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EFEITO DA CENTRIFUGAÇÃO E FILTRAGEM DO SÊMEN BOVINO SOBRE A 
CRIOPRESERVAÇÃO ESPERMÁTICA 

 

 

RESUMO – O plasma seminal já foi descrito como benéfico e ao mesmo tempo 
prejudicial aos espermatozoides e isto está relacionado com o tempo de contato 
entre eles. A criopreservação do sêmen em touros pode ser prejudicada por 
exposição contínua dos espermatozoides ao plasma seminal (PS) e a aplicação de 
métodos para sua remoção pode aumentar a qualidade dos espermatozoides 
recuperados pós-descongelação, melhorando os resultados de biotécnicas que 
utilizam sêmen criopreservado. Pelo fato da centrifugação causar muitos danos aos 
espermatozoides, a filtragem com Sperm Filter® apresenta-se como um novo método 
de remoção do PS que almeja melhores resultados, porém não foi encontrado relato 
da sua aplicação em bovinos até o momento. O objetivo deste estudo foi avaliar o 
efeito dos métodos de centrifugação e filtragem com Sperm Filter® sobre a 
criopreservação do sêmen bovino. Para isso, o sêmen de 38 touros Nelore foi 
colhido por eletroejaculação. Após a colheita, o sêmen foi fracionado em três 
alíquotas iguais para divisão em três grupos: controle (N), em que o sêmen foi 
diluído com PS; centrifugação (C), em que o PS foi removido por centrifugação a 
600 X g por 10 minutos; e filtragem (F), em que o PS foi removido por filtragem com 
Sperm Filter®. As amostras foram criopreservadas, e pós-descongelação foram 
avaliados a cinética espermática, a integridade das membranas plasmática e 
acrossomal, o potencial mitocondrial, o estresse oxidativo e a capacidade 
fecundante através da produção in vitro de embriões (PIVE). Com relação à cinética, 
maiores valores da velocidade do trajeto (P = 0,0005) e velocidade progressiva (P = 
<0,0001) foram observados nos grupos C e F e os parâmetros frequência de 
batimento, retilinearidade e linearidade foram superiores no grupo F (P = 0,0008; P = 
0,0133 e P = 0,0005, respectivamente).  A integridade de membrana foi prejudicada 
pela centrifugação e filtragem do sêmen (P < 0,0001), porém o estresse oxidativo foi 
reduzido com esses métodos de remoção do PS (P < 0,0001). Na PIVE, as maiores 
taxas de desenvolvimento embrionário (blastocistos e blastocistos eclodidos) foram 
observadas no grupo N e F (P = 0,008 e P = 0,0042, respectivamente). Portanto, a 
remoção do plasma seminal pelo método da centrifugação reduz a qualidade do 
sêmen criopreservado bovino, interferindo negativamente na fertilidade dos 
espermatozoides e o método da filtragem com Sperm Filter® apresentou melhor 
resultado evidenciado por altas taxas de desenvolvimento embrionário. 

 
Palavras-chave: centrifugação, criopreservação, filtragem, plasma seminal, sêmen, 
touro 

 
 
 
 
 
 
 
 



v 

 

EFFECT OF CENTRIFUGATION AND FILTRATION OF BOVINE SEMEN ON 
SPERM CRIOPRESERVATION   

 

 

ABSTRACT – Seminal plasma has been described as beneficial and harmful to the 
spermatozoa and this is related to the contact time between them. Cryopreservation 
of semen from bulls can be undermined by continuous exposure of sperm to the 
seminal plasma (SP) and the application of methods for removal can increase the 
quality of post-thaw sperm recovered, improving fertilization. Centrifugation cause a 
lot of damage to sperm and filtering with Sperm Filter® is a new SP removal method 
that aims to better results, but has not yet been applied in bull. The aim of this study 
was to evaluate the effect of the methods of centrifugation and filtering with Sperm 
Filter® on cryopreservation of bovine semen. For this, semen of 38 Nelore bulls was 
collected by electroejaculation. Semen was fractioned into three equal aliquots for 
division into three groups: control (N), wherein the semen was diluted with SP; 
centrifugation (C), in which the SP was removed by centrifugation at 600 X g for 10 
minutes; and filtration (F), in which the SP was removed by filtration with Sperm 
Filter®. Samples were cryopreserved and was evaluated after thawing sperm kinetics, 
the integrity of plasma and acrosomal membranes, mitochondrial potential, oxidative 
stress and the fertilizing capacity by in vitro embryo production (IVP). The kinetics, 
higher values of the path velocity (P = 0.0005) and progressive speed (P = <0.0001) 
were observed in the groups C and F and the beat frequency parameters, 
straightness and linearity were higher in group F (P = 0.0008, P = 0.0133 and P = 
0.0005, respectively). Membrane integrity was impaired by centrifugation and 
filtration of semen (P <0.0001), though oxidative stress was reduced with these SP 
removal methods (P <0.0001). In IVP, the highest rate of embryonic development 
(blastocyst and hatched blastocyst) were observed in the C and F group (P = 0.008 
and P = 0.0042, respectively). Therefore, removal of seminal plasma by the method 
of centrifugation reduces the quality of semen cryopreserved cattle, a negative effect 
on fertility of sperm, and the method of filtering with Sperm Filter® showed better 
results evidenced by high rates of embryonic development. 

 
Keywords: centrifugation, cryopreservation, filtration, seminal plasma, semen, bull 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vi 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ALH   Deslocamento lateral da cabeça  

AMPc   Adenosina de monofosfato cíclico 

APM   Alto potencial mitocondrial 

APTA   Agência paulista de tecnologia dos agronegócios 

aSFP   Proteína ácida do fluido seminal 

ATP   Trifosfato de adenosina 

BCF   Frequência de batimento 

BPM   Baixo potencial mitocondrial 

BSA   Albumina do soro bovino 

BSP   Proteína de ligação ao espermatozoide 

ºC   Graus Celsius 

CAPES  Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior 

CASA   Análise computadorizada da cinética espermática 

CAT   Catalase 

CEUA   Comissão de ética no uso de animais 

CIROS+  Células íntegras com ROS positivo 

cm   Centímetro 

CNPq   Conselho nacional de desenvolvimento científico e tecnológico 

CO2   Dióxido de carbono 

COC   Complexo cumulus-oócito 

CONCEA  Conselho nacional de controle de experimentação animal 

CORR   Correlation 

CTROS+  Células totais com ROS positivo 

D7   7º dia pós-fertilização 

D9   9º dia pós-fertilização 

DCFDA  2’7’-Dichlorodihydrofluorescein diacetate 

DMSO   Dimetilsulfóxido 

DNA    Ácido desoxirribonucleico 

EPM   Erro padrão da média 

FAPESP  Fundação de amparo à pesquisa do estado de São Paulo 



vii 

 

FITC-PSA Aglutinina de Pisum sativum associada ao isoticionato de 

fluoresceína 

FIV   Fertilização in vitro 

FSH   Hormônio folículo estimulante 

GLM   General linear models 

GSH   Glutationa reduzida 

GSH-Px  Glutationa peroxidase 

H342   Hoescht 33342 

hCG   Gonadotrofina coriônica humana 

HEPES  N-(2-hidroxietil)piperazina-N'-(2-ácido etanosulfônico) 

Hz   Hertz 

IA   Inseminação artificial 

IP   Iodeto de propídio 

JC-1   Carbocianina catiônica lipofílica 

kDa   Kilodalton 

LIN   Linearidade 

mg   Miligrama 

min   Minuto 

mL   Mililitro 

mm   Milímetro 

mM   Milimolar 

MOT   Motilidade total 

MPAI   Membrana plasmática e acrossomal íntegras 

MPAL   Membrana plasmática e acrossomal lesionadas 

MPIAL  Membrana plasmática íntegra e acrossomal lesionada 

MPLAI  Membrana plasmática lesionada e acrossomal íntegra 

MPM   Médio potencial mitocondrial 

mw   Milliwatts 

nº   Número 

nm   Nanômetro 

PGK   Proteína fosfoglicerato-cinase 

PLA2   Fosfolipase A2 



viii 

 

PQC   Pesquisador  

PROG  Motilidade progressiva 

PS   Plasma seminal 

RAP   Velocidade rápida 

ROS   Espécies reativas ao oxigênio 

SAS   Statistical Analysis Software 

SFB   Soro fetal bovino 

SOD    Superóxido dismutase 

SOF   Fluido sintético do oviduto 

SP   São Paulo 

STR   Retilinearidade 

TALP   Tyrode’s Albumin Lactate and Piruvate  

TCM 199  Tissue culture medium 199 

UNESP  Universidade estadual paulista 

VAP   Velocidade do trajeto 

VCL   Velocidade curvilinear  

VSL   Velocidade progressiva 

µg   Micrograma 

µL   Microlitro 

µm   Micrômetro 

µM   Micromolar 

µm/s   Micrômetro por segundo 

%   Porcentagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

LISTA DE TABELAS 

Página 

Tabela 1 Média (±EPM) das características da cinética espermática 

avaliadas pelo CASA pós-descongelação do sêmen bovino 

dos grupos controle, centrifugação e filtragem. 

55 

Tabela 2 Média (± EPM) das subpopulações encontradas na análise 

da integridade das membranas plasmática e acrossomal pós-

descongelação do sêmen bovino dos grupos controle, 

centrifugação e filtragem. 

55 

Tabela 3 Média (± EPM) das subpopulações encontradas na análise 

do potencial mitocondrial pós-descongelação do sêmen 

bovino dos grupos controle, centrifugação e filtragem. 

56 

Tabela 4 Média (± EPM) das subpopulações encontradas na análise 

do estresse oxidativo pós-descongelação do sêmen bovino 

dos grupos controle, centrifugação e filtragem. 

56 

Tabela 5 Taxas de desenvolvimento da produção in vitro de embriões 

utilizando o sêmen bovino dos grupos controle, centrifugação 

e filtragem. 

56 

Tabela 6 Correlação dos parâmetros avaliados pós-descongelação no 

sêmen bovino que apresentaram pelo menos uma diferença 

entre os grupos controle, centrifugação e filtragem.  

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

CAPÍTULO 1 – Considerações gerais 

 

1. Introdução 

 

No Brasil, a pecuária, é uma atividade econômica muito importante, 

consistindo em um subsetor valoroso na composição do produto interno bruto do 

país (FONSECA, 2000).  As raças zebuínas (Bos taurus indicus) e seus 

cruzamentos apresentam grande importância na formação dos rebanhos brasileiros, 

representando cerca de 80% do efetivo bovino nacional (CARTAXO et al., 2001). 

Esta subespécie também pode ser observada em todo o mundo, sendo que mais da 

metade da população mundial de bovinos possui uma proporção da sua constituição 

genética proveniente dos zebuínos (ABEYGUNAWARDENA; DEMATAWEWA, 

2004).  

A eficiência reprodutiva é o principal fator que afeta a produção e a eficiência 

econômica em um rebanho (VISHWANATH, 2003) e o aumento da produtividade 

pode ser obtido com o emprego de biotecnologias que potencializem o sistema 

produtivo (CELEGHINI, 2005). As biotecnologias reprodutivas são ferramentas para 

aumentar o número de descendentes de animais geneticamente superiores, desse 

modo, existe uma relação natural e uma interação entre o uso dessas tecnologias e 

o progresso genético do rebanho, aumento da produtividade e redução de custos da 

produção (VIANA et al., 2010). 

A criopreservação de gametas tornou-se um procedimento complementar 

fundamental na aplicação das biotecnologias reprodutivas, pois elimina as limitações 

de tempo e localização (PARKS, 1997). Entretanto, os mecanismos envolvidos no 

processo de criopreservação são prejudiciais aos espermatozoides e mesmo com a 

utilização das técnicas mais aprimoradas de conservação, somente cerca da metade 

da população espermática sobrevive à congelação e descongelação 

(JANUSKAUSKAS; ZILINSKAS, 2002). Ademais, a maioria das células que 

sobrevivem são comprometidas estrutural ou funcionalmente (NAGY et al., 2004). 

Consequentemente, estes danos prejudicam o desempenho reprodutivo do rebanho, 

visto que uma fertilização bem sucedida depende de um número suficiente de 
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espermatozoides plenamente competentes e que sobrevivam até a ovulação 

(WATSON, 2000).  

Em geral muitas das estratégias estudadas para alcançar o sucesso da 

criopreservação não atuam sobre o espermatozoide em si, mas sobre o meio que o 

envolve (MOCÉ et al., 2010). O plasma seminal que se mistura com os 

espermatozoides na ejaculação, já foi descrito como benéfico e ao mesmo tempo 

prejudicial para o espermatozoide (BERGERON et al., 2004). O efeito prejudicial do 

plasma seminal parece estar relacionado com o tempo de contato com as células 

(MANJUNATH et al., 2007). Na monta natural o espermatozoide passa um intervalo 

de tempo relativamente curto em contato com o plasma seminal, mas durante o 

processamento do sêmen para a criopreservação, o espermatozoide pode passar 

muito tempo no plasma seminal diluído (BURROUGHS et al., 2013).  

Usualmente, a técnica utilizada para a retirada do plasma seminal é a 

centrifugação. No entanto, vários trabalhos relatam que esse processamento causa 

injúrias aos espermatozoides, prejudicando a fertilização (ECOT et al., 2005; KNOP 

et al., 2005; SIEME; KNOP; RATH, 2006). Outro método de separação proposto por 

Alvarenga et al. (2010) é a filtragem do sêmen, que é aplicada em garanhões. O 

filtro retém apenas os espermatozoides e permite a passagem do plasma seminal, 

mas ainda não há relato da sua aplicação em bovinos.  

A partir disto, acredita-se que ejaculados de touros colhidos por 

eletroejaculação possam ter sua criopreservação prejudicada devido à ação 

deletéria do plasma seminal neste processo. Dessa forma, técnicas de remoção do 

plasma seminal como a centrifugação e a filtragem podem contribuir para melhores 

resultados com a criopreservação. Espera-se melhores resultados com a técnica de 

filtragem, que pode ser menos lesiva aos espermatozoides, podendo contribuir para 

melhorar a qualidade da criopreservação em touros e com isso melhorar os índices 

de biotecnologias reprodutivas que utilizam o sêmen criopreservado, como a 

inseminação artificial (IA) e a produção in vitro de embriões. Sendo assim, este 

trabalho tem como finalidade estudar o efeito das técnicas de centrifugação e 

filtragem do sêmen para remoção do plasma seminal, sobre a criopreservação do 

sêmen bovino. 
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2. Revisão de literatura 

 

A revisão de literatura a seguir relata os assuntos relevantes para a pesquisa 

de forma detalhada. Nos capítulos que seguem, os temas criopreservação 

espermática, plasma seminal, centrifugação do sêmen e filtragem com Sperm Filter® 

são abordados de forma mais minuciosa. 

 

   2.1 Criopreservação espermática 

 

Desde a descoberta do glicerol como agente crioprotetor efetivo para o 

espermatozoide do galo por Polge, Smith e Parks (1949), um vasto campo na 

evolução da biopreservação foi criado.  O desenvolvimento de pesquisas foi iniciado 

a partir da necessidade de melhor conhecimento sobre os crioprotetores, de um 

processo pelo qual as células possam ser expostas com sucesso a penetração do 

crioprotetor e de um modo de congelação e descongelação (BAUST; GAO; BAUST, 

2009). Diversos estudos vêm sendo realizados em busca de novos agentes 

crioprotetores, meios de diluição e metodologias para o aprimoramento do processo 

de criopreservação espermática (CELEGHINI, 2005).  

A criopreservação do sêmen busca a produção de um banco de células 

espermáticas para ser utilizado em diferentes biotecnologias reprodutivas, 

especialmente a IA, tornando-se uma ferramenta muito importante na distribuição de 

material genético. A utilização do sêmen bovino criopreservado possibilita a 

disseminação da genética de diferentes touros para o comércio mundial, visto que 

um único ejaculado de um touro pode ser utilizado para inseminar várias fêmeas, e 

também atua na prevenção da disseminação de doenças passíveis de transmissão 

por meio da monta natural (AMIRAT et al., 2004; BÜYÜKLEBLEBICI et al., 2014; 

VERBERCKMOES et al., 2005).  

A indústria do sêmen criopreservado procura obter taxas de fertilidade 

semelhantes à do sêmen fresco, utilizando técnicas tradicionais de IA e um baixo 

número de espermatozoides em cada dose inseminante, para que mais doses 

possam ser produzidas a partir de cada ejaculado, mas isso só pode ser alcançado 

melhorando a taxa de sobrevivência celular na criopreservação (MOCÉ et al., 2010; 
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VISHWANATH; SHANNON, 2000). Para o sucesso da criopreservação do sêmen 

faz-se necessário a manutenção do potencial fertilizante dos espermatozoides, que 

devem apresentar integridade e funcionalidade das diferentes estruturas celulares 

(AMANN; PICKETT, 1987; HAMMERSTEDT; GRAHAM; NOLAN, 1990; MEDEIROS 

et al., 2002).  

A interação entre os espermatozoides e o meio diluidor representa um fator 

crucial para a preservação da integridade e habilidade de fecundação (MANJUNATH 

et al., 2002). Os constituintes essenciais dos meios de criopreservação são as 

substâncias iônicas e não iônicas responsáveis pela conservação da osmolaridade e 

tamponamento, as fontes de lipoproteínas necessárias para a prevenção do choque 

frio, os crioprotetores como glicerol, etilenoglicol e dimetilsulfóxido (DMSO), as 

fontes de energia apresentadas por açúcares, como glicose e frutose, e os demais 

aditivos, como antibióticos, enzimas e detergentes (VISHWANATH; SHANNON, 

2000). Geralmente, os diluidores utilizados para criopreservação do sêmen contém 

leite desnatado, gema de ovo e glicerol como agentes protetores a refrigeração e a 

criopreservação (SIEME; OLDENHOF; WOLKERS, 2015). Os espermatozoides de 

touros são rotineiramente criopreservados usando 4 a 8 % de glicerol (HOLT, 2000). 

O sucesso da criopreservação não depende apenas da preservação da 

motilidade dos espermatozoides, mas também da manutenção da sua função 

metabólica (WATSON, 2000). Os espermatozoides devem manter integridade do 

flagelo (para garantir a produção de adenosina trifosfato (ATP) e a motilidade), do 

núcleo (para manter estável o armazenamento de DNA), do acrossomo (para manter 

a capacidade de fecundação) e da superfície do segmento equatorial (para que 

ocorra a ligação ao oócito) (HAMMERSTEDT; GRAHAM; NOLAN, 1990). No 

entanto, vários compartimentos anatômicos e bioquímicos dos espermatozoides 

podem ser alterados durante a refrigeração, congelação e descongelação do sêmen 

(WATSON, 2000; AMIRAT et al., 2004).  Os danos gerados nestes compartimentos 

são responsáveis pela perda de motilidade, viabilidade, integridade do acrossoma e, 

finalmente, a perda da capacidade fecundante (HOLT, 2000). 

A refrigeração leva a célula a um estado de quiescência, através da redução 

do seu metabolismo que propicia uma redução dos gastos energéticos e da 

produção de catabólitos tóxicos, o que contribui para a preservação celular. Porém, 
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da mesma forma que a congelação pode diminuir ou paralisar algumas reações 

bioquímicas celulares, ela também pode acelerar outras, gerando injúrias à célula ou 

até mesmo levar a sua morte (WATSON, 1995; HOLT, 2000). A diminuição da 

temperatura leva à fase de transição dos lipídeos da membrana, passando da fase 

líquida ou fluida para a cristalina ou gel o que resulta em uma organização mais 

rígida da membrana (WATSON, 2000; SIEME; OLDENHOF; WOLKERS, 2015). 

Com relação à curva de congelação, quando um diluidor com crioprotetor 

alcança temperaturas entre -5 ºC e -10 ºC inicia-se a formação de cristais de gelo no 

meio extracelular que resulta em aumento da concentração de solutos no fluido 

restante fora da célula, fazendo com que os espermatozoides fiquem expostos a 

uma condição hipertônica. Esta condição leva a uma desidratação celular devido ao 

transporte de água para fora da célula para manter o equilíbrio entre as 

concentrações de soluto intra e extracelulares. Este processo de desidratação 

ocorre quando a curva é lenta o que evita a formação de cristais de gelo intracelular, 

porém, a alta concentração de solutos pode causar danos às células.  Quando a 

curva é rápida, não haverá tempo para ocorrer a desidratação da célula e a 

concentração dos meios extra e intracelular serão semelhantes. Isto levará a 

formação de cristais de gelo intracelulares, que geram estresse osmótico e danos ao 

espermatozoide (MAZUR, 1963, WATSON, 2000; LEITE et al., 2011; SIEME; 

OLDENHOF; WOLKERS, 2015). Dessa forma, a velocidade da congelação deve ser 

lenta o bastante para evitar a formação de gelo intracelular, porém rápida o bastante 

para evitar os danos causados pela exposição prolongada às altas concentrações de 

soluto (HOLT, 2000). 

Um processo diferente ocorre durante a descongelação, onde os 

espermatozoides são expostos a condições hipotônicas resultantes da absorção de 

água. A descongelação deve ser realizada de acordo com a velocidade de 

congelação que foi utilizada, para não ocorrer danos letais às células. Se o sêmen 

foi congelado em velocidade lenta e for descongelado de forma rápida, poderá 

ocorrer grande influxo de água, que causará o rompimento da membrana 

plasmática. Por outro lado, se a velocidade de congelação for rápida e a 

descongelação lenta, o gelo intracelular poderá se recristalizar em cristais maiores, 
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provocando a lesão mecânica da membrana espermática (MAZUR, 1963, SQUIRES 

et al., 1999; LEITE et al., 2011) 

De uma forma geral, 40 a 50% da população espermática não sobrevive ao 

processo de criopreservação e as células que sobrevivem são comprometidas 

estrutural ou funcionalmente pós-descongelação, prejudicando sua capacidade de 

fertilização (WATSON, 2000; NAGY et al., 2004). Após a criopreservação, 

espermatozoides de touro mostram danos na membrana plasmática (PONS-

REJRAJI; BAILEY; LECLERC, 2009; FORERO-GONZALEZ et al., 2012) no 

citoesqueleto (FELIPE-PÉREZ et al., 2012), aumento dos níveis de cálcio 

intracelular (BAILEY; BUHR, 1993.; PONS-REJRAJI; BAILEY; LECLERC, 2009) e 

potássio (BLÄSSE et al., 2012), a redistribuição de proteínas da membrana 

plasmática, diminuição da tolerância ao estresse hipotônico, e uma diminuição do pH 

intracelular e AMPc (PONS-REJRAJI; BAILEY; LECLERC, 2009; BLÄSSE et al., 

2012). As modificações e os danos subletais induzidos pela criopreservação 

resultam em uma vida útil dos espermatozoides reduzida e uma diminuição da 

capacidade do espermatozoide interagir com o ambiente do trato reprodutor 

feminino (MEDEIROS et al., 2002; BAILEY; BILODEAU; CORMIER, 2000). 

Os efeitos da criopreservação sobre a função do espermatozoide são 

semelhantes aos efeitos da capacitação espermática, e ambas conduzem a 

aumento da permeabilidade da membrana e aumento da geração de espécies 

reativas ao oxigênio (em inglês, ROS) (MEDEIROS et al., 2002). Imediatamente 

após a descongelação, quase 50% dos espermatozoides estão capacitados e mais 

de 20% perderam o acrossoma (PONS-REJRAJI; BAILEY; LECLERC, 2009). 

Espermatozoides submetidos à criopreservação são expostos às condições 

combinadas de diluição do plasma seminal, baixa temperatura, e ambiente 

hipertônico. Estas condições conduzem a perda e recuperação de componentes da 

membrana plasmática do espermatozoide semelhantes aos observados na 

capacitação (MEDEIROS et al., 2002). 

Hu et al. (2010) relataram que o processo de congelação e descongelação do 

sêmen por si só leva à geração de ROS que prejudicam a motilidade espermática, 

integridade de membrana e o potencial fertilizante. A adição de colesterol para 

aumentar a estabilidade das membranas e a utilização de compostos antioxidantes 
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para neutralizar os efeitos das ROS, podem melhorar a qualidade dos 

espermatozoides criopreservados (MORAES et al., 2010; ANSARI et al., 2011). 

Entretanto, estas substâncias podem não ser suficientes para melhorar a 

capacidade de fertilização na população de espermatozoides móveis, pois os 

eventos relacionados com o colesterol da membrana e a produção de ROS podem 

ser parte de uma cascata de eventos iniciados com a diluição do plasma seminal e 

redução da temperatura (MEDEIROS et al., 2002).  

As dificuldades associadas com a congelação do sêmen são principalmente 

as variações de temperatura que os espermatozoides são submetidos durante o 

processamento, os efeitos prejudiciais dos componentes presentes no meio de 

diluição e dos crioprotetores e os efeitos da descongelação (VISHWANATH; 

SHANNON, 2000). Em revisão de Mocé et al. (2010) os autores relataram que a 

criopreservação do sêmen é um problema multifatorial, onde os diluidores, os 

protocolos, a espécie, a raça e os touros individualmente dentro de cada raça são 

apenas alguns dos muitos parâmetros que precisam ser incluídos na equação final 

para o sucesso. Cada um desses parâmetros possui uma variedade de fatores e 

cada um influencia os outros parâmetros. Testar todos os fatores ao mesmo tempo 

para otimizar um protocolo de congelação é tecnicamente impossível, portanto, 

várias estratégias (cada uma testando alguns fatores) são utilizadas para resolver 

este problema. 

Algumas das estratégias para alcançarmos o sucesso da criopreservação 

incluem a mudança dos diluidores, dos crioprotetores e suas concentrações, assim 

como alteração das curvas de congelação e/ou descongelação do protocolo. Outras 

estratégias se concentram na compreensão das diferenças existentes entre o sêmen 

que criopreserva bem daquele que não apresenta bons resultados, incluindo as 

diferenças na composição do plasma seminal, ou tentando determinar quando e 

onde os danos aos espermatozoides ocorrem para modificar ou ultrapassar esse 

ponto crítico no protocolo. Em geral, essas estratégias não atuam sobre o 

espermatozoide em si, mas sobre o meio que o envolve (MOCÉ et al., 2010). Para 

melhor compreensão das alterações bioquímicas ocorridas durante os processos de 

criopreservação também é importante o esclarecimento sobre as interações do 

plasma seminal e dos meios diluidores, frente aos diferentes padrões de fertilidade 
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e/ou congelabilidade do sêmen de indivíduos de uma mesma população 

(RONCOLETTA, 2003). 

 

   2.1 Plasma seminal 

 

O fluido que é adicionado aos espermatozoides durante o transporte 

epididimário e a ejaculação é denominado de plasma seminal (PS) e é produzido 

pelo epidídimo e glândulas sexuais anexas (BURROUGHS et al., 2013). Constitui-se 

em uma secreção complexa que contribui significativamente para o volume do 

sêmen (REGO et al., 2015) e apresenta uma grande importância fisiológica por 

carrear os gametas masculinos até o sistema reprodutor feminino, dando condições 

para a viabilização do processo de fertilização (RONCOLETTA et al., 1999).  

Em bovinos ele apresenta diferentes funções, como o transporte ao trato 

genital feminino (MANJUNATH; THÉRIEN, 2002; BERGERON et al., 2004), 

participação no processo de capacitação espermática, reação acrossomal 

(THÉRIEN; BLEAU; MANJUNATH, 1995; THÉRIEN; SOUBEYRAND; MANJUNATH, 

1997; MANJUNATH; THÉRIEN, 2002; MOURA et al., 2007) e fertilização (MOURA 

et al., 2007; GWATHMEY et al., 2006; SOUZA et al., 2008) e proteção ao estresse 

oxidativo e peroxidação lipídica (MOURA et al., 2007; RAO et al., 2013).  

O principal componente do plasma seminal (em peso) é proteína, e é este 

componente que é considerado como sendo o modulador dominante da função dos 

espermatozoides (LEAHY; GRAAF, 2012). Segundo Rego et al. (2015) o plasma 

seminal proveniente de diferentes métodos de colheita apresenta diferenças em sua 

proteômica. A maior quantidade das proteínas em amostras obtidas por vagina 

artificial são de origem epididimal e em amostras obtidas por eletroejaculação são de 

origem das glândulas sexuais anexas. Os mesmos autores relataram que no plasma 

seminal recuperado por vagina artificial foram identificadas 21 proteínas 

caracterizando-se a transferrina, albumina e glutationa peroxidase, entre outras, e 

em amostras obtidas por eletroejaculação 26 proteínas foram identificadas, como a 

espermadesina 1, clusterina, espermadesina Z13, catepsinas, entre outras. Em outro 

estudo recente em touros, foi relatado que as proteínas de ligação a 

espermatozoides (em inglês, BSPs) são mais abundantes no líquido seminal obtido 
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por eletroejaculação do que por massagem retal e que as proteínas fosfoglicerato-

cinase (em inglês, PGK) e fosfolipase A2 (em inglês, PLA2) somente são 

encontradas no plasma seminal de sêmen colhido por massagem retal (SARSAIFI et 

al., 2015) 

As proteínas do plasma seminal advindas do epidídimo desempenham papéis 

na maturação final dos espermatozoides e as proteínas das glândulas sexuais 

anexas contribuem para a capacitação espermática, motilidade, reação acrossomal 

e proteção dos espermatozoides ao estresse oxidativo e respostas imunes. Tais 

proteínas também participam da interação do espermatozoide com o epitélio do 

oviduto e o processo de fertilização (KELLY et al., 2006; MOURA et al., 2007; 

MOURA et al.,2010; REGO et al., 2014, REGO et al., 2015). Moura et al. (2010) 

relataram proteínas presentes no fluído da cauda do epidídimo de touros que 

desempenham importante papel na remodelação da membrana dos 

espermatozoides, no transporte de substâncias lipofílicas e íons, na proteção dos 

espermatozoides a reações oxidativas e ataque imunológico e na prevenção a uma 

reação acrossômica prematura.  

Uma importante proteína encontrada em grande quantidade no plasma 

seminal de bovinos é a proteína ácida do fluido seminal (aSFP), secretada pelas 

vesículas seminais, ampolas e epidídimo. Esta proteína parece ser um bom 

marcador bioquímico para a alta fertilidade dos touros (RONCOLETTA, 2003), pois 

preserva a integridade da membrana, agindo como um redutor da peroxidação 

lipídica espermática, além de regular de acordo com a sua concentração, a atividade 

mitocondrial e a motilidade espermática (SCHÖNECK; BRAUM; EINSPANIER, 

1996).  

 Em bovinos, já foi relatado que existe diferença nas proteínas do plasma 

seminal entre os animais que tem boa resposta à congelação e aqueles que são 

mais sensíveis, sugerindo que o estudo dessas proteínas poderiam ser utilizadas 

como marcadores da congelabilidade ou funcionar como biomarcadores da 

fertilidade (JOBIM et al., 2003, RONCOLETTA et al., 1999). Em estudo mais recente, 

também foi demonstrado que as proteínas do plasma seminal podem servir como 

biomarcadores da fertilidade em touros e sugere-se que a avaliação simultânea da 

expressão dessas proteínas, juntamente com outros ensaios de fertilidade possa 
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ajudar a determinar a fertilidade em bovinos (ASLAM et al., 2014). Além disto, já foi 

relatado que há proteínas específicas do plasma seminal de touros Brahman que 

tem associação com porcentagem de espermatozoides morfologicamente normais e 

que essas relações indicam que a composição proteica do plasma seminal em 

touros pós púberes representa impressões acerca da função do testículo e 

epidídimo ou da homeostase do trato genital masculino (BOE-HANSEN et al., 2015). 

Os espermatozoides e o plasma seminal possuem um sistema antioxidante 

que compreende diferentes substâncias, como a taurina, glutationa reduzida (GSH), 

a glutationa peroxidase (GSH-Px), catalase (CAT) e superóxido dismutase (SOD) 

para prevenir o dano oxidativo. No entanto, esta capacidade antioxidante é limitada 

nas células espermáticas, devido ao componente citoplasmático que contém os 

antioxidantes ser de tamanho reduzido, mostrando a função do plasma seminal na 

prevenção do estresse oxidativo (SARIÖZKAN et al., 2009). Recentemente, em 

bovinos, foi relatado que o fator touro é responsável por mais de 86% da variação da 

capacidade antioxidante total no plasma seminal, enquanto o fator ejaculado 

contribui com apenas 2% dessa variação (GÜRLER; CALISICI; BOLLWEIN, 2015). 

Apesar dos vários relatos do efeito benéfico do plasma seminal aos 

espermatozoides, ele também já foi descrito como prejudicial (BERGERON et al., 

2004) e isto está intimamente relacionado com o tempo de contato entre eles 

(MANJUNATH et al., 2007). Na monta natural o espermatozoide passa um intervalo 

de tempo relativamente curto em contato com o plasma seminal, mas durante o 

processamento do sêmen para a criopreservação ou sexagem, o espermatozoide 

pode passar horas, até mesmo um dia, no plasma seminal diluído (BURROUGHS et 

al., 2013). Moore, Squires e Graham (2005) relataram que, em garanhões, a 

presença do plasma seminal apresenta um efeito muito pequeno para a qualidade e 

viabilidade espermática quando o sêmen é criopreservado imediatamente após a 

colheita, porém, quando o sêmen é exposto por um longo tempo ao plasma seminal 

antes da congelação, ele torna-se prejudicial para a sobrevivência espermática pós-

criopreservação.  

A maior fração proteica (50 a 70%) do plasma seminal bovino é composta por 

uma família de proteínas de ligação a fosfolipídeos, chamadas coletivamente de 

proteínas BSPs (MANJUNATH et al., 2007). Suas características e funções foram 
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amplamente descritas em estudo de Manjunath et al. (2002), principalmente em 

relação ao efluxo de colesterol e fosfolipídios da membrana do espermatozoide que 

se relacionam com o processo de capacitação espermática. Este efluxo é 

concentração e tempo dependente e, por isso, uma exposição contínua das células 

ao plasma seminal pode ser lesiva à membrana dos espermatozoides (THÉRIEN; 

MOREAU; MANJUNATH, 1999, BERGERON et al., 2004). Este fato pode tornar o 

espermatozoide mais sensível ao processo de preservação através da 

criopreservação (MANJUNATH et al., 2007) ou levar a uma capacitação prematura 

pós-descongelação, afetando o processo de fertilização (NAUC; MANJUNATH, 

2000).  

Mais informações sobre a função das BSPs nos touros foi possível devido ao 

vasto conjunto de dados referentes à reprodução que é gerada pela grande indústria 

da IA nos rebanhos (LEAHY; GRAAF, 2012). Avaliando touros com alta e baixa 

fertilidade, foi visto uma abundância relativa de BSP1 (D'AMOURS et al., 2010) e 

BSP3 (RONCOLETTA et al., 2006) positivamente associada com baixa fertilidade. 

Outro estudo relatou que maiores quantidades de BSP 30 kDa tornou-se prejudicial 

para a fertilidade (MOURA et al., 2006) concordando com estudos que relatam que a 

exposição do espermatozoide a concentrações crescentes de BSP provoca danos 

na membrana espermática, resultante de um excesso de efluxo de lipídios 

(MANJUNATH; THÉRIEN, 2002). Em outro estudo foi relatado o efeito deletério do 

plasma seminal sobre o espermatozoide bovino, pelo aumento da liberação de L-

aminoácido oxidase e redução da motilidade espermática quando a criopreservação 

foi realizada na presença do plasma seminal (MARTINUS; MOLAN; SHANNON, 

1991).  

Em garanhões, a remoção do plasma seminal é um processo complementar 

essencial para refrigeração ou criopreservação do sêmen (LOOMIS, 2006; 

RAMIRES NETO et al., 2013b). Diversos estudos já relataram que o plasma seminal 

apresenta efeitos deletérios para refrigeração do sêmen equino (KARESKOSKI; 

KATILA, 2008; RIGBY et al., 2001; BRINSKO et al., 2000). A refrigeração do sêmen 

de alguns garanhões, apresentam menor qualidade seminal e viabilidade na 

presença do plasma seminal (RAMIRES NETO et al., 2013). A motilidade 

espermática e integridade do DNA são superiores em amostras com remoção 
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completa do plasma seminal, em comparação com as amostras com plasma seminal 

(LOVE et al., 2005). 

Como evidenciado, muitas proteínas presentes no plasma seminal bovino têm 

importância nos processos de maturação espermática, proteção, capacitação, 

reação acrossomal e fertilização (RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ et al., 2011; JUYENA; 

STELLETTA, 2012; REGO et al., 2014). Para o processo de fecundação, é muito 

importante uma composição apropriada do plasma seminal que viabilize as funções 

metabólicas do espermatozoide, tanto em situação de monta natural como no 

processo de criopreservação espermática e utilização do sêmen para IA 

(RONCOLETTA et al., 1999). Apesar disso, parece que os efeitos benéficos destas 

substâncias não são transferidos para o desenvolvimento embrionário (STINSHOFF 

et al., 2012).  

Em estudo realizado para avaliar o efeito do plasma seminal na fertilidade in 

vitro em bovinos foi relatado que espermatozoides congelados na ausência do 

plasma seminal geraram mais oócitos fertilizados, maior taxa de clivagem e de 

embriões no estágio de blastocisto em relação ao sêmen congelado na presença do 

plasma seminal (KĄTSKA; RYŃSKA; SMORĄG, 1996). Rodríguez-Villamil et al. 

(2016) estudaram o efeito da proteína BSP1 do plasma seminal sobre a capacitação 

espermática in vitro e taxas de clivagem e blastocistos após fertilização in vitro (FIV) 

com espermatozoides de ejaculado e do epidídimo. Esses autores observaram a 

capacidade de ligação da BSP1 com o espermatozoide para realização do processo 

de capacitação e consequente reação acrossomal, através do efluxo de colesterol e 

fosfolipídios da membrana plasmática. Com relação à FIV, quando baixas 

concentrações de BSP1 purificada foram adicionadas ao meio Fert-TALP, maiores 

taxas de clivagem e de blastocistos foram observadas, porém altas concentrações 

resultou um efeito prejudicial relatado pela menor taxa de blastocistos. Em contraste 

com o que foi detectado com espermatozoides do ejaculado, a BSP1 não foi 

prejudicial para as taxas da FIV quando foi utilizado espermatozoides epidimários. 

Desta forma, ficou evidente que a exposição prévia ao plasma seminal e as 

concentrações distintas de BSP1 interferem na resposta dessa proteína sobre a 

capacitação e fertilização em touros. 
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   2.2 Métodos para remoção do plasma seminal 

 

A seguir serão relatados dois processos de remoção do plasma seminal que 

serão alvo de estudo deste trabalho de pesquisa: centrifugação do sêmen e filtragem 

com Sperm Filter®. 

 

   2.2.1 Centrifugação do sêmen 

 

A centrifugação é uma técnica usualmente utilizada para concentrar 

espermatozoides do ejaculado e remover o plasma seminal para minimizar seus 

efeitos deletérios sobre a qualidade do sêmen (ALVARENGA et al., 2010; RAMIRES 

NETO et al., 2013; SIEME et al., 2015). Estudos sobre diferentes protocolos de 

centrifugação já foram relatados em humanos (SHEKARRIZ et al., 1995) e diferentes 

espécies animais, como: ratos (KATKOV; MAZUR, 1998), cães (RIJSSELAERE et 

al., 2002), cavalos (MACPHERSON et al., 2001) e javalis (CARVAJAL et al., 2004).  

Especialmente em equinos este é o método que rotineiramente é utilizado, 

pelo fato da remoção do plasma seminal ser um procedimento complementar 

essencial para refrigeração e criopreservação do sêmen nesta espécie (SIEME et 

al., 2003). A centrifugação do sêmen é muitas vezes aplicada em programas de 

melhoramento genético em equinos, mostrando a importância de estudar e 

aprimorar este procedimento (WAITE et al., 2008).  

O objetivo da centrifugação é atingir uma elevada taxa de recuperação de 

espermatozoides, com o mínimo possível de danos celulares (MACPHERSON et al., 

2001). A intensidade e o tempo de centrifugação adequados a uma maior 

recuperação de células espermáticas, com mínimos danos estruturais e funcionais 

aos espermatozoides, é um fator fundamental para obtenção de bons índices de 

congelabilidade do sêmen (HEITLAND et al., 1996). 

Apesar da centrifugação não exercer efeito sobre a morfologia dos 

espermatozoides (VIDAMENT et al., 2001), ela deve ser realizada com muito 

cuidado, pois diversos estudos científicos já relataram que esta técnica causa 

injúrias aos espermatozoides, reduzindo sua motilidade e fertilidade (SHARMA et al., 

1997; AURICH, 2008, KARESKOSKI et al., 2006; SIEME et al., 2003).  
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As complicações resultantes deste processo se concentram no fato de que a 

intensidade e o tempo da centrifugação podem interferir negativamente na 

motilidade, na integridade da membrana plasmática e na taxa de recuperação dos 

espermatozoides (RAMIRES NETO et al., 2013). Hallap et al. (2004) observaram em 

bovinos que valores da motilidade total avaliados de forma subjetiva ou pela análise 

computadorizada do movimento espermático (CASA; Computer Assisted Sperm 

Analysis) são reduzidos pelo processo de centrifugação, da mesma forma que a 

integridade da membrana plasmática é prejudicada por esse processo.  

Um fator depreciativo da centrifugação está no fato de que este método 

apresenta perda de 25% dos espermatozoides no sobrenadante, resultando em taxa 

de recuperação de apenas 75% (AURICH, 2008; LOOMIS, 2006), sendo que o 

sedimento final da centrifugação apresenta um grande número de espermatozoides 

mortos, comprometidos ou anormais (HALLAP et al., 2004). A centrifugação pode 

estimular espermatozoides com a capacidade funcional prejudicada (caracterizados 

por significativa redução da motilidade e capacidade fecundante) a produzir ROS, o 

que prejudica a capacidade de fertilização das células normais presentes na mesma 

suspensão (AITKEN; CLARKSON, 1988).   

Pelo fato dos espermatozoides que não passam pelo processo de 

centrifugação apresentarem maior número de espermatozoides movéis, viáveis e 

sem reação no acrossoma, em comparação com espermatozoides que são 

centrifugados, este processamento chega a ser indicado somente quando é 

realmente necessário, como nos casos de garanhões oligospérmicos ou que são 

sensíveis à refrigeração por ação do plasma seminal (LEN et al., 2010). 

A relação entre a força centrífuga e a duração do processo está diretamente 

relacionada ao dano causado aos espermatozoides e também a quantidade de 

espermatozoides que são recuperados. Quando usamos uma forca centrífuga muita 

alta, os espermatozoides se aderem fortemente no momento da formação do 

sedimento, o que é prejudicial para as células; e se a força centrífuga for muita 

baixa, a taxa de recuperação espermática também é muito baixa (VIDAMENT et al., 

2001; KATKOV; MAZUR, 1999; WAITE et al., 2008).  Além disso, a aplicação de 

força muito baixa por um curto período de tempo leva a perda de espermatozoides 
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com qualidade alta no sobrenadante, o que deve ser evitado (HOOGEWIJS et al., 

2010). 

Diversos estudos já buscaram determinar a melhor força e tempo de 

centrifugação para remoção do plasma seminal no sêmen (BRINSKO et al., 2000; 

JASKO et al., 1991; MOORE; SQUIRES, GRAHAM, 2005; MACPHERSON et al., 

2001). Geralmente ela é realizada com sêmen diluído, a uma força de 400 a 600 X g 

por 10 a 15 minutos, pelo fato de uma centrifugação mais vigorosa resultar em perda 

da qualidade espermática por causar danos aos espermatozoides no momento da 

formação do sedimento na parte inferior dos tubos de centrifugação (AURICH, 

2008). 

Dell’Aqua Jr et al. (2001) relataram que a centrifugação a 600 X g por 10 

minutos proporciona melhor integridade de membrana e qualidade dos 

espermatozoides, além de reduzir a perda espermática em equinos. Ramires Neto et 

al. (2013b) afirmaram que este protocolo de centrifugação não causa danos aos 

espermatozoides e não afeta a cinética espermática em garanhões. Em estudo de 

Alberti (2007) em bovinos, foi relatado que a remoção do plasma seminal por 

centrifugação a 600 X g por 10 minutos foi positiva para a criopreservação do 

sêmen, resultando em boa taxa de recuperação espermática, sem comprometer a 

qualidade morfofuncional dos espermatozoides. 

Alvarenga et al. (2010) observaram que espermatozoides refrigerados são 

provavelmente mais sensíveis ao processo de centrifugação. A realização da 

centrifugação após a refrigeração resulta em porcentagens menores de integridade 

de membrana em comparação com o sêmen que passou pela centrifugação 

imediatamente após a colheita (HEUTELBECK et al., 2015), sendo melhor realizar a 

centrifugação do sêmen o mais rápido possível, de forma a diminuir os danos que se 

acumulam durante a refrigeração (SIEME et al., 2015). 

O processo de centrifugação também é rotineiramente utilizado em 

laboratórios comerciais no momento da preparação do sêmen através do gradiente 

de Percoll®, para selecionar espermatozoides vivos e aumentar sua concentração 

para utilização na FIV (LEE et al., 2009). Risopatrón et al. (1996) relataram efeito 

depreciativo da lavagem e centrifugação do sêmen a 500 X g por 10 minutos antes 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0093691X10000750
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da FIV, sobre a motilidade, integridade acrossomal e fertilização dos 

espermatozoides que foi avaliada através da formação de pronúcleos.  

Machado et al. (2009) relataram que menor tempo de centrifugação (5 

minutos), com força maior (5000 X g) sobre volume reduzido de Percoll, reduz os 

efeitos negativos desse processamento sobre a qualidade espermática e o 

desenvolvimento embrionário em bovinos. Guimarães et al. (2014) observaram que 

alta força de centrifugação (9000 X g) reduz a taxa de penetração dos 

espermatozoides nos oócitos e prejudica a fertilização, sugerindo que uma força 

menor (2200 X g) seja melhor para ser utilizada na FIV de embriões bovinos. Esses 

autores também relataram que altas forças de centrifugação em bovinos, aumentam 

a produção de ROS e reduzem diversos parâmetros da qualidade espermática, 

como o vigor e a motilidade, quando o sêmen é processado em pool. 

A força de centrifugação pode influenciar na integridade do acrossoma e 

membrana plasmática do espermatozoide, bem como na motilidade, com efeitos na 

interação do espermatozoide com o oócito, na fertilização e na produção de 

embriões (MACHADO et al., 2009). Porém, nenhum estudo científico determinou a 

melhor força de centrifugação para remoção do plasma seminal e de outros 

constituintes em touros, isto é, a velocidade em que a perda celular é menor e os 

espermatozoides que ficam no pellet permanecem funcionais para sua utilização na 

fertilização (GUIMARÃES et al., 2014). 

 

        2.2.2 Filtragem com Sperm Filter® 

 

Outro método de separação do plasma seminal de fácil aplicabilidade 

proposto por Alvarenga et al. (2010) é a filtragem do sêmen. Para realização da 

filtragem é utilizado o dispositivo Sperm Filter® (Ceafepe Tecnologia Veterinária Ind., 

Sorocaba, São Paulo, Brasil), que permite a passagem do plasma seminal e retém 

apenas os espermatozoides. Esses autores relataram que o filtro retém os 

espermatozoides de forma eficaz e não causa danos à motilidade e viabilidade 

espermática, além de ser uma técnica potencialmente útil para animais que 

apresentam sêmen de baixa qualidade e precisam passar por separação dos 
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espermatozoides do plasma e/ou diluidor ou concentração espermática para 

refrigeração, criopreservação e produção de doses para IA. 

Este filtro apresenta 12 cm de diâmetro e é constituído por uma membrana 

hidrofílica sintética com poros de 2 mm; o filtro está ligado a um anel de plástico que 

pode conter até 50 ml de sêmen para filtração. O sêmen é diluído com extensor e é 

depositado sobre a membrana, e o filtro é então manuseado suavemente sobre uma 

placa de Petri de 15 cm. Devido ao tamanhos dos poros e capilares de ação, 90 a 

95% do plasma seminal passa através do filtro, retendo os espermatozoides, como é 

ilustrado na Figura 1. Depois de passar pela filtragem, os espermatozoides que 

ficaram retidos no filtro são ressuspenssos com diluidor até que a concentração 

espermática desejada seja atingida. O processo de filtração de 20 ml de sêmen 

diluído e posterior ressuspensão exige um intervalo médio de cinco minutos para ser 

concluído (RAMIRES NETO et al., 2013b). 

 

Figura 1. Sêmen do garanhão é diluído com um diluente e é depositado sobre a membrana (A), o filtro é 

manuseado suavemente sobre uma placa de Petri de 15 cm (B). Por causa do tamanho dos poros e ação dos 

capilares o plasma seminal passa através do filtro e os espermatozoides ficam retidos (C).  

(RAMIRES NETO et al., 2013b) 

Já foi relatado em garanhões que este filtro é tão eficiente quanto a 

centrifugação para remoção do plasma seminal e apresenta como vantagem, maior 

praticidade e menor taxa de perda espermática (RAMIRES NETO et al., 2013). Em 

outro estudo com uso do Sperm Filter®, foi afirmado que seu uso não causa danos 
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aos espermatozoides, sendo que não houve diferenças na cinética espermática e 

integridade da membrana plasmática em comparação com sêmen fresco em diluidor 

à base de leite desnatado (RAMIRES NETO et al., 2013b). Alvarenga et al. (2012) 

relataram que a retirada do plasma seminal após 24 horas de refrigeração pela 

filtragem com Sperm Filter® apresentou melhores parâmetros cinéticos em 

comparação com a centrifugação no sêmen de garanhões.  

Outro trabalho em equinos, não encontrou diferença entre a centrifugação 

convencional (600 X g por 10 minutos), a centrifugação com cushion e a filtragem 

com Sperm Filter® nos parâmetros de motilidade total, motilidade progressiva e 

funcionalidade e integridade da membrana plasmática, além de relatar que a 

filtragem não diferiu na taxa de recuperação espermática  em relação aos outros 

métodos (filtragem: 77%; centrifugação convencional: 72% e centrifugação com 

cushion: 85%) (DAVOLLI et al., 2012). Porém outros autores encontraram resultados 

melhores e observaram que a taxa de recuperação proveniente da filtragem com 

Sperm Filter® é superior (89%) em comparação com a centrifugação (81%), fato que 

é de grande importância por influenciar o número de doses do sêmen que podem 

ser produzidas (RAMIRES NETO et al., 2013b).   

Alvarenga et al. (2012) observaram que a filtragem no sêmen de garanhões 

reduz o crescimento bacteriano no sêmen, possivelmente por permitir a passagem 

de bactérias juntamente com o plasma seminal, o que tem grande importância, 

sendo que a contaminação do sêmen pode reduzir as taxas de fertilidade. Porém, 

ainda há a necessidade de realizar estudos que avaliem a fertilidade do sêmen 

submetido a remoção do plasma seminal pela filtragem com Sperm Filter® 

(RAMIRES NETO et al., 2013b). Não há relatos de descrição dessa metodologia em 

bovinos até o presente momento.  
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CAPÍTULO 2 – Remoção do plasma seminal na criopreservação do sêmen de 

touros  

  

Resumo 

 

A criopreservação do sêmen de touros é uma biotécnica largamente utilizada na 

reprodução de bovinos. Entretanto, quando o ejaculado é obtido por eletroejaculação 

há uma grande variação na relação plasma seminal (PS)/espermatozoides, podendo 

afetar os índices de congelabilidade nessa espécie. Nesse sentido, a remoção do 

PS pode ser um fator que contribua na melhoria da qualidade do sêmen congelado 

de touros. Assim sendo, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a remoção do 

plasma seminal do ejaculado sobre a criopreservação do sêmen de touros. Foi 

utilizado um ejaculado de 38 touros da raça Nelore entre dois e seis anos obtido 

através de eletroejaculação. Após a colheita, o ejaculado foi dividido igualmente em 

três  alíquotas:1) controle (N): diluída em diluidor BotuBov® para a concentração de 

60 x 106 espermatozoides/mL e congelada com plasma seminal, (2) centrifugação 

(C):  centrifugada a 600 X g por 10 minutos, descartado o sobrenadante e o pellet 

resuspendido e congelado após diluição com BotuBov® para a concentração de 60 x 

106 espermatozoides/mL e 3) filtragem (F): filtrada em SpermFilter® e os 

espermatozoides recuperados e congelados com BotuBov® para a concentração de 

60 x 106 espermatozoides/mL. Após a criopreservação as amostras foram avaliadas 

em relação a cinética espermática, integridade das membranas plasmática e 

acrossomal, potencial mitocondrial, estresse oxidativo e fertilidade in vitro. A análise 

estatística dos dados foi efetuada através do pacote SAS 9.2 e foram consideradas 

diferenças significativas quando P < 0,05. Os grupos onde o PS foi removido 

apresentaram valores superiores para as variáveis VAP e VSL em relação ao grupo 

controle. Já as amostras que foram filtradas obtiveram BCF, STR e LIN superiores 

aos demais grupos estudados. A integridade da membrana plasmática foi inferior 

quando se removeu o PS, e os grupos C e F apresentaram menor estresse oxidativo 

em relação ao grupo controle. Já a porcentagem de blastocistos eclodidos foi similar 

entre o grupo controle e o filtragem e superior aos valores obtidos nas amostras 

centrifugadas. Nesse sentido, a remoção do plasma seminal para congelação de 
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sêmen de touros por centrifugação diminui a taxa de embriões produzidos, 

entretanto, a filtragem do sêmen pré-congelação se mostrou como uma alternativa 

eficiente na congelabilidade e produção de embriões in vitro bovinos.  

Palavras-chave: sêmen, touro, criopreservação, plasma seminal, centrifugação, 

filtragem. 

 

1. Introdução 

 

A inseminação artificial (IA) é a primeira geração de avanços da biotecnologia 

da reprodução animal que gerou grande contribuição para o melhoramento genético. 

Por meio da IA, um único ejaculado de um touro é utilizado para inseminação de 

várias fêmeas e este resultado não poderia ter sido possível sem a criopreservação 

espermática [1]. Busca-se pela criopreservação do sêmen obter taxas de fertilidade 

semelhantes à do sêmen fresco, utilizando técnicas tradicionais de IA e baixo 

número de espermatozoides [2].  

Apesar do sêmen de touro ser criopreservado há mais de meio século para a 

IA [3], muitos dos protocolos utilizados ainda são empíricos, com número 

considerável de espermatozoides que não sobrevivem ao processo de congelação e 

aqueles que sobrevivem são afetados estrutural ou funcionalmente pós-

descongelação [4]. O sucesso da criopreservação não depende apenas da 

preservação da motilidade dos espermatozoides, mas também da manutenção de 

sua função metabólica e isto envolve um grande número de fatores [5]. Em geral, 

muitas das estratégias estudadas para alcançar o sucesso da criopreservação não 

atuam sobre o espermatozoide em si, mas sobre o meio que o envolve [2]. 

O fluido que é adicionado aos espermatozoides durante o transporte 

epididimário e a ejaculação é denominado de plasma seminal (PS) e é produzido 

pelo epidídimo e glândulas sexuais anexas [6]. Em bovinos, sua função está 

relacionada com o transporte ao trato genital feminino [7,8], processo de capacitação 

espermática, reação acrossomal [7,9,10,11], fertilização [11-13] e proteção ao 

estresse oxidativo e peroxidação lipídica [11, 14]. Apesar dos vários relatos do efeito 

benéfico do PS ao espermatozoide, ele também já foi descrito como prejudicial [8] e 

isto está intimamente relacionado ao tempo de contato entre eles [15]. Na monta 
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natural, o espermatozoide passa um intervalo de tempo relativamente curto em 

contato com o PS, mas durante o processamento do sêmen para a criopreservação 

ele pode passar horas, até mesmo um dia, no PS diluído [6]. Além disso, em touros 

criados a campo, geralmente a colheita do sêmen é através de eletroejaculação e 

com esse método obtemos ejaculados com quantidade e qualidade de plasma 

seminal diferentes dos obtidos por vagina artificial, alterando consideravelmente a 

relação plasma seminal/espermatozoides no sêmen [16,17]. 

A composição do PS apresenta uma alta variabilidade individual em touros 

Nelore [18] o que influencia nas diferentes respostas dos animais frente a 

criopreservação espermática [19, 20]. Porém, o principal componente do PS (em 

peso) é proteína, e este componente é considerado como modulador dominante da 

função dos espermatozoides [21]. Algumas proteínas participam da regulação do 

efluxo de colesterol e fosfolipídios da membrana do espermatozoide. Este efluxo é 

este é concentração e tempo dependente e, por isso, uma exposição contínua dos 

espermatozoides ao PS pode ser lesiva à sua membrana [8,22]. Este fato pode 

tornar o espermatozoide mais sensível ao processo de criopreservação [15] ou levar 

a uma capacitação prematura pós-descongelação, afetando o processo de 

fertilização [23].  Em touros também já foi relatada abundância relativa de proteínas 

do PS positivamente associadas com baixa fertilidade [24-26]. 

A técnica que usualmente é utilizada para remoção do PS é a centrifugação, 

no entanto sua intensidade e tempo podem interferir negativamente na motilidade 

espermática e integridade da membrana plasmática [27]. Em garanhões, a 

centrifugação a 600 X g durante 10 minutos proporciona melhor qualidade e menor 

perda de espermatozoides [28]. Entretanto, em bovinos, nenhum estudo científico 

determinou a melhor força de centrifugação para remoção do PS e de outros 

constituintes [29]. 

Outro método de separação de fácil aplicabilidade é o SpermFilter® (Ceafepe 

Tecnologia Veterinária Ind., Sorocaba, São Paulo, Brasil), proposto por Alvarenga et 

al. [30]. Este método consiste em um filtro de membrana hidrofílica sintética com 

porosidade que permite a passagem do PS, retendo apenas os espermatozoides. Já 

foi relatado em garanhões que este filtro é tão eficiente quanto a centrifugação na 
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remoção do PS e tem como vantagem, maior praticidade e menor taxa de perda 

espermática [27]. 

A partir do exposto, acredita-se que ejaculados de touros obtidos através de 

eletroejaculação possam ter sua criopreservação prejudicada por ação deletéria do 

plasma seminal neste processo e que técnicas para remoção do PS melhorem a 

qualidade da criopreservação espermática em bovinos. A técnica de centrifugação é 

a mais utilizada para este fim, porém provoca muitas injúrias celulares e a filtragem 

surge como uma alternativa para melhores resultados. Pelo fato de, até o momento, 

não haver qualquer estudo da aplicação da filtragem em touros, o objetivo do 

presente trabalho foi avaliar a remoção do plasma seminal do ejaculado pelos 

métodos de centrifugação e filtragem sobre a criopreservação do sêmen de touros. 

 

2.Material e métodos 

 

Comissão de Ética 

O presente trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) da Universidade Estadual Paulista, FCAV/UNESP, Jaboticabal, em 06 de 

junho de 2014 sob o Protocolo nº 009713/14. 

 

2.1 Colheita do sêmen 

 

Foram utilizados 38 touros da raça Nelore (Bos taurus indicus), com idade 

entre dois e seis anos, pertencentes ao Centro APTA Bovinos de Corte, unidade de 

pesquisa do Instituto de Zootecnia, localizado em Sertãozinho, SP, Brasil. Os touros 

foram mantidos a pasto, com disponibilidade de água e sal mineral ad libitum e 

foram previamente avaliados quanto à normalidade dos parâmetros andrológicos, 

segundo as recomendações do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal (motilidade 

em massa: ≥ 3; motilidade espermática: ≥ 60%; concentração: 350 milhões de 

espermatozoides/mL; nº total de espermatozoides no ejaculado: 3 – 5 bilhões; 

espermatozoides morfologicamente normais: ≥ 70%; defeitos maiores: ≤ 10%; 

defeitos menores: ≤ 20%;  defeitos individuais maiores: ≤ 5%; defeitos individuais 

menores: ≤ 10%) [31].  Foi realizada somente a colheita de um ejaculado por touro 
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com o eletroejaculador Autojac® (Neovet®, Uberaba, Brasil) no modo manual, 

totalizando 38 ejaculados. 

 

2.2 Grupos experimentais 

 

Após a colheita, cada ejaculado obtido foi dividido igualmente em três 

alíquotas para confrontar três técnicas realizadas antes da criopreservação 

espermática. O grupo controle (grupo N) passou pela criopreservação convencional, 

sem a separação do PS. A amostra de sêmen foi diluída de modo convencional para 

a concentração final de 60 x 106 espermatozoides/mL com diluidor BotuBov® 

(BotuPharma®, Botucatu, Brasil) que contém 7% do crioprotetor glicerol. O grupo 

centrifugação (grupo C) passou pela separação do PS pelo método da 

centrifugação. A amostra de sêmen foi diluída na proporção 1:4 com BotuBov® sem 

crioprotetor e centrifugado em centrífuga Baby II® (Fanem®, São Paulo, Brasil) por 

10 minutos a 600 X g, em temperatura ambiente, conforme Dell’aqua Jr. et al. [28]. 

Após a centrifugação foi desprezado o sobrenadante e o sedimento foi ressuspenso 

com BotuBov® na mesma concentração do grupo N. O grupo filtragem (grupo F) 

passou pela separação do PS pelo método da filtragem. Para isso, a terceira 

alíquota do ejaculado foi diluída na proporção 1:4 com BotuBov® sem crioprotetor e 

em seguida foi submetida à filtração do PS em temperatura ambiente, através do 

dispositivo SpermFilter® (BotuPharma/Pat req. US2010/0099075) e os 

espermatozoides retidos no filtro foram ressuspensos com BotuBov®, na mesma 

concentração do grupo N. Nos grupos C e F foi utilizada uma câmara de Neubauer 

para verificar a concentração espermática após a passagem pelos processos de 

centrifugação e filtragem e ajustar a diluição final das amostras de sêmen para a 

mesma concentração do grupo N. Os três grupos passaram por suas técnicas de 

forma concomitante, sendo que cada tratamento no seu respectivo grupo foi 

realizado sempre pelo mesmo técnico. 

 

2.3 Criopreservação 
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Imediatamente após a colheita e processamento, as amostras de sêmen dos 

três grupos foram envasadas à temperatura ambiente em palhetas de 0,5 mL com a 

concentração final de 60 x 106 espermatozoides/mL. Para a refrigeração e 

congelação do sêmen, foi utilizado um sistema programável de criopreservação de 

sêmen TK® 4000 (TK®, Uberaba, Brasil). A máquina foi programada para realizar a 

curva de refrigeração de -0,25°C/min. até atingir 5°C a partir da temperatura 

ambiente (25°C).  Após estabilização a 5°C por quatro horas foi realizada a curva de 

congelação de -20°C/min. até atingir -120°C. Quando atingiu esta temperatura, as 

palhetas foram colocadas diretamente no nitrogênio líquido (-196°C) e armazenadas 

até o momento de realização das análises pós-descongelação. Todas as palhetas 

dos grupos experimentais passaram concomitantemente pelas etapas do processo 

de criopreservação descritas. 

 

2.4 Avaliações pós-descongelação 

 

Para cada análise realizada pós-descongelação foram utilizadas duas 

palhetas do mesmo touro de cada grupo para retirar o efeito palheta. A 

descongelação para todos os grupos foi realizada em banho-maria a 37°C por 30 

segundos. As avaliações realizadas pós-descongelação foram: avaliação 

computadorizada da cinética espermática (CASA), integridade das membranas 

plasmática e acrossomal, potencial mitocondrial e estresse oxidativo por citometria 

de fluxo e capacidade fecundante do sêmen pelo resultado da produção in vitro de 

embriões (PIVE). 

 

2.4.1 Avaliação computadorizada da cinética espermática 

 

Para avaliação da cinética espermática pelo CASA foram colocados 10 μL de 

sêmen na câmara de leitura Makler (Makler Counting Chamber, Sefi-Medical 

Instruments ltd.,Haifa, Israel), previamente aquecida à 38°C, que foi inserida no 

aparelho Ivos-Ultimate (Versão 14.0, Hamilton Thorne Biosciences, Beverly, EUA). 

Pelo programa Animal Motility foi realizada a escolha automática e padronizada de 

cinco campos de leitura e análise. O setup do CASA foi pré-ajustado para análise do 
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sêmen bovino, conforme a Tabela 1. As características de movimento espermático 

analisadas foram: motilidade total (MT, %), motilidade progressiva (MP, %) 

velocidade do trajeto (VAP, μm/s), velocidade progressiva (VSL, μm/s), velocidade 

curvilinear (VCL, μm/s), deslocamento lateral da cabeça (ALH, μm), frequência de 

batimento (BCF, Hz), retilinearidade (STR, %), linearidade (LIN, %) e 

espermatozoides com velocidade rápida (RAP, %). 

 

2.4.2 Citometria de fluxo 

 

Para as análises por citometria de fluxo, foi utilizado o equipamento BD® LSR 

II (Becton Dickinson, Mountain View, CA, USA) equipado com lasers: azul 488-nm, 

100 mW e vermelho 640-nm, 40 mW. Os dados foram avaliados por programa do 

mesmo fabricante BD FACSDiva™ Software v6.1.  

Para avaliação da integridade da membrana plasmática e acrossomal foram 

utilizadas as sondas Iodeto de propídio (IP; P4170, Sigma Chemical Company, St. 

Louis, MO, USA), Aglutinina de Pisum sativum, associada ao isotiocionato de 

fluoresceína (FITC-PSA; L0770, Sigma) e Hoescht 33342 (H342; 14533, Sigma). Em 

uma amostra de 200 µL de sêmen diluído em TALP na concentração de 10 x 106 

espermatozoides/mL foram adicionados 50 µL de H342 (100 µg/mL), 50 µL de IP (50 

µg/mL) e 0,5 µL de FITC-PSA (2 mg/mL). As amostras foram homogeneizadas e 

incubadas por 15 minutos a 37°C ao abrigo da luz para posterior análise, conforme 

Freitas Dell’aqua et al. [32]. Nesta avaliação quatro subpopulações foram 

identificadas: MPLAI (membrana plasmática lesionada e acrossomal íntegra), 

MPLAL (membrana plasmática e acrossomal lesionadas), MPIAI (membrana 

plasmática e acrossomal íntegras) e MPIAL (membrana plasmática íntegra e 

acrossomal lesionada). 

Para avaliação do potencial mitocondrial foram utilizadas as sondas 

Carbocianina catiônica lipofílica (JC-1; T3168, Molecular Probes, Eugene, OR, USA) 

e H342. Em uma amostra de 200 µL de sêmen diluído em TALP na concentração de 

10 x 106 espermatozoides/mL foi adicionado 50 µL de H342 (100 µg/mL) e 10 µL de 

JC-1 (10 µg/mL). As amostras foram homogeneizadas e incubadas por 15 minutos a 

37°C ao abrigo da luz para posterior análise. Quanto à análise do potencial 



39 

 

mitocondrial, foram identificadas três subpopulações: APM (alto potencial 

mitocondrial), MPM (médio potencial mitocondrial) e BPM (baixo potencial 

mitocondrial). 

 Para avaliação do estresse oxidativo através da produção de espécies 

reativas ao oxigênio (ROS) foi utilizada a sonda 2’,7’-Dichlorodihydrofluorescein 

diacetate  (DCFDA ; D6883; Sigma), IP e H342. Em 500 μL de sêmen diluído em 

TALP na concentração de 1 x 106 espermatozoides/mL foi adicionado 0,5 μL da 

sonda DCFDA (concentração final de 20 μM), 50 μL de IP (50 μg/mL) e 50 μL de 

H342 (100 μg/mL). As amostras foram homogeneizadas e incubadas por 60 minutos 

em temperatura ambiente ao abrigo da luz para posterior análise, conforme Guthrie 

e Welch [33]. Nesta avaliação encontramos duas subpopulações: CT ROS+ (células 

totais com ROS positivo) e CI ROS+ (células íntegras com ROS positivo).  

 

2.4.3 Produção in vitro de embriões 

 

Os complexos cumulus-oócito (COCs) bovinos foram obtidos por aspiração 

folicular de ovários provenientes de abatedouro. Foram selecionados COCs com 

citoplasma homogêneo e compactação das células do cumulus, com pelo menos 

três camadas de células de revestimento. Os COCs selecionados foram lavados 

duas vezes em meio TCM-199 (Gibco BRL, Grand Island, NY, EUA), suplementado 

com 5 mM de bicarbonato de sódio, 10mM de HEPES sódico (Sigma Chemical 

Company, St.Louis, Mo., USA), 10 mM de HEPES ácido (Sigma), 10% de soro fetal 

bovino (SFB; Cripion, Andradina, SP, Brasil), 0,20 mM de piruvato sódico e 83,4 

μg/mL de amicacina (Instituto Biochimico, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) e uma vez em 

meio de maturação TCM-199 (Gibco BRL), tamponado com bicarbonato de sódio a 

25 mM e suplementado com 10% de SFB (Cripion, Andradina, SP, Brasil), 1,0 μg/mL 

de FSH (Folltropin; Bioniche Animal Health, Belleville, ON, Canada), 50 μg/mL de 

hCG (Vetercor; Intervet, São Paulo, SP, Brasil), 1,0 μg/mL de estradiol, 0,20 mM de 

piruvato sódico e 83,4 μg/mL de amicacina (Instituto Biochimico), conforme Gaspar 

et al. [34]. Grupos de 20 a 25 COCs foram cultivados em microgotas de 100 μL de 

meio de maturação sob óleo mineral estéril durante 24 horas a 38,5°C, em 

atmosfera umidificada de 5% de CO2 em ar. 
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Após a maturação, os grupos de COCs foram lavados e transferidos para 

gotas de 100 μL de meio TALP-FIV suplementado com 0,6% de albumina do soro 

bovino (BSA) livre de ácidos graxos e baixa endotoxina, 10 μg/ml de heparina, 18 

μM de penicilamina, 10 μM de hipotaurina e 1,8 μM de epinefrina, sob óleo mineral 

estéril. O sêmen foi descongelado e colocado em um tubo contendo gradiente 

descontínuo de 45% e 90% de Percoll e foi submetido a uma força centrífuga de 

3240 X g por 5 minutos em centrífuga Universal 32R® (Hettich®, Tuttlingen, 

Alemanha), em temperatura ambiente. O sobrenadante foi removido e o sedimento 

ressuspenso em 500 µL de meio TALP-FIV suplementado. Foi realizada nova 

sedimentação por centrifugação com força de 900 X g por 5 minutos em temperatura 

ambiente. O volume do sedimento foi ajustado para a concentração final de 

aproximadamente 5 x 103 espermatozoides por oócito. Sêmen e COCs foram co-

incubados por 18 a 22 horas a 38,5°C em atmosfera umidificada de 5% de CO2 em 

ar.  

 Após a fertilização, os prováveis zigotos foram desnudados das células do 

cumulus por sucessivas pipetagens e transferidos para placas de cultivo celular com 

quatro poços contendo meio fluido sintético do oviduto (SOF) suplementado com 

2,5% de SFB e 5 mg/ml de BSA livre de ácidos graxos e baixa endotoxina, para 

cultivo a 38,5°C em atmosfera umidificada de 5% de CO2 em ar. Como foi utilizada a 

placa de cultivo com quatro poços, foi colocado 500 µl de meio SOF suplementado 

em cada poço, não sendo necessário realizar troca de meio durante o cultivo.  A 

taxa de clivagem foi avaliada 24 horas depois dos prováveis zigotos serem 

colocados em cultivo. No 7º dia a partir da fertilização (D7) foi verificada a taxa de 

blastocistos formados e no 9º dia (D9) foram avaliados somente blastocistos 

eclodidos. Devido ao alto custo da técnica de PIVE, esta avaliação foi realizada 

somente em 31 touros escolhidos de forma aleatória. 

 

2.5 Análise estatística 

 

Após a análise e adequação da normalidade da distribuição e 

homocedasticidade da variância, os dados foram analisados usando o procedimento 

GLM do Statistical Analysis Software Institute SAS® (SAS Inst., Inc., Cary, NC). A 
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comparação das médias dos tratamentos foi realizada pelo teste de Tukey com as 

médias corrigidas por quadrados mínimos. O efeito touro foi incluído no modelo 

como efeito aleatório e o efeito de tratamento como fixo. Foi considerado nível de 

significância de 5% de probabilidade. As análises de correlação foram realizadas 

pelo procedimento CORR do Statistical Analysis Software Institute SAS® (SAS Inst., 

Inc., Cary, NC).  

 

3. Resultados 

 

Na avaliação da cinética espermática pós-descongelação não houve 

diferença nas características MT, MP, VCL, ALH e RAP entre os grupos (P > 0,05). 

No entanto, os valores de VAP e VSL foram superiores (P < 0,05) na ausência do 

PS, independente do método utilizado para sua retirada e as características BCF, 

STR e LIN apresentaram valores maiores quando a retirada do PS foi realizada pela 

filtragem (Tabela 2).  

Os resultados obtidos na análise da integridade das membranas plasmática e 

acrossomal dos espermatozoides nos grupos N, C e F estão apresentados na 

Tabela 3. Foi observada menor porcentagem de espermatozoides com membrana 

plasmática e acrossomal íntegras no grupo F (18,04 ± 0,70) em relação aos grupos 

N (23,88 ± 0,70) e C (22,45 ± 0,70) que não diferiram entre si. Em relação à 

porcentagem de espermatozoides com as duas membranas lesionadas, o grupo N 

(30,61 ± 0,98) apresentou menor valor em comparação com os grupos C (38,46 ± 

0,98) e F (39,34 ± 0,98) que não diferiram entre si. Além disto, no grupo 

centrifugação foi observada menor porcentagem de espermatozoides que 

apresentaram somente lesão na membrana plasmática (38,49 ± 0,99), e o grupo N 

(45,19 ± 0,99) não diferiu do F (42,20 ± 0,99) nesta subpopulação (P = 0,094). Com 

relação à subpopulação de espermatozoides somente com lesão na membrana 

acrossomal o grupo C apresentou maior porcentagem (0,59 ± 0,06) em relação ao 

grupo N (0,31 ± 0,06) e o grupo filtragem (0,40 ± 0,06) não diferiu do centrifugação 

(P = 0,091) e do controle (P = 0,611). 

Não houve diferença entre os grupos em relação ao potencial mitocondrial 

pós-descongelação (Tabela 4). Entretanto, na avaliação do estresse oxidativo, o 
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grupo N apresentou os maiores valores de células totais e íntegras com ROS 

positivo quando comparado com os grupos sem o PS, sendo que o método utilizado 

para a retirada do PS não alterou esta característica (Tabela 5). 

As taxas de desenvolvimento com relação à PIVE utilizando o sêmen dos 

grupos N, C e F estão apresentadas na Tabela 6. A taxa de clivagem dos embriões 

não diferiu entre os grupos. Em relação ao desenvolvimento até blastocisto e sua 

eclosão, o grupo F e N obtiveram as maiores taxas e não diferiram entre si. 

Entretanto, o grupo C que até o estágio de blastocisto apresentou taxa inferior aos 

grupos N e F, não apresentou diferença do grupo N na avaliação do D9 (taxa de 

eclosão) (P > 0,05). 

As correlações entre os parâmetros avaliados pelo CASA, citometria de fluxo 

e PIVE que apresentaram pelo menos uma diferença entre os grupos controle, 

centrifugação e filtragem estão apresentadas na Tabela 7. Com relação as taxas de 

desenvolvimento embrionário avaliadas, o valor de blastocistos no D7 apresentou 

uma baixa correlação (r2 = 0,22) com MPIAL e o D9 foi positivamente correlacionado 

com o D7 (r2 = 0,75). 

 

4. Discussão 

 

Várias espécies utilizam a remoção do plasma seminal para a 

criopreservação do sêmen, como equinos [35], suínos [36], cães [37], entre outras. 

Pelas características do ejaculado dos bovinos apresentar baixa relação 

espermatozoides/plasma seminal, a remoção do PS não se apresenta como técnica 

eletiva no processamento espermático nesta espécie, porém essa relação se altera 

quando o sêmen é colhido através de eletroejaculação, visto que obtemos maior 

volume e menor concentração espermática com esse método de colheita [38].  

Na espécie bovina, os touros coletados por eletroejaculação apresentam 

grande variação em relação aos resultados de congelabilidade. Essa diversidade 

pode ocorrer pela diferença da composição do PS apresentada em virtude do 

método de colheita do sêmen. Em touros Brahman o plasma seminal recuperado por 

vagina artificial apresenta 21 proteínas, sendo a maioria de origem epididimal e 

aquele obtido por eletroejaculação apresenta 26 proteínas, sendo a maioria advinda 
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das glândulas sexuais anexas [39]. Outros autores relataram 46 proteínas no plasma 

seminal de touros Bos indicus colhidos por eletroejaculação [40]. Além disso, o 

plasma seminal se comporta de maneira distinta entre indivíduos da mesma espécie, 

pelo fato da sua composição variar individualmente [18]. 

Com relação a motilidade espermática que é rotineiramente avaliada na 

análise do potencial de fertilidade por ser uma expressão da viabilidade e 

integridade estrutural dos espermatozoides [41], já foi relatado o efeito deletério do 

PS sobre o espermatozoide bovino, pelo aumento da liberação de L-aminoácido 

oxidase e redução da motilidade espermática quando a criopreservação foi realizada 

na presença do PS [19]. No presente estudo a cinética espermática pós-

descongelação apresentou maiores valores de VAP e VSL nos grupos sem o PS 

(grupos C e F) e os parâmetros BCF, STR e LIN foram superiores com a retirada do 

PS pela filtragem (grupo F). A própria viscosidade do plasma seminal pode ter 

contribuído para reduzir os valores de VAP e VSL no grupo controle, visto que o 

parâmetro VAP representa a velocidade média da trajetória do espermatozoide, 

dependendo da movimentação lateral da cabeça do espermatozoide e o VSL 

representa a velocidade média em função da linha reta estabelecida entre o primeiro 

e o último ponto do trajeto do espermatozoide [42]. Em touros, a associação destes 

parâmetros (VAP, VSL, BCF, STR e LIN) tem alta correlação (r2 = 0,97) com a 

fertilidade in vivo [43] e no presente estudo melhores taxas de desenvolvimento 

embrionário foram observadas no grupo que apresentou altos valores destes 

parâmetros (grupo F). 

Ramires Neto et al. [27] realizaram estudo semelhante que avaliou o efeito da 

remoção do PS pelos métodos de filtragem e centrifugação sobre o sêmen 

refrigerado de garanhões. Semelhante ao presente estudo estes autores não 

encontraram diferença nas características MT, MP, VCL e RAP da cinética 

espermática quando foi retirado o PS e foi relatado que a filtragem do sêmen foi 

eficaz na manutenção da viabilidade do espermatozoide semelhantemente a 

centrifugação a 600 X g por 10 minutos.  Em estudo com sêmen epididimário equino 

previamente incubado com BotuSêmen® (BotuPharma®, Botucatu, Brasil) ou PS e 

centrifugado a 600 X g por 10 minutos antes da criopreservação, não foi relatada 
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diferença nos parâmetros MT, MP e RAP entre os dois grupos na avaliação pós-

descongelação [44].   

 Diversos trabalhos afirmam que as membranas plasmática e acrossomal são 

fundamentais para a capacitação espermática e reação acrossomal, processos 

essenciais à fertilização [45-47] e diversas proteínas do plasma seminal exercem 

efeito sobre esses processos [7, 9-11]. Quando a colheita do sêmen é realizada por 

eletroejaculação, maior quantidade de proteínas BSPs (Binder of Sperm), 

responsáveis pelo efluxo de colesterol e fosfolipídios da membrana, são encontradas 

no PS [48]. Entretanto, quando o sêmen é diluído com extensor à base de gema de 

ovo, uma proteção é conferida ao espermatozoide através da associação da fração 

de lipoproteínas de baixa densidade do diluente com as proteínas BSPs presentes 

no plasma seminal. Esta associação impede a ligação destas proteínas ao 

espermatozoide que poderia causar danos à membrana espermática pelo estímulo 

contínuo do efluxo de colesterol e fosfolipídios da membrana [8]. Aliado a esses 

mecanismos, o fato do grupo N não ter sofrido qualquer tipo de processamento 

antes da criopreservação pode ter contribuído para que ele apresentasse menor 

porcentagem de células com as duas membranas lesionadas (MPAL) e maior 

porcentagem de células com as duas membranas íntegras (MPAI), sendo que a 

análise da correlação revela uma moderada correlação negativa entre elas (r2 = -

0,49). 

Os grupos que passaram pelos métodos de remoção do plasma seminal 

(grupo C e F) apresentaram valores maiores da subpopulação MPAL (membrana 

plasmática e acrossomal lesionada), possivelmente pelo próprio processamento das 

amostras. Na análise da categoria MPLAI, onde indica somente lesão na membrana 

plasmática, o grupo F apresentou maior valor em relação ao grupo C. O manuseio 

do filtro para remoção do PS ou a ressuspensão dos espermatozoides neste 

processo pode ter provocado lesões na membrana plasmática, que é a membrana 

mais externa do espermatozoide, levando a alta porcentagem do grupo F na 

categoria MPLAI, e consequentemente maior porcentagem deste grupo na 

subpopulação MPAL também. O grupo C apresentou alta porcentagem de MPAL e 

menor porcentagem na categoria MPLAI, fato que também é demonstrado pela 

correlação negativa entre essas duas subpopulações (r2 = -0,69). Possivelmente, o 
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processo da centrifugação gere danos que comprometem mais a integridade da 

membrana acrossomal [49], apesar do valor de P na categoria MPIAL não 

apresentar diferença entre o grupo C e F (P = 0,091). A centrifugação deve ser 

realizada com muito cuidado, pois diversos estudos científicos já relataram que esta 

técnica causa injúrias aos espermatozoides, reduzindo sua motilidade e fertilidade 

[50-53]. Além disso, já foi relatado que espermatozoides que não passam pelo 

processo de centrifugação apresentam maior número de espermatozoides móveis, 

viáveis e sem reação no acrossoma, em comparação com espermatozoides que são 

centrifugados [54]. 

 As mitocôndrias são importantes nas células espermáticas pela função 

fisiológica de realização da fosforilação oxidativa para produção de ATP, que é uma 

fonte de energia metabólica indispensável para o batimento flagelar e, 

consequentemente, a motilidade dos espermatozoides [47]. Com relação ao 

potencial mitocondrial, como era esperado, não houve diferença entre os grupos, 

mostrando que a presença ou ausência do PS não altera este parâmetro. Pasquini 

et al. [44] também não encontraram diferença neste parâmetro quando o sêmen 

epidimário de garanhões foi incubado somente com PS ou diluidor BotuSêmen® por 

15 minutos e depois centrifugado e criopreservado. Tanghe et al. [55] relataram que 

a porcentagem de espermatozoides com alta atividade mitocondrial avaliada por 

microscopia de fluorescência foi moderadamente correlacionada com o resultado da 

fertilização in vitro (0,30 < r2 < 0,50). 

 Hu et al. [56] relataram que o processo de congelação e descongelação do 

sêmen por si só leva à geração de espécies reativas ao oxigênio (ROS) que 

prejudicam a motilidade espermática, integridade de membrana e o potencial 

fertilizante. Os espermatozoides e o PS possuem um sistema antioxidante que 

compreende diferentes substâncias, como a taurina, glutationa reduzida (GSH), a 

glutationa peroxidase (GSH-Px), catalase (CAT) e superóxido dismutase (SOD) para 

prevenir o dano oxidativo. No entanto, esta capacidade antioxidante é limitada nas 

células espermáticas devido ao componente citoplasmático, que contém os 

antioxidantes, ser de tamanho reduzido [57]. Entretanto, é a relação entre a 

produção e a eliminação de ROS que determina o efeito do estresse oxidativo sobre 

o metabolismo das células espermáticas e a fertilidade e não apenas a presença ou 
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ausência de antioxidantes no sêmen [14,58]. Alguns trabalhos em bovinos chegam a 

mostrar a importância das ROS para a realização da capacitação e reação 

acrossomal [59, 60]. 

De forma interessante, no presente estudo, o grupo N que foi criopreservado 

na presença do PS apresentou maior geração de ROS em relação aos grupos que 

foram criopreservados sem o PS. Quando analisamos as células com ROS positivo 

de forma mais detalhada foi observado que a diferença entre as células totais com 

ROS positivo do grupo N em relação ao C e F (22,48 e 25,76 pontos percentuais, 

respectivamente) foi reduzida para 9,08 e 10,98 pontos percentuais, 

respectivamente, quando foi avaliado somente as células íntegras, apesar de 

continuar sendo significativa a 5% de probabilidade. Isso demonstra que a diferença 

apresentada entre o grupo N e os demais provavelmente ocorra de forma mais 

expressiva em virtude de maior número de células espermáticas anormais que 

produzem maior quantidade de ROS [58]. Possivelmente, o processo para remoção 

do PS nos grupos C e F tenha eliminado parte das células anormais, reduzindo a 

porcentagem de células com produção de ROS nestes grupos. Sieme et al. [61] 

sugerem que parte dos espermatozoides que são perdidos no processo de filtragem, 

devido à sua ligação à membrana do filtro, apresentam uma qualidade inferior, 

permanecendo a dúvida se esses espermatozoides seriam capazes de fecundar se 

fossem recuperados. Os mesmos autores afirmam que a perda pela filtragem, 

portanto, pode ser menos importante que a alta taxa de perda espermática 

resultante da centrifugação em que até mesmo células móveis e viáveis ficam no 

sobrenadante.  E os espermatozoides que são capazes de passar através do filtro 

tem cabeças menores que 2 mm, sendo, portanto, espermatozoides 

subdesenvolvidos morfologicamente [62]. Ademais, em bovinos, foi relatado 

recentemente que o fator touro é responsável por mais de 86% da variação da 

capacidade antioxidante total no PS, enquanto o fator ejaculado contribui com 

apenas 2% dessa variação [63], sendo possível a obtenção de um resultado 

diferente com a mesma análise em outros animais. 

Com relação à PIVE, metodologia eleita para avaliação da capacidade 

fecundante do sêmen, já foi relatado que taxas de concepção estimadas com base 

em dados combinados de clivagem e formação de blastocistos são muito 
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semelhantes às verdadeiras taxas de concepção observadas para os mesmos 

touros após um programa de IA em tempo fixo, sendo possível estimar a fertilidade 

de touros com base em dados obtidos durante a PIVE [64]. Em estudo realizado 

para avaliar o efeito do PS na fertilidade in vitro em bovinos foi relatado que 

espermatozoides congelados sem a presença do PS geram mais oócitos fertilizados, 

maior taxa de clivagem e de embriões no estágio de blastocisto em relação ao 

sêmen congelado na presença do PS [65]. Da mesma forma, neste trabalho a 

retirada do PS pelo método de filtragem produziu altas taxas de blastocistos e 

blastocistos eclodidos, entretanto, o grupo N que foi criopreservado com o PS 

também apresentou boas taxas de desenvolvimento embrionário. Em estudos 

recentes foi demonstrado que muitas proteínas presentes no PS bovino têm 

importância nos processos de maturação espermática, proteção, capacitação, 

reação acrossomal e fertilização [40, 66-68]. Entretanto, parece que os efeitos 

benéficos destas substâncias não são transferidos para o desenvolvimento 

embrionário in vitro [69]. 

Uma das hipóteses para as maiores taxas de desenvolvimento embrionário 

obtidas com o sêmen que passou pela filtragem, apesar de ter apresentado maior 

porcentagem de espermatozoides com lesão de membrana é que o gradiente 

descontínuo de Percoll realizado antes da fertilização in vitro tenha selecionado uma 

população de células com maior motilidade, membranas plasmática e acrossomal 

íntegras [70-74] minimizando a diferença apresentada entre os grupos na avaliação 

pós-descongelação deste parâmetro. Se um maior número de células anormais 

geraram maior quantidade de ROS no grupo controle, também é possível que essas 

células tenham sido reduzidas após passagem pelo gradiente descontínuo de 

Percoll, minimizando os efeitos prejudiciais do estresse oxidativo sobre o 

desenvolvimento embrionário no grupo N.  

 Quanto ao grupo que passou pela centrifugação (grupo C) uma possível 

explicação para ele ter apresentado taxas inferiores de desenvolvimento 

embrionário, apesar dos bons resultados nos parâmetros de cinética espermática 

pós-descongelação, porcentagem de espermatozoides com membranas plasmática 

e acrossomal íntegras e produção de ROS, seria uma possível deterioração 

espermática ao nível do DNA durante seu processamento para retirada do PS. O 
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DNA espermático não possui qualquer função na realização da fertilização desde 

que as membranas dos espermatozoides e suas organelas permaneçam 

funcionalmente intactas, mas é muito importante no desenvolvimento embrionário, 

quando ocorrem as primeiras divisões e início da expressão do DNA embrionário 

[75,76]. O DNA espermático danificado mostra características de ligação à zona 

pelúcida normais e até mesmo taxas de fertilização e clivagem normais, porém 

quando o embrião atinge fase embrionária a partir de oito células, é iniciada 

apoptose [77]. No grupo C os resultados indicam este acontecimento pelo fato da 

taxa de clivagem permanecer semelhante à dos demais grupos e o desenvolvimento 

embrionário ter sido comprometido, apesar de não ter sido realizada qualquer 

análise para verificar lesão de DNA. 

 

4.1 Conclusão 

 

A remoção do plasma seminal pelo método da centrifugação reduz a taxa de 

embriões produzidos. Entretanto, a filtragem do sêmen pré-congelação revelou-se 

como uma alternativa eficiente na congelabilidade e produção in vitro de embriões 

bovinos. Mais estudos com a remoção do plasma seminal pela filtragem com 

SpermFilter® devem ser realizados, especialmente para avaliar seu efeito sobre a 

fertilidade in vivo dos animais. 
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Tabelas 

Tabela 1 Settings for the Hamilton Thorne (version 14.0) used to assess bull sperm kinematics. 

Parameter Setting 

Number of frames (Hz) 30 

Minimum contrast (pixels) 60 

Minimum cell size (pixels) 6 

Straightness (%) 70 

Average path velocity cutoff (μm/s) 30 

Minimum average path velocity (μm/s) 40 

Straight-line velocity cutoff (μm/s) 20 

Non-motile head intensity 90 

Non-motile head size (pixels) 5 

Magnification 1.95 x 

Temperature 38 ºC 

 

Tabela 2 Média (±EPM) das características da cinética espermática avaliadas pelo CASA pós-

descongelação do sêmen bovino dos grupos controle, centrifugação e filtragem. 

 
Controle (N) Centrifugação (C) Filtragem (F) Valor de P 

MT (%) 54,02 ± 1,77 53,51 ± 1,77 50,72 ± 1,77 0,3716 

MP (%) 41,29 ± 1,40 42,18 ± 1,40 41,56 ± 1,40 0,9003 

VAP (μm/s) 79,65 ± 1,13b 84,35 ± 1,13a 86,00 ± 1,13a 0,0005 

VSL (μm/s) 66,97 ± 0,92b 71,06 ± 0,92a 74,15 ± 0,92a <0,0001 

VCL (μm/s) 133,61 ± 2,12 139,59 ± 2,12 138,46 ± 2,12 0,1135 

ALH (μm) 5,70 ± 0,08 5,79 ± 0,08 5,56 ± 0,08 0,1877 

BCF (Hz) 32,20 ± 0,35b 31,96 ± 0,35b 33,80 ± 0,35a 0,0008 

STR (%) 84,32 ± 0,47b 84,48 ± 0,47b 86,16 ± 0,47a 0,0133 

LIN (%) 52,70 ± 0,50b 53,40 ± 0,50b 55,54 ± 0,50a 0,0005 

RAP (%) 49,32 ± 1,80 51,32 ± 1,80 48,70 ± 1,80 0,5646 

a,b Letras sobrescritas na mesma linha indicam diferença (P < 0,05).   

Abreviações: MT: motilidade total; MP: motilidade progressiva; VAP: velocidade do trajeto; VSL: 

velocidade progressiva; VCL: velocidade curvilinear; ALH: deslocamento lateral da cabeça; BCF: 

frequência de batimento; STR: retilinearidade; LIN: linearidade; RAP: espermatozoides com 

velocidade rápida; EPM: erro padrão da média. 
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Tabela 3 Média (± EPM) das subpopulações encontradas na análise da integridade das membranas 

plasmática e acrossomal pós-descongelação do sêmen bovino dos grupos controle, centrifugação e 

filtragem. 

 
Controle (N) Centrifugação (C) Filtragem (F) Valor de P 

MPAI (%) 23,88 ± 0,70a 22,45 ± 0,70a 18,04 ± 0,70b <0,0001 

MPAL (%) 30,61 ± 0,98b 38,46 ± 0,98a 39,34 ± 0,98a <0,0001 

MPLAI (%) 45,19 ± 0,99a 38,49 ± 0,99b 42,20 ± 0,99a <0,0001 

MPIAL (%) 0,31 ± 0,06b 0,59 ± 0,06a 0,40 ± 0,06ab 0,0099 

a,b Letras sobrescritas na mesma linha indicam diferença (P < 0,05). 

Abreviação: MPAI: membrana plasmática e acrossomal íntegras; MPAL: membrana plasmática e 

acrossomal lesionadas; MPLAI: membrana plasmática lesionada e acrossomal íntegra; MPIAL: 

membrana plasmática íntegra e acrossomal lesionada; EPM: erro padrão da média. 

 

Tabela 4 Média (± EPM) das subpopulações encontradas na análise do potencial mitocondrial pós-

descongelação do sêmen bovino dos grupos controle, centrifugação e filtragem. 

 
Controle (N) Centrifugação (C) Filtragem (F) Valor de P 

APM (%) 24,28 ± 1,68 28,22 ± 1,68 27,38 ± 1,68 0,2337 

MPM (%) 42,39 ± 1,85 37,73 ± 1,85 38,91 ± 1,85 0,1960 

BPM (%) 33,32 ± 2,06 34,03 ± 2,06 33,70 ± 2,06 0,9710 

Ausência de letras indica ausência de diferença (P > 0,05).  

Abreviação: APM: alto potencial mitocondrial; MPM: médio potencial mitocondrial; BPM: baixo 

potencial mitocondrial; EPM: erro padrão da média. 

 

Tabela 5 Média (± EPM) das subpopulações encontradas na análise do estresse oxidativo pós-

descongelação do sêmen bovino dos grupos controle, centrifugação e filtragem.  

 
Controle (N) Centrifugação (C) Filtragem (F) Valor de P 

CT ROS+ (%) 57,39 ± 2,95a 34,91 ± 2,95b 31,63 ± 2,95b <0,0001 

CI ROS+ (%) 81,62 ± 2,00a 72,54 ± 2,00b 70,64 ± 2,00b 0,0005 

a,b Letras sobrescritas na mesma linha indicam diferença (P < 0,05). 

Abreviação: CT ROS+: células totais com ROS positivo; CI ROS+: células íntegras com ROS positivo; 

EPM: erro padrão da média. 
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Tabela 6 Taxas de desenvolvimento da produção in vitro de embriões utilizando o sêmen bovino dos 

grupos controle, centrifugação e filtragem. 

Grupos 
Oócitos 
totais 

Taxas de desenvolvimento (%; Média ± EPM) 

Clivagem* 
Blastocisto 
(D7)* 

Blastocisto eclodido 
(D9)* 

Controle (N) 4570 82,11 ± 0,83 31,30 ± 1,07a 21,22 ± 1,05ab 

Centrifugação (C) 4535 82,05 ± 0,83 26,55 ± 1,07b 18,83 ± 1,05b 

Filtragem (F) 4507 84,01 ± 0,83 32,30 ± 1,07a 24,00 ± 1,05a 

Valor de P  0,1753 0,0008 0,0042 

a,b Letras sobrescritas na mesma coluna indicam diferença (P < 0,05).  

Abreviação: EPM: erro padrão da média. 

* Porcentagem baseada no número de oócitos totais. 

 

Tabela 7 Correlação dos parâmetros avaliados pós-descongelação no sêmen bovino que 

apresentaram pelo menos uma diferença entre os grupos controle, centrifugação e filtragem. 

 VSL BCF STR LIN MPLAI MPAL MPAI MPIAL CTROS CIROS D7 D9 

VAP 0,90*** -0,01 ns -0,18 ns -0,23* 0,01 ns 0,01 ns -0,02 ns -0,08 ns -0,08 ns -0,02 ns 0,04 ns 0,04 ns 

VSL  0,25* 0,25* 0,14 ns 0,16 ns 0,006 ns -0,20* -0,15 ns -0,10 ns 0,03 ns -0,02 ns 0,08 ns 

BCF   0,56*** 0,78*** 0,20* -0,12 ns -0,08 ns -0,04 ns -0,02 ns 0,05 ns -0,04 ns 0,02 ns 

STR    0,84*** 0,33** -0,006 ns -0,38* -0,17 ns -0,06 ns 0,10 ns -0,15 ns 0,05 ns 

LIN     0,27** -0,07 ns -0,23* -0,02 ns -0,19 ns 0,02 ns -0,01 ns 0,09 ns 

MPLAI      -0,69*** -0,28** -0,17 ns 0,08 ns 0,24* -0,15 ns -0,03 ns 

MPAL       -0,49*** -0,06 ns -0,11 ns -0,17 ns -0,008 ns -0,08 ns 

MPAI        0,25* 0,05 ns -0,06 ns 0,18 ns 0,15 ns 

MPIAL         -0,07 ns -0,09 ns 0,22* 0,17 ns 

CTROS          0,82*** -0,02 ns 0,03 ns 

CIROS           -0,08 ns 0,07 ns 

D7            0,75*** 

Abreviações:  VAP: velocidade do trajeto; VSL: velocidade progressiva; VCL: velocidade curvilinear; 

BCF: frequência  de batimento; STR: retilinearidade; LIN: linearidade; MPLAI: membrana plasmática 

lesionada e acrossomal íntegra; MPAL: membrana plasmática e acrossomal lesionadas;  MPAI: 

membrana plasmática e acrossomal íntegras; MPIAL: membrana plasmática íntegra e acrossomal 

lesionada; CT ROS: células totais com ROS positivo; CI ROS: células íntegras com ROS positivo; D7: 

blastocistos no 7º dia pós-fertilização; D9: blastocistos eclodidos no 9º dia pós-fertilização. 

(ns) P ≥ 0,05 

* P < 0,05 
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** P < 0,01 

*** P < 0,0001 


