME em meio FIV), Azul de metileno 
(M-100 mM de Azul de metileno em meio FIV), L-arginina (A-10 mM de L-arginina em meio FIV), L-
arginina + L-NAME (AL-10 mM de L-arginina+1 mM de L-NAME em meio FIV) e L-arginina + Azul 
de metileno (AM-10 mM de L-arginina + 100 mM de Azul de metileno) 
 
Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013)  
 

Para a variável VAP não houve interação entre os tratamentos (C, L, M, A, AL e 

AM) e os tempos de amostragem (p>0,05; Figura 5). Deste modo, estudou-se somente o 

efeito dos tratamentos (Figura 6). A VAP foi reduzida (p<0,05) pela adição de L-

arginina. O tratamento L-NAME não produziu efeito sobre a VAP, uma vez que não 

diferiu do controle. A adição de L-NAME em AL não foi efetiva para inibir o efeito da 

L-argina sobre a VAP (A=AL<C=L; p<0,05). A adição de azul de metileno reduziu a 

VAP em todos os tempos e tratamentos (M e AM).  

 

Figura 5 – Médias e desvios padrões da velocidade de trajeto (VAP, µm/s) em função dos tempos de 
incubação (0, 60, 120 e 300 min) e dos tratamentos (C, L, M, A, AL e AM) – Pirassununga – 
2013 
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Legenda 7 - Controle (C- meio FIV), L-NAME (L-1 mM de L-NAME em meio FIV), Azul de metileno 

(M-100 mM de Azul de metileno em meio FIV), L-arginina (A–10 mM de L-arginina em meio FIV), L-
arginina + L-NAME (AL-10 mM de L-arginina+1 mM de L-NAME em meio FIV) e L-arginina + Azul 
de metileno (AM-10 mM de L-arginina + 100 mM de Azul de metileno) 
 
Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 
 
Figura 6 – Médias ± desvios padrão do efeito dos tratamentos (C, L, M, A, AL e AM) na velocidade de 

trajeto (VAP, µm/s) – Pirassununga – 2013 
 

                                      
 
Legenda 8 - Controle (C- meio FIV), L-NAME (L-1 mM de L-NAME em meio FIV), Azul de metileno 

(M-100 mM de Azul de metileno em meio FIV), L-arginina (A–10 mM de L-arginina em meio FIV), L-
arginina + L-NAME (AL-10 mM de L-arginina+1 mM de L-NAME em meio FIV) e L-arginina + Azul 
de metileno (AM-10 mM de L-arginina + 100 mM de Azul de metileno) 
 
Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 

 

 A VSL foi afetada pelos tratamentos em tempos distintos (tempo*tratamento, 

p<0,05-Figura 7). No tempo 0 as células que receberam L-arginina (A e AL) 

apresentaram os valores de VSL reduzidos (p<0,05) em relação aos grupos C e L. A 

adição de L-NAME não foi capaz de eliminar o efeito gerado pela adição de L-arginina 

A=AL. Nos tempos 60 e 120 minutos a VSL não apresentou diferença entre os 

tratamentos, com exceção dos tratamentos com azul de metileno. Já no tratamento 300 

minutos observou-se uma redução (p<0,05) desta característica para o gupo L-

arginina+L-NAME, uma vez que este tratamento diferiu do controle (p<0,05). Os 

tratamentos com azul de metileno (M e AM) reduziram esta característica. Esta variável 
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apresenta uma tendência de aumentar ao longo do tempo indicando que as células 

provalvelmente permanecenm íntegras. 

 

Figura 7 – Médias ± desvios padrão da velocidade progressiva (VSL, µm/s) em função dos tempos de 
incubação (0, 60, 120 e 300 min) e dos tratamentos (C, L, M, A, AL, AM) – Pirassununga – 
2013 

                             

 
Legenda 9 - Controle (C- meio FIV), L-NAME (L-1 mM de L-NAME em meio FIV), Azul de metileno 

(M-100 mM de Azul de metileno em meio FIV), L-arginina (A–10 mM de L-arginina em meio FIV), L-
arginina + L-NAME (AL-10 mM de L-arginina+1 mM de L-NAME em meio FIV) e L-arginina + Azul 
de metileno (AM-10 mM de L-arginina + 100 mM de Azul de metileno) 
 
Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 

 

Para a variável VCL não houve interação entre tratamentos e tempos de 

incubação (tempo*tratamento, p>0,05-Figura 8). Porém, foi verificado que a associação 

L-arginina+L-NAME diminui os valores desta característica em comparação ao controle 

(p<0,05; Figura 9) e que o azul de metileno reduziu esta variavel. 

 
Figura 8 – Médias ± desvios padrão da velocidade curvilinear (VCL, µm/s) em função dos tempos de 

incubação (0, 60, 120 e 300 min) e dos tratamentos (C, L, M, A, AL, AM) – Pirassununga – 
2013 

 

                             
 
Legenda 10 - Controle (C- meio FIV), L-NAME (L-1 mM de L-NAME em meio FIV), Azul de metileno 

(M-100 mM de Azul de metileno em meio FIV), L-arginina (A–10 mM de L-arginina em meio FIV), L-
arginina + L-NAME (AL-10 mM de L-arginina+1 mM de L-NAME em meio FIV) e L-arginina + Azul 
de metileno (AM-10 mM de L-arginina + 100 mM de Azul de metileno) 



 
69 RESULTADOS 

Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 
 

Figura 9 – Médias ± desvios padrão do efeito dos tratamentos (C, L, M, A, AL e AM) na velocidade 
curvilinear (VCL, µm/s) – Pirassununga – 2013 

 

                                      
 
Legenda 11 - Controle (C- meio FIV), L-NAME (L-1 mM de L-NAME em meio FIV), Azul de metileno 

(M-100 mM de Azul de metileno em meio FIV), L-arginina (A–10 mM de L-arginina em meio FIV), L-
arginina + L-NAME (AL-10 mM de L-arginina+1 mM de L-NAME em meio FIV) e L-arginina + Azul 
de metileno (AM-10 mM de L-arginina + 100 mM de Azul de metileno) 
 
Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 

 

Quanto a ALH não houve interação entre os tempos de amostragem e os 

tratamentos (p>0,05; figura 10). Ao estudar o efeito dos tratamentos verificamos uma 

redução desta característica apenas nos grupos que receberam azul de metileno (M e 

AM; Figura 11). 

 
Figura 10 – Médias ± desvios padrão da amplitude do deslocamento lateral da cabeça (ALH, µm/s) em 

função dos tempos de incubação (0, 60, 120 e 300 min) e dos tratamentos (C, L, M, A, AL, 
AM) – Pirassununga – 2013 

 

                             
 
Legenda 12 - Controle (C- meio FIV), L-NAME (L-1 mM de L-NAME em meio FIV), Azul de metileno 

(M-100 mM de Azul de metileno em meio FIV), L-arginina (A–10 mM de L-arginina em meio FIV), L-
arginina + L-NAME (AL-10 mM de L-arginina+1 mM de L-NAME em meio FIV) e L-arginina + Azul 
de metileno (AM-10 mM de L-arginina + 100 mM de Azul de metileno) 
 

Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 
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Figura 11 – Médias ± desvios padrão do efeito dos tratamentos (C, L, M, A, AL e AM) na amplitude do 
deslocamento lateral da cabeça (ALH, µm/s) – Pirassununga – 2013 

 

                                                
 

Legenda 13 - Controle (C- meio FIV), L-NAME (L-1 mM de L-NAME em meio FIV), Azul de metileno 

(M-100 mM de Azul de metileno em meio FIV), L-arginina (A–10 mM de L-arginina em meio FIV), L-
arginina + L-NAME (AL-10 mM de L-arginina+1 mM de L-NAME em meio FIV) e L-arginina + Azul 
de metileno (AM-10 mM de L-arginina + 100 mM de Azul de metileno) 
 
Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 

 

A variável BCF foi afetada pelos tratamentos apenas no tempo 120 minutos de 
incubação (tempo*tratamento p<0,05; Figura 12), onde observou-se que a associação L-
arginina+L-NAME apresentou maiores valores de BCF em relação ao tratamento 
controle (p<0,05). Porém, não houve diferença estatística entre o controle e os 
tratamentos L-NAME e L-arginina administrados isoladamente. Em todos os tempos 
verificou-se que o azul de metileno reduziu esta variável. 

Figura 12 – Médias ± desvios padrão do batimento flagelar (BCF, µm/s) em função dos tempos de 
incubação (0, 60, 120 e 300 min) e dos tratamentos (C, L, M, A, AL, AM) – Pirassununga – 
2013 

 

                                                         
 

Legenda 14 - Controle (C- meio FIV), L-NAME (L-1 mM de L-NAME em meio FIV), Azul de metileno 

(M-100 mM de Azul de metileno em meio FIV), L-arginina (A–10 mM de L-arginina em meio FIV), L-
arginina + L-NAME (AL-10 mM de L-arginina+1 mM de L-NAME em meio FIV) e L-arginina + Azul 
de metileno (AM-10 mM de L-arginina + 100 mM de Azul de metileno) 
 
Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 
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 Quanto a STR não foi verificada interação entre tempo de incubação e 

tratamento (p>0,05-Figura 13). Na análise do efeito dos tratamentos não foi verificada 

diferenças significativas entre os tratamentos, exceto naqueles que causaram a 

imobilização dos espermatozoides (M e AM; Figura 14). 

 

Figura 13 – Médias ± desvios padrão da retilinearidade (STR, %) em função dos tempos de incubação (0, 
60, 120 e 300 min) e dos tratamentos (C, L, M, A, AL, AM) – Pirassununga – 2013  

 
                          

                             
 
Legenda 15 - Controle (C- meio FIV), L-NAME (L-1 mM de L-NAME em meio FIV), Azul de metileno 

(M-100 mM de Azul de metileno em meio FIV), L-arginina (A–10 mM de L-arginina em meio FIV), L-
arginina + L-NAME (AL-10 mM de L-arginina+1 mM de L-NAME em meio FIV) e L-arginina + Azul 
de metileno (AM-10 mM de L-arginina + 100 mM de Azul de metileno) 
 
onte: (FRANCO-SILVA, 2013) 
 

Figura 14 – Médias ± desvios padrão do efeito dos tratamentos (C, L, M, A, AL e AM) na retiliniaridade 
(STR, %) – Pirassununga – 2013 

                            

                                      
 
Legenda 16 - Controle (C- meio FIV), L-NAME (L-1 mM de L-NAME em meio FIV), Azul de metileno 

(M-100 mM de Azul de metileno em meio FIV), L-arginina (A–10 mM de L-arginina em meio FIV), L-
arginina + L-NAME (AL-10 mM de L-arginina+1 mM de L-NAME em meio FIV) e L-arginina + Azul 
de metileno (AM-10 mM de L-arginina + 100 mM de Azul de metileno) 
         
Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 
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 Observamos que a variável LIN foi afetada pelos tratamentos apenas no tempo 0 

minuto (tempo*tratamento, p<0,05-Figura 15), onde identificamos uma redução desta 

característica para os grupos A e AL. Esta característica foi reduzida pelo do azul de 

metileno. 

 

Figura 15 – Médias ± desvios padrão em função dos tempos de incubação (0, 60, 120 e 300) e tratamentos 
(C, L, M, A, AL e AM) na linearidade (LIN) – Pirassununga – 2013 

 

                                   
 
Legenda 17 - Controle (C- meio FIV), L-NAME (L-1 mM de L-NAME em meio FIV), Azul de metileno 

(M-100 mM de Azul de metileno em meio FIV), L-arginina (A–10 mM de L-arginina em meio FIV), L-
arginina + L-NAME (AL-10 mM de L-arginina+1 mM de L-NAME em meio FIV) e L-arginina + Azul 
de metileno (AM-10 mM de L-arginina + 100 mM de Azul de metileno) 
 

Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 

 

A RAP apresentou uma resposta semelhante às variáveis MT e MP, ou seja, 

apresentou diferenças nesta característica apenas no tempo 0 (tempo*tratamento, 

p<0,05; Figura 16). Neste tempo, os valores desta característica foram menores para os 

grupos que receberam a adição de L-arginina no meio de incubação (A e AL). O azul de 

metileno reduziu a porcentagem de células rápidas. 

 
Figura 16 – Médias ± desvios padrão em função dos tempos de incubação (0, 60, 120 e 300) e tratamentos 

(C, L, M, A, AL e AM) nas porcentagem células rápidas (RAP) – Pirassununga – 2013 
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Legenda 18 - Controle (C- meio FIV), L-NAME (L-1 mM de L-NAME em meio FIV), Azul de metileno 

(M-100 mM de Azul de metileno em meio FIV), L-arginina (A–10 mM de L-arginina em meio FIV), L-
arginina + L-NAME (AL-10 mM de L-arginina+1 mM de L-NAME em meio FIV) e L-arginina + Azul 
de metileno (AM-10 mM de L-arginina + 100 mM de Azul de metileno) 
 
Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 
 

Para a característica porcetagem de células hiperativadas, não houve interação 

entre tratamento e tempo de incubação. (tempo*tratamento, p>0,05; Figura 17). Porém 

foi observado que a associação da L-arginina+L-NAME reduziu (p<0,05; Figura 18) a 

porcentagem de células hiperativadas. O azul de metileno diminuiu a porcentagem de 

células hiperativadas. 

 

Figura 17 – Médias ± desvios padrão em função dos tempos de incubação (0, 60, 120 e 300) e tratamentos 
(C, L, M, A, AL e AM) na porcntagem de células hiperativadas (HIPER) – Pirassununga – 
2013 

 

                                  
                          
Legenda 19 - Controle (C- meio FIV), L-NAME (L-1 mM de L-NAME em meio FIV), Azul de metileno 

(M-100 mM de Azul de metileno em meio FIV), L-arginina (A–10 mM de L-arginina em meio FIV), L-
arginina + L-NAME (AL-10 mM de L-arginina+1 mM de L-NAME em meio FIV) e L-arginina + Azul 
de metileno (AM-10 mM de L-arginina + 100 mM de Azul de metileno) 
 
Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 

 

Figura 18 – Médias ± desvios padrão do efeito dos tratamentos (C, L, M, A, AL e AM) na porcentagem 
de células hiperativadas (HIPER, %) – Pirassununga – 2013 

 

                                             
 
Legenda 20 - Controle (C- meio FIV), L-NAME (L-1 mM de L-NAME em meio FIV), Azul de metileno 

(M-100 mM de Azul de metileno em meio FIV), L-arginina (A–10 mM de L-arginina em meio FIV), L-
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arginina + L-NAME (AL-10 mM de L-arginina+1 mM de L-NAME em meio FIV) e L-arginina + Azul 
de metileno (AM-10 mM de L-arginina + 100 mM de Azul de metileno) 
 
Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 
 
 
7.2 PARTE 2 – AVALIAÇÕES REALIZADAS POR CITOMETRIA DE FLUXO 

 

 

 A variável porcentagem de células com membrana plasmática e acrossomal 

íntegras (IAIM) apresentou interação entre os tratamentos estipulados e os tempos de 

amostragem (tempo*tratamento, p<0,05; Figura 19). Os espermatozoides incubados 

com a adição de azul de metileno (M e AM) apresentaram uma maior porcentagem de 

células com membrana plasmática e acrossomal íntegras aos 60 e 120 minutos de 

incubação. Porém, este efeito não se manteve até os 300 minutos indicando uma 

possível perda da integridade de membrada e provável indicativo de que as células 

possam estar entrando em estado de capacitação se levarmos em consideração, que 

durante este evento (capacitação) ocorre várias mudanças fisiológicas no 

espermatozoide, como as alterações na fluidez das membranas, o aumento da 

concentração de íons intracelulares, aumento das sinalizações intracelulares e mudanças 

bioquímicas, como alterações na composição lipídica, produção de espécies reativas de 

oxigênio (EROS), migração das proteínas de membrana, exteriorização de receptores, 

ativação dos canais iônicos, produção intracelular de AMP cíclico e a fosforilação do 

aminoácido tirosina (VISCONTI et al., 1998; VISCONTI; KOPF, 1998; VICONTI et 

al., 2005). 

 

Figura 19 – Médias ± desvios padrão da porcentagem de células com membrana plasmática e acrossomal 
íntegras (IAIM, %) nos tratamentos (C, L, M, A, AL e AM) – Pirassununga – 2013 

 

                             
 
Legenda 21 - Controle (C- meio FIV), L-NAME (L-1 mM de L-NAME em meio FIV), Azul de metileno 

(M-100 mM de Azul de metileno em meio FIV), L-arginina (A–10 mM de L-arginina em meio FIV), L- 
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arginina + L-NAME (AL-10 mM de L-arginina+1 mM de L-NAME em meio FIV) e L-arginina + Azul 
de metileno (AM-10 mM de L-arginina + 100 mM de Azul de metileno) 
 
Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 
 

A quantidade de células apresentando reação acrossomal (RAIM) não diferiu 

entre os tratamentos em função do tempo (tempo*tratamento, p>0,05; Figura 20). No 

entanto, verificamos um aumento de células com reação acrossomal nos grupos que 

receberam L-arginina (A e AL; Figura 21) diferindo estatisticamente dos tratamentos 

com a adição do azul de metileno (M e AM; p<0,05). Porém estes tratamentos (A e AL) 

não diferiram estatisticamente do controle. Os tratamentos controle e L-NAME 

apresentaram valores intermediários, não diferindo entre si, e não diferindo dos 

tratamentos com a adição de azul de metileno e daqueles com a adição de L-arginina.  

  

Figura 20 – Médias ± desvios padrão da porcentagem de células com membrana plasmática íntegra dos 
tratamentos (C, L, M, A, AL e AM) apresentando reação acrossomal (RAIM, %) – 
Pirassununga – 2013 

 

                             
 
Legenda 22 - Controle (C- meio FIV), L-NAME (L-1 mM de L-NAME em meio FIV), Azul de metileno 

(M-100 mM de Azul de metileno em meio FIV), L-arginina (A–10 mM de L-arginina em meio FIV), L- 
arginina + L-NAME (AL-10 mM de L-arginina+1 mM de L-NAME em meio FIV) e L-arginina + Azul 
de metileno (AM-10 mM de L-arginina + 100 mM de Azul de metileno) 
 

Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 

 

Figura 21 – Médias ± desvios padrão do efeito dos tratamentos (C, L, M, A, AL e AM) na porcentagem 
de células íntegras apresentando reação acrosômica (RAIM, %) – Pirassununga – 2013 
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Legenda 23 - Controle (C- meio FIV), L-NAME (L-1 mM de L-NAME em meio FIV), Azul de metileno 

(M-100 mM de Azul de metileno em meio FIV), L-arginina (A–10 mM de L-arginina em meio FIV), L- 
arginina + L-NAME (AL-10 mM de L-arginina+1 mM de L-NAME em meio FIV) e L-arginina + Azul 
de metileno (AM-10 mM de L-arginina + 100 mM de Azul de metileno) 
 
Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 
 
 A produção de NO pelos espermatozoides não teve influência dos tratamentos 

em função do tempo (tempo*tratamento, p>0,05; Figura 22). Contudo, a adição de azul 

de metileno (M e AM) foi capaz de diminuir a produção de NO. A associação L-

arginina+L-NAME (AL) apresentou valor intermediário em relação aos tratamentos A e 

AM, porém não diferiu destes tratamentos (Figura 23).  

  

Figura 22 – Médias ± desvios padrão da produção de óxido nítrico pelos espermatozoides íntegros (NO +, 
a.u) em função dos tempos de incubação (60, 120 e 300 min) e dos tratamentos (C, L, M, A, 
AL e AM) – Pirassununga – 2013 

 

                             
 
Legenda 24 - Controle (C- meio FIV), L-NAME (L-1 mM de L-NAME em meio FIV), Azul de metileno 

(M-100 mM de Azul de metileno em meio FIV), L-arginina (A–10 mM de L-arginina em meio FIV), L- 
arginina + L-NAME (AL-10 mM de L-arginina+1 mM de L-NAME em meio FIV) e L-arginina + Azul 
de metileno (AM-10 mM de L-arginina + 100 mM de Azul de metileno) 
 
Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 
 

Figura 23 – Médias ± desvios padrão do efeito dos tratamentos (C, L, M, A, AL e AM) na produção de 
óxido nítrico pelos espermatozoides íntegros (NO +; au.) – Pirassununga – 2013 
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Legenda 25 - Controle (C- meio FIV), L-NAME (L-1 mM de L-NAME em meio FIV), Azul de metileno 

(M-100 mM de Azul de metileno em meio FIV), L-arginina (A–10 mM de L-arginina em meio FIV), L- 
arginina + L-NAME (AL-10 mM de L-arginina+1 mM de L-NAME em meio FIV) e L-arginina + Azul 
de metileno (AM-10 mM de L-arginina + 100 mM de Azul de metileno) 
 
Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 
 

 A fosforilação do aminoácido tirosina, independentemente do tratamento, não se 

alterou durante os tempos de incubação (tempo*tratamento, p>0,05-Figura 24), porém, 

podemos observar que independente desta variável ser significativa houve uma leve 

redução aos 120 e 300 min de incubação podendo ser um possível indicativo de 

capacitação espermática. Foi verificada uma redução da fosforilação nos 

espermatozoides incubados com o removedor de NO (M e MN, p<0,05; Figura 25). 

 

Figura 24 – Médias ± desvios padrão da fosforilação dos resíduos do aminoácido tirosina presente na 
superfície dos espermatozoides íntegros (ANT +, a.u.) em função dos tempos de incubação 
(60, 120 e 300 min) e dos tratamentos (C, L, M, A, AL e AM) – Pirassununga – 2013 

   

                             
     
Legenda 26 - Controle (C- meio FIV), L-NAME (L-1 mM de L-NAME em meio FIV), Azul de metileno 

(M-100 mM de Azul de metileno em meio FIV), L-arginina (A–10 mM de L-arginina em meio FIV), L- 
arginina + L-NAME (AL-10 mM de L-arginina+1 mM de L-NAME em meio FIV) e L-arginina + Azul 
de metileno (AM-10 mM de L-arginina + 100 mM de Azul de metileno) 
 
Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 
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Figura 25 – Médias ± desvios padrão do efeito dos tratamentos (C, L, M, A, AL e AM) na fosforilação 
dos resíduos do aminoácido tirosina presente na superfície dos espermatozoides íntegros (ANT+, a.u.) – 
Pirassununga – 2013 
 

                                            
 
Legenda 27 - Controle (C- meio FIV), L-NAME (L-1 mM de L-NAME em meio FIV), Azul de metileno 

(M-100 mM de Azul de metileno em meio FIV), L-arginina (A–10 mM de L-arginina em meio FIV), L- 
arginina + L-NAME (AL-10 mM de L-arginina+1 mM de L-NAME em meio FIV) e L-arginina + Azul 
de metileno (AM-10 mM de L-arginina + 100 mM de Azul de metileno) 
 
Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 

 

 A peroxidação lipídica das membranas também não foi influenciada pelos 

tratamentos em função do tempo (tempo*tratamento, p>0,05; Figura 26). Desta forma, a 

peroxidação lipídica assim como as variáveis fosforilação do aminoácido tirosina e 

produção de NO foram reduzidas nos tratamentos que receberam azul de metileno (M e 

AM; Figura 27).  

 

Figura 26 – Médias ± desvios padrão da peroxidação lipídica das membranas espermáticas em células 
íntegras (BODI +, a.u.) em função dos tempos de incubação (60, 120 e 300 min) e dos 
tratamentos (C, L, M, A, AM e AM)– Pirassununga – 2013 

 

                             
 
Legenda 28 - Controle (C- meio FIV), L-NAME (L-1 mM de L-NAME em meio FIV), Azul de metileno 

(M-100 mM de Azul de metileno em meio FIV), L-arginina (A–10 mM de L-arginina em meio FIV), L- 
arginina + L-NAME (AL-10 mM de L-arginina+1 mM de L-NAME em meio FIV) e L-arginina + Azul 
de metileno (AM-10 mM de L-arginina + 100 mM de Azul de metileno) 
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Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 

 

Figura 27 – Médias ± desvios padrão do efeito dos tratamentos (C, L, M, A, AL e AM) na peroxidação 
lipídica das membranas espermáticas em células íntegras (BODI+, a.u.) 

                                   
 
Legenda 29 - Controle (C- meio FIV), L-NAME (L-1 mM de L-NAME em meio FIV), Azul de metileno 

(M-100 mM de Azul de metileno em meio FIV), L-arginina (A–10 mM de L-arginina em meio FIV), L- 
arginina + L-NAME (AL-10 mM de L-arginina+1 mM de L-NAME em meio FIV) e L-arginina + Azul 
de metileno (AM-10 mM de L-arginina + 100 mM de Azul de metileno) 
 
Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013)  
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8 – DISCUSSÃO 

 

 

O NO desempenha um papel importante na regulação da motilidade (LEWIS et 

al., 1996), capacitação (HELLSTROM et al., 1994) e reação acrossômica em 

espermatozoides de mamíferos (REVELLI et al., 2001). Neste sentido, este estudo 

demonstrou a importância do papel do NO endógeno na fisiologia do espermatozoide 

equino criopreservado. 

As funções do NO até o momento descobertas são complexas e antagônicas 

(FLORA FILHO; ZILBERSTEIN, 2000). Uma característica marcante desta molécula é 

a sua capacidade de ser benéfica ou potencialmente tóxica de acordo com a 

concentração ou depuração tecidual. Devido a esta caracteristica, alguns autores como 

Schmidt (1994), denominam apropriadamente o NO como uma “faca de dois gumes” 

(FLORA FILHO; ZILBERSTEIN, 2000). O NO é um importante mensageiro 

intercelular nos mamíferos superiores, porém, pelas suas características químicas de alta 

difusibilidade, sua sinalização é exercida diretamente em nível intracelular, sem 

receptores transmembranosos. Assim, o organismo utiliza o NO em funções fisiológicas 

em que é necessária uma resposta rápida. O NO também faz parte do arsenal de defesa 

do organismo com poder microbicida. Nestes casos, existe um tênue limite de 

concentração tissular entre a não-toxicidade às células e a toxicidade necessária para 

ação antimicrobiana. A determinação destas concentrações tissulares relativas 

permanecem um segredo da natureza (FLORA FILHO; ZILBERSTEIN, 2000). 

A demonstração da produção de NO ainda é difícil, sendo quase sempre feita de 

maneira indireta (LAMPIAO; STRIJDOM; PLESSIS, 2005; FERRUSOLA et al., 2009) 

Pesquisas não demonstraram o NO propriamente dito devido sua evanescência e 

consideraram a concentração de nitrito e nitrato como prova de sua produção (ROY; 

ATREJA, 2007) Outro método de demonstrar o NO é a substituição do substrato por um 

análogo (L-NNA ou L-NMMA ou L-NAME) sendo a ausência do efeito pesquisado 

imputado pela não formação de NO devido ao bloqueio da reação da L-arginina à L-

citrulina (FLORA FILHO; ZILBERSTEIN, 2000). 

O presente estudo demonstrou que quando os espermatozoides equinos 

criopreservados foram incubados na presença de um removedor do NO (azul de 

metileno - 100 mM), houve uma redução total ou parcial de todas as características da 
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motilidade e da porcentagem de células hiperativadas em todos os tempos de incubação 

(0, 60, 120, 300 min.) nos tratamentos L-arginina + azul de metileno e azul de melileno  

(AM e M). Estes resultados indicam que este radical livre desempenha um papel 

importante na regulação, na manutenção da motilidade, e possívelmente na 

hiperativação dos espermatozoides equinos criopreservados. Uma resposta plausível 

para que ocorra este evento pode estar relacionada com ação do azul de metileno em 

inibir indiretamente a produção de NO via guanilato ciclase, já que ele é amplamente 

utilizado para a inibição de guanilato monofostato ciclíca (GMPc) (MURAT et al., 

1978). O grupo heme da guanilato ciclase solúvel parece ser o local alvo de ação do 

azul de metileno para impedir esta estimulação (MURAT et al., 1978). Um estudo 

semelhante realizado em espermatozoides de humanos verificou que o azul de metileno 

inibiu a motilidade progressiva e causou reduções da VAP, VCL, VSL, ALH e LIN, 

porém, não foi evidenciada a inibição da BCF (DONELLY et al., 1997), ao contrário do 

presente estudo.  

No entanto, se por um lado o azul de metileno inibiu total ou parcialmente a 

motilidade dos espermatozoides equinos criopreservados, por outro, a integridade de 

membrana plasmática e acrossomal manteve-se preservada. Estes resultados corroboram 

com os dados de Wood et al. (2006), onde observaram que a incubação de 

espermatozoides humanos, com o azul de metileno, a uma concentração equivalente de 

1,25 mg/mL, não afetou a viabilidade (integridade de membrana) espermática, e após 4h 

de incubação, 82% dos espermatozoides permaneceram com membrana plasmática 

integra. Rodriguez et al. (2005) também identificaram que a adição do removedor de 

NO baixou significativamente os níveis de reação acrossômica em espermatozoides de 

bovinos capacitados com heparina, semelhante aos resultados do presente estudo. Estes 

resultados indicam que a remoção do NO através da adição do azul de metileno reduz 

total ou parcialmente os padrões de motilidade e hiperativação espermática, mas, por 

outro lado, mantém a integridade de membrana plasmática e acrossomal. Possivelmente 

esta inibição ocorre através do mecanismo que inibi a guanilato ciclase impedindo a 

geração de NO. Com os resultados obtidos foi questionado se o efeito do azul de 

metileno na motilidade das células espermáticas é reversível. Portanto isso sugere a 

necessidade de mais estudos para desvendar esta questão levantada em relação a 

reversibilidade da inibição pelo azul de metileno. 

No presente estudo quantificamos indiretamente por citometria de fluxo a 

presença do NO em espermatozoides equinos criopreservados através do uso da sonda 



 
82 DISCUSSÃO 

fluorescente DAF e percebemos que este radical livre é removido dos espermatozoides 

pela ação do azul de metileno, o que reitera e confirma a hipótese de que os 

espermatozoides equinos criopreservados produzem NO (FERRUSOLA et al., 2009a).  

No experimento de Ferrusola et al. (2009a), foram encontradas correlações 

positivas entre a produção de NO e algumas características do sêmen pós-descongelação 

relacionadas com a qualidade do espermatozoide, como a integridade de membrana e 

padrões de motilidade [espermatozoides mortos (-0,532; P<0,01), motilidade 

progressiva (0,562; P<0,01), motilidade total (0,464; P<0,05), velocidade circular 

(0,511; P<0,01)]. Além disso, foi observada uma variação significativa de garanhão 

para garanhão no tocante a produção de NO, em condições de criopreservação, 

evidenciando um aumento de sua produção, principalmente nos garanhões com boas 

características espermáticas pós-descongelação. O que nos leva a considerar que o NO 

tem um papel positivo na fisiologia do espermatozoide equino.  

Neste experimento identificamos que as variáveis MT e MP apresentaram-se 

reduzidas no tempo 0 min. nos grupos que receberam L-arginina (10 mM; A e AL) 

quando comparadas com os outros tempos e tratamentos. Presumimos que esta redução 

no tempo 0 min. possa ter uma relação com um aumento da síntese de NO. Entretanto, é 

possível que a produção de NO tenha sido súbita e próxima ao momento da adição da 

L-arginina, não permitindo a deteção do aumento deste radical livre com a metodologia 

empregada.  

A influência do NO exógeno sobre a motilidade, viabilidade, metabolismo e 

mecanismos que conduzem à fertilização tem sido estudada em várias espécies: 

humanos (ZINI; LAMIRANDE; GAGNON, 1995); camundongos (HERRERO et al., 

1999); bovinos (O’FLAHERTY; RODRIGUEZ; SRIVASTAVA, 2004) e búfalos 

(ROY; ATREJA, 2007). Entretanto, existe na literatura uma inconsistência dos dados 

referentes ao efeito do óxido nítrico na motilidade. Por exemplo, ZINI; LAMIRANDE; 

GAGNON (1995) relataram que altas concentrações de doadores de NO (dietilamina-

NONOate ou espermina-NONOate; 0,3 e 1 mM) reduziram a motilidade espermática, 

entretanto, baixas concentrações desses doadores (0,1 mM) não tiveram efeito sobre a 

motilidade e hiperativação espermática, porém, foi observado um aumento significativo 

da capacitação. Nossos resultados de motilidade em espermatozoides de equinos 

criopreservados contradizem os obtidos por O’Flaherty; Rodriguez; Srivastava (2004), 

que observaram que a adição da L-arginina na concentação de 10 mM manteve a 

motilidade em comparação com o grupo controle em espermatozoides bovinos 
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criopreservados, no entanto, quando a concentração de L-arginina foi aumentada, 

verificaram uma redução da motilidade. Roy e Atreja, (2007) descreveram que 

espermatozoides de búfalos tratados com a L-arginina aumentaram a produção de NO 

(nitrato e nitrito), sendo este aumento tempo-dependente.  

Supomos que no atual estudo, a concentração 10 mM de L-arginina, foi 

suficiente para desencadear um aumento súbito na produção de NO, que por sua vez 

causou uma inibição transitória da motilidade (possível efeito citotóxico), porém, não 

afetando a integridade de membrana.  

Em experimento realizado com espermatozoides humanos observaram que as 

baixas concentrações de NO (nitroprussiato de sódio 25-100 nM) aumentam a 

motilidade (HELLSTROM et al.; 1994) podendo ser inibida pelo uso do L-NAME (1 

mM) e azul de metileno (100mM) (LEWIS et al., 1996; DONNELLY et al., 1997). Por 

outro lado, altas concentrações de NO parecem exercer efeitos opostos sobre a 

motilidade de espermatozoides de humanos in vitro (ROSSELLI et al., 1995). Acredita-

se que concentrações elevadas de L-arginina (40-50 mM) podem tornar os 

espermatozoides imóveis (O’FLAHERTY; RODRIGUEZ; SRIVASTAVA, 2004). 

Segundo Weinberg et al. (1995) a magnitude e a duração de síntese de NO pelas 

células determina se a sua ação é patológica ou fisiológica. Altas concentrações de NO 

levam a uma redução da motilidade, induz a toxicidade e afeta a viabilidade 

(integridade) em espermatozoides. Rodriguez et al., (2005) sugerem que maiores 

concentrações de NO podem provocar uma citotoxicidade espermática, possivelmente 

devido ao efeito inibidor do óxido nítrico, quando este se liga ao grupo heme contido 

em enzimas da respiração celular. A nitração dessas proteínas, por exemplo, a 

citocromo C oxidase, resulta numa diminuição na produção de ATP, necessário como 

fonte de energia para os espermatozoides. Além disso, o NO pode interagir com o O2
•-, 

para formar o ânion peroxinitrito. Esta molécula, por ser muito reativa, pode agir sobre 

componentes citosólicos ou de membrana, como os lipídios ou proteínas com grupos 

tiol, afetando a integridade da membrana plasmática. Além disso, na mitocôndria, o 

peroxinitrito inibe complexos I e III da cadeia respiratória, alterando assim a função 

mitocondrial e a produção de ATP.  

Nos tratamentos que receberam L-arginina (A e AL), a variável VSL 

apresentou-se reduzida no tempo 0 min. em relação aos grupos controle e L-NAME. No 

tempo 300 minutos observou-se uma redução da VSL para o grupo L-arginina+L-

NAME, porém este tratamento não diferiu do tratamento L-arginina. Nos demais 



 
84 DISCUSSÃO 

tempos de incubação (60 e 120 min.) não houve diferença para a VSL entre os 

tratamentos.  O efeito observado no tempo 0 min. provavelmente foi devida a produção 

de NO a partir da L-arginina, porém desconhecemos a possível causa da redução da 

VSL no tratamento L-arginina+L-NAME no tempo de incubação 300 min. Cogita-se a 

possibilidade de um efeito tardio de um metabólito do inibidor L-NAME. 

Aparentemente o inibidor L-NAME, não é um potente inibidor das NOS 

presentes no espermatozoide equino, uma vez que em quase todos os parâmetros 

avaliados o L-NAME não conseguiu inibir o efeito da L-arginina sobre a grande maioria 

dos parâmetros de motilidade espermática. Claramente, mais estudos são necessários. 

Curiosamente, detectamos efeitos sinérgicos inesperados na associação de L-

arginina+L-NAME. Neste tratamento, foi registrada uma redução das características do 

movimento espermático VCL e porcentagem de células hiperativas, e um aumento da 

BCF aos 120 min de incubação, indicando uma modulação da hiperativação. Uma 

hipótese levantada para explicar este resultado pode ser devido a uma possível ação do 

L-NAME sobre NOS específicas presentes apenas na mitocôndria ou na calda do 

espermatozóide equino afetando negativamentamente a modulação do movimento 

espermático (hiperativação espermática). Apesar de detectarmos uma inibição da 

hiperativação na associação L-arginina+L-NAME, verificamos uma provável indução 

da reação acrossômica nas células espermáticas pela adição de L-arginina, 

independentemente da presença de L-NAME. Uma possível explicação para estes 

resultados conflitantes é que apesar da hiperativação ser considerada como parte no 

processo de capacitação, há evidências (em bovinos e equinos) que a hiperativação é 

regulada separadamente ou por uma via de sinalização do Ca2+ divergente da que regula 

a reação acrossomal, tendo em vista que a hiperativação ocorre mesmo quando é 

adicionado ao meio substâncias que bloqueiam a capacitação, como o H-89, um inibidor 

da proteína quinase A (PKA), e o Rp-cAMPS, antagonista do AMP cíclico 

(MARQUEZ; SUAREZ, 2007). Somando-se a estes achados, Colenbrander et al. (2001) 

descreveu em equinos que a porcentagem de células hiperativadas de uma determinada 

população de células com motilidade não teve mudanças quando induzidas à 

capacitação, concluindo que este movimento característico não pode ser usado na 

avaliação da capacitação. 

O L-NAME é um análogo antagonista da geração de NO, que compete com a L-

arginina, por um número limitado de sítios de ligação na enzima NOS (ZHU et al., 
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1995) e é considerado o mais potente inibidor da síntese de NO (DONELLY et al 

1997). Porém, o L-NAME requer a hidrólise do grupo metil-ester por esterases celulares 

para se tornar um inibidor completamente funcional (L-NNA). Alguns inibidores 

mostram uma modesta seletividade entre isoformas da NOS. O L-NNA exibe alguma 

seletividade para a inibição de isoformas neuronais e endoteliais. A inibição inicial por 

todos os antagonistas da L-arginina é competitiva, indicando que estes inibidores 

ocupam o mesmo sítio de ligação da arginina/citrulina. O nível de inibição é reduzido 

pela presença da L-arginina e, pelo menos inicialmente, a inibição pode ser revertida 

pela adição de L-arginina (GRIFFITH; KILBOURN, 1996). O L-NNA não é um 

inibidor com base em mecanismo, mas ao invés disso, é um forte ligante, de dissociação 

lenta, do sítio de ligação da arginina (GRIFFITH; KILBOURN, 1996). Pelo exposto, 

como o L-NAME precisa ser metabolizado para gerar uma forma ativa (L-NNA), isto 

pode explicar porque o efeito do L-NAME foi dependente do tempo de incubação. 

Outra explicação é que o espermatozoide equino possa apresentar uma metabolização 

lenta deste inibidor, ou mesmo necessita de concentrações mais elevadas para ter uma 

inibição efetiva.  

O NO é capaz de estimular a guanilato ciclase (HERRERO et al., 2000) e de 

aumentar a fosforilação do aminoácido tirosina (BAKER; AITKEN, 2004) um dos 

passos críticos da regulação da fisiologia espermática (FERRUSOLA et al., 2009a). 

Entretanto, durante a capacitação, a fosforilação do aminoácido tirosina ocorre na 

membrana plasmática do flagelo e na cabeça do espermatozoide provavelmente 

provocando mudanças conformacionais nas proteínas contribuindo para o aumento da 

afinidade com a ZP (PUKAZHENTHI et al., 1998) com a hiperativação (NASSAR et 

al., 1999 ) e com a indução da reação acrossômica (BENOFF, 1998), que são 

características de espermatozoides capacitados.  

No atual estudo, as variáveis fosforilação do aminoácido tirosina e peroxidação 

de membrana plasmática foram reduzidas nos tratamentos (M e AM) sugerindo a efetiva 

ação do removedor de NO como um possível aditivo decapacitante no meio de 

criopreservação e um provável antioxidante.  

Identificamos que a L-arginina não teve efeito significativo na fosforilação do 

aminoácido tirosina, tampouco na peroxidação lipídica. Isso pode ser um índicio que as 

células se encontravam préviamente capacitadas, já que houve uma redução da 

integridade de membrana, da fosforilação dos resíduos do aminoácido tirosina e da 
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peroxidação lipídica ao longo do tempo. No entanto, observamos um aumento numérico 

de células com reação acrossomal (quando comparado ao controle) nos grupos que 

receberam L-arginina (A e AL) e uma diferença significativa entre estes tratamentos e 

aqueles com adição de azul de metileno (M e AM). Este achado é um forte indicativo 

que a L-arginina possa ter um efeito de indução da reação acrossômica.  

Roy; Atreja, (2008), verificaram que a L-arginina induziu a fosforilação do 

aminoácido tirosina em espermatozoides de búfalos, de forma significativa e o L-

NAME inibiu substancialmente este processo, sugerindo que a L-arginina (5 e 10 mM) 

induz a capacitação, ou seja, uma baixa concentração de NO é necessária para induzir a 

capacitação e a fosforilação do aminoácido tirosina. Os resultados do atual estudo 

diferem sutilmente dos encontrados por estes autores, uma vez que a L-arginina não foi 

eficaz em induzir a fosforilação do aminoácido tirosina, porém, por outro, lado foi 

eficiente em induzir a reação acrossomal. Ferreira-Berbari et al. (2010), ao adicionarem 

500 µM de nitroprussiato de sódio ao grupo tratado com 0,1M de aminoguanidina, 

verificaram uma inibição da ação deletéria na integridade da membrana causada pela 

utilização de apenas 0,1M de aminoguanidina. No presente estudo, observou-se 

influência do tempo sobre a integridade de membrana, ou seja, o percentual de 

espermatozoides com membrana plasmática íntegra diminuiu aos 300 min. de 

incubação, porém o grupo tratado com L-arginina não diferenciou do controle em 

nenhum dos tempos de incubação avaliados. Portanto o tratamento com L-arginina não 

influenciou sobre a integridade de membrana plamática e acrossomal. 

O NO pode funcionar como um captador de radicais livres e inativar a O2
•- 

evitando toxicidade celular. No entanto, a reação de NO com O2
•-pode resultar na 

geração de peroxinitrito (ONOO-), um oxidante potente que se decompõe para formar o 

radical hidroxila (HOONO). Além disso, o peroxinitrito é capaz de induzir a 

citotoxicidade através da indução da peroxidação lipídica por nitrosação, de várias 

moléculas de tirosina que regulam a função da enzima na transdução de sinais e na 

inativação dos canais de sódio (Na+) (ROSSELLI, KELLER; DUBEY, 1998) levando a 

uma aumento da capacitação espermática (HERRERO; GAGNON, 2001). Isto sendo 

indicativo que as ações de NO na célula depende da sua concentração, estado redox 

celular, a abundância de metais, tióis proteicos e tióis de baixo peso molecular 

(glutationa) (ROSSELLI, KELLER; DUBEY, 1998). Com base nestas observações os 

resultados do presente estudo sugerem que o nível de NO produzido não foi elevado o 
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suficiente para afetar a integridade de membrana, no entanto, foi suficiente para ativar o 

aminoácido tirosina por nitração. Isto justifica o fato de não detectarmos aumento da 

fosforilação do aminoácido tirosina e nem peroxidação lipídica. Portanto, hipotetizamos 

que o mecanismo de ativação da capacitação do óxido nítrico em espermatozoides 

equinos aparentemente se deu, neste caso, pela nitração direta dos resíduos do 

aminoácido tirosina, e não pela fosforilação deste.  

Neste experimento verificamos que, apesar de não observarmos diferenças entre 

os tempos para várias características estudadas, identificamos uma tendência destas 

variavéis a se comportarem como em um processo de capacitação, o que é esperado 

visto que foram incubados em um meio de capacitação (FIV; Gardes et al., 2011). . 

 Esta afirmação está apoiada nos resultados dos grupos controle e tratados com 

L-arginina, no qual verificamos uma tendência da motilidade total e motilidade 

progressiva, no grupo controle, de manter a estas características aos 0 min., 

apresentando uma queda aos 60 min, um aumento aos 120 min seguido de redução aos 

300 min. A VAP, VCL e VSL mantiveram uma tendência de permanecerem constantes. 

A STR, LIN e BCF e ALH mantiveram suas características aos 0 min, apresentaram um 

aumento aos 60 min, sendo reduzidas aos 120 min, e aumentadas aos 300 min. As 

célula rápidas apresentaram a mesma tendência das variáveis STR, LIN, BCF e VCL, 

no entanto, demonstraram-se reduzida aos 300 min. Verificou-se uma tendência de 

redução das células hiperativadas aos 60 min, seguido de um aumento aos 120 min e 

300 min Com relação à integridade de membrana houve uma tendência a redução aos 

300 min. A produção de NO teve uma tendência de diminuir aos 300 min. As células 

com reação acrossômica tenderam a aumentar durante os tempos de incubação. .A 

fosforilação dos resíduos do aminoácido tirosina tenderam a uma leve redução aos 300 

min e a peroxidação lipídica aos 120 e 300 min. 

Já no grupo tratado com L-arginina verificamos tendência semelhante a 

observada no grupo controle na variável motilidade total, no entanto, na motilidade 

progressiva verificamos um marcante aumento desta característica aos 60 min que se 

manteve até o 120 min reduzindo aos 300 min. A VAP e a VSL apresentaram uma 

tendência de aumento aos 60 min que se manteve até os 120 min com uma leve queda 

aos 300 min. A VCL, ALH, BCF, STR e LIN mantiveram-se constantes nos tempos 60, 

120 e 300 min. A porcentagem de células rápidas apresentaram uma tendência de 

aumento aos 60 e aos 120 min com posterior redução aos 300 min. As células 

hiperativadas apresentaram um aumento aos 60 min e redução aos 120 e 300 min. A 
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IAIM e a produção de NO tendeu a ter uma leve redução aos 300 min de incubação e as 

células com reação acrossômica aumentaram no tempo 300 min. As células com 

fosforilação do aminoácido tirosina e peroxidação lipídica apresentaram uma leve 

redução no decorer dos tempos de incubação.  

Diante do exposto podemos considerar que o NO desempenha um papel de 

importância nos padrões de motilidade e hiperativação. Além disso, sua remoção do 

meio de incubação (azul de metileno) mantém a integridade de membrana plasmática e 

acrossomal além de reduzir os índices de fosforilação do aminoácido tirosina e 

peroxidação lipidica. Os resultados sugerem que o uso do azul de metileno, em meio de 

incubação, possa ser benéfico para estudos in vitro, uma vez que este removedor 

preserva os espermatozoides vivos por período maior e sem gasto de energia, por 

estarem total ou parcialmente imóveis. Deste modo, hipotetisamos que esta substância 

possa ser utilizada como um possível aditivo decapacitante, e provável antioxidante, no 

meio de criopreservação visando a proteção de espermatozóides durante biotecnologias 

como a criopreservação ou a sexagem. 
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9 CONCLUSÃO 

 

 

1. Na concentração de L-arginina utilizada (10 mM) não foi possível detectar um 

aumento da produção de NO em espermatozoides equinos criopreservados aos 

60 minutos de incubação em meio de capacitação.  

2. O L-NAME na concentração utilizada (1 mM) não é um eficiente inibidor da 

NOS do espermatozoides equinos, uma vez que a sua adição não inibiu a ação 

da L-arginina e nem a produção de NO em espermatozoides equinos 

criopreservados. 

3. O azul de metileno é um potente removedor e inibidor da produção, e dos efeitos 

do NO em espermatozoides equinos incubadoss em meio de capacitação. 

4. A incubação de espermatozoides equinos pós-descongelação com L-arginina no 

meio de incubação causou uma redução da motilidade total e progressiva, da 

VAP, VSL, LIN e RAP no início da incubação (0 min), porém não foi efetiva 

em induzir a fosforilação dos resíduos do aminoácido tirosina e nem sobre a 

peroxidação lipídica da membrana plasmática. No entanto, ela foi eficaz em 

elevar numéricamente as células com reação acrossômica. 

5. O L-NAME foi efetivo apenas quando associado com a L-arginina, causando a 

alteração de alguns padrões de motilidade, como redução da VSL (aos 300 min) 

e da VCL, aumento da BCF (aos 120 min) e a redução da hiperativação.  

6. Ao longo do tempo houve uma tendência das células espermáticas equinas a se 

comportarem com características de capacitação. 
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ANEXO – A 

 

 

1 MEIO FIV  

 

 

 Quadro 1- Preparo do Meio FIV (estoque) 

 

 

Componentes Quantidade (mM e %) q.s.p (g e µµµµL/100 mL) 

NaCl 114 mM 3,33 g 

KCl 3,22 mM 0,12 g 

NaH2PO4 0,34 mM 0,02 g 

Lactato de sódio 50% 718,5 µL 

NaHCO3 25 mM 1,05 g 

MgCl2 . 6H2O 0,5 mM 0,05g 

CaCl2  . 2 H2O 2,0 mM 0,15 g 

q.s.p 100 ml de água Mili Q - pH da solução: 7,4  

 

  Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 
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Quadro 2 – Meio FIV trabalho 

 

 

Componentes Quantidade Armazenagem 

BSA 6 mg/mL (pesar antes) Geladeira 

Meio FIV 50 ml Geladeira 

Gentamicina 5 µl (50 µg) Geladeira 

PHE (Penicilamina, 

Hipotaurina, 

Epinefrina) 

220 µl -800C 

Heparina 55 µl -800C 

Piruvato 10 µl -800C 

 

 Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 

 

 

2 – Antibiótico 

 

 

 Quadro 3- Solução antibiótico 

 

 

Gentamicina 5µl (50µg) 

Solução salina filtrada 0,9% 100 Ml 

 

Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 

 

 

3 - Solução PHE 
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3.1 – Penicilamina 2 mM 

 

 

Quadro 4- Penicilamina  

 

 

Componente q.s.p 10 mL de solução 

Penicilamina 0,0030 g 

Solução Fisiológica 

0,9 % 

q.s.p para 10 mL 

 

Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 

 

 

Procedimento: 

 Preparar a solução em vidraria limpa e estéril; 

 Pesar a penicilamina em papel alumínio; 

 Transferir para um tubo de 15 mL estéril; 

 Acrescentar aproximadamente 9,0 mL de solução fisiológica 0,9%; 

 Homogeneizar por inversão; 

 Completar o volume para 10 mL em balão volumétrico; 

 Armazenar 

 

 

3.2 – Hipotaurina 1mM 

 

 

Quadro 5- Hipotaurina � 1 mM  

 

 

 



 
111 

 

Componente q.s.p 10 mL de solução 

Hipotaurina 0,0011g 

Solução fisiológica 0,9% Completar para 10 Ml 

 

Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 

 

 

PROCEDIMENTO 

 Preparar a solução em vidraria limpa e estéril; 

 Pesar a hipotaurina em papel alumínio; 

 Transferir para um tubo de 15 mL estéril 

 Acrescentar aproximadamente 9,0 mL de solução salina filtrada 0,9%; 

 Homogeneizar por inversão; 

 Completar o volume para 10 mL em balão volumétrico; 

 Armazenar. 

 

 

3.3 – Epinefrina 250 µM 

 

 

  Quadro 6 - Solução I: 

 

 

Lactato de sódio 60% 0,1650 g 

Na2S2O5 (bissulfito de sódio) 0,0500 g 

Água ultrapura 50 mL 

 

Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 
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Quadro 7- Solução II:  

 

 

Epinefrina 0,00183 g 

Solução I 40 mL 

 

Fonte: (FRANCO-SILVA, 2013) 

 

 

PROCEDIMENTO 

 Preparar a solução em vidraria limpa e estéril; 

 Pesar a epinefrina em papel alumínio; 

 Transferir para um tubo de 50 mL estéril; 

 Acrescentar aproximadamente 35 mL da solução prévia; 

 Homogeneizar por inversão; 

 Completar o volume para 40 mL em balão volumétrico; 

 Armazenar. 
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ANEXO B 

 

 

Quadro – 8 Ajuste do IVOS 12.3 para análise de sêmen equino 

 

(Fonte: Hamilton Thorne Biociences, 2005) 
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ANEXO C 

 

 DILUIÇÕES E PREPARO DAS SONDAS FLUORESCENTES 

 

 

1. IODETO DE PROPÍDIO (PI, Sigma-Aldrich, cod. P4170 ‒ 25 mg) 

 

 

• SOLUÇÃO ESTOQUE (25 mg/mL) 

- 25 mg de PI + 1 mL de DMSO  

- Armazenar em freezer (-20°C), no escuro. 

           * Obs: DMSO – (Sigma-Aldrich, Cod. D.4540-100 mL) 

 

• SOLUÇÃO TRABALHO (0,5 mg/mL) 

- 20 µL da solução estoque de IP (25mg/mL) + 980 µL de DPBS 

- Armazenar em freezer (-20°C), no escuro. 

 

 

2. FITC-PSA (FITC-PSA, Sigma, cod. L-0770 – 2mg) 

 

  

• SOLUÇÃO TRABALHO (100 µg/mL) 

- 2 mg de FITC-PSA + 20 mL de DPBS 

- Aliquotar  (10 µL ) e Armazenar a 4º C, no escuro 

 

 

3. HOECHST 33342 (Molecular Probes, cod. H-1399 – 100mg) 

 

 

• SOLUÇÃO ESTOQUE (DMSO) – (25mg/mL) 

- 100 mg de H342 + 4 mL de DMSO 

 

• SOLUÇÃO TRABALHO (DPBS) – (5 mg/mL) 
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- 400 µL da solução estoque 100 mg (25 mg/mL) + 1600 µL de DPBS 

- Aliquotar em 10 µL e armazenar em freezer (-20°C), no escuro.  

 

 

4. C11-BODIPY 581/591 (MolecularProbes, cod. D3861 – 1 mg) 

 

 

*PM = 504,43 (Peso Molecular) 

 

• SOLUÇÃO TRABALHO (DMSO) – 2 mM 

- 1 mg de C11-BODIPY581/591 + 1 mL de DMSO 

- Aliquotar em microtubos com 10 µL (20 análises) e vedar com Parafilm®. 

- Armazenar em freezer (-20°C), no escuro. 

 

• Indutor de peroxidação (compensação do C11-BODIPY na citometria) 

- Solução a 64 mM de sulfato ferroso (17,79 mg de FeSO4 em 1 mL) 

- Adicionar 5 µL da solução de sulfato ferroso em 495 µL da amostra (na 

concentação de 5x106 sptz/mL). Incubar por 10 min. Adicionar 0,5 µL de 

BODIPY (2 mM) para atingir uma concentração final de 2 µM e incubar por 

30 min a 37°C. Retirar uma aliquota de 145 µL e adicionar 2 µL de H342 + 3 

µL de PI incubando novamente por 10 min. a 37°C. Diluir a amostra com 

150 µL de FIV e realizar a leitura no citômetro.  

 

5. DAF-2 DA (4,5-diaminofluorescein diacetato) Calbiochem, cod. 251505 – 1 

MG 

 

  

• SOLUÇÃO TRABALHO  

- 1 mg de DAF-2 + 10 mL de DMSO 

- Aliquotar (0,5 µL ) e Armazenar a - 20° C, no escuro. 
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ANEXO D 

 

 

1- L-ARGININA (Solução de trabalho) = 10 mM 

PM= 174,2g  (Preparo de 1 mL de água Mili Q) 

 

2- L-NAME (Solução de trabalho) = 1 mM 

PM= 269,69 g/mol (Preparo de 1 mL de água Mili Q) 

 

3- Azul de metileno (Solução de trabalho) = 100 mM 

PM= 319,85 (Preparo de 1 mL de água Mili Q) 

 




