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RESUMO 

AZEVEDO, H.C. Integridade e funcionalidade dos espermatozóides ovinos 
submetidos à criopreservação após a incorporação de colesterol, 
desmosterol, ácido oléico-linoléico e -lactoalbumina. Botucatu, 2006. 
195p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade Estadual Paulista. 

Objetivando testar a ação do colesterol, desmosterol, ácido oléico-linoléico ou 

-lactoalbumina sobre os espermatozóides ovinos, alíquotas de sêmen de 25 

carneiros foram submetidas à criopreservação após tratamento com essas 

substâncias. O sêmen foi avaliado antes do processamento e após a 

refrigeração, descongelação e incubação quanto à, cinética pela análise 

subjetiva e computadorizada (CASA), morfologia, avaliação simultânea da 

integridade da membrana plasmática (IMP) e do acrossomo (IAC) e do 

potencial de membrana mitocondrial (PMM) pela associação da aglutinina de 

Pisum sativum conjugada ao isotiocianato de fluoresceína (FITC-PSA), iodeto 

de propídio (PI) e JC-1 e, status de capacitação pela clortetraciclina (CTC). A 

influência dos aditivos em poucos parâmetros não foi suficiente para sugerir a 

superioridade de qualquer um dos tratamentos. A criopreservação provocou 

prejuízos à cinética, IMP, IAC, PMM, além de induzir a capacitação e reação 

do acrossomo. Foram observadas diferenças entre grupos de carneiros quanto 

ao status de capacitação no sêmen in natura, assim como na sensibilidade 

desse sêmen à crioinjúria e criocapacitação. Após a descongelação, as 

mudanças semelhantes à capacitação foram maiores nos animais de menor 

IMP. A segregação dos carneiros de acordo com a crioresistência da 

membrana plasmática norteou o comportamento de vários outros parâmetros. 

Conclui-se, que o colesterol, desmosterol, ácido oléico-linoléico e -

lactoalbumina não protegem o sêmen ovino contra as crioinjúrias, que a 

congelação-descongelação é mais danosa que a refrigeração e, que existem 

diferenças entre grupos de indivíduos relacionadas à crioresistência e 

criocapacitação espermática. 

Palavras Chave: sêmen, ovino, criopreservação, colesterol, desmosterol, ácido 

oléico-linoléico, -lactoalbumina, capacitação espermática, reação acrossomal e 

integridade das membranas espermáticas. 
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1. INTRODUÇÃO 

A ovinocultura tem surgido, principalmente nos últimos anos, como uma 

alternativa bastante interessante para a atividade pecuária. Tem-se assistido 

ultimamente uma mobilização de produtores, entidades e governos, no sentido 

de organizar a cadeia produtiva da ovinocultura. A espécie ovina também tem 

sido freqüentemente utilizada como importante instrumento em ações de 

desenvolvimento social, tendo em vista a sua alta adaptabilidade e sua grande 

importância como fonte protéica de alimentos para as populações carentes. A 

exploração econômica dos derivados desta espécie torna-se fator importante 

para a fixação e manutenção do homem no campo, contribuindo, em grande 

parte, para sua renda mensal. Atenção especial tem sido dada ao crescimento 

das raças ovinas deslanadas dos trópicos, principalmente à raça Santa Inês 

(SI), devido às suas características marcantes de adaptação a sistemas de 

produção a campo e a ecossistemas adversos, além da produção de produtos 

de elevados valores biológicos, a exemplo da carne, peles e esterco, produtos 

estes que podem contribuir para o incremento do produto interno bruto (PIB) do 

país, a renda familiar e a qualidade do solo. 

Uma das principais alternativas para a melhoria da produtividade de 

qualquer espécie é o incremento da eficiência reprodutiva (SELAIVE–

VILARROEL, 1 1). Na ovinocultura tem sido muito ressaltada a importância 

da implementação e desenvolvimento de programas de cruzamento gerando 

desta maneira uma necessidade sobre o uso da inseminação artificial (IA), 

primariamente para o aproveitamento do potencial genético de carneiros 

superiores (LANGFORD et al., 1 7 ). A IA quando utilizada para massificar a 

utilização de reprodutores geneticamente superiores é certamente, a biotécnica 

de maior impacto para os programas de melhoramento animal (BERGMANN & 

PENNA, 1 ). A exploração do potencial da IA é significativamente 

multiplicada pela viabilização de uma técnica baseada na utilização do sêmen 

congelado, visto que o seu uso in natura é limitado pelo período restrito de 

viabilidade (LANGFORD et al., 1 7 ). 

A despeito de taxas relativamente altas de espermatozóides móveis 

após a descongelação (SALAMON & MAXWELL, 2000) o desempenho obtido 
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com o uso de sêmen congelado é bem inferior àquele alcançado com o sêmen 

in natura (LANGFORD et al., 1 7 ). Mesmo com as melhores técnicas atuais 

de preservação, a sobrevivência pós-congelação é restrita a 

aproximadamente, 50% da população dos espermatozóides. Além disso, a 

maioria dos espermatozóides sobreviventes tem características que os 

distinguem daqueles antes da criopreservação (WATSON, 1 5). Mudanças 

nas membranas dos espermatozóides podem não afetar a motilidade, porém 

encurtam sua sobrevivência (LOGINOVA & Z ELTOBRYUK , 1 75; 

SALAMON & MAXWELL, 2000). A reduzida viabilidade dos espermatozóides 

congelados-descongelados está correlacionada com evidências (WATSON, 

1 5; MAXWELL & WATSON, 1 6) de que os espermatozóides que 

sobrevivem à congelação e descongelação têm suas membranas alteradas a 

um estágio que pode conferir a eles características similares às células 

capacitadas e/ou com reação acrossomal (GILLAN et al., 1 7). 

A fertilidade proveniente da IA com sêmen congelado é menos 

satisfatória em relação àquela feita com sêmen in natura, o que pode ser 

apenas parcialmente compensado com a utilização de um maior número de 

espermatozóides vivos na dose inseminante (WATSON, 1 5). Este 

desempenho insatisfatório na taxa de concepção é ainda mais evidente 

quando os espermatozóides são depositados distantes do sítio de fertilização 

(MAXWELL & JO NSON, 1 ) como na porção posterior da cérvix, levando a 

índices pelo menos 20% menores que aqueles obtidos com o sêmen in natura

(GUSTAFSSON, 1 78). 

Existe muita dificuldade para se obter uma população de 

espermatozóides suficientemente viáveis com condições de atingir o útero e 

chegar até o oviduto (SALAMON & MAXWELL, 2000). Além de terem sua 

viabilidade e funcionalidade reduzidas, os espermatozóides criopreservados 

são inábeis em atravessar as pregas e barreiras do sistema genital ( AWK, 

1 83; WINDSOR, 1 5), aderem e são liberados do epitélio do útero 

rapidamente (GILLAN et al., 2000), e são mais vulneráveis à expulsão através 

da drenagem para a vagina ( AWK, 1 83). Acredita-se também que a 

utilização de sêmen congelado comprometa a fertilidade aumentando os 

índices de mortalidade embrionária e fetal (LANGFORD et al., 1 7 ). 
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A deposição do sêmen no trato feminino em porções mais craniais 

próximas ao sítio de fertilização e num momento mais próximo à ovulação, 

compensaria o fato dos espermatozóides estarem parcialmente lesados e 

capacitados (WATSON, 1 5). A laparoscopia tem viabilizado a utilização do 

sêmen congelado já que propicia a deposição diretamente no útero, levando à 

obtenção de índices de prenhez semelhantes aos obtidos com a monta natural 

(MAXWELL & EWITT, 1 86; SOUZA, 1 3). A laparoscopia no entanto exige 

equipamentos e pessoal especializado (SOUZA, 1 3; NAQVI et al., 1 8), 

além de criar preocupações quanto ao bem estar animal por ser um método 

invasivo (CROY et al., 1 ; DONOVAN et al., 2004), fatores estes que 

restringe o seu uso aos plantéis especializados com elevado valor agregado 

(SOUZA, 1 3; NAQVI et al., 1 8).  

Um procedimento ideal e viável de IA deveria incluir métodos que 

utilizem a via cervical (WULSTER-RADCLIFFE & LEWIS, 2002). Entretanto, 

essa via de acesso ao útero é de difícil adoção na espécie ovina já que, o colo 

uterino dessa espécie, constitui um dos maiores obstáculos à passagem de 

instrumentos ( ALBERT et al., 1 0a e 1 0b; CROY et al., 1 ). Assim, um 

método exeqüível de IA que utilize essa via precisa incorporar técnicas que 

superem os desafios anatômicos da cérvix sem induzir traumas (STELLFLUG 

et al., 2001; WULSTER-RADCLIFFE & LEWIS, 2002). 

 De um modo geral, o aperfeiçoamento da técnica de IA em ovinos 

depende da melhoria na eficiência no processamento do sêmen seja pela 

elevação do rendimento de doses inseminantes por ejaculado (eficiência 

quantitativa) bem como pela melhoria na viabilidade e fertilidade do sêmen 

processado (eficiência qualitativa). Para tanto, torna-se imprescindível o 

conhecimento de algumas limitações processuais, fisiológicas e tecnológicas 

que reduzem a aplicação da IA em escala na espécie ovina. O conhecimento 

dos aspectos morfológicos e funcionais da célula espermática, assim como seu 

comportamento frente aos desafios impostos pela criopreservação devem ser 

os primeiros passos a serem dados na direção do aperfeiçoamento da 

tecnologia de sêmen e inseminação artificial na espécie. 

 Em relação à eficiência qualitativa, algumas substâncias têm sido 

incorporadas ao sêmen com o objetivo de diminuir os danos provocados pela 
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criopreservação dos espermatozóides em várias espécies. Lipídios como o 

colesterol (OLLERO et al., 1 6 e 1 8b; ZA N, 2002; MORRIER et al., 2003; 

NIMMO & CROSS, 2003; MORRIER et al., 2004; PURDY & GRA AM, 2004a e 

2004b; BARRERA-COMPEAN et al., 2005) e desmosterol (NIMMO & CROSS, 

2003; MOCÉ & GRA AM, 2006), ácidos graxos como o ácido oléico-linoléico 

(PERÉZ-PÉ et al., 2001) e proteínas como a -lactoalbumina (OLLERO et al., 

1 6; OLLERO et al., 1 8b) foram testadas apresentando grandes benefícios 

na manutenção da viabilidade, função e status de capacitação dos 

espermatozóides criopreservados.  

 Os objetivos deste trabalho foram: verificar a influência individual sobre a 

crioresistência do sêmen de carneiros da raça Santa Inês e relacioná-la aos 

demais parâmetros de avaliação; testar a aplicação de técnicas de 

fluorescência como instrumento para seleção de ejaculados ovinos destinados 

à criopreservação e estabelecer parâmetros mínimos de avaliação para o 

sêmen in natura e; investigar a ação protetora do colesterol, desmosterol, ácido 

oléico-linoléico e -lactoalbumina sobre a função, integridade e status de 

capacitação em espermatozóides ovinos submetidos ao processo de 

criopreservação. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. ASPECTOS ESTRUTURAIS E FUNCIONAIS DO ESPERMATOZÓIDE 

Uma característica importante do espermatozóide é que a membrana 

plasmática é subdividida em domínios regionais bem delineados que diferem 

em sua composição e função. A natureza heterogênea da superfície 

espermática é demonstrada por estudos de cargas de superfície, ligações de 

lecitinas à açúcares específicos, padrões de crio-fraturas e ligações de 

anticorpos. As características estruturais especializadas do espermatozóide 

são um reflexo de sua atividade funcional única. O acrossomo contém enzimas 

essenciais para a fertilização e o flagelo as fontes de energia e as estruturas 

necessárias para gerar a motilidade. Os papéis desses componentes são 

assegurar a transferência do material genético contido no núcleo espermático 

para o ovócito, onde ocorre a combinação entre os pronúcleos haplóides 

masculino e feminino e a formação do zigoto (EDDY & O’BRIEN, 1 4).

2.1.1. Estrutura e Dinâmica das Membranas Espermáticas 

Os fosfolipídios compõem a maior parte dos lipídios da membrana 

plasmática nos espermatozóides (EDDY & O’BRIEN, 1 4) sendo que os 

fosfolipídios de colina representam quase 2/3 dos fosfolipídios da porção 

anterior da cabeça dos espermatozóides de ovinos (PARKS & 

AMMERSTEDT, 1 85). Depois dos fosfolipídios, os esteróides são os lipídios 

mais abundantes. A quantidade e tipo de lipídio assim como a proporção 

lipídio/proteína são provavelmente diferentes em vários domínios. Além do 

mais, mudanças no conteúdo lipídico da membrana plasmática do 

espermatozóide ocorrem durante a maturação epididimária e capacitação 

(PARKS & AMMERSTEDT, 1 85) e podem ter efeito substancial na 

composição e função da membrana em diferentes domínios (EDDY & 

O’BRIEN, 1 4).

 Durante a maturação epididimária as modificações na composição 

lipídica da membrana plasmática dos espermatozóides têm como objetivos, 
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promover a estabilização da membrana dos espermatozóides para seu 

armazenamento no epidídimo e seu transporte nos tratos reprodutivos do 

macho e da fêmea e, fornecer ao espermatozóide a capacidade fecundante 

através do estabelecimento da organização molecular necessária à 

capacitação e fertilização ao entrarem em contato com os fluidos do sistema 

reprodutivo da fêmea (PARKS & AMMERSTEDT, 1 85). 

Tem sido relatado que a perda de fosfolipídios pelos espermatozóides 

na cauda do epidídimo, não resulta no aumento da sua concentração no 

plasma seminal, indicando que eles são removidos do lúmen dos túbulos ou 

catabolizados in situ (QUINN & W ITE, 1 67). Os espermatozóides de 

carneiros são capazes de quebrar fosfolipídios (LARDY & P ILLIPS, 1 41; 

ARTREE & MANN, 1 61) e tem sido sugerido que os resíduos de ácidos 

graxos de fosfolipídios intracelulares agem como uma fonte de energia para os 

espermatozóides no epidídimo (SCOTT et al., 1 67). 

Os espermatozóides são as únicas células dos mamíferos que passam 

por mudanças sistemáticas na temperatura durante o seu ciclo de vida. Dados 

de calorimetria indicam que a configuração dos domínios de membrana, altera-

se assim que os espermatozóides movem-se da temperatura do testículo para 

aquela do epidídimo e para aquela do trato reprodutivo da fêmea. Quando o 

espermatozóide entra no trato reprodutivo da fêmea e é exposto à temperatura 

de 40oC, uma parte significativa da membrana plasmática se encontra no 

estado fluido. A mudança na temperatura quando o espermatozóide entra no 

trato reprodutivo feminino pode, conjuntamente com outros fatores, ativar o 

espermatozóide. Mudanças resultantes da organização dos domínios dos 

lipídeos de membrana poderiam também ter um papel nesta ativação, sendo

um requisito para a fertilização (WOLF et al., 1 0). 

A difusão de lipídeos na membrana plasmática dos espermatozóides 

vivos varia significativamente entre os domínios de superfície devido à 

composição heterogênea ou a diferença na disposição da bicamada, ou pela 

presença de barreiras intramembranosas que impedem trocas livres entre os 

domínios. Os lipídios de membrana têm importante papel na regulação da 

migração polarizada dos antígenos de superfície do espermatozóide durante os 

processos de desenvolvimento como a maturação epididimária e a 
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capacitação. Em espermatozóides vivos de carneiros e de outras espécies, o 

coeficiente de difusão de lipídios de membrana foi significativamente mais alto 

sobre o acrossomo e na região pós-acrossomal do que na peça intermediária e 

na peça principal da cauda. Por outro lado, células mortas com 

permeabilidade, apresentaram o desenvolvimento de grandes frações de 

lipídios imóveis, particularmente na região da cauda. Estas observações 

enfatizam a regionalização da membrana plasmática do espermatozóide e 

sugerem que as diferenças na composição e/ou na organização dos lipídeos 

entre os domínios possam talvez ser à base de fenômenos como a migração 

de antígenos e a fusogenicidade da membrana durante o desenvolvimento 

espermático (WOLFE et al., 1 8).  

Diferenças entre as espécies têm sido relatadas quanto à permeabilidade 

da membrana plasmática dos espermatozóides à água. Cury et al. (2000) 

observaram que os espermatozóides ovinos mostraram maior grau de variação 

para os valores de permeabilidade de membrana pela água que os de suínos e 

de coelhos, o que parece refletir a sua maior sensitividade aos procedimentos 

de criopreservação. 

2.1.2. Capacitação Espermática 

Os espermatozóides maturados no epidídimo são capazes de moverem-

se ativamente entretanto, ainda não têm a imediata capacidade fertilizante. 

Eles ganham essa habilidade após permanecerem no trato genital feminino por 

algum período. As mudanças fisiológicas que tornam os espermatozóides 

competentes para a fertilização são coletivamente denominadas de 

capacitação (YANAGIMAC I, 1 4; PÉREZ et al., 1 6a; ASSUMPÇÃO, 1 ;

PEREIRA et al., 2000). 

A capacitação promove mudanças fisiológicas no espermatozóide que 

propiciam sua interação com os oócitos antes que a reação acrossomal possa 

ser induzida. Entre os processos envolvidos há modificações da fluidez e 

morfologia da membrana plasmática e do fluxo de íons e p  intracelular. 

Ocorrem também alterações das glicoproteínas periféricas, rearranjo das 

proteínas integrais, redução da quantidade de colesterol e mudanças na 
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distribuição e composição dos fosfolipídios que estão associadas à reação 

acrossomal, pré-requisito para a fecundação (ROLDAN & GOMENDIO, 1 2;

GORDON, 1 4; PÉREZ et al., 1 6a; GILLAN et al., 1 7; OLIVEIRA, 2002). 

Após a ejaculação, os espermatozóides bovinos são brevemente 

expostos às principais proteínas do plasma seminal, conhecidas como BSPs 

que cobrem a membrana do espermatozóide. Essa ligação interage com as 

lipoproteínas de alta densidade ( DL), resultando no seqüestro de fosfolipídios 

e colesterol da membrana plasmática o conseqüentemente numa 

desestabilização com modificação da sua composição lipídica ou capacitação 

espermática. As BSPs estimulam esse primeiro efluxo de colesterol à 

ejaculação e então, no trato genital da fêmea, fatores semelhantes à insulina e 

as DL mediam um segundo efluxo de colesterol, levando à completa 

capacitação (T ÉRIEN et al., 1 ). A albumina presente no trato reprodutivo 

feminino também tem importante papel na indução da capacitação por 

promover o efluxo de colesterol, sendo necessária para transformar 

espermatozóides parcialmente capacitados em completamente capacitados. 

Dos vários eventos que acompanham a capacitação, a perda de esteróis é um 

dos poucos que se conhecem ser obrigatório (NIMMO & CROSS, 2003), sendo 

a eliminação do colesterol uma das últimas etapas deste processo (JAISWAL 

et al., 1 8). 

Os espermatozóides humanos, assim como os de camundongos, 

requerem íons cálcio (Ca2+) extracelulares para completarem a capacitação. A 

incubação em meio contendo Ca2+ em níveis elevados acelera a transição de 

espermatozóides humanos do estado de não capacitação para o estado de 

capacitação (DasGUPTA et al., 1 3). Outros dois elementos importantes nas 

mudanças do status de capacitação espermática são o bicarbonato de sódio 

( CO3-) e a albumina. Parece que o CO3- induz a redistribuição lateral do 

colesterol da membrana plasmática dos espermatozóides facilitando a extração 

do lipídio pela albumina (FLESC  et al., 2001). 

O tempo mínimo e médio necessário para a capacitação in vitro difere 

consideravelmente de espécie para espécie. Essas variações são devido às 

diferenças inatas nas características físicas e químicas da membrana 

plasmática. O tempo requerido para a capacitação, seja in vivo ou in vitro,
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também não é rigidamente fixo. Dentro dos limites, o tempo varia de acordo 

com o estágio fisiológico do animal e a composição físico-química do meio. 

Provavelmente, condições que mantêm as membranas espermáticas estáveis 

prolonguem o tempo de capacitação, enquanto que aquelas condições que 

desestabilizam as membranas o encurtem (YANAGIMAC I, 1 4). 

Não se espera que todos os espermatozóides de um mesmo ejaculado 

capacitem sincronicamente. Alguns podem capacitar mais rápido que outros 

mesmo em condições iguais. Além disso, espermatozóides de alguns machos 

podem capacitar consideravelmente mais rápido, ou mais facilmente, que 

aqueles oriundos de outros machos da mesma espécie (YANAGIMAC I,

1 4). Subpopulações de espermatozóide podem ter pequenas quantidades de 

elementos que previnam o processo de capacitação ou poderiam prontamente 

perdê-los tornando-se aptos à capacitação mesmo sem diluição (PÉREZ et al., 

1 7). 

A manutenção do sêmen ovino não diluído estocado por algumas horas 

pode causar uma mudança no padrão de membrana denominada capacitação 

espontânea. Pérez et al. (1 7) mostraram que a capacitação parcial do 

espermatozóide do carneiro pode ser meramente alcançada deixando o sêmen 

não diluído abrigado da luz e em temperatura ambiente por mais de duas 

horas. Os autores observaram que a percentagem de espermatozóides 

capacitados aumentou continuamente até 4 horas (30 a 35%) mas não 

aumentou mais após este período, sugerindo que apenas uma subpopulação 

dentro da amostra foi capaz de tornar-se capacitada espontaneamente na 

ausência de fatores exógenos. Em adição, a maioria dos espermatozóides foi 

capaz de se tornar capacitado durante o período de incubação em meio 

sintético do oviduto modificado (m-SOF). 

2.1.3. Reação Acrossomal 

Quando os espermatozóides estão completamente capacitados e 

recebem o estímulo adequado, eles iniciam e completam rapidamente a reação 

do acrossomo (YANAGIMAC I, 1 4). Assim, tem se estabelecido que a 

capacitação é um pré-requisito para a reação acrossomal (JAISWAL et al., 
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1 8). A reação acrossomal tem pelo menos duas funções: conferir ao 

espermatozóide a capacidade de atravessar a membrana pelúcida e de se 

fundir com a membrana plasmática do ovócito (YANAGIMAC I, 1 4). 

A reação acrossomal consiste de uma elevação intra-espermática de 

mediadores iônicos da exocitose que incluem Ca2+ que provavelmente ocorre 

em resposta a um agonista estimulador. Em um estágio inicial a reação 

acrossomal é caracterizada por eventos de fusão e fendimento de múltiplas 

membranas envolvendo a membrana acrossomal externa e a membrana 

plasmática que a recobre o que resulta na formação de vesículas híbridas 

originárias de ambas as membranas e na perda do conteúdo acrossomal. Em 

um estágio mais adiantado, as vesículas híbridas são eliminadas da superfície 

do espermatozóide e ocorre uma liberação mais intensa do conteúdo 

acrossomal (CARDULLO & FLORMAN, 1 3).  

Como contém uma variedade de poderosas enzimas hidrolisantes, o 

acrossomo pode ser auto-digerido em espermatozóides moribundos ou mortos. 

A membrana acrossomal externa e a membrana plasmática que a recobre 

podem ambas ser destruídas, parcial ou totalmente ou se destacarem do 

espermatozóide. Sob o microscópio, espermatozóides com as membranas 

plasmática e acrossomal externa rompidas ou perdidas muitas vezes parecem 

estar com o acrossomo reagido. Por isso é muito importante distinguir as 

modificações degenerativas do acrossomo que iniciam em espermatozóides 

moribundos e mortos da reação acrossomal fisiológica que ocorre em 

espermatozóides vivos e móveis (YANAGIMAC I, 1 4).

Tanto a capacitação quanto a reação acrossomal podem ocorrer por 

indutores naturais pelo contato com a membrana pelúcida e o fluido do oviduto 

(YANAGIMAC I, 1 4) ou podem ser induzidas artificialmente por uma 

variedade de substâncias como o cálcio ionóforo (A23187), a heparina, a 

progesterona (P4) e a diluaroilfosfatidilcolina (SUKARDI et al., 1 7; WATSON 

et al., 1 1; VALCÁRCEL et al., 1 7; PURDY & GRA AM, 2004b; NIMMO & 

CROSS, 2003). Sukardi et al. (1 7) e Watson et al. (1 1) observaram que 

quando o sêmen in natura foi exposto ao A23187 a proporção de células vivas 

com reação acrossomal após 30 minutos foi de aproximadamente 0%. 

Espermatozóides vivos com acrossomo intacto decresceram 
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proporcionalmente no mesmo período enquanto que o número de células 

mortas não mudou significativamente (SUKARDI et al., 1 7). 

A reação acrossomal têm sido usada como um indicador da completa 

capacitação. Entretanto é preciso tomar cuidado com as condições não usuais 

ou reagentes especiais que podem induzir a reação acrossomal, desviando-se 

da capacitação. Contrariamente a isso, a ausência de reação acrossomal não 

significa que os espermatozóides falharam em sofrer a capacitação. Esses 

espermatozóides podem estar capacitados porém impedidos de sofrer a reação 

do acrossomo. Muitos espermatozóides morrem antes mesmo de sofrerem ou 

completarem a capacitação. A senescência ou morte dos espermatozóides e a 

capacitação acontecem lado a lado mesmo em condições in vitro favoráveis. A 

menos que seja monitorada a viabilidade dos espermatozóides com cuidado 

durante o cultivo in vitro, corre-se o risco de estar se investigando os resultados 

de senescência/morte espermática ao invés da capacitação (YANAGIMAC I, 

1 4). 

A reação acrossomal que ocorre em espermatozóides móveis contidos 

em meios de capacitação sem nenhum reagente estimulador, é comumente 

denominada de reação acrossomal espontânea (YANAGIMAC I, 1 4). 

Relatos da literatura revelaram que quando o sêmen in natura de ovino era 

diluído e incubado por períodos de 4 a 6 horas, os espermatozóides sofrem 

reação acrossomal espontânea (WATSON et al., 1 1; GILLAN et al., 1 7) e 

mantinham sua motilidade (WATSON et al., 1 1). 

Espermatozóides que sofreram a reação acrossomal são mais 

susceptíveis à desnaturação do DNA nuclear. Provavelmente a cromatina dos 

espermatozóides que sofreram a reação acrossomal tenha um menor grau de 

espiralização o que facilitaria a descondensação do DNA que normalmente 

ocorre após a penetração do oócito. Uma relação direta tem sido observada 

entre a condensação da cromatina e a capacidade fertilizante do 

espermatozóide (PERIS et al. 2004). 
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2.2. AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE E FUNCIONALIDADE ESPERMÁTICA 

 A qualidade do sêmen e sua relação com fertilidade têm grande 

importância na produção animal. Testes são realizados para determinar a 

qualidade do sêmen para a sua aprovação e utilização em inseminações 

artificiais, o que torna de fundamental importância uma análise precisa (PERIS 

et al. 2004). Avaliações por sondas fluorescentes das membranas, plasmática, 

acrossomal e mitocondrial e o uso de sistemas computadorizados para 

avaliação da motilidade espermática, são testes esclarecedores para 

determinar de forma objetiva a qualidade do sêmen (CELEG INI, 2005). 

2.2.1. Avaliação das Injúrias Espermáticas 

a) Avaliação da Morfologia Espermática 

O exame morfológico do sêmen tem sido utilizado de forma rotineira 

para seleção e controle da qualidade do sêmen ovino. O ejaculado contém uma 

série de espermatozóides anormais porém, se a proporção é alta, esse sêmen 

é considerado de baixa qualidade. O exame morfológico do sêmen serve muito 

bem como um teste para ingresso e acompanhamento de reprodutores em 

programas de inseminação artificial e para controle de qualidade das baterias 

de sêmen processadas por elucidar alterações induzidas por processos 

envolvidos na sua preservação (EVANS & MAXWELL, 1 0). 

O status morfológico do espermatozóide, sendo parcialmente refletido 

pela motilidade e diretamente correlacionado com eventos fisiológicos que 

ocorrem durante a fertilização, pode ter estreita relação com o desempenho 

reprodutivo. A morfologia e integridade funcional do acrossomo é um pré-

requisito para a ligação do espermatozóide à zona pelúcida e para a reação 

acrossomal subseqüente (VERSTEGEN et al., 2002). A destruição do 

acrossomo bem como suas lesões podem ser causadas pelo envelhecimento, 

por choque térmico ou por manipulação indevida do sêmen, durante o 

processamento. O acrossomo pode apresentar-se enrugado ou com contorno 

defeituoso ou, ainda estar destacado (MIES FIL O, 1 87). 
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O aumento de anormalidades, particularmente aquelas envolvendo a 

cauda do espermatozóide, irá como conseqüência reduzir a motilidade geral da 

amostra. A ocorrência de um grande número de caudas dobradas sem gota 

citoplasmática em exames espermáticos de rotina, deve alertar o examinador 

para a possibilidade do defeito ter sido induzido artificialmente. Dentre as 

causas artificialmente induzidas, pode-se se destacar a hipoosmolaridade e o 

choque de frio. Como o espermatozóide com cauda dobrada têm a motilidade 

reversa, é de se esperar que ele não seja capaz de penetrar a zona pelúcida 

do oócito, assim, altos níveis dessa anormalidade no sêmen levam a uma 

redução na sua fertilidade (BART  & OKO, 1 8 ). 

A maneira pela qual a amostra de sêmen é manuseada na preparação 

para seu exame morfológico pode influenciar no aparecimento e nas 

quantidades de alguns tipos de anormalidades. Um esforço deve ser feito para 

evitar a introdução de artefatos (BART  & OKO, 1 8 ). As técnicas que usam 

corantes podem induzir danos às estruturas espermáticas durante a sua 

confecção o que geralmente não acontece em montagens úmidas 

(ÖZTÜRKLER et al., 2001). É sabido que corantes sem similaridade osmótica 

com o plasma seminal resultam em perdas do acrossomo em alguns 

espermatozóides. Qualquer estudo da integridade de acrossomo requer o uso 

de diluentes, fixadores e corantes tamponados e osmoticamente balanceados. 

As montagens úmidas são as mais simples e seguras preparações para o 

estudo do acrossomo sendo aquelas com tampões associados a baixas 

concentrações de glutaraldeído as mais recomendadas (BART  & OKO, 1 8 ). 

Vários testes que medem a viabilidade e morfologia pouco se 

correlacionam com a fertilidade. Porém os métodos que medem essa relação 

podem ser freqüentemente questionados pelas inúmeras e incontroláveis 

variáveis que estão envolvidas com os resultados de fertilidade a campo. Por 

isso, pequenas ou moderadas diferenças na qualidade do sêmen não são 

facilmente demonstradas em testes de fertilidade. Isso não significa porém que 

determinado teste de qualidade do sêmen é menos importante (BART  & 

OKO, 1 8 ). 

Relatos de Morris et al. (2001) por exemplo, demonstraram não haver 

efeito significativo da morfologia espermática sobre a fecundação in vitro (FIV) 
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em ovinos. A porcentagem de espermatozóides morfologicamente normais 

após a descongelação foi de 8 ,8%, enquanto que a porcentagem de células 

com acrossomo normal foi de 8 ,5%. Pequenas variações observadas na 

morfologia e no status do acrossomo de populações espermáticas não alteram 

as taxas de fertilização e desenvolvimento embrionário, sugerindo que a 

quantidade de espermatozóides móveis por oócito é suficiente para compensar 

qualquer variação nesses parâmetros. 

Apesar da importância da análise morfológica estar sendo 

freqüentemente depreciada, a motilidade, morfologia e a produção espermática 

se correlacionam em vários graus. Assim, um estudo da morfologia pode 

indicar quais os níveis de motilidade e produção espermática são normais 

(BART  & OKO, 1 8 ). Para efeito de julgamento do sêmen descongelado de 

carneiros doadores, foram estipulados os padrões máximos de anormalidades 

espermáticas de 20% e 10% para defeitos totais e defeitos maiores 

respectivamente (BLOOM, 1 72; ENRY & NEVES, 1 8).

b) Integridade das Membranas e Viabilidade do Espermatozóide 

A avaliação das células espermáticas por técnicas que apresentem 

grande acurácia, maior objetividade e repetibilidade é de grande importância. 

Dentre as técnicas de avaliação do sêmen, grande ênfase vem sendo dada ao 

uso das sondas fluorescentes, por suas características de marcar estruturas 

específicas das células e detectar integridade estrutural ou funcional de forma 

clara (MEDINA, 1 5, CELEG INI, 2005). As diferenças em afinidade das 

sondas fluorescentes por determinadas regiões do espermatozóide 

aparentemente é resultado de interações destas com os lipídios e proteínas 

heterogeneamente distribuídas nas membranas (EDDY & O’BRIEN, 1 4).  

A análise laboratorial da integridade espermática é fundamental na 

pesquisa e tecnologia de sêmen visto que é um requerimento essencial para a 

função celular como um todo ( ARRISON & VICKERS, 1 0; MEDINA, 1 5;

PINTADO et al., 2000). Vários métodos para distinguir células viáveis e não 

viáveis têm sido utilizados tais como a coloração por eosina-nigrosina 

( ANCOCK, 1 51) e as sondas fluorescentes, diacetato de carboxifluoresceína 
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e iodeto de propídio ( ARRISON & VICKERS, 1 0; MEDINA, 1 5; SUKARDI 

et al., 1 7) e o oechst 33258 (VALCÁRCEL et al., 1 7; MORRIS et al., 

2001). Sondas fluorescentes supravitais tais como o oechst 33258 e o iodeto 

de propídio, os quais penetram no núcleo da célula ligando-se ao DNA 

somente quando a membrana plasmática está danificada e/ou permeabilizada, 

têm sido amplamente utilizados mostrando utilidade particular na análise da 

integridade espermática particularmente do sêmen ovino. Também como 

indicadores de danos ao acrossomo, as sondas fluorescentes são mais 

sensíveis que exames clássicos como a microscopia de contraste de fase 

( ARRISON & VICKERS, 1 0; MEDINA, 1 5). 

Pintado et al. (2000) realizaram estudo objetivando quantificar a 

habilidade de métodos de coloração de ácidos nucléicos que se utilizam da 

eosina, iodeto de propídio e do oechst 33258 em identificar células 

espermáticas viáveis e não viáveis de bovinos e suínos e concluíram que 

apesar de existirem diferenças entre eles, não foi possível determinar qual 

técnica é mais confiável devido a falta de um método comparativo que 

apresente resultados totalmente confiáveis e incontestáveis. Assim, os autores 

consideraram importante a escolha do corante vital já que pode influenciar os 

resultados que avaliam a viabilidade e isso influenciaria no resultado de 

estudos quantitativos de respostas celulares como a capacitação e a reação 

acrossomal. 

Se alguns componentes ou fluoresceínas permeáveis à membrana têm 

afinidade específica à membrana acrossomal ou aos componentes do 

acrossomo, eles podem ser aplicados para a determinação do status

acrossomal em espermatozóides usando tanto um microscópio regular como 

um de ultravioleta (YANAGIMAC I, 1 4). As lecitinas são proteínas que se 

ligam à carboidratos e têm sido marcadas com fluorescência para mapear a 

estrutura da superfície dos espermatozóides de mamíferos (CARDULLO & 

FLORMAN, 1 3). Várias lecitinas marcadas têm sido usadas para distinguir 

células com acrossomo reagido daquelas com acrossomo intacto em particular 

as aglutininas derivadas do Pisum sativum (PSA), Arachis hypogea (PNA) e 

Triticum vulgaris (WGA) (VALCÁRCEL et al., 1 7). Existem inúmeras 

vantagens em se utilizar as lecitinas: elas são comercialmente disponíveis, são 
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relativamente de baixo custo e as células são marcadas em poucos minutos 

(CARDULLO & FLORMAN, 1 3). A PSA conjugada com a fluoresceína 

isotiocianato (FITC-PSA) oriundas de ervilhas comestíveis, têm sido utilizadas 

como corantes acrossomais seletivos em ovinos (VALCÁRCEL et al., 1 7; 

SUKARDI et al., 1 7). 

As técnicas utilizadas para quantificar a perda acrossomal não podem 

diferenciar de imediato entre alterações fisiológicas e degenerativas. Uma vez 

que a perda acrossomal espontânea ao longo do tempo reflete, ao menos em 

parte, a senescência dos espermatozóides, esse parâmetro isolado deve ser 

inadequado para acessar o potencial de fertilização (ROBERTSON et al., 

1 88). Estudos sobre a reação acrossomal requerem que a quantificação do 

número de células responsivas a estímulos fisiológicos ou a outros reagentes 

seja restrita somente a células viáveis. A inclusão de células não viáveis pode 

influenciar nos resultados e confundir os efeitos dos componentes sob 

investigação (PINTADO et al., 2000). 

O status funcional das organelas ou compartimentos espermáticos pode 

ser investigado por corantes específicos. A função mitocondrial nos 

espermatozóides pode ser avaliada usando o Iodeto de 5,5’,6,6’tetracloro-

1,1,3,3’-tetraetilbenzimidazolilcarbocianina (JC-1), um corante que se acumula 

na mitocôndria como J-agregrados (3,3’-dipentilthiodicarbocianina) (REERS et 

al., 1 1). Avaliando a função mitocondrial em espermatozóides bovinos, 

Celeghini (2005) obteve bons resultados com JC-1 que marcou de forma bem 

diferenciada mitocôndrias com alto e baixo potencial de membrana. No sêmen 

suíno uo et al. (2002) observaram que a atividade mitocondrial detectada pelo 

JC-1 foi fortemente correlacionada com a viabilidade espermática mensurada 

tanto pelo SYBR-14 como pelo oechst 33258. 

c) Avaliações Simultâneas das Membranas Espermáticas 

A associação de sondas fluorescentes de forma a permitir a avaliação 

da membrana plasmática, do acrossomo e da mitocôndria têm sido empregada 

nas pesquisas realizadas nos últimos anos, todavia, muitos dos protocolos são 

laboriosos e demorados tornando difícil sua aplicação na rotina da avaliação 
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seminal (CELEG INI, 2005). Uma das primeiras tentativas do uso combinado 

de sondas fluorescentes para o espermatozóide ovino foi relatada por arrison 

& Vickers (1 0). Os referidos autores combinaram duas sondas fluorescentes 

para avaliação da integridade de espermatozóides ovinos, o diacetato de 

carboxifluoresceína (CFDA) e o iodeto de propídio (PI) e propuseram a 

avaliação distinta de células vivas com acrossomo reagido daquelas vivas com 

acrossomo intacto, assim como células mortas reagidas daquelas mortas não 

reagidas, permitindo um exame direto de cada mudança em espermatozóides 

vivos em suspensão. Os autores ainda relacionaram a coloração da peça 

intermediária por CFDA à integridade das mitocôndrias. 

O método de avaliação simultânea da integridade de membrana 

plasmática e status acrossomal permite distinguir a célula com reação 

acrossomal verdadeira daquela apresentando uma falsa reação acrossomal. 

Nesse sentido, combinações duplas de sondas fluorescentes foram 

inicialmente empregadas para distinguir simultaneamente os espermatozóides 

viáveis ou não viáveis e o status acrossomal em ovinos (MEDINA, 1 5; 

VALCÁRCEL et al., 1 7; SUKARDI et al., 1 7). 

Valcárcel et al. (1 7) testaram duplas colorações em espermatozóides 

ovinos envolvendo uma primeira etapa na qual as células eram marcadas com 

o oechst 33258, seguida pela marcação com vários tipos de lecitinas 

conjugadas à fluoresceína. Os referidos autores não obtiveram sucesso com o 

uso do iodeto de propídio visto que o corante parecia difundir-se de células 

coradas para células originalmente intactas. Segundo eles, o excesso de PI 

presente nas células foi suficiente para marcar todas as células após o 

procedimento de permeabilização com etanol utilizado na técnica o que 

provavelmente não aconteceu com o oechst 33258. Sukardi et al. (1 7) 

sugeriram, que o excesso de PI no meio externo, precisava ser removido ou 

diluído antes da permeabilização à FITC-PSA das células viáveis. Assim, eles 

utilizaram um método de remoção do excesso de PI por meio da filtração que 

segundo eles, aparentemente não provocou o estresse das membranas de 

espermatozóides ovinos. 

Tentando simplificar o uso combinado de sondas fluorescentes no 

sêmen de bovino, Celeghini (2005) testou várias associações para avaliação 
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simultânea da integridade das membranas plasmática e acrossomal e da 

função mitocondrial: PI com FITC-PSA e Rodamina 123; PI com FITC-PSA e 

Mito Tracker Green FM (MITO); PI com FITC-PSA e a Mito Tracker Red 

(CMXRos) e; PI com FITC-PSA e JC-1. Dentre os protocolos testados a 

associação das sondas fluorescentes PI, FITC-PSA e JC-1 foi a escolhida 

devido a sua simplicidade, alta repetibilidade e acurácia e por fornecer um 

maior número de dados em relação às demais combinações. 

2.2.2. Avaliação da Capacitação e Reação Acrossomal 

As mudanças que ocorrem durante a capacitação, antes da reação 

acrossomal são muito mais difíceis de serem acessadas (PÉREZ et al., 1 6b). 

Uma variedade de métodos indiretos têm sido estabelecida para avaliar 

mudanças na membrana espermática indicativas de capacitação porém, 

características comumente avaliadas tais como a reação acrossomal e a 

capacidade fertilizante, representam eventos terminais os quais fornecem 

pouca informação sobre a transição para a capacitação (GILLAN et al., 1 7).  

O desenvolvimento de técnicas para o acompanhamento da capacitação 

espermática tem grande importância para a análise da função espermática e 

comparação da eficácia de técnicas de reprodução (PÉREZ et al., 1 6b). A 

técnica de fluorescência pela clortetraciclina (CTC) tem sido aplicada em 

espermatozóides ovinos com a vantagem de permitir não apenas a 

diferenciação entre células com acrossomo intacto e reagido, mas também 

dividir as células com acrossomo intacto em duas categorias funcionalmente 

diferentes, não capacitadas e capacitadas (DasGUPTA et al., 1 3; GILLAN et 

al., 1 7; LAUSMANN et al., 2004). 

A CTC é uma sonda fluorescente quelante de cálcio que foi introduzida 

como um antibiótico, a aureomicina, e mais tarde aplicada para examinar a 

mobilização de cálcio pela mitocôndria. Subseqüentemente, ela foi usada para 

determinar a morfologia acrossomal em espermatozóides de camundongo, 

primeiro como um corante vital (SALING & STOREY, 1 7 ) e então em células 

fixadas (WARD & STOREY, 1 84). A CTC rapidamente penetra pelas 

membranas celulares, enquanto que para os anions e os íons cálcio (Ca2+)
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essas estruturas são relativamente impermeáveis. A CTC se liga ao cálcio da 

membrana e pode ser prontamente visualizada por microscopia de 

fluorescência (CARDULLO & FLORMAN, 1 3; PÉREZ et al., 1 6b). 

A distribuição da fluorescência da CTC muda durante a capacitação, 

desta maneira, o padrão de distribuição do brilho fluorescente está relacionado 

ao estágio de capacitação (CARDULLO & FLORMAN, 1 3; PÉREZ et al., 

1 6b). Funcionalmente, espermatozóides maduros de camundongo 

apresentam padrões de CTC característicos que consistem da emissão intensa 

de fluorescência a partir da porção anterior da cabeça e da peça intermediária. 

A fluorescência da porção anterior da cabeça é perdida à medida que se 

processa a exocitose (CARDULLO & FLORMAN, 1 3). 

A partir dos primeiros trabalhos em camundongos, foram estipulados e, 

têm sido usados nas mais variadas espécies, três padrões de fluorescência: 

padrão F do termo em inglês full advindo da aparência do espermatozóide com 

a cabeça “completa” de fluorescência, padrão B do termo em inglês banded

advindo da aparência em forma de “faixa” da fluorescência distribuída apenas 

na região pós-equatorial e, padrão AR do termo acrosome reaction que 

corresponde à ausência de brilho fluorescente na cabeça e que significa reação 

acrossomal (ovinos - GILLAN et al., 1 7 e 1 , MAXWELL et al., 1  e 

PERIS et al., 2004; camundongo - WARD & STOREY, 1 84 e CARDULLO & 

FLORMAN, 1 3; suínos - E et al., 2001 e UO et al., 2002; bovinos - 

FRASER et al., 1 5, T UNDAT IL et al., 1  e CORMIER et al., 1 7; 

eqüinos - SC EMBRI et al., 2002; humanos: DasGUPTA et al., 1 3). 

Em ovinos, Pérez et al. (1 6b) encontraram quatro formas diferentes de 

distribuição da fluorescência na cabeça do espermatozóide do sêmen recém 

colhido e submetido ao teste de CTC: I - distribuição homogênea da 

fluorescência sobre toda a cabeça, com uma banda (faixa) mais brilhosa na 

região equatorial; II - uniformidade na fluorescência embora menor do que na 

forma I, sendo a faixa equatorial perdida; III - fluorescência na porção anterior 

da cabeça e ausência na região pós acrossomal e; IV - ausência de 

fluorescência por toda a cabeça.  

As quatro formas identificadas por Pérez et al. (1 6b) foram 

responsáveis por mais de 5% dos achados em 20 amostras de sêmen in
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natura. Uma forma menos importante foi caracterizada por fluorescência na 

região pós-acrossomal sendo notada ocasionalmente. A forma I foi a mais 

abundante (78%) enquanto que as formas II e III foram relativamente escassas, 

13 e 5% respectivamente. A forma IV foi virtualmente ausente, ou apareceu 

apenas ocasionalmente, menos que 1%. Segundo os referidos autores, a forma 

I, que corresponde ao padrão F descrito para outras espécies, é a mais 

abundante no sêmen imediatamente após a ejaculação e diminui durante a 

capacitação e reação acrossomal, representando o estágio não capacitado. A 

forma II parece ser única para o espermatozóide de carneiro, enquanto que a 

forma III se refere ao espermatozóide com padrão B. As formas II e III 

aumentam transitoriamente durante a exocitose acrossomal induzida pelo 

cálcio ionóforo, sugerindo que representam formas intermediárias. Durante a 

capacitação a forma II aumenta enquanto que a forma III se acumula, assim a 

forma II parece representar um estágio inicial de capacitação. A forma IV, 

referente ao padrão AR, foi observada apenas após a indução da exocitose 

acrossomal, sendo a mais provável representação do estágio de reação 

acrossomal. Assim, os autores sugerem que o aparecimento dos diferentes 

padrões durante a capacitação e subseqüente reação acrossomal segue a 

seguinte seqüência: I, II, III e IV. 

Pérez et al. (1 6b) observaram por meio de análise do sêmen em 

microscopia de interferência de fase, que espermatozóides na forma II mostram 

acrossomos intactos, enquanto a maioria daqueles na forma III apresenta um 

estágio intermediário de perda acrossomal. Portanto as alterações estruturais 

de membrana parecem ter início na forma III, enquanto que a reação 

acrossomal completa é muito rara nesta forma. Isso, segundo os autores, leva 

a crer que espermatozóides na forma III já são capazes de sofrer reação

acrossomal, enquanto que a forma IV aparece apenas mediante o término da 

exocitose. O aparecimento massivo da forma IV em amostras tratadas com 

cálcio ionóforo sugere que esta é uma forma completamente reagida. 

Gillan et al. (1 7) adotaram para ovinos a mesma nomenclatura 

originalmente relatada por Saling & Storey (1 7 ) e Ward & Storey (1 84) que 

propuseram a divisão dos espermatozóides nas seguintes categorias: padrão F 

- não capacitados e com acrossomos intactos, padrão B - capacitados e com 
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acrossomos intactos e, padrão AR - com reação acrossomal. Os referidos 

autores agruparam as categorias I e II descritas por Pérez et al. (1 6b) como 

padrão F, uma vez que as referidas categorias foram observadas em 

espermatozóides com acrossomo intacto que apresentavam um padrão de 

coloração diferente daquelas células capacitadas. Além disso, um padrão 

ocasionalmente observado no qual espermatozóides apresentavam-se com 

brilho fluorescente na região pós-acrossomal e ausência de fluorescência na 

região do acrossomo, foi agrupado dentro do padrão AR. 

Corroborando com as observações anteriores, DasGupta et al. (1 3) 

verificaram que, de acordo com a FITC-PSA, todos os espermatozóides 

humanos que exibiram o padrão F apresentaram acrossomos intactos. A 

maioria das células do padrão B também apresentou acrossomo intacto, 

embora uma minoria tenha exibido um padrão de coloração intermediário da 

FITC-PSA. Com raras exceções, células com o padrão AR apresentaram 

acrossomos completamente reagidos. Esses resultados sugerem, segundo os 

autores, que os padrões F e B são encontrados em células com acrossomos 

intactos, embora algumas das células do padrão B devam ter iniciado 

exocitose, e que o padrão AR é observado em células que apresentam 

acrossomos completamente reagidos.  

Com o intuito de excluir os espermatozóides mortos e danificados da 

análise dos espermatozóides criopreservados de ovinos, Pérez et al. (1 6a) 

realizaram a avaliação simultânea da integridade de membrana e do estágio de 

capacitação por meio de coloração dupla com oechst 33258 e CTC. Segundo 

os autores, o grande número de células mortas nas amostras de sêmen 

descongelado pode influenciar ou levar a erros de interpretação dos resultados 

das provas de capacitação. 

2.2.3.Avaliação da Longevidade Espermática 

Existe uma influência positiva do aumento da longevidade espermática 

ou seja, do tempo de sobrevivência dos espermatozóides expostos a diferentes 

condições ambientes, sobre a fertilização e a produção de blastocistos em 

ovinos. A relação entre a motilidade dos espermatozóides no sêmen ovino 



Revisão de Literatura

_____________________________________________________________________
22

após a descongelação e a longevidade da população espermática e 

subseqüente potencial de desenvolvimento embrionário in vitro são reflexos da 

viabilidade espermática (MORRIS et al., 2001). Assim, o comportamento do 

espermatozóide mantido durante um determinado tempo em condições in vitro

têm sido usado como teste para avaliar a longevidade e qualidade do sêmen a 

exemplo do teste de termo-resistência ( ENRY & NEVES, 1 8). 

Alguns autores têm submetido o sêmen a diferentes situações que 

desafiam a sua resistência e sobrevivência (VALCÁRCEL et al., 1 4;

PAGANINI FIL O, 1 ; SOUSA, 2002; RODELLO, 2006) enquanto outros 

submetem os espermatozóides a condições que mimetizam àquelas 

encontradas in vivo no trato genital feminino (TERVIT et al., 1 72; PÉREZ et 

al., 1 7; PÉREZ et al., 1 6a; PERIS et al., 2004) ou a condições encontradas 

in vitro em procedimentos de FIV (MORRIS et al., 2001) o que poderiam por 

exemplo medir a longevidade do espermatozóide congelado em um período de 

tempo correspondente ao intervalo entre a descongelação, a inseminação 

artificial e a fertilização in vivo (PERIS et al., 2004). 

Pérez et al. (1 7) constataram que a estocagem de sêmen in natura de 

carneiros por mais de quatro horas em temperatura ambiente resultou em um 

aumento das percentagens de espermatozóides apresentando reação 

acrossomal em resposta a um curto período de exposição ao cálcio ionóforo 

A23187. Sukardi et al. (1 7) por sua vez, observaram que quando o sêmen in 

natura de carneiro foi incubado por quatro horas à 3 oC após diluição em meio 

tampão à base de EPES e Glicose contendo CaCl2, houve um aumento 

acentuado de células com acrossomo reagido (75%) ao mesmo tempo em que 

a porcentagem de células viáveis permanecia estável. Às seis horas de 

incubação, houve um dramático aumento de células mortas com acrossomo 

reagido, indicando a perda da barreira funcional da membrana plasmática em 

uma proporção elevada dessas células e evidenciando uma sobrevivência 

limitada da célula em cultivo depois de completada a reação acrossomal. Com 

esses resultados, os autores sugeriram que a reação acrossomal que acontece 

espontaneamente nos espermatozóides de ovinos não é uma mudança 

degenerativa que ocorre em células mortas e que os espermatozóides 

permanecem viáveis não mais que duas a quatro horas após sua ocorrência. 
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Testes de fertilização in vitro de oócitos ovinos conduzidos por Gillan et 

al. (1 7) revelaram um decréscimo na fertilidade dos espermatozóides 

submetidos à incubação em meio sintético do oviduto (SOF) por seis horas. 

Agrupando os dados obtidos com sêmen in natura e congelado de carneiros 

em inseminações artificiais, os autores também observaram que a taxa de 

prenhez aos 18 dias foi maior à zero hora que às seis horas de incubação em 

meio SOF (83,4% vs. 73, %, p<0,05). O sêmen in natura pré-incubado por seis 

horas obteve taxas de prenhez similares àquelas obtidas com sêmen 

congelado. No 50º dia de gestação os autores também observaram menores 

taxas de prenhez após a inseminação com amostras incubadas em relação às 

não incubadas (58,3% vs. 68,7%, p<0,05). Ovelhas inseminadas com sêmen 

congelado e incubado tiveram maior perda embrionária entre os dias 18 e 50 

da prenhez (28,6%) que aquelas que receberam sêmen congelado não 

incubado (10,8%). 

Monitorando a estrutura do DNA espermático durante a incubação do 

sêmen congelado de carneiro em SOF, Peris et al. (2004) observaram que os 

danos ao DNA não foram constatados nas primeiras horas (zero e três horas) e 

sim após 20 horas de incubação. Segundo os autores, a explicação para esse 

fato pode estar num provável estresse oxidativo pelo qual os espermatozóides 

estariam sendo submetidos com o passar do tempo do período de incubação. 

2.2.4.Avaliação da Cinética Espermática 

O espermatozóide sofre maturação durante o trânsito e estocagem no 

epidídimo, adquirindo competência funcional devido a uma série de mudanças 

morfológicas e fisiológicas. A mudança mais óbvia com relação à maturação do 

espermatozóide é a aquisição da habilidade de se mover quando este entra em 

contato com o plasma seminal e outros meios fisiológicos. O espermatozóide 

deve movimentar-se através do muco cervical, atravessar o útero, entrar no 

oviduto e alcançar a porção da ampola onde a fertilização ocorre. Além do 

padrão de motilidade espermática associado a cada uma dessas regiões ser 

diferente, os espermatozóides são também modificados durante o transporte 

através do trato reprodutivo da fêmea a exemplo da capacitação. Os padrões 
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de motilidade do espermatozóide diferem basicamente devido a diferenças na 

composição físico-química dos micro-ambientes a que são expostos 

(MORTIMER, 1 7). 

Acredita-se que a motilidade seja uma das mais importantes 

características associadas à habilidade de fertilização do espermatozóide. Esse 

parâmetro da cinética tem sido reconhecido por muito tempo como sendo 

essencial para o transporte do sêmen através do trato reprodutivo da fêmea e 

para a fertilização e é considerado uma expressão da viabilidade e integridade 

estrutural do espermatozóide (VERSTEGEN et al., 2002). 

a) Avaliação Subjetiva da Cinética 

A cinética dos espermatozóides pode ser medida subjetivamente pela 

avaliação da característica da onda criada com seu movimento, da proporção 

de células móveis e da intensidade média dos batimentos de suas caudas. 

Para o sêmen diluído ou congelado-descongelado tem sido amplamente 

utilizada a motilidade (EVANS & MAXWELL, 1 0; MORRIS et al., 2001; 

PERIS et al., 2004) e o vigor espermático (SOUSA, 2002; RODELLO, 2006). 

Morris et al. (2001) obtiveram uma boa fidedignidade e repetibilidade da 

avaliação da motilidade espermática estimada de forma subjetiva após a 

descongelação do sêmen ovino e constataram que sua variabilidade 

influenciou significativamente a produção in vitro de blastocistos. A proporção 

de espermatozóides móveis aumentava na mesma proporção que a chance de 

produção de blastocistos. De acordo com os autores, a avaliação da motilidade 

imediatamente após a descongelação teve um maior poder de antever o 

potencial da produção in vitro de embriões (PIV) de uma determinada partida 

de sêmen que a avaliação da viabilidade espermática medida pelo oechst 

33258. Peris et al. (2004) demonstraram que, quando a porcentagem de 

espermatozóides de carneiros com boa motilidade decaiu, a susceptibilidade à 

desnaturação de cromatina aumentou. Uma relação positiva entre a motilidade 

espermática e a PIV pode de fato ser ainda mais forte se uma avaliação mais 

objetiva for utilizada no momento da descongelação a exemplo da avaliação 

computadorizada da cinética (MORRIS et al., 2001). 
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b) Avaliação Computadorizada da Cinética 

O método mais conveniente de avaliação da cinética de um grande 

número de espermatozóides é a análise do movimento espermático assitida 

por computador (CASA - Computer Assisted Sperm Analysis) no qual cada 

trajetória da cabeça do espermatozóide é reconstituída (MORTIMER & 

MAXWELL, 2004). A CASA proporciona a oportunidade de acessar múltiplas 

características em uma única amostra de espermatozóides com alta 

repetibilidade. Diferenças na motilidade de células espermáticas são mais 

visíveis pela CASA que em métodos subjetivos (FARREL et al., 1 8). 

Além da motilidade total (MT) e progressiva (MP) três valores para 

velocidade são comumente medidos pela CASA e usados para a descrição do 

movimento espermático, a velocidade curvilínea (VCL), a velocidade em linha 

reta ou progressiva (VSL) e velocidade média do trajeto (VAP). Cada uma 

dessas velocidades descreve um aspecto diferente da trajetória do 

espermatozóide. O trajeto curvilíneo é uma projeção bidimensional da 

verdadeira trajetória tridimensional. A VCL é a distância percorrida pelo 

espermatozóide ao longo do caminho curvilíneo percorrido, sendo calculada 

através da somatória das distâncias ao longo da trajetória em relação tempo 

gasto. O valor de VSL é determinado encontrando-se a distância em linha reta 

entre os primeiros e os últimos pontos da trajetória em relação ao tempo. Este 

valor fornece o espaço ganho dentro de um período. O valor de VAP fornece 

uma indicação do comprimento da trajetória geral do espermatozóide e é 

calculado encontrando-se o comprimento do caminho médio em relação ao 

tempo gasto (MORTIMER, 1 7). 

A amplitude do deslocamento lateral da cabeça (AL ) é utilizada como 

uma aproximação do batimento do flagelo enquanto que a freqüência do 

batimento flagelar (BCF) foi desenvolvida baseada nos fatos de que cada ponto 

no vértice é resultado da mudança no batimento, e cada momento em que o 

caminho curvilíneo cruza o caminho médio é o resultado de um novo batimento 

flagelar. Os valores de retilinearidade (STR), uma comparação da linha reta 

com a média das trajetórias, fornecem uma indicação da relação entre o 

espaço ganho e a trajetória geral do espermatozóide, calculados como VSL x 
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VAP-1 x 100. Uma trajetória com pontos espaçados de forma uniforme e com 

baixa amplitude, teria um valor alto de STR, uma vez que o caminho médio 

seria próximo do caminho em linha reta. Uma trilha circular teria um baixo STR 

pois o caminho médio é a média do caminho curvilíneo. A linearidade (LIN), 

uma comparação da linha reta e as trajetórias curvilíneas, é uma expressão da 

relação entre a projeção bi-dimensional do caminho tri-dimensional adotado 

pelo espermatozóide e seu ganho de espaço, calculado como VSL x VCL-1 x 

100. Uma trajetória circular teria uma baixa LIN, pois o caminho curvilíneo seria 

muito maior do que o espaço ganho. Uma alta LIN na trajetória é aquela em 

que o espermatozóide percorre um caminho curvilíneo com uma amplitude 

relativamente baixa do AL  e a direção geral do movimento é a mesma do 

caminho em linha reta (MORTIMER, 1 7). 

Alguns valores dos parâmetros observados pela CASA tem sido 

correlacionados com eventos fisiológicos. O padrão de cinética do 

espermatozóide no sêmen de humanos caracterizado por uma motilidade 

altamente progressiva associada a um significativo movimento lateral de 

cabeça tem sido correlacionado com a habilidade de penetrar no muco cervical 

(SERRES et al., 1 84; AITKEN et al., 1 85; FENEUX et al ., 1 85; MORTIMER 

et al., 1 86). O VCL e o VAP também têm sido utilizados para predizer 

resultados nos processos de fertilização visto que ambos os parâmetros são 

aumentados após a capacitação espermática (VERSTEGEN et al., 2002). 

Uma grande possibilidade que foi criada com o uso relativamente novo 

de taxas de aquisição de imagens de 60 z combinada ao aumento da 

resolução do sistema óptico e de melhores computadores que permitiram uma 

localização mais ampla das células, foi a avaliação do espermatozóide 

hiperativado (VERSTEGEN et al., 2002). Desta forma, vários autores têm 

investigado os padrões do movimento hiperativado dos espermatozóides de 

várias espécies e utilizado esses valores na comparação do comportamento da 

cinética espermática em diferentes condições fisiológicas e ambientes in vitro

(MORTIMER, 1 7; ROBERTSON et al., 1 88) inclusive na espécie ovina 

(MORTIMER & MAXWELL, 1 ; MORTIMER & MAXWELL, 2004).

Apesar disso, pouca relação dos parâmetros mensurados pela CASA e 

alguns testes in vitro e in vivo usados para avaliar a qualidade do sêmen tem 
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sido encontrada. Para Windsor (1 7), a motilidade pós-descongelação, 

acessada subjetivamente ou objetivamente, não é necessariamente um bom 

indicador da função metabólica do sêmen. Eppleston & Maxwell (1 5) por sua 

vez relataram não haver nenhuma correlação entre os parâmetros como 

motilidade, velocidade e linearidade mensuradas pela CASA no sêmen 

congelado de 7 carneiros e a fertilidade obtida por inseminações 

laparoscópicas de mais de 5000 ovelhas. Segundo esses autores ainda, o uso 

da CASA mostrou pouco benefício prático considerando o alto custo do 

equipamento. 

2.3. CRIOPRESERVAÇÃO DO SÊMEN 

É importante reconhecer que a criopreservação inclui o processo 

completo desde a preparação e diluição do sêmen até a manutenção da 

capacidade funcional dos espermatozóides pós-descongelação. Em cada um 

desses estágios, os espermatozóides podem perder sua habilidade funcional. 

Embora alguns desses estágios possam ser relativamente inócuos, outros 

como a refrigeração e a congelação são muito estressores (WATSON, 1 5). 

 Durante o trajeto no epidídimo, os espermatozóides adquirem uma série 

de atributos individuais necessários para a fertilização, sendo assim uma célula 

altamente diferenciada em cada região específica. Entretanto, verifica-se que 

nem todos os espermatozóides adquirem os atributos na mesma proporção e 

velocidade, o que resulta em um ejaculado heterogêneo contendo

subpopulações com diferentes respostas ao ambiente encontrado em vários 

pontos do trato feminino e portanto, diferindo no seu potencial para fertilização 

(AMANN et al., 1 3). á uma possibilidade de que os espermatozóides 

recuperados após a congelação e descongelação não sejam apenas uma 

população aleatória, mas sim uma subpopulação selecionada. Talvez essa 

subpopulação seja resistente à criopreservação porque suas membranas são 

extraordinariamente estáveis e não responsivas mesmo a estímulos 

fisiológicos relevantes. Desta forma, o processo de criopreservação agiria 

simplesmente selecionando uma população viável, porém relativamente infértil 

(WATSON, 1 5). 
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Os atributos funcionais dos espermatozóides devem ser mantidos por 

meio da otimização do processo de criopreservação que, por sua vez, deve ter 

o compromisso de preservar, na maioria das células, a integridade das 

diferentes estruturas com seus diferentes requerimentos biológicos. Nesse 

sentido, a vulnerabilidade de diferentes organelas celulares deve ser uma 

preocupação imediata (WATSON, 1 5). 

2.3.1. Fenômenos Físicos e Químicos da Criopreservação 

Existem pelo menos dois pontos de estresse pelos quais as células 

espermáticas passam durante a congelação e descongelação. O primeiro está 

relacionado aos efeitos das mudanças na temperatura e o segundo aparece 

por causa da formação e dissolução do gelo (WATSON, 1 5).  

Um fenômeno lesivo ao espermatozóide é o desenvolvimento de 

regiões com elevada concentração de soluto (SENGER, 1 86) que dá origem 

a uma exosmose e desidratação excessiva da célula (SMIRNOV, 1 76; 

DUNCAN & WATSON, 1 2) com o dano celular tornando-se aparente após a 

re-hidratação. À medida que a temperatura é reduzida abaixo de 0oC, o meio 

extracelular sofre nucleação e cristalização do gelo. Se há uma congelação 

muito lenta, as células são expostas por muito tempo aos chamados “efeitos 

de solução”, isto é, a todas as características de mudanças da solução 

extracelular como, a cristalização do gelo, a concentração de sal e elevação da 

osmolaridade, à alteração do p , às alterações das composições das soluções 

em conseqüência dos sais atingirem seu ponto de saturação e cristalização, 

além de todas as implicações celulares desses eventos (SENGER, 1 86; 

WATSON, 1 5). 

Outro fenômeno observado é a formação de cristais de gelo no interior 

das células espermáticas que ocorre principalmente quando taxas de 

resfriamento excessivamente rápidas são usadas (SENGER, 1 86). Em taxas 

mais altas que as ideais, não há tempo suficiente para que a água saia das 

células, levando a um super-resfriamento e a uma crescente probabilidade da 

nucleação do gelo intracelular, que é normalmente letal. Também nessas 

condições, as alterações de volume são muito rápidas para que a membrana 
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celular se acomode, assim, o gelo extracelular poderia entrar na célula se a 

integridade da membrana for afetada. Não é necessário que a membrana 

esteja efetivamente rompida, um aumento na sua permeabilidade que permita 

que o cristal de gelo formado possa atravessar já seria suficiente (DUNCAN & 

WATSON, 1 2; WATSON, 1 5). 

Diferentes teorias da crioinjúria divergem em apontar se a injúria ocorre 

durante o resfriamento ou o aquecimento do espermatozóide. á alguma 

evidência para sugerir que células congeladas devem ser danificadas pelo 

reaquecimento, o que tem sido considerado devido ao fenômeno chamado de 

recristalização de cristais, que consiste na transformação de vários cristais 

microscópicos de gelo em cristais de gelo maiores, que são amplamente 

reconhecidos como sendo prejudiciais (WATSON, 1 5). Lesões de membrana 

causadas por transições da fase lipídica talvez possam ser responsáveis por 

este efeito, uma vez que passar pelo processo de resfriamento e re-

aquecimento significa atravessar pontos de transição de fase por duas vezes 

( OLT et al., 1 2). 

2.3.2. Efeitos da Criopreservação 

Independente do tipo de diluidor ou método de estocagem, uma grande 

quantidade dos espermatozóides sofre danos à medida que aumenta o tempo 

de estocagem do sêmen refrigerado ou em conseqüência da congelação 

(GILLAN et al., 2004) resultando em conseqüências como, diminuição nos 

parâmetros de cinética espermática e da integridade das membranas 

plasmática e acrossomal, redução da função mitocondrial e incremento das 

alterações morfológicas dos espermatozóides (CELEG INI, 2005), e redução 

da fertilidade (GILLAN et al., 2004). Mudanças severas na estrutura e função 

dos espermatozóides ovinos submetidos ao processo de criopreservação 

foram responsabilizadas pela baixa capacidade de fertilização e taxas 

reduzidas de concepção após a inseminação artificial cervical (PÉREZ et al., 

1 6b). 

Comparando o desempenho do sêmen congelado frente ao sêmen in 

natura de carneiros em inseminações artificiais, Langford et al. (1 7 )
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obtiveram uma menor proporção de ovelhas prenhes aos 18 dias (65% vs 83%) 

e principalmente à parição (43% vs 78%) com o uso do sêmen criopreservado. 

Os autores concluíram que o momento do prejuízo à fertilidade após o uso do 

sêmen congelado acontece bem no início da gestação sendo a mortalidade 

embrionária e fetal entre os dias 18 da gestação e a parição (33% e 6% 

respectivamente para o sêmen congelado e in natura) a grande responsável. 

Gillan et al. (1 7) também observaram que a taxa de prenhez aos 18 

dias foi maior nas ovelhas inseminadas com sêmen in natura do que com 

sêmen congelado (82, % vs. 74,6%) entretanto, ao 50º dia de gestação, 

nenhuma diferença foi verificada nas taxas de gestação (66,8% vs. 60,5%). 

Segundo os autores, esse efeito inesperado pode ter sido em decorrência da 

alta taxa de perda embrionária observada entre os dias 18 e 50 da prenhez 

com o uso do sêmen in natura (23,7%) comparativamente àquela obtida com 

sêmen congelado (10,8%). Também foram obtidas altas taxas de fertilização 

em testes de fertilização in vitro sem diferenças significativas entre os 

espermatozóides frescos e os congelados. De acordo com os autores, este 

resultado pode ser atribuído ao fato de que, sob condições in vitro,

diferentemente daquelas in vivo, o oócito e o espermatozóide estão colocados 

lado a lado em um ambiente sem seleção natural. 

A observação de que os espermatozóides congelados de carneiros têm 

o DNA nuclear mais susceptível à desnaturação e a cromatina nuclear mais 

susceptível à heterogeneidade em relação aos espermatozóides do sêmen in 

natura, quando os mesmos são submetidos à incubações que mimetizam as 

condições do meio uterino, sugere que a insatisfatória eficiência de fertilização 

do sêmen congelado deva ser pelo menos em parte devido à estrutura anormal 

do DNA espermático, apesar deste ter uma aparência normal logo após a 

descongelação. Embora não seja muito desconhecido o mecanismo do dano 

ao DNA em espermatozóides, sugere-se algum envolvimento do fato de que as 

células descongeladas são mais susceptíveis ao estresse oxidativo. Essa 

hipótese implica que a estabilidade da cromatina nuclear espermática deva ser 

adquirida via adição de antioxidantes ao extensor de sêmen. Alternativamente, 

a inseminação dentro de um período mais próximo da ovulação poderia 

aumentar a competência do espermatozóide na fertilização (PERIS et al. 2004). 
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A redução da habilidade de fertilização do sêmen congelado de carneiro 

também pode ser devido à perda dramática de heterogeneidade sofrida pelo 

sêmen durante os processos de resfriamento, congelação e descongelação. A 

criopreservação produz amostras de sêmen homogêneas que levam a uma 

perda funcional da versatilidade e capacidade da população espermática em 

responder a diferentes situações. Desta maneira, protocolos de congelação 

devem ser delineados para que se mantenha a heterogeneidade natural do 

sêmen (OLLERO et al. 1 8b).

Observações in vitro de que espermatozóides capacitados não se ligam 

às células epiteliais do oviduto sugerem que espermatozóides capacitados 

prematuramente são excluídos da população espermática potencialmente apta 

a fertilizar o oócito (FAZELI et al., 1 ). Gillan et al. (1 ) demonstraram que 

após quatro a seis horas do sêmen in natura ou congelado ter sido depositado 

no útero por laparoscopia, somente uma pequena proporção dos 

espermatozóides contidos na dose inseminante original puderam ser colhidos 

do trato reprodutivo (oviduto, útero e cérvix), indicando que uma grande

proporção foi perdida para a vagina ou foi destruída por outros meios. Por todo 

o período de colheita (4,5 horas) igual número de espermatozóides após IA 

com sêmen in natura ou congelado foi colhido do trato reprodutivo, porém o 

padrão de recuperação variou entre eles. Espermatozóides oriundos do sêmen 

in natura foram gradualmente perdidos, enquanto que um grande número de 

espermatozóides descongelados foram perdidos logo nos primeiros 30 

minutos, decrescendo gradativamente após a realização da inseminação.  

Gillan et al. (2000) demonstraram que os espermatozóides do sêmen in

natura e do congelado-descongelado de ovinos se comportam diferentemente 

quando em contato com células derivadas do epitélio do oviduto. Os autores 

acreditam que essa diferença de comportamento é em conseqüência da 

alteração do status de membrana que ocorre no espermatozóide congelado-

descongelado que faz com que as células espermáticas se liguem e sejam 

liberadas mais rapidamente das células do oviduto e sofram uma reação 

acrossomal mais acelerada que os espermatozóides do sêmen in natura. Essa 

ligação transitória do espermatozóide congelado-descongelado pode ter o 

papel de completar o processo de capacitação antes da sua liberação. 
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Espermatozóides do sêmen in natura por sua vez, requerem um período maior 

de ligação antes que a maioria das células atinja esse estágio. 

a) Alterações da Cinética Espermática 

Embora o declínio na motilidade provocado pela criopreservação possa 

ser explicado por alterações no transporte ativo e pela permeabilidade da 

membrana plasmática na região caudal, também é possível que a alteração da 

disponibilidade de energia ou danos nos elementos do axonema possam 

contribuir para este fenômeno (WATSON, 1 5). Tem sido relatado que os 

espermatozóides descongelados freqüentemente apresentam-se com suas 

caudas perdidas (GILLAN et al., 1 ). O axonema, entretanto, tem sido 

geralmente considerado uma estrutura resistente aos efeitos de resfriamento e 

aquecimento (WATSON, 1 5). 

Características de motilidade dos espermatozóides antes e depois da 

criopreservação têm sido comparadas (WATSON, 1 5). Segundo Ollero et al. 

(1 8b) a motilidade espermática não diminuiu tão dramaticamente após a 

refrigeração do sêmen ovino, ficou em média 60% aos 5oC. Entretanto, em 

relação a congelação e descongelação, os autores relataram alterações mais 

sérias que levaram a uma perda total da motilidade. Por sua vez, Peris et al. 

(2004) observaram que a congelação diminuiu a porcentagem de 

espermatozóides com motilidade total e progressiva medidas pela CASA, 

porém não foram encontradas diferenças significativas entre o sêmen in natura

e o descongelado para nenhum dos outros parâmetros de motilidade (VAP, 

VSL, VCL, AL , BCF, STR e LIN). De acordo com Watson (1 5) entretanto, 

geralmente observa-se uma diminuição da velocidade espermática em 

conseqüência da criopreservação, especialmente os valores médios da 

velocidade curvilínea ou velocidade média da trajetória e da linearidade. 

b) Crioinjúrias às Membranas Espermáticas 

Muitas das organelas espermáticas são envolvidas por membranas e é 

sabido que essas estruturas são particularmente vulneráveis durante o 
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processo de criopreservação. As membranas dos espermatozóides 

especialmente afetadas pela criopreservação são a plasmática, a acrossomal 

externa e as mitocondriais (WATSON, 1 5), sendo as lesões nessas 

estruturas indicadas como as principais causas de danos estruturais e de perda 

funcional da célula espermática (VALCÁRCEL et al., 1 7; E et al., 2001).  

Injúrias ocorridas nas membranas plasmática, acrossomal e mitocondrial 

dos espermatozóides, ocasionadas pela criopreservação, são devido a 

alterações na temperatura e na osmolaridade do meio que provocam 

mudanças morfológicas na organização e composição dos lipídios dessas 

estruturas. As modificações ocorridas nas membranas durante a 

criopreservação causam como conseqüência, prejuízos na motilidade 

espermática, na produção de trifosfato de adenosina (ATP) e diminuição da 

capacidade fertilizante ou até a morte celular (CELEG INI, 2005). 

b1. Membrana Plasmática 

A membrana plasmática exerce um papel fundamental na sobrevivência 

do espermatozóide no trato reprodutivo feminino e na manutenção da sua 

capacidade fertilizante, visto que, garante a homeostase celular, sendo 

essencial para manter a sua viabilidade (CELEG INI, 2005). A perda da 

impermeabilidade da membrana plasmática à carboxifluoresceína infere similar 

perda de impermeabilidade à metabólitos intracelulares ( ARRISON & 

VICKERS, 1 0). A idéia de assimetria da camada dupla da membrana 

plasmática tem sido considerada importante para sua função. A quebra na 

assimetria parece estar associada ao aumento da fluidez da camada externa, 

característica do espermatozóide capacitado. Essa membrana é fusogênica, 

permeável e instável, levando a uma reduzida expectativa de vida da célula. 

Uma vez que as enzimas são termo-dependentes, um rompimento na 

assimetria deve estar associado com o resfriamento e o reaquecimento 

(WATSON, 1 5).  

Alguns espermatozóides móveis no sêmen in natura de ovinos exibem 

um dano na membrana plasmática, possivelmente devido à idade do 

espermatozóide ou ao choque térmico e ou mecânico durante a colheita e o 
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processamento, desta forma parece que a avaliação da integridade da 

membrana plasmática poderia ser mais eficaz do que acessar a motilidade na 

avaliação da qualidade do sêmen (VALCÁRCEL et al., 1 4). 

Após a descongelação do sêmen ovino, a integridade de membrana é 

drasticamente reduzida, enquanto que o efeito na motilidade não é tão 

evidente. A análise simultânea da integridade de membrana e a motilidade 

revelou a existência de uma grande população de espermatozóide com dano 

de membrana que se apresenta móvel imediatamente após a descongelação. 

Os espermatozóides com dano de membrana embora móveis, perdem 

rapidamente a motilidade dentro de poucas horas de incubação a 37oC. Este 

resultado sugere que a porcentagem de espermatozóides intactos após a 

descongelação possa ser utilizada para predizer a manutenção de motilidade 

após oito horas a 37oC (VALCÁRCEL et al., 1 4). 

De acordo com Valcárcel et al. (1 4), pelo menos 30% dos 

espermatozóides ovinos que mantêm a motilidade após congelação-

descongelação têm lesão da membrana plasmática. Ollero et al. (1 8b) 

observaram que após a refrigeração do sêmen ovino a viabilidade espermática 

e a resposta ao teste hiposmótico ( OS) diminuíram 75%, enquanto que a 

queda da motilidade não foi tão acentuada com 60% de células permanecendo 

móveis aos 5oC. Entretanto, em relação a congelação e descongelação, os 

mesmos autores relataram alterações mais sérias que levaram a uma perda 

total da integridade de membrana além de uma baixa resposta ao teste OS

(3%). Morris et al. (2001) obtiveram 36,7% de integridade da membrana 

plasmática dos espermatozóides ovinos corados com oechst 33258 após a 

descongelação. Também analisando o efeito da criopreservação sobre os 

espermatozóides ovinos com o oechst 33258, Valcárcel et al. (1 7) 

observaram claramente que a congelação-descongelação levou a um 

decréscimo da integridade da membrana plasmática (de 73% para 44%).  

A membrana plasmática é mais frágil que a membrana acrossomal 

externa e parece ser consideravelmente mais frágil que as membranas 

mitocondriais, sendo assim, sua preservação é o ponto mais crítico para o 

sucesso da criopreservação ( ARRISON & VICKERS, 1 0; VALCÁRCEL et 

al., 1 7). 
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b2. Membrana Acrossomal 

arrison & Vickers (1 0) pesquisando o dano acrossomal no 

espermatozóide ovino submetido ao choque de frio, observaram que algumas 

células com acrossomo intacto apresentavam-se com membrana plasmática 

lesada. Segundo os autores, no sêmen suíno, o decréscimo do número de 

células com membrana plasmática intacta que ocorre concomitantemente ou 

precedendo o aumento no número de espermatozóides que perderam o 

acrossomo, sugere que células com acrossomo reagido podem ter um tempo 

de sobrevivência muito curto. 

Valcárcel et al. (1 7) demonstraram, por meio da combinação de 

oechst 33258 e lecitina conjugada à fluoresceína no sêmen ovino que a 

integridade acrossomal é mantida naqueles espermatozóides que resistem à 

criopreservação. Em todos os casos 10 a 15% das células não viáveis 

apresentaram acrossomo intacto e 45 a 50% mostraram perda ou dano quando 

avaliado por microscopia de interferência de fase. Os mesmos autores 

analisaram o efeito da criopreservação sobre a porcentagem de 

espermatozóides com acrossomo intacto dentro da população total e da 

população com membrana plasmática intacta observando claramente que a 

congelação-descongelação levou a um decréscimo da integridade da 

membrana plasmática (73% para 44%) e acrossomal (72% para 43%) porém, 

quase todos os espermatozóides que resistiram à criopreservação 

apresentaram acrossomo intacto ( 8% e 6% respectivamente para sêmen in 

natura e descongelado) o que, como dito anteriormente, é um reflexo da maior 

resistência das membranas acrossomais em relação à membrana plasmática. 

b3. Membrana Mitocondrial 

De acordo com Valcárcel et al. (1 4), o fato de que a motilidade dos 

espermatozóides de ovinos do sêmen in natura ser fundamentalmente reduzida 

durante a incubação a 37oC enquanto a integridade de membrana é mantida, 

sugere a existência de outro fator ou fatores que levariam a imobilização 

espermática diferentes daqueles relacionados à morte do espermatozóide. 
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A injúria às mitocôndrias pode contribuir significativamente para a baixa 

fertilidade observada após a inseminação cervical e pode explicar o incremento 

na fertilidade quando os espermatozóides são colocados diretamente no útero. 

As alterações na cinética juntamente com a injúria mitocondrial que ocorrem 

em decorrência dos procedimentos de preservação do sêmen podem explicar o 

prejuízo no transporte espermático e a morte prematura de um grande número 

de espermatozóides nas porções anteriores mais caudais do trato reprodutivo 

feminino após a deposição cervical ou vaginal (GILLAN et al., 2004). 

Nenhuma injúria à mitocôndria nem redução do potencial de membrana 

mitocondrial do espermatozóide de carneiro foram verificadas como resultado 

de procedimentos como a diluição ou centrifugação (WINDSOR & W ITE, 

1 5). Entretanto, espermatozóides submetidos à congelação apresentaram 

grandes cristais de gelo na mitocôndria e ao serem descongelados apresentam 

uma perda da estrutura mitocondrial interna. Considerando-se que a 

fosforilação oxidativa e o transporte de prótons são fenômenos ligados à 

membrana mitocondrial, é provável que a produção de ATP, que serve como 

fonte de energia para o batimento flagelar seja reduzida (WATSON, 1 5; 

CELEG INI, 2005). 

Apesar de até o presente momento não se ter conhecimento de como 

prevenir o dano mitocondrial, é esperado que métodos que evitem o dano 

direto ao espermatozóide provocado pela formação de cristais possam ser 

benéficos (GILLAN et al., 2004). De acordo com Windsor (1 7), os 

procedimentos de criopreservação atualmente usados para sêmen de 

carneiros, incluindo aqueles que aumentam a motilidade pós-descongelação, 

não previnem injúrias à mitocôndria durante os processos de congelação e 

descongelação. O referido autor observou que o sêmen in natura de carneiro 

tratado com uma substância com ação inibitória da respiração mitocondrial 

apresentou um padrão de fertilidade similar ao sêmen congelado-

descongelado, ou seja, alta fertilidade após IA por laparoscopia porém baixa 

fertilidade com a IA cervical. Entretanto, segundo Meseguer et al. (2004), a 

atividade mitocondrial não guarda relação com a sobrevivência espermática 

após o ciclo de criopreservação e provavelmente não é um bom indicador do 

metabolismo do espermatozóide. 
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De acordo com arrison & Vickers (1 0), durante o choque de frio 

sobre o espermatozóide ovino, enquanto a membrana plasmática era 

rapidamente rompida, a maioria das mitocôndrias das peças intermediárias 

permanecia intacta segundo coloração com CFDA. olt et al. (1 88), usando a 

rodamina 123 (R123), também investigaram a integridade mitocondrial do 

sêmen de ovinos após choque de frio e concluíram que a mitocôndria 

permanecia intacta, assim, inferiram que a sua atividade metabólica persistia 

após o choque. É altamente provável que após o choque de frio ocorra um 

rápido vazamento de componentes intracelulares, com resultado imediato na 

disponibilidade insuficiente de adenino-nucleotídeos para a fosforilação 

oxidativa e motilidade, indiferente à capacidade potencial da mitocôndria de 

suprir energia ( ARRISON & VICKERS, 1 0). 

Windsor & White (1 5) observaram que uma absorção reduzida da 

sonda fluorescente R123 pelo espermatozóide ovino que sofreu choque de frio, 

rapidamente refrigerado a 10oC ou abaixo disso, demonstrou que a disfunção 

mitocondrial é um fator importante que induz a injúrias pelo choque térmico. Os 

autores observaram também que a congelação e descongelação do sêmen 

provocaram a diminuição acentuada da absorção de R123. A injúria na 

mitocôndria ocorreu como uma conseqüência do processo de congelação e 

descongelação, e não durante o resfriamento lento de 30 para 5oC. Tais 

quebras das membranas mitocondriais poderiam imediatamente abolir o 

potencial de membrana. Os autores observaram ainda que a R123 foi liberada 

muito mais lentamente pelo espermatozóide que sofreu o choque térmico do 

que pelo espermatozóide congelado-descongelado. Segundo os autores este 

fenômeno sugere que a ruptura da membrana mitocondrial induzida pelo 

choque térmico seja talvez menos severa do que aquela produzida pela 

congelação e descongelação. 

c) Criocapacitação 

 Alterações pós-ejaculatórias dos espermatozóides no trato feminino em 

preparação para a fusão com o oócito devem ser consideradas como uma 

continuidade do processo de desenvolvimento da célula espermática iniciado 
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ainda no epidídimo. A criopreservação representa uma interrupção artificial 

desse progresso direcionado à maturação e à fertilização. Porém, antes dos 

espermatozóides serem reavivados exatamente no mesmo estado em que 

estavam antes da congelação, eles são afetados pelos procedimentos 

envolvidos na criopreservação que induzem a uma modificação sub-letal das 

membranas dos espermatozóides, tornando-os mais reativos ao ambiente 

após a descongelação (WATSON, 1 5). 

Espermatozóides criopreservados podem ser considerados fazendo parte 

de um estado semelhante ao dos espermatozóides parcialmente capacitados 

(WATSON, 1 5). Evidências têm sugerido que os espermatozóides 

congelados e descongelados teriam alterações estruturais da membrana que 

seriam funcionalmente semelhantes às células capacitadas e/ou com o 

acrossomo reagido (YOS IDA, 2000). Como a vida útil dos espermatozóides 

capacitados é limitada (CORMIER et al., 1 7), a capacitação, que se inicia 

ainda quando os espermatozóides deixam o epidídimo, não deve ser 

completada até a ocorrência da ovulação (MEDEIROS et al., 2002). Uma 

capacitação antecipada, inviabiliza os espermatozóides de atingirem o local da 

fertilização (CORMIER et al., 1 7) e de, conseqüentemente, penetrarem no 

oócito (ASSUMPÇÃO, 1 ; PEREIRA et al., 2000; OLIVEIRA, 2002).  

A desestabilização da membrana plasmática associada ao resfriamento 

pode estar correlacionada ao aumento da fluidez da bi-camada lipídica da 

membrana o que a torna mais permeável favorecendo a entrada de cálcio livre 

no interior da célula, o qual por sua vez estimula o processo de capacitação 

cálcio-dependente (WATSON, 1 5; UO et al., 2002). O aumento na 

concentração do cálcio intracelular ocasionado pelo resfriamento deve ser 

suficiente para permitir a modificação bioquímica das membranas pelas 

enzimas cálcio-dependentes imediatamente após o reaquecimento (WATSON, 

1 5). 

O processamento do sêmen ou a composição dos diluidores pode 

favorecer modificações na distribuição e característica dos componentes de 

membrana que recobrem o espermatozóide, resultando em desestabilização da 

membrana plasmática que parece ser um requisito para a ocorrência da 

capacitação (PÉREZ et al., 1 6a). Os processos de refrigeração e congelação 
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do sêmen antecipam a maturação das membranas espermáticas, aumentando

assim a proporção de espermatozóides capacitados ou com o acrossomo 

reagido em comparação ao sêmen in natura (MAXWELL & WATSON, 1 6). A 

sua sobrevivência é então limitada porque os espermatozóides capacitados 

não possuem um período de vida prolongado, eles são ativados como 

preparação para o encontro do oócito e, se isso não ocorrer em um curto 

período de tempo, eles morrem (WATSON, 1 5). 

Se a capacitação é vista como uma desestabilização da membrana dos 

espermatozóides, permitindo que o cálcio entre e que a modificação da 

membrana ocorra resultando em fusogenicidade, a capacidade insatisfatória 

de fertilização de espermatozóides congelados-descongelados pode 

simplesmente ocorrer devido ao fato de uma grande concentração da 

população viável remanescente estar nesse estado reativo. Ao contrário da 

população espermática do ejaculado que contém várias subpopulações com 

vários graus de reatividade para permitir a fertilização por um longo período de 

tempo (AMANN et al., 1 3), a população criopreservada sobrevivente é mais 

homogênea, capaz de alcançar a fertilização apenas em circunstâncias 

temporais e químicas estritamente definidas (WATSON, 1 5). 

Corroborando com essas afirmações, Garde et al. (1 3) avaliaram os 

efeitos da congelação e descongelação sobre a reação acrossomal em 

espermatozóides ovinos através da realização de testes in vitro de penetração 

espermática e indicaram que o sêmen in natura requer um maior período de 

capacitação do que o sêmen congelado. Segundo os autores, o processo de 

congelação-descongelação favorece a reação acrossomal o que levou a 

maiores índices de penetração dos espermatozóides nas primeiras horas de 

incubação (0h-74,1%; 3h-60, %) comparado ao sêmen in natura (0h-1 ,6%; 

3h-40, %). Além disso, o sêmen congelado perdeu sua habilidade fertilizante in 

vitro com mais rapidez que o sêmen in natura.

Também em testes in vitro Maxwell et al. (1 6) obtiveram taxas de 

fertilização de oócitos semelhantes com sêmen in natura e congelado porém 

observaram que um maior número de oócitos estavam em um avançado 

estágio de fertilização após a inseminação com sêmen congelado 

comparativamente àqueles inseminados com sêmen in natura. Os referidos 
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autores sugeriram que esse incremento pode refletir um avanço no estágio da 

maturação das membranas dos espermatozóides devido ao processo de 

criopreservação. 

Outros autores têm relatado os efeitos da criopreservação do sêmen 

ovino sobre a capacitação espermática sendo que a maioria descreve que os 

espermatozóides no sêmen in natura e no congelado diferem quanto ao status

de maturação acrossomal e o tempo necessário para a ocorrência da 

capacitação in vitro com evidências claras de uma capacitação prematura para 

aquelas células submetidas à criopreservação (PÉREZ et al., 1 6a; PÉREZ et 

al., 1 6b; GILLAN et al., 1 7; GILLAN et al., 1 ; PERIS et al., 2004).  

Pérez et al. (1 6a) avaliaram a integridade da membrana plasmática e 

do estágio de capacitação somente daqueles espermatozóides que resistiram 

ao processo de congelação-descongelação realizando primeiro, a filtração do 

sêmen em Sephadex G-10 e depois, a coloração dupla com oechst 33258 e 

CTC. Antes da filtração 85% dos espermatozóides congelados-descongelados 

estavam parcialmente ou totalmente capacitados. Porém, após a filtração com 

Sephadex, as amostras recuperaram a distribuição do padrão de CTC típico do 

sêmen in natura com mais de 75% dos espermatozóides não capacitados. Um 

efeito similar foi observado no percentual de integridade de membrana. 

Espermatozóides danificados ou mortos de amostras congeladas-

descongeladas estavam, na maioria das vezes, em um falso estágio de 

capacitação. Além disso, houve um concomitante aumento da percentagem de 

espermatozóides não capacitados e de células com membrana intacta. 

Gillan et al. (1 7), baseando-se nos padrões da CTC, observaram que 

a maioria dos espermatozóides do sêmen in natura estava no padrão não 

capacitado (61,3%), com o restante da população distribuída entre os padrões 

capacitado e com reação acrossomal. Após a incubação por seis horas, os 

espermatozóides sofreram processo de capacitação espontânea com a maioria 

da população apresentando o padrão capacitado (54%) e com acrossomo 

reagido (41%). Em contraste, espermatozóides congelados-descongelados 

foram distribuídos principalmente no padrão capacitado (65, %) e com reação 

acrossomal (25, %), com somente uma proporção de células permanecendo 

não capacitada (6,7%) logo após a descongelação. Após incubação por seis 
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horas a maioria dos espermatozóides congelados apresentava reação 

acrossomal (64,2%) e somente 0,5% e 35,2% deles estavam não capacitados 

e capacitados respectivamente. Esses dados corroboram com as hipóteses de 

que a congelação-descongelação pode adiantar mudanças semelhantes à 

capacitação nos espermatozóides e que a incubação de espermatozóides 

previamente capacitados pode levar a reação acrossomal. 

Segundo Pérez et al. (1 6a), imediatamente após a descongelação os 

espermatozóides que mantiveram sua membrana plasmática intacta mostraram 

um padrão de capacitação característico de sêmen recém ejaculado. Porém, 

baseados nos padrões de CTC assim como na habilidade do cálcio ionóforo 

A23187 em induzir a reação acrossomal após a incubação, diferenças 

significativas entre o sêmen in natura e o congelado foram observadas pelos 

autores quanto à velocidade de ocorrência da capacitação. As amostras de 

sêmen in natura apresentaram um aumento de 8,7% de espermatozóides com 

reação acrossomal, enquanto que o sêmen congelado-descongelado teve um 

aumento de 13,7%. Os autores interpretaram esse resultado como uma 

evidência da ocorrência de capacitação acelerada induzida pela congelação e 

descongelação. 

Peris et al. (2004) observaram que tanto para o sêmen in natura como 

para o criopreservado, a porcentagem de espermatozóides apresentando o 

padrão não capacitado pelo teste da CTC diminuiu com o tempo de incubação 

em SOF correspondentemente a um aumento na porcentagem do padrão de 

células com reação acrossomal. A criopreservação levou a uma menor 

porcentagem de espermatozóides com padrão não capacitado e a uma maior 

porcentagem daqueles com reação acrossomal nos momentos zero e às três 

horas de incubação comparativamente ao sêmen in natura.

Morris et al. (2001) avaliaram o estágio de capacitação dos 

espermatozóides após a descongelação pela CTC, obtendo a seguinte 

proporção das categorias I, II, III e IV propostas por Pérez et al. (1 6b): 20,5; 

4 ,7; 20,8 e 4,2% respectivamente. Os referidos autores não encontraram 

efeito significativo do status da capacitação do espermatozóide sobre a FIV o 

que sugere, segundo eles, que a quantidade de espermatozóides móveis por 

oócito foi suficiente para compensar qualquer variação nesse parâmetro. Os 
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autores complementam que na técnica de FIV é realizada a deposição de uma 

população de espermatozóides muito próxima ao oócito dessa forma, 

desviando da seleção imposta por obstáculos do trato reprodutivo feminino. 

De acordo com Gillan et al. (1 ), quando o sêmen in natura ou 

congelado foi depositado no útero por laparoscopia e posteriormente colhido 

observou-se que a área do trato no qual os espermatozóides eram recuperados 

parecia influenciar o status da membrana espermática com mais células 

apresentando padrão não capacitado no istmo que no útero. Os autores 

sugeriram que o espermatozóide colhido do útero pode não ter experimentado 

a mesma influência protetora daqueles localizados no istmo e desta forma seu 

potencial fértil não foi mantido o que os levou à maior possibilidade de progredir 

para o estado de capacitação. Tanto os espermatozóides frescos como os 

congelados colhidos do trato tinham passado dos estados não capacitado e 

capacitado para o estado de reação acrossomal, porém mais espermatozóides 

apresentando acrossomo reagido foram encontrados nas amostras colhidas de 

ovelhas inseminadas com espermatozóides congelados que naquelas 

inseminadas com sêmen in natura. Esses achados, concluem os autores, 

enfatizam que o momento da inseminação é vital quando usado o sêmen 

congelado, já que os espermatozóides estão em seu estado fértil de forma 

prematura e são retidos por um curto espaço de tempo no trato reprodutivo 

feminino em relação ao sêmen in natura.

Se os espermatozóides são depositados no início do trato reprodutivo 

feminino como nas inseminações cervicais eles sofrem reação acrossomal 

prematura e subseqüentemente morrem, resultando em baixa fertilidade do 

sêmen congelado em relação ao fresco. A deposição de células capacitadas 

próximo ao sítio de fertilização como no útero e próximo à ovulação, pode 

minimizar os efeitos do envelhecimento celular e altas taxas de fertilização, 

comparadas àquelas com sêmen in natura, podem ser atingidas. Entretanto, a 

deposição do espermatozóide no interior do útero num estado impróprio, pode 

resultar em fertilização anormal dos oócitos, contribuindo para a perda 

embrionária (GILLAN et al., 1 7). 

 No sêmen bovino também foi verificada a capacitação espermática 

parcial quando da diluição e/ou refrigeração e a capacitação completa na 
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congelação do sêmen (CORMIER et al., 1 7), sendo encontrada correlação 

negativa entre a proporção de espermatozóides com reação acrossomal 

presente no sêmen congelado e descongelado e a fertilidade (T UNDAT IL et 

al., 1 ). Entretanto Collin et al. (2000) não obtiveram correlação entre a 

proporção dos espermatozóides que apresentavam os padrões B ou F com o 

teste da CTC e a fertilidade dos touros. Os autores ficaram surpresos pelo fato 

de que o estado de reação acrossomal após a descongelação tenha sido 

correlacionado com a taxa de fertilidade dos touros. Touros altamente férteis 

apresentaram uma porcentagem maior de reação acrossomal em relação 

aqueles com fertilidade mais baixa. Segundo os autores, essa correlação deve 

possivelmente refletir a responsividade dos espermatozóides provenientes dos 

touros mais férteis. Alternativamente, os autores sugerem que, devido ao fato 

do teste de CTC utilizado por eles não ter incluído um marcador de viabilidade 

celular, células mortas foram acessadas, e devem ter confundido os resultados. 

2.4. INFLUÊNCIA DE MEIOS E ADITIVOS NA CRIOPRESERVAÇÃO 

Durante a manipulação, os espermatozóides são artificialmente expostos 

a vários níveis de p  e tonicidade que diferem largamente daqueles 

encontrados naturalmente no epidídimo ou no sêmen antes da inseminação 

artificial, ou no trato reprodutivo das fêmeas (WINDSOR & W ITE, 1 5). Os 

espermatozóides são particularmente sensíveis à mudança osmótica que tem 

uma grande contribuição na injúria provocada durante o processo de 

criopreservação (WATSON, 1 5). O meio para criopreservação deve fornecer 

um ambiente que conserve a integridade e função das membranas, o que pode 

ser obtido por diferentes combinações de componentes (CELEG INI, 2005). 

Windsor & White (1 5) observaram que variações no p  (5,  a 8, ) não 

levaram a nenhuma mudança significativa na absorção pelo espermatozóide de 

carneiro da sonda fluorescente R123 que mede a função mitocondrial, 

entretanto sua absorção foi reduzida pela exposição a meios hipotônicos e 

hipertônicos (150 e 450 mOsmol L-1). Esses resultados, segundo os autores 

sugerem que os danos às mitocôndrias podem ser um fator importante das 

injúrias induzidas durante o processamento do sêmen para criopreservação. 
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Tem sido relatado que os efeitos osmóticos (WATSON, 1 5) e tóxicos 

(FISER & FAIRFULL, 1 8 ) das concentrações molares dos crioprotetores 

resultam em danos à membrana tanto durante a sua introdução como na sua 

remoção, dependendo da permeabilidade da membrana celular ao mesmo. 

Para espermatozóides suínos por exemplo, o controle da concentração de 

glicerol é muito importante devido aos seus efeitos conhecidos na fertilidade, 

particularmente pela sua ação adversa sobre o acrossomo (WATSON, 1 5). 

Garner et al. (1 ) relataram que o glicerol parece ter protegido a membrana 

acrossomal dos espermatozóides no sêmen bovino refrigerado por 24 horas a 

5oC. Os autores relataram, entretanto, a diminuição na proporção de 

espermatozóides com alto potencial de membrana mitocondrial (JC-1) e 

nenhum efeito do glicerol sobre a membrana plasmática. 

Fiser & Fairfull (1 8 ) verificaram que o método da adição de glicerol ou 

sua remoção, através de uma única etapa ou de múltiplas etapas não afetou a 

criosobrevivência dos espermatozóides de carneiros, mas segundo eles, a 

temperatura da adição foi importante: a motilidade e a integridade acrossomal 

menos satisfatórias resultaram da adição a 30oC comparativamente à adição 

aos 5oC. Segundo Morrier et al. (2002) entretanto, a presença do glicerol no 

meio diluidor não reduziu a qualidade espermática durante a preservação do 

sêmen ovino a 5oC e não houve diferença entre os protocolos de adição do 

mesmo, seja imediatamente após a colheita em uma única etapa ou após a 

refrigeração à 5oC em duas etapas.  

As concentrações de Ca2+ intra e extracelulares estão diretamente 

relacionadas com a sobrevivência espermática durante a criopreservação, 

sendo assim importantes indicadores de crioinjúria. Altas concentrações de 

Ca2+ no meio externo são responsáveis pela diminuição da motilidade e do 

metabolismo espermático. A intoxicação por Ca2+ é outro fator diretamente 

relacionado à predisposição espermática ao dano causado pela 

criopreservação. Diminuindo-se a temperatura ambiente há um aumento na 

aquisição de Ca2+ pelo espermatozóide e este efeito é exacerbado quando 

altas taxas de resfriamento são utilizadas, o que acontece na maioria dos 

procedimentos de criopreservação. Uma alta concentração de Ca2+ no 

ambiente provavelmente sensibiliza o espermatozóide ao procedimento da 
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congelação e descongelação. Meios crioprotetores com baixas concentrações 

de Ca2+ ou que contenham substâncias que parcialmente inibam o seu influxo 

para o citoplasma do espermatozóide poderiam resultar em uma alta taxa de 

sobrevivência e de motilidade. Alguns quelantes de cálcio, a exemplo do EDTA, 

ou determinados fosfolipídios poderiam ser adicionados para evitar o influxo de 

Ca2+ (MESEGUER et al., 2004). 

Apesar de não haver evidências de que uma restrição direta sobre a 

mobilidade das moléculas de superfície possa ser imposta sobre os domínios 

de membrana por outras moléculas empregadas sobre o espermatozóide, a 

capacitação envolve a perda de componentes extrínsecos e um concomitante 

aumento na mobilidade da membrana em alguns domínios (EDDY & O’BRIEN, 

1 4). Certas condições ou componentes estimulam ou bloqueiam a reação 

acrossomal após incubação sob condições particulares ou em presença de 

compostos específicos. Entretanto, apesar da reação acrossomal ser afetada, 

essas condições particulares ou componentes podem antes disso, estar 

induzindo o processo de capacitação. Esse fato deve ser considerado na 

interpretação dos resultados de trabalhos de inibição in vivo e in vitro da reação 

acrossomal (YANAGIMAC I, 1 4). 

A maneira pela qual as alterações sofridas pelo espermatozóide 

submetido à criopreservação possam ser prevenidas sem bloquear a 

habilidade dos espermatozóides em responder a estímulos fisiológicos 

relevantes ainda precisa ser determinada. Parece que as alterações 

organizacionais lipídicas são o centro dos eventos e, portanto, os mecanismos 

protetores devem ser aplicados para modificar as estruturas lipídicas. A idéia 

de modificar as membranas antes da congelação para torná-las resistentes à 

criopreservação seria fortemente auxiliada se a natureza da crioinjúria e suas 

causas fossem melhor conhecidas. Se uma modificação reversível da 

membrana que aumentasse a resistência aos estresses da criopreservação 

pudesse ser idealizada, então uma maior porcentagem de células 

sobreviventes poderia inevitavelmente aumentar a fertilidade (WATSON, 1 5). 
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2.4.1. Adição de Lipídios ao Sêmen 

Espermatozóides oriundos do testículo e da cabeça do epidídimo de 

carneiros são pouco afetados pelo choque térmico enquanto que aqueles da 

cauda do epidídimo e da ampola são muito mais susceptíveis (QUINN & 

W ITE, 1 67). A susceptibilidade do espermatozóide à criopreservação em 

algumas espécies parece estar relacionada ao conteúdo baixo de colesterol 

(W ITE, 1 3). A perda de fosfolipídios e colesterol pelo espermatozóide 

durante o trajeto pelo trato reprodutivo do macho pode, alterar as 

características das lipoproteínas de membrana e desta maneira ser 

responsabilizada pelo aumento na susceptibilidade ao choque térmico (QUINN 

& W ITE, 1 67). 

 O espermatozóide de carneiro possui uma reduzida taxa molar de 

colesterol/fosfolipídeo quando comparada a outras espécies (DARIN-BENNETT 

& W ITE, 1 77). Parks & ammerstedt (1 85) realizando uma análise 

quantitativa dos lipídeos da membrana plasmática da porção anterior da 

cabeça dos espermatozóides ovinos, região da superfície espermática de 

interesse fisiológico pelo seu envolvimento direto com a capacitação e reação 

acrossomal e tecnológico pela sua maior susceptibilidade ao dano durante o 

processo de criopreservação (SAACKE & W ITE, 1 70), observaram que o 

colesterol foi o principal éster livre encontrado na membrana plasmática 

isolada, com o desmosterol aparecendo como o outro único esterol mensurado. 

ouve um aumento significativo na taxa molar de colesterol da membrana em 

relação aos fosfolipídios durante o trânsito do espermatozóide a partir do corpo 

distal para a região proximal da cauda do epidídimo. Entretanto, os conteúdos 

de colesterol e desmosterol diminuíam durante o trânsito no epidídimo, com o 

desmosterol caindo mais rapidamente e resultando assim em uma diminuição 

dramática na relação entre os dois esteróis (colesterol:desmosterol, de 0,13 

para 0,03). 

O colesterol presente no espermatozóide e no plasma seminal talvez 

possa estar sendo quebrado à medida que o sêmen passa através do 

epidídimo e mais à frente na ampola. Também nas regiões terminais do trato 

reprodutivo masculino, alguma esterificação do colesterol deva ocorrer no 
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espermatozóide, desde que a concentração de colesterol esterificado é mais 

alta no espermatozóide ejaculado do que naquele espermatozóide do 

epidídimo. Uma explicação alternativa para a diminuição progressiva nos níveis 

de colesterol não esterificado do plasma seminal talvez possa ser a sua 

absorção através da parede da cauda do epidídimo e diluição do restante do 

colesterol presente no lúmen por outros fluidos acessórios no ejaculado 

(QUINN & W ITE, 1 67). 

A criopreservação do espermatozóide causa alterações na composição 

química e no comportamento dinâmico dos lipídios ( E et al., 2001). Durante a 

refrigeração e a congelação, o espermatozóide é submetido a uma diminuição 

na temperatura responsável pela reorganização dos lipídeos e das proteínas de 

membrana. Essa reorganização resulta em uma rigidez de membrana 

plasmática que a torna menos apta a resistir à congelação (BARRERA-

COMPEAN et al., 2005). 

 Procedimentos técnicos têm revelado múltiplas temperaturas de 

transição de fase em extratos de fosfolipídios e vesículas de membranas 

extraídas de espermatozóides de ovinos o que sugere a co-existência de 

domínios de lipídeos das membranas dessas células tanto na fase gel quanto 

na fase fluida, seja induzida por variações localizadas na composição dos 

lipídeos ou por diferentes interações com glicoproteínas componentes, ou por 

ambas as causas ( OLT & NORT , 1 86). A complexidade desse fato poderia 

obviamente ser exacerbada durante o resfriamento do espermatozóide, quando 

alguns lipídeos poderiam atingir suas temperaturas transicionais bem antes dos 

outros, levando a uma dispersão rápida da fase de gel (WOLFE et al., 1 8). 

A gema de ovo é comumente usada como componente de diluidores de 

sêmen para proteger espermatozóides de mamíferos do choque de frio durante 

o processo de congelação e descongelação (WATSON, 1 5; MOUSSA et al., 

2002). A proteção é por causa dos lipídios da gema de ovo e a emulsificação 

aumenta sua atividade visto que a interação com a superfície da membrana é 

um componente essencial da sua ação. Essa estreita associação entre os 

componentes lipídicos da gema de ovo e a membrana celular resulta em uma 

modificação da transição de fase dos lipídios de membrana (WATSON, 1 5). 

Além disso, o dano estrutural ao espermatozóide resultante da peroxidação 
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dos ácidos graxos presentes nas membranas espermáticas é parcialmente 

minimizado mas não revertido pela gema de ovo e pelo leite. É difícil 

determinar, entretanto, se a gema de ovo forma uma cobertura protetora sobre 

o espermatozóide prevenindo que o peróxido de ácidos graxos interaja com a 

membrana celular, ou se combina diretamente com o peróxido neutralizando 

desta forma seu efeito tóxico (JONES & MANN, 1 77a e 1 77b). 

A ação protetora da gema de ovo parece ser principalmente devido às 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL), compostas de 85 a 0% de lipídios e 

10 a 15% de proteínas (MOUSSA et al., 2002). Uma contínua exposição dos 

espermatozóides ao plasma seminal pode ser prejudicial à membrana 

plasmática devido a presença das BSPs que por sua vez, podem 

adversamente afetar a habilidade do espermatozóide em resistir à 

criopreservação por promoverem o efluxo de colesterol. O LDL da gema de 

ovo tem uma alta capacidade de ligação com as BSPs e essa ligação acontece 

rapidamente, é específica e saturável e é estável mesmo após a congelação e 

descongelação do sêmen. A ligação das BSPs ao LDL pode prevenir o efeito 

negativo dessas proteínas sobre a membrana espermática e isso pode ser 

crucial para a preservação do sêmen. Assim, o seqüestro pelo LDL das BSPs 

presentes no plasma seminal parece ser o maior mecanismo de proteção da 

gema de ovo (MANJUNAT  et al., 2002). Neste sentido, a adição de LDL tem 

sido utilizada em substituição à gema de ovo obtendo-se melhores resultados 

em termos de motilidade e características de movimento dos espermatozóides 

(MOUSSA et al., 2002). 

Diferentes lipídios, usualmente presentes nas membranas, tem sido 

utilizados para preservar as estruturas celulares (OLLERO et al., 1 6). Os 

lipídios podem ajudar a prevenir o choque térmico agindo como quelantes de 

cálcio do meio extracelular, impedindo assim a entrada desse íon nos 

espermatozóides ( E et al., 2001). É possível que lipossomos ou o colesterol, 

interajam com o cálcio e outros componentes do meio diluente para a 

congelação, afetando a concentração de solutos nas frações de água não 

congelada durante a criopreservação (WIL ELM et al., 1 6). 

e et al. (2001) utilizando o método de fusão dos lipossomos fizeram 

com que mais de 60% dos espermatozóides de suíno incorporassem 
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prontamente lipídeos exógenos sem efeitos adversos à viabilidade 

espermática. Uma composição de lipídeos selecionados significativamente 

melhorou a viabilidade e a motilidade dos espermatozóides suínos durante o 

processo de resfriamento e após a criopreservação com ou sem gema de ovo, 

confirmando que a incorporação de lipídeos específicos dentro das membranas 

dos espermatozóides pode aumentar a habilidade do espermatozóide em 

resistir à injúria causada por resfriamento. Em adição, os autores relataram que 

em condições de incubação em meio de capacitação, nenhum tipo de lipídio 

afetou o tempo ou a porcentagem de espermatozóides suínos sofrendo 

capacitação ou reação acrossomal espontânea ou induzida por cálcio ionóforo. 

a) Colesterol 

O colesterol, presente em abundância no plasma seminal e no 

espermatozóide, desempenha um importante papel sobre a capacidade 

fecundante dos espermatozóides (SION et al., 2001), tendo sido identificada 

sua ação na estabilização dos lipídios de membrana (ZARINTAS  & CROSS, 

1 6). As espécies que possuem altas taxas de colesterol em relação aos 

lipídeos, a exemplo dos coelhos e humanos, são resistentes ao choque térmico 

(MESEGUER et al., 2004; MOCÉ & GRA AM, 2006). Por outro lado, como 

mencionado anteriormente, o espermatozóide de carneiro possui menor taxa 

molar de colesterol/fosfolipídeo quando comparado ao de outras espécies 

(DARIN-BENNETT & W ITE, 1 77). 

O exato mecanismo através do qual os lipídios como o colesterol 

conferem proteção às membranas espermáticas não é conhecido (MOCÉ & 

GRA AM, 2006). O colesterol é importante para formar uma adequada 

impermeabilização e coesão estrutural da membrana, particularmente nos 

casos em que há uma grande quantidade de ácidos graxos insaturados como 

no caso dos espermatozóides ovinos (W ITE, 1 3). O colesterol funciona 

como um regulador da fluidez das membranas e as mudanças na composição 

dos ácidos graxos das membranas lipídicas podem compensar a perda de 

colesterol (ROTTEM et al., 1 73).  
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Sabe-se que a desestabilização da membrana plasmática do 

espermatozóide pode ocorrer quando as membranas celulares lipídicas sofrem 

a transição da fase líquida cristalina para a fase gel devido à diminuição da 

temperatura (BARRERA-COMPEAN et al., 2005). Sendo assim, parte da injúria 

espermática induzida pelo choque térmico é atribuída à transição de fase 

lipídica (MOCÉ & GRA AM, 2006). Se a temperatura na qual ocorre a 

transição de fase pudesse ser diminuída ou se a transição de fase pudesse ser 

eliminada completamente, as membranas poderiam permanecer fluidas à 

baixas temperaturas e o dano que ocorre nessa transição poderia ser reduzido 

(PURDY & GRA AM, 2004a). Quando níveis suficientes de colesterol são 

adicionados a lipossomos, a membrana lipossomal não sofre a transição de 

fase na exposição a baixas temperaturas (LADBROOKE et al, 1 68). Altos 

níveis de colesterol na membrana inibem a cristalização das cadeias de 

hidrocarbono a baixas temperaturas, eliminando desta maneira a transição de 

fase dos lipídios (ROTTEM et al., 1 73). 

Embora experimentalmente não tenha sido possível recolocar todo o 

esterol endógeno acrescentando-se um único esterol, a quantidade e 

composição do conteúdo de esterol endógeno podem ser manipuladas 

(NIMMO & CROSS, 2003). Um método para melhorar a qualidade do sêmen 

pós-descongelação é tratar o espermatozóide com o colesterol associado à 

Metil- -ciclodextrina (M CD). Esse tratamento induz a uma maior flexibilidade 

da membrana plasmática a temperaturas mais baixas fazendo com que o 

espermatozóide responda melhor ao estresse físico da criopreservação 

(BARRERA-COMPEAN et al., 2005). A M CD é um açúcar circular utilizado em 

ensaios como captadora de colesterol das membranas espermáticas e, 

conseqüentemente, como indutora da reação acrossomal (IBORA et al., 2000). 

A M CD pode incorporar um lipídeo no centro do círculo que compõe sua 

estrutura, desta forma, o colesterol é colocado em um formato que permite 

prontamente a sua incorporação à membrana plasmática do espermatozóide 

(BARRERA-COMPEAN et al., 2005). 

A M CD carregada com colesterol forma o chamado complexo de 

inclusão de colesterol, Colesterol-Metil- -Ciclodextrina (ZA N, 2002), descrito 

pela maioria dos autores simplesmente como CLC da união das iniciais das 
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palavras em inglês cholesterol e cyclodextrin. Com o objetivo de padronização 

dos relatos levantados na literatura, o termo CLC foi adotado para descrever a 

M CD carregada com colesterol a seguir. 

É bem provável que a transição de fase lipídica seja eliminada ou 

mesmo que a temperatura na qual isso ocorre seja mais baixa para os 

espermatozóides tratados com CLC do que para os espermatozóides não 

tratados. Espermatozóides tratados podem ser congelados utilizando-se uma 

ampla faixa de taxas de resfriamento sem redução da sua sobrevivência, sendo 

assim, o tratamento de ejaculados com CLC pode ser facilmente incorporado 

às técnicas atuais de criopreservação para aplicação prática (MOCÉ & 

GRA AM, 2006). 

O colesterol adicionado se incorpora em toda a membrana plasmática 

do espermatozóide, e não exclusivamente a uma membrana de um 

determinado compartimento. Todas as células vivas da população de 

espermatozóides incorporam a mesma quantidade de colesterol assim como 

todo o colesterol adicionado é incorporado a todos os compartimentos da 

membrana plasmática. Portanto, cada compartimento da membrana, como o 

acrossomo, região pós-acrossomal, peça intermediária, e peça principal, deve 

ser afetado pela adição do colesterol. É evidente entretanto, que diferentes 

quantidades de colesterol são incorporadas nos vários compartimentos das 

membranas. Talvez uma alta incorporação de colesterol na mitocôndria e nos 

compartimentos da membrana acrossomal, possa ser responsável por alguma 

crio-proteção que o tratamento com CLC fornece ao espermatozóide de um 

modo geral, e para a motilidade espermática em particular. Desde que todo o 

espermatozóide viável numa determinada amostra incorpore a mesma 

quantidade de colesterol, esta tecnologia não está criando sub-populações de 

espermatozóides que possam afetar a resposta espermática geral a uma 

subseqüente criopreservação, longevidade, capacitação ou fertilização 

(PURDY & GRA AM, 2004a). 

Como mencionado, o processo de capacitação envolve a re-arrumação 

dos constituintes lipídicos da membrana plasmática com o efluxo de lipídios 

que compõem a sua estrutura (OLLERO et al., 1 6). Em ensaios com sêmen 

de caprinos utilizando a M CD como captadora de colesterol, somente quando 
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50 a 60% do colesterol foi liberado das membranas plasmáticas observou-se a 

indução da reação acrossomática (IBORA et al., 2000).  

 O momento no qual um dado espermatozóide inicia a capacitação e a 

reação acrossomal, bem como o ritmo em que o mesmo sofre esses 

fenômenos dependem em grande parte do estado da membrana celular e, em 

particular, da quantidade de colesterol contida na membrana plasmática. 

Alterando-se a composição lipídica das membranas plasmáticas não se afeta 

apenas a maneira pela qual o espermatozóide responde à criopreservação, 

mas também a habilidade do espermatozóide para a capacitação e reação 

acrossomal. Como a quantidade de colesterol nas membranas espermáticas é 

importante na manutenção da sua integridade no processo de maturação 

acrossomal, é razoável se esperar que a adição de colesterol poderia afetar a 

capacitação espermática e a reação acrossomal (PURDY & GRA AM, 2004b). 

Como a saída do colesterol da membrana espermática tem um papel 

importante na capacitação espermática, é possível que o aumento da 

quantidade do colesterol, usando o tratamento com CLC, possa reduzir a 

capacitação espermática precoce, aumentando desta maneira a meia-vida da 

célula espermática criopreservada em adição ao aumento do número de 

espermatozóides sobreviventes (PURDY & GRA AM, 2004a). 

Relatos de adição do colesterol ao sêmen de inúmeras espécies a 

exemplo da ovina, caprina, bovina e eqüina, usando diferentes metodologias, 

concentrações e momentos de incorporação têm sido observados na literatura 

(OLLERO et al., 1 6; ZARINTAS  & CROSS, 1 6; OLLERO et al., 1 8b; 

ZA N, 2002; MORRIER et al., 2003; MORRIER et al., 2004; PURDY & 

GRA AM, 2004a; PURDY & GRA AM, 2004b; BARRERA-COMPEAN et al., 

2005; MOCÉ & GRA AM, 2006). 

Em eqüinos, Zahn (2002), demonstrou que amostras de sêmen 

incubadas com CLC não apresentaram incremento nos parâmetros de 

motilidade subjetiva e computadorizada porém apresentaram maior integridade 

de membrana plasmática após a descongelação. Os índices de fertilidade 

foram inferiores após a IA com amostras de sêmen enriquecidas com 

colesterol. Segundo a referida autora, o colesterol pode ter estabilizado a 

membrana plasmática dos espermatozóides, porém pode ter também 
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dificultado a fertilização e a indução da reação do acrossomo devido a forte 

ligação entre a substância hóspede (colesterol) e a hospedeira (M CD) na 

formação do complexo de inclusão. Os lipídios exógenos não devem impedir 

nem induzir prematuramente os eventos correlacionados à fertilização ( E et 

al., 2001). Como as inseminações realizadas por Zahn (2002) foram realizadas 

próximas ao sítio de fertilização e muito próximas à ovulação, talvez não 

houvesse tempo hábil para que os espermatozóides realizassem o transporte 

espermático e se capacitassem para estarem aptos a fertilizar o oócito ainda 

com viabilidade (ZAN , 2003)1.

Purdy & Graham (2004a) obtiveram altas porcentagens de células 

viáveis e móveis após a descongelação do sêmen bovino incubado com CLC 

antes da congelação. O nível da associação do colesterol com o 

espermatozóide aumentou linearmente com o aumento da concentração de 

CLC sendo que as melhores taxas foram obtidas utilizando-se 0,0125 a 0,025 

mg de CLC para cada 106 espermatozóides. Segundo os autores é 

interessante observar que a quantidade total de colesterol do espermatozóide 

nas concentrações de CLC que proporcionaram o máximo de sobrevivência à 

criopreservação, foi duas a três vezes mais alta que aquela observada no 

espermatozóide do grupo não tratado. De acordo com os autores, aumentando 

a quantidade de colesterol nesta magnitude, a taxa de colesterol:fosfolipídio 

deveria dobrar de 0,45 (DARIN-BENNETT & W ITE, 1 77) para 

aproximadamente 0,  ou mais. Esta maior taxa de colesterol:fosfolipídio é 

similar àquela encontrada em espermatozóides de coelhos (0,88) e de 

humanos (0, ), os quais são mais resistentes ao choque térmico. No entanto, 

quando os níveis de colesterol aumentam de quatro a cinco vezes com relação 

ao observado no controle, o colesterol começa a prejudicar a sobrevivência da 

célula, provavelmente afetando a fluidez e função da membrana (PURDY & 

GRA AM, 2004a). 

 Desafiando o sêmen in natura e criopreservado de touros com 

vários agentes capacitantes como a diluaroilfosfatidilcolina (PC12), heparina e 

cálcio ionóforo, Purdy & Graham (2004b) obtiveram menores porcentagens de 

espermatozóides com altos níveis de cálcio intracelular e com reação 

acrossomal no sêmen in natura tratado com CLC em comparação ao grupo 
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controle não tratado. Independentemente do indutor de capacitação usado 

para desafiar os espermatozóides frescos, a adição do colesterol às 

membranas espermáticas retardou a capacitação e a reação acrossomal 

talvez, segundo os autores, devido a decapacitação dos espermatozóides. 

Entretanto, ao contrário do sêmen in natura, os espermatozóides 

criopreservados tratados com CLC responderam de maneira semelhante 

àqueles não tratados quando submetidos aos agentes capacitantes.  

Observando o desempenho de espermatozóides bovinos tratados com 

CLC na fecundação in vitro, Purdy & Graham (2004b) também relataram que 

espermatozóides criopreservados previamente tratados com CLC, fertilizaram 

porcentagens similares de oócitos em relação àqueles não tratados e nenhum 

tempo adicional de capacitação foi requerido para aqueles tratados. Quando 

números iguais de espermatozóides móveis foram adicionados aos oócitos, 

números iguais de oócitos foram fertilizados e evoluíram para o estágio de 

blastocisto. Portanto, uma vez considerando-se os espermatozóides móveis, 

os espermatozóides do grupo tratado e não tratado com CLC são equivalentes, 

ambos em sua capacidade de fertilização e no tempo requerido para 

capacitação. 

Purdy & Graham (2004b) também verificaram que as taxas de prenhez 

foram semelhantes entre novilhas inseminadas com sêmen tratado com CLC 

(5 %) e aquelas inseminadas com sêmen não tratado (50%). Segundo os 

autores, embora o número de novilhas inseminadas em cada grupo (n=32) 

tenha sido muito pequeno para detectar diferenças entre o tratamento e o 

controle, houve uma tendência de melhor desempenho para o sêmen tratado, 

sugerindo que o número elevado de espermatozóides que sobreviveram à 

congelação após a adição de CLC, deva aumentar as taxas de fertilidade ou 

permitir que menor número de espermatozóides sejam utilizados em uma dose 

inseminante sem redução da fertilidade. 

Mocé & Graham (2006) relataram que o uso de CLC no sêmen de touros 

resultou em um significativo aumento da ordem de 17% a 26% na porcentagem 

de células vivas em relação ao grupo controle não tratado, independentemente 

da concentração inicial na qual o sêmen estava antes do tratamento com CLC 

e subseqüente criopreservação. A concentração de 2mg de CLC para cada 120 
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x 106 espermatozóides elevou a porcentagem de espermatozóides móveis e 

vivos quando adicionada ao sêmen in natura ou diluído. Em outro experimento, 

os mesmos autores relataram que a eficiência da criopreservação mostrou-se 

similar para o sêmen tratado com CLC independente da curva de congelação 

testada, sendo as porcentagens de células móveis e células vivas sempre 

maiores para os espermatozóides tratados em comparação ao grupo controle. 

Trabalhando com a espécie caprina, Barrera-Compean et al. (2005) 

testaram crescentes concentrações de CLC em alíquotas de sêmen de bodes 

contendo 240 x 106 espermatozóides e observaram maior motilidade pós-

descongelação para o sêmen tratado (46; 50; 52 e 50% para 1,5; 2,0; 2,5 e 3,0 

mg respectivamente) em comparação ao grupo controle não tratado (42%). 

Entretanto, não foram detectadas por esses autores diferenças na integridade 

da membrana plasmática e acrossomal entre os grupos. 

 Experimentos com ovinos também têm sido relatados. Ollero et al. (1 6

e 1 8b) obtiveram bons resultados no teste hiposmótico ao adicionarem 3,1% 

de colesterol na forma de lipossomos ao meio diluidor do sêmen de carneiros 

porém, não verificaram diferença na viabilidade e motilidade espermática pós-

descongelação. Talvez, segundo os autores, a incorporação do colesterol na 

forma de lipossomos não tenha sido eficiente. Morrier et al. (2003) por sua vez, 

testaram as concentrações de CLC de 0,0; 0,75; 1,5 e 4,5 mg/mL no sêmen 

ovino e obtiveram um claro incremento na motilidade total pós-descongelação 

nas concentrações mais elevadas: 1,5 e 4,5 mg/mL. Os autores observaram 

também um incremento na viabilidade e no número de espermatozóides não 

capacitados e não reagidos.  

Em outro relato Morrier et al. (2004) testaram as mesmas concentrações 

de CLC descritas anteriormente para o sêmen de carneiros (MORRIER et al., 

2003) e depois submeteram as amostras congeladas-descongeladas à 

incubação a 38,5oC em ambiente com 5% CO2 por seis horas em meio SOF 

modificado, observando que, em relação ao grupo controle, a motilidade total 

(análise computadorizada) após a incubação foi superior no tratamento com a 

dose de CLC de 4,5 mg/mL. Verificando ainda a proteção oferecida pelo 

colesterol aos espermatozóides durante o choque térmico, os referidos autores 

testaram as concentrações de CLC de 0, 1, 5 e 10 mg/mL diluídas ao sêmen e 



Revisão de Literatura

_____________________________________________________________________
56

submeteram as amostras ao choque de frio. As motilidades total e progressiva 

do grupo tratado com a dose de 10 mg/mL de CLC não foram 

significativamente diferentes daquelas observadas no grupo não submetido ao 

choque térmico, mostrando claramente a ação protetora do CLC. Os autores 

também realizaram inseminações laparoscópicas em 60 ovelhas com sêmen 

não tratado e sêmen diluído na presença de 10 mg de CLC/mL ou 550 µg de 

colesterol/mL, não observando efeito deletério da inclusão de CLC nas taxas 

de gestação. 

b) Desmosterol 

Devido à sua abundância nos espermatozóides e à sua forte capacidade 

inibitória, o desmosterol deveria ser considerado tão importante quanto o 

colesterol no controle da capacitação (NIMMO & CROSS, 2003). O 

desmosterol está presente no espermatozóide removido do epidídimo de 

amster sendo convertido a sulfato de desmosterol durante sua maturação 

epididimária (LLANOS et al., 1 82). Essa conversão tem sido sugerida como a 

causa da mudança de cargas na superfície do espermatozóide (LANGLAIS et 

al., 1 81). Embora, a presença do sulfato de desmosterol não tenha sido 

estabelecida para o espermatozóide ovino, o aumento de cargas negativas na 

membrana plasmática observada durante a maturação espermática nessa 

espécie ( AMMERSTEDT et al., 1 7 ) possa ser causada em parte pelo 

aumento do sulfato de esterol (PARKS & AMMERSTEDT, 1 85). 

O sulfato de desmosterol compõe 5% da fração de sulfatos de 

esteróides dos espermatozóides de hamsters e o desmosterol representa um 

pouco mais de 40% da fração livre de esteróides nessas células (BLEAU & 

VANDEN EUVEL, 1 74). Sabe-se que a mera presença do sulfato de esterol 

no epidídimo assim como a sua associação com o espermatozóide não 

necessariamente implica no fato de que ele tenha uma função biológica 

específica. No entanto, algumas evidências devem ser consideradas (BLEAU 

et al., 1 75). 

O sulfato de desmosterol não é detectado no tecido testicular ou nos 

tecidos periféricos enquanto que no tecido epididimal, ele está presente em 
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altas concentrações aumentando muito da cabeça até as regiões da cauda o 

que indica sua síntese dentro do epididímo. A aquisição de esteróides 

exógenos pelos espermatozóides é dobrada a partir da cabeça até as regiões 

da cauda do epidídimo. O sulfato de esterol tem sido envolvido nas interações 

e estabilização de membrana e é conhecido como um potente inibidor da 

capacitação espermática induzida pelo cumulus oophorus (BLEAU et al., 1 75) 

provavelmente pela sua ação inibitória da acrosina (BURCK & ZIMMERMAN, 

1 80). É proposto que o sulfato de esterol interaja com os componentes de 

membrana do espermatozóide durante o trânsito através do epidídimo. Esse, 

talvez seja um processo de estabilização do espermatozóide durante a sua 

maturação. A esterol sulfatase, que parece estar presente em todo o trato 

reprodutivo da fêmea, talvez tenha um papel na subseqüente desestabilização 

destas membranas que ocorre durante a capacitação (LEGAULT et al., 1 7 ). 

Phillips et al. (1 8) tentando caracterizar o efluxo de esteróides de um 

sistema de bicamada de lipídeos, compararam a transferência de colesterol e 

desmosterol bio-sintéticos entre vesículas uni-laminares e concluíram que o 

desmosterol é transferido duas ou três vezes mais rapidamente que o 

colesterol. Segundo os autores, a maior eficiência de efluxo do desmosterol 

pode ser atribuída a uma maior facilidade de liberação do desmosterol 

incorporado à membrana plasmática e que esta diferença é uma propriedade 

da associação dos esteróis com a bicamada lipídica. Ainda de acordo com os 

autores, o efluxo diferenciado das células entre o colesterol e o desmosterol 

parece ser devido à maneira pela qual esses ésteres se associam aos 

fosfolipídios da membrana plasmática e não à eliminação diferenciada da 

superfície celular ou à mediação éster-específica do efluxo realizada pelas 

proteínas da membrana (P ILLIPS et al., 1 8).

Nimmo & Cross (2003) testaram as atividades inibitórias sobre a 

capacitação espermática de vários ésteres especialmente a dos dois principais 

ésteres endógenos encontrados nos espermatozóides humanos, o colesterol e 

o desmosterol. Acrescentando desmosterol ou colesterol ao meio, os autores 

mantiveram um alto nível do esterol adicionado nos espermatozóides, 

enquanto que o outro esterol diminuía normalmente. Os resultados mostraram 

que o colesterol e o desmosterol têm atividades inibitórias semelhantes sobre a 
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capacitação. Quando a ação inibitória foi graficamente representada em 

relação à concentração total de esterol, os valores da concentração média 

efetiva (CE50) foram os mesmos para os tratamentos com desmosterol e 

colesterol. Entretanto, na CE50 o conteúdo de esterol dos espermatozóides 

tratados com colesterol foi quase que inteiramente de colesterol, enquanto que 

os espermatozóides tratados com desmosterol continham uma mistura de 

quantidades quase que semelhantes de colesterol e desmosterol. 

2.4.2. Adição de Ácidos Graxos ao Sêmen 

Diversos estudos têm tentado explorar a relação entre sobrevivência 

espermática e características físico/químicas da membrana plasmática a 

exemplo da sua composição e fluidez (W ITE, 1 3). Teorias atuais sobre 

fusão de membrana sugerem que a fluidez de membrana é um pré-requisito 

para função normal da célula e que essa característica é principalmente 

dependente da sua composição lipídica (LENZI et al., 1 ). A fluidez da 

membrana é modulada pelo nível de colesterol, grau de insaturação da cadeia 

acil dos fosfolipídios, composição dos fosfolipídios e pelas proteínas de 

membrana (DARIN-BENNETT & W ITE, 1 77). As altas proporções de 

moléculas capazes de difundir-se livremente das membranas observadas em 

todas as regiões dos espermatozóides vivos do touro, carneiro, cachaço, 

camundongo e porco da Índia, em conjunto com os rápidos coeficientes de 

difusão, sugerem que a fase fluida de lipídeos predomina na membrana 

plasmática destas espécies. Isso corresponde à alta proporção de ácidos 

graxos poli-insaturados nos fosfolipídios dos espermatozóides que, 

teoricamente, favoreceriam uma rápida difusão de moléculas (WOLFE et al., 

1 8). O grau de insaturação dos ácidos graxos que compõem os fosfolipídios 

de membrana é um indicador de que os espermatozóides são extremamente 

sensíveis a estímulos externos. A função fertilizante do espermatozóide poderia 

explicar porque a célula espermática tem uma membrana fluida, flexível e muito 

ativa podendo ser facilmente desestabilizada e ativada (LENZI et al., 1 ).  

Análises da composição da membrana plasmática da porção anterior da 

cabeça. dos espermatozóides de carneiros, revelaram uma mudança na 
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presença de fosfolipídios ligados a ácidos graxos durante o trajeto do 

espermatozóide da cabeça à cauda do epidídimo passando da dominância de 

grupos acil saturados (16:0) para a dominância exercida pelos grupos acil 

altamente insaturados (22:6) (PARKS & AMMERSTEDT, 1 85). Essa 

mudança tenderia a contra-balancear o efeito do aumento do colesterol desde 

que é de se esperar que a substituição do grupo acil possa aumentar a fluidez 

da membrana (ROTTEM et al., 1 73; C APMAN, 1 82). 

A taxa de ácidos graxos insaturados em relação aos saturados influencia 

nas propriedades físicas das membranas e conseqüentemente sua resistência 

ao frio (STUBBS & SMIT , 1 84) porém a relação entre a susceptibilidade do 

espermatozóide à criopreservação e o nível de insaturação dos ácidos graxos 

dos fosfolipídios de membrana tem sido bastante controversa. A fluidez da 

membrana plasmática dos espermatozóides é específica para cada espécie e 

existe ainda uma variação entre indivíduos (GIRAUD et al., 2000) o que talvez 

justifique em parte os diferentes resultados encontrados na literatura. 

Como dito anteriormente, o espermatozóide de carneiro é mais sensível 

ao estresse do choque térmico do que aqueles de outras espécies como o dos 

bovinos, coelhos ou humanos (WATSON, 1 75; FISER & FAIRFULL, 1 8 ), e 

as diferentes respostas a este estresse são basicamente devido às diferenças 

na composição lipídica da membrana plasmática. O espermatozóide de 

carneiro possui uma elevada taxa de ácidos graxos poli-insaturados/saturados 

e uma reduzida taxa molar de colesterol/fosfolipídeo quando comparada a 

outras espécies (DARIN-BENNETT & W ITE, 1 77). A proporção de ácidos 

graxos poli-insaturados na membrana espermática influencia a fluidez dos 

lipídeos e isso tem sido sugerido como sendo responsável pela determinação 

da susceptibilidade do espermatozóide ao choque térmico que promove a 

desorganização da membrana e subseqüente injúria (DARIN-BENNETT & 

W ITE, 1 77; WATSON, 1 81; W ITE, 1 3; OLLERO et al., 1 8b).  

Além disso, essa grande quantidade de ácidos graxos poli-insaturados 

nas membranas espermáticas de carneiros (SCOTT et al., 1 67; DARIN-

BENNETT & W ITE, 1 77; WOLFE et al., 1 8) faz com que os 

espermatozóides fiquem susceptíveis aos danos peroxidativos (FORCE et al., 

2001) indutores da formação de espécies reativas ao oxigênio (ROS), que é 
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uma das maiores causas da redução da viabilidade e fertilidade da célula 

espermática de ovinos por provocar danos irreversíveis à membrana 

plasmática particularmente na região acrossomal e à membrana externa do 

próprio acrossomo além de reduzir ou anular a capacidade de movimento da 

célula com perdas das atividades respiratória e frutolítica (JONES & MANN, 

1 77a, 1 77b). O grau de insaturação dos fosfolipídios das membranas 

espermáticas é desta forma, um parâmetro essencial de mensuração da 

capacidade do espermatozóide em manter o equilíbrio em um ambiente 

oxidativo (LENZI et al., 1 ). A adição de algumas substâncias com ação anti-

oxidante de combate a formação de ROS no sêmen ovino tem demonstrado 

ser benéfica à manutenção e incremento da sobrevivência, motilidade, 

integridade do acrossomo e fertilidade in vitro e in vivo dos espermatozóides 

(MAXWELL & STOJANOV, 1 6; UPRETI et al., 1 7). 

Entretanto, existe outro conceito geral de que a maior tolerância ao frio 

está associada com o aumento da fluidez da membrana. A adaptabilidade da 

membrana aos efeitos danosos da congelação-descongelação é 

marcadamente superior nos espermatozóides com elevada fluidez de 

membrana. Elevados índices de motilidade e viabilidade foram associadas com 

alta fluidez de membrana em células espermáticas humanas (GIRAUD et al., 

2000).  

a) Ácido Oléico-Linoléico 

A temperatura reduzida durante o processo de resfriamento provoca 

mudanças como a separação ou a transição de fase dos componentes lipídicos 

das membranas, resultando em diminuição da sua fluidez (WATSON, 1 81). 

Giraud et al. (2000) observaram perda de permeabilidade pelo decréscimo na 

fluidez da membrana de espermatozóides humanos provocada pela 

congelação-descongelação. Espermatozóides permeabilizados de ovinos 

também apresentaram uma elevada e irreversível rigidez e imobilidade da 

membrana plasmática (LAD A et al., 1 7). Essa rigidez pode provocar 

prejuízos à célula visto que funções da membrana são dependentes de uma 

fluidez adequada e mudanças na dinâmica da membrana podem alterar sua 
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função de barreira (GIRAUD et al., 2000). Desta forma, vários autores têm 

relatado a adição de ácidos graxos insaturados com o objetivo de aumentar a 

fluidez de membrana e a sua resistência à criopreservação: espermatozóides - 

Arav et al. (2000) e Peréz–Pé et al. (2001); oócitos - Zeron et al. (2002) e; 

embriões - Imai et al. (1 7) e ochi et al. (1 ).

O efeito positivo do ácido linoléico ligado à albumina (LAA) durante o 

cultivo in vitro na sensibilidade de congelação dos embriões pode ser explicado 

pelo aumento da fluidez de membrana ou nível de insaturação, devido à 

incorporação direta de ácido linoléico à dupla camada lipídica. Especula-se que 

a afinidade do ácido linoléico à dupla camada lipídica da membrana plasmática 

facilitaria o acesso da albumina ligada ao colesterol de membrana ( OC I et 

al., 1 ).  

Imai et al. (1 7) observaram que a adição de LAA em meio de cultivo in 

vitro, não influenciou a habilidade dos embriões bovinos oriundos de FIV 

evoluírem para os estágios de blastocisto e blastocisto expandido, porém 

aumentou a sobrevivência destes após a criopreservação. Já Okazaki et al. 

(1 7), também investigando o efeito do LAA como suplemento ao meio de 

criopreservação de blastocistos bovinos oriundos de FIV, não observaram 

aumento significativo da proporção de blastocistos sobreviventes ou em 

eclosão após a congelação. ochi et al. (1 ) por outro lado, relataram que as 

mórulas bovinas produzidas in vitro e expostas em meio de cultura contendo 

LAA mostraram ser relativamente tolerantes à criopreservação, 76% das 

mórulas em 0,1% de LAA puderam sobreviver após a congelação.  

Segundo Peréz-Pé et al. (2001), a adição de ácido oléico-linoléico teve 

um efeito benéfico na preservação da viabilidade de espermatozóides ovinos. 

O melhor efeito foi encontrado com 37 µM, com um valor médio de 57,5% de 

viabilidade espermática contra 26,7% no grupo controle no início da incubação 

a 37ºC, e de 48,5% contra 25% após a incubação por uma hora. Os autores 

também obtiveram efeito benéfico das proteínas plasmáticas do sêmen quando 

adicionadas juntamente com o ácido oléico-linoléico o que, segundo conclusão 

dos autores baseada nos relatos de Watson (1 81), ocorreu possivelmente 

pelas modificações de fluidez lipídica e/ou estabilização dos elementos 

protéicos na matriz lipídica da membrana. 
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2.4.3. Adição de Proteínas ao Sêmen 

 A diferença entre a composição das membranas espermáticas é, 

juntamente com outros fatores como oxidação, temperatura, capacitação e 

reação acrossomal, a base molecular para as diferenças em fertilidade. A 

identificação das proteínas da membrana plasmática que estão envolvidas no 

processo de fertilização pode ajudar a formulação de melhores protocolos de 

criopreservação do sêmen (OLLERO et al., 1 8a). 

Afora os efeitos osmóticos, a diluição do sêmen em procedimentos 

relacionados com a manipulação e criopreservação presumivelmente removem 

as proteínas ligantes, os antioxidantes naturais e outros componentes 

benéficos no plasma seminal requeridos para a manutenção da integridade da 

membrana e função do espermatozóide. A remoção desses componentes 

benéficos pela diluição pode também criar diferentes cargas entre os 

espermatozóides resultando em aglutinação, um problema que pode ser 

reduzido pela adição ao meio de pequenas quantidades de proteínas como por 

exemplo a albumina sérica bovina (BSA) ou o próprio plasma seminal 

(MAXWELL & JO NSON, 1 ). 

A capacidade da BSA em se aderir a diferentes lipídeos é bem 

conhecida e este efeito poderia ser responsável pela preservação da superfície 

celular contra o rompimento lipídico o que, conseqüentemente, evitaria a perda 

dos componentes de membrana (OLLERO et al., 1 6). Upreti et al. (1 5) 

relataram benefícios à motilidade dos espermatozóides ovinos e à manutenção 

da sua cinética durante o período de incubação (24 horas) após a adição de 

BSA no sêmen refrigerado. Por sua vez, Ollero et al. (1 6), avaliando a ação 

crioprotetora sobre o sêmen ovino de várias substâncias, obtiveram resultados 

superiores na preservação da viabilidade celular com o uso da BSA 

comparativamente ao grupo controle (22% e 20% respectivamente, P<0,05) o 

que revelou o efeito protetor dessa proteína sobre a membrana plasmática do 

espermatozóide. A BSA por outro lado, não apresentou efeito sobre o potencial 

de membrana mitocondrial quando adicionada ao sêmen ovino antes ou após o 

choque térmico (WINDSOR & W ITE, 1 5). 
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 O plasma seminal tem o papel de promover a fertilidade agindo como 

diluidor e veículo para o espermatozóide e exercer um efeito estimulante sobre 

a motilidade. Além do simples efeito de diluição, essa ativação do 

espermatozóide é também devido à presença de substâncias específicas nas 

secreções das glândulas acessórias (MAXWELL & JO NSON, 1 ).

Maxwell et al. (1 ) encontraram que os espermatozóides ovinos 

congelados-descongelados e re-suspendidos em uma solução de 20% (v/v) de 

plasma seminal em PBS não exibiram a mesma capacitação precoce avaliada 

pelo teste da CTC que aqueles re-suspendidos somente em PBS e levaram a 

uma maior taxa de prenhez após a inseminação intracervical. Corroborando

com esses achados Lausmann et al. (2004) também observaram que o plasma 

seminal adicionado ao sêmen ovino após a descongelação exerceu um efeito 

protetor sobre os espermatozóides prevenindo a reação acrossomal precoce. A 

redução na proporção de espermatozóides capacitados, indicando aumento da 

estabilização da membrana plasmática, após a adição do plasma seminal no 

meio de descongelação, levou Mortimer & Maxwell (2004) sugerirem que 

fatores presentes no plasma seminal seriam responsáveis por esse incremento.  

Peréz-Pé et al. (2001) avaliaram se as proteínas do plasma seminal 

associadas ou não a adição de ácidos graxos preveniam os danos provocados 

pelo choque de frio e se mantinham a viabilidade dos espermatozóides de 

carneiros. A adição das proteínas ao meio antes do tratamento de choque 

térmico teve efeito benéfico imediato sobre a sobrevivência espermática. Após 

o choque de frio a integridade de membrana que no sêmen in natura era de 

72% passou para 25% no grupo não tratado e para 41% para o grupo tratado 

com as proteínas do plasma seminal. 

Ollero et al. (1 8a) identificaram, no sêmen bovino, maiores perdas de 

proteínas da membrana plasmática em espermatozóides congelados-

descongelados expostos a substâncias com ação detergente que em 

espermatozóides não criopreservados submetidos ao mesmo tratamento. 

Segundo os autores, o incremento na quantidade de proteína extraída a partir 

dos espermatozóides criopreservados pode ser interpretado como resultado da 

injúria provocada pela criopreservação, a qual tornaria a membrana 

espermática mais sensível à ação do detergente. 
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a) -Lactoalbumina 

Os componentes da superfície espermática são alterados no epidídimo 

por glicosilação, processo pelo qual os açúcares se ligam às proteínas para 

formar as glicoproteínas. Enzimas glicosiltransferases particularmente a -1,4-

galactosiltransferase (GalTase), estão presentes nas células espermatogênicas 

(SCULLY et al., 1 87) e espermatozóides (S UR & BENNETT, 1 7 ; LOPEZ 

et al., 1 85) de camundongos e podem estar envolvidas nas modificações da 

superfície espermática durante a maturação epididimária. á evidências que a 

GalTase pode ser regulada pela -lactoalbumina presente no fluido do 

epidídimo ( AMILTON, 1 81; QUASBA et al., 1 3) e na superfície do flagelo 

do espermatozóide (KLINEFELTER & AMILTON, 1 85) apesar disso, alguns 

estudos indicam que a atividade detectada da -lactoalbumina pode ser na 

verdade um artefato ( OLPERT & COOPER, 1 0). 

O oligossacarídeo que funciona como substrato específico da GalTase  

espermática reside sobre a glicoproteína ZP3 presente na membrana pelúcida 

que é conhecida por ser responsável pela ligação do espermatozóide à 

membrana pelúcida e pela indução da reação acrossomal (S UR & ALL, 

1 82; MACEK et al., 1 1). Parece que a agregação entre a GalTase e os 

múltiplos oligossacarídeos da ZP3 resulta em fusão e vesiculação da 

membrana plasmática e da membrana externa do acrossomo com 

conseqüente reação acrossomal (MACEK et al., 1 1). Uma linhagem de 

camundongos que tem uma predisposição genética para aumento da 

habilidade fertilizante também apresentou elevada atividade da GalTase na 

superfície do espermatozóide (S UR & BENNETT, 1 7 ).

Experimentos têm mostrado claramente que a GalTase da superfície 

reconhece e se liga aos resíduos de N-acetilglucosamina (GlcNAc) presentes 

na membrana pelúcida (S UR & ALL, 1 82; LOPEZ et al., 1 85) durante a 

fertilização (S UR & ALL, 1 82). A presença da proteína do leite -

lactoalbumina modifica a especificidade a substrato da GalTase da superfície 

do espermatozóide de forma desfavorável aos resíduos de GlcNAc e 

favoravelmente à glicose inibindo simultaneamente a ligação aos resíduos de 

GlcNAc da membrana pelúcida (S UR & ALL, 1 82). Apesar disso, Macek et 
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al. (1 1) não observaram nenhum efeito significativo da -lactoalbumina sobre 

a reação acrossomal de espermatozóides de camundongos. 

Ollero et al. (1 6), avaliando a ação crioprotetora de várias substâncias 

sobre o sêmen ovino, obtiveram os melhores efeitos com a -lactoalbumina 

bovina. A -lactoalbumina foi significativamente mais efetiva na preservação da 

viabilidade celular (32%) que o grupo controle (20%), indicando claramente o 

efeito protetor dessa proteína sobre a membrana plasmática do 

espermatozóide. Além disso, a congelação com a -lactoalbumina, propiciou a 

manutenção da heterogeneidade observada originalmente em 

espermatozóides presentes no sêmen in natura. Ollero et al. (1 8b), 

adicionando ao meio diluidor 11 µM de -lactoalbumina, reduziram as perdas 

de viabilidade espermática após a descongelação de 87% para 41%, obtendo 

uma boa resposta ao desafio do teste hiposmótico, e diminuindo também as 

perdas em motilidade de 3% para 43%. Segundo Ollero et al. (1 6) a 

capacidade da -lactoalbumina em se aderir a diferentes lipídeos é bem 

conhecida e este efeito poderia ser responsável pela preservação da superfície 

celular contra o rompimento lipídico o que, conseqüentemente evitaria a perda 

dos componentes de membrana.  

2.5. CRIORESISTÊNCIA ESPERMÁTICA 

Em ovinos, similarmente ao que acontece em outras espécies, a 

congelabilidade, ou seja, a habilidade do sêmen em resistir à congelação e 

descongelação sofre importante variação entre indivíduos e entre ejaculados 

(WATSON et al., 1 1; OLT et al., 1 2; GILLAN et al., 2004; PERIS et al., 

2004). Diferenças tanto na freqüência de ejaculação como nos períodos de 

trânsito e na mistura de espermatozóides no epidídimo, proporcionam um 

mecanismo potencial para a variabilidade em respostas à oscilação de 

temperatura subseqüente, explicando o porque do ejaculado no indivíduo poder 

variar nas suas respostas à criopreservação. A variabilidade funcional na 

resposta de espermatozóides tratados pelo mesmo método faz parte de um 

fenômeno mais amplo de heterogenia (WATSON, 1 5). 
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Um problema freqüente de ordem prática a respeito da indústria de 

preservação do sêmen são os reprodutores denominados “bons congeladores” 

e “maus congeladores”. Independente da qualidade anterior, o sêmen de certos 

indivíduos consistentemente congela com menos crioinjúria em relação a 

outros. A redução desta variabilidade é um dos mais importantes desafios do 

processo tecnológico de criopreservação do sêmen ( OLT et al., 1 2), 

embora essa característica possa ajudar na detecção de possíveis relações 

entre testes de qualidade de sêmen e a fertilidade, particularmente porque a 

variação na fertilidade geralmente é pequena (FARREL et al., 1 8). 

Os níveis relativos de cálcio intracelular dos espermatozóides 

criopreservados são inversamente correlacionados com a fertilidade in vivo de 

touros. Após a congelação e descongelação, espermatozóides provenientes de 

touros pouco férteis não conseguem regular os níveis intracelulares de cálcio 

tão satisfatoriamente como aqueles originários de animais com boa fertilidade. 

Espermatozóides de touros pouco férteis são danificados ainda antes da 

criopreservação. Provavelmente um acúmulo de cálcio aconteça antes mesmo 

da congelação. Além disso, os espermatozóides provenientes de touros com 

baixa fertilidade têm membranas plasmáticas mais frágeis e menos funcionais 

após a criopreservação. Embora o sêmen in natura de reprodutores com baixa 

fertilidade deva ser altamente fértil, durante a criopreservação seus 

espermatozóides parecem ser mais suscetíveis às alterações de membrana 

que favorecem o influxo de cálcio (COLLIN et al., 2000). É possível que a Ca2+

ATPase (PARRIS  et al., 1 ) nas membranas plasmáticas de 

espermatozóides de touros com baixa fertilidade perca sua funcionalidade 

normal durante a criopreservação. Conseqüentemente, o cálcio citoplasmático 

seria retido nos espermatozóides ao invés de ser bombeado para os arredores 

extracelulares diminuindo o desempenho espermático na fertilização (COLLIN 

et al., 2000). 

Como mencionado anteriormente, existem diferenças entre as espécies 

quanto à resistência dos espermatozóides ao choque térmico que são 

atribuídas às diferentes concentrações de lipídios nas membranas plasmáticas 

(MESEGUER et al., 2004; MOCÉ & GRA AM, 2006). Uma variabilidade 

significativa entre os indivíduos no que diz respeito à quantidade de colesterol 
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do sêmen humano também foi detectada por Meseguer et al. (2004). Segundo 

os autores, apesar de se acreditar que o espermatozóide humano deva ter uma 

melhor resistência à criopreservação quando comparado com outros 

mamíferos por causa da sua alta quantidade de colesterol, altas concentrações 

desse esterol presentes em alguns indivíduos não foram acompanhadas por 

incremento na sobrevivência durante a congelação. 

Um fato a ser considerado na avaliação do sêmen congelado, é que os 

testes laboratoriais in vitro exibem pequena diferença entre os reprodutores 

quando os ejaculados são selecionados antes da sua estocagem (NAVES et 

al., 1 6). Morris et al. (2001) verificando o efeito de alguns fatores sobre a 

produção de embriões, não identificaram diferenças entre carneiros e entre 

ejaculados dentro de um mesmo carneiro. Segundo os autores, a ausência de 

variabilidade entre carneiros é conhecidamente um reflexo do processo de 

seleção. Os carneiros utilizados por eles foram escolhidos a partir de uma 

pequena população comercial previamente selecionada por critérios de 

fertilidade. Implementação de critérios de seleção é por si só uma tentativa de 

remover variabilidade de programas de reprodução. 

El-Alamy & Foote (2001), relataram que carneiros dentro da mesma raça 

e entre raças diferiram na porcentagem de motilidade progressiva de 

espermatozóides após a congelação. Os autores ressaltaram que a média de 

motilidade progressiva dos espermatozóides de 58 e 62% para as duas raças 

estudadas, refletiu o fato de que, nem os carneiros nem os ejaculados, foram 

selecionados para características potencialmente ideais de congelação de 

sêmen. Já Peris et al. (2004) verificaram variação individual significativa entre 

ejaculados de um mesmo carneiro para todas as variáveis da CASA. Análises 

do sêmen congelado de 7 carneiros pela CASA foram realizadas por 

Eppleston & Maxwell (1 5) revelando uma grande variação individual nos 

parâmetros de motilidade e velocidade espermática. Os autores observaram 

haver também uma variação entre carneiros quanto a fertilidade após 

inseminações laparoscópicas de mais de 5000 ovelhas. 

Em bovinos, Farrel et al. (1 8) obtiveram diferenças pequenas, porém 

estatisticamente significativas entre o primeiro e o segundo ejaculado para 

diversas variáveis da cinética espermática determinada pela CASA porém, os 
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referidos autores complementaram relatando que, as diferenças entre touros 

foram consideravelmente, a maior fonte da variação particularmente para as 

variáveis que caracterizam a motilidade e a velocidade espermática: motilidade 

total e progressiva, VCL, VAP e VSL. Os touros diferiram em todas as variáveis 

exceto BCF. 

Em relação à integridade das membranas espermáticas, Watson et al. 

(1 1) obtiveram diferenças evidentes entre ejaculados de carneiros quanto à 

predisposição dos espermatozóides em sofrerem reação acrossomal tanto na 

presença de cálcio ionóforo como após a incubação prolongada enquanto que 

olt et al. (1 2), identificaram diferenças entre carneiros com relação à 

extensão da perda de integridade de membrana plasmática de 

espermatozóides criopreservados durante o reaquecimento. 

A variação que se observa entre animais na sua habilidade em resistir 

ao processo de preservação do sêmen também pode ser por causa dos 

diferentes níveis de susceptibilidade do DNA dos indivíduos ao dano provocado 

pelo processamento (GILLAN et al., 2004), entretanto, a crioresistência está 

mais intimamente relacionada à composição da membrana plasmática (PARKS 

& GRA AM, 1 2). As funções relacionadas à integridade da membrana 

plasmática são as mais críticas para a manutenção da fertilidade ( ARRISON 

& VICKERS, 1 0; VALCÁRCEL et al., 1 7). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Local e Período do Experimento 

O experimento foi realizado no Laboratório de Estudos em Biotecnologia 

Aplicada à Reprodução de Ovinos e Caprinos (Aprisco) e no Laboratório de 

Fluorescência do Centro de Diagnóstico e Biotecnologia em Reprodução 

Animal (CERAN), instalações do Departamento de Reprodução Animal e 

Radiologia Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

(FMVZ) da Universidade Estadual Paulista (UNESP) situadas no município de 

Botucatu, Estado de São Paulo. As atividades de colheita e processamento do 

sêmen foram realizadas entre os meses de novembro de 2005 e fevereiro de 

2006 e as descongelações no mês de abril de 2006 (Figura 1). 

3.2. Animais Experimentais 

Foram utilizados 25 carneiros da raça Santa Inês (SI) com idades entre 

11 meses e sete (07) anos pesando em média 75 kg (45 a 110 kg) todos em 

boa condição corporal (escore  3). Os carneiros, oriundos de cinco 

propriedades da região (latitude 22º 53’S, longitude 48º 29’W), foram trazidos 

em lotes para as instalações da UNESP e após um período de adaptação de 

aproximadamente uma semana, foram submetidos a um regime de colheitas de 

sêmen e exames clínico-andrológicos conforme proposto por Henry & Neves 

(1998). Os animais aptos foram inclusos na lista de animais experimentais 

somente após o condicionamento e a colheita de pelo menos dois ejaculados 

nos dias que antecederam aos processamentos. 

3.3. Preparação de Meios e Soluções 

3.3.1. Meio Diluidor 

Para diluição do sêmen foi utilizado meio diluidor à base de Tris-

hidroximetil-amino metano preparado em três frações distintas (FA, F1 e F2) 
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cujas composições se basearam na formulação do meio descrito por El-Alamy 

& Foote (2001) e modificado por Maia et al. (2005). 

As diferenças entre as frações estão detalhadas no Anexo I e resumidas 

abaixo na Tabela 1 sendo basicamente as seguintes: a FA não possui 

nenhuma fonte de lipídio como é o caso da gema de ovo e nenhum detergente 

como o Lauril Sulfato de Sódio para não interferir na incorporação de alguns 

aditivos como o colesterol e o desmosterol; a F1 possui todos os componentes 

do meio diluidor exceto o glicerol e; a F2 possui todos os componentes, 

inclusive o glicerol. 

Tabela 1. Diferenças na composição entre as frações do meio diluidor. 

FRAÇÕES
COMPONENTES 

FA F1 F2 

Tris x x x 

Glucose x x x 

Ácido Cítrico x x x 

Penicilina e Estreptomicina x x x 

Gema de ovo  x x 

Lauril Sulfato de Sódio  x x 

Glicerol   x 

3.3.2. Complexos de Inclusão de Colesterol e de Desmosterol 

O colesterol e o desmosterol foram submetidos a um procedimento 

baseado na metodologia descrita por Purdy & Graham (2004a e 2004b) para 

formação do complexo de inclusão com a metil- -ciclodextrina (M CD) como 

demonstrado nas Figuras 2 e 3. Inicialmente eram preparadas em um tubo de 

ensaio de 15 mL as soluções do complexo de inclusão de colesterol (CLC) ou 

de desmosterol (DLC) (Anexo I). Essas soluções foram completamente 

homogeneizadas com auxílio de um agitador de tubos e, em seguida, 

submetidas a um fluxo contínuo e suave de gás de nitrogênio2 (N2) com pureza 

mínima de 90%.
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resfriadas rapidamente antes da evaporação dos solventes, assegurando 

assim a remoção dos traços restantes do material volátil. Após a evaporação 

dos solventes sob o jato de N2, os tubos contendo os cristais de CLC e de DLC 

foram levados à estufa à 37oC e mantidos abertos por 24 horas para garantir 

que qualquer resíduo de solvente fosse completamente evaporado. Em 

seguida, os cristais foram armazenados à temperatura ambiente até o seu uso. 

3.3.3. Grupos Experimentais e Soluções de Trabalho 

Foram testados neste trabalho cinco grupos experimentais como segue: 

 C – controle; 

 TC – tratamento com colesterol; 

 TD – tratamento com desmosterol; 

 TA – tratamento com ácido oléico-linoléico; 

 TL – tratamento com -lactoalbumina.

Tomando-se como base os grupos experimentais, as respectivas 

soluções de trabalho (ST) foram preparadas (Anexo I) utilizando-se a FA como 

solução de diluição dos componentes específicos como segue: ST-C – FA sem 

aditivos; ST-TC – FA + colesterol; ST-TD – FA + desmosterol; ST-TA – FA + 

ácido oléico-linoléico; ST-TL – FA + -lactoalbumina.

3.4. Colheita e Seleção dos Ejaculados 

Um ejaculado de cada carneiro foi colhido por meio de vagina artificial, 

totalizando 25 amostras de sêmen que foram imediatamente avaliadas, sendo 

processadas apenas aquelas com no mínimo 70% de motilidade. Depois de 

aprovadas quanto à motilidade, media-se a concentração espermática em 

câmara de Neubauer para efeitos de cálculo do rendimento mínimo de doses 

inseminantes. Dos ejaculados aprovados eram removidas as primeiras 

amostras para a realização dos testes in vitro (Momento – sêmen in natura: S-

FR).
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3.5. Fracionamento, Diluição e Envase do Sêmen 

O esquema de fracionamento, diluição e envase do sêmen está 

demonstrado na Figura 4. Após a remoção das amostras para realização das 

análises iniciais (Item 3.8), eram realizados os cálculos para fracionamento e 

distribuição do sêmen em volumes iguais entre os cinco grupos experimentais 

(C, TC, TD, TA e TL). As alíquotas de sêmen fracionado continham 

aproximadamente 550 x 106 sptz e foram diluídas para se obter o equivalente a 

5,5 doses inseminantes de 0,25 mL com 100 x 106 sptz cada o que 

correspondia a uma concentração espermática final de 400 x 106

espermatozóides/mL.

A diluição foi realizada em três etapas (Figura 5) nas quais foram 

adicionados ao sêmen, os componentes, frações e soluções que 

representavam o volume final da diluição: sêmen + ST + meio diluidor 

(FA+F1+F2). Na 1ª etapa da diluição o sêmen fracionado era transferido para 

cinco tubos de ensaio mantidos em banho-maria (32oC) que continham 

previamente a FA do meio diluidor adicionada da ST correspondente a cada 

grupo experimental. Para manter uma condição de igualdade, os volumes 

adicionados das ST e FA eram os mesmos para todos os tratamentos dentro 

do mesmo ejaculado sendo preservada a concentração dos aditivos ajustando-

se o volume da FA de acordo com o volume da alíquota de sêmen. O volume 

total dessa primeira etapa de diluição representava ¼ do volume final da 

diluição. Após a cuidadosa e completa homogeneização do conteúdo de cada 

tubo experimental, a mistura foi co-incubada por 15 minutos em banho-maria a 

32oC. Na 2ª etapa da diluição acrescentava-se vagarosamente aos tubos 

experimentais a F1 do meio diluidor em um montante também correspondente 

a ¼ do volume final da diluição completando-se assim ½ do volume final da 

diluição ao final desta etapa (¼ da 1ª etapa + ¼ da 2ª etapa = ½). Realizada 

uma cuidadosa homogeneização procedia-se a 3ª etapa da diluição 

acrescentando-se suavemente a F2 do meio diluidor cuja quantidade 

correspondia a ½ do volume final da diluição. Assim, após todas as etapas se 

obtinha o volume total da diluição (¼ da 1ª etapa + ¼ da 2ª etapa + ½ da 3ª 

etapa).
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previamente aquecido à 32oC, temperatura estabelecida como inicial para 

todos os processamentos. A máquina foi programada para executar uma curva 

de refrigeração a uma velocidade de 0,25°C/minuto até 5°C, sendo as palhetas 

mantidas nessa temperatura até completar 120 minutos do início da 

refrigeração (AZEVEDO et al., 2005). Antes de passar para a etapa de 

congelação, uma palheta de cada tratamento foi removida para a realização 

dos testes in vitro (Momento – sêmen refrigerado: S-RE). 

A etapa de congelação era iniciada transferindo-se o cilindro contendo 

as palhetas para imersão em nitrogênio líquido (N2L) e acionando-se o início da 

curva de congelação automatizada correspondente a uma velocidade de queda 

de temperatura na ordem de -20°C/minuto até atingir –120°C. Ao final do 

processo as palhetas eram imersas no N2L, colocadas em raques previamente 

identificadas e armazenadas em botijão criogênico até a sua descongelação. 

3.7. Descongelação e Incubação do Sêmen 

 Esquema resumido da descongelação e incubação do sêmen pode ser 

visualizado na Figura 6. Cinco palhetas, uma de cada grupo experimental, 

foram descongeladas de cada um dos 25 carneiros, perfazendo um total de 

125 amostras. As palhetas foram descongeladas em banho-maria a 42oC por 

20 segundos sendo o sêmen, transferido para microtubos de 1,5 mL 

previamente aquecidos e mantidos à 37oC e dos quais se removiam amostras 

para as avaliações in vitro (Momento - sêmen congelado-descongelado: S-CD). 

Uma amostra de sêmen de 88µL foi diluída na proporção de 1:1 em meio 

sintético de oviduto (SOF – Anexo I), homogeneizada e incubada à 37oC por 

duas horas, e submetida após esse período às avaliações in vitro (Momento - 

sêmen incubado: S-IN). 

3.8. Avaliação do Sêmen 

Esquema resumido da avaliação do sêmen pode ser visualizado nas 

Figuras 4 e 6. Amostras de sêmen nos diferentes momentos (S-FR, S-RE, S-

CD e S-IN) foram submetidas aos testes in vitro como descrito a seguir. 
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3.8.1. Avaliação Subjetiva da Cinética Espermática 

A fim de facilitar a visualização do movimento dos espermatozóides, as 

amostras de sêmen foram diluídas em solução de X-Cell®8 (Anexo I) e, para 

padronizar as condições às quais as mesmas estariam sendo submetidas, foi 

fixada uma concentração final da diluição de aproximadamente 48 x 106

sptz/mL (DAVIS et al., 1992). Assim sendo, amostras de sêmen contendo 12 x 

107 sptz foram adicionadas à microtubos pré-aquecidos contendo 250 l de X-

Cell® (q.s.p). Em seguida eram removidas alíquotas de aproximadamente 10 l

da mistura para, entre lâmina e lamínula previamente aquecidas (37ºC), serem 

avaliadas sob microscopia óptica de contraste de fase9 (400X). 

A cinética espermática foi mensurada subjetivamente quanto à 

motilidade (Mot), estimando-se a porcentagem de espermatozóides com 

movimento pela atribuição de uma escala de 0% (ausência de 

espermatozóides com movimento) até 100% (todos os espermatozóides com 

movimento retilíneo progressivo) e quanto ao vigor espermático (Vigor), onde 

se atribuía ao movimento dos espermatozóides, um valor médio 

correspondente à sua intensidade que variava de 0 (ausência de movimento) 

até 5 (movimento intenso). 

3.8.2.Avaliação Computadorizada da Cinética Espermática 

A cinética espermática também foi avaliada utilizando-se o analisador de 

sêmen Computer Assisted Sperm Analysis10 (CASA) modelo IVOS 12, 

configurado com set-up para ovinos como descrito no Anexo I. As amostras 

utilizadas para a análise computadorizada foram removidas da mesma mistura 

de sêmen (12 x 106 sptz) mais X-Cell® (250 l - q.s.p) utilizada para avaliação 

subjetiva da cinética espermática, atentando-se mais uma vez para a 

preocupação de fixar a concentração final da diluição para aproximadamente 

48 x 106 sptz/mL (DAVIS et al., 1992). Após cinco a dez minutos de incubação 

(37oC), amostras de aproximadamente 6 l do sêmen diluído foram transferidas 

para câmaras de Makler11 previamente aquecidas (37oC) e levadas para a  
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análise. A avaliação foi realizada contando-se as células espermáticas de três 

campos selecionados automaticamente sempre a partir de um mesmo ponto 

central da câmara. Tomava-se o cuidado prévio de verificar se os três campos 

a serem selecionados continham bolhas, partículas ou outros elementos que 

pudessem prejudicar a análise, e em caso positivo, uma nova amostra era 

utilizada. Os parâmetros mensurados pelo equipamento que foram utilizados 

para a análise dos dados foram os seguintes:  

Motilidade Total (Total Motility, %) .................................................... MT

Motilidade Progressiva (Progressive Motility, %) ............................ MP

Velocidade de Trajeto (Path Velocity, m/s) ................................ VAP

Velocidade Curvilinear (Track Speed, m/s) ............................... VCL

Amplitude Lateral da Cabeça (Lateral Amplitude, m) ............... ALH

Retilinearidade (Straightness, %) .................................................. STR

Linearidade (Linearity, %) ............................................................... LIN

3.8.3. Avaliação da Morfologia Espermática 

O exame morfológico do sêmen foi realizado por meio de montagens 

úmidas. Amostras de sêmen de 10 l foram transferidas para microtubos 

contendo solução de PBS mais glutaraldeído a 0,2% (Anexo I) mantidos 

previamente sobre placa aquecedora à temperatura aproximada de 32ºC. O 

sêmen fixado permanecia por até 24 horas à temperatura de 4ºC para então 

ser avaliado colocando-se alíquotas de aproximadamente 10 l entre lâmina e 

lamínula e observando-se os espermatozóides sob microscopia óptica de 

contraste de fase sob imersão e aumento de 1000 vezes. Os parâmetros 

morfológicos mensurados foram: a porcentagem de espermatozóides com 

acrossomo íntegro (Acros.) e a porcentagem de espermatozóides sem 

dobradura de cauda (Cauda) baseado nos relatos de Bloom (1972). 
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3.8.4.Avaliação das Membranas Espermáticas 

O sêmen foi submetido à técnica de avaliação simultânea das 

integridades da membrana plasmática e do acrossomo e do potencial de 

membrana mitocondrial (CELEGHINI, 2005), com algumas modificações, e 

denominada neste trabalho de Avaliação das Membranas Espermáticas (AME). 

Uma amostra de sêmen foi diluída em 500µL (q.s.p.) de meio X-Cell® 

pré-aquecido à 37oC mantendo-se a concentração aproximada de 4 x 106

espermatozóides/mL. Posteriormente foram adicionadas as soluções de 

trabalho das sondas fluorescentes (Anexo I) como segue: 1,5 µL da solução de 

trabalho de iodeto de propídio (PI); 1,5 µL da solução de trabalho de iodeto de 

5,5’,6,6’tetracloro-1,1,3,3’- tetraetilbenzimidazolilcarbocianina (JC-1) e; 25 µL

da solução de trabalho da aglutinina de Pisum sativum conjugada a 

fluoresceína de isotiocianato (FITC-PSA). A mistura foi homogeneizada, 

mantida protegida da luz e submetida à incubação (37oC) por 5 a 8 minutos. 

Após esse período, uma amostra de aproximadamente 10µL foi sacada e 

colocada entre lâmina e lamínula pré-aquecidas (37oC) para realização da 

leitura e contagem de 100 células sob imersão e aumento de 1000 vezes em 

microscópio com iluminação epifluorescente12, usando o filtro I3 (Excitação BP 

450-490 e Supressão LP515). A contagem foi realizada percorrendo-se os 

campos rapidamente e registrando-se a leitura em um gravador. A gravação da 

leitura foi necessária principalmente nas amostras de sêmen in natura cujos 

espermatozóides permaneciam bastante ativos, evitando-se assim a contagem 

em duplicata das células em movimento. Os espermatozóides contados foram 

visualizados e classificados conforme esquema da Figura 7, baseado na 

descrição de Celeghini (2005). A ausência ou presença de fluorescência verde 

fosca (FITC-PSA) e conseqüentemente a presença ou ausência de 

fluorescência vermelha na cabeça (PI) indicava respectivamente a lesão ou 

não da membrana plasmática. A presença ou ausência de fluorescência verde 

intenso no acrossomo (FITC-PSA) indicava respectivamente a lesão ou não do 

acrossomo. Peças intermediárias com coloração, vermelha ou vermelho-

amarelada e verde indicavam respectivamente, alto e baixo potencial de 

membrana mitocondrial (JC-1). 
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3.9. Delineamento Experimental 

Os dados obtidos a partir dos testes das amostras de sêmen foram 

agrupados de acordo com a crioresistência da membrana plasmática dos 

espermatozóides (CRIO) de cada carneiro. A CRIO foi baseada na média da 

integridade de membrana plasmática dos espermatozóides (IMP) de cada 

carneiro mensurada a partir da combinação da aglutinina de Pisum sativum

conjugada a fluoresceína de isotiocianato (FITC-PSA) e do iodeto de propídio 

(PI), nas amostras do grupo controle após a descongelação do sêmen 

(momento S-CD). Os 25 carneiros foram agrupados em três níveis de CRIO de 

acordo com a média de todos os animais experimentais e distribuídos o mais 

eqüitativamente possível como descrito na tabela abaixo:  

Tabela 2 – Níveis de crioresistência da membrana plasmática (CRIO) mensurada a 

partir da integridade de membrana plasmática (IMP). 

IMP
NÍVEL

0 a 100% Em relação à X 
CRIORESISTÊNCIA n 

CRIO 1 X  10,3% X - 65% DP inferior 8 

CRIO 2 10,3% > X  29,9% (X - 65% DP) > X  (X + 43% DP) média 8 

CRIO 3 X > 29,9% (X + 43% DP) superior 9 

X – média (22,1%); DP – desvio-padrão da média (18,1%); n – número de animais 

3.10. Análise Estatística 

As análises dos dados foram realizadas através do programa 

computacional Statistical Analysis System (SAS Inst. Inc.) versão 6.12. Para 

todas as variáveis foi utilizada a Análise de Variância (ANOVA), delineamento 

inteiramente ao acaso, esquema fatorial com 3 fatores (3 x 5 x 4): 3 tipos de 

crioresistência da membrana plasmática (CRIO), 5 grupos experimentais 

(GRUPO) e 4 momentos de avaliação (MOMENTO). Para comparação das 

médias, foi empregado o método de Tukey sendo utilizado o nível de 

significância de 5% (ZAR, 1999). 
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O modelo matemático utilizado na análise foi o seguinte: 

Yijk =  + i + j + k + ijk

Onde i = efeito do i-ésimo nível do fator A, CRIO 

j = efeito do j-ésimo nível do fator B, Grupo 

k = efeito do k-ésimo nível do fator C, Momento 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Cinética Espermática 

4.1.1.Avaliação Subjetiva da Cinética 

A avaliação da cinética de forma subjetiva tem sido amplamente utilizada 

pela grande maioria dos trabalhos devido a sua praticidade e baixo custo o que 

facilita a comparação com os resultados de vários outros trabalhos. A ampla 

utilização desse parâmetro foi o que determinou a manutenção desta avaliação 

na metodologia deste trabalho apesar dos recursos disponíveis em relação à 

avaliação computadorizada. 

A análise de variância (ANOVA) dos parâmetros da cinética avaliada 

subjetivamente (Tabela 3) demonstrou que o nível de crioresistência da 

membrana espermática (CRIO) obtida pela avaliação da integridade da 

membrana plasmática (IMP), momento de avaliação (Momento) e a interação 

entre CRIO e Momento, tiveram influência significativa (P<0,05) sobre a 

motilidade (Mot) e o Vigor, enquanto que o grupo experimental (Grupo) 

influenciou (P<0,05) apenas a Mot. Não houve influência (P>0,05) da interação 

entre CRIO, Momento e Grupo quanto à Mot e o Vigor sendo as médias e os 

desvios-padrão descritos na Tabela 16 do Anexo II. 

As médias e os desvios-padrão da Mot nos momentos de avaliação 

foram: S-FR = 86,6 ± 6,1; S-RE = 74,1 ± 10,8; S-CD = 57,7 ± 23,6 e S-IN = 

40,0 ± 24,7%. A Mot foi significativamente superior (P<0,05) para o TC em 

relação aos demais grupos experimentais. As médias e os desvios-padrão 

comparativos entre os grupos experimentais foram: C = 66,4 ± 24,7; TC = 68,1 

± 22,7; TD = 62,3 ± 27,7; TA = 63,2 ± 25,0 e TL = 63,1 ± 25,6%. 

Os resultados da Mot em relação ao CRIO e Momento estão descritos 

na Tabela 4 e Figura 9. De um modo geral houve um declínio da Mot à medida 

que o sêmen era criopreservado e desafiado na incubação. As perdas durante 

a criopreservação foram mais visíveis após a congelação-descongelação. No 
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Tabela 3 – Resumo da análise de variância dos parâmetros de motilidade (Mot) e vigor 
espermático (Vigor) obtidos na avaliação subjetiva da cinética espermática e da motilidade 
total (MT) e progressiva (MP) obtidos na avaliação computadorizada da cinética espermática 
(CASA) do sêmen ovino, tendo como causas de variação a crioresistência da membrana 
plasmática (CRIO) mensurada a partir da avaliação da integridade de membrana plasmática 
(IMP), os grupos experimentais (Grupo), os momentos de avaliação do sêmen (Momento) e a 
interação entre eles (CRIO x Grupo; CRIO x Momento, Grupo x Momento, CRIO x Grupo x 
Momento). 

Parâmetro Causas de Variação 
Graus de 
liberdade

Quadrado 
médio

F
Valor de 

P

CRIO 2 27317,26562500 145,87 0,0001 

Grupo 4 633,20412660 3,38 0,0097 

Momento 3 49242,57011218 262,94 0,0001 

CRIO x Grupo 8 104,61979167 0,56 0,8118 

CRIO x Momento 6 3259,62395833 17,41 0,0001 

Grupo x Momento 12 182,78167290 0,98 0,4709 

Mot 
(%) 

CRIO x Grupo x Momento 24 58,37627315 0,31 0,9994 

CRIO 2 9,04961111 49,69 0,0001 

Grupo 4 0,06219284 0,34 0,8499 

Momento 3 115,04561966 631,65 0,0001 

CRIO x Grupo 8 0,07155556 0,39 0,9244 

CRIO x Momento 6 1,00661111 5,53 0,0001 

Grupo x Momento 12 0,06349270 0,35 0,9793 

Vigor 
( -5) 

CRIO x Grupo x Momento 24 0,06790741 0,37 0,9974 

CRIO 2 24109,46872363 75,81 0,0001 

Grupo 4 570,82884549 1,79 0,1297 

Momento 3 34042,51245905 107,04 0,0001 

CRIO x Grupo 8 200,01438994 0,63 0,7534 

CRIO x Momento 6 2695,64999672 8,48 0,0001 

Grupo x Momento 12 198,70954661 0,62 0,8209 

MT 
(%) 

CRIO x Grupo x Momento 24 63,72515788 0,20 1,0000 

CRIO 2 9897,67449015 115,20 0,0001 

Grupo 4 51,02763021 0,59 0,6673 

Momento 3 49276,75583511 573,53 0,0001 

CRIO x Grupo 8 73,15855749 0,85 0,5580 

CRIO x Momento 6 340,96876465 3,97 0,0008 

Grupo x Momento 12 31,27726384 0,36 0,9749 

MP 
(%) 

CRIO x Grupo x Momento 24 35,25858767 0,41 0,9944 

Crioresistência da Membrana Plasmática (CRIO): CRIO 1 – membrana com menor resistência; CRIO 2 – membrana com 
resistência intermediária; CRIO 3 – membrana com maior resistência. 
Grupo Experimental (Grupo): C – controle; TC – colesterol; TD – desmosterol; TA – ácido oléico-linoléico; TL – -lactoalbumina. 
Momento: S-FR – sêmen in natura; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado.
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Tabela 4 – Média e desvio-padrão da motilidade (Mot) e vigor espermático (Vigor), obtidos na 
avaliação subjetiva da cinética espermática e, da motilidade total (MT) e progressiva (MP) 
obtidos na avaliação computadorizada da cinética espermática (CASA) do sêmen ovino, de 
acordo com a interação entre momentos de avaliação do sêmen (Momento) e nível de 
crioresistência da membrana plasmática (CRIO) mensurado a partir da avaliação da 
integridade de membrana plasmática (IMP). 

Momento Parâmetro CRIO 
S-FR S-RE S-CD S-IN 

1 83,3 ± 6,7b 
A

65,0 ± 8,6b 
B

36,7 ± 21,2c 
C

18,7 ± 14,5c 
D

2 86,9 ± 6,7b 
A

81,0 ± 9,2a 
A

64,3 ± 16,8b 
B

47,1 ± 21,4b 
B

Mot 
(%) 

3 90,0 ± 0,0a 
A

77,5 ± 6,7a 
B

74,8 ± 11,3a 
B

56,9 ± 19,2a 
C

1 4,6 ± 0,5b 
A

2,8 ± 0,4b 
B

2,7 ± 0,5b 
B

2,0 ± 0,6b 
C

2 4,8 ± 0,4a 
A

3,1 ± 0,4a 
B

3,0 ± 0,2a 
B

2,9 ± 0,3a 
B

Vigor 
( -5) 

3 4,8 ± 0,4a 
A

3,1 ± 0,4a 
B

3,0 ± 0,0a 
B

2,7 ± 0,5a 
C

1 91,8 ± 2,3a 
A

67,1 ± 19,0b 
B

37,6 ± 21,0c 
C

20,8 ± 17,3c 
C

2 92,3 ± 4,3a 
A

84,3 ± 9,3a 
A

66,8 ± 19,2b 
B

54,9 ± 24,1b 
B

MT 
(%) 

3 95,0 ± 3,1a 
A

92,0 ± 5,3a 
A

78,8 ± 13,9a 
A

67,2 ± 23,5a 
A

1 65,3 ± 5,3c 
A

36,7 ± 15,7c 
B

15,6 ± 9,4b 
C

8,8 ± 7,6b 
D

2 72,0 ± 6,3b 
A

56,7 ± 13,9b 
B

30,2 ± 9,4a 
C

21,4 ± 10,3a 
D

MP 
(%) 

3 78,5 ± 4,5a 
A

65,7 ± 9,0a 
B

31,9 ± 5,5a 
C

23,7 ± 7,3a 
D

Crioresistência da Membrana Plasmática (CRIO): CRIO 1 – membrana com menor resistência; CRIO 2 – membrana com 
resistência intermediária; CRIO 3 – membrana com maior resistência. 
Momento: S-FR – sêmen in natura; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado. 
Letras minúsculas comparam médias da mesma coluna de cada parâmetro 
Letras maiúsculas comparam médias em cada linha 
Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente (P>0,05)

CRIO 1 observou-se uma queda gradativa (P<0,05) da Mot ao longo de cada

momento de avaliação. No CRIO 2, apesar de não ter sido verificada queda 

(P>0,05) entre o S-FR e o S-RE, foi constatada uma redução significativa 

(P<0,05) da Mot no S-CD. Nenhuma mudança (P>0,05) na Mot entre a 

descongelação e a incubação foi observada no CRIO 2. No CRIO 3 a Mot teve 

uma queda significativa (P<0,05) entre o S-FR e o S-RE, se manteve inalterada 

(P>0,05) até a descongelação e diminuiu novamente (P<0,05) após a 

incubação.  
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Figura  – Representação gráfica da motilidade espermática (Mot) obtida na avaliação 
subjetiva da cinética espermática do sêmen ovino de acordo com a interação entre os 
momentos de avaliação do sêmen (Momento) e o nível de crioresistência da membrana 
plasmática (CRIO) mensurado a partir da avaliação da integridade de membrana plasmática 
(IMP). 

Corroborando com os relatos de Ollero et al. (1998b), a diminuição na 

motilidade não foi tão dramática após a refrigeração do sêmen ovino quanto à 

etapa de congelação-descongelação. Apesar da semelhança com os valores 

médios no sêmen in natura (80 e 85%), as médias para o sêmen refrigerado 

(58 e 62%) e descongelado (0 e 33,0%) relatadas pelos referidos autores foram 

bem inferiores às obtidas neste trabalho. Rodello (2006) testando a 

refrigeração e congelação automatizadas do sêmen de carneiros Santa Inês, 

obteve valores de Mot bastante semelhantes àqueles observados neste 

trabalho: 86,3 ± 4,2%, 50,3 ± 10,7% e 40,0 ± 15,3% no sêmen refrigerado, 

descongelado e incubado por duas horas. Os resultados obtidos por Fiser & 

Fairfull (1989) também confirmam que os espermatozóides de carneiros sofrem 

uma queda da motilidade após a criopreservação: de 70,2% no sêmen in

natura para 39,6 a 46,4% nas amostras de sêmen descongelado. 

O declínio da Mot ao longo dos momentos de avaliação foi 

sucessivamente maior no CRIO 3, 2 e 1. No S-FR, o CRIO 1 e 2 apresentaram 

valores de Mot semelhantes (P>0,05) entre si e inferiores (P<0,05) àqueles do 

CRIO 3. Na avaliação do S-RE, foi verificada uma superioridade (P<0,05) da 

- Momento: S-FR – sêmen in natura; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado.
- CRIO: 1 – membrana com menor resistência; 2 – membrana com resistência intermediária; 3 – membrana com maior resistência. 
Letras minúsculas comparam colunas dentro de um mesmo CRIO. 
Letras maiúsculas comparam colunas semelhantes entre CRIO. 

Colunas seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente (P>0,05). 
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Mot do CRIO 2 e 3 em relação ao CRIO 1. Nos momentos S-CD e S-IN as 

diferenças entre o CRIO 1, 2 e 3 ficaram mais evidentes, sendo verificado 

menor Mot (P<0,05) à medida que se reduzia a crioresistência da membrana 

plasmática. 

As médias e os desvios-padrão do vigor espermático (Vigor) nos 

momentos de avaliação foram: S-FR = 4,7 ± 0,5; S-RE = 3,0 ± 0,4; S-CD = 2,9 

± 0,3 e S-IN = 2,5 ± 0,6%. Pela análise dos resultados em relação à interação 

entre CRIO e Momento (Tabela 4 e Figura 10), pôde-se observar que os 

valores atribuídos ao Vigor reduziram à medida que o sêmen era avaliado, 

sendo as maiores perdas observadas logo após a refrigeração independente 

do CRIO. As médias do Vigor tanto no CRIO 1 quanto no CRIO 3 reduziram 

(P<0,05) entre o momento S-FR e o S-RE, mantiveram-se sem alterações 

(P>0,05) até o S-CD e voltaram a cair (P<0,05) no S-IN. No CRIO 2, o Vigor 

também diminuiu (P<0,05) após a refrigeração porém permaneceu inalterado 

até a incubação. O declínio do vigor espermático em todos os momentos de 

avaliação foi significativamente maior (P<0,05) no CRIO 1 comparativamente 

ao CRIO 2 e 3. Rodello (2006) obteve os seguintes valores para o Vigor no 

sêmen refrigerado, descongelado e incubado: 2,9 ± 0,1; 2,2 ± 0,3 e 2,2 ± 0,2. 

4.1.2.Avaliação Computadorizada da Cinética 

Por meio da análise dos resultados da ANOVA em relação a motilidade 

total (MT) e motilidade progressiva (MP) avaliadas pela análise 

computadorizada da cinética espermática (CASA) (Tabela 3) pôde-se constatar 

que a crioresistência da membrana plasmática (CRIO), o momento de 

avaliação do sêmen (Momento) e a interação entre CRIO e Momento, 

influenciaram (P<0,05) esses parâmetros. Não houve influência (P>0,05) da 

interação entre CRIO, Momento e grupo experimental (Grupo) quanto à MT e 

MP sendo os resultados descritos na Tabela 17 do Anexo II. 

As médias e desvios-padrão da MT nos diferentes momentos de 

avaliação foram: S-FR = 93,0 ± 3,6; S-RE = 81,1 ± 16,3; S-CD = 60,1 ± 25,4 e 

S-IN = 46,6 ± 29,4%. Os resultados da MT em relação à interação entre CRIO 

e Momento estão descritos na Tabela 4 e na Figura 11. Uma redução
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Figura 1  - Representação gráfica do vigor espermático (Vigor) obtido na avaliação subjetiva 
da cinética espermática do sêmen ovino de acordo com a interação entre os momentos de 
avaliação do sêmen (Momento) e o nível de crioresistência da membrana plasmática (CRIO) 
mensurado a partir da avaliação da integridade de membrana plasmática (IMP). 
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Figura 11 - Representação gráfica da motilidade espermática total (MT) obtida na avaliação 
computadorizada da cinética espermática (CASA) do sêmen ovino de acordo com a interação 
entre os momentos de avaliação do sêmen (Momento) e o nível de crioresistência da 
membrana plasmática (CRIO) mensurado a partir da avaliação da integridade de membrana 
plasmática (IMP).

- Momento: S-FR – sêmen in natura; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado.
- CRIO: 1 – membrana com menor resistência; 2 – membrana com resistência intermediária; 3 – membrana com maior resistência. 
Letras minúsculas comparam colunas dentro de um mesmo CRIO. 
Letras maiúsculas comparam colunas semelhantes entre CRIO. 
Colunas seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente (P>0,05). 

- Momento: S-FR – sêmen in natura; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado.
- CRIO: 1 – membrana com menor resistência; 2 – membrana com resistência intermediária; 3 – membrana com maior resistência. 
Letras minúsculas comparam colunas dentro de um mesmo CRIO. 
Letras maiúsculas comparam colunas semelhantes entre CRIO. 
Colunas seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente (P>0,05) 
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significativa (P<0,05) na MT pôde ser observada no CRIO 1 à medida que o 

sêmen era submetido à criopreservação e incubação. No CRIO 2 e 3, as 

perdas durante a criopreservação só foram significativas (P<0,05) a partir do S-

CD. Apesar de Rodello (2006) não ter realizado comparações entre os 

momentos de avaliação, ficou evidente a redução da MT obtida pelo autor: 88,4 

± 4,7; 50,3 ± 11,7 e 40,4 ± 13,7% para o sêmen refrigerado, descongelado e 

incubado respectivamente. Diminuições na motilidade total de espermatozóides 

ovinos submetidos a congelação, foram relatadas por outros autores após 

análise computadorizada do sêmen: Valcárcel et al. (1997) - 73 e 38% 

respectivamente para o sêmen in natura e descongelado e Peris et al. (2004). 

As diferenças entre os agrupamentos animais só começaram a aparecer 

a partir do S-RE onde foi verificada uma superioridade (P<0,05) do CRIO 2 e 3 

em relação ao CRIO 1. A MT nos momentos de avaliação seguintes foi 

sucessivamente maior (P<0,05) no CRIO 1, 2 e 3. Eppleston & Maxwell (1995) 

também revelaram uma grande variação individual em ovinos quanto aos 

parâmetros de motilidade total medida pela CASA. Em bovinos, Farrel et al. 

(1998) relataram que as diferenças entre touros para diversas variáveis da 

cinética espermática determinada pela CASA, dentre elas a MT, foram 

consideravelmente a maior fonte da variação. O fato da MT apresentar 

diferenças entre os agrupamentos animais somente após o processamento, 

desabilita o uso desse parâmetro como pré-indicador do desempenho do 

sêmen frente à criopreservação ou a condições externas. 

As médias e desvios-padrão da MP avaliada pela CASA foram os 

seguintes para os diferentes momentos de avaliação: S-FR = 71,9 ± 7,6; S-RE 

= 53,0 ± 17,8; S-CD = 25,5 ± 11,2 e S-IN = 17,6 ± 10,7%. Os resultados da MP 

em relação à interação entre CRIO e Momento estão descritos na Tabela 4 e 

na Figura 12. Para todos os CRIO foi verificada uma gradativa diminuição 

(P<0,05) da MP ao longo de cada momento de avaliação. Analisando os dados 

de Rodello (2006) também se pôde verificar uma redução da MP ao longo dos 

momentos de avaliação: 63,5 ± 7,3; 29,1 ± 8,8 e 21,1 ± 7,4% respectivamente 

para sêmen refrigerado, descongelado e incubado. Peris et al. (2004) também 

observaram que a criopreservação diminuiu a motilidade progressiva medida 

pela CASA.  



Resultados e Discussão   94
_____________________________________________________________________

aC

aB
aA

bC

bB
bA

cB

cA cA

dB

dA dA

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

CRIO 1 CRIO 2 CRIO 3

%

S-FR

S-RE

S-CD

S-IN

Figura 12 - Representação gráfica da motilidade progressiva (MP) obtida na avaliação 
computadorizada da cinética espermática (CASA) do sêmen ovino de acordo com a interação 
entre os momentos de avaliação do sêmen (Momento) e o nível de crioresistência da 
membrana plasmática (CRIO) mensurado a partir da avaliação da integridade de membrana 
plasmática (IMP).

A redução da MP foi sucessivamente maior (P<0,05) no CRIO 1, 2 e 3 

no S-FR e S-RE. No S-CD e S-IN as médias da MP do CRIO 2 e 3 foram 

semelhantes entre si (P>0,05) e ao mesmo tempo superiores (P<0,05) àquela 

observada no CRIO 1. Eppleston & Maxwell (1995) e El-Alamy & Foote (2001) 

também relataram que carneiros dentro da mesma raça diferiram nos valores 

de motilidade progressiva do sêmen congelado assim como Farrel et al. (1998) 

relataram diferenças entre touros. A MP mostrou-se um bom indicador prévio 

de desempenho do sêmen durante a criopreservação. Com base nas médias e 

suas variações, pode-se sugerir preliminarmente que uma MP acima de 70% 

no sêmen in natura é requerida para que se obtenha amostras de sêmen 

congelado com valores próximos aos recomendados: >30% (HENRY & 

NEVES, 1998). 

Pela análise dos resultados da ANOVA em relação à velocidade de trajeto 

(VAP) e velocidade curvilinear (VCL) (Tabela 5), pôde-se constatar que o CRIO 

e Momento influenciaram significativamente (P<0,05) ambos os parâmetros 

enquanto que o grupo experimental teve influência (P<0,05) apenas sobre o 

- Momento: S-FR – sêmen in natura; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado.
- CRIO: 1 – membrana com menor resistência; 2 – membrana com resistência intermediária; 3 – membrana com maior resistência. 
Letras minúsculas comparam colunas dentro de um mesmo CRIO. 
Letras maiúsculas comparam colunas semelhantes entre CRIO. 
Colunas seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente (P>0,05). 
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Tabela 5 – Resumo da análise de variância da velocidade de trajeto (VAP), velocidade 
curvilinear (VCL), amplitude lateral de cabeça (ALH), linearidade (LIN) e retilinearidade (STR) 
da avaliação computadorizada da cinética espermática no sêmen ovino, tendo como causas 
de variação a crioresistência da membrana plasmática (CRIO) mensurada a partir da avaliação 
da integridade de membrana plasmática (IMP), os grupos experimentais (Grupo), os momentos 
de avaliação do sêmen (Momento) e a interação entre eles (CRIO x Grupo; CRIO x Momento, 
Grupo x Momento, CRIO x Grupo x Momento). 

Parâmetro Causas de Variação 
Graus de 
liberdade 

Quadrado médio F 
Valor 
de P 

CRIO 2 12388,35532507 59,14 0,0001 

Grupo 4 168,46184271 0,80 0,5233 

Momento 3 174354,65789836 832,27 0,0001 

CRIO x Grupo 8 93,21153244 0,44 0,8934 

CRIO x Momento 6 263,12075454 1,26 0,2776 

Grupo x Momento 12 47,32090562 0,23 0,9971 

VAP 
(µµµµm/s)

CRIO x Grupo x Momento 24 37,58172984 0,18 1,0000 

CRIO 2 23586,37677312 60,53 0,0001 

Grupo 4 1204,86076632 3,09 0,0162 

Momento 3 157061,33773147 403,06 0,0001 

CRIO x Grupo 8 297,06199596 0,76 0,6363 

CRIO x Momento 6 500,08484895 1,28 0,2645 

Grupo x Momento 12 256,66801483 0,66 0,7906 

VCL 
(µµµµm/s)

CRIO x Grupo x Momento 24 64,69601115 0,17 1,0000 

CRIO 2 5,54564759 9,17 0,0001 

Grupo 4 1,98201102 3,28 0,0118 

Momento 3 4,70599596 7,78 0,0001 

CRIO x Grupo 8 0,38318495 0,63 0,7492 

CRIO x Momento 6 2,66547176 4,41 0,0003 

Grupo x Momento 12 0,37201903 0,62 0,8290 

ALH 
(µµµµm)

CRIO x Grupo x Momento 24 0,22133751 0,37 0,9977 

CRIO 2 56,24917370 1,91 0,1491 

Grupo 4 61,57539063 2,10 0,0812 

Momento 3 9654,74951567 328,64 0,0001 

CRIO x Grupo 8 6,58826477 0,22 0,9864 

CRIO x Momento 6 186,83184623 6,36 0,0001 

Grupo x Momento 12 10,20302907 0,35 0,9794 

LIN
(%) 

CRIO x Grupo x Momento 24 14,86365061 0,51 0,9759 

CRIO 2 15,15990682 0,71 0,4937 

Grupo 4 57,59448785 2,69 0,0314 

Momento 3 3349,33490607 156,28 0,0001 

CRIO x Grupo 8 7,39313906 0,34 0,9477 

CRIO x Momento 6 175,23357923 8,18 0,0001 

Grupo x Momento 12 7,26323918 0,34 0,9815 

STR 
(%) 

CRIO x Grupo x Momento 24 12,98479817 0,61 0,9290 

Crioresistência da Membrana Plasmática (CRIO): CRIO 1 – membrana com menor resistência; CRIO 2 – membrana com 
resistência intermediária; CRIO 3 – membrana com maior resistência. 
Grupo Experimental (Grupo): C – controle; TC – colesterol; TD – desmosterol; TA – ácido oléico-linoléico; TL – -lactoalbumina. 
Momento: S-FR – sêmen in natura; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado.
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VCL. Não houve influência (P>0,05) da interação entre CRIO, Momento e 

Grupo quanto ao VAP e VCL sendo os resultados descritos na Tabela 17 do 

Anexo II. 

As médias e os desvios-padrão comparativos de VAP entre os momentos 

foram: S-FR = 192,1 ± 24,2; S-RE = 137,0 ± 16,2; S-CD = 93,0 ± 11,7 e S-IN = 

89,5 ± 14,7 µm/s. O processo de criopreservação reduziu (P<0,05) 

gradativamente o VAP à medida que se avaliava o sêmen, porém nenhuma 

mudança (P>0,05) entre a descongelação e a incubação foi verificada (Figura 

13). De acordo com Watson (1995), geralmente observa-se uma diminuição da 

velocidade média da trajetória em conseqüência da criopreservação. 

Entretanto Peris et al. (2004) não encontraram diferenças significativas entre 

sêmen in natura e criopreservado para vários parâmetros da CASA entre eles 

o VAP. As médias e desvios-padrão comparativos entre os agrupamentos 

animais foram: CRIO 1 = 103,4 ± 37,5; CRIO 2 = 118,32 ± 40,6 e CRIO 3 = 

124,4 ± 42,5 µm/s. O VAP foi sucessivamente superior (P<0,05) para o CRIO 

1, 2 e 3 (Figura 13). Diferenças em relação ao VAP também foram observadas 

entre touros por Farrel et al. (1998). 

Figura 13 - Representação gráfica da velocidade de trajeto (VAP) e velocidade curvilinear 
(VCL) obtidas na avaliação computadorizada da cinética espermática do sêmen ovino de 
acordo com os momentos de avaliação do sêmen (Momento) e o nível de crioresistência da 
membrana plasmática (CRIO) mensurado a partir da avaliação da integridade de membrana 
plasmática (IMP). 
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- Momento: S-FR – sêmen in natura; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado.
- CRIO: 1 – membrana com menor resistência; 2 – membrana com resistência intermediária; 3 – membrana com maior resistência. 
Letras minúsculas comparam colunas dentro de um mesmo parâmetro em um mesmo gráfico. 
Colunas seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente (P>0,05). 
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As médias e os desvios-padrão comparativos de VCL entre os 

momentos foram: S-FR = 256,9 ± 18,8; S-RE = 213,2 ± 30,4; S-CD = 164,5 ±

18,6 e S-IN = 161,5 ± 24,1 µm/s. Assim como no VAP, a criopreservação 

provocou a redução (P<0,05) gradativa do VCL à medida que se avaliava o 

sêmen e também nenhuma variação (P>0,05) desse parâmetro foi verificada 

entre a descongelação e a incubação (Figura 13). Segundo Watson (1995) 

geralmente há uma redução nos valores médios de VCL após a 

criopreservação. Semelhante ao que ocorreu neste trabalho, Rodello (2006) 

também revelou uma diminuição do VCL entre o sêmen in natura e o 

descongelado (130,4 ± 11,9 e 105,2 ± 8,6 µm/s) e uma estabilidade deste 

parâmetro durante a incubação (103,8 ± 7,7 µm/s). Apesar disso, Peris et al. 

(2004) relataram não ter encontrado mudança do VCL no sêmen ovino 

submetido a criopreservação. 

O VCL também foi sucessivamente maior (P<0,05) para o CRIO 1, 2 e 3 

(Figura 13) sendo que as médias e os desvios-padrão comparativos entre eles 

foram respectivamente: 170,0 ± 41,2; 189,2 ± 39,8 e 201,1 ± 41,0 µm/s. Em 

bovinos, Farrel et al. (1998) também encontraram diferenças entre touros 

quanto ao VCL. Comparando-se os grupos experimentais, apenas foi 

detectado um VCL inferior (P<0,05) em TL em relação àquele obtido no grupo 

controle. As médias e desvios-padrão comparativos de VCL entre os grupos 

foram: C = 191,9 ± 42,6; TC = 189,0 ± 41,3; TD = 185,1 ± 43,4; TA = 184,1 ±

42,8 e TL = 181,6 ± 43,3 µm/s. 

Os resultados da ANOVA em relação aos parâmetros de amplitude 

lateral da cabeça (ALH), linearidade (LIN) e retilinearidade (STR) estão 

descritos na Tabela 5. O ALH foi influenciado (P<0,05) pelo CRIO, Grupo, 

Momento e a interação entre CRIO e Momento. O STR sofreu influência 

significativa (P<0,05) do Grupo, Momento e da interação entre CRIO e 

Momento. A LIN foi influenciada (P<0,05) pelo Momento e pela interação entre 

CRIO e Momento. Não houve influência (P>0,05) da interação entre CRIO, 

Momento e Grupo em nenhum dos três parâmetros (Tabela 18 do Anexo II). 

As médias e desvios-padrão de ALH forma os seguintes nos diferentes 

momentos: S-FR = 7,4 ± 0,4; S-RE = 7,3 ± 1,0; S-CD = 7,4 ± 0,7 e S-IN = 7,7 ± 

0,9 µm. A partir da comparação entre as médias e os desvios-padrão de ALH 
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obtidos na interação entre CRIO e Momento (Tabela 6), pôde-se observar um 

intrigante comportamento deste parâmetro ao longo dos momentos de 

avaliação do sêmen. Em CRIO 1 o ALH foi superior (P<0,05) no S-FR 

comparativamente ao S-RE e S-CD enquanto que no S-IN esse parâmetro foi 

semelhante (P>0,05) aos demais momentos. O ALH no CRIO 2 por sua vez, 

não diferiu (P>0,05) entre o S-FR, o S-RE e o S-CD porém, no S-IN foi 

significativamente maior (P<0,05) àquele observado no S-RE e S-CD e similar 

(P>0,05) ao S-FR. No CRIO 3, o ALH foi menor (P<0,05) no S-FR em relação 

aos demais momentos, também não mudou (P>0,05) entre a refrigeração e a 

descongelação e apresentou-se significativamente mais elevado (P<0,05) no 

S-IN comparativamente aos outros momentos. Diferenças significativas entre 

sêmen in natura e criopreservado com relação ao ALH não foram observadas 

por Peris et al. (2004). A sutil e não significativa (P>0,05) diferença no CRIO 1 

e o significativo (P<0,05) aumento do ALH verificado no CRIO 2 e 3 após a 

incubação, pode ter sido um efeito da diluição do sêmen em meio SOF. 

Mortimer & Maxwell (2004) também verificaram maior ALH em 

espermatozóides ovinos descongelados e re-suspendidos em PBS com BSA. 

Pouca coerência também foi verificada no comportamento do ALH na 

comparação entre os agrupamentos animais. No S-FR o ALH foi maior 

(P<0,05) para o CRIO 1 que para o CRIO 3 enquanto o CRIO 2 foi semelhante 

(P>0,05) aos demais. No S-RE e S-CD ocorreu praticamente o inverso, o ALH 

do CRIO 3 foi maior (P<0,05) que dos demais agrupamentos animais. O ALH 

no S-IN foi sucessivamente maior (P<0,05) no CRIO 1, 2 e 3. 

As médias e os desvios-padrão comparativos de ALH entre os grupos 

experimentais foram: C = 7,7 ± 0,8; TC = 7,6 ± 0,8; TD = 7,4 ± 0,9; TA = 7,4 ±

0,8 e TL = 7,3 ± 0,8 µm. Na comparação entre os grupos, apenas foi detectado 

um menor (P<0,05) valor de ALH em TL comparativamente àquele obtido no 

grupo controle (C) e no TC. Menores valores de ALH tem sido relacionados a 

trajetórias mais retilíneas e lineares o que é desejável nas amostras de sêmen 

(MORTIMER, 1997). Entretanto, o padrão de cinética do espermatozóide no 

sêmen de humanos caracterizado por um elevado ALH e uma alta MP tem sido 

correlacionado com a habilidade de penetrar no muco cervical (SERRES et al., 

1984; AITKEN et al., 1985; FENEUX et al ., 1985; MORTIMER et al., 1986). 
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Tabela 6 – Média e desvio-padrão da amplitude lateral de cabeça (ALH), linearidade (LIN) e 
retilinearidade (STR) mensurados na avaliação computadorizada da cinética espermática 
(CASA) no sêmen ovino de acordo com a interação entre os momentos de avaliação 
(Momento) e o nível de crioresistência da membrana plasmática (CRIO) obtido a partir da 
avaliação da integridade de membrana plasmática (IMP). 

Momento Parâmetro CRIO 
S-FR S-RE S-CD S-IN 

1 7,6 ± 0,1a 
A

7,0 ± 1,0b 
B

7,1 ± 0,7b 
B

7,2 ± 1,0c 
AB

2 7,4 ± 0,3ab 
AB

7,2 ± 0,9b 
B

7,3 ± 0,7b 
B

7,8 ± 0,8b 
A

ALH 
(µm)

3 7,1 ± 0,6b 
C

7,7 ± 1,1a 
B

7,7 ± 0,7a 
B

8,3 ± 0,6a 
A

1 60,8 ± 4,9b 
A

54,7 ± 6,5a 
B

43,2 ± 5,1ab 
C

43,5 ± 6,4a 
C

2 66,0 ± 4,4a 
A

56,2 ± 6,2a 
B

45,1 ± 3,7a 
C

40,6 ± 5,0b 
D

LIN
(%) 

3 68,3 ± 8,4a 
A

54,5 ± 4,8a 
B

42,4 ± 4,1b 
C

39,0 ± 4,2b 
D

1 80,8 ± 2,0c 
A

81,2 ± 4,7a 
A

74,0 ± 5,1a 
B

73,5 ± 6,7a 
B

2 84,5 ± 1,5b 
A

82,0 ± 4,8a 
B

74,7 ± 3,3a 
C

70,1 ± 5,2ab 
D

STR 
(%) 

3 87,0 ± 3,2a 
A

81,4 ± 3,3a 
B

71,8 ± 4,1b 
C

68,2 ± 4,4b 
D

Crioresistência da Membrana Plasmática (CRIO): CRIO 1 – membrana com menor resistência; CRIO 2 – membrana com 
resistência intermediária; CRIO 3 – membrana com maior resistência. 
Momento: S-FR – sêmen in natura; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado. 
Letras minúsculas comparam médias da mesma coluna de cada parâmetro 
Letras maiúsculas comparam médias em cada linha 
Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente (P>0,05)

Apesar de ter sido detectada algumas diferenças significativas (P<0,05) 

entre os momentos de avaliação, os agrupamentos animais e os grupos 

experimentais, os valores da amplitude lateral de cabeça (ALH) foram muito 

próximos uns dos outros. Como o ALH é mensurado apenas nas células em 

movimento e a proporção destes espermatozóides foi menor à medida que se 

transcorria o processo de criopreservação e incubação (Momento) e se reduzia 

a crioresistência da membrana plasmática (CRIO), supostamente esse 

parâmetro esteja representando na verdade o comportamento de uma 

subpopulação selecionada como foi relatado por Watson (1995). Neste 

sentido, a mensuração do ALH pode hipoteticamente estar sendo subestimada 

ou superestimada o que invalidaria as comparações entre amostras 

submetidas a criopreservação e à incubação, procedimentos esses que, na 

maioria das vezes, promovem a seleção de subpopulações espermáticas.
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As médias e desvios-padrão da LIN nos diferentes momentos de 

avaliação foram: S-FR = 65,0 ± 6,8; S-RE = 55,1 ± 5,8; S-CD = 43,5 ± 4,5 e S-

IN = 41,0 ± 5,6%. De um modo geral, os resultados de LIN obtidos a partir da 

interação entre CRIO e Momento (Tabela 6), também demonstraram um 

declínio desse parâmetro durante a criopreservação e incubação do sêmen. No 

CRIO 1 a redução da LIN foi significativa (P<0,05) entre todos os momentos de 

avaliação até a descongelação, porém nenhuma mudança ocorreu entre o S-

CD e o S-IN (P<0,05). No CRIO 2 e 3, além da gradativa queda (P<0,05) 

durante a criopreservação, a LIN também teve seus valores reduzidos no S-IN 

(P<0,05). Watson (1995) também relatou uma diminuição da linearidade em 

conseqüência da criopreservação. Entretanto Peris et al. (2004) não 

encontraram diferenças significativas entre sêmen in natura e criopreservado e 

Rodello (2006) aparentemente não obteve mudanças significativas entre o 

sêmen refrigerado, descongelado e incubado (76,4 ± 3,4%, 80,0 ± 4,4% e 77,0 

± 9,4%). 

Uma mudança substancial na comparação entre os agrupamentos 

animais também foi verificada para o parâmetro LIN ao longo dos momentos de 

avaliação do sêmen. Primeiramente no S-FR, os valores de LIN em CRIO 2 e 3 

foram superiores (P<0,05) quando comparados àqueles verificados em CRIO 

1. No S-RE todas as médias obtidas para LIN se igualaram (P>0,05) enquanto 

que no S-CD foi detectada uma superioridade (P<0,05) para o CRIO 2 em 

relação ao CRIO 3 e valores semelhantes (P>0,05) no CRIO 1 em relação aos 

demais agrupamentos animais. Uma inversão total do comportamento em 

relação àquele observado no S-FR ocorreu no S-IN: os valores de LIN 

mostraram-se mais elevados (P<0,05) para o CRIO 1 comparativamente a 

CRIO 2 e 3 que foram semelhantes (P>0,05). Eppleston & Maxwell (1995) 

também revelaram uma grande variação individual em ovinos quanto a LIN. 

Assim como acontece com a amplitude lateral da cabeça, a linearidade 

também é mensurada apenas nos espermatozóides com movimento e portanto 

sua mensuração representa também a realidade de uma subpopulação 

selecionada (WATSON, 1995) o que pode explicar em parte o comportamento 

irregular deste parâmetro em subpopulações sobreviventes às injúrias 

provocadas pela criopreservação e incubação. 
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As médias e desvios-padrão de STR nos momentos de avaliação do 

sêmen foram: S-FR = 84,1 ± 3,5; S-RE = 81,5 ± 4,3; S-CD = 73,5 ± 4,4 e S-IN = 

70,6 ± 6,0%. De acordo com a análise dos dados de STR obtidos a partir da 

interação entre CRIO e Momento (Tabela 6), pôde-se verificar que de um modo 

geral, houve uma queda desse parâmetro à medida que o sêmen era avaliado. 

No CRIO 1, o STR manteve-se inalterado (P>0,05) entre o S-FR e o S-RE, 

diminuiu (P<0,05) no S-CD e novamente não se modificou (P>0,05) até a 

avaliação do S-IN. No CRIO 2 e 3 o STR caiu (P<0,05) de forma gradativa a 

cada avaliação do sêmen. Apesar desses achados, Peris et al. (2004) não 

encontraram diferenças significativas entre sêmen in natura e criopreservado 

de ovinos para a retilinearidade avaliada pela CASA. 

Assim como ocorreu no ALH e LIN, a comparação entre CRIO 1, 2 e 3 

para o STR, também se mostrou pouco elucidativa. Inicialmente foi verificada 

no S-FR uma sucessiva superioridade (P<0,05) no CRIO 1, 2 e 3 e 

posteriormente no S-RE, houve uma igualdade (P>0,05) generalizada para 

todos os CRIO. A partir da descongelação, ocorreu uma inversão de 

comportamento do STR: as médias desse parâmetro foram maiores (P<0,05) 

para CRIO 1 e 2 em relação a CRIO 3 no S-CD enquanto que no S-IN, foram 

maiores (P<0,05) para CRIO 1 em relação a CRIO 3 e posicionaram o CRIO 2 

numa condição de igualdade em relação aos demais agrupamentos animais. 

As médias e os desvios-padrão comparativos de STR entre os grupos 

experimentais foram: C = 74,1 ± 7,0; TC = 75,1 ± 6,3; TD = 75,9 ± 7,7; TA = 

76,1 ± 6,9 e TL = 76,7 ± 7,3%. Na comparação entre os grupos, apenas foi 

detectado um maior (P<0,05) STR em TL comparativamente àquele obtido no 

grupo controle (C) o que teve coerência com os resultados de ALH, cujos 

valores foram significativamente menores no TL em comparação ao controle. 

Uma trajetória com baixa amplitude tem um valor alto de STR uma vez que o 

caminho médio é próximo do caminho em linha reta (MORTIMER, 1997). 

A retilinearidade obtida da avaliação computadorizada da cinética 

espermática (CASA) também é uma característica extraída a partir da 

subpopulação de espermatozóides móveis na amostra de sêmen o que pode, 

igualmente ao que aconteceu com o ALH e LIN, justificar a dificuldade 

encontrada na interpretação dos resultados deste presente trabalho. 
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4.1.3.Considerações Sobre os Resultados da Cinética 

Talvez o declínio da motilidade espermática após a refrigeração, 

descongelação e incubação do sêmen, não tenha ocorrido somente em 

conseqüência da redução da temperatura, mas também por uma ação direta do 

glicerol, seja devido a sua toxicidade (COLAS, 1975) e uma possível influência 

deste crioprotetor nas reações que requerem ATP (HAMMERSTEDT & 

GRAHAM, 1992), seja provocando estresse osmótico, durante a sua adição 

lenta a 32oC quando o sêmen saiu de sua isoosmolaridade natural e foi 

exposto a soluções hiperosmóticas do meio diluidor contendo glicerol, ou na 

sua remoção, quando o sêmen foi transferido abruptamente desse meio 

hiperosmótico para o meio isoosmótico de avaliação (X-Cell®). 

Ball & Vo (2001) relataram uma diminuição da motilidade nos 

espermatozóides eqüinos após a adição de concentrações crescentes de 

glicerol (600-1800 mOsm). Em relação à temperatura da glicerolização, alguns 

relatos da literatura têm mostrado vantagens da adição do glicerol ao sêmen 

ovino à temperaturas próximas a 0oC (COLAS, 1975; FISER & FAIRFULL, 

1989; GIL et al., 2003; MARTINEZ-PASTOR et al., 2004). Parece que as 

membranas espermáticas são consideravelmente mais resistentes ao estresse 

hiperosmótico à baixa temperatura (GAO et al., 1993). Segundo Fiser & Fairfull 

(1989), a glicerolização a 5oC levou a uma maior motilidade que a 30oC o que, 

segundo os autores, pode ter sido devido à toxicidade e à exposição 

prolongada do espermatozóide ao glicerol durante a refrigeração. Morrier et al. 

(2002) demonstraram entretanto que a presença ou ausência do glicerol a 7% 

no diluidor a base de gema de ovo não afetou os parâmetros de motilidade 

computadorizada dos espermatozóides ovinos nem durante a permanência do 

sêmen no meio diluidor por 24 horas a 5oC nem após diluição em meio sintético 

do oviduto modificado (SOF-m) por 24 horas a 39oC.

Em relação aos fenômenos osmóticos envolvidos com a descongelação, 

Ball & Vo (2001) observaram que o sêmen de garanhões diluídos em meios 

hiperosmóticos contendo glicerol e depois submetidos a condições próximas à 

isotonicidade, tiveram uma redução marcante e irreversível da motilidade 

(BALL & VO, 2001; POMMER et al., 2002).
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Diferenças entre os resultados de cinética espermática obtidos por 

outros autores e aqueles encontrados neste trabalho, podem ter sido causadas 

por vários fatores entre eles, as diferenças entre espécies, raças e indivíduos e 

as diferenças entre meios e componentes usados para a criopreservação, 

incubação e avaliação do sêmen. O procedimento de diluição do sêmen ovino, 

antes da avaliação da maioria dos parâmetros de cinética, se torna necessário 

em situações nas quais, a concentração espermática é muito elevada e dificulta 

a leitura como acontece na maioria das vezes com o sêmen in natura ou 

congelado para inseminações cervicais, a concentração espermática precisa 

ser mantida dentro de uma determinada faixa para manter a exatidão da 

análise como é o caso da avaliação pela CASA (DAVIS et al., 1992) e, o meio 

diluidor ou debris e impurezas atrapalham a visualização e avaliação do sêmen 

(DAVIS & KATZ, 1992) especialmente nas doses congeladas com gema de ovo 

ou leite. Diferentes meios utilizados nas avaliações do sêmen podem imprimir 

diferentes padrões de movimentação dos espermatozóides influenciando nos 

resultados da cinética principalmente naqueles parâmetros da CASA e 

dificultando a comparação entre resultados. 

4.2. Morfologia Espermática 

De acordo com a ANOVA dos parâmetros de morfologia espermática 

(Tabela 7), a crioresistência da membrana plasmática (CRIO) obtida pela 

avaliação da integridade de membrana plasmática (IMP), momento de 

avaliação do sêmen (Momento) e a interação entre CRIO x Momento, 

influenciaram significativamente (P<0,05) a porcentagem de espermatozóides 

com acrossomo íntegro (Acros.) enquanto que a porcentagem de 

espermatozóides sem dobradura de cauda (Cauda), sofreu influência (P<0,05) 

apenas do CRIO e Momento. Não houve influência (P>0,05) da interação entre 

CRIO, Momento e grupo experimental (Grupo) em nenhum dos parâmetros de 

morfologia espermática, sendo os resultados descritos na Tabela 16 do Anexo 

II.
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Tabela 7 – Resumo da análise de variância dos parâmetros de morfologia espermática, 
porcentagem de espermatozóides com acrossomo íntegro (Acros.) e sem cauda dobrada 
(Cauda) no sêmen ovino, tendo como causas de variação a crioresistência da membrana 
plasmática (CRIO) mensurada a partir da avaliação da integridade de membrana plasmática 
(IMP), os grupos experimentais (Grupo), os momentos de avaliação do sêmen (Momento) e a 
interação entre eles (CRIO x Grupo; CRIO x Momento, Grupo x Momento, CRIO x Grupo x 
Momento). 

Parâmetro Causas de Variação 
Graus de 
liberdade 

Quadrado médio F 
Valor 
de P 

CRIO 2 1837,30523611 41,11 0,0001 

Grupo 4 21,12063301 0,47 0,7559 

Momento 3 9173,84169338 205,27 0,0001 

CRIO x Grupo 8 11,19402083 0,25 0,9806 

CRIO x Momento 6 397,23423611 8,89 0,0001 

Grupo x Momento 12 12,83201122 0,29 0,9912 

Acros. 
(%) 

CRIO x Grupo x Momento 24 4,56468750 0,10 1,0000 

CRIO 2 103,97569444 5,31 0,0053 

Grupo 4 1,36669338 0,07 0,9911 

Momento 3 197,39829060 10,08 0,0001 

CRIO x Grupo 8 5,72423611 0,29 0,9684 

CRIO x Momento 6 28,61713889 1,46 0,1897 

Grupo x Momento 12 2,20504808 0,11 0,9999 

Cauda 
(%) 

CRIO x Grupo x Momento 24 2,95762500 0,15 1,0000 

Crioresistência da Membrana Plasmática (CRIO): CRIO 1 – membrana com menor resistência; CRIO 2 – membrana com 
resistência intermediária; CRIO 3 – membrana com maior resistência. 
Grupo Experimental (Grupo): C – controle; TC – colesterol; TD – desmosterol; TA – ácido oléico-linoléico; TL – -lactoalbumina. 
Momento: S-FR – sêmen in natura; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado.

As médias e os desvios-padrão do parâmetro Acros. nos diferentes 

momentos de avaliação do sêmen foram: S-FR = 99,8 ± 0,4; S-RE = 93,2 ± 5,4; 

S-CD = 88,3 ± 8,0 e S-IN = 79,2 ± 10,8%. De um modo geral, o comportamento 

do parâmetro Acros. em relação à interação CRIO e Momento (Tabela 8 e 

Figura 14) foi caracterizado por um aumento (P<0,05) na freqüência de 

acrossomos lesados à medida que o sêmen foi submetido à criopreservação e 

à incubação. As perdas durante a criopreservação foram mais significativas 

(P<0,05) após a congelação-descongelação apesar de no CRIO 3, não ter sido 

verificada diferença (P>0,05) entre a avaliação do S-RE e a do S-CD, apenas 

uma queda significativa (P<0,05) entre o S-FR e o S-RE e entre o S-CD e o S-

IN. Nos animais classificados como CRIO 1 e 2 foi observada uma redução 

(P<0,05) nos valores do parâmetro Acros. a cada avaliação.  

Os resultados de morfologia em relação à porcentagem de lesões 

acrossomais deste trabalho corroboram com o que foi relatado por Celeghini 

(2005) que também verificou incremento das alterações morfológicas dos 
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Tabela 8 – Média e desvio-padrão da porcentagem de espermatozóides com acrossomo 
íntegro (Acros.) obtida na análise morfológica do sêmen ovino de acordo com a interação entre 
momentos de avaliação do sêmen (Momento) e nível de crioresistência da membrana 
plasmática (CRIO) mensurado a partir da avaliação da integridade de membrana plasmática 
(IMP). 

Momento Parâmetro CRIO 
S-FR S-RE S-CD S-IN 

1 100,0 ± 0,0a 
A

89,6 ± 6,1b 
B

85,1 ± 7,2b 
C

73,1 ± 12,8c 
D

2 99,9 ± 0,3a 
A

94,7 ± 3,9a 
B

87,3 ± 10,2b 
C

78,5 ± 8,5b 
D

Acros. 
(%) 

3 99,6 ± 0,5a 
A

95,2 ± 3,8a 
B

92,5 ± 3,2a 
B

86,8 ± 3,7a 
C

Crioresistência da Membrana Plasmática (CRIO): CRIO 1 – membrana com menor resistência; CRIO 2 – membrana com 
resistência intermediária; CRIO 3 – membrana com maior resistência. 
Momento: S-FR – sêmen in natura; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado. 
Letras minúsculas comparam médias da mesma coluna 
Letras maiúsculas comparam médias em cada linha 
Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente (P>0,05) 
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Figura 14 - Representação gráfica da freqüência de espermatozóides com acrossomo íntegro 
(Acros.) obtida na análise morfológica do sêmen ovino de acordo com a interação entre os 
momentos de avaliação do sêmen (Momento) e o nível de crioresistência da membrana 
plasmática (CRIO) mensurado a partir da avaliação da integridade de membrana plasmática 
(IMP).

- Momento: S-FR – sêmen in natura; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado.
- CRIO: 1 – membrana com menor resistência; 2 – membrana com resistência intermediária; 3 – membrana com maior resistência. 
Letras minúsculas comparam momentos dentro de um mesmo CRIO. 
Letras maiúsculas comparam colunas semelhantes entre CRIO. 
Colunas seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente (P>0,05). 
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espermatozóides bovinos após a congelação. Rodello (2006) obteve resultados 

semelhantes do parâmetro Acros no sêmen ovino refrigerado, descongelado e 

incubado: 93,9 ± 2,9 e 89,4 ± 3,5; 89,4 ± 2,3% respectivamente. Semelhanças 

aos dados obtidos neste trabalho em relação ao Acros. também podem ser 

percebidas na porcentagem de espermatozóides com acrossomo normal após 

a descongelação obtida por Morris et al. (2001): 89,5%. Fiser & Fairfull (1989) 

também observaram uma diminuição na porcentagem de espermatozóides 

ovinos com acrossomo intacto entre o sêmen in natura e o descongelado 

apesar dos valores inferiores aos obtidos neste trabalho: 86,5% e 52,9 a 65,0% 

respectivamente.  

De uma maneira geral, o Acros. foi sucessivamente maior (P<0,05) no 

CRIO 1, 2 e 3 sendo que alguma diferença entre os agrupamentos animais só 

foi significativa (P<0,05) a partir do S-RE e se tornou cada vez maior (P<0,05) 

ao longo dos momentos de avaliação até a isolada superioridade (P<0,05) do 

CRIO 3 no S-IN. O Acros. no S-FR não diferiu (P>0,05) entre os CRIO, no S-

RE foi maior (P<0,05) nos CRIO 2 e 3 que no CRIO 1, no S-CD foi maior 

(P<0,05) no CRIO 3 que no CRIO 1 e 2 e, no S-IN foi sucessivamente maior 

(P<0,05) no CRIO 1, 2 e 3. Thomas et al (1998) também identificaram uma 

grande variação na porcentagem de acrossomos intactos no sêmen de touros 

após descongelação e incubação por 3 horas a 37oC (39 a 88%).  

Mudanças morfológicas na organização e composição dos lipídios e 

conseqüentemente na fluidez das membranas celulares provocadas pelos 

efeitos físicos e químicos da criopreservação (DUNCAN & WATSON, 1992; 

HOLT et al., 1992; WATSON, 1995; CELEGHINI, 2005) podem danificar de 

forma irreversível a membrana externa do acrossomo (JONES & MANN, 

1977a, 1977b). 

O fato do Acros. apresentar diferenças entre os agrupamentos animais 

somente após o processamento, sugere que esse parâmetro talvez não seja 

muito adequado para ser utilizado como um sinal prévio de desempenho do 

sêmen frente à criopreservação não podendo assim ser utilizado como um 

parâmetro de seleção de ejaculados mas sim como um controle de qualidade 

do processamento. 
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 As médias e os desvios-padrão do parâmetro Cauda nos momentos de 

avaliação do sêmen foram: S-FR = 95,4 ± 5,1; S-RE = 92,7 ± 6,1; S-CD = 95,0 

± 2,3 e S-IN = 95,0 ± 2,2%. As médias do parâmetro de Cauda foram iguais 

(P>0,05) entre os momentos S-FR, S-CD e S-IN enquanto que no S-RE o valor 

foi inferior (P<0,05) aos demais. A refrigeração afetou a integridade morfológica 

da cauda do espermatozóide porém não foi possível elaborar uma hipótese que 

justifique o porque da freqüência do parâmetro Cauda ser significativamente 

menor (P<0,05) no S-RE em relação ao S-CD e S-IN. Também, ao contrário do 

que se poderia supor, o parâmetro Cauda foi significativamente superior 

(P<0,05) para os animais do CRIO 1 em relação a CRIO 2 e 3. Apesar disso, 

as médias e desvios-padrão comparativos entre eles foram muito próximas: 

CRIO 1 = 95,4 ± 2,7; CRIO 2 = 94,0 ± 6,1 e CRIO 3 = 94,1 ± 3,8%. Rodello 

(2006) verificou porcentagens semelhantes do parâmetro Cauda no sêmen 

refrigerado, descongelado e incubado: 91,1%, 90,4% e 90,7% respectivamente.  

O exame morfológico do sêmen é empregado como um controle 

qualitativo das partidas de sêmen processadas por elucidar alterações 

induzidas por processos envolvidos na sua preservação (EVANS & MAXWELL, 

1990). As baixas freqüências de caudas dobradas observadas neste trabalho 

pode ter refletido a eficiência na confecção dos meios e o cuidado durante o 

processamento e incubação. Apesar de ter sido um parâmetro importante para 

o controle de qualidade, a contagem de espermatozóides com cauda sem 

dobradura não foi determinante como método de avaliação comparativa do 

desempenho das amostras frente à criopreservação. 

4.3. Integridade e Função das Membranas Espermáticas 

Em relação às amostras de sêmen in natura, foi verificada uma 

diminuição da intensidade da fluorescência na maioria das amostras a partir da 

análise do sêmen refrigerado. Diminuições na emissão da fluorescência do 

iodeto de propídio (THOMAS et al, 1998) e do JC-1 (THOMAS et al, 1998; 

CELEGHINI, 2005) têm sido relatadas e apontadas como sendo uma 

conseqüência da interferência do meio diluidor. 
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4.3.1.Avaliação Simultânea das Membranas Espermáticas 

As imagens dos espermatozóides após a combinação das sondas 

fluorescentes podem ser visualizadas na Figura 15. Pela ANOVA dos 

resultados relacionados à freqüência das subpopulações obtidas pela avaliação 

das membranas espermáticas (AME) (Tabelas 9 e 10), pôde-se constatar que 

para as subpopulações SBP 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 houve influência significativa 

(P<0,05) da crioresistência da membrana plasmática (CRIO) obtida pela 

avaliação da integridade de membrana plasmática (IMP), momento da 

avaliação do sêmen (Momento) e da interação entre CRIO e Momento, 

enquanto que para SBP 4 somente o CRIO teve influência (P<0,05). A 

interação entre CRIO, Momento e grupo experimental (Grupo) não influenciou 

(P>0,05) nenhuma das subpopulações de AME, sendo os resultados descritos 

nas Tabelas 19 e 20 do Anexo II. 

As subpopulações mais freqüentes foram a SBP 1, 2, 6 e 8, enquanto 

que as demais, SBP 3, 4, 5 e 7, apareceram muito pouco durante as 

avaliações. Analisando-se os resultados (Tabela 11) e a dinâmica (Figura 16) 

das subpopulações de AME de acordo com a interação entre CRIO e 

Momento, foi observado que, de um modo geral, houve uma gradativa 

degradação da integridade das estruturas espermáticas ao longo dos 

momentos de avaliação do sêmen, sendo esta degradação sucessivamente 

mais acentuada no CRIO 3, 2 e 1.  

A subpopulação com membrana plasmática intacta, acrossomo intacto e 

alto potencial de membrana mitocondrial (SBP 1) é a categoria mais 

representativa da viabilidade espermática já que possui teoricamente todas as 

estruturas celulares acessadas com integridade estrutural e/ou funcional. As 

médias e desvios-padrão da porcentagem de espermatozóides classificados 

dentro da SBP 1 foram: S-FR = 75,2 ± 25,5; S-RE = 19,3 ± 21,9; S-CD = 14,9 ± 

12,9 e S-IN = 8,2 ± 9,4%. 

As médias e desvios-padrão da SBP 1 obtidos a partir da interação entre 

CRIO e Momento estão descritos na Tabela 11. Pela análise dos dados da 

SBP 1, pôde-se verificar que houve em geral uma diminuição desta 

subpopulação de forma acentuada durante a criopreservação e mais  



Resultados e Discussão   110
_____________________________________________________________________

Tabela  – Resumo da análise de variância das freqüências de espermatozóides classificados 
dentro das subpopulações (SBP) com membrana plasmática íntegra obtidas na avaliação 
simultânea das membranas espermáticas (AME) do sêmen ovino pela combinação do iodeto 
de propídio (PI), iodeto de 5,5’,6,6’tetracloro-1,1,3,3’- tetraetilbenzimidazolilcarbocianina (JC-1) 
e aglutinina de Pisum sativum conjugada a isotiocianato de fluoresceína (FITC-PSA), tendo 
como causas de variação a crioresistência da membrana plasmática (CRIO) mensurada a 
partir da avaliação da integridade de membrana plasmática (IMP), os grupos experimentais 
(Grupo), os momentos de avaliação do sêmen (Momento) e a interação entre eles (CRIO x 
Grupo; CRIO x Momento, Grupo x Momento, CRIO x Grupo x Momento). 

Parâmetro Causas de Variação 
Graus de 
liberdade 

Quadrado médio F 
Valor 
de P 

CRIO 2 3519,55850000 10,21 0,0001 

Grupo 4 63,03201122 0,18 0,9472 

Momento 3 118995,45544872 345,36 0,0001 

CRIO x Grupo 8 63,86172917 0,19 0,9929 

CRIO x Momento 6 1390,06383333 4,03 0,0006 

Grupo x Momento 12 222,61087518 0,65 0,8026 

S P
1

CRIO x Grupo x Momento 24 61,66474769 0,18 1,0000 

CRIO 2 8117,33773611 25,15 0,0001 

Grupo 4 280,58473558 0,87 0,4821 

Momento 3 29471,12652244 91,33 0,0001 

CRIO x Grupo 8 25,08350000 0,08 0,9997 

CRIO x Momento 6 2601,55195833 8,06 0,0001 

Grupo x Momento 12 114,55834669 0,35 0,9777 

S P
2

CRIO x Grupo x Momento 24 76,78272222 0,24 0,9999 

CRIO 2 1,19412500 5,46 0,0046 

Grupo 4 0,05972222 0,27 0,8954 

Momento 3 0,98150819 4,48 0,0041 

CRIO x Grupo 8 0,10336111 0,47 0,8757 

CRIO x Momento 6 0,58664352 2,68 0,0145 

Grupo x Momento 12 0,09364316 0,43 0,9523 

S P
3

CRIO x Grupo x Momento 24 0,09722222 0,44 0,9904 

CRIO 2 11,89462500 4,81 0,0085 

Grupo 4 1,01846955 0,41 0,7998 

Momento 3 1,50693554 0,61 0,6088 

CRIO x Grupo 8 1,89233333 0,77 0,6330 

CRIO x Momento 6 2,83992130 1,15 0,3326 

Grupo x Momento 12 2,44735132 0,99 0,4568 

S P
4

CRIO x Grupo x Momento 24 1,76462037 0,71 0,8385 

Crioresistência da Membrana Plasmática (CRIO): CRIO 1 – membrana com menor resistência; CRIO 2 – membrana com 
resistência intermediária; CRIO 3 – membrana com maior resistência. 
Grupo Experimental (Grupo): C – controle; TC – colesterol; TD – desmosterol; TA – ácido oléico-linoléico; TL – -lactoalbumina. 
Momento: S-FR – sêmen in natura; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado.
Subpopulações de AME: S P 1 - membrana plasmática intacta, acrossomo intacto e alto potencial de membrana mitocondrial; 
S P 2 - membrana plasmática intacta, acrossomo intacto e baixo potencial de membrana mitocondrial; S P 3 - membrana 
plasmática intacta, acrossomo lesado e alto potencial de membrana mitocondrial; S P 4 - membrana plasmática intacta, acrossomo 
lesado e baixo potencial de membrana mitocondrial.
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Tabela 1  – Resumo da análise de variância das freqüências de espermatozóides 
classificados dentro das subpopulações (SBP) com membrana plasmática lesada obtidas na 
avaliação simultânea das membranas espermáticas (AME) do sêmen ovino pela combinação 
do iodeto de propídio (PI), iodeto de 5,5’,6,6’tetracloro - 1,1,3,3’- tetraetilbenzimidazolil-
carbocianina (JC-1) e aglutinina de Pisum sativum conjugada a isotiocianato de fluoresceína 
(FITC-PSA), tendo como causas de variação a crioresistência da membrana plasmática 
(CRIO) mensurada a partir da avaliação da integridade de membrana plasmática (IMP), os 
grupos experimentais (Grupo), os momentos de avaliação (Momento) e a interação entre eles 
(CRIO x Grupo; CRIO x Momento, Grupo x Momento, CRIO x Grupo x Momento). 

Parâmetro Causas de Variação 
Graus de 
liberdade 

Quadrado médio F 
Valor 
de P 

CRIO 2 73,27662500 6,63 0,0015 

Grupo 4 10,39392361 0,94 0,4404 

Momento 3 269,12794694 24,34 0,0001 

CRIO x Grupo 8 3,73968056 0,34 0,9509 

CRIO x Momento 6 41,83143981 3,78 0,0011 

Grupo x Momento 12 8,25831108 0,75 0,7051 

S P
5

CRIO x Grupo x Momento 24 2,97514352 0,27 0,9998 

CRIO 2 770,68100000 9,02 0,0001 

Grupo 4 191,27156784 2,24 0,0641 

Momento 3 24886,62257835 291,19 0,0001 

CRIO x Grupo 8 53,40718056 0,62 0,7571 

CRIO x Momento 6 283,04781481 3,31 0,0034 

Grupo x Momento 12 73,23745103 0,86 0,5914 

S P
6

CRIO x Grupo x Momento 24 35,70561574 0,42 0,9939 

CRIO 2 12,79073611 12,22 0,0001 

Grupo 4 1,12970085 1,08 0,3663 

Momento 3 26,33065349 25,15 0,0001 

CRIO x Grupo 8 0,70695139 0,68 0,7135 

CRIO x Momento 6 2,82892130 2,70 0,0138 

Grupo x Momento 12 1,06030983 1,01 0,4358 

S P
7

CRIO x Grupo x Momento 24 0,55620139 0,53 0,9681 

CRIO 2 14920,54062500 109,06 0,0001 

Grupo 4 231,01018964 1,69 0,1516 

Momento 3 41949,29155093 306,63 0,0001 

CRIO x Grupo 8 47,28472222 0,35 0,9477 

CRIO x Momento 6 1901,48625463 13,90 0,0001 

Grupo x Momento 12 43,77025018 0,32 0,9857 

S P
8

CRIO x Grupo x Momento 24 50,05701852 0,37 0,9978 

Crioresistência da Membrana Plasmática (CRIO): CRIO 1 – membrana com menor resistência; CRIO 2 – membrana com 
resistência intermediária; CRIO 3 – membrana com maior resistência. 
Grupo Experimental (Grupo): C – controle; TC – colesterol; TD – desmosterol; TA – ácido oléico-linoléico; TL – -lactoalbumina. 
Momento: S-FR – sêmen in natura; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado.
Subpopulações de AME: S P 5 - membrana plasmática lesada, acrossomo intacto e alto potencial de membrana mitocondrial; 
S P 6 - membrana plasmática lesada, acrossomo intacto e baixo potencial de membrana mitocondrial; S P 7 - membrana 
plasmática lesada, acrossomo lesado e alto potencial de membrana mitocondrial; S P 8 - membrana plasmática lesada, acrossomo 
lesado e baixo potencial de membrana mitocondrial.
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Tabela 11 – Média e desvio-padrão das freqüências de espermatozóides das subpopulações 
(SBP) observadas na avaliação simultânea das membranas espermáticas (AME) no sêmen 
ovino pela combinação do iodeto de propídio (PI), iodeto de 5,5’,6,6’tetracloro-1,1,3,3’- 
tetraetilbenzimidazolilcarbocianina (JC-1) e aglutinina de Pisum sativum conjugada a 
isotiocianato de fluoresceína (FITC-PSA), de acordo com a interação entre o nível de 
crioresistência da membrana plasmática (CRIO) mensurada a partir da avaliação da 
integridade de membrana plasmática (IMP), e os momentos de avaliação do sêmen 
(Momento). 

Momento S P CRIO 
S-FR S-RE S-CD S-IN 

1 68,4 ± 27,2b 
A

21,1 ± 22,7ab 
B

5,8 ± 6,9c 
C

2,5 ± 4,2b 
C

2 77,0 ± 30,1ab 
A

23,0 ± 25,6a 
B

15,3 ± 10,8b 
BC

10,4 ± 10,3ab 
C

1

3 81,0 ± 15,6a 
A

13,6 ± 15,5b 
C

24,6 ± 12,8a 
B

12,6 ± 9,8a 
C

1 12,4 ± 23,3a 
B

23,4 ± 14,5c 
A

2,1 ± 3,2b 
C

3,9 ± 4,7c 
BC

2 10,4 ± 27,0a 
B

42,5 ± 19,7b 
A

6,9 ± 13,8ab 
B

13,6 ± 16,0b 
B2

3 7,5 ± 13,4a 
C

55,1 ± 18,2a 
A

11,1 ± 18,0a 
C

23,1 ± 21,7a 
B

1 0,00 ± 0,00b 
A

0,02 ± 0,15a 
A

0,04 ± 0,21b 
A

0,07 ± 0,45b 
A

2 0,25 ± 0,67a 
A

0,00 ± 0,00a 
B

0,10 ± 0,30b 
AB

0,03 ± 0,16c 
B3

3 0,25 ± 0,44a 
AB

0,00± 0,00a 
C

0,45 ± 1,18a 
A

0,10 ± 0,38a 
BC

1 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,1 0,1 ± 0,3 0,3 ± 0,6 

2 0,0 ± 0,0 0,1 ± 0,6 0,3 ± 0,7 0,3 ± 1,4 4

3 0,5 ± 1,3 1,2 ± 4,8 0,4 ± 1,2 0,3 ± 0,9 

1 4,1 ± 4,1a 
AB

5,4 ± 5,1a 
A

2,6 ± 3,7b 
BC

0,2 ± 0,5a 
C

2 3,9 ± 2,0ab 
A

4,2 ± 3,8ab 
A

4,3 ± 4,6a 
A

1,0 ± 1,4a 
B

5

3 2,4 ± 2,8b 
AB

2,0 ± 2,2b 
AB

3,2 ± 3,6ab 
A

0,7 ± 1,0a 
B

1 6,2 ± 3,1a 
D

20,4 ± 16,0a 
C

27,2 ± 9,1a 
B

35,4 ± 9,6a 
A

2 2,8 ± 2,6ab 
D

12,7 ± 11,1b 
C

27,1 ± 8,4a 
B

37,6 ± 10,5a 
A6

3 1,6 ± 1,8b 
D

10,0 ± 4,8b 
C

26,2 ± 8,2a 
B

34,5 ± 11,7a 
A

1 0,22 ± 0,64b 
AB

0,16 ± 0,42a 
B

0,73 ± 1,20b 
A

0,04 ± 0,21c 
B

2 1,38 ± 1,23a 
A

0,13 ± 0,40a 
B

1,43 ± 1,78a 
A

0,43 ± 0,81a 
B7

3 0,63 ± 1,01b 
AB

0,03 ± 0,16b 
C

1,15 ± 1,83ab 
A

0,28 ± 0,72b 
BC

1 8,6 ± 6,8a 
C

29,5 ± 14,3a 
B

61,4 ± 13,8a 
A

57,6 ± 14,1a 
A

2 4,4 ± 5,6a 
C

17,3 ± 6,9b 
B

44,6 ± 16,1b 
A

36,7 ± 14,2b 
A

8

3 6,1 ± 5,1a 
C

18,1 ± 10,0b 
B

32,9 ± 11,2c 
A

28,5 ± 10,5c 
A

Subpopulações de AME: S P 1 - membrana plasmática intacta, acrossomo intacto e alto potencial de membrana mitocondrial; S P
2 - membrana plasmática intacta, acrossomo intacto e baixo potencial de membrana mitocondrial; S P 3 - membrana plasmática 
intacta, acrossomo lesado e alto potencial de membrana mitocondrial; S P 4 - membrana plasmática intacta, acrossomo lesado e 
baixo potencial de membrana mitocondrial; S P 5 - membrana plasmática lesada, acrossomo intacto e alto potencial de membrana 
mitocondrial; S P 6 - membrana plasmática lesada, acrossomo intacto e baixo potencial de membrana mitocondrial; S P 7 -
membrana plasmática lesada, acrossomo lesado e alto potencial de membrana mitocondrial; S P 8 - membrana plasmática lesada, 
acrossomo lesado e baixo potencial de membrana mitocondrial.
Crioresistência da Membrana Plasmática (CRIO): CRIO 1 – membrana com menor resistência; CRIO 2 – membrana com 
resistência intermediária; CRIO 3 – membrana com maior resistência. 
Momento: S-FR – sêmen in natura; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado. 
Letras minúsculas comparam médias da mesma coluna de cada SBP  
Letras maiúsculas comparam médias em cada linha 
Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente (P>0,05) 
Em SBP 4 não houve influência da interação entre CRIO e Momento 
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suavemente durante a incubação. No CRIO 1, a porcentagem de SBP 1 

diminuiu (P<0,05) drasticamente a cada momento até o S-CD não sendo 

observada entretanto mudança entre o S-CD e o S-IN (P>0,05). No CRIO 2 

também foi verificada uma diminuição acentuada (P<0,05) de SBP 1 entre o S-

FR e o S-RE. A freqüência desta subpopulação no S-CD foi menor (P<0,05) 

que no S-FR porém não diferiu (P>0,05) daquela no S-RE. Ainda em relação 

ao CRIO 2, a SBP 1 no S-IN foi significativamente menor (P<0,05) que no S-FR 

e S-RE e semelhante (P>0,05) àquela verificada no S-CD. No CRIO 3 foi 

verificado um estranho comportamento da redução da SBP 1 ao longo dos 

momentos. Apesar da maior (P<0,05) freqüência desta subpopulação, ter sido 

normalmente obtida no S-FR em relação aos outros momentos, no S-RE 

ocorreu uma redução (P<0,05) abrupta e inesperadamente semelhante 

(P>0,05) ao S-IN e superior (P<0,05) àquela verificada no S-CD. Supostamente 

algum artefato de técnica durante a avaliação do S-RE dos animais do CRIO 3 

prejudicou a visualização e contagem das células espermáticas dessa 

subpopulação. Desconsiderando-se a avaliação do S-RE, pôde-se verificar 

uma redução sucessivamente significativa (P<0,05) da SBP 1 à medida que o 

sêmen era submetido à congelação e incubação.  

Celeghini (2005) relatou reduções bem semelhantes às observadas 

neste trabalho entre o sêmen in natura e o descongelado na porcentagem de 

espermatozóides bovinos com membrana plasmática intacta, acrossomo 

intacto e alto potencial de membrana mitocondrial, de 72,1 ± 1,4% para 20,8 ± 

1,0% e 11,2 ± 0,9%, o que pode ter refletido a semelhança nos procedimentos 

para avaliação das membranas espermáticas. 

De um modo geral, o declínio da SBP 1 ao longo dos momentos de 

avaliação foi sucessivamente maior para o CRIO 3, 2 e 1. No S-FR a 

freqüência desta subpopulação foi maior (P<0,05) no CRIO 3 em relação ao 

CRIO 1 sendo que o CRIO 2 teve uma média intermediária que não diferiu 

(P>0,05) dos outros agrupamentos animais. Em relação à avaliação do S-RE, 

desconsiderando-se o inesperado resultado obtido no CRIO 3 que apresentou 

média inferior ao CRIO 2 e semelhante ao CRIO 1, não houve diferenças 

(P>0,05) entre o CRIO 1 e 2. No S-CD, a média de SBP 1 foi sucessivamente 

maior (P<0,05) em CRIO 1, 2 e 3. O mesmo comportamento de SBP 1 
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verificado no S-FR foi obtido no S-IN: maior (P<0,05) média para CRIO 3 

comparativamente a CRIO 1 e uma média intermediária e não diferente 

(P>0,05) das demais no CRIO 2. 

As médias e os desvios-padrão da porcentagem de espermatozóides 

classificados dentro da subpopulação com membrana plasmática intacta, 

acrossomo intacto e baixo potencial de membrana mitocondrial (SBP 2) foram 

as seguintes para os momentos de avaliação do sêmen: S-FR = 10,2 ± 22,0; S-

RE = 39,7 ± 21,8; S-CD = 6,5 ± 13,4 e S-IN = 13,1 ± 17,3%. As médias e 

desvios-padrão da SBP 2 obtidos a partir da interação CRIO e Momento estão 

descritos na Tabela 11. Em todos os agrupamentos animais houve um 

aumento acentuado (P<0,05) da freqüência da SBP 2 entre o S-FR e o S-RE, 

comportamento inverso àquele observado para a SBP 1 e que representa a 

migração da subpopulação espermática com membrana plasmática e 

acrossomo intactos de alto para baixo potencial de membrana mitocondrial em 

decorrência da refrigeração. A magnitude da migração foi maior do que se 

esperava o que supostamente pode, além de ter sido provocada pela ação da 

redução da temperatura, também ter sido em decorrência de algum efeito do 

meio diluidor sobre a emissão do brilho fluorescente emitido pelo JC-1.  

Thomas et al (1998) e Celeghini (2005) relataram que o diluidor do 

sêmen interferiu na emissão da fluorescência do JC-1. Segundo Celeghini 

(2005) após a centrifugação ou a diluição em meio TALP para extração do 

meio diluidor, as células apresentaram boa emissão de fluorescência. No 

presente trabalho optou-se pela diluição em meio X-Cell® para remoção do 

plasma seminal ou meio diluidor evitando-se assim a centrifugação. 

Na etapa de congelação e descongelação, foi observada uma esperada 

inversão de comportamento da freqüência da SBP 2 que passou a diminuir 

(P<0,05) em todos os CRIO ao invés de aumentar (P<0,05) como verificado 

durante a refrigeração. Enquanto que a refrigeração promoveu a migração de 

grande parte dos espermatozóides da SBP 1 para a SBP 2, a congelação-

descongelação provocou a transferência de células espermáticas da SBP 2 

para as demais categorias, principalmente SBP 6 e 8 como poderá ser 

observado a seguir. A porcentagem de SBP 2 no S-CD chegou a se igualar 

(P>0,05) àquela observada no S-FR em CRIO 2 e 3 porém foi menor (P<0,05) 
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à do S-FR em CRIO 1. Esse comportamento diferiu daquele descrito em 

espermatozóides bovinos por Celeghini (2005). Ao invés de uma estabilidade 

ou diminuição, a autora verificou um aumento desta categoria provocada pela 

congelação: de 5,7 ± 0,9% no sêmen in natura para 6,9 ± 0,6 e 7,8 ± 1,0% no 

sêmen criopreservado. Esse aumento observado pela autora, apesar de muito 

sutil, pode ser reflexo da maior crioresistência dos espermatozóides bovinos 

em relação aos ovinos.  

Entre o S-CD e o S-IN foi verificada uma ligeira recuperação da 

freqüência da SBP 2: não significativa (P>0,05) no CRIO 1 e 2 e significativa 

(P<0,05) no CRIO 3. Assumindo-se a hipótese de que a maioria dos 

espermatozóides da SBP 1 migra em primeiro lugar para a SBP 2 após a 

injúria, podemos sugerir que as células espermáticas que contribuíram para o 

pequeno aumento da proporção da SBP 2 no S-IN, vieram da SBP 1 no S-CD, 

ou seja, muitas células que mantiveram alto PMM mesmo após a congelação 

não resistiram e passaram a ter baixo PMM após a incubação.  

Comparando-se os agrupamentos animais em relação à SBP 2, também 

foi verificado de maneira geral, um sucessivo melhor desempenho para CRIO 

1, 2 e 3. Apesar de não ter sido verificada no S-FR nenhuma diferença 

(P>0,05) na freqüência da SBP 2 entre os agrupamentos animais, nos demais 

momentos de avaliação ficou clara a superioridade do CRIO 3, a posição 

intermediária do CRIO 2 significativa (P<0,05) no S-RE e S-IN e não 

significativa (P>0,05) no S-CD e, a inferioridade do CRIO 1, significativa 

(P<0,05) no S-RE e S-IN e não significativa (P>0,05) no S-CD. A partir da 

refrigeração ficou evidente que, enquanto uma boa parte dos espermatozóides 

dos agrupamentos animais com melhor desempenho (CRIO 3>2>1) ainda 

resistiam às injúrias e permaneciam dentro da SBP 2, muitos dos 

espermatozóides daqueles de pior desempenho migraram diretamente para 

categorias mais inferiores como a SBP 6 e 8. 

As médias e desvios-padrão da porcentagem de espermatozóides 

classificados dentro da subpopulação com, membrana plasmática intacta, 

acrossomo lesado e alto potencial de membrana mitocondrial (SBP 3), 

membrana plasmática intacta, acrossomo lesado e baixo potencial de 

membrana mitocondrial (SBP 4) e, membrana plasmática lesada, acrossomo 
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intacto e alto potencial de membrana mitocondrial (SBP 5) foram 

respectivamente: 0,2 ± 0,5; 0,2 ± 0,8 e 3,5 ± 3,2% no S-FR, 0,0 ± 0,1; 0,4 ± 2,7 

e 3,9 ± 4,2% no S-RE, 0,2 ± 0,7; 0,3 ± 0,8 e 3,3 ± 4,0% no S-CD e, 0,1 ± 0,4; 

0,3 ± 1,0 e 0,6 ± 1,1% no S-IN. As médias e desvios-padrão da SBP 3, 4 e 5 

obtidas a partir da interação CRIO e Momento estão descritos na Tabela 11. 

Devido a pouca representabilidade e ao comportamento irregular e 

pouco conclusivo das freqüências da SBP 3, 4 e 5, a análise dos dados dessas 

subpopulações em relação à interação entre CRIO e Momento, foi realizada de 

forma generalizada e resumida, ressaltando-se apenas os pontos mais 

importantes. Freqüências semelhantes para SBP 3, 4 e 5 foram observadas por 

Celeghini (2005) no sêmen in natura (0,3 ± 0,1%, 0,0 ± 0,0% e 3,0 ± 0,3%) e no 

criopreservado (0,1%, 0,1% e 2,5% - médias dos tratamentos). Na comparação 

entre os agrupamentos animais, verificou-se que a freqüência da SBP 4 foi 

maior (P<0,05) no CRIO 3 em relação ao CRIO 1 e 2. As médias e desvios-

padrão comparativos entre eles foram: CRIO 1 = 0,1 ± 0,4; CRIO 2 = 0,2 ± 0,9 

e CRIO 3 = 0,6 ± 2,57%. 

As altas freqüências das subpopulações espermáticas com membrana 

plasmática e acrossomo intactos (SBP 1 e 2) juntamente com as baixas 

freqüências daquelas com membrana plasmática íntegra e acrossomo lesado 

(SBP 3 e 4), corroboram com os relatos de Valcárcel et al. (1997) que 

observaram que a integridade acrossomal no sêmen ovino foi mantida 

naqueles espermatozóides que resistiram à criopreservação, 98% e 96% 

respectivamente para sêmen in natura e descongelado, resultado semelhante 

ao que foi obtido neste trabalho: 99,7 e 97,8% para S-FR e S-CD. 

A baixa freqüência para as subpopulações SBP 3 e 4 estava prevista 

uma vez que fisiologicamente, antes de haver uma lesão no acrossomo deve 

haver uma perda de integridade da membrana plasmática. Celeghini (2005) 

sugeriu que a lesão do acrossomo ou mesmo a ocorrência de um processo 

semelhante à capacitação espermática, possa ser seguida pela 

permeabilização da membrana plasmática, ou seja, o período de tempo que a 

célula permanece com a membrana plasmática intacta ou impermeável ao 

iodeto de propídio após a lesão do acrossomo é bastante curto, tornando este 

um achado raro. 
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As médias e os desvios-padrão da porcentagem de espermatozóides 

classificados dentro da subpopulação com membrana plasmática lesada, 

acrossomo intacto e baixo potencial de membrana mitocondrial (SBP 6) foram: 

S-FR = 3,6 ± 3,3; S-RE = 14,6 ± 12,5; S-CD = 26,8 ± 8,6 e S-IN = 35,8 ± 

10,6%. Os valores médios e desvios-padrão da freqüência da SBP 6 obtidos a 

partir da interação entre CRIO e Momento estão descritos na Tabela 11. O 

comportamento da SBP 6 ao longo dos momentos de avaliação foi o que 

melhor caracterizou o declínio da viabilidade espermática ao longo da 

criopreservação e incubação. A freqüência desta subpopulação aumentou 

(P<0,05) gradativamente a cada momento de avaliação do sêmen em todos os 

CRIO. Apesar de ter obtido freqüências para a SBP 6 um pouco maiores em 

bovinos, Celeghini (2005) também verificaram um aumento desta categoria 

após a congelação: 5,3% no sêmen in natura e 38,2 e 33,9% no sêmen 

criopreservado.  

Na comparação entre os agrupamentos animais pôde-se observar que 

alguma diferença entre as médias para a SBP 6 foi detectada somente até o S-

RE: o CRIO 1 apresentou um maior (P<0,05) número de células que o CRIO 3 

no S-FR e que o CRIO 2 e 3 no S-RE. A partir do S-CD, todos os 

agrupamentos animais se igualaram (P>0,05). 

O somatório das médias das subpopulações espermáticas com 

membrana plasmática lesada e acrossomo intacto obtida no sêmen 

descongelado (SBP 5 e 6 = 30,2%) foi maior do que se esperava e muito 

superior aos valores relatados por Valcárcel et al. (1997) também em ovinos: 

10 a 15%. A diferença entre os resultados pode estar no fato dos referidos 

autores terem usado a microscopia de interferência de fase que teoricamente é 

menos sensível à detecção de lesão acrossomal que as sondas fluorescentes 

como a FITC-PSA. 

A baixa freqüência de espermatozóides com membrana plasmática 

intacta e acrossomo lesado (SBP 3 e 4), juntamente com a maior freqüência 

daqueles com membrana plasmática lesada e acrossomo intacto (SBP 5 e 6), 

nas avaliações durante e após a criopreservação, talvez seja um reflexo da 

maior resistência das membranas acrossomais em relação à membrana 

plasmática (HARRISON & VICKERS, 1990; VALCÁRCEL et al., 1997). 
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Provavelmente, pouco tempo depois de ocorrida a lesão da membrana 

plasmática, deva também ocorrer a lesão do acrossomo conseqüentemente, as 

células com acrossomo reagido podem ter um tempo de sobrevivência muito 

curto (HARRISON & VICKERS, 1990).  

As médias e os desvios-padrão da porcentagem de espermatozóides 

classificados dentro da subpopulação com membrana plasmática lesada, 

acrossomo lesado e alto potencial de membrana mitocondrial (SBP 7) foram: S-

FR = 0,7 ± 1,1; S-RE = 0,1 ± 0,4; S-CD = 1,1 ± 1,6 e S-IN = 0,2 ± 0,6%. Os 

valores médios e desvios-padrão da SBP 7 obtidos a partir da interação CRIO 

e Momento estão descritos na Tabela 11. Assim como foi para a SBP 3, 4 e 5, 

a freqüência da SBP 7 teve pouca representabilidade e seu comportamento 

irregular foi pouco conclusivo. Provavelmente, quando a magnitude do dano 

espermático chega a níveis que comprometem a membrana plasmática, 

dificilmente a membrana mitocondrial consiga manter concomitantemente sua 

potencialidade funcional elevada. A alta freqüência da SBP 1 associada às 

baixas freqüências da SBP 5 e 7, sugerem que o potencial de membrana 

mitocondrial esteja mais ligado à integridade da membrana plasmática.  

No sêmen suíno, Huo et al. (2002) observaram que a atividade 

mitocondrial detectada pelo JC-1 foi fortemente correlacionada com a 

viabilidade espermática mensurada tanto pelo SYBR-14 como pelo Hoechst 

33258. Entretanto, segundo Meseguer et al. (2004), a atividade mitocondrial 

mensurada pela sonda MitoTracker Green não guardou relação com a 

sobrevivência espermática após o ciclo de criopreservação e segundo eles, 

provavelmente não é um bom indicador do metabolismo do espermatozóide 

humano. 

Ao contrário da SBP 1, a subpopulação com membrana plasmática 

lesada, acrossomo lesado e baixo potencial de membrana mitocondrial (SBP 8) 

é a categoria mais representativa da inviabilidade espermática já que possui 

todas as estruturas celulares estudadas apresentando dano estrutural e/ou 

funcional. As médias gerais dos espermatozóides classificados como SBP 8 

foram: S-FR = 6,4 ± 6,1; S-RE = 21,9 ± 12,3; S-CD = 46,9 ± 18,2 e S-IN = 41,6 

± 18,0%. Os valores médios e desvios-padrão da SBP 8 obtidos a partir da 

interação CRIO e Momento estão descritos na Tabela 11. O comportamento da 
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SBP 8 ao longo dos momentos de avaliação do sêmen até o S-CD, também foi 

bem representativo da redução da viabilidade espermática durante a 

criopreservação: à medida que o sêmen era avaliado, a SBP 8 aumentava 

significativamente (P<0,05) independentemente do agrupamento animal. Já a 

incubação não teve nenhum efeito sobre a SBP 8 (P>0,05). Apesar de ter 

encontrado médias bem diferentes em espermatozóides bovinos, Celeghini 

(2005) também observou um aumento desta subpopulação após a congelação: 

12,1 ± 0,9% no sêmen in natura e 42,2 ± 1,7 e 29,9 ± 0,9% no descongelado.  

Uma pequena diferença entre os agrupamentos animais pôde ser 

observada no S-RE: o CRIO 1 apresentou maior (P<0,05) freqüência da SBP 8 

que os demais. A partir do S-CD, verificou-se um maior (P<0,05) número de 

células nessa subpopulação sucessivamente em CRIO 3, 2 e 1, refletindo mais 

uma vez a superioridade do CRIO 3 e o desempenho médio e inferior do CRIO 

2 e 1 respectivamente.  

O somatório das médias de espermatozóides não viáveis com 

acrossomo lesado (SBP 7 e 8 = 47,4%), foi semelhante àquele relatado por 

Valcárcel et al. (1997) também no sêmen descongelado de ovinos: 45 a 50%. 

De acordo com Sukardi et al. (1997), os espermatozóides ovinos permanecem 

viáveis não mais que 2 a 4 horas após a ocorrência da reação acrossomal. 

Parece que nem o tempo de duas horas, nem as condições de incubação 

foram suficientes para que os espermatozóides com membrana plasmática 

lesada e acrossomo intacto no S-CD (SBP 5 e 6) migrassem para a categoria 

daqueles com membrana plasmática lesada e acrossomo lesado no S-IN (SBP 

7 e 8) já que praticamente não houve mudanças nos percentuais dessas 

subpopulações entre a descongelação e a incubação. 

A avaliação das membranas espermáticas (AME) não mostrou ser um 

teste muito eficiente para seleção de reprodutores ovinos destinados a colheita 

e processamento de sêmen para criopreservação. A semelhança entre muitas 

das médias e principalmente a elevada variação da freqüência das 

subpopulações em todos os momentos de avaliação, especialmente do sêmen 

in natura, impediu o estabelecimento de parâmetros que sirvam de referência 

para prever o desempenho do sêmen frente à criopreservação e que pudessem 

servir para a escolha de ejaculados passíveis de processamento. 
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4.3.2.Avaliação Individual das Membranas Espermáticas 

Os resultados obtidos na AME foram individualizados em três 

parâmetros distintos: integridade da membrana plasmática (IMP) que 

representou o percentual de espermatozóides com membrana plasmática 

íntegra; integridade do acrossomo (IAC) representando o percentual de 

espermatozóides com integridade acrossomal e; potencial de membrana 

mitocondrial (PMM) que representou a porcentagem de células espermáticas 

com alto potencial de membrana mitocondrial. Por meio da ANOVA dos 

resultados obtidos com os parâmetros IMP, IAC e PMM (Tabela 12), pôde-se 

verificar que houve influência significativa (P<0,05) do nível de crioresistência 

da membrana plasmática (CRIO), momento de avaliação do sêmen (Momento) 

e da interação entre CRIO e Momento. Não houve influência (P>0,05) da 

interação entre CRIO, Momento e grupo experimental (Grupo) sobre os 

parâmetros IMP, IAC e PMM, sendo os resultados descritos na Tabela 21 do 

Anexo II. 

As médias e desvios-padrão da IMP avaliada pelo uso combinado da 

aglutinina de Pisum sativum conjugada a isotiocianato de fluoresceína (FITC-

PSA) e do iodeto de propídio (PI) de acordo com o Momento foram: S-FR = 

85,7 ± 9,6; S-RE = 59,4 ± 19,3; S-CD = 21,8 ± 16,6 e S-IN = 21,7 ± 19,2%. Pela 

análise dos resultados e do comportamento da IMP em relação ao CRIO e 

Momento (Tabela 13 e Figura 17), pôde-se constatar que houve um gradativo 

aumento (P<0,05) na freqüência de membranas plasmáticas lesadas à medida 

que o sêmen era submetido à criopreservação, porém a incubação não teve 

nenhum efeito (P>0,05) em nenhum agrupamento animal. As perdas durante a 

criopreservação foram mais significativas (P<0,05) após a congelação-

descongelação para todos os CRIO. Em bovinos Celeghini (2005) obteve 

redução semelhante da IMP após a congelação do sêmen (78,1% no sêmen in

natura e 18,2 e 28,8% no sêmen descongelado). Os resultados obtidos por 

Rodello (2006) em ovinos também indicam uma redução significativa da IMP 

entre o sêmen refrigerado e o descongelado mas não após a incubação (72,3 ± 

9,6%, 27,4 ± 7,5% e 25,7 ± 8,0% para o sêmen refrigerado, descongelado e 

incubado respectivamente). Ollero et al. (1998b) relataram uma redução mais  
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Tabela 12 – Resumo da análise de variância da integridade da membrana plasmática (IMP), 
integridade do acrossomo (IAC) e potencial de membrana mitocondrial (PMM) do sêmen ovino 
obtidos na avaliação das membranas espermáticas (AME), tendo como causas de variação a 
crioresistência da membrana plasmática (CRIO) mensurada a partir da avaliação da 
integridade de membrana plasmática (IMP), os grupos experimentais (Grupo), os momentos de 
avaliação do sêmen (Momento) e a interação entre eles (CRIO x Grupo; CRIO x Momento, 
Grupo x Momento, CRIO x Grupo x Momento). 

Parâmetro Causas de Variação 
Graus de 
liberdade 

Quadrado médio F 
Valor 
de P 

CRIO 2 23134,24323611 126,10 0,0001 

Grupo 4 97,00377938 0,53 0,7147 

Momento 3 120255,40415776 655,46 0,0001 

CRIO x Grupo 8 57,95768056 0,32 0,9600 

CRIO x Momento 6 1185,61186574 6,46 0,0001 

Grupo x Momento 12 68,08869747 0,37 0,9731 

IMP 
(%) 

CRIO x Grupo x Momento 24 74,95024537 0,41 0,9948 

CRIO 2 13470,78511111 98,48 0,0001 

Grupo 4 204,08299947 1,49 0,2036 

Momento 3 42522,10099715 310,85 0,0001 

CRIO x Grupo 8 52,18500694 0,38 0,9304 

CRIO x Momento 6 1991,85770370 14,56 0,0001 

Grupo x Momento 12 33,46230858 0,24 0,9958 

IAC 
(%) 

CRIO x Grupo x Momento 24 50,74732176 0,37 0,9975 

CRIO 2 3552,92490278 8,96 0,0002 

Grupo 4 88,62747062 0,22 0,9253 

Momento 3 125337,23414352 315,96 0,0001 

CRIO x Grupo 8 89,47063194 0,23 0,9862 

CRIO x Momento 6 1900,69305093 4,79 0,0001 

Grupo x Momento 12 303,55387731 0,77 0,6865 

PMM 
(%)

CRIO x Grupo x Momento 24 66,87817824 0,17 1,0000 

Crioresistência da Membrana Plasmática (CRIO): CRIO 1 – membrana com menor resistência; CRIO 2 – membrana com 
resistência intermediária; CRIO 3 – membrana com maior resistência. 
Grupo Experimental (Grupo): C – controle; TC – colesterol; TD – desmosterol; TA – ácido oléico-linoléico; TL – -lactoalbumina. 
Momento: S-FR – sêmen in natura; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado.

aguda da viabilidade espermática no sêmen ovino mensurada pela combinação 

do PI e diacetato de carboxifluoresceína (CFDA): de 59 e 60% no sêmen in

natura para 14 e 51% no sêmen refrigerado e 0 e 18% após a descongelação. 

Talvez o desempenho da criopreservação relatado pelos referidos autores 

tenha sido prejudicado pela baixa viabilidade obtida logo com o sêmen in 

natura.

Valcárcel et al. (1997) e Morris et al. (2001) obtiveram bons resultados 

de integridade da membrana plasmática de espermatozóides ovinos corados 

com Hoechst 33258 após a descongelação (44 e 36,7%). O valor de 

integridade da membrana plasmática do sêmen in natura relatado por Valcárcel 
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Tabela 13 – Média e desvio-padrão da integridade da membrana plasmática (IMP), integridade 
de acrossomo (IAC) e potencial de membrana mitocondrial (PMM) dos espermatozóides no 
sêmen ovino obtidos na avaliação das membranas espermáticas (AME), de acordo com a 
interação entre o nível de crioresistência da membrana plasmática (CRIO) mensurado a partir 
da avaliação da integridade de membrana plasmática (IMP), e os momentos de avaliação do 
sêmen (Momento). 

Momento Parâmetro CRIO 
S-FR S-RE S-CD S-IN 

1 80,9 ± 10,7b 
A

44,6 ± 18,9b 
B

8,0 ± 8,3c 
C

6,7 ± 8,2c 
C

2 87,6 ± 6,9a 
A

65,6 ± 15,8a 
B

22,6 ± 13,3b 
C

24,3 ± 18,6b 
C

IMP 
(%) 

3 89,3 ± 8,6a 
A

69,9 ± 11,0a 
B

36,6 ± 13,5a 
C

36,1 ± 16,7a 
C

1 91,2 ± 6,8a 
A

70,3 ± 14,3b 
B

37,7 ± 13,4c 
C

42,0 ± 13,7c 
C

2 94,0 ± 5,2a 
A

82,4 ± 6,9a 
B

53,6 ± 15,9b 
D

62,6 ± 14,1b 
C

IAC 
(%) 

3 92,5 ± 4,5a 
A

80,7 ± 10,6a 
B

65,1 ± 11,9a 
C

70,8 ± 11,1a 
C

1 72,8 ± 27,1b 
A

26,6 ± 26,4a 
B

9,2 ± 9,8b 
C

2,8 ± 4,6b 
C

2 82,5 ± 32,2ab 
A

27,3 ± 26,1a 
B

21,2 ± 15,3a 
BC

11,9 ± 11,4ab 
C

PMM 
(%) 

3 84,3 ± 15,2a 
A

15,6 ± 16,2b 
C

29,4 ± 14,2a 
B

13,7 ± 10,6a 
C

Crioresistência da Membrana Plasmática (CRIO): CRIO 1 – membrana com menor resistência; CRIO 2 – membrana com 
resistência intermediária; CRIO 3 – membrana com maior resistência. 
Momento: S-FR – sêmen in natura; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado. 
Letras minúsculas comparam médias da mesma coluna de cada parâmetro 
Letras maiúsculas comparam médias em cada linha 
Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente (P>0,05) 
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- Momento: S-FR – sêmen in natura; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado. 
- CRIO: 1 – membrana com menor resistência; 2 – membrana com resistência intermediária; 3 – membrana com maior resistência. 
Letras minúsculas comparam colunas dentro de um mesmo CRIO. 
Letras maiúsculas comparam colunas semelhantes entre CRIO. 
Colunas seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente (P>0,05) 

Figura 17 - Representação gráfica da integridade de membrana plasmática (IMP) do sêmen 
ovino obtida na avaliação das membranas espermáticas (AME) pelo uso do iodeto de 
propídio (PI), de acordo com a interação entre os momentos de avaliação do sêmen 
(Momento) e o nível de crioresistência da membrana plasmática (CRIO) mensurado a partir 
da avaliação da integridade de membrana plasmática (IMP) pelo uso do PI.
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et al. (1997) (73%) e aqueles obtidos no presente estudo, supostamente 

representaram a melhor qualidade dos ejaculados utilizados nesses trabalhos 

comparativamente àqueles utilizados por Ollero et al. (1998b) e que se refletiu 

nos diferentes desempenhos dos mesmos à criopreservação. Por outro lado, 

na interpretação dos resultados que avaliam a viabilidade espermática deve-se 

ter muita atenção ao tipo de sonda ou corante utilizado. Um exemplo disso 

segundo Pintado et al. (2000) é que, apesar das técnicas de coloração com 

iodeto de propídio e com o Hoechst 33528 terem apresentado correlação em 

espermatozóides bovinos e suínos, o PI corou um maior número de células 

espermáticas. 

Além de serem afetados pela queda de temperatura como nas demais 

espécies, os espermatozóides ovinos mostraram maior permeabilidade da 

membrana plasmática a água o que o torna mais sensível aos procedimentos 

(CURY et al., 2000). A elevada permeabilidade do espermatozóide afeta 

diretamente sua sensibilidade ao estresse osmótico induzido pela adição e 

remoção de solutos permeáveis como o glicerol (BALL & VO, 2001). Apesar 

disso, relatos de Morrier et al. (2002) mostraram que a adição do glicerol no 

diluidor do sêmen ovino, não afetou significativamente os parâmetros de 

viabilidade espermática por 24 horas a 5oC.

Declínio na integridade da membrana plasmática dos espermatozóides 

eqüinos tem sido relatado após choque osmótico durante a remoção do glicerol 

na descongelação (BALL & VO, 2001; POMMER et al., 2002). Isto sugere que 

o processo de descongelação possa ser mais maléfico ao espermatozóide que 

a própria congelação (POMMER et al., 2002). Resultados obtidos por Morrier et 

al. (2002) entretanto mostraram que, a transferência e manutenção em SOF-m 

do sêmen in natura de ovino previamente diluído em meio contendo 7% de 

glicerol, não afetou a viabilidade espermática. 

O declínio da IMP ao longo dos momentos de avaliação foi 

sucessivamente maior para o CRIO 3, 2 e 1. Até a refrigeração, a IMP foi maior 

(P<0,05) no CRIO 2 e 3 que no CRIO 1 sendo verificada, a partir da 

descongelação, uma superioridade sucessivamente maior (P<0,05) para CRIO 

1, 2 e 3. Holt et al. (1992) também identificaram diferenças entre carneiros com 

relação à extensão da perda de integridade de membrana plasmática de 
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espermatozóides criopreservados durante o reaquecimento. De acordo com os 

resultados, podemos sugerir que para se obter uma população espermática 

com integridade mínima satisfatória após a descongelação, a IMP deve 

apresentar valores acima de 90% na avaliação do sêmen in natura.

As médias e os desvios-padrão da integridade de acrossomo (IAC) 

medida pela AME por meio da sonda fluorescente aglutinina de Pisum sativum

conjugada a isotiocianato de fluoresceína (FITC-PSA) foram os seguintes para 

os momentos de avaliação do sêmen (Momento): S-FR = 92,5 ± 5,7; S-RE = 

77,5 ± 12,4; S-CD = 51,5 ± 17,8 e S-IN = 57,8 ± 17,9%. 

Pela análise dos resultados obtidos com a interação entre CRIO e 

Momento referente a IAC (Tabela 13 e Figura 18) foi verificado um gradativo 

declínio desse parâmetro à medida que o sêmen era submetido à 

criopreservação: houve uma redução (P<0,05) no IAC entre cada avaliação até 

o S-CD para todos os CRIO. As perdas causadas pela criopreservação foram 

mais significativas no S-CD independente do agrupamento animal. Apesar de 

se verificar um aumento numérico do IAC entre o S-CD e o S-IN no CRIO 1 e 3, 

essa diferença não foi estatisticamente significativa (P>0,05). De forma 

intrigante, foi observada uma recuperação da integridade da membrana 

acrossomal entre a descongelação e a incubação no CRIO 2, cujos valores do 

S-IN foram superiores (P<0,05) àqueles do S-CD. Supostamente, assim como 

foi relatado por Thomas et al (1998) e Celeghini (2005), a diluição das amostras 

de sêmen em meio SOF durante a incubação e depois no XCell® durante a 

avaliação conforme relatado na metodologia de avaliação das membranas 

espermáticas (AME) descrita no Item 4.8.4 do Material e Métodos, tenha 

beneficiado a absorção e/ou emissão da fluorescência da FITC-PSA pela 

remoção de parte do meio diluidor. 

O declínio da IAC provocado pela criopreservação obtido neste trabalho 

foi próximo àquele relatado para o sêmen bovino por Celeghini (2005): 86,1 ± 

0,9% para o sêmen in natura e 55,3 ± 1,8% e 68,8 ± 1,0% para o 

descongelado. Combinando a FITC-PSA com o Hoechst, Valcárcel et al. (1997) 

também observaram que a congelação-descongelação de espermatozóides 

ovinos levou a um decréscimo da integridade acrossomal (72 para 43%), 

resultados estes inferiores aos obtidos neste trabalho talvez como 
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Figura 18 - Representação gráfica da integridade de acrossomo (IAC) do sêmen ovino obtida 
na avaliação das membranas espermáticas (AME) pelo uso da aglutinina de Pisum sativum
conjugada a isotiocianato de fluoresceína (FITC-PSA) de acordo com a interação entre os 
momentos de avaliação do sêmen (Momento) e o nível de crioresistência da membrana 
plasmática (CRIO) mensurado a partir da avaliação da integridade de membrana plasmática 
(IMP).

conseqüência das diferenças em relação, aos tipos de sondas fluorescentes 

usadas e a interação entre elas, ao desempenho dos animais experimentais 

frente à criopreservação e, aos procedimentos usados em cada trabalho. Os 

elevados níveis de IAC deixaram bem claro que a injúria ao acrossomo não é o 

mais relevante dano ao espermatozóide ovino durante a criopreservação, o que 

corrobora com o que foi relatado por Valcárcel et al. (1997). 

O declínio da IAC ao longo dos momentos de avaliação foi 

sucessivamente mais acentuado para o CRIO 3, 2 e 1. No S-FR nenhuma 

diferença (P>0,05) entre os agrupamentos animais foi observada. Já no S-RE a 

IAC do CRIO 2 e 3 foi significativamente superior (P<0,05) àquela obtida no 

CRIO 1. A partir da descongelação houve uma evidente diferença (P<0,05) da 

IAC entre todos os agrupamentos animais: os valores foram sucessivamente 

maiores para CRIO 1, 2 e 3. 

Comparando os resultados de IAC com aqueles obtidos com a IMP, 

pôde-se confirmar mais uma vez que as lesões ao acrossomo são mais 

- Momento: S-FR – sêmen in natura; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado. 
- CRIO: 1 – membrana com menor resistência; 2 – membrana com resistência intermediária; 3 – membrana com maior resistência. 
Letras minúsculas comparam colunas dentro de um mesmo CRIO. 
Letras maiúsculas comparam colunas semelhantes entre CRIO. 
Colunas seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente (P>0,05).
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retardadas em relação às lesões da membrana plasmática. Maiores declínios 

na integridade da membrana plasmática foram mais precocemente visíveis que 

aqueles em relação à integridade do acrossomo corroborando com vários 

autores (HARRISON & VICKERS, 1990; VALCÁRCEL et al., 1997; 

CELEGHINI, 2005). 

As médias e os desvios-padrão do percentual de espermatozóides com 

alto potencial de membrana mitocondrial (PMM) medido na AME com o 

emprego do iodeto de 5,5’,6,6’tetracloro-1,1,3,3’-tetraetilbenzimidazolil-

carbocianina (JC-1) foram os seguintes para os momentos de avaliação do 

sêmen (Momento): S-FR = 79,6 ± 26,2; S-RE = 23,3 ± 23,9; S-CD = 19,5 ± 15,6 

e S-IN = 9,2 ± 10,3%. A interação entre CRIO e Momento quanto ao parâmetro 

PMM está demonstrada na Tabela 13 e Figura 19. Apesar de menos evidente, 

de uma maneira geral também foi verificado um gradativo declínio do PMM à 

medida que o sêmen era submetido à criopreservação. Os percentuais do 

PMM no sêmen in natura e no descongelado foram muito semelhantes àqueles 

obtidos por Celeghini (2005) que relatou as seguintes médias e erros padrão 

em bovinos: 76,9 ± 1,5% no sêmen in natura e 17,0 ± 1,0 e 24,0 ± 1,1% no 

sêmen congelado com dois tipos de meios diluidores. 

Independentemente do agrupamento animal, observou-se uma queda 

acentuada (P<0,05) do PMM após a refrigeração. No CRIO 1 o declínio do 

PMM foi sucessivo ao longo dos momentos sendo significativo (P<0,05) até o 

S-CD e não significativo (P>0,05) após a incubação. No CRIO 2, após a queda 

entre o S-FR e o S-RE, o PMM praticamente se manteve estável (P>0,05) até o 

S-CD e diminuiu mais um pouco (P<0,05) no S-IN em comparação ao S-FR e 

S-RE. No CRIO 3, depois da redução durante a refrigeração, verificou-se que a 

média do PMM obtida no S-RE foi semelhante (P>0,05) àquela verificada para 

o S-IN e inferior (P<0,05) àquela obtida no S-CD. Esse comportamento 

inesperado do PMM em relação ao CRIO 3, pode ter sido gerado por algum 

problema na técnica ou manuseio das amostras de sêmen deste agrupamento 

animal. Deve-se considerar também o fato de que o uso do JC-1 associado à 

combinações já consagradas de PI com FITC-PSA é uma técnica relativamente 

recente e ainda se encontra em evolução.  
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Figura 1  - Representação gráfica do potencial de membrana mitocondrial (PMM) do sêmen 
ovino obtido na avaliação das membranas espermáticas (AME) pelo uso do iodeto de 
5,5’,6,6’tetracloro-1,1,3,3’- tetraetilbenzimidazolilcarbocianina (JC-1) de acordo com a interação 
entre os momentos de avaliação do sêmen (Momento) e o nível de crioresistência da 
membrana plasmática (CRIO) mensurado a partir da avaliação da integridade de membrana 
plasmática (IMP).

Apesar de ter sido verificada neste trabalho uma redução aguda do 

PMM durante e após o processo de criopreservação, os valores do sêmen in

natura assim como do sêmen descongelado foram bem superiores àqueles 

relatados por Thomas et al (1998) no sêmen bovino (37,4% no sêmen in natura

e 0,9% no descongelado). O baixo PMM foi supostamente atribuído pelos 

autores, à menor intensidade da fluorescência verificada no sêmen 

criopreservado o que dificultou a distinção pelo citômetro de fluxo das 

populações coradas. Outras causas também foram levantadas por eles como 

responsáveis pelo baixo PMM: a pouca tolerância do sêmen dos touros à 

criopreservação; a influência de causas de variação físicas desconhecidas que 

podem ter interferido com o processo de criopreservação e; a um suposto 

artefato de técnica.  

Os resultados obtidos neste trabalho não corroboram com os relatos de 

Harrison & Vickers (1990) que trabalharam com a CFDA e Holt et al. (1988) 

com a Rodamina (R123) os quais demonstraram que a mitocôndria de 

- Momento: S-FR – sêmen in natura; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado. 
- CRIO: 1 – membrana com menor resistência; 2 – membrana com resistência intermediária; 3 – membrana com maior resistência. 
Letras minúsculas comparam colunas dentro de um mesmo CRIO. 
Letras maiúsculas comparam colunas semelhantes entre CRIO. 

Colunas seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente (P>0,05). 
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espermatozóides ovinos permanecia intacta após o choque de frio. Windsor & 

White (1995) por sua vez observaram que o processo de congelação e 

descongelação, e não o resfriamento lento até 5oC provocou a diminuição 

acentuada de células com atividade mitocondrial (absorção de R123), o que 

também está em desacordo com os achados deste trabalho no qual foi 

verificada uma redução acentuada do PMM logo na refrigeração do sêmen. 

Diferenças no mecanismo de ação assim como na sensibilidade de cada 

sonda fluorescente em identificar alterações celulares, precisam ser 

consideradas quando realizada a interpretação e comparação de resultados de 

diferentes autores (PINTADO et al., 2000). O CFDA por exemplo reflete a 

integridade da membrana plasmática (HARRISON & VICKERS, 1990) 

enquanto que a rodamina, apesar de identificar células com função 

mitocondrial (HOLT et al., 1988; WINDSOR & WHITE, 1995), não é capaz de 

diferenciar seus diferentes níveis como é possível com o uso do JC-1 (REERS 

et al., 1991). Salvioli et al. (1997) testaram a sensibilidade e especificidade de 

três sondas fluorescentes usadas para avaliar o potencial de membrana 

mitocondrial em citômetro de fluxo e concluíram que o JC-1 é a mais confiável, 

enquanto que as demais mostraram baixa sensibilidade (R123), ou 

comportamento não coerente devido a alta sensibilidade à mudanças no 

potencial de membrana plasmática (iodeto de 3,3’-diexiloxocarbocianina). 

Uma das possíveis explicações para as diferenças entre os resultados 

obtidos neste trabalho e aqueles relatados por Holt et al. (1988), Harrison & 

Vickers (1990) e Windsor & White (1995), pode estar no fato do JC-1 detectar 

alterações de ordem funcional ao invés de estrutural assim como de ter uma 

maior sensibilidade na identificação e estratificação de mudanças no potencial 

de membrana mitocondrial que são causadas pela criopreservação. 

A queda brusca do PMM principalmente na etapa de refrigeração, pode 

ter acontecido em decorrência de danos peroxidativos. Morani (2004) observou 

grande produção de radicais livres no sêmen criopreservado de bovinos 

especialmente na etapa de refrigeração. Tem sido relatado que as membranas 

mitocondriais dos espermatozóides possuem uma proporção relativamente alta 

de fosfolipídios com elevado grau de insaturação (LENZ et al., 1999) o que 

pode deixar essa estrutura mais susceptível aos efeitos da peroxidação 
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(FORCE et al., 2001) indutores da formação de espécies reativas ao oxigênio 

(JONES & MANN, 1977a, 1977b). 

Também tem sido relatado efeito do crioprotetor sobre a atividade 

mitocondrial. Garner et al. (1999) relataram que o glicerol na concentração de 

7% diminuiu a proporção de espermatozóides com alto potencial de membrana 

mitocondrial mensurada pelo JC-1 no sêmen bovino refrigerado por 24 horas a 

5oC. Segundo sugeriram Hammerstedt & Graham (1992), o glicerol pode afetar 

as reações que requerem ATP causando assim um déficit deste elemento. 

Além disso, a queda no PMM observada ao longo das avaliações do 

sêmen também pode ter sido agravada pelo estresse osmótico sofrido pelos 

espermatozóides ao passarem por diferentes meios com diferentes 

osmolaridades na diluição e descongelação como discutido anteriormente. Em 

eqüinos, Ball & Vo (2001) relataram rompimento ou perda do potencial de 

membrana mitocondrial pelo uso do JC-1 na adição de meios hiperosmóticos 

contendo glicerol e depois na transferência para condições próximas à 

isotonicidade. Também em eqüinos Pommer et al. (2002) observaram que os 

espermatozóides sujeitos a ambientes hiperosmóticos e depois transferidos 

para soluções isoosmóticas, reduziram marcadamente o potencial de 

membrana mitocondrial. 

Desconsiderando-se o resultado inesperado da avaliação do CRIO 3 no 

S-RE, pôde-se verificar maiores valores (P<0,05) do PMM para o CRIO 3 em 

relação ao CRIO 1 em todos os demais momentos. Pela análise das avaliações 

do CRIO 2 pôde-se constatar um comportamento praticamente intermediário do 

PMM em relação aos demais agrupamentos animais: no S-FR não diferiu 

(P>0,05) do CRIO 1 e 3, foi igual (P>0,05) ao CRIO 1 no S-RE porém no S-CD 

foi semelhante (P>0,05) ao CRIO 3 e superior (P<0,05) ao CRIO 1. Na 

avaliação do S-IN, o comportamento do PMM voltou a ser o mesmo daquele 

observado no S-FR, no qual o CRIO 2 apresentou média semelhante (P>0,05) 

ao CRIO 1 e 3 que por sua vez diferiram (P<0,05) entre si. Diferenças 

significativas entre carneiros quanto ao potencial de membrana mitocondrial 

mensurado pelo JC-1 no sêmen congelado-descongelado também foram 

relatadas por Martinez-Pastor et al. (2004). 
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Aparentemente o potencial de membrana mitocondrial mensurado pelo 

uso do JC-1 em associação ao PI e FITC-PSA, ainda não mostrou ser um bom 

teste para seleção de ejaculados de carneiros visto que apresenta umavariação 

muito grande nos seus resultados seja no sêmen in natura, refrigerado, 

congelado-descongelado ou incubado em meio sintético do oviduto. 

4.4. Capacitação e Reação Acrossomal 

Foram encontradas neste experimento as mesmas formas de 

distribuição da fluorescência observadas no teste da capacitação espermática 

pelo uso da clortetraciclina (CTC) descritas por Pérez et al. (1996b). Apesar 

disso, a interpretação dos resultados foi procedida segundo Gillan et al. (1997) 

que adotou para ovinos, a mesma nomenclatura originalmente descrita para 

camundongos (WARD & STOREY, 1984; FRASER, 1995). Assim sendo, as 

categorias I e II descritas por Pérez et al. (1996b) foram consideradas como 

padrão F de células não capacitadas e aqueles espermatozóides apresentando

fluorescência somente na região pós acrossomal foram agrupados dentro do 

padrão AR, de células com reação acrossomal (Figura 20). 

A ANOVA dos dados obtidos no teste de capacitação espermática pela 

CTC (Tabela 14), demonstrou que houve influência (P<0,05) do nível de 

crioresistência da membrana plasmática (CRIO) obtido pela avaliação da 

integridade de membrana plasmática (IMP) pelo uso combinado de aglutinina 

de Pisum sativum conjugada a isotiocianato de fluoresceína (FITC-PSA) e do 

iodeto de propídio (PI), momento de avaliação do sêmen (Momento) e da 

interação entre CRIO e Momento sobre as subpopulações espermáticas F, B e 

AR. Não houve influência (P>0,05) da interação entre CRIO, Momento e grupo 

experimental (Grupo) sobre os referidos padrões de CTC, sendo os resultados 

descritos na Tabela 22 do Anexo II. 

As médias e os desvios-padrão das subpopulações F, B e AR nos 

diferentes momentos de avaliação foram respectivamente: 78,9; 11,8 e 9,3% 

no S-FR, 61,0; 26,2 e 12,9% no S-RE, 14,9; 34,0 e 51,1% no S-CD e 16,5; 36,4 

e 47,1% no S-IN. A dinâmica das subpopulações espermáticas do teste de 

capacitação pela CTC em relação ao CRIO e Momento (Tabela 15 e Figura 
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Tabela 14 – Resumo da análise de variância da freqüência de espermatozóides classificados 
dentro das subpopulações (SBP) observadas no teste de capacitação pela clortetraciclina 
(CTC) do sêmen ovino, tendo como causas de variação a crioresistência da membrana 
plasmática (CRIO) mensurada a partir da avaliação da integridade de membrana plasmática 
(IMP), os grupos experimentais (Grupo), os momentos de avaliação do sêmen (Momento) e a 
interação entre eles (CRIO x Grupo; CRIO x Momento, Grupo x Momento, CRIO x Grupo x 
Momento). 

Parâmetro Causas de Variação 
Graus de 
liberdade 

Quadrado médio F 
Valor de 

P

CRIO 2 16967,20073611 111,82 0,0001 

Grupo 4 136,75945513 0,90 0,4631 

Momento 3 128708,38877315 848,22 0,0001 

CRIO x Grupo 8 60,92077083 0,40 0,9197 

CRIO x Momento 6 314,65636574 2,07 0,0551 

Grupo x Momento 12 75,43805199 0,50 0,9164 

F

CRIO x Grupo x Momento 24 65,46917824 0,43 0,9922 

CRIO 2 6148,51412500 40,01 0,0001 

Grupo 4 305,20940171 1,99 0,0957 

Momento 3 15265,16626603 99,32 0,0001 

CRIO x Grupo 8 68,43502778 0,45 0,8935 

CRIO x Momento 6 940,49812500 6,12 0,0001 

Grupo x Momento 12 72,68607550 0,47 0,9303 

CRIO x Grupo x Momento 24 57,04851852 0,37 0,9975 

CRIO 2 6592,78011111 42,11 0,0001 

Grupo 4 141,24269498 0,90 0,4625 

Momento 3 60644,17229345 387,37 0,0001 

CRIO x Grupo 8 147,77302778 0,94 0,4798 

CRIO x Momento 6 475,37251852 3,04 0,0064 

Grupo x Momento 12 115,99545495 0,74 0,7113 

AR 

CRIO x Grupo x Momento 24 74,24631481 0,47 0,9848 

Crioresistência da Membrana Plasmática (CRIO): CRIO 1 – membrana com menor resistência; CRIO 2 – membrana com 
resistência intermediária; CRIO 3 – membrana com maior resistência. 
Grupo Experimental (Grupo): C – controle; TC – colesterol; TD – desmosterol; TA – ácido oléico-linoléico; TL – -lactoalbumina. 
Momento: S-FR – sêmen in natura; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado.
Subpopulações de CTC: F- espermatozóides não capacitados com acrossomo intacto; - espermatozóides capacitados com 
acrossomo intacto; AR- espermatozóides com acrossomo reagido.

Guardada as devidas diferenças, os resultados obtidos neste trabalho 

confirmaram a predominância de espermatozóides não capacitados no sêmen 

recém colhido relatada em carneiros por outros autores: 91, 5 e 1% segundo 

Pérez et al. (1996b) e aproximadamente 61, 19 e 20% segundo Gillan et al. 

(1997) para F, B e AR respectivamente. A refrigeração foi responsável pela 

migração de grande parte dos espermatozóides classificados como F para a 

subpopulação B: em todos os CRIO houve um aumento significativo (P<0,05) 

de B entre o S-FR e o S-RE. Menor número de células migraram de F para AR 
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Tabela 15 – Média e desvio-padrão da freqüência de espermatozóides classificados dentro 
das subpopulações (F, B e AR) observadas no teste de capacitação pela clortetraciclina (CTC) 
do sêmen ovino de acordo com a interação entre momentos de avaliação do sêmen 
(Momento) e nível de crioresistência da membrana plasmática (CRIO) mensurado a partir da 
avaliação da integridade de membrana plasmática (IMP). 

Momento Parâmetro CRIO 
S-FR S-RE S-CD S-IN 

1 64,7 ± 15,3b 
A

47,5 ± 20,1b 
B

7,1 ± 6,6b 
C

6,5 ± 4,6b 
C

2 84,9 ± 6,8a 
A

67,6 ± 9,7a 
B

16,8 ± 11,6a 
C

19,9 ± 12,8a 
C

F
(%) 

3 87,0 ± 7,9a 
A

67,8 ± 15,0a 
B

20,9 ± 11,8a 
C

23,0 ± 12,1a 
C

1 21,0 ± 14,7a 
B

37,1 ± 17,5a 
A

35,2 ± 13,6a 
A

39,1 ± 13,8a 
A

2 7,1 ± 6,1b 
C

18,4 ± 8,2b 
B

27,9 ± 10,6b 
A

30,8 ± 8,6b 
A(%) 

3 7,4 ± 5,6b 
C

23,1 ± 14,0b 
B

38,8 ± 12,1a 
A

39,3 ± 12,9a 
A

1 14,3 ± 10,8a 
B

15,4 ± 10,9a 
B

57,7 ± 14,8a 
A

54,4 ± 14,5a 
A

2 8,0 ± 6,0b 
B

14,1 ± 6,9ab 
B

55,3 ± 16,8a 
A

49,3 ± 14,3a 
A

AR 
(%) 

3 5,6 ± 5,1b 
B

9,1 ± 5,8b 
B

40,3 ± 18,1b 
A

37,7 ± 13,8b 
A

Crioresistência da Membrana Plasmática (CRIO): CRIO 1 – membrana com menor resistência; CRIO 2 – membrana com 
resistência intermediária; CRIO 3 – membrana com maior resistência. 
Momento: S-FR – sêmen in natura; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado. 
Subpopulações de CTC: F- espermatozóides não capacitados com acrossomo intacto; - espermatozóides capacitados com 
acrossomo intacto; AR- espermatozóides com acrossomo reagido.
Letras minúsculas comparam médias da mesma coluna de cada parâmetro 
Letras maiúsculas comparam médias em cada linha 
Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente (P<0,05) 

na refrigeração: em todos os CRIO não foi verificada nenhuma mudança 

significativa (P<0,05) na proporção de AR entre o S-FR e o S-RE. 

De uma maneira geral, as mudanças na proporção das subpopulações 

foram principalmente evidentes no S-CD. Em contraste com o sêmen in natura,

a maioria dos espermatozóides do sêmen congelado-descongelado, já estava 

capacitado ou principalmente com reação acrossomal: a maioria das células 

migrou de F e B para AR após a etapa de congelação-descongelação. Gillan et 

al. (1997) também observaram uma redução da subpopulação F no sêmen 

descongelado porém obtiveram um maior predomínio do padrão B de carneiros 

da raça Merino: 6,7; 65,9 e 25,9% respectivamente para F, B e AR. Diferenças 

entre raças quanto a proporção de células espermáticas capacitadas ou com 

reação acrossomal no ejaculado ou após a criopreservação não tem sido 

relatadas diretamente, porém é de conhecimento amplo a existência de 

variação entre indivíduos ou populações de indivíduos quanto a esta 
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Figura 21 - Dinâmica das subpopulações de espermatozóides determinadas pelo teste de 
capacitação pela clortetraciclina (CTC) ao longo dos momentos de avaliação do sêmen 
(Momento), de acordo com a crioresistência da membrana plasmática (CRIO) mensurada a 
partir da avaliação da integridade de membrana plasmática (IMP).

CRIO 1

CRIO 3

CRIO 2

Crioresistência da Membrana Plasmática (CRIO): 1 – membrana com menor resistência; 2 – membrana com resistência 
intermediária; 3 – membrana com maior resistência. 
Momento: S-FR – sêmen in natura; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen 
incubado. 
Subpopulações da CTC: F- espermatozóides não capacitados com acrossomo intacto; - espermatozóides capacitados com 
acrossomo intacto; AR- espermatozóides com acrossomo reagido.

Letras minúsculas comparam horizontalmente colunas semelhantes no mesmo gráfico. 
Letras maiúsculas comparam verticalmente colunas semelhantes entre gráficos. 
Colunas seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente (P<0,05) 
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característica que pode justificar a divergência observada entre os resultados 

obtidos neste trabalho e aqueles descritos na literatura por alguns autores. 

A incubação não modificou significativamente (P>0,05) o status de 

capacitação dos espermatozóides em nenhum agrupamento animal. As médias 

gerais obtidas no S-IN para F, B e AR em comparação com aquelas obtidas no 

S-CD não foram capazes de confirmar que a incubação de espermatozóides 

previamente capacitados poderia levar a reação acrossomal (GILLAN et al., 

1997). Segundo Yanagimachi (1994), o tempo necessário para a ocorrência da 

capacitação pode variar de acordo com a composição físico-química do meio 

sendo assim, condições que mantêm as membranas espermáticas estáveis 

provavelmente prolonguem o tempo de capacitação. Pressupõe-se que o meio 

SOF ou o curto tempo de incubação utilizado nesse trabalho, tenha fornecido 

condições apropriadas que evitaram o aparecimento mais significativo dos 

efeitos de um provável estresse oxidativo pelo qual os espermatozóides 

estariam sendo submetidos (PERIS et al., 2004) e que poderiam modificar seu 

status de capacitação. 

Além disso, de acordo com Pérez et al. (1997), a percentagem de 

espermatozóides capacitados no sêmen parece ser limitada ao tamanho de 

uma determinada subpopulação espermática predisposta à capacitação 

espontânea, sendo que, depois de atingida essa proporção, não se observa 

aumento significativo de células nessa categoria. Dentro desse raciocínio, 

supõe-se que, após a descongelação das amostras de sêmen desse trabalho, 

toda a subpopulação espermática que estaria predisposta a sofrer a 

capacitação tenha se capacitado, não restando um número de células 

significativo nessa condição para que fosse detectado aumento dessa 

categoria durante a incubação da amostra. 

Aparentemente a presença na fórmula do SOF de Ca2+ e HCO3-,

elementos que suportam a capacitação espermática e reação acrossomal 

(AMANN et al., 1993; CARDULLO & FLORMAN, 1993; DasGUPTA et al., 1993; 

JAISWAL et al., 1998; FLESCH et al., 2001), não foi capaz de incrementar a 

ocorrência desses fenômenos durante a incubação. A presença de BSA, 

componente identificado como responsável pelo efluxo de colesterol após sua 

redistribuição lateral na membrana plasmática induzida pelo HCO3- (FLESCH 
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et al., 2001) e apontada como essencial para transformar espermatozóides 

parcialmente capacitados em completamente capacitados (JAISWAL et al., 

1998), parece também não ter tido influência sobre o status de capacitação 

espermática na etapa de incubação. 

Pérez et al. (1997) observaram que a maioria dos espermatozóides do 

sêmen in natura foi capaz de se tornar capacitado após tripla centrifugação em 

PBS enriquecido com alta concentração de BSA e após um período de 

incubação a 5% de CO2 de duas a quatro horas em meio SOF enriquecido com 

20% de soro de ovelha em estro. Já Sukardi et al. (1997) observaram também 

no sêmen in natura que a incubação por quatro horas após diluição em meio 

tampão HEPES e glicose contendo CaCl2, levou a um firme aumento de células 

com acrossomo reagido. Peris et al. (2004) por sua vez, observaram que no 

sêmen criopreservado, os espermatozóides com padrão F não diminuíram e 

aqueles com padrão B e AR não aumentaram significativamente às três horas 

de incubação em 5% de CO2 em SOF enriquecido com 20% de soro de ovelha 

em estro e sim às 20 horas. Apesar das diferenças técnicas com os trabalhos 

de Pérez et al. (1997), Sukardi et al. (1997) e Peris et al. (2004), no que diz 

respeito ao tipo de sêmen, formulação dos meios entre outras, podemos 

levantar algumas suposições de que talvez o período de duas horas de 

incubação utilizado neste trabalho associado às condições provavelmente 

suaves a que as amostras de sêmen foram desafiadas, tenham sido 

insuficientes para promover mudanças mais significativas no status de 

capacitação das células. 

A hipótese de que o glicerol contido no meio diluidor possa ser um dos 

responsáveis pela aceleração do status de capacitação dos espermatozóides 

ovinos não tem sido confirmada. Apesar de Slavik (1987) ter demonstrado que 

a reação acrossomal de espermatozóides ovinos foi acelerada pelo glicerol, 

Morrier et al. (2002) não observaram nenhuma mudança no padrão de CTC 

dos espermatozóides desta espécie em decorrência da adição do referido 

crioprotetor, seja à temperatura ambiente ou a 5oC.

Comparando-se os agrupamentos animais em relação à interação entre 

CRIO e Momento (Tabela 15 e Figura 21) pôde-se observar que na avaliação 
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do S-FR foi obtida uma proporção menor (P<0,05) de F e maior (P<0,05) de B 

e AR para o CRIO 1 em relação ao CRIO 2 e 3. Este achado mostrou 

claramente que diferenças quanto às mudanças semelhantes à capacitação 

espermática entre indivíduos são perceptíveis logo no sêmen in natura o que 

pode justificar muita variação de desempenho de carneiros em condições in

vitro e in vivo. No S-RE a menor (P<0,05) freqüência de F e maior (P<0,05) de 

B continuou a ser observada em CRIO 1 em relação a CRIO 2 e 3 enquanto 

que a proporção de AR foi similar (P>0,05) no CRIO 2 em relação aos demais 

agrupamentos animais e continuou a ser maior (P<0,05) em CRIO 1 que em 

CRIO 3. Os resultados obtidos no S-CD seguiram mostrando uma maior 

(P<0,05) proporção de F nos CRIO 2 e 3 comparativamente a CRIO 1 contudo, 

as médias de B em CRIO 1 e 3 foram semelhantes (P>0,05) entre si e maiores 

(P<0,05) que em CRIO 2. As proporções de células classificadas como AR no 

S-CD por sua vez, foram no CRIO 1 e 2 semelhantes (P>0,05) entre si e 

maiores (P<0,05) que em CRIO 3. O mesmo comportamento das 

subpopulações de CTC observado no S-CD foi verificado no S-IN.  

A inferioridade de CRIO 1 deveu-se primeiramente a uma maior 

proporção de células com acrossomo capacitado e reagido logo no sêmen in

natura e depois por uma maior sensibilidade das células à mudanças no status

de capacitação. Uma grande parte dos espermatozóides do CRIO 1 migraram 

da subpopulação F diretamente para AR o que caracterizou sua menor 

resistência à criocapacitação. O CRIO 2 mostrou ter uma susceptibilidade 

intermediária pois reteve um maior número de células não capacitadas e menor 

de células capacitadas que CRIO 1 e apresentou uma proporção mais elevada 

de células com reação acrossomal que CRIO 3. A identificação prévia de 

animais nesta condição intermediária talvez seja dificultada pela similaridade 

dos padrões de CTC entre o CRIO 2 e 3 observada no sêmen in natura. A 

superioridade de CRIO 3 foi evidenciada pela maior proporção de células não 

capacitadas e menor daquelas com reação acrossomal. Uma menor proporção 

de células B migraram para o padrão AR em CRIO 3 em relação à CRIO 2. 

As diferenças entre grupos de indivíduos observadas neste trabalho 

corroboram com os relatos de outros autores de que o sêmen de alguns 

machos apresenta uma elevada proporção de espermatozóides susceptíveis à 
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criocapacitação (YANAGIMACHI, 1994; THUNDATHIL et al., 1999). 

Espermatozóides podem ter quantidades de elementos que preveniriam o 

processo de capacitação ou poderiam prontamente perdê-los tornando-se 

aptos à capacitação (PÉREZ et al., 1997). 

Diante dos achados deste trabalho, pode-se dizer que, de um modo 

geral, as diferenças entre grupos de indivíduos observadas no sêmen in natura

relacionadas aos padrões espermáticos de CTC foram confirmadas após a 

criopreservação e podem ser utilizadas como uma importante ferramenta na 

seleção de doadores de sêmen com menor susceptibilidade à criocapacitação. 

Baseando-se na variabilidade do teste e nas diferenças entre as médias e 

desvios-padrão obtidas nos agrupamentos animais, sugere-se que o teste de 

capacitação pelo uso da clortetraciclina possa ser utilizado para seleção de 

sêmen ovino destinado à criopreservação, sendo recomendada a escolha de 

ejaculados que apresentarem aproximadamente no mínimo 85% de células 

espermáticas classificadas como padrão F para se manter uma proporção 

próxima ou acima de 20% de células não capacitadas e com acrossomo não 

reagido após a descongelação. 

4.5.Considerações Gerais Sobre os Resultados 

A decisão de analisar os dados a partir da classificação dos carneiros de 

acordo com a resistência da membrana plasmática dos seus espermatozóides 

após a congelação parece ter sido acertada, visto que, a maioria dos 

parâmetros analisados neste trabalho, seguiu o mesmo comportamento em 

todos os agrupamentos animais. A membrana plasmática é intrinsecamente 

mais frágil que a membrana acrossomal externa e parece ser 

consideravelmente mais frágil que as membranas mitocondriais, sendo assim, 

sua preservação é o ponto mais crítico para o sucesso da criopreservação 

(HARRISON & VICKERS, 1990; VALCÁRCEL et al., 1997). 
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4.5.1.Considerações Comparativas Entre os Parâmetros 

a) Cinética e Integridade de Membrana Plasmática 

Alguns autores têm relatado pouca relação dos parâmetros mensurados 

pela CASA e alguns testes in vitro usados para avaliar a qualidade do sêmen. 

Para Windsor (1997), a motilidade pós-descongelação, seja ela acessada

subjetivamente ou objetivamente, não é necessariamente um bom indicador da 

função metabólica do sêmen. Estudos com sêmen in natura de ovinos 

mostraram que alguns espermatozóides, enquanto móveis, exibem um dano na 

membrana plasmática (VALCÁRCEL et al., 1994; OLLERO et al., 1998b), desta 

forma, parece que a avaliação da integridade da membrana plasmática poderia 

ser mais eficaz do que acessar a motilidade quando da utilização de um escore 

para a qualidade do sêmen (VALCÁRCEL et al., 1994). Corroborando com 

estes raciocínios estão os achados deste trabalho que evidenciaram, valores 

de motilidade (Mot, MT e MP) bem superiores àqueles da integridade da 

membrana plasmática (IMP) durante e após a criopreservação e, similaridades 

no comportamento da maioria dos parâmetros mensurados após estratificação 

dos carneiros em três níveis de crioresistência da membrana plasmática pelo 

uso combinado da aglutinina de Pisum sativum conjugada a isotiocianato de 

fluoresceína (FITC-PSA) e do iodeto de propídio (PI). Apesar disso, segundo 

Verstegen et al. (2002), a motilidade é uma expressão de viabilidade e de 

integridade estrutural do espermatozóide.  

De acordo com Valcárcel et al. (1994), os espermatozóides com dano de 

membrana plasmática, embora móveis, perdem rapidamente a motilidade 

dentro de poucas horas de incubação a 37oC. Corroborando com este relato, 

está o fato de que neste trabalho a motilidade (Mot, MT e MP) continuou caindo 

significativamente entre a descongelação e a incubação apesar da IMP ter se 

mantido estável neste mesmo período. Provavelmente, muitas das células 

espermáticas que já estavam com as suas membranas plasmáticas lesadas 

após a descongelação, perderam a sua motilidade durante a incubação. Estes 

resultados sugerem segundo Valcárcel et al. (1994), que a porcentagem de 

espermatozóides intactos após a descongelação possa ser utilizada para 
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predizer a manutenção da motilidade após várias horas de incubação a 37oC, o 

que teria uma implicação prática bastante relevante do ponto de vista da 

inseminação artificial, principalmente via cérvix uterina. 

b) Cinética e Potencial de Membrana Mitocondrial 

Apesar de ter sido observada queda da motilidade (Mot, MT e MP) e do 

potencial de membrana mitocondrial (PMM) durante e após a criopreservação, 

o comportamento dos referidos parâmetros foram um pouco diferentes. A 

queda no PMM foi muito mais acentuada entre o S-FR e o S-RE e mais suave 

entre o S-RE e o S-IN que aquela verificada na motilidade. O comportamento 

do PMM após a refrigeração foi bastante irregular, diferentemente do declínio 

gradativo observado na Mot, MT e MP. Corroborando com estes achados, 

Thomas et al (1998) verificaram que a motilidade antes da criopreservação do 

sêmen bovino foi negativamente correlacionada com baixo PMM (r=-0,81) e 

positivamente com alto PMM (r=0,60) todavia, estas correlações não foram 

encontradas após a criopreservação.  

Segundo Harrison & Vickers (1990), é altamente provável que após o 

choque de frio ocorra um rápido extravasamento de componentes 

intracelulares e conseqüentemente uma insuficiente disponibilidade de 

adenino-nucleotídeos para a fosforilação oxidativa e por conseguinte para a 

motilidade, indiferente à capacidade potencial da mitocôndria de suprir energia. 

De acordo com Windsor (1997), procedimentos crioprotetores incluindo aqueles 

que aumentam a motilidade pós-descongelação, não previnem injúrias à 

mitocôndria espermática durante a criopreservação. O referido autor, relatou 

que a inibição da respiração mitocondrial no sêmen in natura fez com que seu 

padrão de fertilidade fosse similar ao sêmen congelado-descongelado, ou seja, 

alta fertilidade após IA por laparoscopia e baixa fertilidade com a IA cervical. 

Baseando-se na literatura e nos resultados de alta motilidade e baixo 

potencial de membrana mitocondrial obtidos neste trabalho, podemos supor 

que a redução aguda do PMM provocada pela criopreservação possa ser uma 

das causas principais do baixo desempenho do sêmen congelado de carneiros 

com boa motilidade em inseminações cervicais. 
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c) Status de Capacitação e Cinética 

A motilidade parece não ter associação direta com o status de 

capacitação dos espermatozóides. Praticamente não existiram coincidências 

entre o comportamento de queda dos parâmetros de motilidade (Mot, MT e 

MP) e a progressão das mudanças semelhantes à capacitação nas amostras 

de sêmen analisadas assim como foi constatado por Schembri et al. (2002) em 

eqüinos. Corroborando com essa hipótese, Watson et al. (1991) revelaram que 

quando o sêmen in natura de ovino foi diluído e incubado na ausência de 

qualquer agente indutor, os espermatozóides sofreram reação espontânea do 

acrossomo e mantiveram a motilidade. 

d) Status de Capacitação e Integridade da Membrana Plasmática 

O comportamento da dinâmica das subpopulações de CTC foi muito 

semelhante àquele da IMP. Essa constatação levanta dúvidas se a mudança 

na proporção das subpopulações de CTC refletiram realmente o status de 

capacitação espermática ou meramente a degeneração dos espermatozóides 

(ROBERTSON et al., 1988; YANAGIMACHI, 1994). Existe a probabilidade de 

que a inclusão de células não viáveis no teste de capacitação pelo uso da CTC 

neste trabalho possa ter influenciado nos resultados e ter confundido os efeitos 

dos componentes sob investigação (PINTADO et al., 2000). Maiores diferenças 

entre grupos experimentais quanto às mudanças semelhantes à capacitação 

talvez pudessem ter sido detectadas caso fosse realizada a análise das 

subpopulações de CTC apenas das células viáveis. A aplicação da técnica 

isoladamente, entretanto, não impediu que fossem detectadas diferenças 

significativas entre os agrupamentos animais e entre os momentos de 

avaliação do sêmen. 

Pôde-se observar que a curva de comportamento da subpopulação AR 

ao longo dos momentos de avaliação do sêmen, acompanhou a trajetória 

daquela verificada para a IMP porém, com valores bem inferiores o que 

confirma mais uma vez o fato de que a membrana plasmática é mais vulnerável 
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à criopreservação que a membrana acrossomal (HARRISON & VICKERS, 

1990; VALCÁRCEL et al., 1997). Essa diferença na magnitude dos parâmetros 

corrobora com Sukardi et al. (1997) que observou que a reação do acrossomo 

que acontece espontaneamente nos espermatozóides de ovinos não é uma 

mudança degenerativa que ocorre em células mortas. 

Apesar das suspeitas de estar-se confundindo status de capacitação 

com degeneração acrossomal, em pelo menos duas situações particulares 

pôde-se observar um comportamento bem diferenciado entre a IMP e a 

dinâmica das subpopulações de CTC: na avaliação do sêmen in natura do 

CRIO 1, na qual foi constatada uma média de IMP mais elevada (80,9%) que a 

média da subpopulação F (64,7%) e; na avaliação do S-CD e S-IN do CRIO 3 

em que a média de IMP manteve-se bem superior àquela de F: 36,6 e 36,1% 

para IMP e 20,9 e 23,0% para F respectivamente para S-CD e S-IN. Essas 

diferenças de comportamento entre os referidos parâmetros levam à importante 

constatação de que apesar de viáveis, muitos espermatozóides podem 

apresentar-se em um estágio avançado de capacitação o que pode ter reflexos 

no seu desempenho quanto à criopreservação e fertilização.  

4.5.2.Considerações Sobre os Grupos Experimentais 

A influência exercida pelos grupos experimentais em alguns poucos 

parâmetros não foi suficiente para sugerir com consistência a superioridade de 

qualquer um dos tratamentos. 

a) Colesterol e Desmosterol 

Praticamente não foi detectado nenhum efeito da adição de colesterol 

sobre os parâmetros espermáticos avaliados. Uma exceção foi a motilidade 

subjetiva (Mot) que mostrou ser superior no sêmen adicionado de colesterol. 

Essa melhoria na motilidade corrobora com os relatos de Morrier et al. (2003) 

em ovinos e descorda com outros autores que não observaram mudanças 

nesse parâmetro (ZAHN, 2002 em eqüinos; OLLERO et al., 1996 e 1998b 

utilizando lipossomas para incorporar colesterol em espermatozóides ovinos). 
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O fato da motilidade total (MT) mensurada pela CASA não ter sofrido 

influência do tratamento com colesterol corrobora com o que foi encontrado por 

Mocé & Graham (2006) em bovinos e Zahn (2002) em eqüinos, porém está em 

desacordo com o que foi relatado por Purdy & Graham (2004a) também em 

bovinos e Barrera-Compean et al. (2005) em caprinos que verificaram 

incremento neste parâmetro em grupos adicionados de complexo de inclusão 

de colesterol e ciclodextrina (CLC). Já a motilidade progressiva (MP) sofreu um 

incremento com a incorporação de CLC nos espermatozóides segundo Mocé & 

Graham (2006) porém isso não foi observado neste trabalho nem foi relatado 

por Zahn (2002). A ausência de efeito significativo da adição de colesterol 

sobre outros parâmetros de cinética como o vigor espermático (Vigor), 

linearidade (LIN), retilinearidade (STR) e velocidade curvilinear (VCL) 

corroboraram com Zahn (2002). 

A não detecção de melhoria na integridade da membrana plasmática 

não corroborou com os relatos de alguns autores que verificaram incremento 

neste parâmetro devido a adição de colesterol ao sêmen (ZAHN, 2002; 

MORRIER et al., 2003; PURDY & GRAHAM, 2004a e MOCÉ & GRAHAM, 

2006) porém concordou com o que foi relatado por outros autores que não 

verificaram influência da sua adição sobre a viabilidade espermática 

(BARRERA-COMPEAN et al., 2005; OLLERO et al., 1996 e 1998b). 

A constatação de que a incorporação de CLC não teve nenhum efeito 

sobre a integridade e o status de capacitação dos espermatozóides corroborou 

com os relatos de Barrera-Compean et al. (2005) que também não detectaram 

influência em caprinos e com os de Purdy & Graham (2004b) que não 

identificaram efeito sobre a capacitação e reação acrossomal de 

espermatozóides bovinos criopreservados submetidos à agentes capacitantes. 

Os resultados entretanto foram diferentes daqueles relatados por Morrier et al. 

(2003) que observaram um incremento no número de espermatozóides ovinos 

não capacitados e não reagidos após tratamento com CLC e criopreservação e 

com aqueles de Zahn (2002) que obtiveram porcentagem significativamente 

maior de células espermáticas com acrossomo reagido nas amostras 

incubadas sem colesterol logo após a descongelação, após a indução da 

capacitação e após a incubação por 90 minutos.  
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Pressupõe-se que a quantidade de colesterol utilizada neste trabalho e 

sua conseqüente incorporação ao espermatozóide, tenha sido insuficiente para 

provocar maiores efeitos sobre a maioria dos parâmetros espermáticos 

mensurados. Se considerarmos a concentração de CLC pelo número de 

espermatozóides na co-incubação (0,09 mg de CLC/100 x 106 sptz), os valores 

foram bem inferiores àqueles utilizados por Purdy & Graham (2004a) (1,25 a 

2,5 mg de CLC/100 x 106 sptz), por Mocé & Graham (2006) em bovinos (1,67 

mg/100 x 106 sptz) e por Barrera-Compean et al. (2005) em caprinos (0,6 a 

1,25 mg/100 x 106 sptz). Mocé & Graham (2006) relataram bons resultados 

depois da adição de CLC ao sêmen co-incubado nas concentrações 

espermáticas de 360 a 2000 x 106 sptz/mL o que está dentro da concentração 

utilizada neste experimento no momento da co-incubação (1600 x 106 sptz/mL). 

Considerando-se o volume no qual as alíquotas de sêmen foram co-

incubadas, a concentração de CLC utilizada neste trabalho (1,5 mg/mL) 

corrobora com Purdy & Graham (2004a) que usou a mesma concentração em 

bovinos, com Zahn (2002) em eqüinos (1,6625 mg/mL) e com Morrier et al. 

(2003) em ovinos que obtiveram bons resultados com concentrações elevadas 

de CLC (1,5 e 4,5 mg/mL). Em outro relato entretanto, Morrier et al. (2004) 

obtiveram melhores resultados após a descongelação e incubação do sêmen 

de carneiros com o uso de 4,5 mg/mL de CLC. Os autores verificaram ainda 

que a concentração de 10 mg/mL de CLC foi a que melhor protegeu os 

espermatozóides contra o choque térmico. Os relatos de Morrier et al. (2003 e 

2004) contudo, não deixam muito claro se as concentrações de CLC utilizadas 

basearam-se no volume da co-incubação, tornando difícil uma comparação 

mais precisa com os resultados obtidos neste trabalho. Apesar disso, o 

emprego de concentrações elevadas de CLC pelos autores nos ensaios de 

incubação e choque térmico (4 e 10 mg/mL) pode ser mais um indício de que 

talvez a concentração de 1,5 mg/mL de CLC utilizada neste trabalho tenha sido 

insuficiente para promover alguma mudança significativa nos parâmetros 

espermáticos. 

Segundo Purdy & Graham (2004a) a quantidade total de colesterol no 

espermatozóide bovino após tratamento com CLC, foi 2 a 3 vezes mais alta do 

que a observada no espermatozóide controle. De acordo com os autores, 
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aumentando a quantidade de colesterol nesta magnitude, a taxa de 

colesterol:fosfolipídio no espermatozóide bovino deveria dobrar de 0,45 

(DARIN-BENNETT & WHITE, 1977) para aproximadamente 0,9 ou mais, o que, 

segundo eles é similar àquela encontrada em espermatozóides de coelhos 

(0,88) e de humanos (0,99), os quais são mais resistentes ao choque térmico. 

Assim, baseando-se na concentração de CLC em relação ao volume utilizada 

neste trabalho (1,5 mg/mL), podemos supor que a taxa de colesterol:fosfolipídio 

no espermatozóide ovino teria dobrado de 0,43 para 0,86 após a co-incubação. 

Por outro lado, baseando-se na concentração de CLC em relação ao número 

de espermatozóides usada neste trabalho (0,09 mg de CLC/100 x 106 sptz), o 

qual foi aproximadamente 14 vezes menor que a relatada por Purdy & Graham 

(2004a) (1,25mg de CLC/100 x 106 sptz), podemos supor que a taxa de 

colesterol:fosfolipídio no espermatozóide ovino neste experimento, subiu de 

0,43 para apenas 0,46 o que pode ter sido insuficiente para provocar qualquer 

efeito nos parâmetros espermáticos. 

O desmosterol não teve nenhum efeito detectável sobre o status de 

capacitação espermática neste trabalho o que não corroborou com Nimmo & 

Cross (2003) que identificou uma atividade inibitória deste elemento sobre a 

capacitação semelhante àquela observada pelo colesterol. Os referidos autores 

relataram ainda que quando a ação inibitória foi graficamente representada em 

relação à concentração total de esterol, os valores da concentração média 

efetiva (CE50) foram os mesmos para os tratamentos com desmosterol e 

colesterol. Baseado neste achado, a concentração de desmosterol utilizada 

neste trabalho foi a mesma usada para o colesterol (1,5 mg/mL no meio de co-

incubação).  

Assim como aconteceu com o colesterol, a ausência de efeitos 

significativos com a adição do desmosterol pode ter sido um reflexo de uma 

insuficiente quantidade utilizada. Outra explicação poderia estar numa 

ineficiência na incorporação do desmosterol à membrana plasmática ou na sua 

fácil remoção após a incorporação. Corroborando com essa hipótese, Phillips 

et al. (1998) relataram uma maior eficiência de efluxo do desmosterol 

incorporado à membrana plasmática que foi atribuída pelos autores a uma 

propriedade da associação deste esterol com a bicamada lipídica. 
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b) Ácido Oléico-Linoléico e -Lactoalbumina 

A ausência de efeitos significativos da adição de ácido oléio-linoléico no 

sêmen sobre os parâmetros espermáticos mensurados neste trabalho não 

corrobora com os relatos de Peréz-Pé et al. (2001) que relatou efeito benéfico 

da adição deste elemento na preservação da viabilidade de espermatozóides 

ovinos. 

A adição de -lactoalbumina no sêmen também não teve nenhum efeito 

significativo sobre os parâmetros espermáticos mensurados neste trabalho o 

que descorda de Ollero et al. (1996 e 1998b) que relataram que a -

lactoalbumina foi efetiva na preservação da viabilidade celular e da motilidade 

após a criopreservação. 

4.5.3.Considerações Sobre a Crioresistência da Membrana Plasmática 

Como constatado anteriormente, a segregação dos carneiros em 

diferentes níveis de crioresistência da membrana plasmática do sêmen 

congelado-descongelado (CRIO) obtido pela avaliação da integridade de 

membrana plasmática (IMP) pelo uso combinado da aglutinina de Pisum 

sativum conjugada a isotiocianato de fluoresceína (FITC-PSA) e do iodeto de 

propídio (PI), praticamente norteou o comportamento de todos os outros 

parâmetros com exceção daqueles que apresentaram resultados pouco 

conclusivos. Essa constatação corrobora com Parks & Graham (1992) que 

relataram que a crioresistência está intimamente relacionada à composição da 

membrana plasmática e é reforçada pelos achados de Harrison & Vickers 

(1990) e Valcárcel et al. (1997) que verificaram que as funções relacionadas à 

integridade da membrana plasmática são as mais críticas para a manutenção 

da fertilidade.  

A integridade de membrana plasmática pareceu ser um dos parâmetros 

mais importantes para mensuração da funcionalidade das células espermáticas 

além de servir perfeitamente como um eficiente marcador de crioresistência 

dos espermatozóides com poderes classificatórios na seleção de carneiros 

doadores de sêmen para a criopreservação. 
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Diferenças individuais na avaliação do sêmen têm sido amplamente 

relatadas quanto aos parâmetros de cinética (EPPLESTON & MAXWELL, 

1995; FARREL et al., 1998; EL-ALAMY & FOOTE, 2001), de viabilidade (HOLT 

et al., 1992) ou de mudanças semelhantes à capacitação espermática (COLLIN 

et al., 2000).  

Segundo Morris et al. (2001), alguns relatos de ausência de variabilidade 

entre carneiros são um reflexo do processo de seleção prévia dos animais. 

Testes laboratoriais in vitro exibem pequena diferença entre os reprodutores 

quando os ejaculados são selecionados antes da sua estocagem (NAVES et 

al., 1996). Morris et al. (2001) não encontrou influência individual sobre a 

cinética dos espermatozóides de carneiros escolhidos a partir de uma pequena 

população previamente selecionada por critérios de fertilidade: motilidade 

espermática pós-descongelação > 30%. Provavelmente, a evidente diferença 

entre os agrupamentos de animais verificada na maioria dos parâmetros 

espermáticos mensurados neste trabalho, tenha sido reflexo da utilização de 

carneiros que, embora possuíssem ejaculados passíveis de processamento 

(aprovado em exame clínico-andrológico e Mot > 70% no sêmen in natura), seu 

desempenho frente à criopreservação ou a demais testes in vitro ou in vivo não 

era conhecido. 

Independente da qualidade anterior, o sêmen de certos indivíduos 

congela com menos crioinjúria em relação a outros (HOLT et al., 1992). 

Espermatozóides provenientes de touros com baixa fertilidade têm membranas 

plasmáticas mais frágeis e menos funcionais após a criopreservação e essas 

alterações de membrana favorecem o influxo de cálcio, cujos níveis 

intracelulares são inversamente correlacionados com a fertilidade in vivo

(COLLIN et al., 2000). Supostamente a menor crioresistência verificada em 

CRIO 1 por exemplo, seja um reflexo de uma maior fragilidade da membrana 

plasmática e conseqüentemente de um maior nível de Ca2+ nos 

espermatozóides dos carneiros deste agrupamento. 

Apesar das diferenças entre os CRIO, o desempenho do ejaculado 

durante a criopreservação não pôde, na maioria dos parâmetros, ser previsto 

na avaliação do sêmen in natura. Entretanto, em alguns parâmetros as 

diferenças entre os agrupamentos animais foram detectadas ainda no sêmen in
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natura ou logo decaíram no sêmen refrigerado. Segundo Collin et al. (2000) 

espermatozóides de touros pouco férteis são danificados ainda antes da 

criopreservação provavelmente por um acúmulo de cálcio que ocorre antes 

mesmo da congelação.



Conclusões 150

_____________________________________________________________________

5. CONCLUSÕES 

5.1. Relacionadas aos Efeitos da Criopreservação: 

a) Os processos envolvidos na refrigeração e congelação-descongelação do 

sêmen ovino provocam prejuízos à cinética dos espermatozóides com a 

redução dos parâmetros da análise subjetiva, motilidade e vigor 

espermático, e da análise computadorizada, motilidade total e 

progressiva, velocidades de trajeto e curvilinear, linearidade e 

retilinearidade; 

b) A criopreservação do sêmen ovino é responsável, por danos às estruturas 

celulares como a membrana plasmática e o acrossomo e pela redução do 

potencial de membrana mitocondrial, além de induzir a mudanças 

espermáticas semelhantes à capacitação e reação acrossomal; 

c) As mudanças durante a criopreservação são mais importantes após a 

congelação-descongelação. A congelação provoca danos mais 

substanciais à cinética e às estruturas celulares como a membrana 

plasmática e acrossomo e maior aceleração do status de capacitação 

espermática que a refrigeração; 

d) Os processos envolvidos com a criopreservação do sêmen ovino 

antecipam as mudanças semelhantes à capacitação espermática. 

Enquanto que a refrigeração induz a capacitação e não contribui para o 

aumento da reação acrossomal, a congelação-descongelação além de 

continuar promovendo a capacitação, é responsável por um significativo 

aumento da reação acrossomal; 
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e) A incubação do sêmen descongelado de ovinos em meio sintético do 

oviduto por duas horas provoca danos morfológicos ao acrossomo, é 

responsável principalmente por prejuízos a alguns parâmetros de cinética 

espermática como motilidade e vigor espermático avaliados 

subjetivamente e motilidade total e progressiva, linearidade e 

retilinearidade obtidos pela análise computadorizada, porém não tem 

nenhum efeito sobre as velocidades de trajeto e curvilinear, a integridade 

de membrana plasmática e do acrossomo e o potencial de membrana 

mitocondrial, nem tão pouco contribui para mudanças no status de 

capacitação dos espermatozóides; 

5.2. Relacionadas à Influência dos Agrupamentos Animais: 

a) Independente da qualidade anterior, o sêmen de certos grupos de 

indivíduos congela com menos crioinjúria em relação a outros; 

b) A segregação dos carneiros em diferentes níveis de crioresistência da 

membrana plasmática do sêmen congelado-descongelado mensurado 

pela avaliação da integridade da membrana plasmática, norteia o 

comportamento de vários parâmetros espermáticos e pode ser utilizada 

como instrumento de previsibilidade do desempenho de determinados 

grupos de indivíduos frente à criopreservação do sêmen; 

c) Existem diferenças entre grupos de carneiros Santa Inês quanto ao status

de capacitação espermática no sêmen in natura, assim como na 

sensibilidade desse sêmen à criocapacitação. Maiores mudanças 

semelhantes à capacitação são observadas nos agrupamentos animais 

com menor nível de crioresistência da membrana plasmática. Essas 

diferenças podem ser utilizadas como uma importante ferramenta de 

previsibilidade da susceptibilidade de determinados grupos de animais à 

criocapacitação; 
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d) Os seguintes pré-requisitos são requeridos ao sêmen in natura de ovinos 

para se obter amostras de sêmen congelado com qualidade mínima 

satisfatória: motilidade progressiva avaliada pela análise computadorizada 

da cinética espermática acima de 70%; integridade de membrana 

plasmática obtida pelo uso combinado da aglutinina de Pisum sativum

conjugada a isotiocianato de fluoresceína e o iodeto de propídio acima de 

90% e; freqüência de células espermáticas classificadas como não 

capacitadas pelo teste de capacitação da clortetraciclina de no mínimo 

85%;

5.3. Relacionadas aos Efeitos dos Aditivos no Sêmen: 

a) A motilidade espermática avaliada subjetivamente é superior no sêmen 

ovino aditivado de colesterol em relação àquele aditivado de desmosterol, 

ácido oléico linoléico e -lactoalbumina e àquele não aditivado; 

b) Em relação ao sêmen não aditivado, a adição de -lactoalbumina no 

sêmen ovino reduz os valores de velocidade curvilinear e amplitude 

lateral de cabeça e aumenta a retilinearidade medidos pela análise 

computadorizada da cinética espermática; 

c) A influência exercida pela adição de colesterol, desmosterol, ácido oléico 

linoléico e -lactoalbumina em alguns poucos parâmetros espermáticos 

não foi suficiente para sugerir com consistência a superioridade de 

qualquer um dos tratamentos havendo a necessidade de execução de 

novos experimentos para testar a ação destes aditivos ao sêmen ovino. 



Referências Bibliográficas

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.  NBR 6023: informação e documentação - Referências - 
Elaboração.  Rio de Janeiro, 2002. 22p. 
BIOSIS. Serial sources for the BIOSIS preview database. Philadelphia, 1996. 468p. 

153

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS* 

AITKEN, R. J.; SUTTON, M.; WARNER, P.; RICHARDSON, D. W. Relationship 

between the movement characteristics of human spermatozoa and their ability 

to penetrate cervical mucus and zona-free hamster oocytes. Journal of 

Reproduction and Fertility, v. 73, p. 441-449, 1985. 

AMANN, R. P.; HAMMERSTEDT, R. H.; VEERAMACHANENI, D. N. The 

epididymis and sperm maturation: a perspective. Reproduction Fertility and 

Development, v. 5, p. 361-381, 1993. 

ARAV A.; PEARL M.; ZERON Y. Does lipid profile explain chilling sensitivity 

and membrane lipid phase transition of spermatozoa and oocytes? Cryoletters,

v. 21, p. 179-186, 2000. 

ASSUMPÇÃO, M. E. O. D. Capacitação espermática in vitro com heparina e 

cálcio ionóforo e sua correlação com a fertilidade em touros. 1999. 63p. 

Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 

AZEVEDO, H. C.; MAIA, M. S.; BICUDO, S. D.; SOUSA, D. B.; RODELLO, L.; 

SICHERLE, C. C. Cinética e integridade dos espermatozóides no sêmen ovino 

submetido a diferentes ritmos de refrigeração e congelação em sistema 

automatizado. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE REPRODUÇÃO ANIMAL, 

16., 2005, Goiânia. Anais... Goiânia: Colégio Brasileiro de Reprodução Animal, 

2005. 1 CD-Room. 

BALL, B. A.; VO, A. Osmotic tolerance of equine spermatozoa and the effects of 

soluble cryoprotectants on equine sperm motility, viability, and mitochondrial 

membrane potential. Journal of Andrology, v. 22, n. 6, p. 1061-1069, 2001. 

BARRERA-COMPEAN, M. H.; PURDY, P.H.; DZAKUMA, J. M.; NEWTON, G. 

R.; NUTI, L. C. Cholesterol–loaded cyclodextrins improves post- thaw goat 

sperm motility. Journal of Animal Science, v. 83, supl. 1, p. 153,  2005. 

BARTH, A. D.; OKO, R. J. Abnormal Morphology of Bovine Spermatozoa.

Iowa: Iowa State University Press/AMES, 1989, 285p. 



Referências Bibliográficas

_____________________________________________________________________
154

BERGMANN, J. A. G.; PENNA, V. M. O impacto de novas biotecnias em 

programas de melhoramento animal. Arquivos da Faculdade de Veterinária 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, v.27, n.1, supl., p.110-132, 

1999.

BLEAU, G.; VANDENHEUVEL, W. J. A. Desmosteryl sulfate and desmosterol 

in hamster epididymal spermatozoa. Steroids, v. 24, n. 4, p. 549-556, 1974. 

BLEAU, G.; VANDENHEUVEL, W. J. A.; ANDERSEN, O. F.; GWATKIN, R. B. I. 

Desmosteryl sulphate of hamster spermatozoa, a potent inhibitor of capacitation 

in vitro. Journal of Reproduction and Fertility, v. 43, p. 175-178, 1975. 

BLOOM, E. The ultrastructure of some characteristics sperm defects and 

proposal for a new classification of the bull spermiogram. In: SIMPOSIO 

ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY FOR THE STUDY OF 

INTERNAZIONALE DI ZOOTECNIA, 7., 1972, Milano. Anais... Milano, 1972. p. 

125-139.

BURCK, P.J.; ZIMMERMAN, R.E. The inhibition of acrosin by sterol sulphates.

Journal of Reproduction and Fertility, v. 58, p. 121-125, 1980. 

CARDULLO, R.; FLORMAN, H .M. Strategies and methods for evaluating 

acrosome reaction. In: WASSARMAN, P. M.; DePAMPHILIS, M. L.  (Eds.). 

Methods in enzymology: guide to techniques in mouse development. San 

Diego: Academic Press, 1993. v.225, p.148-153. 

CELEGHINI, E. C. C. Efeitos da criopreservação do sêmen bovino sobre as 

membranas plasmática, acrossomal e mitocondrial e estrutura da 

cromatina dos espermatozóides utilizando sondas fluorescentes. 2005. 

186p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo. Pirassununga. 

CHAPMAN, D. Protein-lipid interactions in model and natural biomembranes. In: 

CHAPMAN, D. (Eds.). Biological Membranes. New York: Academic Press, 

1982. v.4, p. 177-224. 



Referências Bibliográficas 155
____________________________________________________________________

COLAS, G. Effect of initial freezing temperature, addition of glycerol and dilution 

on the survival and fertilizing ability of deep-frozen ram semen. Journal of 

Reproduction and Fertility, v. 42, p. 277-285, 1975. 

COLLIN, S.; SIRARD, M. A.; DUFOUR, M.; BAILEY, J. L. Sperm calcium levels 

and chlortetracycline fluorescence patterns are related to the in vivo fertility of 

cryopreserved bovine semen. Journal of Andrology, v. 21, n. 6, p. 938-943, 

2000.

CORMIER, N.; SIRARD, M. A.; BAILEY, J. L. Premature capacitation of bovine 

spermatozoa is initiated by cryopreservation. Journal of Andrology, v. 18, n. 4, 

p. 461-468, 1997. 

CROY, B. A.; PRUDENCIO, J.; MINHAS, K.;  ASHKAR, A. A.; GALLIGAN, C.; 

FOSTER, R. A.; BUCKRELL, B.; COOMBER, B. L. A preliminary study on the 

usefulness of hull-8 in cervical relaxation of the ewe for artificial insemination 

and for embryo transfer. Theriogenology, v.52, p.271-287, 1999. 

CURY, M. R.; KLEINHANS, F. W.; WATSON, P. F. Measurement of the water 

permeability of the membranes of boar, ram, and rabbit spermatozoa using 

concentration-dependent self-quenching of an entrapped fluorophore. 

Cryobiology, v. 41, p. 167-173, 2000. 

DARIN-BENNETT, A.; WHITE, I. G. Influence of the cholesterol content of 

mammalian spermatozoa on susceptibility to cold-shock. Cryobiology, v. 14, p. 

466–470, 1977. 

DasGUPTA, S.; MILLS, C. L.; FRASER, L. R. Ca2+-related changes in the 

capacitation state of human spermatozoa assessed by a chlortetracycline 

fluorescence assay. Journal of Reproduction and Fertility, v.99, p.135-143, 

1993.

DAVIS, R. O.; KATZ, D. F. Standardization and comparability of CASA 

instruments. Journal of Andrology, v. 13, n. 1. p. 81-86, 1992. 



Referências Bibliográficas 156
____________________________________________________________________

DAVIS, R. O.; ROTHMANN, S. A.; OVERSTREET, M. D. Accuracy and 

precision of computer-aided sperm analysis in multicenter studies. Fertility and 

Sterility, v. 57, n. 3. p. 648-653, 1992. 

DONOVAN, A.; HANRAHAN, J. P.; KUMMEN, E.; DUFFY, P.; BOLAND, M. P. 

Fertility in the ewe following cervical insemination with fresh or frozen–thawed 

semen at a natural or synchronized oestrus. Animal Reproduction Science,

v.84, p.359-368, 2004. 

DUNCAN, A. E.; WATSON, P. F. Predictive water loss curves for ram 

spermatozoa during cryopreservation: comparison with experimental 

observation. Cryobiology, v. 29, p. 95-105, 1992. 

EDDY, E. M.; O’BRIEN, D. A. The spermatozoon. In: KNOBIL, E.; NEILL J. D. 

The Physiology of Reproduction. 2.ed. New York: Raven Press, 1994. p. 29-

77.

EL-ALAMY, M. A.; FOOTE, R. H. Freezability of spermatozoa from Finn and 

Dorset rams in multiple semen extenders. Animal Reproduction Science, v. 

65, p. 245-254, 2001. 

EPPLESTON, J.; MAXWELL, W. M. C. Sources of variation in the reproductive 

performance of ewes inseminated with frozen-thawed ram semen by 

laparoscopy. Theriogenology, v. 43, p. 777-788, 1995. 

EVANS, G.; MAXWELL, W. M. C. Inseminación artificial de ovejas y cabras.

Zaragoza: Acribia, 1990. 192 p. 

FARREL, P. B.; PRESICCE, G. A.; BROCKETT, C. C.; FOOTE, R. H. 

Quantification of bull sperm characteristics measured by computer-assisted 

sperm analysis (CASA) and the relationship to fertility. Theriogenology, v. 49, 

p. 871-879, 1998. 

FAZELI, A.; DUNCAN, A. E.; WATSON, P. F.; HOLT, W. V. Sperm-oviduct 

interaction: induction of capacitation and preferential binding of uncapacitated 

spermatozoa to oviductal epithelial cells in porcine species. Biology of 

Reproduction, v.60, p.879–886, 1999. 



Referências Bibliográficas 157
____________________________________________________________________

FENEUX, D.; SERRES, C.; JOUANNET, P. Sliding spermatozoa: a dyskinesia 

responsible for human infertility? Fertility and Sterility, v. 44, p. 508–511, 

1985.

FISER, P. S.; FAIRFULL, R. W. The effect of glycerol-related osmotic changes 

on post-thaw motility and acrossomal integrity of ram spermatozoa. 

Cryobiology, v. 26, p.64-69,1989. 

FLESCH, F. M.; BROUWERS, J. F. H. M.; NIEVELSTEIN, P. F. E. M.; 

VERKLEIJ, A. J.; VAN GOLDE, L. M. G.; COLENBRANDER, B.; GADELLA, B. 

M. Bicarbonate stimulated phospholipid scrambling induces cholesterol 

redistribution and enables cholesterol depletion in the sperm plasma 

membrane. Journal of Cell Science, v. 114, p. 3543-3555, 2001. 

FRASER, L. R.; ABEYDEERA, L. R.; NIWA, K. Ca2+-Regulating mechanisms 

that modulate bull sperm capacitation and acrosomal exocytosis as determined 

by chlortetracycline analysis. Molecular Reproduction and Development, v. 

40, p. 233-241, 1995. 

FORCE, A.; GRIZARD, G.; GIRAUD, M. N.; MOTTA, C.; SION, B.; BOUCHER, 

D. Membrane fluidity and lipid content of human spermatozoa selected by 

swim-up method. International Journal of Andrology, v. 24, p. 327-334, 2001. 

FRASER, L. R. Ionic control of sperm function. Reproduction Fertility and 

Development, v. 7, p. 905-925, 1995. 

GAO, D. Y.; ASHWORTH, E.; WATSON, S. P. F.; KLEINHANS, F. W.; MAZUR, 

P.; CRITSER, J. K. Hyperosmotic tolerance of human spermatozoa: separate 

effects of glycerol, sodium chloride, and sucrose on spermolysis. Biology of 

Reproduction, v. 49, p. 112-123, 1993. 

GARDE, J.; GUTIÉRREZ, A.; ARTIGA, C. G.; VÁZQUEZ, I. Influence of 

freezing process on in vitro capacitation of ram semen. Theriogenology, v.39, 

p.225, 1993. 



Referências Bibliográficas 158
____________________________________________________________________

GARNER, D. L.; THOMAS, C. A.; GRAVANCE, C. G. The effect of glycerol on 

the viability, mitochondrial function and acrossomal integrity of bovine 

spermatozoa. Reproduction of Domestic Animal, v. 34, p. 399-404, 1999. 

GIL, J.; RODRIGUEZ-IRAZOQUI, M.; LUNDEHEIM, N.; SODERQUIST, L.; 

RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ, H. Fertility of ram semen frozen in Bioexcell® and 

used for cervical artificial insemination. Theriogenology, v. 59, p. 1157-1170, 

2003.

GILLAN, L.; EVANS, G.; MAXWELL, W. M. C. Capacitation status and fertility of 

fresh and frozen-thawed ram spermatozoa. Reproduction Fertility and 

Development, v.9, p.481-487, 1997. 

GILLAN, L.; EVANS, G.; MAXWELL, W. M. C. The interaction of fresh and 

frozen–thawed ram spermatozoa with oviducal epithelial cells in vitro

Reproduction Fertility and Development, v. 12, p. 237–244, 2000. 

GILLAN, L.; MAXWELL, W. M. C.; EVANS, G. Preservation and evaluation of 

semen for artificial insemination. Reproduction Fertility and Development, v. 

16, p. 447-454, 2004. 

GILLAN, L.; SKOVGOLD, K.; WATSON, P. F.; EVANS, G.; MAXWELL, W. M. 

C. Fate and functional integrity of fresh and frozen–thawed ram spermatozoa 

following intrauterine insemination. Reproduction Fertility and Development,

v.11, p.309-315, 1999. 

GIRAUD, M. N.; MOTTA, C.; BOUCHER, D.; GRIZARD, G. Membrane fluidity 

predicts the outcome of cryopreservation of human spermatozoa. International 

Journal of Andrology, v. 24, p. 327-334, 2001 

GORDON, I. Laboratory Production of Cattle Embryos. Cambridge: UK 

University Press, 1994. 640 p. 

GUSTAFSSON, B. K. Aspects of fertility with frozen-thawed ram semen. 

Cryobiology, v.15, p.358-361, 1978. 



Referências Bibliográficas 159
____________________________________________________________________

HALBERT, G. W.; DOBSON, H.; WALTON, J. S.; BUCKRELL, B. C. The 

structure of the cervical canal of the ewe. Theriogenology,  v.33, n.5, p.977-

992, 1990b. 

HALBERT, G. W.; DOBSON, H.; WALTON, J. S.; SHARPE, P.; BUCKRELL, B. 

C.  Field evaluation of technique for transcervical intrauterine insemination of 

ewe. Theriogenology, v.33, n.6, p.1231-1243, 1990a. 

HAMILTON, D. W. Evidence for -lactoalbumin-like activity in reproductive tract 

fluids of the male rat. Biology of Reproduction, v. 25, p. 385-392, 1981. 

HAMMERSTEDT, R. H.; GRAHAM, J.K. Cryopreservation of poultry sperm: the 

enigma of glycerol. Cryobiology, v. 29, p. 26-38, 1992. 

HAMMERSTEDT, R. H.; KEITH, A. D.; HAY, S.; DELUCA, N.; AMANN, R. P. 

Changes in ram sperm membranes during epididymal transit. Archives of 
Biochemistry and Biophysics, v. 196, p. 7-12, 1979. 

HANCOCK, J. L. A staining technique for the study of temperature-shock in 

semen. Nature, v.24, p.323-324, 1951. 

HARRISON, R. A. P.; VICKERS, S. E. Use of fluorescent probes to assess 

membrane integrity in mammalian spermatozoa. Journal of Reproduction and 
Fertility, v.88, n.1, p.343-352, 1990. 

HARTREE, E. F.; MANN, T. Phospholipids in ram semen: metabolism of 

plasmalogen and fatty acids. The Biochemical Journal, v. 80, p. 464, 1961. 

HAWK, H. W.  Sperm survival and transport in the female reproductive tract.  

Journal of Dairy Science, Champaign, v. 66, n. 12, p. 2645-2660, 1983. 

HE, L; BAILEY, J. L.; BUHR, M. M. Incorporating lipids into boar sperm 

decreases chilling sensitivity but not capacitation potencial. Biology of 
Reproduction, v.64, p.69-70, 2001. 

HENRY, M.; NEVES, J. P. Manual para exame andrológico e avaliação de 
sêmen animal. 2ed. Belo Horizonte: Colégio Brasileiro de Reprodução Animal, 

1998. 79 p. 



Referências Bibliográficas 160
____________________________________________________________________

HOCHI, S., KIMURA, K.; HANADA, A. Effect of linoleic acid-albumin in the 

culture medium on freezing sensitivity of in vitro-produced bovine morulae. 

Theriogenology, v. 52, p. 497-504, 1999. 

HOLPERT, M.; COOPER, T. G. Re-examination of the presence of alpha-

lactalbumin in the epididymis of the rat. Journal of Reproduction and Fertility,

v. 90, p. 503-514, 1990. 

HOLT, W. V.; HEAD, M. F.; NORTH, R. D. Freeze–induced membrane damage 

in ram spermatozoa is manifested after thawing: observations with experimental 

cryomicroscopy. Biology of Reproduction, v. 46, p. 1089-1094, 1992. 

HOLT, W. V.; MORRIS, G. J.; COULSON, G.; NORTH, R, D. Direct observation 

of cold-shock effects in ram spermatozoa with the use of a programmable 

cryomicroscope. Journal of Experimental Zoology, v. 246, p. 305-314, 1988. 

HOLT, W. V.; NORTH, R, D. Thermotropic phase transitions in plasma 

membrane of ram spermatozoa. Journal of Reproduction and Fertility, v. 78, 

p. 447-457, 1986. 

HUO, L. J.; MA, X. H.; YANG, Z. M. Assessment of sperm viability, 

mitochondrial activity, capacitation and acrosome intactness in extended boar 

semen during long-term storage. Theriogenology, v.58, p.1349-1360, 2002. 

IBORA, A.; COMPANYÓ, M.; MARTÍNEZ, P.; MORROS, A. Cholesterol efflux 

promotes acrosome reaction in goat spermatozoa. Biology of Reproduction,

v. 62, p.378-383, 2000. 

IMAI, K.; KOBAYASHI, S.; GOTO, Y.; DOCHI, O.; SHIMOHIRA, I. 

Cryopreservation of bovine embryos obtained by in-vitro culture of IVM-IVF 

oocytes in the presence of linoleic acid albumin. Theriogenology, v. 47, n. 1, p. 

347, 1997. 

JAISWAL, B. S.; COHEN-DAYAG, A.; TUR-KASPA, I.; EISENBACH, M. Sperm 

capacitation is, after all, a prerequisite for both partial and complete acrosome 

reaction. FEBS Letters, v. 427, p. 309-313, 1998. 



Referências Bibliográficas 161
____________________________________________________________________

JONES, I. L.; MANN, T. Damage to ram spermatozoa by peroxidation of 

endogenous phospholipids. Journal of Reproduction and Fertility, v. 50, p. 

261-268, 1977a. 

JONES, I. L.; MANN, T. Toxicity of exogenous fatty acid peroxides towards 

spermatozoa. Journal of Reproduction and Fertility, v. 50, p. 255-260, 

1977b.

KLINEFELTER, G. R.; HAMILTON, D. W. Synthesis and secretion of proteins 

by perfused caput epididimal tubules, and association of secreted proteins with 

spermatozoa. Biology of Reproduction, v. 33, p. 1017-1027, 1985. 

LADBROOKE, B. D.; WILLIAMS, R. M.; CHAPMAN, D. Studies on lecithin–

cholesterol–water interactions by differential scanning calorimetry and X-ray 

diffraction. Biochimica et Biophysica Acta, v. 150, p. 333–340, 1968. 

LANGFORD, G. A.; MARCUS, G. J.; HACKETT, A. J.; AINSWORTH, L.; 

WOLYNETZ, M. S.; PETERS, H. F. A comparison of fresh and frozen semen in 

the insemination of confined sheep. Canadian Journal of Animal Science,

v.59, p.685-691, 1979. 

LANGLAIS, J.; ZOLLINGER, M.; PLANTE, L.; CHAPDELAINE, A.; BLEAU, G.; 

ROBERTS, K. D. Localization of cholesteryl sulfate in human spermatozoa in 

support of a hypothesis for the mechanism of capacitation. Proceedings of the 

National Academy of Sciences, v. 78, p. 7266-7270, 1981. 

LARDY, H. A.; PHILLIPS, P. H. Phospholipids as a source of energy for 

spermatozoa. American Journal of Physiology, v. 134, p. 542, 1941. 

LAUSMANN, C. V.; NEVES, J. P.; GONÇALVES, P. B. D.; OLIVEIRA, J. F. C.; 

BRAGANÇA, J. F. M.; OLIVEIRA, A. K.; MEYER, A. A. Plasma seminal na 

capacitação espermática em ovinos. Revista Brasileira de Reprodução 

Animal, v. 28, n. 3, p. 150-157, 2004. 

LEGAULT, Y.; BOUTHILLIER, M.; BLEAU, G.; CHAPDELAINE, A.; 

ROBBERTS, K. D. The sterol and sterol sulfate content of the male hamster 

reproductive tract. Biology of Reproduction, v. 20, p. 1213-1219, 1979. 



Referências Bibliográficas 162
____________________________________________________________________

LENZI, A.; PICARDO, M.; GANDINI, L.; DONDERO, F. Lipids of the sperm 

plasma membrane: from polyunsaturated fatty acids considered as markers of 

sperm function to possible scavenger therapy. Human Reproduction Update,

v. 2, n. 3, p. 246–256, 1999. 

LLANOS, M. N.; LUI, N.; MEIZEL, S. Studies of phospholipase A2 related to the 

hamster sperm acrosome reaction. Journal of Experimental Zoology, v. 221, 

p. 107-117, 1982. 

LOGINOVA, N. V.; ZHELTOBRYUKH, N. A. The surgical of frozen ram 

spermatozoa in different parts of the genital tract of ewes. Animal Breeding 

Abstracts, v.43, p.287, 1975. 

LOPEZ, L. C.; BAYNA, E. M.; LITOFF, D.; SHAPER, N. L.; SHAPER, J. H.; 

SHUR, B. D. Receptor function of mouse sperm surface galactosyltransferase 

during fertilization. The Journal of Cell Biology, v. 101, p. 1501-1510, 1985. 

MACEK, M. B.; LOPEZ, L. C.; SHUR, B. D. Aggregation of -1,4-

galactosyltransferase on mouse sperm induces the acrosome reaction. 

Developmental Biology, v. 147, p. 440-444, 1991. 

MAIA, M. S.; AZEVEDO, H. C.; BICUDO, S. D.; SOUSA, D. B.; RODELLO, L. 

Efeito da adição de Equex-STM ao diluente tris-gema na motilidade do 

espermatozóide criopreservado de carneiro. Acta Scientiae Veterinariae, v. 

33, supl.1, p.311, 2005. 

MANJUNATH, P.; NAUC, V.; BERGERON, A.; MÉNARD, M. Major proteins of 

bovine seminal plasma bind to the low-density lipoprotein fraction of hen’s egg 

yolk. Biology of Reproduction, v. 67, p. 1250–1258, 2002. 

MARTINEZ-PASTOR, F.; JOHANNISSON, A.; GIL, J.; KAABI, M.; ANEL, L.; 

PAZC, P.; RODRIGUEZ-MARTINEZ, H. Use of chromatin stability assay, 

mitochondrial stain JC-1, and fluorometric assessment of plasma membrane to 

evaluate frozen-thawed ram semen. Animal Reproduction Science, v. 84, n. 

1-2, p.121-133, 2004. 



Referências Bibliográficas 163
____________________________________________________________________

MAXWELL, W. M. C.; CATT, S. L.; EVANS, G. Dose of fresh and frozen-

thawed spermatozoa for in vitro fertilization of sheep oocytes. Theriogenology,

v.45, n.1, p.261, 1996. (Abstract) 

MAXWELL, W. M. C.; EVANS, G.; MORTIMER, S. T.; GILLAN, L.; GELLATLY, 

E. S.; McPHIE, C. A. Normal fertility in ewes after cervical insemination with 

frozen–thawed spermatozoa supplemented with seminal plasma. 

Reproduction Fertility and Development, v. 11, p. 123–126, 1999. 

MAXWELL, W. M. C.; HEWITT, L. J. A comparison of vaginal, cervical and 

intrauterine insemination of sheep. The Journal of Agricultural Science,

v.106, p.191-193, 1986. 

MAXWELL, W. M. C.; JOHNSON, L. A. Physiology of spermatozoa at high 

dilution rates: The influence of seminal plasma. Theriogenology, v.52, p.1353-

1362, 1999. 

MAXWELL, W. M. C.; STOJANOV, T. Liquid storage of ram semen in absence 

or presence of some antioxidants. Reproduction Fertility and Development,

v. 8, p. 1013-1020, 1996. 

MAXWELL, W. M. C.; WATSON, P. F. Recent progress in the preservation of 

ram semen. Animal Reproduction Science, v. 42, p. 55-65, 1996. 

MEDEIROS, C. M. O.; FORELL, F.; OLIVEIRA, A. T. D.; RODRIGUES, J. L. 

Current status of sperm cryopreservation: why isn’t it better? Theriogenology,

v.57, p.327-344, 2002. 

MEDINA, V. H. Uso de sondas fluorescente na avaliação da integridade da 

membrana plasmática de espermatozóides ovinos recém colhidos e 

submetidos a congelação. Jaboticabal, 1995. 89p. Dissertação (Mestrado) - 

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Campus de Jaboticabal, 

Universidade Estadual Paulista. 



Referências Bibliográficas 164
____________________________________________________________________

MESEGUER, M.; GARRIDO, N.; MARTINEZ-CONEJERO, J. A.; SIMON, C.; 

PELLICER, A.; REMOHI, J. Role of cholesterol, calcium, and mitochondrial 

activity in the susceptibility for cryodamage after a cycle of freezing and 

thawing. Fertility and Sterility, v. 81, n. 3, p. 588-594, 2004. 

MIES FILHO, A. Inseminação artificial. 6.ed.  Porto Alegre: Ed. Sulina, 1987.  

v.2, p. 557-558, 560. 

MOCÉ, E.; GRAHAM, J. K. Cholesterol-loaded cyclodextrins added to fresh bull 

ejaculates improve sperm cryosurvival. Journal of Animal Science, v. 84, 

p.826-833, 2006. 

MORANI, E. S. C. Quantificação dos radicais livres produzidos nas 

diferentes etapas do processamento de criopreservação do sêmen de 

touros. 2004. 79p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Ciências Agrárias e 

Veterinárias, Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal. 

MORRIER, A.; CASTONGUAY, F.; BAILEY, J. L. Glycerol addition and 

conservation of fresh and cryopreserved ram spermatozoa. Canadian Journal 

of Animal Science, v. 82, p. 347-356, 2002. 

MORRIER, A.; CASTONGUAY, F.; BAILEY, J. L. Effet du methyl-beta-

cyclodextrin saturé en cholesterol sur les paramètres de fertilité de la semence 

ovinecryoconservés. In: CONGRÈS DE L'ÁCFAS, 71., 2003, Montréal. 

Résumés... Montréal, 2003. p.C-106. 

MORRIER, A.; THÉRIAUL, T. M.; CASTONGUAY, F.; BAILEY, J. Effect of 

cholesterol loaded methyl –  –cyclodextrin on ram sperm during 

cryopreservation, cold-shock and artificial insemination. In: ANNUAL MEETING 

OF THE SOCIETY FOR THE STUDY OF REPRODUCTION, 37., 2004, 

Vancouver. Abstract... Vancouver: British Columbia, 2004. p. 636. 

MORRIS, L. H. A.; JOHNSON, W. H.; LEIBO, S. P.; BUCKRELL, B. C. 

Relationship between the characteristics of frozen–thawed ram spermatozoa 

and in vitro embryo production. Reproduction Fertility and Development, v. 

13, p.193–201, 2001. 



Referências Bibliográficas 165
____________________________________________________________________

MORTIMER, S. T.; MAXWELL, W. M. C. Kinematic definition of ram sperm 

hyperactivation. Reproduction Fertility and Development, v. 11, p. 25-30, 

1999.

MORTIMER, D.; PANDYA, I. J.; SAWERS, R. S. Relationship between human 

sperm motility characteristics and sperm penetration into human cervical mucus 

in vitro. Journal of Reproduction and Fertility, v. 78, p. 93–102, 1986. 

MORTIMER, S. T. A critical review of the physiological importance and analysis 

of sperm movement in mammals. Human Reproduction Update, v. 3, n. 5, p. 

403-439, 1997. 

MORTIMER, S. T.; MAXWELL, W. M. C. Effect of medium on the kinematics of 

frozen–thawed ram spermatozoa. Reproduction, v. 127, p. 285–291, 2004. 

MOUSSA, M.; MARTINET, V.; TRIMECHE, A.; TAINTURIER, D.; ATON, M. 

Low density lipoproteins extracted from hen egg yolk by an easy method: 

cryoprotective effect on frozen-thawed bull semen. Theriogenology, v.57, 

p.1695-1706, 2002. 

NAQVI, S. M. K.; JOSHI, A.; BAG, S.; PAREEK, S. R.; MITTAL, J. P. Cervical 

penetration and transcervical AI of tropical sheep (Malpura) at natural oestrus 

using frozen-thawed semen. Small Ruminant Research, v.29, p.329-333, 

1998.

NAVES, M.; FARANT, A.; BERSON, Y.; LEBOEUF, B.; CAMUS, E.; 

ALEXANDRE, G.  Processing of Creole buck semen in deep frozen form in 

Guadaloupe. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON GOATS, 6., 1996, 

Beijing. Abstracts... Beijing: International Goat Association, 1996. v. 2, p. 848. 

NIMMO, M. R.; CROSS, N. Structural features of sterols required to inhibit 

human sperm capacitation. Biology of Reproduction, v. 68, p. 1308-1317, 

2003.



Referências Bibliográficas 166
____________________________________________________________________

OKAZAKI, T.; SHIMIZU, M.; TAKAHASHI, H.; IZAIKE, Y.; ABE, S.; MAEHARA, 

S.; SHIRAISHI, T. Effect of linoleic acid-bovine serum albumin on the survival of 

in vitro produced bovine blastocysts after cryopreservation. Theriogenology, v. 

47, n. 1, p. 354, 1997. (Abstract) 

OLIVEIRA, V. P. Estudo in vitro da capacitação espermática e 

desenvolvimento de embriões em suínos. 2002. 60p. Dissertação 

(Mestrado) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de 

São Paulo, São Paulo. 

OLLERO, M.; BESCÓS, O.; CEBRIAN PÉREZ, J. A.; MUIÑO-BLANCO, T. Loss 

of plasma membrane proteins of bull spermatozoa through the freezing-thawing 

process. Theriogenology, v.49, p. 547-555, 1998a. 

OLLERO, M.; MUIÑO-BLANCO, T.; LÓPEZ-PÉREZ, M. J.; CEBRIAN PÉREZ, 

J. A. Surface changes associated with ram sperm cryopreservation revealed by 

counter-current distribution in an aqueous two-phase system. Effect of different 

cryoprotectants. Journal of Chromatography, v.680, p.157-164, 1996. 

OLLERO, M.; PERÉZ-PÉ, R.; MUIÑO-BLANCO, T.; CEBRIAN PÉREZ, J. A. 

Improvement of ram sperm cryopreservation protocols assessed by sperm 

quality parameters and heterogeneity analysis. Cryobiology, v.37, p.1–12, 

1998b.

ÖZTÜRKLER, Y; BARAN, A.; EVECEN, M.; AK, K.; ILERI, I. K. Comparison of 

ovine spermatozoal morphological features after staining of fixation and 

assessment of morphological abnormalities in dead/live spermatozoa. Turkey 

Journal of Veterinary Animal Science, v. 25, p. 675-680, 2001. 

PAGANINI FILHO, P. Estudo da viabilidade do sêmen ovino frente a três 

diluentes em temperatura de 37o C e sob refrigeração. 1999. 104p.  

Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, São Paulo. 

PARKS, E. J.; HAMMERSTEDT, H. R. Developmental changes occurring in the 

lipids of ram epididymal spermatozoa plasma membrane. Biology of 

Reproduction, v. 32, p.653- 668, 1985. 



Referências Bibliográficas 167
____________________________________________________________________

PARKS, J. E.; GRAHAM, J. K. Effects of cryopreservation procedures on sperm 

membranes. Theriogenology, v. 38, p. 209-222,1992. 

PARRISH, J. J.; SUSKO-PARRISH, J. L.; GRAHAM, J. K. In vitro capacitation 

of bovine spermatozoa: role of intracellular calcium. Theriogenology, v. 51, p. 

449-518, 1999. 

PEREIRA, R. J. T. A.; TULI, R. K.; WALLENHORST, S.; HOLTZ, W. The effect 

of heparin, caffeine and calcium ionophore A 23187 on in vitro induction of the 

acrosome reaction in frozen-thawed bovine and caprine spermatozoa. 

Theriogenology, v. 54, p. 185-92, 2000. 

PÉREZ, L. J.; VALCÁRCEL, A.; DE LAS HERAS, M. A.; MOSES, D.; 

BALDASSARRE, H. Evidence that frozen/thawed ram spermatozoa show 

accelerated capacitation in vitro as assessed by chlortetracycline assay. 

Theriogenology, v.46, p.131-140, 1996a. 

PÉREZ, L. J.; VALCÁRCEL, A.; DE LAS HERAS, M. A.; MOSES, D.; 

BALDASSARRE, H. In vitro capacitation and induction of acrosomal exocytosis 

in ram spermatozoa as assessed by the chlortetracycline assay. 

Theriogenology, v. 45, p. 1037-1046, 1996b. 

PÉREZ, L. J.; VALCÁRCEL, A.; DE LAS HERAS, M. A.; MOSES, D.; 

BALDASSARRE, H. The storage of pure ram semen at room temperature 

results in capacitation of a subpopulation of spermatozoa. Theriogenology, v. 

47, p.549-558, 1997. 

PERÉZ–PÉ, R.; CEBRIÁN PERÉZ, J. A.; MUIÑO-BLANCO, T. Semen plasma 

proteins prevent cold-shock membrane damage to ram spermatozoa. 

Theriogenology, v. 56, p. 425-434, 2001. 

PERIS, S. I.; MORRIER, A.; DUFOUR, M.; BAILEY, J. L. Cryopreservation of 

ram semen facilitates sperm DNA damage: relationship between sperm 

andrological parameters and the sperm chromatin structure assay. Journal of 

Andrology, v. 25, n. 2, 2004. 



Referências Bibliográficas 168
____________________________________________________________________

PHILLIPS, J. E.; RODRIGUEZA, W. V.; JOHNSON, W. J. Basis for rapid efflux 

of biosynthetic desmosterol from cells. Journal of Lipid Research, v. 39, p. 

2459-2470, 1998. 

PINTADO, B.; de la FUENTE, J.; ROLDAN, E. R. S. Permeability of boar and 

bull spermatozoa to the nucleic acid stains propidium iodide or Hoechst 33258, 

or to eosin: accuracy in the assessment of cell viability. Journal of 

Reproduction and Fertility, v.118, p.145–152, 2000. 

POMMER, A. C.; RUTLLANT, J.; MEYERS, S. A. The role of osmotic 

resistence on equine spermatozoal function. Theriogenology, v. 58, p. 1373-

1384, 2002. 

PURDY, P. H.; GRAHAM, J. K. Effect of adding cholesterol to bull sperm 

membranes on sperm capacitation, the acrosome reaction, and fertility. Biology 

of Reproduction, v. 71, p. 522-527, 2004b. 

PURDY, P. H.; GRAHAM, J. K. Effect of Cholesterol – loaded cyclodextrin on 

the cryosurvival of bull sperm. Cryobiology, v. 48, p. 36-45, 2004a. 

QUASBA, P. K.; HEWLETT, I. K.; BYERS, S. The presence of the milk protein, 

-lactalbumin and its mRNA in the rat epididymis. Biochemical and 

Biophysical Communications, v. 117, p. 306-312, 1993. 

QUINN, P. J.; WHITE, I. G. Phospholipid and cholesterol content of epididymal 

and ejaculated ram spermatozoa and seminal plasma in relation to cold shock. 

Australian Journal of Biological Sciences, v. 20, p. 1205-1215, 1967. 

REERS, M.; SMITH, T. W.; CHEN, L. B. J-agregate formation of a corbocyanine 

as a quantitative fluorescent indicator of membrane potential. Biochemistry, v. 

30, p. 4480-4486, 1991. 

ROBERTSON, L., WOLF, D. P.; TASH, J. S. Temporal changes in motility 

parameters related to acrosomal status: identification and characterization of 

populations of hyperactivated human sperm. Biology of Reproduction, v. 39, 

p. 797-805, 1988. 



Referências Bibliográficas 169
____________________________________________________________________

RODELLO, L. Validação de sistema automatizado de refrigeração e 

congelação de sêmen ovino. 2006. 70p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade 

de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Estadual Paulista, Botucatu. 

ROLDAN, E. R. S.; GOMENDIO, M. Morphological, functional and biochemical 

changes underlying the preparation and selection of fertilizing spermatozoa in 

vitro. Animal Reproduction Science, v. 28, p. 69-78, 1992. 

ROTTEM, S.; YASHOUV, J.; NE’EMAN, A.; RAZIN, A. Composition, ultra-

structure and biological properties of membrane from Mycoplasma mycoides 

var. capri cells adapted to grow with low cholesterol concentrations. 

Biochimica et Biophysica Acta, v. 323, p. 495–508, 1973. 

SAACKE, R. G.; WHITE, J. M. Acrosomal alterations of freeze-thawed bovine 

sperm. Journal of Animal Science, v. 31, p. 229-239, 1970. 

SALAMON, S.; MAXWELL, W. M. C. Storage of ram semen. Animal 

Reproduction Science, v.62, p.77-111, 2000. 

SALING, P. M.; STOREY, B. T. Mouse gamete interactions during fertilization in 

vitro. Chlortetracycline as a fluorescent probe for the mouse sperm acrosome 

reaction. Journal of Cell Biology, v. 83, p. 544-555, 1979. 

SALVIOLI, S.; ARDIZZONI, A.; FRANCESCHI, C.; COSSARIZZA, A. JC-1, but 

not DiOC6 (3) or rhodamine 123, is reliable fluorescent probe to assess 

changes in intact cells: implications for studies on mitochondrial functionality 

during apoptosis. Federation of European Biochemical Societies Letters, v. 

411, p. 77-82, 1997. 

SCHEMBRI, M. A.; MAJOR, D. A.; SUTTIE, J. J.; MAXWELL, W. M. C.; 

EVANS, G. Capacitation-like changes in equine spermatozoa throughout the 

cryopreservation process. Reproduction, Fertility and Development, v. 14, p. 

225-233, 2002. 

SCOTT, T. W.; VOGLMAYR, J. K.; SETCHELL, B. P. Lipid composition and 

metabolism in testicular and ejaculated ram spermatozoa. Biochemical 

Journal, v. 102, p. 456, 1967. 



Referências Bibliográficas 170
____________________________________________________________________

SCULLY, N. F.; SHAPER, J. H.; SHUR, B. D. Spatial and temporal expression 

of cell surface galactosyltransferase during mouse spermatogenesis and 

epididymal maturation. Developmental Biology, v. 124, p. 111-124, 1987. 

SELAIVE-VILARROEL, A. B. Perdas reprodutivas dos ovinos no Brasil. Revista

Brasileira de Reprodução Animal, v.3, p.252-256, 1991. 

SENGER, P. L.  Principles and procedures for storing and using frozen bovine 

semen. In: MORROW, D. A. (Eds.). Current therapy in theriogenology.

Philadelphia: W.B. Saunders, 1986.  p. 116-174. 

SERRES, C.; FENEUX, D.; JOUANNET, P.; DAVID, G. Influence of the flagellar 

wave development and propagation on human sperm movement in seminal 

plasma. Gamete Research, v. 9, p. 183-195, 1984. 

SHUR, B. D.; BENNETT, D. A specific defect in galactosyltransferase regulation 

on sperm bearing mutant alleles of the T/t locus. Developmental Biology, v. 

71, p. 243-259, 1979. 

SHUR, B. D.; HALL, N. G. A role for mouse galactosyltransferase in sperm 

binding to the egg zona pellucida. The Journal of Cell Biology, v. 95, p. 574-

579, 1982. 

SION, B.; GRIZARD, G.; BOUCHER, D. Quantitative analysis of desmosterol, 

cholesterol and cholesterol sulfate in semen by high-performance liquid 

chromatography. Journal of Chromatography, v.935, p.259-265, 2001. 

SLAVIK, T. Effect of glycerol on the penetrating ability of fresh ram 

spermatozoa with zona-free hamster eggs. Journal of Reproduction and 

Fertility, v. 79, p. 99-103, 1987. 

SMIRNOV, I. V.  A theory about deep freezing semen.  In:  INTERNATIONAL 

CONGRESS ANIMAL REPRODUCTION AND ARTIFICIAL INSEMINATION, 8, 

1976. Krakow. Proceedings... Krakow, 1976. p. 333. 



Referências Bibliográficas 171
____________________________________________________________________

SOUSA, D. B. Viabilidade do sistema Equitainer na refrigeração do sêmen 

ovino avaliado pelas análises computadorizada, de microscopia 

epifluorescente e inseminação artificial. 2002. 103p. Dissertação (Mestrado) 

– Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Estadual 

Paulista, Botucatu. 

SOUZA, M. I. L. A via cervical na inseminação artificial ovina com sêmen 

congelado. 1993. 47p. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de 

Santa Maria, Santa Maria. 

STELLFLUG, J. N.; WULSTER-RADCLIFFE, M. C.; HENSLEY E. L.; 

COWARDIN, E. A.; SEALS, R. C.; LEWIS, G. S. Oxytocin-induced cervical 

dilation and cervical manipulation in sheep: Effects on laparoscopic artificial 

insemination. Journal Animal Science, v.79, p.568-573, 2001. 

STUBBS, C. D.; SMITH, A. D. The modification of mammalian membrane 

polyunsaturated fatty acid composition in relation to membrane fluidity and 

function. Biochimica et Biophysica Acta, v. 779, p. 89-137, 1984. 

SUKARDI, S., CURRY, M. R.; WATSON, P. F. Simultaneous detection of the 

acrosomal status and viability of incubated ram spermatozoa using fluorescent 

markers. Animal Reproduction Science, v.46, p.89-96, 1997. 

TERVIT, H. R.; WHITTINGHAM, D. G.; ROWSON, L. E. A. Successful culture 

in vitro of sheep and cattle ova. Journal of Reproduction and Fertility, v. 30, 

n. 3, p. 493-497, 1972. 

THÉRIEN, I.; MOREAU, R.; MANJUNATH, P. Bovine seminal plasma 

phospholipids-binding proteins stimulate phospholipids efflux from epididymal 

sperm. Biology of Reproduction, v.61, p.590-598, 1999. 

THOMAS, C. A.; GARNER, D. L.; DEJARNETTE, J. M.; MARSHALL, C. E. 

Effect of cryopreservation on bovine sperm organelle function and viability as 

determined by flow cytometry. Biology of Reproduction, v. 58, p. 786-793, 

1998.



Referências Bibliográficas 172
____________________________________________________________________

THUNDATHIL, J.; GIL, J.; JANUSKAUSKAS, A.; LARSSON, B.; 

SODERQUIST, L.; MAPLETOFT, R.; RODRIGUEZ-MARTINEZ, H. 

Relationship between the proportion of capacitated spermatozoa present in 

frozen-thawed bull semen and fertility with artificial insemination. International 

Journal of Andrology, v. 22, p. 366-373, 1999. 

UPRETI, G. C.; JENSEN, K.; OLIVER, J. E.; DUGANZICH, D. M.; MUNDAY, 

R.; SMITH, J. F. Motility of ram spermatozoa during storage in a chemically-

defined diluent containing antioxidants. Animal Reproduction Science, v. 48, 

p. 269-278, 1997. 

UPRETI, G. C.; OLIVER, J. E.; DUGANZICH, D. M.; MUNDAY, R.; SMITH, J. F. 

Development of a chemically defined ram semen diluted (RSD-1). Animal 

Reproduction Science, v. 37, p. 143-157, 1995. 

VALCÁRCEL, A.; de las HERAS, M. A.; PÉREZ, L.; MOSES, D. F.; 

BALDASSARRE, H. Assessment of acrosomal status of membrane-intact ram 

spermatozoa after freezing and thawing, by simultaneous lectin/Hoechst 33258 

staining. Animal Reproduction Science, v. 45, p. 299-309, 1997. 

VALCÁRCEL, A.; De Las HERAS, M. A.; PERÉZ, L.; MOSES, D.F.; 

BALDASSARRE, H. Fluorescent staining as a method of assessing membrane 

damage and post-thaw survival of ram spermatozoa. Theriogenology, v. 41, p. 

483-489, 1994. 

VERSTEGEN, J.; IGUER-OUADA, M.; ONCLIN, K. Computer assisted semen 

analyzer in andrology research and veterinary practice. Theriogenology, v. 57, 

p. 149-179, 2002. 

WARD, C. R.; STOREY, B. T. Determination of the time course of capacitation 

in mouse spermatozoa using a chlortetracycline fluorescence assay. 

Developmental Biology, v. 104, p. 287-296, 1984. 

WATSON, P. F. Recent developments and concepts in cryopreservation of 

spermatozoa and the assessment of their post-thawing function. Reproduction 

Fertility and Development, v.7, p. 871-891, 1995. 



Referências Bibliográficas 173
____________________________________________________________________

WATSON, P. F. The effects of cold shock on sperm cell membranes. In: 

MORRIS, G. J.; CLARKE, A. (Eds.). Effects of low temperatures on 

biological membranes. London: Academic Press, 1981. p. 189-218. 

WATSON, P. F. The interaction of egg yolk and ram spermatozoa studied with 

a fluorescent probe. Journal of Reproduction and Fertility, v. 42, p. 105-111, 

1975.

WATSON, P. F.; JONES, P. S.; PLUMMER, J. M. A quantitative comparison of 

the spontaneous and ionophore-induced acrosome reaction in ejaculated ram 

spermatozoa: the effects of temperature, time and individual. Animal

Reproduction Science, v.24, p.93-108, 1991. 

WHITE, I. G. Lipids and calcium uptakes of sperm in relation to cold shock and 

preservation: a review. Reproduction Fertility and Development, v. 5, n. 6, p. 

639–658, 1993. 

WILHELM, K. M.; GRAHAM, J. K.; SQUIRES, E. L. Effects of phosphatidilserine 

and cholesterol liposomes on the viability, motility, and acrosomal integrity of 

stallion sperm prior to and after cryopreservation. Cryobiology, v.33, p.320-

329, 1996. 

WINDSOR, D. P.  Factors influencing the success of transcervical insemination 

in Merino ewes. Theriogenology,  v. 43, n. 6, p. 1009-1018, 1995. 

WINDSOR, D. P. Mitochondrial function and ram sperm fertility. Reproduction 

Fertility and Development, v. 9, p. 279-284, 1997. 

WINDSOR, D. P.; WHITE, I. G. Mitochondrial injury to ram sperm during 

procedures associated with artificial insemination or frozen storage. Animal 

Reproduction Science, v. 40, p. 43-58, 1995. 

WOLF, D. E.; MAYNARD, V. M.; McKINNON, C. A.; MELCHIOR, D. L. Lipid 

domains in the ram sperm plasma membrane demonstrated by differential 

scanning calorimetry.  Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 

87, p. 6893-6896, 1990. 



Referências Bibliográficas 174
____________________________________________________________________

WOLFE, C. A.; JAMES, P. S.; MACKIE, A. R.; LADHA, S.; JONES, R. 

Regionalized lipid diffusion in the plasma membrane of mammalian 

spermatozoa. Biology of Reproduction, v. 59, p. 1506-1514, 1998. 

WULSTER-RADCLIFFE, M.C.; LEWIS, G. S. Development of a new 

transcervical artificial insemination method for sheep: effects of a new 

transcervical artificial insemination catheter and traversing the cervix on semen 

quality and fertility. Theriogenology, v. 58, n.7, p.1361-1371, 2002. 

YANAGIMACHI, R. Mammalian fertilization. In: KNOBIL, E.; NEILL J. D. The

Physiology of Reproduction. 2.ed. New York: Raven Press. 1994. p. 189-317. 

YOSHIDA, M. Conservation of sperms: current status and new trends. Animal

Reproduction Science, v. 60-61, p. 349-355, 2000. 

ZAHN, F. S. Efeito da incorporação de colesterol na membrana plasmática 

de espermatozóides sobre os parâmetros espermáticos e índice de 

fertilidade do sêmen congelado na espécie eqüina. 2002. 110p. Dissertação

(Mestrado) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade 

Estadual Paulista, Botucatu. 

ZAR, J. H. Biostatistical Analysis. 4. ed. New Jersey: Prentice Hall. 1999. 

641p.

ZARINTASH, R. J.; CROSS, N. L. The unesterified cholesterol content of 

human sperm regulates response of the acrosome to the agonist, progesterone. 

Biology of Reproduction, v.55, p.19–24, 1996. 

ZERON, Y.; SKLAN, D.; ARAV A. Effect of polyunsaturated fatty acid 

supplementation on biophysical parameters and chilling sensitivity of ewe 

oocytes. Molecular Reproduction and Development, v. 61, p. 271-278, 2002. 



Anexo I

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

14Aricilina – frasco com 500.000 UI (2g) – ARISTON INDÚSTRIAS QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS – São Paulo-SP; 
15Estreptomicina – frasco com 5g - FORT DODGE Saúde Animal Ltda, Campinas – SP; 
16Millipore – Modelo Synthesis; 
17frasco com 3,4 kg - PROCTER & GAMBLE, Cincinnat-Ohio. 
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7. ANEXO I 

7.1. Meio Diluidor Tris-Gema-OEP 

SOLUÇÃO MÃE  150 mL 

 Tris-hidroximetil-amino metano (Aldrich-15,456-3) ............................. 12,112 g 

 D (+) Glucose (Sigma-G6152) ............................................................. 0,800 g 

 Ácido Cítrico (Sigma-C2404) ............................................................... 6,1256 g 

 Penicilina Potássica14 ......................................................... 0,16 g (400.000 UI)

 Estreptomicina15 ........................................................................................ 0,4 g

 Água Mili Q16 (qsp) .............................................................................. 150 mL

FRAÇÃO A (FA) 100 mL 

 Solução Mãe ........................................................................................ 37,5 mL 

 Água Mili Q (qsp) ................................................................................. 62,5 mL

- pH e osmolaridade próximos a 7,0 e 254 mOsm/kg respectivamente. 

FRAÇÃO 1 (F1) 100 mL 

 Solução Mãe ........................................................................................ 37,5 mL 

 Gema de ovo ....................................................................................... 40,0 mL

 Lauril Sulfato de Sódio (Orvus W A Paste)17 .......................................... 2,0 mL

 Água Mili Q (qsp) ................................................................................. 20,5 mL

- pH e osmolaridade próximos a 6,8 e 383 mOsm/kg respectivamente. 
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FRAÇÃO 2 (F2) 100 mL 200 mL* 

 Solução Mãe ....................................................................... 37,5 mL 75,0 mL 

 Gema de ovo ...................................................................... 20,0 mL 40,0 mL

 Lauril Sulfato de Sódio (Orvus W A Paste) ........................ 1,0 mL 2,0 mL

 Glicerol a 100% (Sigma-G2025) ......................................... 14,0 mL 28,0 mL

 Água Mili Q (qsp) ................................................................ ±27,5 mL ±55,0 mL

- * aproveitamento de todo o volume restante da solução mãe; 

- pH em torno de 7,0. 

OBSERVAÇÕES: 

- As quantidades dos componentes de cada fração foram calculadas para que na 

diluição final do sêmen (±¼ da FA + ¼ da F1 + ½ da F2) fossem mantidas as 

concentrações originais do meio diluidor descrito por El-Alamy & Foote (2001) e 

modificado por Maia et al. (2005); 

- A porcentagem final de gema de ovo, lauril sulfato de sódio e glicerol no meio 

diluidor foi de 20%, 1% e 7% respectivamente;

- A osmolaridade da F2 não pôde ser medida diretamente devido ao glicerol. 

Diluindo-se a F2 em água destilada e deionozada na proporção de 1:10 a 

osmolaridade ficou em torno de 236 mOsm/Kg. Desta forma estima-se que a F2 

apresente em torno de 2360 mOsm/Kg; 

- O pH da mistura das frações nas proporções às quais elas se apresentam na 

diluição final do sêmen foi de 6,95. Essa mistura foi diluída na proporção de 1:10 

em água destilada e deionizada para medir a osmolaridade que foi de 851 

mOsm/Kg; 

- Todas as frações foram fracionadas e mantidas congeladas até o uso. Uma vez 

descongeladas as mesmas não eram mais congeladas. 
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7.2. Complexos de Inclusão de Colesterol e Desmosterol: Purdy & 

Graham (2004)

7.2.1.Complexo de Inclusão Colesterol-Ciclodextrina (CLC) 

Solução de Colesterol 

 Colesterol (Sigma-C3045) ....................................... 90,0 mg

 Clorofórmio (JT-Baker – 9180-02)........................... 0,45 mL

Solução de Ciclodextrina 

 Metil- -Ciclodextrina (Sigma-C4555) ............................ 1,0 g

 Metanol18 ................................................................... 2,0 mL

Solução de CLC 

 Solução de Colesterol ............................................ 0,45 mL

 Solução de Ciclodextrina ........................................... 2,0 mL

Obs: - a preparação das soluções foi realizada sob capela; 

- o rendimento em cristais de CLC foi de aproximadamente 1,090 g.
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7.2.2.Complexo de Inclusão Desmosterol-Ciclodextrina (DLC) 

Solução de Desmosterol 

 Desmosterol (Sigma-D6513) ................................... 10,0 mg

 Clorofórmio ................................................................ 0,5 mL

Solução de Ciclodextrina 

 Metil- -Ciclodextrina ............................................... 1,1111g

 Metanol ................................................................... 2,22 mL

Solução de DLC 

 Solução de Desmosterol ........................................... 0,5 mL

 Solução de Ciclodextrina ........................................ 2,22 mL

Obs: - a preparação das soluções foi realizada sob capela; 

- o rendimento em cristais de DLC foi de aproximadamente 1,1211g. 
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7.3. Soluções de Trabalho dos Grupos Experimentais (ST) 

GRUPO COMPONENTE CONCENTRAÇÃO QUANTIDADE 
FRAÇÃO 

A

C ........................................................................................................ 10,0 mL 

TC Cristais de CLC .................. 50 mg/mL*.................... 0,5 g ..... 10,0 mL 

TD Cristais de DLC .................. 50 mg/mL*.................... 0,5 g ........ . 10,0 mL 

TA Ácido Oléico-Linoléico19 ...... 1.233,33 M**............... 81,40 L ... 10,0 mL 

TL -Lactoalbumina20 .............. 366,66 M***..... ............ 0,2082 g .. . 10,0 mL 

OBSERVAÇÕES: 

- *a concentração a ser adicionada ao sêmen foi de 1,5mg/mL no volume da mistura 

Sêmen + FA + ST; 

- ** a concentração a ser adicionada ao sêmen foi de 37 M no volume final da mistura 

Sêmen + FA + ST + F1 + F2; 

- ***a concentração a ser adicionada ao sêmen foi de 11 M no volume final da mistura 

Sêmen + FA + ST + F1 + F2; 

- durante o preparo das ST aquecer a FA a 37oC antes da adição dos componentes e 

misturar a solução vigorosamente por meio de um misturador automático; 

-  misturar bem as soluções de trabalho imediatamente antes do uso; 
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7.4. Fluido Sintético do Oviduto (SOF): Tervit et al. (1972)

COMPONENTE CONCENTRAÇÃO QUANTIDADE 

NaCl ...... ....................................................... 107,7 mM . ........................ 0,6294 g

KCl (Mallinckrodt-Y37D57) ........................... 7,16 mM . .......................... 0,0534 g

KH2PO4
21 ...................................................... 1,19 mM . .......................... 0,0162 g

CaCl2 2H2O (Sigma-C5080) ......................... 1,71 mM ........................... 0,0334 g

MgCl2 (Sigma-M8266) .................................. 0,49 mM ........................... 0,0047 g 

NaHCO3 (Sigma-S4772) .............................. 25,07 mM ......................... 0,2106 g 

D-L-lactato de Sódio (Sigma-L7900) ............ 3,30 mM ........................... 62 L

Piruvato de Sódio (Sigma-P4562) ................ 0,33 mM ........................... 0,0036 g 

D (+) Glucose ............................................... 1,50 mM ........................... 0,0270 g 

BSA (Sigma-A3311) ..................................... 4 mg/mL ........................... 0,4 g 

Penicilina Potássica ..................................... 100 U/mL ............. 0,033 g (10.000 U) 

Sulfato de Estreptomicina ............................ 50 g/mL .......................... 0,005 g 

Água Mili Q (qsp) ..................................................................................... 100,0 mL 

OBSERVAÇÕES: 

-  pH entre 7,2 e 7,4 e osmolaridade aproximada de 270 mOsm/kg; 

- filtrar e armazenar a 5oC.
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7.5.Solução de X-Cell®

FÓRMULA DO X-CELL 

 Glucose Anidra ....................................................................................... 76,6 g 

 Citrato de Sódio Bi-hidratado ................................................................. 14,3 g 

 Bicarbonato de Sódio ............................................................................. 2,6 g 

 EDTA .. .................................................................................................... 8,6 g 

 Cloreto de Potássio ................................................................................ 2,5 g 

 Sulfato de Gentamicina . ......................................................................... 0,4 g 

SOLUÇÃO DE X-CELL 

 X-Cell22 ................................................................................................... 43,4 g 

 Água Mili Q (qsp) .............................................................................. 1000,0 mL 

Obs: - pH e Osmolaridade da em torno de 6,89 e 274 mOsm/Kg respectivamente; 

- armazenar a 5oC.
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7.6. Set-Up do Hamilton Thorne Biosciences23

ANALYSIS SET-UP 

IMAGE CAPTURE 

- Frames Per Sec .................................................................................. 60 Hz

- Number of Frames .............................................................................. 30

CELL DETECTION 

- Minimum Contrast ............................................................................... 60

- Minimum Cell Size ............................................................................... 5 pix

PROGRESSIVE CELLS 

- Path Velocity (VAP).............................................................................. 75.0 µ/s

- Straightness (STR) .............................................................................. 80%

DEFAUTS (If < 5 Motili Cells) 

- Cell Size .............................................................................................. 5 pix

- Cell Intensity ........................................................................................ 55

SLOW CELLS (Static) 

- VAP Cutoff ........................................................................................... 21.9 µ/s

- VSL Cutoff ........................................................................................... 6.0 µ/s

OPTICS SET-UP STAGE SET-UP

ILUMINATION  ANALYSIS CHAMBER 

- Intensity ............................ 2.200 - Chamber Type ..................... Makler

- Photometer ....................... 102 - Chamber Deph ................. 10.0 µm 

MAGNIFICATION ................ 1.89 - Stage Position ...................... C-19.7

VIDEO SOURCE .. ............... 60 Hz SET STAGE TEMPERATURE 37oC

- Field .................................. Dark FIELD SELECTION ........... Automatic 

OBSERVAÇÃO: 

- As células com velocidade lenta (Slow Cell) foram consideradas como estáticas.
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7.7. Solução de PBS: Barth & Oko (1989)

SOLUÇÃO ESTOQUE DE NaH2PO4

 NaH2PO4 (Sigma-S5011) .................................................................... 6,1256 g 

 Água Mili Q ............................................................................................. 30 mL

SOLUÇÃO ESTOQUE DE Na2HPO4

 Na2HPO4
24 ........................................................................................... 0,662 g 

 Água Mili Q .......................................................................................... 70,0 mL

SOLUÇÃO FINAL DE PBS 

 Solução Estoque de NaH2PO4 ............................................................ 30,0 mL 

 Solução Estoque de Na2HPO4 ............................................................ 70,0 mL

 NaCl (JT-Baker-3624-19) ....................................................................... 0,45 g 

Obs: - pH e osmolaridade próximos a 7,2 e 280 mOsm/kg respectivamente; 

- armazenar a 5oC.

7.8. Solução de Glutaraldeído a 0,2% (Barth & Oko, 1989)

 Solução de Glutaraldeído a 50% (Vetec – S0805)..................................... 0,4 mL 

 PBS (qsp) ....................................................................................... 100,0 mL

Obs: armazenar a 5oC.
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7.9. Soluções para Avaliação das Membranas Espermáticas (AME): 

Celeghini (2005)

7.9.1.Iodeto de Propídio (IP) 

Solução Estoque de IP: 25 mg/mL

 IP (Sigma-Aldrich 28,707-5) ...................................... 25,0 mg

 DMSO (Sigma-D2650) ................................................. 1,0 mL

Solução de Trabalho de IP: 0,5 mg/mL

 Solução Estoque de IP ................................................. 20,0 L

 PBS .... ....................................................................... 980,0 L

Obs: aliquotar as soluções e mantê-las congeladas e protegidas da luz.

7.9.2.JC-1

Solução Estoque de JC-1: 5 mg/mL

 JC-1 (Molecular Probes, T-3168) ................................. 5,0 mg 

 DMSO ........................................................................... 1,0 mL 

Solução de Trabalho de JC1: 153 M

 Solução Estoque de JC-1 ............................................. 10,0 L

 DMSO ........................................................................ 490,0 L

Obs: aliquotar as soluções e mantê-las congeladas e protegidas da luz.
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7.9.3.FITC-PSA

Solução Estoque de Azida de Sódio: 1%

 Azida de Sódio (Sigma-S8032) .................................... 0,2 g 

 PBS .... .......................................................................... 20,0 mL 

Solução de Trabalho de FITC-PSA: 100 g/mL

 Solução Estoque de Azida de Sódio ............................ 10,0 L

 FITC-PSA (Sigma L-0770) ........................................... 2,0 mg

Obs: - aliquotar e manter refrigerado a 4
o
C e protegidas da luz.
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7.10. Soluções do Teste de Capacitação pela Clortetraciclina 

7.10.1.Solução de 1,4-Diazabicyclo [2 2 2] Octano DABCO: 0,22M: 

Gillan et al. (1997)

 PBS .... ....................................................................... 1,0 mL

 DABCO (Sigma-D2522) .............................................. 0,2468 g 

 Glicerol ....................................................................... 9,0 mL

Obs: - aliquotar em volumes de 1 mL e conservar abaixo 0
o
C.

7.10.2.Solução de HCl (4N)

 HCl a 37% (JT-Baker-MEX- 9535-02) ....................... 9,92 mL 

 Água Mili Q (q.s.p.) .................................................... 30,0 mL 

7.10.3.Solução de Glutaraldeído (1%) em TRIS (2M) + HCl 

 Tris ..... ......................................................................................... 1,2110 g

 Água Mili Q .................................................................................. 2000 µL

 Solução de HCl a 4N.................................................. Gotejar até pH 7,4

 Solução de Glutaraldeído a 25% (Sigma-G5882)25 ........................ 200 µL

 Água Mili Q (q.s.p.) ...................................................................... ± 800 µL

Obs: - aliquotar em volumes de 0,5 mL e conservar abaixo 0
o
C.
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7.10.4.Solução Estoque para Clortetraciclina (CTC): Gillan et al. (1997)

 Tris ............................................................................. 0,024 g 

 NaCl ........................................................................... 0,076 g 

 L-Cisteína (Sigma-C7352) .......................................... 0,006 g 

 Água de Mili-Q ........................................................... 10,0 mL 

Obs: - ajustar o pH 7,8; 

- filtrar em filtro
26

 de 0,22 µm e estocar à 4
o
C.

7.10.5.Solução de Trabalho de CTC: Gillan et al. (1997)

 Solução Estoque de CTC .......................................... 1000 µL 

 CTC (1mM - Sigma-C4881) .................................... 0,00075 g* 

Obs: - preparar diariamente e estocar à 4
o
C protegida da luz. 

* correção pelo grau de pureza (80%)
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8. ANEXO II - Resultados da Interação CRIO x Momento x Grupo 

Tabela 16 – Média e desvio-padrão da avaliação subjetiva da motilidade (Mot) e do vigor 
espermático (Vigor) espermático e dos parâmetros de morfologia espermática (Acros. e 
Cauda) no sêmen ovino de acordo com o nível de crioresistência da membrana plasmática 
(CRIO) mensurado a partir da avaliação da integridade de membrana plasmática (IMP), o 
momento de avaliação (Momento) e o grupo experimental (Grupo).

GRUPOPARÂMETRO CRIO Momento
C TC TD TA TL

S-FR 83,3 7,1

S-RE 65,0 10,0 63,9 7,0 63,9 9,9 65,6 7,6 66,7 10,0

S-CD 34,4 18,3 50,0 24,4 28,3 25,7 37,2 17,5 33,3 16,8
1

S-IN 17,2 9,4 23,3 18,0 15,0 10,6 20,6 19,6 17,2 14,2

S-FR 86,9±7,0

S-RE 81,3±9,9 81,9±10,0 80,6±10,2 78,8±9,5 82,5±8,5 

S-CD 72,5±11,6 71,3±12,5 61,3±21,7 60,0±15,1 56,3±18,7 
2

S-IN 55,0±21,4 51,9±17,3 42,5±24,9 42,5±23,8 43,8±21,3 

S-FR 90,0 0,0

S-RE 78,8±6,4 81,3±3,5 76,3±9,2 76,3±5,2 75,0±7,6

S-CD 78,8±6,4 79,4±8,6 73,8±9,2 70,6±15,7 71,3±13,6

Mot
(%) 

3

S-IN 61,3±21,2 60,6±15,2 52,5±24,3 52,5±19,1 57,5±18,3

S-FR 4,6 0,5

S-RE 2,8±0,4 2,9±0,3 2,7±0,5 2,9±0,3 2,7±0,5 

S-CD 2,6±0,5 2,7±0,5 2,7±0,5 2,8±0,4 2,8±0,4 
1

S-IN 2,2±0,4 2,2±0,4 2,0±0,5 2,0±0,5 1,7±0,9 

S-FR 4,8±0,5

S-RE 3,0±0,5 3,1±0,4 3,1±0,4 3,1±0,4 3,1±0,4 

S-CD 3,0±0,0 3,0±0,0 2,9±0,4 3,0±0,0 3,0±0,0 
2

S-IN 2,9±0,4 2,9±0,4 2,9±0,4 2,8±0,5 3,0±0,0 

S-FR 4,8±0,5

S-RE 3,1±0,4 3,1±0,4 3,0±0,5 3,1±0,4 3,1±0,4

S-CD 3,0±0,0 3,0±0,0 3,0±0,0 3,0±0,0 3,0±0,0

Vigor
(0-5) 

3

S-IN 2,8±0,5 2,8±0,5 2,6±0,5 2,6±0,5 2,8±0,5

S-FR 100,0±0,0

S-RE 89,7±6,0 90,1±5,1 90,9±5,0 88,1±8,4 89,0±6,5 

S-CD 84,2±7,8 86,4±8,0 84,8±8,4 84,7±7,3 85,6±5,6 
1

S-IN 71,8±15,7 77,0±12,6 72,9±14,4 72,2±12,2 71,4±10,9 

S-FR 99,9±0,4

S-RE 96,6±1,8 94,6±4,5 94,9±3,6 93,3±5,5 94,3±3,1 

S-CD 86,8±11,1 87,9±11,0 87,0±9,8 86,5±12,7 88,4±8,9 
2

S-IN 77,4±11,9 78,8±7,5 78,4±8,8 79,4±8,5 78,5±7,2 

S-FR 99,6±0,5

S-RE 95,8±2,9 94,6±5,0 95,8±3,5 94,1±4,0 95,6±4,2

S-CD 91,6±3,2 92,8±2,5 93,3±2,0 91,1±4,4 93,9±3,4

Acros. 
(%) 

3

S-IN 85,4±4,9 86,8±2,9 88,0±2,1 85,8±4,6 88,0±3,2

S-FR 96,7±2,3

S-RE 94,6±5,2 93,6±4,2 95,0±3,5 93,4±3,7 95,8±4,0 

S-CD 94,8±2,3 95,6±1,5 94,9±1,9 95,8±1,0 95,0±2,1 
1

S-IN 94,8±1,3 95,2±1,1 95,6±1,3 94,9±1,8 95,4±2,1 

S-FR 94,8±7,4

S-RE 89,5±9,9 91,9±9,8 91,8±7,9 91,4±8,8 90,8±9,1 

S-CD 95,3±1,8 96,0±1,7 95,3±1,6 94,4±3,4 94,6±2,3 
2

S-IN 95,0±2,3 95,8±3,0 95,4±3,0 93,9±3,4 95,1±3,6 

S-FR 94,6±5,3

S-RE 92,4±3,6 92,4±3,8 92,5±4,0 93,1±5,2 91,3±5,1

S-CD 95,3±2,3 94,4±3,3 93,4±3,6 95,5±2,4 94,4±2,6

Cauda 
(%) 

3

S-IN 94,6±2,3 95,3±1,8 94,3±2,4 95,3±1,8 94,9±1,9

Crioresistência da Membrana Plasmática (CRIO): CRIO-1 – membrana com menor resistência; CRIO-2 – membrana com resistência intermediária;
CRIO-3 – membrana com maior resistência. 
 Momento: S-FR – sêmen fresco; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado. 
Grupo Experimental (Grupo): C – controle; TC – colesterol; TD – desmosterol; TA – ácido oléico-linoléico; TL – lactoalbumina. 
Morfologia Espermática: Acros – espermatozóides com acrossomo íntegro e Cauda – espermatozóides sem cauda dobrada. 
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Tabela 17 – Média e desvio-padrão da motilidade total (MT), motilidade progressiva (MP), 
velocidade de trajeto (VAP) e velocidade curvelinear (VCL) obtidas pela análise 
computadorizada da cinética espermática (CASA) do sêmen ovino de acordo com o nível de 
crioresistência da membrana plasmática (CRIO) mensurado a partir da avaliação da 
integridade de membrana plasmática (IMP), o momento de avaliação (Momento) e o grupo 
experimental (Grupo). 

GRUPOPARÂMETRO CRIO Momento
C TC TD TA TL

S-FR 91,8±2,6

S-RE 64,0±16,5 72,8±14,4 73,3±10,4 73,5±21,1 51,8±28,1 

S-CD 38,2±17,6 49,1±25,1 29,0±21,8 40,8±16,2 30,7±21,5 
1

S-IN 17,2±6,0 26,9±20,9 17,9±17,4 24,2±24,4 17,7±13,6 

S-FR 92,3±4,9

S-RE 89,8±5,7 82,0±9,1 82,8±13,5 81,3±11,0 85,9±7,6 

S-CD 76,0±9,7 73,8±14,2 60,3±24,4 66,5±17,7 57,5±23,5 
2

S-IN 59,1±19,2 58,4±22,5 52,0±27,3 49,9±28,7 55,3±26,9 

S-FR 95,0±3,5

S-RE 96,3±3,5 92,8±3,3 90,3±5,7 91,5±3,0 89,3±8,7

S-CD 87,1±8,0 82,5±10,6 74,8±14,3 75,4±15,4 74,0±17,2

MT
(%) 

3

S-IN 73,9±24,8 72,4±15,7 66,9±31,1 57,5±25,9 65,5±19,6

S-FR 65,3±5,9

S-RE 36,0±15,6 41,3±15,3 38,5±12,7 42,3±17,4 25,3±19,1 

S-CD 15,9±9,1 20,7±11,2 12,3±10,2 18,4±7,0 10,4±6,6 
1

S-IN 5,8±2,4 11,3±8,0 8,1±8,7 10,2±9,2 8,3±8,1 

S-FR 72,0±7,1

S-RE 56,8±14,2 52,0±13,3 58,0±17,3 55,0±18,0 61,5±12,4 

S-CD 31,6±6,1 32,3±8,2 28,5±14,0 30,0±7,0 28,6±11,4 
2

S-IN 21,4±9,1 23,6±6,3 19,9±11,7 21,0±14,0 21,0±11,4 

S-FR 78,5±5,1

S-RE 63,0±5,9 66,5±6,1 65,3±10,5 68,5±9,9 65,0±14,7

S-CD 32,6±4,0 31,4±4,6 32,1±4,5 31,8±7,8 31,8±6,9

MP
(%) 

3

S-IN 24,4±7,4 25,6±3,7 23,5±10,0 19,8±8,1 25,0±6,0

S-FR 177,9±19,3

S-RE 128,3±18,0 125,3±7,8 126,1±6,9 125,9±18,1 110,1±16,1 

S-CD 85,1±8,5 86,2±13,0 81,5±6,8 87,7±5,3 77,6±14,1 
1

S-IN 78,2±15,7 83,5±14,1 81,4±17,1 82,9±9,3 80,6±14,7 

S-FR 194,2±26,5

S-RE 144,0±10,0 140,6±9,9 139,3±15,0 133,6±18,5 138,9±17,4 

S-CD 97,4±6,3 98,4±9,6 96,4±14,8 95,5±8,9 97,4±6,8 
2

S-IN 92,0±10,7 95,2±9,9 90,3±15,6 88,6±16,0 90,1±18,8 

S-FR 204,4±27,5

S-RE 153,2±10,0 150,0±12,5 147,8±4,4 147,8±10,0 144,8±4,3

S-CD 103,9±5,9 97,7±6,9 97,9±10,4 98,4±10,4 100,7±5,3

VAP
(µm/s)

3

S-IN 104,3±7,4 95,6±9,4 97,6±13,0 91,3±15,2 95,8±9,6

S-FR 247,7±14,0

S-RE 196,7±23,2 196,3±2,1 198,4±16,0 200,0±43,0 171,4±29,0 

S-CD 154,0±10,5 156,2±19,7 147,7±8,7 153,1±6,7 141,8±23,3 
1

S-IN 143,9±20,2 149,2±22,8 143,9±17,7 146,6±14,5 141,5±25,9 

S-FR 256,3±20,2

S-RE 228,3±22,2 221,3±19,5 211,2±30,0 203,4±28,2 205,7±27,7 

S-CD 172,1±10,2 172,1±16,6 166,7±22,0 165,1±13,6 164,9±9,6 
2

S-IN 166,7±15,6 169,9±18,5 162,1±24,7 157,9±25,5 165,0±24,4 

S-FR 266,7±23,2

S-RE 252,1±33,9 234,5±37,1 232,7±22,1 227,6±22,9 217,8±13,5 

S-CD 186,3±13,7 175,2±14,4 171,9±18,3 173,5±18,0 175,2±12,4 

VCL
(µm/s)

3

S-IN 191,0±13,9 176,0±17,2 176,6±24,0 168,9±22,2 173,0±15,4 

Crioresistência da Membrana Plasmática (CRIO): CRIO-1 – membrana com menor resistência; CRIO-2 – membrana com 
resistência intermediária; CRIO-3 – membrana com maior resistência. 
Momento: S-FR – sêmen fresco; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado. 
Grupo Experimental (Grupo): C – controle; TC – colesterol; TD – desmosterol; TA – ácido oléico-linoléico; TL – lactoalbumina. 
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Tabela 18 – Média e desvio-padrão da amplitude lateral da cabeça (ALH), linearidade (LIN) e 
retilinearidade (STR) dos espermatozóides, obtidas pela avaliação computadorizada da 
cinética espermática (CASA) do sêmen ovino de acordo com o nível de crioresistência da 
membrana plasmática (CRIO) mensurado a partir da avaliação da integridade de membrana 
plasmática (IMP), o momento de avaliação (Momento) e o grupo experimental (Grupo). 

GRUPOPARÂMETRO CRIO Momento
C TC TD TA TL

S-FR 7,6±0,1

S-RE 6,9±0,2 7,2±0,5 7,4±1,3 7,2±1,6 6,5±1,0 

S-CD 7,2±0,6 7,2±0,6 7,1±1,1 7,0±0,5 7,0±0,8 
1

S-IN 7,3±0,7 7,6±1,5 7,4±0,9 7,1±0,9 6,8±1,1 

S-FR 7,4±0,3

S-RE 7,7±1,4 7,7±0,6 7,0±0,9 6,8±0,8 6,7±0,7 

S-CD 7,6±0,7 7,6±0,4 7,2±0,8 7,2±0,8 6,9±0,6 
2

S-IN 7,9±0,6 7,9±0,6 7,7±1,0 7,5±1,1 8,1±0,6 

S-FR 7,1±0,7

S-RE 8,5±1,3 7,6±1,5 7,7±0,9 7,5±0,6 7,0±0,5

S-CD 8,1±0,7 7,9±0,5 7,6±0,7 7,7±0,5 7,5±0,8

ALH
(µm/s)

3

S-IN 8,5±0,3 8,4±0,5 8,2±0,8 8,1±0,5 8,1±0,6

S-FR 60,8±5,6

S-RE 56,5±1,7 54,0±3,5 53,3±10,3 53,8±10,9 56,0±4,2 

S-CD 42,8±5,4 42,6±4,2 43,3±3,4 44,9±3,7 42,2±7,9 
1

S-IN 40,3±5,3 42,6±3,8 44,2±9,5 44,7±6,2 45,7±5,6 

S-FR 66,0±5,0

S-RE 52,0±9,6 53,3±4,3 58,3±6,2 57,5±4,4 59,8±3,1 

S-CD 43,0±2,9 43,6±2,7 45,6±3,3 45,8±4,1 47,3±4,3 
2

S-IN 39,4±4,0 41,8±3,0 40,4±6,3 42,0±4,2 39,4±7,2 

S-FR 68,3±9,4

S-RE 49,8±6,0 54,8±5,9 54,0±3,7 56,0±2,4 58,0±2,3

S-CD 40,5±2,8 41,3±3,2 43,6±5,0 42,5±5,2 43,9±4,0

LIN
(%) 

3

S-IN 38,1±2,5 38,5±3,3 40,3±5,8 38,0±4,7 40,0±4,4

S-FR 80,8±2,2

S-RE 82,8±2,2 80,8±1,3 79,0±7,6 80,3±6,8 83,0±3,5 

S-CD 73,3±4,7 73,4±3,6 74,3±5,7 75,3±3,5 73,3±7,8 
1

S-IN 71,1±5,9 72,2±4,2 74,1±10,1 74,2±6,5 76,0±5,8 

S-FR 84,5±1,7

S-RE 78,3±6,3 79,8±3,3 84,0±4,7 83,3±4,8 84,5±3,0 

S-CD 72,8±2,8 73,4±2,6 75,1±3,2 75,4±3,3 77,0±3,2 
2

S-IN 68,9±4,5 71,6±4,5 68,8±5,6 72,3±4,0 69,1±7,2 

S-FR 87,0±3,6

S-RE 77,5±3,0 81,0±2,6 81,8±2,4 82,8±3,4 83,8±2,6

S-CD 69,8±3,3 70,9±3,3 73,1±4,3 71,5±4,8 73,8±4,1

STR
(%) 

3

S-IN 66,5±2,4 67,8±3,7 69,5±6,3 67,3±4,5 69,9±4,3

Crioresistência da Membrana Plasmática (CRIO): CRIO-1 – membrana com menor resistência; CRIO-2 – membrana com 
resistência intermediária; CRIO-3 – membrana com maior resistência. 
Momento: S-FR – sêmen fresco; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado. 
Grupo Experimental (Grupo): C – controle; TC – colesterol; TD – desmosterol; TA – ácido oléico-linoléico; TL – lactoalbumina. 
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Tabela 19 – Média e desvio-padrão da porcentagem de espermatozóides classificados dentro 
das subpopulações (SBP-1, 2, 3 e 4) pela avaliação simultânea das membranas espermáticas 
(AME) no sêmen ovino de acordo com o nível de crioresistência da membrana plasmática 
(CRIO) mensurado a partir da avaliação da integridade de membrana plasmática (IMP), o 
momento de avaliação (Momento) e o grupo experimental (Grupo). 

GRUPOPARÂMETRO CRIO Momento
C TC TD TA TL

S-FR 68,4±28,5

S-RE 18,9±24,7 15,9±18,9 21,3±24,0 24,3±24,1 25,1±25,3 

S-CD 2,8±2,6 9,1±10,8 4,0±3,3 7,3±8,0 5,8±5,9 
1

S-IN 0,8±1,1 3,9±6,5 3,6±4,2 3,8±4,6 0,6±0,7 

S-FR 77,0±31,8

S-RE 19,1±27,0 11,4±17,9 33,9±30,9 25,5±29,7 24,9±20,8 

S-CD 13,0±5,8 18,6±11,4 12,5±9,1 17,1±13,2 15,6±13,9 
2

S-IN 9,5±9,1 14,4±10,3 11,1±11,8 13,1±13,0 3,8±4,0 

S-FR 81,0±16,4

S-RE 12,3±16,2 11,0±14,3 13,6±15,1 16,4±16,9 14,9±18,6

S-CD 27,8±14,7 22,9±15,3 23,9±13,2 21,0±9,9 27,4±12,2

SBP-1
(%) 

3

S-IN 17,6±10,2 13,8±10,3 12,0±9,3 13,5±11,3 5,9±2,2

S-FR 12,4±24,4

S-RE 27,8±15,1 28,2±19,0 19,8±12,3 20,3±13,0 21,0±12,7 

S-CD 2,8±3,3 3,4±4,2 1,2±1,3 0,9±1,4 2,1±4,5 
1

S-IN 3,2±3,0 6,7±7,4 3,1±3,3 2,6±3,5 3,9±4,8 

S-FR 10,4±28,5

S-RE 49,0±21,8 49,4±16,4 32,0±19,6 40,5±20,7 41,8±19,1 

S-CD 4,8±6,0 6,0±7,7 9,5±19,3 6,5±15,6 7,6±18,4 
2

S-IN 10,5±9,9 13,0±14,9 13,5±20,5 10,9±17,3 20,1±18,1 

S-FR 7,5±14,2

S-RE 52,4±17,2 58,8±14,7 54,1±19,5 53,5±21,3 56,9±21,4

S-CD 16,4±21,4 13,3±18,3 6,4±10,6 10,9±21,2 8,8±19,6

SBP-2
(%) 

3

S-IN 23,4±17,1 26,8±25,2 15,5±21,3 21,5±29,1 28,4±16,4

S-FR 0,0±0,0

S-RE 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,1±0,3 

S-CD 0,1±0,3 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,1±0,3 
1

S-IN 0,0±0,0 0,3±1,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

S-FR 0,3±0,7

S-RE 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

S-CD 0,0±0,0 0,1±0,4 0,1±0,4 0,1±0,4 0,1±0,4 
2

S-IN 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,1±0,4 0,0±0,0 

S-FR 0,3±0,5

S-RE 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0

S-CD 0,4±0,5 0,1±0,4 0,3±0,7 0,9±2,1 0,6±1,4

SBP-3
(%) 

3

S-IN 0,1±0,4 0,0±0,0 0,3±0,7 0,1±0,4 0,0±0,0

S-FR 0,0±0,0

S-RE 0,1±0,3 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

S-CD 0,2±0,4 0,1±0,3 0,0±0,0 0,1±0,3 0,1±0,3 
1

S-IN 0,1±0,3 0,2±0,4 0,1±0,3 0,3±0,7 0,6±1,0 

S-FR 0,0±0,0

S-RE 0,0±0,0 0,1±0,4 0,5±1,4 0,0±0,0 0,0±0,0 

S-CD 0,1±0,4 0,4±1,1 0,0±0,0 0,4±0,7 0,4±1,1 
2

S-IN 1,1±3,2 0,0±0,0 0,1±0,4 0,1±0,4 0,0±0,0 

S-FR 0,5±1,4

S-RE 0,4±1,1 0,1±0,4 3,4±9,5 1,9±4,9 0,0±0,0

S-CD 0,0±0,0 1,1±2,4 0,1±0,4 0,4±0,5 0,5±0,8

SBP-4
(%) 

3

S-IN 0,0±0,0 0,6±1,4 0,6±1,1 0,0±0,0 0,3±0,7

Crioresistência da Membrana Plasmática (CRIO): CRIO-1 – membrana com menor resistência; CRIO-2 – membrana com resistência intermediária;
CRIO-3 – membrana com maior resistência. 
Momento: S-FR – sêmen fresco; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado. 
Grupo Experimental (Grupo): C – controle; TC – colesterol; TD – desmosterol; TA – ácido oléico-linoléico; TL – lactoalbumina. 
Subpopulações de AME: SBP-1 - membrana plasmática intacta, acrossomo intacto e alto potencial de membrana mitocondrial; SBP-2 - membrana 
plasmática intacta, acrossomo intacto e baixo potencial de membrana mitocondrial; SBP-3 - membrana plasmática intacta, acrossomo lesado e alto 
potencial de membrana mitocondrial; SBP-4 - membrana plasmática intacta, acrossomo lesado e baixo potencial de membrana mitocondrial. 
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Tabela 20 – Média e desvio-padrão da porcentagem de espermatozóides classificados dentro 
das subpopulações (SBP-5, 6, 7 e 8) pela avaliação simultânea das membranas espermáticas 
(AME) no sêmen ovino de acordo com o nível de crioresistência da membrana plasmática 
(CRIO) mensurado a partir da avaliação da integridade de membrana plasmática (IMP), o 
momento de avaliação (Momento) e o grupo experimental (Grupo). 

GRUPOPARÂMETRO CRIO Momento
C TC TD TA TL

S-FR 4,1±4,3

S-RE 3,2±2,5 5,6±5,9 7,8±6,5 4,8±4,8 5,4±5,1 

S-CD 0,8±0,8 4,6±4,9 2,0±4,2 3,7±3,8 2,1±2,6 
1

S-IN 0,1±0,3 0,3±0,7 0,2±0,7 0,2±0,7 0,0±0,0 

S-FR 3,9±2,1

S-RE 3,4±3,9 3,6±5,3 5,1±3,3 4,8±3,5 4,3±3,3 

S-CD 2,9±2,2 5,1±5,7 3,8±4,3 4,6±5,7 4,9±5,0 
2

S-IN 1,1±1,7 1,0±1,4 1,3±1,6 1,1±1,6 0,6±0,9 

S-FR 2,4±2,9

S-RE 1,8±2,3 1,8±1,6 2,1±2,2 1,4±1,7 2,8±3,2

S-CD 3,4±5,5 4,1±4,0 2,9±3,6 2,3±1,6 3,4±2,5

SBP-5
(%) 

3

S-IN 0,4±0,5 0,8±1,2 0,9±1,1 1,1±1,5 0,5±0,8

S-FR 6,2±3,3

S-RE 19,9±14,9 25,3±20,8 21,6±18,8 20,3±14,1 15,1±11,8 

S-CD 27,2±12,1 25,4±6,4 29,6±10,8 26,2±9,8 27,3±6,9 
1

S-IN 32,4±7,9 38,1±8,6 37,3±12,5 35,1±13,1 34,2±4,9 

S-FR 2,8±2,8

S-RE 12,0±12,2 16,4±12,7 13,1±12,7 11,3±9,2 10,9±10,2 

S-CD 29,8±10,6 27,5±8,0 28,5±9,6 27,6±7,6 22,1±5,5 
2

S-IN 36,9±9,3 36,8±12,0 38,6±12,1 36,0±11,0 39,6±10,5 

S-FR 1,6±1,9

S-RE 9,3±3,2 11,6±5,5 11,9±6,6 10,0±4,7 7,4±2,4

S-CD 21,1±5,5 27,1±7,0 32,6±9,1 26,1±8,3 23,8±7,6

SBP-6
(%) 

3

S-IN 31,1±5,7 29,5±9,5 43,5±14,9 33,1±14,3 34,9±8,3

S-FR 0,2±0,7

S-RE 0,2±0,4 0,1±0,3 0,0±0,0 0,0±0,0 0,4±0,7 

S-CD 0,3±0,7 1,1±1,5 0,4±1,0 1,4±1,4 0,3±1,0 
1

S-IN 0,1±0,3 0,0±0,0 0,0±0,0 0,1±0,3 0,0±0,0 

S-FR 1,4±1,3

S-RE 0,3±0,7 0,1±0,4 0,1±0,4 0,0±0,0 0,1±0,4 

S-CD 1,0±1,4 1,3±1,5 1,5±2,1 1,9±1,8 1,5±2,3 
2

S-IN 0,9±1,5 0,5±0,8 0,4±0,5 0,4±0,5 0,0±0,0 

S-FR 0,6±1,1

S-RE 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,1±0,4

S-CD 1,1±1,4 2,3±3,3 0,4±0,7 1,0±0,8 1,0±1,7

SBP-7
(%) 

3

S-IN 0,3±0,7 0,9±1,2 0,1±0,4 0,1±0,4 0,0±0,0

S-FR 8,6±7,2

S-RE 29,9±13,0 24,9±15,3 29,6±13,8 30,2±11,2 32,8±19,1 

S-CD 65,8±12,7 56,2±18,3 62,8±16,2 60,3±12,1 62,1±9,5 
1

S-IN 63,2±9,1 50,4±15,1 55,7±17,6 57,9±17,1 60,8±8,5 

S-FR 4,4±5,9

S-RE 16,3±7,5 19,0±8,2 15,3±7,4 18,0±6,8 18,1±5,6 

S-CD 48,5±12,9 41,0±16,1 44,1±17,9 41,8±16,0 47,8±19,6 
2

S-IN 40,0±10,9 34,4±13,5 35,0±18,4 38,3±15,4 35,9±14,9 

S-FR 6,1±5,3

S-RE 24,0±13,3 16,8±12,8 14,9±5,5 16,9±6,1 18,0±9,6

S-CD 29,9±8,3 29,1±11,1 33,5±15,0 37,5±11,0 34,6±10,3

SBP-8
(%) 

3

S-IN 27,0±10,4 27,8±12,5 27,1±10,5 30,5±11,8 30,1±9,4

Crioresistência da Membrana Plasmática (CRIO): CRIO-1 – membrana com menor resistência; CRIO-2 – membrana com resistência intermediária;
CRIO-3 – membrana com maior resistência. 
Momento: S-FR – sêmen fresco; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado. 
Grupo Experimental (Grupo): C – controle; TC – colesterol; TD – desmosterol; TA – ácido oléico-linoléico; TL – lactoalbumina. 
Subpopulações de AME: SBP-5 - membrana plasmática lesada, acrossomo intacto e alto potencial de membrana mitocondrial; SBP-6 - membrana 
plasmática lesada, acrossomo intacto e baixo potencial de membrana mitocondrial; SBP-7 - membrana plasmática lesada, acrossomo lesado e alto 
potencial de membrana mitocondrial; SBP-8 - membrana plasmática lesada, acrossomo lesado e baixo potencial de membrana mitocondrial. 
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Tabela 21 – Média e desvio-padrão da porcentagem de espermatozóides com integridade da 
membrana plasmática (IMP), integridade do acrossoma (IAC) e com alto potencial de 
membrana mitocondrial (PMM) no sêmen ovino de acordo com o nível de crioresistência da 
membrana plasmática (CRIO) mensurado a partir da avaliação da integridade de membrana 
plasmática (IMP), o momento de avaliação (Momento) e o grupo experimental (Grupo). 

GRUPOPARÂMETRO CRIO Momento
C TC TD TA TL

S-FR 80,9±11,2

S-RE 46,8±16,8 44,1±23,3 41,1±19,8 44,7±17,2 46,2±20,6 

S-CD 5,9±3,1 12,7±14,1 5,2±3,9 8,3±8,5 8,1±6,3 
1

S-IN 4,1±3,8 11,1±14,4 6,8±6,9 6,7±5,2 5,0±6,0 

S-FR 87,6±7,3

S-RE 68,1±17,7 60,9±17,1 66,4±18,1 66,0±14,3 66,6±14,8 

S-CD 17,9±4,7 25,1±9,4 22,1±17,4 24,1±15,6 23,8±17,3 
2

S-IN 21,1±16,0 27,4±18,0 24,8±24,4 24,3±19,7 23,9±18,4 

S-FR 89,3±9,0

S-RE 65,0±12,3 69,9±14,7 71,1±10,6 71,8±8,6 71,8±9,3

S-CD 44,5±12,5 37,4±17,5 30,6±9,8 33,1±14,0 37,3±11,2

IMP
(%) 

3

S-IN 41,1±11,0 41,1±16,9 28,4±15,9 35,1±24,2 34,5±13,5

S-FR 91,2±7,1

S-RE 69,8±12,7 75,0±15,2 70,4±13,8 69,8±11,2 66,7±19,5 

S-CD 33,6±12,7 42,6±18,2 36,8±15,6 38,1±11,3 37,3±8,8 
1

S-IN 36,6±9,0 49,0±14,4 44,2±17,4 41,7±16,7 38,7±7,6 

S-FR 94,0±5,5

S-RE 83,5±7,2 80,8±8,0 84,1±7,9 82,0±6,8 81,8±5,6 

S-CD 50,4±13,2 57,3±15,7 54,3±17,9 55,9±15,8 50,3±19,1 
2

S-IN 58,0±9,9 65,1±13,5 64,5±18,2 61,1±15,2 64,1±14,9 

S-FR 92,5±4,8

S-RE 75,6±14,0 83,1±13,1 81,8±8,3 81,3±7,4 81,9±9,4

S-CD 68,6±8,2 67,4±14,0 65,8±14,9 60,3±12,2 63,3±10,4

IAC
(%) 

3

S-IN 72,6±10,3 70,8±13,8 71,9±11,5 69,3±11,9 69,6±9,6

S-FR 72,8±28,5

S-RE 22,3±26,4 21,6±24,0 29,1±27,9 29,1±28,2 31,1±29,8 

S-CD 4,0±2,9 14,8±12,1 6,4±7,6 12,4±12,6 8,3±8,3 
1

S-IN 1,0±1,3 4,6±7,4 3,8±4,6 4,1±4,8 0,6±0,7 

S-FR 82,5±34,0

S-RE 22,8±28,0 15,1±17,8 39,1±32,4 30,3±29,9 29,3±19,3 

S-CD 16,9±7,1 25,1±16,0 17,9±12,4 23,8±19,8 22,1±19,9 
2

S-IN 11,5±9,6 15,9±11,6 12,8±13,2 14,8±14,5 4,4±4,5 

S-FR 84,3±16,1

S-RE 14,0±18,4 12,8±13,8 15,8±15,7 17,8±17,0 17,8±19,4

S-CD 32,6±15,0 29,4±14,6 27,4±16,0 25,1±12,2 32,4±15,1

PMM
(%) 

3

S-IN 18,4±10,2 15,4±12,2 13,3±10,4 14,9±12,0 6,4±5,2

Crioresistência da Membrana Plasmática (CRIO): CRIO-1 – membrana com menor resistência; CRIO-2 – membrana com 
resistência intermediária; CRIO-3 – membrana com maior resistência. 
Momento: S-FR – sêmen fresco; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado. 
Grupo Experimental (Grupo): C – controle; TC – colesterol; TD – desmosterol; TA – ácido oléico-linoléico; TL – lactoalbumina. 
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Tabela 22 – Média e desvio-padrão da porcentagem de espermatozóides classificados como 
não capacitados com acrossomo intacto (F), capacitados com acrossoma intacto (B) e com 
acrossoma reagido (AR) pelo teste da clortetraciclina (CTC) no sêmen ovino nos diferentes 
momentos de avaliação do sêmen (Momento) de acordo com o nível de crioresistência da 
membrana plasmática (CRIO), mensurado a partir da avaliação da integridade de membrana 
plasmática (IMP). 

GRUPOPARÂMETRO CRIO Momento
C TC TD TA TL

S-FR 64,7±16,0

S-RE 46,0±24,1 56,3±18,2 47,0±17,8 46,7±18,6 41,4±22,5 

S-CD 4,0±3,6 8,7±9,8 4,9±4,0 7,9±4,0 10,0±8,4 
1

S-IN 6,3±5,3 7,2±4,8 8,1±5,2 5,8±4,1 5,1±3,8 

S-FR 84,9±7,2

S-RE 66,8±5,5 68,6±9,7 70,0±10,4 70,8±10,8 61,6±10,9 

S-CD 14,5±11,4 18,0±11,3 14,4±11,2 20,4±14,4 16,9±11,5 
2

S-IN 15,6±6,1 18,9±14,0 28,0±16,5 19,3±10,2 17,6±14,2 

S-FR 87,0±8,3

S-RE 65,6±13,9 67,5±18,5 71,5±13,6 68,1±17,9 66,4±13,5

S-CD 22,0±13,9 19,3±9,8 24,4±11,7 18,1±13,3 20,8±12,0

F
(%) 

3

S-IN 26,9±14,2 22,6±11,4 21,6±11,7 26,6±13,2 17,4±10,4

S-FR 21,0±15,4

S-RE 38,8±18,0 27,6±13,2 34,4±18,5 42,0±16,7 42,6±19,7 

S-CD 30,1±11,7 33,4±15,9 33,6±12,6 37,9±13,7 41,0±14,0 
1

S-IN 37,4±13,0 39,7±13,8 33,2±12,2 41,9±17,2 43,4±13,2 

S-FR 7,1±6,4

S-RE 19,1±7,0 16,8±11,0 17,4±7,7 17,8±8,1 20,9±8,1 

S-CD 26,1±9,6 25,8±10,8 29,9±9,5 25,1±12,7 32,6±10,8 
2

S-IN 29,9±7,1 26,8±4,9 31,9±11,7 32,6±8,4 33,0±9,8 

S-FR 7,4±5,9

S-RE 24,5±11,0 24,4±18,8 21,0±12,8 24,5±17,1 21,1±12,0

S-CD 39,5±11,5 36,9±11,3 40,3±9,7 36,0±16,0 41,3±13,6

B
(%) 

3

S-IN 38,1±15,2 33,4±11,9 40,4±13,7 39,3±9,5 45,1±14,0

S-FR 14,3±11,3

S-RE 15,2±10,4 16,1±13,5 18,6±11,6 11,3±6,0 16,0±12,6 

S-CD 65,9±13,3 57,9±18,1 61,6±12,6 54,2±14,8 49,0±11,6 
1

S-IN 56,2±13,8 53,1±16,1 58,7±15,5 52,3±14,7 51,4±14,2 

S-FR 8,0±6,3

S-RE 14,1±5,8 14,6±7,2 12,6±8,3 11,5±6,0 17,5±6,9 

S-CD 59,4±12,7 56,3±16,0 55,8±17,3 54,5±21,4 50,5±18,7 
2

S-IN 54,5±9,6 54,4±15,0 40,1±14,4 48,1±14,0 49,4±16,0 

S-FR 5,6±5,3

S-RE 9,9±8,7 8,1±5,3 7,5±4,0 7,4±3,7 12,5±5,5

S-CD 38,5±13,4 43,9±17,1 35,4±16,8 45,9±24,6 38,0±19,6

AR
(%) 

3

S-IN 35,0±11,0 44,0±16,6 38,0±15,0 34,1±11,5 37,5±15,2

Crioresistência da Membrana Plasmática (CRIO): CRIO-1 – membrana com menor resistência; CRIO-2 – membrana com 
resistência intermediária; CRIO-3 – membrana com maior resistência. 
Momento: S-FR – sêmen fresco; S-RE – sêmen refrigerado; S-CD – sêmen congelado-descongelado; S-IN – sêmen incubado. 
Grupo Experimental (Grupo): C – controle; TC – colesterol; TD – desmosterol; TA – ácido oléico-linoléico; TL – lactoalbumina. 
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ABSTRACT 

AZEVEDO, H. C. Spermatic integrity and function in ram cryopreserved semen 
after incorporation of cholesterol, desmosterol, oleic-linoleic acid and -
lactalbumin. Botucatu, 2006. 195p. Thesis (PhD) – College of Veterinary 
Medicine and Animal Science, Sao Paulo State University. 

In order to evaluate the protecting action of some substances on ram 

spermatozoa, semen samples of 25 rams were collected and submitted to 

cryopreservation after treatment with cholesterol, desmosterol, oleic-linoleic 

acid or -lactalbumin. Before the processing and after the procedures of 

cooling, freezing-thawing and incubation, semen was evaluated as to kinetics 

by subjective and computerized analyses (CASA), morphology, simultaneously 

to plasma membrane integrity (PMI), acrosome integrity (ACI) and mitochondrial 

membrane potential (MMP) by isothiocyanate-conjugated Pisum sativum (FITC-

PSA), propidium iodide (PI) and JC-1 combination and as to sperm capacitation 

and acrosome reaction determined by chlortetracycline (CTC) assay. The 

influence resulted from the additives in a few parameters was not enough to 

suggest the superiority of any treatments. The cryopreservation process, 

especially the freezing-thawing, promotes damages to kinetics, PMI, ACI, MMP 

and induces accelerated capacitation and acrosome reaction in spermatozoa. 

Differences among groups of rams were observed regarding capacitation status

in fresh semen as well as the sensibility of their semen to cryoinjury and 

cryocapacitation. Higher and more accelerated capacitation-like changes were 

observed in groups of rams presenting lower plasmatic membrane 

cryoresistance after thawing. The segregation of rams in different levels of PMI 

influenced the behavior of several other parameters. It was concluded that 

cholesterol, desmosterol, oleic-linoleic acid and -lactalbumin do not protect the 

ram semen against the cryoinjuries as well as freezing-thawing is more harmful 

than cooling. Important differences among groups of individuals were noticed as 

for the spermatozoa resistance to the damages provoked by cryopreservation 

such as the cryocapacitation susceptibility. 

Key Words: semen, ram, cryopreservation, cholesterol, desmosterol, oleic-

linoleic acid, -lactalbumin, sperm capacitation, acrosome reaction and 

spermatic membranes integrity. 
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