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RESUMO 

ANDRADE, A. F. C. Efeito da adição do plasma seminal nas mudanças semelhantes à 
capacitação (Criocapacitação) em espermatozóides criopreservados de eqüinos. 
[Effects of seminal plasma addition has on capacitation-like changes (Cryocapacitation)  
in cryopreserved equine spermatozoa]. 2009. 132 f. Tese (Doutorado em Medicina 
Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2009. 

 
A criopreservação dos espermatozóides eqüinos gera alterações nas membranas 

semelhantes às que ocorrem durante o processo de capacitação (criocapacitação). Sabe-

se que o plasma seminal possui fatores decapacitantes. Além disso, é citado na literatura 

a possibilidade melhorar a preservação dos espermatozóides com membrana plasmática 

íntegra e motilidade, após refrigeração ou criopreservação, quando adicionado plasma 

seminal de animais que apresentam boa resposta à congelação ao sêmen de animais que 

apresentam espermatozóides com baixa capacidade de congelação. Assim, o presente 

experimento verificou se a criopreservação gera modificações semelhantes à 

capacitação e se a adição ao sêmen pós-descongelação de plasma seminal autólogo ou 

adquirido de um animal com boa resposta à congelação (homólogo) diminuía estes 

efeitos. Para isso, foram realizadas 5 colheitas de sêmen de 4 garanhões. O sêmen in 

natura foi avaliado e então, processado e submetido à congelação. Após a descongelação 

o sêmen foi novamente avaliado e então dividido em três tratamentos: adicionado de 

diluidor de criopreservação sem crioprotetor (DIL), deste com 20 % (v/v) de plasma 

seminal homólogo (PH) ou com 20 % (v/v) de plasma seminal autólogo (PA). Em 

seguida, o sêmen foi incubado em banho-Maria (37°C) e submetido as avaliações nos 

três diferentes períodos de amostragem (0, 60 e 120 minutos de incubação). As 

avaliações do sêmen consistiram na análise computadorizada das características da 

motilidade (CASA) e nas análises por citometria de fluxo da reação acrossomal, do 

potencial de membrana mitocondrial, da estabilidade da membrana plasmática, da 

peroxidação lipídica e na detecção da fosforilação do aminoácido tirosina presente na 

superfície da célula espermática. As variáveis foram submetidas à análise de variância e 

ao teste LSD para comparação das médias, ao nível de 5 % de significância. A 

criopreservação não aumentou a população de células viáveis com membrana 

acrossômica reagida, nem a população de células viáveis com aumento na desordem da 

membrana plasmática (capacitadas). Entretanto, a criopreservação levou a uma redução 

na quantidade de células com potencial de membrana mitocondrial e aumentou a 



peroxidação das membranas, além de induzir o aumento na fosforilação de proteínas 

presentes na superfície da célula. A criopreservação ocasionou uma redução de todas as 

variáveis analisadas pelo CASA, incluindo a população identificada como hiperativada. A 

adição do plasma seminal, indiferentemente da origem, melhorou a integridade da 

membrana plasmática, reduziu a população com aumento na desordem da membrana 

plasmática (capacitados), além de reduzir a quantidade de proteínas fosforiladas na 

superfície do espermatozóide. Porém esta melhora só foi encontrada nas análises 

iniciais (tempo 0), com o tempo o plasma seminal mostrou não ser um meio adequado 

para se manter o sêmen armazenado levando a um prejuízo na maioria das variáveis 

estudadas. Baseado nos resultados, pode-se sugerir a adição de plasma seminal com o 

intuito de reduzir os efeitos da criocapacitação. Contudo, ao adicionar o plasma seminal 

ao sêmen, este deve ser depositado no trato reprodutivo da fêmea o mais breve possível.  

 

Palavras-chave: Garanhão. Sêmen congelado. Fosforilação do aminoácido tirosina. 

Plasma seminal. Citometria de fluxo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

ANDRADE, A. F. C. Effects of seminal plasma addition has on capacitation-like 
changes (cryocapacitation) in cryopreserved equine spermatozoa. [Efeito da adição 
do plasma seminal nas mudanças semelhantes à capacitação (Criocapacitação) em 
espermatozóides criopreservados de eqüinos]. 2009. 132 f. Tese (Doutorado em 
Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2009. 
 

Cryopreservation of equine spermatozoa leads to capacitation-like changes 

(cryocapacitation). Seminal plasma contains decapacitating factors. Moreover, it has 

been known that addition of seminal plasma from stallions with good post-thaw semen 

quality to semen of stallions with low post-thaw semen quality preserve progressive 

motility and membrane integrity better. Therefore, this study was intended to find out 

whether the cryopreservation process induces capacitation-like changes and if addition 

of autologous seminal plasma or seminal plasma from stallion with good post-thaw 

semen quality (homologous) reduces cryocapacitation effects. For this, five ejaculates 

were obtained from each of four mature stallions. Samples of in natura semen were 

analyzed, and submited to cryopreservation. Post-thawed semen was analyzed again so 

divided in three treatments: only cryopreservation media without cryoprotectants, 

cryopreservation media without cryoprotectants added 20 % (v/v) of seminal plasma 

homologous, and cryopreservation media without cryoprotectants added 20 % (v/v) of 

seminal plasma autologous. All samples were maintained in water bath (37°C) for 120 

minutes, while semen analyzes were assessed at time 0, 60 and 120 min. The 

assessment of each sample was determined by computer-assisted sperm analyses of 

motility (CASA) and flow cytometry analyzes of acrosome reaction, mitochondrial 

potential, increased membrane fluidity, lipid peroxidation and degree of protein 

tyrosine phosphorylation in sperm surface. The variables were submitted to analysis of 

variance and LSD test at 5% level of significance. Cryopreservation did not increase 

viable cells with acrosome reaction, neither viable cells with increased membrane 

fluidity (capacitated). However, cryopreservation led an decrease of cell with 

mitochondrial potential and an increased in lipid peroxidation, besides increase tyrosine 

phosphorylation of the equine sperm surface proteins. The cryopreservation caused a 

reduction of all variables assessed by CASA, including hyperactivated cells. Seminal 

plasma addition, regardless of origin, improved integrity of plasma membrane, reduced 

number of viable cells with increased membrane fluidity, besides decrease 



phosphorylation of sperm surface proteins. Nevertheless, the improved created only 

was found in the initial analysis (time 0), seminal plasma shown a harmful effect in 

maintenance of sperm during incubation. Incubation of sperm in seminal plasma 

damaged majority of variables assessed. Based on results, seminal plasma could be 

added to post-thawed semen to decrease the cryocapacitation effects. However, post-

thawed semen has to be deposited as soon as possible in female reproductive tract when 

the seminal plasma is added. 

 

Key words: Stallion.  Cryopreserved semen. Tyrosine phosphorylation. Seminal plasma. 

Flow cytometry. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Embora a primeira gestação em éguas utilizando espermatozóides 

criopreservados de garanhão tenha sido relatada por Barker e Gandier1 (PAPA et al., 

2008, p. 296), a eficiência e a difusão da técnica tiveram pouco progresso. Muito disto 

deveu-se às baixas taxas de prenhez obtidas com a utilização desta técnica na espécie 

eqüina quando se comparam com os resultados por monta natural e inseminação com 

sêmen fresco e refrigerado (COTTORELLO; HENRY, 2002). 

A fertilidade reduzida associada à inseminação com sêmen congelado vem sendo 

atribuída ao processo de congelação do sêmen que produz danos aos espermatozóides. 

Tais danos podem ser ultra-estruturais, físicos, bioquímicos e funcionais, e que levam as 

membranas espermáticas a apresentarem uma quebra da assimetria bilipídica 

(WATSON, 1995). Pode-se ainda incluir a estes danos: a perda de motilidade, alterações 

na cromatina e na morfologia do espermatozóide, permeabilização significativa 

conjuntamente com a desestabilização das membranas e geração de espécies reativas de 

oxigênio (HOLT; NORTH, 1986; WINDSOR; WHITE, 1995; BOQUET et al., 1999; BAILEY; 

BILODEAU; CORMIER, 2000; WATSON, 2000; CELEGHINI et al., 2008; NASCIMENTO et 

al., 2008). 

As alterações nas membranas das células podem ser associadas às mudanças de 

temperatura durante o processo de refrigeração, pelos efeitos deletérios dos 

componentes do meio e finalmente pelos efeitos da descongelação (WATSON, 1995).  

As modificações geradas nas membranas espermáticas, durante as etapas da 

congelação do sêmen, assemelham-se às ocorridas nas células capacitadas, o que levou 

alguns autores a levantarem a hipótese que a criopreservação promove a capacitação do 

espermatozóide (BAILEY; BILODEAU; CORMIER, 2000; WATSON, 2000). Esta 

“criocapacitação” é freqüentemente citada como um dos fatores associados à redução da 

longevidade do espermatozóide criopreservado no trato reprodutivo da fêmea 

(WATSON, 1995; POMMER; MEYERS, 2002; SCHEMBRI et al., 2002; VADNAIS et al., 

2005; VADNAIS; ROBERTS, 2007).  

                                                
1 BARKER, C.A., GANDIER, S.C.C. Pregnancy in a mare resulting from frozen epididymal spermatozoa. Can. 
J. Comp. Med. v. 21, p.  47–51, 1957. 
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A capacitação espermática é um evento crítico já que este é obrigatório para que 

ocorra a reação acrossomal e a fertilização (POMMER; MEYER, 2002). Entretanto a 

diferenciação entre uma célula capacitada e uma não capacitada permanece como uma 

ciência não exata, apesar dos quase 60 anos desde Chang (1951) e Austin (1952) terem 

descrito este fenômeno.  

Os mecanismos da capacitação não se encontram totalmente elucidados, sabe-se, 

porém, que envolve complexos eventos moleculares e bioquímicos como o efluxo de 

colesterol da membrana plasmática, o influxo de cálcio para o interior da célula, 

aumento da concentração de bicarbonato intracelular, aumento da fluidez da membrana 

plasmática, mudanças no padrão da motilidade (hiperativação), reação acrossomal e 

ativação da via da adenosina-monofosfato cíclica (cAMP) que resulta na fosforilação do 

aminoácido tirosina (CROSS, 1993; VISCONTI; KOPF, 1998; URNER; SAKKAS, 2003). 

Sabendo-se dos mecanismos que atuam na capacitação, foram desenvolvidas técnicas 

que permitem o acompanhamento deste evento que compõe a maturação extra-

testicular da célula espermática. 

A coloração com a clortetraciclina (CTC) vem sendo utilizada como método para a 

avaliação da capacitação de espermatozóides em diversas espécies, tais como eqüinos 

(SCHEMBRI et al., 2002; NEILD, et al., 2003), bovinos (CORMIER; BAILEY, 2003), suínos 

(VADNAIS et al., 2005) e humanos (VILLEGAS et al., 2003). Esta técnica permite 

distinguir três estágios do processo de capacitação; não capacitado (F), capacitado com o 

acrossoma intacto (B) e capacitado com o acrossoma reagido (AR). Entretanto, esta 

técnica carece de uma maior compreensão, no caráter de seu mecanismo de ação, de 

como a CTC interage com a superfície do espermatozóide (VISCONTI et al., 1998; 

FLESCH et al., 1999; GREEN; WATSON, 2001), além de poder apenas ser realizada em 

células fixadas (RATHI et al., 2001). Acredita-se que as mudanças na distribuição do 

complexo Ca2+-CTC ligados aos fosfolipídios da membrana plasmática sejam 

responsáveis pelos diferentes padrões observados (VISCONTI et al., 1998; GREEN; 

WATSON, 2001). 

A Merocianina 540 é uma sonda hidrofóbica que cora mais intensamente as 

membranas que possuem um maior estado de desordem de seus componentes 

(translocação dos fosfolípideos na bicamada lipidica), como é o caso do espermatozóide 

capacitado. Uma das grandes vantagens da Merocianina 540 é que esta pode ser 

combinada a um corante impermeável a membrana plasmática e que se ligue ao DNA da 
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célula (Yo-Pro-1), permitindo uma análise da viabilidade da célula em conjunto ao 

estado de sua membrana lipídica. Esta associação de corantes é passível de ser analisada 

pela técnica de citometria de fluxo (HARRISON; ASHWORTH; MILLER, 1996; RATHI et 

al., 2001; THOMAS; MEYERS; BALL, 2006). 

A avaliação da reação acrossômica dos espermatozóides viáveis também pode ser 

realizada pela técnica de citometria de fluxo só que utilizando outra associação de 

sondas fluorescentes, tal como, a aglutinina de Psium Sativum (PSA) conjugada a um 

fluoróforo (ex. o isotiocionato de fluoresceína - FITC), junto ao Iodeto de Propídeo (IP) 

(CHOI et al., 2003; ANDRADE et al., 2006; ARRUDA et al., 2008). 

Asquith et al. (2004) demonstraram que ocorre a fosforilação da tirosina de 

proteínas presentes na superfície (principalmente na região da cabeça) dos 

espermatozóides capacitados de camundongos e que estas proteínas estão envolvidas 

no processo de reconhecimento entre o gameta masculino e feminino. A presença do 

aminoácido tirosina fosforilado nas células viáveis (célula com membrana plasmática 

íntegra) pode ser identificada com o uso de anticorpos específicos conjugados a um 

fluoróforo (ex. Fluoresceína, FITC), deste modo, permitindo sua detecção por análise em 

citometria de fluxo, seja na espécie suína (PIEHLER et al., 2006) ou na eqüina 

(ANDRADE et al., 2008). 

O movimento característico apresentado pela célula espermática durante o 

fenômeno da hiperativação é detectado pelas análises computadorizadas da motilidade 

(CASA – Computer Assisted Sperm Analisys). Este padrão de movimento é representado 

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

(velocidade curvilinear) (WHITE; AITKEN, 1989; BURKMAN, 1991). 

A adição do plasma seminal ao sêmen pós-descongelação tem a capacidade de 

reduzir a criocapacitação já que reduz o número de espermatozóides capacitados e/ou 

com acrossomo reagido em humanos e carneiros (HAN et al., 1990; CROSS, 1993; 

GUTHRIE; MAXWELL; JOHNSON, 2000) e melhora a viabilidade e  a motilidade dos 

espermatozóides (GUTHRIE; MAXWELL; JOHNSON, 2000). Fato este, que leva a 

obtenção de melhores resultados nos índices de prenhez em inseminações com sêmen 

criopreservado de carneiros (MAXWELL et al., 1999), ou seja, a criocapacitação e os 

efeitos deletérios da refrigeração podem ser revertidos com a adição de plasma seminal 

autólogo ao sêmen descongelado ou submetido a refrigeração (CROSS, 1993; BARRIOS 

et al., 2000; GUTHRIE; MAXWELL; JOHNSON, 2000). 
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Na espécie eqüina, antes de se submeter o sêmen à congelação realiza-se a 

centrifugação. Este procedimento é necessário para a retirada da maior parte do plasma 

seminal, pois este contém altas concentrações de cloreto de sódio, prejudicial aos 

espermatozóides durante a criopreservação (NISHIKAWA, 1975), e para promover o 

aumento da concentração dos espermatozóides, o qual é essencial para permitir o 

envasamento (NEVES NETO, 2004). Este plasma seminal retirado é então descartado, 

mesmo este sendo proveniente de um garanhão com sêmen de boa capacidade de 

congelação. Apesar de se ter o conhecimento que na espécie eqüina a adição de plasma 

seminal de garanhões com boa qualidade seminal pós-descongelação ao sêmen de 

garanhões com baixa qualidade seminal pós-descongelação leva estes a um aumento da 

motilidade progressiva e da integridade da membrana plasmática (AURICH et al., 1996).  

Diante do exposto, a definição para se considerar uma célula capacitada, bem 

como criocapacitada, deve se basear em uma análise dos múltiplos processos que 

ocorrem durante este evento de maturação extra-testicular. Esta análise multifatorial da 

célula pós-criopreservação poderá nos elucidar se existe uma real capacitação 

prematura do espermatozóide eqüino durante a criopreservação e se este processo pode 

ser prevenido ou atrasado com a adição de plasma seminal, seja do próprio animal 

(autólogo) ou de um outro garanhão (homólogo) com sêmen com boa resposta a 

congelação. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Alguns tópicos importantes serão revisados a seguir, para um melhor 

entendimento das possíveis alterações que podem ocorrer com a célula espermática 

durante a criopreservação do sêmen e os motivos pelos quais se acredita que durante 

este processo há mudanças que se assemelham as que ocorrem durante a capacitação. 

Além de elucidar as razões que levam a crer que a adição do plasma seminal tem a 

capacidade de reverter e/ou inibir este processo que acaba levando a uma diminuição 

na sobrevivência do espermatozóide no trato reprodutivo da fêmea eqüina. 

 

 

2.1 O ESPERMATOZÓIDE E A MEMBRANA PLASMÁTICA  

 

 

Os espermatozóides quando completamente desenvolvidos, são células 

alongadas, consistindo de uma cabeça achatada contendo o núcleo e uma cauda 

responsável pela motilidade celular. Esta célula possui uma morfologia altamente 

diferenciada, a qual é refletida por sua superfície. A cabeça do espermatozóide, a peça 

intermediária e a cauda são divididas pelo anel posterior e a estrutura do annulus, 

respectivamente (GADELLA et al., 2008a). Estas estruturas supostamente funcionam 

como uma espécie de barreira juncional para as trocas lipídicas entre a cabeça e a peça 

intermediária e desta com a cauda. A superfície da cabeça do espermatozóide possui no 

mínimo quatro regiões identificadas: a área apical, a área pré-equatorial, a equatorial e a 

pós-equatorial. Lembrando que a cabeça do espermatozóide não contém barreiras 

juncionais para manter estas regiões (DE LEEUW et al., 1990) e que poderiam explicar 

esta separação em áreas que contém determinadas proteínas e lipídeos (GADELLA et al., 

2008b).  

Desta maneira deve-se considerar que o espermatozóide é uma célula altamente 

especializada que armazena e transporta o material genético. Esta tem a capacidade de 

se mover ativamente e de fertilizar o oócito. Durante a espermatogênese, 
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subseqüentemente a maturação no epidídimo e finalmente ao ser depositado no trato 

genital feminino, o espermatozóide obtêm estas habilidades que são altamente 

dependentes da membrana plasmática (AURICH, 2005). 

 

 

2.1.1 COMPOSIÇÃO DA MEMBRANA PLASMÁTICA 

 

 

O modelo do mosaico fluido (SINGER; NICOLSON, 1972) foi proposto como um 

vaticínio de como as membranas celulares são construídas. Neste modelo a membrana é 

organizada como uma bicamada de fosfolipídios anfipáticos, na qual as partes 

hidrofóbicas (cauda) permanecem no interior e as hidrofílicas fiquem, ou extracelular ou 

em contato com o citoplasma (GADELLA et al., 2008a). 

As células espermáticas eqüinas (assim como outros mamíferos) têm uma 

composição e organização lipídica distinta de sua membrana plasmática. O 

espermatozóide do garanhão contém aproximadamente 57 % de fosfolipídios, 37 % de 

colesterol e 6 % de glicolipideos (Tabela 1). Muitos dos componentes não sofrem 

mudanças durante a capacitação, com exceção do colesterol, o qual sofre depleção da 

membrana plasmática durante este processo (GADELLA et al., 2001). 
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Tabela 1 - Classes lipídicas constituintes do espermatozóide eqüino– Pirassununga - 
2009 

 
Colesterol 37,4 %2 

Fosfatidilcolina (FC) 23,2 %1 

Fosfatidiletanolamina (PE) 8,0 %1 

Fosfatidilserina (PE) 7,5 %1 

Esfingomielina (SPH) 6,4 %1 

Seminolipideo (SGG) 6,2 %1 

Fosfatidilglicerol (PG) 2,5 %1 

Fosfatidilinusitol (PI) 1,5 %1 

Desconhecidos 7,3 %1 

  

A membrana é sobrecarregada de fosfolipídios poliinsaturados, sendo que 

basicamente estes fosfolipídios podem compensar a perda de colesterol, já que os 

fosfolipídios poliinsaturados são mais flexíveis que os saturados e podem, desta forma, 

manter a dinâmica da bicamada lipídica. A membrana plasmática tem uma distribuição 

assimétrica por toda bicamada lipídica. Mais especificamente, a fosfatidilcolina e a 

esfingomielina encontram-se preferencialmente no folheto externo da membrana (tem 

contato com os fluidos extracelulares), enquanto que a fosfatidiletalonamina e 

especialmente a fosfatidilserina estão localizadas no folheto interno da membrana (tem 

contato com o citosol da célula) (GADELLA et al., 1999; GADELLA et al., 2008). 

 

 

 

 

 

(Fonte: GADELLA et al., 2001)  
Capacitação na presença de albumina resulta em: 
1Nenhuma redução absoluta da quantidade de 
fosfolipídeos e seminolipideos  
2Mais de 45 % de depleção do colesterol 
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2.1.2 FUNÇÃO DA MEMBRANA PLASMÁTICA 

 

 

Durante sua passagem do testículo para o sítio de fertilização na tuba uterina, o 

espermatozóide encontra uma grande variedade de fluidos que variam dede sua origem 

até sua composição (ex. compare o fluido testicular com o plasma seminal e estes com as 

secreções da tuba uterina). Estes fluidos são de grande importância nos processos de 

desenvolvimento pós-testicular, como a maturação e a capacitação, estes transformam o 

espermatozóide, que até o momento é uma célula imóvel e infértil, em uma célula 

vigorosamente ativa e com a capacidade de se ligar, e por fim, se fundir ao oócito. O 

desenvolvimento pelo qual o espermatozóide passa durante o período pós-testicular 

deve ocorrer de maneira que seja respeitada uma hierarquia nas sinalizações, de 

maneira que iniciada por diferentes agonistas presentes nos diferentes fluidos, o 

espermatozóide chegue ao local de fertilização apto a fundir-se com o oócito. Com este 

cenário em mente, percebe-se que não basta apenas o espermatozóide completar todos 

os seus estágios de desenvolvimento em uma seqüência correta, mas que ele não 

responda as sinalizações externas prematuramente (JONES et al., 2007). 

Neste contexto, a organização da membrana plasmática torna-se de suma 

importância. O espermatozóide é uma célula altamente diferenciada, este tem a 

superfície de sua membrana dividida em compartimentos que são caracterizados pela 

presença restrita de certos lipídios e proteínas (ANDERSON; JACOBSON, 2002; VEREB et 

al., 2003; JONES et al., 2007). Com o conhecimento adquirido de trabalhos em outros 

tipos celulares, sabe-se que a ligação de um agonista com a respectiva ativação de um 

receptor, freqüentemente envolve um complexo grupo multi-molecular, o qual carreia o 

sinal externo através da membrana plasmática para o interior do citoplasma onde o 

sinal é amplificado e produz a resposta (BROMLEY et al., 2001). Já que o espermatozóide 

não sintetiza novas proteínas de membrana, a geração dos sinais requer que moléculas 

separadas espacialmente, provavelmente de diferentes regiões da célula, trabalhem em 

conjunto. Estes complexos, por sua vez, realizam migrações polarizadas de regiões onde 

estas são inativas para áreas em que se tornam completamente funcionais. Estes 

acontecimentos seguindo o seguinte conceito: “vindo de um apropriado lugar, em um 

apropriado momento e de uma forma correta” (HOWES et al., 2001). Estes complexos ou 

em sua forma individual estão sujeitas a forças de difusão que em muitas situações são 
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geradas por migrações polarizadas controladas por mecanismos ainda desconhecidos, 

mas que podem envolver o citoesqueleto (JONES, et al., 1990). 

O espermatozóide maduro não possui a maioria das organelas comuns a outros 

tipos celulares, somando-se a isso sua transcrição de DNA é suspensa, ou seja, a síntese 

de novos componentes para a membrana plasmática se tornam impossíveis (EDDY; 

O’BRIEN, 1994). Assim danos na membrana plasmática resultam em perdas 

irreversíveis da motilidade e/ou da capacidade fertilizante (MORRIS; HUNTER; ALLEN, 

2000).  

 

 

2.2 CAPACITAÇÃO ESPERMÁTICA  

 

 

 A capacitação do espermatozóide de mamíferos foi primeiramente descrita a 

mais de 50 anos como um evento essencial a fertilização. Dois fisiologistas trabalhando 

independentemente em diferentes espécies e continentes concluíram sobre o tempo 

necessário para que o espermatozóide alcançasse o local de fertilização, e da 

necessidade de um período de maturação final no trato reprodutivo feminino antes do 

espermatozóide se tornar capaz de penetrar nos revestimentos do oócito. Austin 

trabalhou com ratos em Sidnei, Austrália e Chang em Massachusetts, EUA, usando 

coelhos. Eles descobriram que a maturação final de célula levava por volta de 2-6 horas, 

sendo que este fenômeno foi prontamente identificado em outras espécies. Porém, 

passados todos estes anos, este processo fundamental ainda não se encontra 

completamente elucidado (HUNTER, 2001). 

A capacitação é um evento seqüencial que envolve numerosas mudanças 

fisiológicas como as alterações na fluidez das membranas, o aumento da concentração 

de íons intracelulares e o aumento das sinalizações intracelulares. Durante este processo 

ocorrem diversos eventos bioquímicos, sendo que alguns já foram identificados, nos 

quais se incluem: remoção dos fatores periféricos das membranas, mudanças na 

composição lipídica, produção de espécies reativas de oxigênio, migração das proteínas 

de membrana, exteriorização de receptores, ativação dos canais iônicos, produção 

intracelular de cAMP e a fosforilação do aminoácido tirosina (WHITE; AITKEN, 1989; 

FRASER; MONKS, 1990; ZANEVELD et al., 1991; DUNKAN; FRASER, 1993; AITKEN et al., 
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1995; BURKES et al., 1995; VISCONTI et al., 1995; EMILIOZZI; FENICHEL, 1997; 

VISCONTI; KOPF, 1998). 

A capacitação pode ser mimetizada in vitro em um meio definido cuja composição 

é baseada na concentração de eletrólitos que compõem o fluido folicular. Tipicamente, o 

meio contém uma fonte de energia (ex. piruvato, lactato e glicose), um seqüestrador de 

colesterol (geralmente a albumina sérica), bicarbonato, Ca2+, baixa concentração de K+ e 

concentração fisiológica de Na+, sendo que alguns destes desempenham um importante 

papel no processo de capacitação (GRASA; CEBRIÁN-PÉREZ; MUIÑO-BLANCO, 2006). 

Porém, o mecanismo de ação destes compostos é pouco compreendido do ponto de vista 

molecular; entretanto muitos eventos moleculares que envolvem o início da capacitação 

já foram identificados sendo estes; a remoção do colesterol da membrana, o influxo de 

íons e o aumento da fosforilação do aminoácido tirosina. 

A albumina sérica, 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 (CROSS, 1998; NAZ; RAJESH, 2004). Sabe-se que a capacitação 

pode ser inibida pela adição de colesterol e/ou análogos de colesterol ao meio de 

capacitação (VISCONTI et al., 1999). Além disso, a albumina sérica pode ser substituída 

in vitro pela lipoproteína de alta densidade (HDL) (THERIEN; SOUBEYRAND; 

MANJUNATH, 1997) e até por álcool polivinílico como demonstrado por Choi et al. 

(2003). A retirada do colesterol da membrana plasmática é um processo que antecede 

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

A retirada do colesterol da membrana plasmática do espermatozóide ainda não é 

totalmente compreendida. Porém sabe-se que a retirada do colesterol é seguida pela 

quebra de certos conjuntos de lipídios que ativam os eventos que envolvem a atuação do 

cAMP, das tirosina kinases, proteína G, e/ou outras moléculas (VISCONTI et al., 1999). 

Esta retirada do colesterol só ocorre quando o espermatozóide é incubado em um meio 

com bicarbonato, sendo esta retirada específica já que não afeta o conteúdo dos outros 

fosfolipídios da membrana (GADELLA et al., 2001). Deste modo pode-se considerar que 

o efluxo de colesterol induz o aumento da fluidez e da permeabilidade das membranas 

espermáticas, o que eventualmente conduz a fusão entre as membranas culminando na 

reação acrossomal (LANDIM-ALVARENGA et al., 2001). 

O bicarbonato é um potente agente capacitor sendo quase ausente no plasma 

seminal (<1 mM), porém presente na tuba uterina em altas concentrações (>15 mM). O 
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bicarbonato induz a ativação da via do cAMP que atua na ativação da proteína quinase A, 

a qual atua aumentando a fluidez da membrana plasmática (HARRISON et al., 1996). O 

bicarbonato induz as trocas entre os lipídios presentes nas monocamadas fosfolipídicas 

que compõem a bicamada lipídica dos espermatozóides eqüinos (GADELLA; HARRISON, 

2000; GADELLA et al., 2001; RATHI et al., 2001). Estas trocas entre os fosfolipídios 

ocorrem somente na região apical da membrana plasmática do espermatozóide, sendo 

que este fenômeno é pré-requisito para que ocorra o efluxo do colesterol (FLESCH et al., 

2001). Em garanhões, sabe-se que o plasma seminal bloqueia o efluxo de colesterol da 

membrana plasmática por meio das vesículas ricas em colesterol de origem prostática. 

(prostassomos; MINELLI et al., 1998). 

O envolvimento do Ca2+, no início e/ou regulação da capacitação é controverso 

até o momento, apesar do uso deste como promotor da reação acrossomal. No 

espermatozóide de camundongos é evidente a necessidade da presença de Ca2+ no meio 

extracelular para que haja a capacitação, sendo que este atua na via da adenilato ciclase 

(VISCONTI et al., 1995), embora estes estudos não tenham mensurado o Ca2+ 

intracelular. 

Uma distinção deve ser feita entre a capacitação e a subseqüente reação 

acrossomal, já que nas células viáveis in vivo, a conclusão da anterior precede o início da 

última (HUNTER, 2001). 

 

 

2.3 FOSFORILAÇÃO DAS PROTEÍNAS 

 

 

Os espermatozóides maduros possuem sua particular idiossincrasia como células 

altamente especializadas. Estas são altamente compartimentalizadas, inativas quanto à 

transcrição gênica e inaptas a sintetizar novas proteínas. Desta maneira, percebe-se a 

grande importância das foforilações das proteínas como forma de alterar suas funções, 

quando comparado a outros tipos celulares. Durante a fertilização, a função espermática 

é regulada por um sistema de sinais intracelulares que controlam fosforilações de 

proteínas. A fosforilação dos aminoácidos Serina/Treonina e da Tirosina ocorrem no 

espermatozóide, mas somente algumas proteínas fosforiladas foram identificadas. 

Embora a via do cAMP-dependente da proteína quinase A desempenhe um papel central 
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na função espermática e já tenha sido estudada em detalhes (VISCONTI; KOPFE, 1998), o 

conhecimento sobre as tirosina quinases e outras serina/treonina quinases permanece 

limitado (URNER; SAKKAS, 2003). 

Embora ocorra a fosforilação nos aminoácidos serina, treonina e na tirosina, a 

fosforilação do aminoácido tirosina é muito importante e deve ser considerada como a 

primeira, ou até mesmo a única a ser interpretada como um sinal de transdução em uma 

célula (NAZ; RAJESH, 2004).  

Os processos regulados pela fosforilação do aminoácido tirosina incluem a 

capacitação, hiperativação e a reação acrossomal, todas essas funções necessárias para 

que o espermatozóide alcance e se fusione ao oócito (VISCONTI et al., 2002).  

Em geral, a fosforilação do aminoácido tirosina é estudada pela identificação de 

proteínas com tirosina fosforilada, em populações espermáticas durante a capacitação e 

após a exposição a indutores da reação acrossômica, pela técnica de Western blot. Estes 

estudos levaram ao acúmulo de informações quanto ao peso molecular das proteínas 

com resíduos de tirosina fosforilado e quais papéis estas exercem durante a capacitação 

e a reação acrossômica. A fosforilação das proteínas também pode ser observada em um 

espermatozóide individualmente por imunocitoquímica, a qual revela a 

compartimentalização das proteínas fosforiladas e a heterogeneidade da população 

espermática (URNER; SAKKAS, 2003). . 

Deste modo, a fosforilação do aminoácido tirosina das proteínas espermáticas é 

um importante mecanismo intracelular de regulação da capacitação espermática de 

mamíferos, servindo como um significativo indicador da evolução deste processo. Este 

mecanismo parece ser promovido pela ação de fatores auxiliadores da capacitação como 

a proteína semelhante à albumina, o bicarbonato e o cálcio (VISCONTI et al., 1995; 

EMILIOZZI; FENICHEL, 1997; VISCONTI; KOPF, 1998; TARDIF et al., 2001; POMMER; 

MEYERS, 2002). 
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2.4 HIPERMOTILIDADE 

 

 

O processo de capacitação espermática também envolve mudanças no padrão de 

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

de movimento é necessário para a progressão do espermatozóide na tuba uterina, 

permitindo a liberação do espermatozóide do epitélio do istmo (DEMOTT; SUAREZ, 

1993) e promovendo a motilidade necessária para a penetração da zona pelúcida 

(SUAREZ; PACEY, 2006). A hiperativação é caracterizada por movimentos vigorosos do 

flagelo, marcante deslocamento lateral da cabeça do espermatozóide e presença de uma 

trajetória não progressiva (SUAREZ; KATZ; OVERSTREET, 1983).  

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

espermatozóide consiga realizar a fertilização. Seria provável que este local estivesse 

com líquido folicular e presença do cumulus para então iniciar a hiperativação, mas há 

evidências in vivo que estes fatores por si só não iniciam a hiperativação (HO; SUARES, 

2001). Embora o líquido folicular seja encontrado na ampola da tuba uterina no 

momento da ovulação das porcas, somente < 1% permanece retido no lúmen da ampola 

(HANSEN et al., 1991). 

A hiperativação tem sido considerada como parte no processo de capacitação; 

entretanto, há evidências (em bovinos) 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 cAMP (MARQUEZ; SUAREZ, 2004). Somando-se a 

estes achados, Colenbrander et al. (2001) descreveram que a porcentagem de células 

hiperativadas de uma determinada população de células com motilidade não teve 

mudanças quando induzidas a capacitação, concluindo que este movimento 

característico não pode ser usado na avaliação da capacitação.  

O movimento característico apresentado pela célula espermática durante o 

fenômeno da hiperativação pode ser detectado pelas análises computadorizadas da 

motilidade (CASA – Computer Assisted Sperm Analisys). Este padrão de movimento é 

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

VCL (velocidade curvilinear) (WHITE; AITKEN, 1989; BURKMAN, 1991). Para a espécie 
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eqüina Rathi et al. (2001) propõem que o espermatozóide deve apresentar um 

VCL ≥ 180 µm/s e a ALH ≥ 12 µm para ser considerado hiperativado. 

 

 

2.5 REAÇÃO ACROSSÔMICA 

 

 

O oócito de todos os mamíferos eutérios é circundado por um revestimento 

glicoprotéico, a zona pelúcida, esta é circundada pelas células da granulosa oriundas do 

cumulus oophorus recém expandido (YANAGIMACHI, 1994). Antes de fertilizar o oócito, 

o espermatozóide deve passar pela zona pelúcida e, para isto acontecer, o 

espermatozóide tem que sofrer a reação acrossômica assim que se ligar a zona. 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), deste modo, liberando as 

enzimas (hialuronidase, proacrosina, esterases, fosfolipase A2, fosfatases ácidas, aril-

fosfatases, β-N-acetil glucosaminidase, aril amidase e proteínas ácidas não específicas) 

responsáveis pela lise da zona pelúcida (BAZER; GEISERT; ZAVY, 1995). 

Nas células somáticas as SNAREs (soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor 

attachment protein receptor proteins) estão envolvidas no processo de fusão entre 

membranas responsáveis então pela secreção das células (SØRENSEN, 2005). As 

SNAREs foram identificadas como necessárias para a reação acrossômica de 

espermatozóides de mamíferos (DE BLAS et al., 2005). A regulação da formação dos 

complexos de fusão SNARE estão atualmente em estudo (GADELLA, 2008). O complexo 

protéico formado entre as ligações do espermatozóide com a zona pelúcida regulam as 

proteínas responsáveis pela fusão acrossomal. Um importante canal de K+ foi 

identificado no complexo protéico formado entre as ligações do espermatozóide com a 

zona pelúcida (VAN GESTEL et al., 2007), o qual está indiretamente relacionado com o 

influxo de cálcio para o interior da cabeça do espermatozóide, sendo que este 

acontecimento é requerido pelas SNAREs para que estas se juntem e tenham mudanças 

na conformação para que então haja a fusão entre as membranas (GADELLA, 2008). 
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2.6 MUDANÇAS SEMELHANTES À CAPACITAÇÃO (CRIOCAPACITAÇÃO) 

 

 

A criopreservação do sêmen é uma importante ferramenta para a reprodução 

assistida, embora a fertilidade do espermatozóide criopreservado seja reduzida por 

danos, por vezes subletais e que não se encontram ainda elucidados por completo 

(BAILEY; BILOUDEAU; CORMIER, 2000; VISHWANATH; SHANNON, 2000).  

Embora a base para explicar a menor fertilidade recaia no fato das amostras 

criopreservadas apresentarem uma menor motilidade, só a motilidade baixa não pode 

ser a única explicação, pois mesmo quando realizadas inseminações intra-cervicalmente 

com o mesmo número de espermatozóides móveis, a fertilidade do sêmen congelado é 

menor que no sêmen fresco (WATSON, 1995).  

Pesquisas têm apontado que esta baixa fertilidade no sêmen criopreservado está 

associada às mudanças que se assemelham ao que ocorre durante a capacitação 

(criocapacitação) como a reorganização e aumento de fluidez da membrana plasmática e 

o influxo de cálcio para o interior da célula espermática (MAXWELL; JOHNSON, 1997; 

GREEN; WATSON, 2001; SCHEMBRI et al., 2002).  

Fuller e Whittingham (1996) observaram que quase todos os espermatozóides 

apresentavam mudanças semelhantes à capacitação (criocapacitação) após a 

descongelação. As mudanças foram reveladas pelo aumento na proporção de células 

apresentando fluorescência no padrão B (células capacitadas) quando coradas com a 

sonda clortetraciclina (CTC). Somando-se a este resultado, sabe-se que as células 

criocapacitadas estão aptas a culminar com a reação acrossômica ou, até mesmo, 

fertilizar oócitos in vitro (PÉRES et al., 1996; CORMIER; SIRARD, BAILEY, 1997; GILLAN; 

EVANS; MAXWELL, 1997; MAXWELL; JOHNSON, 1997). Porém, estas células 

criocapacitadas não são capazes de se ligar ao epitélio da tuba uterina, para assim 

formarem o reservatório espermático. Deste modo, reduzindo o tempo de sobrevivência 

destas células no trato reprodutivo feminino (ABAD et al., 2006). 

É importante salientar o que se encontra descrito no trabalho proposto por Neild 

et al. (2003). Estes autores ao associarem a CTC com a sonda Hoechst 33258, um corante 

impermeável a membrana plasmática e que se liga ao DNA das células com membrana 

plasmática lesada (não viáveis), observaram que as células consideradas não viáveis 

(positivo para o H3258) apresentavam todos os padrões exibidos pela técnica da CTC.  
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Estudos mais recentes realizados tanto na espécie suína (GREEN; WATSON, 2001; 

BRAVO et al., 2005) como eqüina (THOMAS; MEYERS; BALL, 2006) têm demonstrado 

que apesar das células refrigeradas (5°C) ou criopreservadas apresentarem como 

resultado final aspectos semelhantes a uma célula capacitada as vias intracelulares são 

distintas, tendo em vista, os diferentes padrões de fosforilação dos resíduos de tirosina.  

Deste modo, conhecimentos sobre os processos que resultam/ou não na 

capacitação prematura do espermatozóide eqüino durante a criopreservação são 

imprescindíveis para a obtenção de uma boa taxa de fertilidade, bem como dos 

mecanismos para prevenir ou atrasar estas mudanças. 

 

 

2.7 PLASMA SEMINAL  

 

 

O plasma seminal é uma mistura de secreções produzidas nos testículos, 

epidídimos e pelas glândulas sexuais acessórias, sendo importante em múltiplas funções 

que envolvem os eventos que precedem a fertilização (KARESKOSKI; KATILA, 2008). 

Existem vários componentes orgânicos e inorgânicos no plasma, como aminoácidos, 

proteínas, íons (Na+, Cl-, Ca2+, Mg2+, K+, entre outros), bicarbonato, frutose, sorbitol, 

inositol, ergotionina, glicerilfosforilcolina, ácido cítrico, ácido ascórbico, lipídios, 

enzimas, antimicrobianos, imunoglobulinas e uma variedade de substâncias hormonais, 

todos em quantidades variadas (GARNER; HAFEZ, 2004). 

 As secreções do trato reprodutivo não são descarregadas simultaneamente 

durante a ejaculação. Desta maneira, o ejaculado do garanhão consiste de seis a nove 

frações, com cerca de 70 % dos espermatozóides nos três primeiros jatos do ejaculado 

(KARESKOSKI; KATILA, 2008).  

 O volume do ejaculado do garanhão é 10 a 20 vezes maior do que de touros, e 50 

a 100 vezes maior do que o do carneiro, porém o número total de espermatozóides por 

ejaculado é similar nas três espécies. Assim, a contribuição do plasma seminal no sêmen 

do garanhão é muito maior do que no touro ou carneiro (VARNER, 1987). 

 O plasma seminal possui em sua constituição substâncias moduladoras da 

inflamação uterina, estas substâncias auxiliam na eliminação dos espermatozóides e na 

limpeza uterina de éguas susceptíveis a endometrite. Ainda, durante a inflamação, 
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algumas proteínas seminais protegem os espermatozóides viáveis, enquanto outras 

facilitam a fagocitose de espermatozóides danificados (ALGHAMDI; FOSTER; 

TROEDSSON, 2004; TROEDSSON et al., 2005). Prostaglandinas (PGF2α e PGE) e 

estrógenos presentes no plasma seminal podem auxiliar no transporte do 

espermatozóide (TROEDSSON et al., 2005), assim como a ocitocina (KATILA, 2001).  

 Em geral, considera-se que a capacitação tem seu início com a remoção do plasma 

seminal com todas as suas substâncias (incluindo as chamadas substâncias 

decapacitantes), o que leva a uma reorganização da membrana plasmática e do 

metabolismo intracelular (COLENBRANDER et al., 2002). Por este motivo, foram 

realizadas diversas tentativas de purificação dos fatores presentes no plasma seminal. 

Os achados levaram a diferentes conclusões sobre a natureza destes fatores que podem 

ser lipídicas como o colesterol ou protéicas. As diversas substâncias atuariam no 

espermatozóide ligando-se aos receptores, estabilizando a membrana plasmática, ou 

limitando o influxo de cálcio (ZANEVELD et al., 1991; FRASER; MCDERMOTT, 1992; 

CROSS, 1993; EMILIOZZI; FENICHEL, 1997). Apesar de não se saber, exatamente, quais 

os fatores presentes no plasma seminal que sensibilizam ou promovem a resistência 

espermática, deve-se considerar a presença de proteínas seminais, que interajam com a 

membrana plasmática (MOORE; HALL; HIBBIT, 1976). Até o momento, sabe-se que as 

proteínas transportadoras de dois ou quatro módulos de fibronectina tipo II (Fn-2), 

proteínas secretórias ricas em cisteína (CRISP), e espermiodesinas formam os quatro 

maiores grupos de proteínas do plasma seminal eqüino (KARESKOSKI; KATILA, 2008). 

Os fluidos epididimários e seminal e as vesículas membranosas (epididiossomos 

e prostassomos) têm sido considerados como inibidores da capacitação por inserirem 

fatores decapacitantes na superfície espermática, os quais previnem que o 

espermatozóide responda adequadamente ao estímulo da capacitação. Para a 

fertilização in vitro (FIV), o espermatozóide é lavado através de um meio com diferentes 

gradientes de densidade e colocado em um meio semelhante ao fluido da tuba uterina, 

estes procedimentos com o intuito de mimetizar a retirada dos fatores decapacitantes 

que ocorrem naturalmente no trato reprodutivo da fêmea para então ocorrer a 

fertilização (SOSTARIC et al., 2008).  

O plasma seminal contém mecanismos antioxidantes que evitam os efeitos 

nocivos das espécies reativas de oxigênio (POTTS; NOTARIANNI; JEFFERIES, 2000; 

MARQUES et al., 2002). O sêmen contém uma alta concentração de ascorbato, urato e 
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grupos tiol, além de uma pequena quantia de glutationa (GSH) e α-tocoferol (LI, 1975; 

LEWIS et al., 1997; OCHSENDORF et al., 1998). E mais as enzimas antioxidantes catalase, 

superoxido-dismutase (SOD), glutationa peroxidase (GPX), e glutationa redutase (GRD) 

(SANOCKA et al., 1996; ALKAN et al., 1997; YEUNG et al., 1998). Sendo ainda 

encontradas, apesar de quase irrisórias, concentrações de antioxidantes no próprio 

espermatozóide (ALVAREZ; STOREY, 1989; AITKEN; FISHER, 1994;).  

A existência de diferentes componentes no plasma seminal, relacionados com a 

capacidade do espermatozóide apresentar melhora na motilidade após a refrigeração ou 

congelação, vem sendo estudada. Barrios et al. (2000), trabalhando com carneiros, 

notaram a possibilidade de reversão dos efeitos do “choque frio” pela adição de plasma 

seminal autólogo, após reaquecimento da amostra refrigerada. Estes autores atribuíram 

até 50% dos efeitos de reversão dos danos a uma faixa de proteínas com 

aproximadamente 20 kDa presentes no plasma seminal. 

Sabe-se ainda, que congelabilidade do sêmen varia entre garanhões e até mesmo 

em diferentes ejaculados de um mesmo animal e que é possível aumentar o número de 

espermatozóides com motilidade quando adicionado plasma seminal de animais que 

apresentam boa resposta à congelação ao sêmen daqueles que apresentam 

espermatozóides com baixa capacidade de congelação (AURICH et al., 1996).  

É importante salientar que antes de submeter o sêmen eqüino à congelação 

realiza-se a centrifugação. Este procedimento é necessário para a retirada da maior 

parte do plasma seminal, pois este contém altas concentrações de cloreto de sódio, 

prejudicial aos espermatozóides durante a criopreservação (NISHIKAWA, 1975), e para 

promover o aumento da concentração dos espermatozóides, o qual é essencial para 

permitir o envasamento (NEVES NETO, 2004).  

Ressalta-se que a adição do plasma seminal ao sêmen pós-descongelação tem a 

capacidade de reduzir a criocapacitação já que reduz o número de espermatozóides 

capacitados e/ou com acrossomo reagido em humanos e carneiros (HAN et al., 1990; 

CROSS, 1993; GUTHRIE; MAXWELL; JOHNSON, 2000) e leva a uma melhora na 

viabilidade e motilidade dos espermatozóides (GUTHRIE; MAXWELL; JOHNSON, 2000). 

A melhora destas características são refletidas na obtenção de melhores resultados nos 

índices de prenhez em inseminações com sêmen criopreservado de carneiros 

(MAXWELL et al., 1999), ou seja, a criocapacitação e os efeitos deletérios da refrigeração 

podem ser revertidos com a adição de plasma seminal autólogo ao sêmen descongelado 
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ou submetido à refrigeração (CROSS, 1993; BARRIOS et al., 2000; GUTHRIE; MAXWELL; 

JOHNSON, 2000).  

Vadnais et al. (2005) citam a necessidade de haver mais experimentos com o 

intuito de identificar todos os constituintes do plasma seminal e seus mecanismos de 

ação in vitro e in vivo. Embora, seja evidente que alguns constituintes do plasma seminal 

atuam no processo de criocapacitação com potencial de prevenir ou aparentemente 

reverter o processo, melhorando a fertilidade do sêmen criopreservado. 

 

 

2.8 ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO NA CAPACITAÇÃO E NA CRIOCAPACITAÇÃO 

 

 

 O espermatozóide, como qualquer outra célula em condições aeróbias, produz 

espécies reativas de oxigênio (EROs), sendo a maior parte delas originadas do 

metabolismo normal da célula. Dentre as EROs formadas, podemos citar o ânion 

superóxido (O2-•), peróxido de hidrogênio (H2O2), os radicais hidroxil (OH•), hidroperoxil 

(HO2•), peroxil (ROO-) e alcoxil (RO•), e ainda o ácido hipocloroso (HOCL)(AITKEN, 1995; 

DE LAMIRANDE et al., 1997; DE LAMIRANDE; O’FLAHERTY, 2008). 

As espécies reativas de oxigênio (EROs) estão entre os fatores associados à 

criocapacitação, já que como foi determinado por Wang et al. (1997) estes aumentam 

significantemente durante as etapas da criopreservação. Durante o processo de 

capacitação espermática, uma baixa produção de espécies reativas de oxigênio 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; VISCONTI et al., 1995; AITKEN et al., 1998; AITKEN et al., 2004; DE 

LAMIRANDE; O’FLAHERTY, 2008). Caso as espécies reativas de oxigênio sejam 

eliminadas, a produção de cAMP é inibida e o evento da capacitação é suspenso (AITKEN 

et al., 1998; LEWIS; AITKEN, 2001; AITKEN et al., 2004). Alternativamente, se uma 

intensa atividade redox for induzida no espermatozóide de mamíferos, a geração de 

cAMP e a fosforilação da tirosina são aumentadas, indicando a capacitação (AITKEN et 

al., 1998; LEWIS; AITKEN, 2001; AITKEN et al., 2004). 

Além do mais, o excesso de produção das espécies reativas de oxigênio está 

associado ao decréscimo da motilidade, as anormalidades morfológicas e a baixa 
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capacidade do espermatozóide em penetrar no oócito (AITKENS; CLARKSON, 1987; 

AITKEN; CLARKSON; FISHEL, 1989; AITKEN; FISHER, 1994). 

A peroxidação lipídica dos ácidos graxos poli-insaturados, por ação do excesso de 

espécies reativas de oxigênio, diminui a fluidez e aumenta a rigidez da membrana 

plasmática, simultaneamente aos peróxidos lipídicos gerados neste processo e seus 

produtos de degradação, como o malondialdeído (MDA). Estes metabólitos podem inibir 

várias enzimas e funções espermáticas, incluindo a função mitocondrial com a perda da 

motilidade (ZHENG; ZHANG, 1997; OLIVEIRA, 2003). Previamente, a detecção da 

peroxidação lipídica ocorrida na membrana espermática era baseada na mensuração 

dos produtos finais deste processo, seja através da mensuração do malondialdeído ou do 

4-hidroxialquenois (GOMES; IRVINE; AITKEN, 1998; NICHI, 2003).  

Deve ser compreendido que as formações das substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) provenientes das reações ocorridas com os fosfolipídios da 

membrana necessitam de sucessivas reações químicas e de produtos intermediários 

formados durante estas reações, por exemplo, hidroperoxidos lipídeos, -epoxidos, -

endoperoxidos, estes produtos sendo moléculas que podem reagir com outras 

substâncias além dos TBARS. Os exemplos mais bem conhecidos de rotas alternativas 

são as reduções enzimáticas dos fosfolipídios hidroperoxidos pela enzima fosfolipídio 

hidroperoxido glutationa peroxidase (BROUWERS; GADELLA, 2003).  

 A sonda fluorescente C11-BODIPY581/591 supre as limitações das técnicas 

baseadas nas TBARS. Esta sonda é um análogo dos ácidos graxos poliinsaturados sendo 

prontamente incorporada à membrana celular, e sua reatividade à peroxidação é 

comparável a dos ácidos graxos poliinsaturados, encontrados em abundância nas 

membranas das células espermáticas. Ao ter contato com as espécies reativas de 

oxigênio, a fluorescência desta sonda muda irreversivelmente da cor vermelha para a 

verde, por este motivo vem sendo usada para acessar a peroxidação lipídica e a 

oxidabilidade de células vivas. Na literatura encontra-se esta sonda descrita para a 

análise da peroxidação das membranas plasmáticas de células do miocárdio, 

fibroblastos, e espermatozóides bovinos e eqüinos (PAP et al., 1999; BALL; VO, 2002; 

BROWERS; GADELLA, 2003; RAPHAEL et al., 2008). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 HIPÓTESES 

 

 



Hipóteses 56 
 

André Furugen Cesar de Andrade 

3 HIPÓTESES 

 

 

1. O processo de criopreservação do sêmen eqüino provoca na célula espermática 

mudanças semelhantes às ocorridas no evento da capacitação (criocapacitação) e 

aumento na produção das espécies reativas de oxigênio. 

2. O processo de criopreservação do sêmen eqüino provoca na célula espermática 

mudanças no padrão da motilidade que se assemelham a hiperativação. 

3. A adição de plasma seminal ao sêmen descongelado reduz os efeitos da 

criocapacitação e a geração de espécies reativas de oxigênio. 

4. O plasma seminal oriundo de garanhões com boa congelabilidade e fertilidade 

tem maior capacidade de reduzir os efeitos da criocapacitação e a produção de 

espécies reativas de oxigênio. 

5. A manutenção da viabilidade espermática é prejudicada pela adição de plasma 

seminal. 
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4 OBJETIVOS 

 

 

Com base na literatura apresentada e nas hipóteses formuladas, o experimento 

foi realizado com os seguintes objetivos: 

- Avaliar o efeito da técnica de criopreservação do sêmen eqüino nas mudanças 

semelhantes à capacitação (criocapacitação) geradas nas membranas espermáticas e nas 

características de motilidade, e no incremento da produção das espécies reativas de 

oxigênio; 

- Verificar se há diminuição da criocapacitação, redução da porcentagem de 

células hiperativadas e diminuição da peroxidação das membranas espermáticas 

quando adicionado plasma seminal autólogo ou homólogo (oriundo de garanhões de boa 

congelabilidade e fertilidade comprovada) ao sêmen pós-descongelação; 

-Verificar se há prejuízos na manutenção da viabilidade espermática quando são 

adicionados 20 % de plasma seminal (v/v), autólogo ou homólogo, ao sêmen 

descongelado. 
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5 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

Nesta seção encontram-se descritas as metodologias empregadas no presente 

experimento, bem como o delineamento experimental. 

 

 

5.1 LOCAL E PERÍODO EXPERIMENTAL 

 

 

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. O período 

experimental estendeu-se de fevereiro a outubro de 2008. 

 

 

5.2 ANIMAIS 

 

 

Foram utilizados quatro garanhões dos quais foram obtidos 5 ejaculados para a 

realização do experimento. Os animais foram submetidos a manejo nutricional e 

sanitário idênticos e ficavam alojados na dependência do Setor de Eqüideocultura do 

Campus Administrativo de Pirassununga (PCAPS-USP). 
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5.3 COLHEITA E AVALIAÇÃO ESPERMÁTICA  

 

 

As colheitas do sêmen foram realizadas com vagina artificial, modelo Missouri, 

sendo a fração gelatinosa devidamente separada e descartada. Em seguida o sêmen in 

natura foi avaliado (Figura 1) quanto às características da motilidade usando o aparelho 

Hamilton Thorne Research Motility Analyser (HTM-IVOS, Version 12.3, Hamilton Thorn 

Research, Beverly, Massachusetts, USA), de acordo com a metodologia descrita por 

Arruda (2000) e submetido aos protocolos de coloração para a análise por citometria de 

fluxo (conforme descrito nos itens 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 e 5.12).  

 

 

5.4 CONGELAÇÃO DO SÊMEN 

 

 

Realizadas as análises iniciais do sêmen (in natura) este foi diluído 1:1 

(sêmen:diluidor) em meio à base de leite desnatado (Botu-Sêmen®-Biotech-Botucatu-

Ltda/ME, Botucatu, São Paulo, Brasil) para posterior centrifugação. Após a 

centrifugação, os sedimentos obtidos foram suspendidos com diluidor para congelação 

(Botu-Crio®- Biotech-Botucatu-Ltda/ME, Botucatu, São Paulo, Brasil), a fim de se obter 

uma concentração final de 200 x 106 espermatozóides/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 

um 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 5⁰C, obedecendo uma curva de 

refrigeração de -0,25⁰C/minuto, com duração aproximada de 1 hora e 15 minutos. Ao 

atingir 5⁰C, o porta-palhetas foi removido para a caixa térmica contendo nitrogênio 

líquido na qual a curva de congelação foi procedida com uma taxa de -20⁰C/minuto de 

5⁰C até -120⁰C. A curva de congelação durou em média 7 minutos, quando as palhetas 
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foram removidas do porta-palhetas e imersas em nitrogênio líquido (-196⁰C). Por fim, as 

palhetas foram raqueadas e armazenadas em botijões criogênicos. 

 

 

5.5 OBTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DO PLASMA SEMINAL 

 

 

 O plasma seminal homólogo foi obtido em colheita prévia de um garanhão que 

apresentava boa qualidade seminal e fertilidade comprovada. O garanhão apresentou 

índice de fertilidade, com o uso de sêmen congelado, superior a 50 % por ciclo na 

estação de monta de 2007/2008. Esse animal pertencia ao Centro de Reprodução e 

Biotecnologia Eqüina (CERBEQ) do Departamento de Reprodução Animal e Radiologia 

Veterinária-FMVZ-UNESP. O plasma seminal autólogo foi adquirido de colheitas prévias 

realizadas dos quatro garanhões que participaram do experimento. 

Após a colheita o sêmen dos garanhões pertencentes a ambos os grupos foi 

centrifugado a 3000 x g por 20 minutos. O sobrenadante livre de espermatozóides foi 

retirado filtrado em membranas com 0,22 µm e então estocado a -196⁰C em botijão 

criogênico para futura utilização. 

 

 

5.6 DESCONGELAÇÃO DO SÊMEN E DISTRIBUIÇÃO NOS TRATAMENTOS 

 

 

Descongelou-se quatro palhetas de cada partida em banho-Maria a 37⁰C por 30 

segundos. O sêmen descongelado foi então homogeneizado. Em seguida, retirou-se uma 

amostra para as análises laboratoriais do sêmen pós-descongelação (Figura 1). Em 

seguida, o sêmen remanescente foi dividido em três tratamentos, a saber: DIL - 

adicionado de diluidor de congelação sem crioprotetor, PA – adicionado de plasma 

seminal autólogo, PH - adicionado de plasma seminal homólogo (Figura 1). Todas as 

amostras foram diluídas nos respectivos tratamentos até a obtenção de uma 

concentração de 100 x 106 espermatozóides/mL.  
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As amostras diluídas, em plasma seminal autólogo e homólogo tiveram uma 

concentração final de 20 % (v/v) de plasma seminal (diluidor de congelação sem 

crioprotetor + plasma seminal), como determinado em experimento prévio (ANDRADE 

et al., 2007). Andrade et al. (2007) obtiveram uma equação do 2° que permitiu a 

obtenção da dose ideal de plasma seminal a ser adicionado. A dose encontrada foi de 

22,29 % (v/v), porém para fins práticos a dose teve seu valor arredondado para 20 % 

(v/v). 

Após a adição dos tratamentos as amostras permaneceram em banho-Maria a 

temperatura de 37⁰C até o final das análises (120 minutos). Ressalta-se, que antes do 

início das avaliações, as amostras permaneceram por cinco minutos em contato com os 

tratamentos, permitindo assim uma maior interação entre o tratamento administrado e 

o espermatozóide. Os grupos experimentais foram avaliados em três períodos distintos, 

a saber: 0 (após os 5 minutos de incubação com o tratamento), 60 e 120 minutos. A 

análise aos 120 minutos visou mimetizar o período em que, naturalmente, os 

espermatozóides depositados no útero atingem a tuba uterina (BADER, 1982; FIALA et 

al., 2007).  
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DIL: 
Diluidor para 

criopreservação 
sem crioprotetor 

PA: 
Plasma seminal 

autólogo 

PH: 
Plasma seminal 

homólogo 

 
Análises do sêmen* 

120 min 120 min 
120 min 60 min 60 min 60 min 

Criopreservação 

Análises do sêmen* 

 
Análises do Sêmen* 

 
Descongelação 

Colheita 
do 

sêmen 

*Análises do sêmen: 
 

-avaliação da reação acrossomal 
por citometria de fluxo; 
-avaliação da peroxidação das 
membranas espermáticas por 
citometria de fluxo; 
-avaliação da fluidez da 
membrana plasmática por 
citometria de fluxo; 
-detecção da fosforilação do 
aminoácido tirosina por 
citometria de fluxo; 
-avaliação da hiperativação 
espermática (CASA); 
-avaliação das características da 
motilidade (CASA). 

0 min 0 min 0 min 

Figura 1 – Esquema Experimental 
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5.7 AVALIAÇÃO DA REAÇÃO ACROSSOMAL POR CITOMETRIA DE FLUXO  

 

 

Uma alíquota foi retirada das amostras e adicionada ao TALP sperm (BAVISTER; 

LEIBFRIED; LIEBERMAN, 1983) modificado (TALPm, Anexo A) em tubos de 

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

concentração de 5 x 106 espermatozóides por mL em um volume final de 148 µL. A 

seguir, adicionou-se 2 µL de Hoechst 33342 (H33342; 40 µg/mL, H-1399, Molecular 

Probes Inc., Eugene, Oregon, EUA) com posterior incubação por 10 minutos a 37°C. O 

uso desta sonda teve como objetivo, corar o DNA das células espermáticas para que não 

houvesse a contagem de forma equivocada de partículas com o mesmo tamanho e 

granulosidade do espermatozóide. Passado o período de incubação, foram adicionados a 

amostra 3 µL de Iodeto de Propídio (IP-0,5 mg/mL, L0770, Sigma-Aldrich Co., Saint 

Louis, Missouri, EUA), conjuntamente com a adição de 10 µL de aglutinina de Pisum 

sativum conjugada ao isotiocionato de fluoresceína (FITC-PSA-100 µg/mL, L-0770, 

Sigma-Aldrich Co., Saint Louis, Missouri, EUA) estas sondas com os seguintes objetivos; 

corar as células com membrana plasmática lesada (IP positivo) (CELEGHINI et al., 2007; 

ANDRADE et al., 2007) e com a membrana acrossomal reagida (FITC-PSA positivo). Após 

10 minutos de incubação a 37°C, os espermatozóides foram diluídos com a adição de 

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

amostras apresentavam uma concentração de 2,5 x 106 espermatozóides por mL no 

momento de serem analisadas pela técnica de citometria de fluxo. Todas as amostras 

tiveram 10.000 células analisadas. O gráfico 1 apresenta um exemplo de gráfico de 

pontos gerados pelo software BD FACSDiva 6.0 após a contagem da amostra. A coloração 

com FITC-PSA diferençou a população espermática viável (IP-negativo) em dois grupos 

distintos (Gráfico 1). Os espermatozóides que não se apresentavam corados com FITC-

PSA, estes sendo os que possuíam a membrana acrossomal intacta (AIMPI-Gráfico 1), ou 

os positivos para a coloração com FITC-PSA indicando que estes espermatozóides ou 

possuíam o acrossomo em processo de exocitose ou já estavam reagidos (ARMPI). 
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Gráfico 1 - Gráfico de pontos gerado pela análise de 10.000 células por citometria de 
fluxo. Amostra corada com a associação H33342, IP, FITC-PSA permitindo a 
classificação dos espermatozóides eqüinos em quatro categorias – 
Pirassununga – 2009 

 

 

5.8 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE MEMBRANA MITOCONDRIAL POR CITOMETRIA DE 

FLUXO  

 

 

Uma alíquota foi retirada das amostras e adicionada ao TALPm (Anexo A) em 

tubos de microcentrifugação (1,5 mL), pré-aquecidos a 37˚C. Deste modo, foram obtidas 

amostras com concentração de 5 x 106 espermatozóides por mL em um volume final de 

144 µL. A seguir, 6 µL de JC-1 (153 M, T-3168, Molecular Probes Inc., Eugene, Oregon, 

EUA) foram adicionados às amostras. Após 10 minutos de incubação a 37°C, os 

espermatozóides foram diluídos com a adição de 150 µL de TALPm e transferidos para 

tubos graduados até 15 mL (37°C). Com isso, as amostras apresentavam uma 

concentração de 2,5 x 106 espermatozóides por mL no momento de serem analisadas 

pela técnica de citometria de fluxo. Todas as amostras tiveram 10.000 células analisadas. 

No gráfico 2 está apresentado um exemplo de gráfico de pontos gerados pelo software 

AIML-membrana plasmática lesada e membrana acrossomal não reagida. 
ARML-membrana plasmática lesada e membrana acrossomal reagida. 
AIMI-membrana plasmática íntegra e membrana acrossomal não reagida. 
ARMI-membrana plasmática íntegra e membrana acrossomal reagida. 
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BD FACSDiva 6.0 após a contagem da amostra. A marcação com a sonda JC-1 permite a 

classificação das células em três categorias, a saber (Gráfico 2): 1-com alto potencial de 

membrana mitocondrial (AP), 2-com médio potencial de membrana mitocondrial (MP) e 

3-com baixo potencial de membrana mitocondrial (BP). Ressalta-se que para fins da 

análise estatística considerou-se a somatória das células com potencial de membrana 

mitocondrial (CP sendo que CP=AP+MP). 

 

 

 
Gráfico 2 - Gráfico de pontos gerado pela análise de 10.000 células por citometria de 

fluxo. Amostra corada com a sonda JC-1 permitindo a classificação dos 
espermatozóides eqüinos em três categorias – Pirassununga - 2009 

 

 

5.9 AVALIAÇÃO DA PEROXIDAÇÃO DAS MEMBRANAS ESPERMÁTICAS POR 

CITOMETRIA DE FLUXO  

  

 

Foram retiradas alíquotas de sêmen durante as etapas de análise (Figura 1) a fim 

de obter amostras diluídas em TALPm (Anexo A) com 5 x 106 espermatozóides/mL e 

com um volume final de 499,5 µL. Estas foram então coradas com 0,5 µL da sonda C11-

BODIPY581/591(1 mg/mL, D-3861, Molecular Probes Inc., Eugene, Oregon, EUA) por 30 

AP- alto potencial de membrana mitocondrial. 
MP- médio potencial de membrana mitocondrial. 
BP- baixo potencial de membrana mitocondrial. 
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minutos a 37°C. Passado o período de incubação, foi transferida para outro microtubo 

145 µL desta solução, agora, corada com a sonda C11-BODIPY581/591. A esta amostra foi 

adicionado 2 µL de Hoechst 33342 (40 µg/mL, H-1399, Molecular Probes Inc., Eugene, 

Oregon, EUA) com posterior incubação por 10 minutos a 37°C. O uso desta sonda teve 

como objetivo, corar o DNA das células espermáticas para que não houvesse a contagem 

de forma equivocada de partículas com o mesmo tamanho e granulosidade do 

espermatozóide. 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. Após 5 minutos de incubação a 37°C, os 

espermatozóides foram diluídos com a adição de 150 µL de TALPm e transferidos para 

tubos graduados de 15 mL (37°C). Com isso, as amostras apresentavam uma 

concentração de 2,5 x 106 espermatozóides por mL no momento de serem analisadas 

por citometria de fluxo. Foram analisadas 10.000 células por amostra. O gráfico 3a 

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 viáveis (IP negativo) 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 (Gráfico 3b), esta faixa captada corresponde às células que estão sofrendo ação 

da peroxidação. 
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Gráfico 3 - Gráfico de pontos (A) gerado pela análise por citometria de fluxo em amostra 
corada com a associação das sondas fluorescentes C11-BODIPY, H33342 e IP. 
No gráfico de pontos podem-se observar duas categorias distintas, sendo que 
o quadrante MPI contém os espermatozóides eqüinos com a membrana 
plasmática íntegra e selecionados para a avaliação da intensidade da 
peroxidação das membranas. O histograma (B) apresenta a população 
selecionada MPI que está sendo analisada quanto à distribuição da 
fluorescência captada no fotomultiplicador com band pass de 530 ±15 nm 
(células com peroxidação lipídica). O valor obtido é indicado no quadro como 
a média e a mediana em unidades arbitrárias (ua) – Pirassununga - 2009 

 

 

5.10 AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE (FLUIDEZ) DA MEMBRANA PLASMÁTICA POR 

CITOMETRIA DE FLUXO 

 

 

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

de fluxo (FLESCH et al., 1999; RATHI et al., 2001), as amostras foram incubadas em 

solução de TALPm (Anexo A) na concentração de 5 x 106 espermatozóides/mL em um 

volume final de 147 µL. Foram então adicionados 2 µL de Hoechst 33342 (40 µg/mL, H-

A B 
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1399, Molecular Probes Inc., Eugene, Oregon, EUA) com posterior incubação por 10 

minutos a 37°C. O uso desta sonda teve como objetivo, corar o DNA das células 

espermáticas para que não houvesse a contagem de forma equivocada de partículas com 

o mesmo tamanho e granulosidade do espermatozóide. Em seguida 0,5 µL a sonda 

fluorescente Yo-Pro-1 foi adicionada a amostra (7,5 µM-Molecular Probes Inc., Eugene, 

Oregon, EUA) obtendo-se uma concentração final de 25 nM. O Yo-Pro-1 é impermeável a 

membrana plasmática íntegra, se ligando ao DNA das células com a membrana 

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

ser adicionada da sonda fluorescente merocianina 540 (810 µM-Molecular Probes Inc., 

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

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

diluídas em 150 µL de TALPm e analisadas por citometria de fluxo, no qual foi avaliado 

as porcentagens de espermatozóides viáveis (Yo-Pro-1 negativo) com aumento na 

desordem da bicamada lipídica (Merocianina 540 positivo). O gráfico 4 apresenta um 

exemplo de gráfico de pontos gerados pelo software BD FACSDiva 6.0 após a contagem 

da amostra. A coloração com Merocianina 540 mostrou duas populações distintas de 

células viáveis (Yo-Pro-1 negativa), uma que é caracterizada pelas células com emissão 

de baixa fluorescência e outra que é caracterizada por alta (captado no long pass-595 e 

band-pass-610/20). Os espermatozóides com baixa emissão de fluorescência são 

considerados não capacitados, enquanto que as células que apresentam alta emissão de 

fluorescência são caracterizadas como capacitadas (alto grau de desorganização da 

bicamada lipídica; Gráfico 4).  
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Gráfico 4 - Gráfico de pontos gerado pela análise por citometria de fluxo, neste caso as 

células foram coradas com a associação do H33342, Yo-Pro-1 e da 
Merocianina 540 permitindo a classificação dos espermatozóides eqüinos em 
três categorias – Pirassununga - 2009 

 

 

5.11 DETECÇÃO POR CITOMETRIA DE FLUXO DA FOSFORILAÇÃO DO AMINOÁCIDO 

TIROSINA PRESENTE NA SUPERFÍCIE DA MEMBRANA PLASMÁTICA 

 

 

As amostras de sêmen foram diluídas em TALPm (Anexo A) a fim de se obter uma 

concentração final de 1 x 106 espermatozóides/mL em um volume final de 141 µL. 

Foram então adicionados 2 µL de Hoechst 33342 (40 µg/mL, H-1399, Molecular Probes 

Inc., Eugene, Oregon, EUA) com posterior incubação por 10 minutos a 37°C. Em seguida, 

foi adicionado 6 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 2 µg/mL de anticorpo. Neste mesmo 

momento foi adicionado à amostra 3 µL de Iodeto de Propídio (0,5 mg/mL, L0770, 

Sigma-Aldrich Co., Saint Louis, Missouri, EUA) a fim de retirar da análise as células que 

apresentavam lesão na membrana plasmática. Em seguida a amostra foi incubada por 5 

minutos a 37°C para então ser submetida à análise por citometria de fluxo (ANDRADE et 

NCMPI- espermatozóide não capacitado com membrana plasmática íntegra. 
MPL- espermatozóide com membrana plasmática lesada. 
CAPAC- espermatozóide capacitado e com membrana plasmática íntegra. 
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al., 2008). O gráfico 5a 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 viáveis 

(IP negativo) 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 (Gráfico 5b), esta faixa captada corresponde às células que estão 

marcadas pelo anticorpo.  

 

 

Gráfico 5- Gráfico de pontos (A) gerado 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. No gráfico de pontos podem-se 
observar duas categorias distintas, sendo a MPI os espermatozóides eqüinos 
com a membrana plasmática íntegra e selecionados para a avaliação da 
detecção dos resíduos de tirosina presentes na superfície da célula. O 
histograma (B) apresenta a população selecionada MPI que está sendo 
analisada quanto à distribuição da fluorescência captada no fotomultiplicador 
com band pass de 530 ±15 nm (células marcadas com o anticorpo 
antifosfotirosina). O valor obtido é indicado no quadro como a média e a 
mediana em unidades arbitrárias (ua) – Pirassununga - 2009 

  

 

B  A 
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5.12 AVALIAÇÃO COMPUTADORIZADA DAS CARACTERÍSTICAS DA MOTILIDADE E 

DETECÇÃO DA POPULAÇÃO HIPERATIVADA  

 

 

 Com a finalidade de examinar o padrão de motilidade dos espermatozóides antes 

e após a criopreservação, e nos diferentes tratamentos, as amostras foram examinadas 

pelo sistema de análise computadorizada do sêmen (CASA) usando o aparelho Hamilton 

Thorne Research Motility Analyser (HTM-IVOS, Versão 12.3, Hamilton Thorn Research, 

Beverly, Massachusetts, USA, Figura 2), sendo que para a análise do movimento 

espermático utilizou-se o programa Animal Motility. Foram previamente realizados 

ajustes (set up) no equipamento para a análise do sêmen eqüino (Anexo B) e escolha 

manual do campo de leitura e análise, sendo selecionados no mínimo 5 campos por 

amostra. As características analisadas foram: motilidade total (%), motilidade 

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

velocidade curvilinear (VCL, µm/s), amplitude do deslocamento lateral da cabeça (ALH, 

µm), freqüência de batimento (BCF, Hz), retilinearidade (STR, %) e linearidade (LIN, %); 

cujas definições foram descritas por Arruda (2000). Conjuntamente a estas análises 

realizou-se o ajuste da ferramenta Edit/Sort, usada para avaliar a porcentagem de 

células hiperativadas na amostra. O espermatozóide eqüino foi considerado como 

hiperativado quando este apresentava VCL> 180 µm/s e um ALH > 12 µm, assim como 

descrito por Rathi et al. (2001). 

 

 

Figura 2 - HTM-IVOS, Versão 12.3, Hamilton Thorn 
Research, Beverly, Massachussetts, USA. 
(Proc. FAPESP-05/60591-6) 
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5.13 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Os efeitos obtidos dos procedimentos experimentais foram analisados com prévia 

verificação da normalidade dos resíduos e da homogeneidade das variâncias. As 

variáveis dependentes não atenderam às premissas estatísticas, então foram submetidas 

à transformação em arco-seno. Os dados transformados 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 três 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 Fisher (LSD). As hipóteses testadas foram 

consideradas significativas quando p < 0,05.  

As tabelas da análise de variância estão representadas a seguir, sendo a primeira 

usada na análise do efeito da criopreservação (Tabela 2) e a segunda usada para 

verificar o efeito dos tratamentos em função do tempo (Tabela 3).  

 

 

Tabela 2 - Análise de variância para delineamento com 2 tratamentos, 4 garanhões – 
Pirassununga - 2009 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte de Variação Grau de Liberdade

Tratamento 1
Garanhão (Bloco) 3

Resíduo 35
Total 39
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Tabela 3 - Análise de variância para delineamento com 3 tratamentos, 4 garanhões e 3 
diferentes tempos de amostragem – Pirassununga - 2009 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte de Variação Grau de Liberdade

Tratamento 2
Garanhão (Bloco) 3

Resíduo A 54
Parcela 59
Tempo 2

Tempo*tratamento 4
Tempo*bloco 6

Resíduo B 108
Sub-parcela 179



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 RESULTADOS 

 

 



Resultados 77 
 

André Furugen Cesar de Andrade 

6 RESULTADOS 

 

 

Nesta seção encontram-se descritos os resultados obtidos no presente 

experimento.  

 

 

6.1 EFEITO DA CRIOPRESERVAÇÃO SOBRE AS CÉLULAS ESPERMÁTICAS 

 

 

Neste tópico serão apresentados os resultados do efeito da técnica de 

criopreservação sobre as mudanças semelhantes à capacitação. 

 

 

6.1.1 EFEITO DA CRIOPRESERVAÇÃO NA REAÇÃO ACROSSÔMICA 

 

 

 Após a descongelação das amostras verificou-se que não houve aumento 

(p>0,05) no número de espermatozóides viáveis com membrana acrossomal reagida 

(ARMI) em relação ao sêmen in natura (Gráfico 6), o que houve foi uma redução 

(p<0,05) das células com membrana plasmática íntegra (MI – valor da somatória das 

populações ARMI e AIMI). A categoria de células considerada viável mas com a 

membrana plasmática reagida (ARMI) teve uma redução significativa (p<0,05) após o 

processo de criopreservação das células. A população de células com a membrana 

acrossomal e plasmática íntegras (AIMI) teve uma redução de aproximadamente 

46,68 % enquanto que a categoria ARMI apresentou uma redução de 72,97 %. 
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Gráfico 6- Médias ±erros padrão da quantidade de células (%) com membrana 
acrossomal íntegra e membrana plasmática íntegra (AIMI), células com 
acrossoma reagido e membrana plasmática íntegra (ARMI), células com 
membrana acrossomal íntegra (MAI) e células com membrana plasmática 
íntegra (MPI) no sêmen eqüino in natura e pós-descongelação – 
Pirassununga - 2009 

 

 

6.1.2 EFEITO DE CRIOPRESERVAÇÃO NO POTENCIAL DE MEMBRANA MITOCONDRIAL 

 

 

 Foram considerados espermatozóides com potencial de membrana mitocondrial 

as células pertencentes, no momento da análise por citometria de fluxo, aos quadrantes 

de alto e médio potencial de membrana mitocondrial (Gráfico 2-item 5.8). Como 

resultado, observou-se que a criopreservação leva a uma redução (p<0,05) na população 

de células com potencial de membrana mitocondrial (Gráfico 7).  

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 
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Gráfico 7 - Médias ±erros padrão da quantidade de células (%) com potencial de 

membrana mitocondrial (CP) no sêmen eqüino in natura e pós-
descongelação – Pirassununga - 2009 

 

 

6.1.3 CONSEQÜÊNCIA DA CRIOPRESERVAÇÃO SOBRE A PEROXIDAÇÃO DAS MEMBRANAS ESPERMÁTICAS 

 

 

 Houve um aumento (p<0,05) na intensidade da fluorescência captada pelo 

fotomultiplicador com Band pass de 530 ±15 (Gráfico 8), este resultado corresponde a 

uma maior peroxidação das membranas dos espermatozóides viáveis após todo o 

processo que envolve a congelação do sêmen eqüino. (aumento de aproximadamente 

1,74 vezes).  

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 
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Gráfico 8 - Médias ±erros padrão dos valores lineares médios da intensidade da 

fluorescência da população espermática com membrana plasmática 
íntegra e coradas com a sonda fluorescente C11-BODIPY581/591 (IFPERMI) 
no sêmen eqüino in natura e pós-descongelação. Os valores estão 
representados em unidades arbitrárias (ua) – Pirassununga - 2009 

 

 

6.1.4 CONSEQÜÊNCIA DA CRIOPRESERVAÇÃO NA ESTABILIDADE DA MEMBRANA PLASMÁTICA 

 

 

 A associação das sondas H33342, Yo-Pro-1 e Merocianina 540 ao ser analisada 

pela citometria de fluxo deu origem a três subpopulações distintas (Gráfico 4-item 5.10): 

células coradas com o Yo-Pro-1, sem estar positiva para a Merocianina 540 (células com 

membrana plasmática lesada e consideradas inviáveis, quadrante MPL), células não 

coradas com o Yo-Pro-1 (células com a membrana plasmática íntegra e consideradas 

viáveis) com baixo sinal de fluorescência para a Merocianina 540 (células não 

capacitadas, quadrante NCMPI) e células com alto sinal de fluorescência para a 

Merocianina 540 mas com baixo sinal de fluorescência para o Yo-Pro-1 (células viáveis 

consideradas capacitadas, já que possuem uma alta desorganização de sua bicamada 

lipídica, quadrante CAPAC). O sêmen descongelado apresentou uma redução 

significativa (p<0,05) no número de células negativas para o corante YO-PRO-1 (Gráfico 

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 
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9). A população considerada não capacitada (NCAP) teve uma diminuição de 52,91 % de 

células apresentando integridade na estrutura da membrana plasmática. Já a população 

positiva para o corante Merocianina 540 apresentou uma queda de 82,91 % 

evidenciando assim a maior fragilidade ao processo de criopreservação nos 

espermatozóides capacitados.  

 

 

 
Gráfico 9 - Médias ±erros padrão da quantidade de células (%) viáveis não capacitadas 

(NCAP) e células viáveis capacitadas (CAP) no sêmen eqüino in natura e 
pós-descongelação – Pirassununga - 2009 

 

 

6.1.5 EFEITO DA CRIOPRESERVAÇÃO NA FOSFORILAÇÃO DOS RESÍDUOS DE TIROSINA PRESENTES NA 

SUPERFÍCIE DO ESPERMATOZÓIDE  

 

 

 As amostras de sêmen descongeladas apresentaram em média um aumento na 

emissão da intensidade de fluorescência (IFMPIANT-p<0,05) o que significa que houve 

um aumento na ligação do anticorpo antifosfotirosina na superfície da membrana 

plasmática do espermatozóide criopreservado. Os valores no sêmen descongelado 

(Gráfico 10) foram 5,20 vezes maiores do que os encontrados nas amostras in natura. 

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 
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Ressalta-se que a esta análise foi associada a sonda IP a fim de excluir as células com 

membrana plasmática lesada, evitando assim contagem de células com a membrana 

plasmática lesada.  

 

 

 
Gráfico 10 - Médias ±erros padrão dos valores lineares médios da intensidade da 

fluorescência emitida pela população espermática com membrana 
plasmática íntegra e marcada com o anticorpo antifosfotirosina conjugado 
a uma fluoresceína (IFMPIANT) no sêmen eqüino in natura e pós-
descongelação. Os valores estão representados em unidades arbitrárias 
(ua) – Pirassununga - 2009 

 

 

6.1.6 EFEITO DA CONGELAÇÃO SOBRE A HIPERATIVAÇÃO ESPERMÁTICA 

 

 

 O sêmen descongelado apresentou uma redução (p<0,05) na porcentagem de 

células consideradas hiperativadas (células com VCL> 180 µm/s e um ALH > 12 µm) 

(Gráfico 11).  

 

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 
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Gráfico 11 - Médias ±erros padrão da quantidade de células (%) hiperativadas (HIPER) 

no sêmen eqüino in natura e pós-descongelação – Pirassununga - 2009 
 

 

6.1.7 EFEITO DA CRIOPRESERVAÇÃO NAS CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO ESPERMÁTICO 

 

 

A criopreservação levou a redução (p<0,05) nos valores das seguintes 

características avaliadas pela análise computadorizada do sêmen (CASA); motilidade 

total (%), motilidade progressiva (%), células rápidas (%) (Gráfico 12), além de reduzir 

(p<0,05) as velocidades (VAP, VSL e VCL-Gráfico 13) o BCF (Gráfico 14) e a amplitude do 

deslocamento lateral da cabeça (ALH, Gráfico 15). Porém a criopreservação levou a um 

aumento (p<0,05) na retilinearidade (STR, Gráfico 16) e não alterou (p>0,05) a 

lineridade (LIN, Gráfico 16). 

 

 

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 
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Gráfico 12 - Médias ±erros padrão da quantidade de células (%) classificadas com 

motilidade total (MT), motilidade progressiva (MP) e como células rápidas 
(RAP) no sêmen eqüino in natura e pós-descongelação – Pirassununga - 
2009 

 

 

 
 

Gráfico 13 - Médias ±erros padrão das velocidades (µm/s) de trajeto (VAP), progressiva 
(VSL) e curvilinear (VCL) no sêmen eqüino in natura e pós-descongelação – 
Pirassununga - 2009 

 
 

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 
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Gráfico 14 - Médias ±erros padrão da freqüência de batimentos (BCF, Hz) no sêmen 
eqüino in natura e pós-descongelação – Pirassununga - 2009 

 

 

 

 
Gráfico 15 - Médias ±erros padrão da amplitude do deslocamento lateral da cabeça do 

espermatozóide (ALH, µm) no sêmen eqüino in natura e pós-
descongelação – Pirassununga - 2009 

 
 

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 



Resultados 86 
 

 

 
Gráfico 16 - Médias ±erros padrão da retilinearidade (STR, %) e linearidade (LIN, %) no 

sêmen eqüino in natura e pós-descongelação – Pirassununga - 2009 
 

 

6.2 EFEITO DA ADIÇÃO DO PLASMA SEMINAL SOBRE AS MUDANÇAS SEMELHANTES À 

CAPACITAÇÃO E A PEROXIDAÇÃO DAS MEMBRANAS EM FUNÇÃO DO TEMPO 

 

 

Neste tópico serão abordados os efeitos da adição dos tratamentos em função do 

tempo de incubação. Ressalta-se que às variáveis estudadas foram estatisticamente 

significativas para a interação entre o tempo e o tratamento, desta maneira não se pode 

estudar os efeitos principais em separado com exceção das variáveis intensidade da 

fluorescência emitida pela população espermática com membrana plasmática íntegra e 

ligada ao anticorpo antifosfotirosina conjugado a fluoresceína (IFMPIANT), porcentagem 

de células capacitadas (CAP) e intensidade da fluorescência emitida pela população 

espermática com membrana plasmática íntegra e com aumento da peroxidação das 

membranas (IFPERMI). 

 

 

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 
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6.2.1 EFEITO DA ADIÇÃO DO PLASMA SEMINAL SOBRE A REAÇÃO ACROSSOMAL E A INTEGRIDADE DA 

MEMBRANA PLASMÁTICA EM FUNÇÃO DO TEMPO DE INCUBAÇÃO COM OS TRATAMENTOS 

 

 

 Inicialmente (tempo 0) a adição de 20 % de plasma seminal, seja o autólogo ou o 

homólogo, levou a um aumento (p<0,05) na categoria de células com membranas 

plasmática e acrossomal íntegras (Gráfico 17). Fato este que se inverteu nos outros dois 

tempos de amostragem (60 e 120 minutos; Gráfico 17). 

 

 

 

Gráfico 17 - Médias ±erros padrão da quantidade de células (%) com membranas 
acrossomal e plasmática íntegras (AIMI) no sêmen eqüino após a adição de 
diluidor para criopreservação sem crioprotetor (DIL), deste com 20 % de 
plasma seminal autólogo (v/v) (PA) ou com 20 % de plasma seminal 
homólogo (v/v) (PH), nos diferentes tempos de amostragem (0, 60 e 120 
minutos de incubação a 37˚C) – Pirassununga - 2009 

 

 

 O plasma seminal homólogo quando adicionado ao sêmen descongelado (tempo 

0) diminui (p<0,05; Gráfico 18) a quantidade de células com a membrana plasmática 

íntegra e o acrossoma reagido (ARMI), já o autólogo não teve o mesmo efeito neste 

período permanecendo igual (p>0,05) ao grupo DIL. Passados 60 minutos da incubação 

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 
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nos tratamentos houve um aumento significativo (p<0,05) no número de 

espermatozóides viáveis com o acrossoma reagido nos grupos PA e PH, ambos em 

relação ao DIL. Já aos 120 minutos de incubação houve um aumento (p<0,05) desta 

categoria de células no grupo DIL em relação ao PH. Neste momento (tempo 120) o 

grupo PA não apresentou diferença em relação aos outros tratamentos.  

 

 

 
Gráfico 18 - Médias ±erros padrão da quantidade de células (%) com membrana 

plasmática íntegra e membrana acrossomal reagida (ARMI) no sêmen 
eqüino após a adição de diluidor para criopreservação sem crioprotetor 
(DIL), deste com 20 % de plasma seminal autólogo (v/v) (PA) ou com 
20 % de plasma seminal homólogo (v/v) (PH), nos diferentes tempos de 
amostragem (0, 60 e 120 minutos de incubação a 37˚C) – Pirassununga - 
2009 

 

 

No tempo 0 a variável células com membrana acrossomal íntegra (MAI), apenas 

aumentou (p<0,05) no grupo PA permanecendo inalterada (p>0,05) nos outros dois 

grupos (DIL e PH; Gráfico 19). Já nas amostras analisadas nos tempo 60 e 120 minutos 

após incubação não foi possível identificar nenhuma mudança significativa (p>0,05; 

Gráfico 19). 

 

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 
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Gráfico 19 - Médias ±erros padrão da quantidade de células com membrana acrossomal 

íntegra (MAI) no sêmen eqüino após a adição de diluidor para 
criopreservação sem crioprotetor (DIL), deste com 20 % de plasma seminal 
autólogo (v/v) (PA) ou com 20 % de plasma seminal homólogo (v/v) (PH), 
nos diferentes tempos de amostragem (0, 60 e 120 minutos de incubação a 
37˚C) – Pirassununga - 2009 

 

 

 A adição do plasma (autólogo ou homólogo) exerceu um efeito positivo (p<0,05) 

na integridade da membrana plasmática (MI) logo após sua adição ao sêmen 

descongelado (tempo 0; Gráfico 20). Fato este que foi modificado nos tempos 60 e 120 

minutos após o início de incubação. Nestes outros dois tempos de amostragem o grupo 

DIL apresentou uma maior quantidade de células apresentando integridade da 

membrana plasmática quando comparado ao sêmen descongelado e adicionado de 

plasma seminal (autólogo e homólogo; Gráfico 20). 

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 
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Gráfico 20 - Médias ±erros padrão da quantidade (%) de células com membrana 

plasmática íntegra (MI) no sêmen eqüino após a adição de diluidor para 
criopreservação sem crioprotetor (DIL), deste com 20 % de plasma 
seminal autólogo (v/v) (PA) ou com 20 % de plasma seminal homólogo 
(v/v) (PH), nos diferentes tempos de amostragem (0, 60 e 120 minutos de 
incubação a 37˚C) – Pirassununga - 2009 

 

 

6.2.2 EFEITO DA ADIÇÃO DOS TRATAMENTOS NO POTENCIAL DE MEMBRANA MITOCONDRIAL  

 

 

 No tempo 0 a adição de plasma seminal (autólogo e homólogo) não alterou 

(p>0,05) a quantidade de células com potencial de membrana mitocondrial, mas aos 60 

e aos 120 minutos foi observada uma redução significativa (p<0,05) desta variável em 

ambos os grupos adicionados de plasma seminal (Gráfico 21).  

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 
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Gráfico 21 - Médias ±erros padrão da quantidade de células (%) com potencial de 
membrana mitocondrial (CP) após a adição de diluidor para 
criopreservação sem crioprotetor (DIL), deste com 20 % de plasma 
seminal autólogo (v/v) (PA) e com 20 % de plasma seminal homólogo 
(v/v) (PH), nos diferentes tempos de amostragem (0, 60 e 120 minutos de 
incubação a 37˚C) – Pirassununga - 2009 

 

 

6.2.3 CONSEQÜÊNCIA DA ADIÇÃO DOS TRATAMENTOS EM FUNÇÃO DO TEMPO SOBRE A PEROXIDAÇÃO DAS 

MEMBRANAS ESPERMÁTICAS  

 

 

 Esta variável não apresentou interação entre tempo e tratamento (p>0,05), sendo 

então possível a análise dos efeitos principais. Não houve modificações (p>0,05) na 

intensidade de fluorescência emitida pelas células viáveis (IFPERMI) 

independentemente do tratamento adicionado (Gráfico 22). Ao se analisar o efeito de 

tempo, foi verificado que a intensidade de fluorescência emitida aumentou (p=0,02) ao 

longo do tempo (Gráfico 22). 

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 
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Gráfico 22 - Médias ±erros padrão dos valores lineares médios da intensidade de 

fluorescência emitida pelas células viáveis (IFPERMI; u.a.) do sêmen 
eqüino após a adição de diluidor para criopreservação sem crioprotetor 
(DIL), deste com 20 % de plasma seminal autólogo (v/v) (PA) ou com 
20 % de plasma seminal homólogo (v/v) (PH), nos diferentes tempos de 
amostragem (0, 60 e 120 minutos de incubação a 37˚C) – Pirassununga - 
2009 

 

 

6.2.4 EFEITO DA ADIÇÃO DO PLASMA SEMINAL EM FUNÇÃO DO TEMPO NA MANUTENÇÃO DA 

ESTABILIDADE (FLUIDEZ) DA MEMBRANA PLASMÁTICA 

 

 

 A adição dos tratamentos não alterou (p>0,05) a estabilidade da membrana 

plasmática no tempo 0, só levando a uma redução (p<0,05) significativa aos 60 e aos 120 

minutos de incubação nos grupos PA e PH, sendo que ambos em comparação ao DIL 

(Gráfico 23). 

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 
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Gráfico 23 - Médias ±erros padrão da quantidade de células (%) não capacitadas (NCAP) 
no sêmen eqüino após a adição de diluidor para criopreservação sem 
crioprotetor (DIL), deste com 20 % de plasma seminal autólogo (v/v) (PA) 
ou com 20 % de plasma seminal homólogo (v/v) (PH), nos diferentes 
tempos de amostragem (0, 60 e 120 minutos de incubação a 37˚C) – 
Pirassununga - 2009 

 

 

 A adição do plasma seminal (autólogo e homólogo) levou a uma redução (p=0,02) 

no número de células capacitadas (CAP) independentemente do tempo (não houve 

interação tempo x tratamento-p>0,05) de incubação quando comparado ao grupo DIL 

(Gráfico 24).  

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 
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Gráfico 24 - Médias ±erros padrão da quantidade de células (%) capacitadas (CAP) no 

sêmen eqüino após a adição de diluidor para criopreservação sem 
crioprotetor (DIL), deste com 20 % de plasma seminal autólogo (v/v) (PA) 
ou com 20 % de plasma seminal homólogo (v/v) (PH), nos diferentes 
tempos de amostragem (0, 60 e 120 minutos de incubação a 37˚C) – 
Pirassununga - 2009 

 

 

6.2.5 EFEITO DA ADIÇÃO DO PLASMA SEMINAL EM FUNÇÃO DO TEMPO SOBRE A FOSFORILAÇÃO DOS 

RESÍDUOS DE TIROSINA PRESENTES NA SUPERFÍCIE DO ESPERMATOZÓIDE  

 

 

 Para esta variável não houve efeito significativo (p<0,05) da interação entre 

tempo e tratamento, desta maneira foi possível estudar os efeitos principais. Houve uma 

redução (p=0,02) na intensidade de fluorescência captada nos grupos PA e PH (Gráfico 

25), resultado que evidência a redução da quantidade de proteínas fosforiladas 

presentes na superfície da célula espermática. Esta redução de proteínas fosforiladas 

ocorreu devido à adição de plasma seminal (20%). 

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 
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Gráfico 25 - Médias ±erros padrão dos valores lineares médios da intensidade de 

fluorescência emitida pelas células viáveis (IFPIANT; u.a.) do sêmen 
eqüino após a adição de diluidor para criopreservação sem crioprotetor 
(DIL), deste com 20 % de plasma seminal autólogo (v/v) (PA) ou com 
20 % de plasma seminal homólogo (v/v) (PH), nos diferentes tempos de 
amostragem (0, 60 e 120 minutos de incubação a 37˚C) – Pirassununga - 
2009 

 

 

6.2.6 EFEITO DA ADIÇÃO DOS TRATAMENTOS EM FUNÇÃO DO TEMPO SOBRE A POPULAÇÃO DE CÉLULAS 

HIPERATIVADAS  

 

 

Após a adição dos tratamentos (tempo 0) houve apenas aumento (p<0,05) na 

população das células hiperativas no grupo PH, este em relação ao DIL. Permanecendo 

inalterada a população hiperativa do grupo PA, quando comparada aos outros dois 

tratamentos (Gráfico 26). Já no tempo 60 minutos os tratamentos não diferiram 

(p<0,05) entre si. Porém aos 120 minutos ocorreu uma redução significativa desta 

variável nos grupos PA e PH em relação ao DIL (Gráfico 26). 

 

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 



Resultados 96 
 

 

 
Gráfico 26 - Médias ±erros padrão da quantidade de células (%) hiperativadas após a 

adição de diluidor para criopreservação sem crioprotetor (DIL), deste com 
20 % de plasma seminal autólogo (v/v) (PA) e com 20 % de plasma seminal 
homólogo (v/v) (PH), nos diferentes tempos de amostragem (0, 60 e 120 
minutos de incubação a 37˚C) – Pirassununga - 2009 

 

 

6.2.7 EFEITO DA ADIÇÃO DOS TRATAMENTOS EM FUNÇÃO DO TEMPO NAS CARACTERÍSTICAS DO 

MOVIMENTO ESPERMÁTICO 

 

 

Após a adição dos tratamentos (tempo 0) a motilidade total não foi alterada 

(p>0,05) em nenhum dos grupos (Gráfico 27). Entretanto, após 60 minutos de incubação 

os valores da motilidade total foram reduzidos (p<0,05) em ambos os grupos 

adicionados com plasma seminal (autólogo e homólogo) quando comparado ao grupo 

DIL. Este resultado permaneceu após os 120 minutos de incubação (Gráfico 27).  

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 
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Gráfico 27 - Médias ±erros padrão da quantidade de células com motilidade total (MT, 

%) após a adição de diluidor para criopreservação sem crioprotetor (DIL), 
deste com 20 % de plasma seminal autólogo (v/v) (PA) ou com 20 % de 
plasma seminal homólogo (v/v) (PH), nos diferentes tempos de 
amostragem(0, 60 e 120 minutos de incubação a 37˚C) – Pirassununga - 
2009 

 

 

 A motilidade progressiva teve seu valor reduzido (p<0,05) no grupo adicionado 

de plasma seminal homólogo (PH) logo após a adição dos tratamentos (tempo 0), esta 

redução foi apenas em relação ao grupo DIL (Gráfico 28). Já aos 60 e 120 minutos de 

incubação a motilidade progressiva foi inferior (p<0,05) em ambos os grupos 

adicionados de plasma que possuíam valores similares (p>0,05) entre si (Gráfico 28). 

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 
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Gráfico 28 - Médias ±erros padrão da quantidade de células com motilidade progressiva 

MP, %) após a adição de diluidor para criopreservação sem crioprotetor 
(DIL), deste com 20 % de plasma seminal autólogo (v/v) (PA) ou com 20 % 
de plasma seminal homólogo (v/v) (PH), nos diferentes tempos de 
amostragem (0, 60 e 120 minutos de incubação a 37˚C) – Pirassununga - 
2009 

 

 

 No tempo 0, a porcentagem de células rápidas não foi influenciada (p>0,05) pela 

adição dos tratamentos (Gráfico 29). Fato este, alterado aos 60 minutos no qual os 

grupos adicionados de plasma seminal (PA e PH) tiveram a quantidade de células 

rápidas reduzidas em relação ao DIL. Contudo aos 120 minutos os valores da quantidade 

das células rápidas diferiram entre os três grupos (DIL>PA>PH, p<0,05; Gráfico 29). 

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 
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Gráfico 29 - Médias ±erros padrão da quantidade de células (CR, %) rápidas após a 

adição de diluidor para criopreservação sem crioprotetor (DIL), deste com 
20 % de plasma seminal autólogo (v/v) (PA) ou com 20 % de plasma 
seminal homólogo (v/v) (PH), nos diferentes tempos de amostragem (0, 
60 e 120 minutos de incubação a 37˚C) – Pirassununga - 2009 

 

 

 A velocidade de trajeto (VAP) não teve seus valores diferidos (p>0,05) entre os 

tratamentos no tempo 0 (Gráfico 30). Porém seus valores foram reduzidos (p<0,05), no 

tempo 60 minutos, tanto no grupo PA quanto para o PH. Os valores da VAP para os 

grupos PA e PH permaneceram reduzidos no tempo 120 minutos, quando comparados 

aos valores obtidos no DIL(Gráfico 30). 

  

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 
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Gráfico 30 - Médias ±erros padrão da variável velocidade de trajeto (VAP, µm/s) após a 
adição de diluidor para criopreservação sem crioprotetor (DIL), deste com 
20 % de plasma seminal autólogo (v/v) (PA) ou com 20 % de plasma 
seminal homólogo (v/v) (PH), nos diferentes tempos de amostragem (0, 60 
e 120 minutos de incubação a 37˚C) – Pirassununga - 2009 

 

 

 A distribuição do sêmen nos tratamentos (tempo 0) não provocou diferenças 

(p>0,05) entre as velocidades progressivas (VSL; Gráfico 31). Entretanto aos 60 minutos 

houve uma redução na VSL para os grupos PA e PH que permaneceram inferiores ao DIL, 

também, aos 120 minutos (Gráfico 31). 

 

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 
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Gráfico 31 - Médias ±erros padrão da velocidade progressiva (VSL, µm/s) após a adição 

de diluidor para criopreservação sem crioprotetor (DIL), deste com 20 % de 
plasma seminal autólogo (v/v) (PA) ou com 20 % de plasma seminal 
homólogo (v/v) (PH), nos diferentes tempos de amostragem (0, 60 e 120 
minutos de incubação a 37˚C) – Pirassununga - 2009 

 

 

 A adição de plasma seminal (autólogo e homólogo) não reduziu (p>0,05) os 

valores da velocidade curvilinear (VCL) no tempo 0 (Gráfico 32), mas aos 60 e 120 

minutos observou-se uma redução significativa (p<0,05) nos grupos PA e PH  ao se 

comparar com o grupo DIL (Gráfico 32). 

  

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 
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Gráfico 32 - Médias ±erros padrão da velocidade curvilinear (VCL, µm/s) após a adição 

de diluidor para criopreservação sem crioprotetor (DIL), deste com 20 % de 
plasma seminal autólogo (v/v) (PA) ou com 20 % de plasma seminal 
homólogo (v/v) (PH), nos diferentes tempos de amostragem (0, 60 e 120 
minutos de incubação a 37˚C) – Pirassununga - 2009 

 

 

 O plasma seminal (autólogo e homólogo) levou a redução (p<0,05) da freqüência 

de batimentos (BCF) nos tempos 0, 60 e 120 minutos quando comparado ao grupo DIL 

(Gráfico 33). 

  

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 
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Gráfico 33 - Médias ±erros padrão da freqüência de batimentos (BCF, Hz) após a adição 

de diluidor para criopreservação sem crioprotetor (DIL), deste com 20 % de 
plasma seminal autólogo (v/v) (PA) ou com 20 % de plasma seminal 
homólogo (v/v) (PH), nos diferentes tempos de amostragem (0, 60 e 120 
minutos de incubação a 37˚C) – Pirassununga - 2009 

 

 

 A adição do plasma autólogo levou a um aumento (p>0,05) na amplitude de 

deslocamento lateral da cabeça (ALH) em relação ao DIL, isto ocorreu no tempo 0 

(Gráfico 34). Entretanto aos 60 e aos 120 minutos os valores de ALH foram inferiores 

(p<0,05) nos grupos adicionados de 20 % de plasma seminal (Gráfico 34). 

  

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 
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Gráfico 34 - Médias ±erros padrão da amplitude do deslocamento lateral da cabeça 

(ALH, µm) após a adição de diluidor para criopreservação sem 
crioprotetor (DIL), deste com 20 % de plasma seminal autólogo (v/v) (PA) 
ou com 20 % de plasma seminal homólogo (v/v) (PH), nos diferentes 
tempos de amostragem (0, 60 e 120 minutos de incubação a 37˚C) – 
Pirassununga - 2009 

 

 

 A retilinearidade (STR) foi inicialmente (tempo 0) menor (p<0,05) nos grupos 

adicionados com plasma seminal (Gráfico 35). Contudo ao passar o tempo (tempo 60 e 

120 minutos) os valores de STR só foram inferiores (p<0,05) no grupo tratado com 

plasma autólogo (Gráfico 35). 

  

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 
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Gráfico 35 - Médias ±erros padrão da retilinearidade (STR, %) após a adição de diluidor 

para criopreservação sem crioprotetor (DIL), deste com 20 % de plasma 
seminal autólogo (v/v) (PA) ou com 20 % de plasma seminal homólogo 
(v/v) (PH), nos diferentes tempos de amostragem (0, 60 e 120 minutos de 
incubação a 37˚C) – Pirassununga - 2009 

 

 

 Logo após a adição dos tratamentos (tempo 0), houve uma redução (p<0,05) nos 

valores de linearidade nos grupos adicionados de plasma seminal (PA e PH; Gráfico 36). 

Porém nos tempos de amostragem subseqüentes (60 e 120 minutos) este valor só foi 

menor no grupo que estava tratado com plasma seminal autólogo (Gráfico 36). 

  

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 
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Gráfico 36 - Médias ±erros padrão da linearidade (LIN, %) após a adição de diluidor para 

criopreservação sem crioprotetor (DIL), deste com 20 % de plasma seminal 
autólogo (v/v) (PA) ou com 20 % de plasma seminal homólogo (v/v) (PH), 
nos diferentes tempos de amostragem (0, 60 e 120 minutos de incubação a 
37˚C) – Pirassununga - 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (p<0,05). 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

A capacitação é um evento seqüencial que envolve numerosas mudanças 

fisiológicas no espermatozóide como a mudança na fluidez das membranas (HARRISON 

et al., 1996), mudança no padrão da motilidade (SUAREZ; KATZ; OVERSTREET, 1983), 

aumento das sinalizações intracelulares (VISCONTI et al., 2002) e culmina com a reação 

acrossomal após a ligação do espermatozóide a zona pelúcida (GADELLA et al., 2001). O 

acompanhamento destes eventos permitiu verificar se o processo de criopreservação 

leva a mudanças que possam realmente ser consideradas como similares as que 

ocorrem durante a capacitação do espermatozóide eqüino.  

Com as técnicas de análise realizadas no presente experimento foi possível 

verificar que o sêmen in natura apresenta uma população heterogênea (WATSON, 1995; 

SCHEMBRI et al., 2002), constituída de espermatozóides não viáveis (positivo para IP ou 

Yo-pro-1), viáveis não capacitados (negativo para Yo-pro-1 e negativo para Merocianina 

540) e capacitados (negativo para Yo-pro-1 e positivo para Merocianina 540), 

hiperativados, além de células que apesar de serem viáveis possuem o acrossoma 

reagido (negativo para IP e positivo para FITC-PSA), fato que as torna potencialmente 

inférteis já que estas não seriam nem capazes de realizar a ligação a zona pelúcida, 

muito menos ultrapassar esta barreira glicoprotéica que circunda o oócito. 

As células viáveis, identificadas no sêmen in natura como capacitadas, podem ser 

consideradas as responsáveis por fertilizar o oócito de éguas que recebem a cobertura 

ou a inseminação artificial em períodos próximos ou até mesmo pós-ovulatório. 

Acreditamos que estes espermatozóides não precisariam permanecer por um 

determinado período de tempo no trato reprodutivo feminino, para então se tornarem 

aptos a fertilizar o oócito.  

Percebe-se através dos resultados obtidos que o processo de criopreservação lesa 

em maior intensidade as categorias de células que estão capacitadas, hiperativadas ou 

com o acrossoma reagido, mostrando deste modo que a criopreservação tem um efeito 

seletivo. A criopreservação seleciona certas populações, levando deste modo, o sêmen 

descongelado a possuir uma população mais homogenia (WATSON, 1995; OLLERO; 

CEBRIAN-PEREZ; MUIÑO-BLANCO, 1997). 



Discussão 109 
 

André Furugen Cesar de Andrade 

A criopreservação do sêmen não levou a um aumento no número de células 

viáveis seja com o acrossoma reagido, capacitadas ou hiperativadas. Estes resultados 

contrariam diversos trabalhos que relacionam a criopreservação com as mudanças que 

se assemelham a capacitação (FULLER; WHITTINGHAM, 1996; PÉRES et al., 1996; 

CORMIER; SIRARD, BAILEY, 1997; GILLAN; EVANS; MAXWELL, 1997; MAXWELL; 

JOHNSON, 1997; SCHEMBRI et al., 2002; NEILD et al., 2003; BALL, 2008), porém deve-se 

ressaltar que alguns destes trabalhos foram realizados com a técnica da clortetraciclina 

(CTC) como meio de acompanhar e identificar a capacitação. Trabalhos mais recentes 

tiveram como resultados que a refrigeração do sêmen a 5°C (GREEN; WATSON, 2001; 

BRAVO et al., 2005) ou após a criopreservação (THOMAS; MEYER; BALL, 2006) não 

aumentam o número de células viáveis (negativo para Yo-pro-1) capacitadas (positivas 

para a Merocianina 540). Estes autores também descrevem que o padrão de fosforilação 

dos resíduos de tirosina das proteínas dos espermatozóides capacitados diverge do 

encontrado no sêmen submetido à refrigeração ou a criopreservação. 

Nos experimentos que descrevem a ocorrência da criocapacitação, a população 

de células encontradas com o padrão B, quando coradas com CTC, consideradas então 

capacitadas, provavelmente são originadas do aumento intracelular da concentração de 

íons Ca2+ durante a refrigeração a 5°C. Conforme a temperatura da célula espermática 

vai diminuindo ocorre a inibição de certas enzimas, como por exemplo, a inibição da 

enzima Ca2+ATPase, esta enzima é responsável por manter os baixos níveis de Ca2+ no 

interior do espermatozóide. Ressalta-se que estes valores encontrados no interior 

destas células tornam-se superiores aos encontrados em células tratadas com cálcio 

ionóforo (FULLER; WHITTINGHAM, 1996; GREEN; WATSON, 2001). 

Embora um aumento da fluidez das membranas não tenha sido detectado após a 

descongelação das amostras, isto não significa necessariamente que não houve nenhuma 

alteração na membrana plasmática (GREEN; WATSON, 2001). A fase crítica, na qual está 

descrita o “choque frio” ocorre por volta de 15-5°C (DROBNIS et al., 1993; WATSON, 

2000) sendo que neste experimento não foram feitas avaliações durante este período.  

Entretanto, os espermatozóides pós-descongelação apresentaram um aumento 

significativo (p<0,05) quanto à presença de proteínas fosforiladas na superfície da célula 

espermática, ao contrário do que imaginávamos, este aumento não foi acompanhado 

pela quantidade de células classificadas como capacitadas pela análise da associação das 

sondas Yo-pro-1 e Merocianina 540 (FLESCH et al., 1999). Deve ser lembrado que o 
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aparecimento de proteínas com resíduos de tirosina fosforilado na superfície da célula 

espermática ocorre por causa de um aumento da fluidez da membrana (capacitação). O 

aumento de fluidez da membrana plasmática é acompanhado pela fosforilação destas 

proteínas que até então se encontravam no interior da célula e que devido a estas 

fosforilações passam por mudanças de conformação e função. As mudanças que ocorrem 

nestas proteínas permitem que estas sejam expostas na superfície da membrana 

plasmática para então realizarem seu papel, no que supostamente está relacionado com 

a ligação entre o espermatozóide e a zona pelúcida (ASQUITH et al., 2004). Em nosso 

experimento supõe-se que este aumento das proteínas fosforiladas na superfície da 

célula tenha ocorrido em etapas que compõem a criopreservação e gera mudanças 

momentâneas do estado de fluidez da membrana plasmática (ex. durante a refrigeração 

de 15-5°C), fato este que leva a um aumento nas concentrações do íon Ca2+ no interior da 

célula, que então é o suficiente para iniciar a fosforilação de certas proteínas pela via de 

ativação da adenilato ciclase (VISCONTI et al., 1999). 

Outro conhecido mecanismo que leva a fosforilação dos resíduos de tirosina é a 

presença de espécies reativas de oxigênio (AITKEN et al., 1998; LEWIS; AITKEN, 2001; 

BAUMBER et al., 2003; AITKEN et al., 2004). A criopreservação levou a um aumento 

significativo na peroxidação das membranas espermáticas, ou seja, este mecanismo 

soma-se aos outros dois já citados no parágrafo acima como responsáveis pelo 

aparecimento das proteínas fosforiladas na superfície do espermatozóide.  

Salienta-se que após a criopreservação observou-se um aumento no número de 

células com a membrana plasmática lesada. As células lesadas liberam o seu pequeno, 

mas existente conteúdo, podendo alterar o meio em que as células se encontram, desta 

maneira suprindo os fatores necessários para que ocorra a capacitação (VADNAIS; 

ROBERTS, 2007). Dentre estes fatores estimuladores da capacitação encontram-se as 

espécies reativas de oxigênio (AITKEN et al., 1995; AITKEN et al.,1998; BALL, 2008).  

As EROs geradas no processo de criopreservação podem ter como origem as 

mitocôndrias, estas são freqüentemente identificadas como estruturas danificadas após 

o processo de congelação/descongelação (BALL, 2008). As amostras pós-descongelação 

tiveram uma diminuição do potencial de membrana mitocondrial, o que demonstra que 

a sua função foi alterada pela criopreservação. As mitocôndrias quando lesadas são 

incapazes de realizar o metabolismo oxidativo de forma correta, levando a geração de 

EROs (BALL, 2008).  
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Os resultados obtidos levam-nos a acreditar que a técnica de criopreservação tem 

em suas etapas fases nas quais os espermatozóides adquirem características que são 

inerentes a capacitação e a reação acrossômica (presença de proteínas fosforiladas na 

superfície da célula) (ASQUITH et al., 2004; ANDRADE et al., 2008), mas estes estímulos 

parecem ocorrer de maneira precoce e desordenadamente. Esta criocapacitação 

observada no espermatozóide eqüino pós-descongelação pode explicar, em parte, a 

menor sobrevida destas células no trato reprodutivo feminino. 

A adição do plasma seminal homólogo (oriundo de um garanhão com boa 

qualidade seminal e fertilidade comprovada com o uso de sêmen congelado) pós-

descongelação não melhorou a qualidade do sêmen quando comparado ao plasma 

autólogo em nenhuma das características avaliadas, ou seja, diferentemente do que 

ocorre quando este plasma seminal é adicionado antes da congelação e leva a melhoras 

na integridade da membrana plasmática e da motilidade (AURICH et al., 1996; 

HERNÁNDEZ et al., 2007).  

Vadnais et al. (2005) conseguiram uma maior reversão da criocapacitação 

quando adicionado 20 % de plasma seminal ao sêmen descongelado, descrevendo que 

um ou mais componentes do plasma seminal tem a habilidade de inibir a capacitação. 

Porém nestes trabalhos os resultados foram obtidos na espécie suína. Na espécie eqüina 

Andrade et al. (2006) e Arruda et al. (2008) obtiveram os melhores resultados na 

reversão da criocapacitação com a adição de 25 % de plasma seminal. Entretanto, nestes 

trabalhos não se encontra descrita a equação de segundo grau gerada na análise 

estatística dos dados. Esta equação permitiu a obtenção do valor ideal a ser adicionado 

que foi de 22,29 % (ANDRADE et al., 2007). Destaca-se que o plasma seminal quando 

adicionado em valores superiores a 25 % (v/v) prejudica a motilidade espermática 

(ARRUDA et al., 2008). 

O efeito inibitório da capacitação contido no plasma seminal deve ser resultado 

de proteínas que se ligam a superfície e previnem as mudanças na membrana necessária 

para a capacitação e/ou inibem os sinais de transdução de capacitação para outros 

pontos (VADNAIS; ROBERTS, 2007), tendo em vista, que a adição do plasma seminal foi 

capaz de diminuir a quantidade de proteínas fosforiladas na superfície da membrana 

plasmática, além de diminuir a porcentagem de células capacitadas e melhorar a 

integridade da membrana plasmática.  
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Os resultados obtidos poderiam ser mais representativos caso não houvéssemos 

usado um diluidor a base de gema de ovo, já que os constituintes da gema do ovo 

obstruem a ligação à membrana plasmática dos constituintes do plasma seminal 

responsáveis pela reversão da criocapacitação (VADNAIS et al., 2005).  

Nota-se que a adição do plasma seminal apesar de inicialmente ter demonstrado 

efeitos positivos, quanto à diminuição de proteínas da superfície do espermatozóide 

fosforiladas, redução da quantidade de espermatozóides criocapacitados e melhora na 

integridade da membrana plasmática, foi deletério para a maioria das características das 

células analisadas a partir da segunda amostragem que ocorreu após 60 minutos da 

adição dos tratamentos, este fato coincidindo com o que foi citado por Moore, Squires e 

Graham (2005) que observaram queda na motilidade, após 90 minutos da 

descongelação, das amostras com 20 % de plasma seminal.  

O plasma seminal de garanhões contém em sua constituição substâncias que não 

são as ideais para a manutenção da célula em armazenamento (KARESKOSKI; KATILA, 

2008). Uma das substâncias que é descrita como deletéria para a manutenção da 

motilidade é NaCl (NISHIKAWA, 1975), este se encontra presente, principalmente, no 

primeiro jato do ejaculado (KARESKOSKI et al., 2005). Deste modo, para a obtenção do 

plasma seminal a ser adicionado pós-descongelação, o fracionamento do sêmen com o 

descarte da primeira fração poderia levar-nos a obter melhores resultados do que os 

encontrados já que neste trabalho foram utilizados plasmas seminais obtidos de 

ejaculados totais. 

O plasma seminal apesar de conter os mecanismos antioxidantes que evitam os 

efeitos nocivos das espécies reativas de oxigênio (POTTS; NOTARIANNI; JEFFERIES, 

2000; MARQUES et al., 2002) não foi capaz de reduzir a peroxidação das membranas dos 

espermatozóides. Os espermatozóides de uma forma geral (tratamentos DIL, PA e PH) 

tiveram a peroxidação de suas membranas aumentadas durante o período de incubação. 

Este resultado faz-nos supor que durante a incubação (37°C) vai ocorrendo à depleção 

dos mecanismos antioxidantes presentes na membrana plasmática dos espermatozóides 

e que os mecanismos antioxidantes (LI, 1975; SANOCKA et al., 1996; ALKAN et al., 1997; 

LEWIS et al., 1997; OCHSENDORF et al., 1998; YEUNG et al., 1998) contidos no plasma 

seminal não atuam diretamente no combate a peroxidação que ocorre na membrana 

plasmática. 
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Salienta-se que observações clínicas indicam que éguas inseminadas com sêmen 

descongelado desenvolvem uma distinta e prolongada endometrite pós-inseminação 

(TROEDSSON et al., 2001). Alguns autores vêm demonstrando através de seus trabalhos 

que o plasma seminal causa um efeito imunossupressor, diminuindo o número de 

neutrófilos, bem como a proporção de espermatozóides fagocitados (FIALA et al., 2002; 

ALGHAMDI; FOSTER; TROEDSSON, 2004; ALGHAMDI et al., no prelo1). Neste contexto, 

considera-se que a retirada do plasma seminal para a criopreservação do sêmen é uma 

das causas da redução da fertilidade. Deste modo, pondera-se que a adição do plasma 

seminal no sêmen pós-descongelação, antes da inseminação, pode aumentar a 

fertilidade do sêmen de garanhões (MOORE; SQUIRES; GRAHAM, 2005). 

Diante dos resultados obtidos e da literatura consultada podemos considerar que 

a adição do plasma seminal após a descongelação do sêmen há de ser considerada como 

uma ferramenta para melhorar os índices de fertilidade com o sêmen congelado na 

espécie eqüina. Além de reduzir os efeitos da criocapacitação e melhorar a integridade 

da membrana plasmática, sabe-se por trabalhos realizados recentemente, que o plasma 

seminal exerce um efeito imunomodulador que deve ser aproveitado principalmente 

quando há a necessidade de se realizar inseminações em períodos inferiores a 48 horas, 

como por vezes acontece em inseminações com sêmen refrigerado e criopreservado.  

 

                                                
1 ALGHAMDI, A. S.; LOVAAS, B. J.; BIRD, S. L.; LAMB, G. C.; RENDAHL, A. K.; TAUBE, P. C.; FOSTER, D. N. 
Species-specific interaction of seminal plasma on sperm-neutrophil binding. Animal Reproduction Science, 
in press, 2008.  
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8 CONCLUSÕES 

 

 

1. O processo de criopreservação do sêmen eqüino provoca na célula espermática 

mudanças semelhantes às ocorridas no evento da capacitação (criocapacitação) e 

aumento na produção das espécies reativas de oxigênio. 

2. O processo de criopreservação do sêmen eqüino não provoca na célula 

espermática mudanças no padrão da motilidade que se assemelham a 

hiperativação. 

3. A adição de plasma seminal ao sêmen descongelado reduz os efeitos da 

criocapacitação, mas não a geração de espécies reativas de oxigênio. 

4. O plasma seminal oriundo de garanhões com boa congelabilidade e fertilidade 

não tem maior capacidade de reduzir os efeitos da criocapacitação e a produção 

de espécies reativas de oxigênio. 

5. A manutenção da viabilidade espermática é prejudicada pela adição de plasma 

seminal. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO A – TALP SPERM MODIFICADO 

 

1 SOLUÇÃO DE SAIS DE TALP (para preparar 500 mL) 

 

Componentes: 

 NaCL................................... 2,100 g 

 KCl....................................... 0,935 g 

 NaH2PO4............................ 0,025 g 

 MgCl 6H2O......................... 0,040 g 

 Hepes.................................. 3,250 g 

 

Preparo: 

 Diluir MgCl 6H2O em 200 mL de água destilada 

 Diluir outros sais em 200 mL de água destilada 

 Combinar as duas soluções e completar para 500 mL 

 Manter Refrigerado 

 

2 SOLUÇÃO DOS METABÓLITOS GLICOSADOS 

 

2.1 SOLUÇÃO ESTOQUE (PARA PREPARAR 50 ML) 

Componentes: 

 Glicose................................. 2,50 g 

 Lactato de sódio............... 9,25 mL 

 Piruvato de sódio............. 70 mg 

 Pen-Strep®......................... 12,5 mL 
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Preparo: 

 

 Dissolver todos os componentes 

 Aliquotar (alíquotas de 5 mL)Manter em freezer (-20°C) 

 

 

2.2 SOLUÇÃO TRABALHO 

 

Preparo: 

 Colocar 45 mL da solução de Sais de TALPm 

 Colocar 5 mL da solução estoque de Metabólitos Glicosados 

 Aliquotar (alíquotas de 250 µL) 

 Ajustar pH para 7,4 

 Manter em freezer (-20°C) 

 

3 TALP SPERM MODIFICADO (preparo no dia) 

 

Componentes: 

 10 mL da solução de Sais de TALPm 

 200 µL da solução trabalho de Metabólitos Glicosados 

 

Preparo: 

 Misturar os componentes e incubar por 10 minutos 

 Ajustar o pH para 7,4 
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ANEXO B – AJUSTE DO IVOS – 12.3 PARA ANÁLISE DE SÊMEN EQÜINO 

 

Característica Ajuste 

Número de imagens adquiridas (Image capture: frames) 30 

Taxa de aquisição das imagens (Image caprure: frames per sec) 80 Hz 

Contraste mínimo da célula (Cell detection: minimum contrast) 60 pixels 

Tamanho mínimo da célula (Cell detection: minimum size) 3 pixels 

Tamanho para células imóveis (Defauts: cell size) 0,32 a 1,51 

Intensidade para células imóveis (Defauts: cell intensity) 30 pixels 

Referência de VAP para células progressivas (Progressive cells: VAP) 30,0 µm/s 

Referência de STR para células progressivas (Progressive cell: STR) 60 % 

Referência de VAP para células lentas (Slow cells: VAP Cut-off) 20,0 µm/s 

Referência de VSL para células lentas (Slow cells: VSL Cut-off) 20,0 µm/s 

Limite superior de tamanho da célula (Qc plots: Static size gates-Max) 1,51 pixels 

Limite inferior do tamanho da célula (Qc plots: Static size gates-Min) 0,32 pixels 

Limite superior de intensidade da célula (Qc plots: Static intensity gates-Max 1,19 

Limite inferior da intensidade da célula (Qc plots: Static intensity gates-Min) 0,24 

Limite superior de alongamento da célula (Qc plots: Cell elongation-Max) 98 % 

Limite inferior de alongamento da célula (Qc plots: Cell elongation-Min) 0 % 

Aumento (optics: Magnification) 1,89 

Temperatura (Stage: Set stage temperature) 37°C 

 
 


