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RESUMO
O objetivo deste trabalho é levantar os pontosmais importantes que podem comprometer
o resultado final do procedimento de criopreservação seminal em felinos.
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ABSTRACT
The aim of this work is to raise the most important points that can affect the outcome
of semen cryopreservation procedure in cats.
Key words: sperm, cats, semen cryopreservation.

INTRODUÇÃO
A criação doméstica de gatos vem se expandindo e, em muitos países e nas
maiores capitais do mundo, o número de gatos já superou o de cães. No Brasil, esperaCiência Animal, 22(1), 2012
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se que em 2020, a população felina igualar-se-á à canina (Souza, 2000). Atribui-se a
esta expansão mundial, o fato dos gatos necessitarem de menor espaço e menos
cuidados do que os requeridos pelos cães (Corrada e Gobello, 2000). O aumento da
criação alavanca um mercado de produtos e serviços especializados, além de criar uma
demanda por biotecnologias, em especial as reprodutivas, já que muitos criam não só
por hobby, mas também como uma atividade comercial. Isto gera a necessidade dos
criadores em potencializar a capacidade reprodutiva de seus animais. Percebe-se uma
demanda dos criadores comercias de gatos domésticos pelos serviços de avaliação
andrológica e inseminação artificial (IA) (Stornelli e Stornelli, 2001).
Os gatos ainda possuem importante papel como modelo experimental, permitindo
o aperfeiçoamento do conhecimento dos processos biológicos e reprodutivos a serem
aplicados aos felídeos selvagens (Luvoni et al., 2003). Assim, protocolos de
criopreservação de sêmen podem ser inicialmente testados em gatos domésticos e
depois avaliados nas diferentes espécies selvagens. Entretanto, diferenças entre as
diversas espécies são perceptíveis na biologia reprodutiva de felídeos e devem ser
consideradas na extrapolação de protocolos experimentais (Silva, 2003). Há um
consenso geral que a manutenção da diversidade genética de uma espécie é dependente
da reprodução. Neste contexto, a aplicação de técnicas de reprodução assistida surge
como importante ferramenta na conservação de espécies selvagens ameaçadas de
extinção, na medida em que pode minimizar a perda da variabilidade genética por meios
de programas reprodutivos (Morato e Barnabe, 1998). Uma alternativa bastante
discutida para a preservação de espécies e da variabilidade genética é o banco de
genoma, o qual armazenaria a longo prazo, material genético criopreservado, incluindo
gametas e embriões de espécies ameaçadas de extinção (Morais, 1999). Entretanto, para
o uso comercial da IA em gatos, um dos entraves são os protocolos de conservação do
sêmen felino com baixa qualidade e sobrevivência espermática após a criopreservação
(Pukazhenthi et al., 1999). A conservação de sêmen, seja pelo resfriamento ou pela
congelação, permite o transporte de material genético de animais de alto valor comercial
por longas distâncias,

facilitando significativamente a criação comercial

e

possibilitando, também, a troca de sêmen entre populações selvagens geograficamente
isoladas, restaurando o vigor genético (Luvoni et al., 2003).

Ciência Animal, 22(1), 2012
Palestra apresentada no VI Congresso Norte Nordeste de Reprodução Animal, Fortaleza, CE, Brasil,
27 a 29 de junho de 2012.

144

Ciência Animal, 22(1): 143-160, 2012 – Edição Especial

Conceito e Métodos de Criopreservação Seminal
A criopreservação, ou preservação pelo frio envolve a refrigeração e a
congelação, respectivamente com uso de temperaturas acima e abaixo do ponto de fusão
dos líquidos para a conservação de células espermáticas (Luvoni et al., 2003). A
refrigeração consiste na manutenção em um diluidor do sêmen entre 4 a 5 oC. A
temperatura e a composição do diluidor são fatores importantes para o sucesso deste
processo (Batellier et al., 2001). Na congelação usa-se vapores de nitrogênio a -70oC e
manutenção das amostras mergulhadas em nitrogênio líquido a -196oC por tempo
indeterminado. Este método permite a utilização do sêmen em qualquer distância para
biotécnicas reprodutivas e possuem grande potencial de conservação (Tebet, 2004).
Muitas etapas estão envolvidas, como a separação do plasma seminal, diluição,
refrigeração, congelação e descongelação (Luvoni, 2006).
O sêmen felino inicialmente era congelado em pellets (Platz e Seager, 1978),
evoluindo para congelação em frascos (Lengwinant e Blotnner, 1994), até chegar ao
protocolo padrão atual de congelação em palhetas (Zambelli et al., 2010).O sêmen
felino vem sendo conservado segundo o padrão adotado para outras espécies carnívoras,
com grande variação de protocolos entre os autores. Os diluidores de sêmen ainda mais
empregados são o Tes e o Tris, isolados, adicionado de frutose ou glicose (Hay e
Goodrowe, 1993), ou em conjunto, constituindo o TesT (Sánchez e Tsuitsui, 2002). Nos
protocolos de conservação, estes diluidores são em geral adicionados de 10 a 20% de
gema de ovo (Hay e Goodrowe, 1993; Baran et al., 2011) e nos casos de congelação de
3% (Hay eGoodrowe, 1993) a 4% de glicerol (Zambelli et al., 2002). Concentrações de
8% de glicerol são consideradas tóxicas aos espermatozóides felinos (Zambelli et al.,
2002).
Grande parte dos trabalhos apresenta também diluidores acrescidos de antibióticos
como a penicilina e a estreptomicina (Sánchez e Tsuitsui, 2002; Luvoni et al., 2003), a
amicacina (Tebet, 2004). A adição do duodecil sulfato de sódio (Equex) ao Tris,
formando o Tris-Equex, vem sendo testada. O duodecil sulfato de sódio, presente no
Equex, possui função de detergente biológico (Zambelli et al., 2010). Novos diluidores
como o MP-50, composto por rafinose, glicose, lactose, citrato de sódio, e de potássio,
EDTA, gema de ovo, leite em pó desnatado, meios de cultivo (Meio Hepes, Meio de
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Dubelco’s e Meio Eagle’s Modificado), antibiótico (amicacina) e crioprotetores
(glicerol e dimetilformamida -Tebet, 2004) também vêm sendo testados.
Recentemente a liofilização tem sido testada para preservar espermatozoides de
mamíferos, entre eles, inclui-se o gato doméstico (Lopes, 2010).
Desafios da criopreservação: etapas a serem controladas
Cada etapa envolve danos espermáticos e compromete a função espermática e o
potencial de fertilização. As principais causas de danos durante a criopreservação são:a
exposição a temperaturas não fisiológicas ou choque térmico e a consequente formação
e dissolução de cristais de gelo do meio extra e intracelular; o estresse osmótico, por
conta das altas concentrações de soluto (Watson, 2000); e o estresse oxidativo (Aitken e
Krausz, 2001; Sikka, 2001; Agarwal et al., 2003). Para minimizar estes efeitos,
substâncias conhecidas como agentes crioprotetores são adicionadas ao meio diluidor,
alterando as propriedades físicas da solução. Estes crioprotetores podem atravessar ou
não a membrana plasmática, dependendo de seu peso molecular (Watson, 2000). No
intuito de preservar a qualidade espermática, é importe conhecer as características
fisiológicas espécie-específicas do sêmen de felídeos. Resultados obtidos no
passadobaseavam-se exclusivamente na extrapolação dos protocolos já desenvolvidos
para bovinos (Goodrowe, 1989).
Controle da temperatura e estresse osmótico
O resfriamento, assim como a congelação, pode causar estresse ao espermatozoide
devido a mudanças de temperatura que resultam em danos espermáticos conhecidos
como “choque térmico” (Watson, 2000; Luvoni, 2006). Um decréscimo na motilidade
total e progressiva e percentual de células com acrossoma intacto é perceptível após o
resfriamento e a congelação (Glover e Watson, 1985; Pukazhenti et al., 1999; Luvoni et
al., 2003). Acredita-se que o abaixamento de temperatura durante a criopreservação
causa alterações na permeabilidade da membrana (Watson, 1995; Luvoni, 2006). Em
um estudo com resfriamento rápido (4ºC/min) e ultra-rápido (14ºC/min) observou-se
danos acrossomais, enquanto no uso da taxa de resfriamento lento (0,5ºC/min)
observou-se redução dos danos acrossomais ao sêmen felino (Pukazhenthi et al., 1999).
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Contrariamente, outros trabalhos afirmam que o sêmen felino não foi afetado pela
velocidade de resfriamento (Zambelli et al., 2002; Axnér et al., 2004; Hermansson,
2006). Os danos espermáticos parecem estar mais ligados à etapa de congelação
propriamente dita que ao resfriamento (Hermansson, 2006), mas o desenvolvimento de
diluidores para a criopreservação a fim de melhorar a qualidade pós-descongelação é
necessária. Na ocorrência de uma etapa de resfriamento pré-congelação de forma
rápida, a substituição da água intracelular pelo crioprotetor não ocorre em igual
velocidade para manter o equilíbrio e a água permanece, transformando-se em cristais
de gelo quando atingidas temperaturas negativas, podendo causar ruptura da membrana
e morte celular. Contrariamente, no resfriamento excessivamente lento, as células
sofrem perda severa de água e por estarem expostas mais tempo a altas concentrações
do soluto, também sofrem lesões celulares (Hammersted et al., 1990). Por diferentes
mecanismos, ambas as situações extremas de abaixamento de temperatura podem ser
danosas aos espermatozoides e os que resistem a este processo ainda sofrem os efeitos
da descongelação e da remoção do crioproteor (Agca e Crister, 2002). Entretanto, a
velocidade de congelação ainda continua sendo alvo de estudos e comparações. Para
tentar estabelecer a melhor taxa de congelação, Zambelli (2002) testou as taxas de 3,85;
9; 22,8; 36; 43 °C/ min com descongelação a 37 °C/ 30 segundos, onde a taxa de 3,85
°C/min foi superior as demais com 61,55% de motilidade pós-descongelação.
Outro fator a ser controlado para garantir melhores resultados pós-descongelação
é a taxa de descongelação, realizada por muitos autores a 37 °C/30 seg (Zambelli et al.,
2002; Tsutsui et al., 2003; Baudi, 2005) ou 60 seg (Silva, 2008). Taxas de
descongelação a 46°C/12 seg (Villaverde, 2007) e 15 seg (Tebet, 2004) ou 70°C/6 seg
(Chatdarong et al., 2007) são relatadas em protocolos de criopreservação, garantindo
bons resultados de motilidade e de vigor.
O estresse osmótico é outro ponto crucial de controle necessário. Independente
do método de conservação, as células espermáticas são submetidas a condições
anisosmóticas, promovendo redução do volume celular e sendo potencialmente letais às
mesmas. Durante a fase de equilíbrio, no resfriamento de diferentes células biológicas,
incluindo-se os espermatozoides de mamíferos, temperaturas negativas são atingidas e
cristais de gelo extracelulares são formados. A quantidade de cristais de gelo aumenta à
medida que diminui a temperatura, resultando em gradiente osmótico que gera
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desidratação e enrugamento celular que causam danos celulares (Picton et al., 2000). O
uso de agentes crioprotetores como glicerol, dimetil sulfóxido, etilienoglicol, e
propanodiol tenta minimizar a formação destes cristais através da penetração nas
células, prevenindo a formação letal de gelo intracelular. Entretanto altas concentrações
de crioprotetores causam alterações de osmolaridade e levam ao efeito osmótico
(Luvoni, 2006). A adição de crioprotetores causa inicialmente enrrugamento do
espermatozoide por conta do efluxo de água das células devido ao ambiente
hiperosmótico, e então um inchaço, devido ao influxo de água e crioprotetor para
manutenção de uma solução isotônica (Picton et al., 2000). Um extenso dano de
membrana ocorre quando o sêmen do gato retorna de condições hiperosmóticas para
uma solução isotônica (Phukazhenthi et al., 2000). Normalmente o espermatozoide do
gato é resistente a exposição hipertônica, mas células anormais são menos resistentes.
Uma das razões é o comprometimento da função mitocondrial que pode ser afetada pelo
choque osmótico, gerando decréscimo na motilidade (Gao et al., 1997).
Para o resfriamento do sêmen felino, o agente crioprotetor mais comumente
utilizado é a gema de ovo, embora se afirme que sua adição não aumenta a
sobrevivência dos espermatozoides felinos quando conservados a5°C. A sua ação
protetora se deve às lipoproteínas de membrana incluídas na sua fração de baixa
densidade, protegendo a célula por interação com a membrana plasmática. A inclusão
de monossacarídeos adiciona substrato energético, entretanto não representa vantagem
real na estocagem de espermatozoides felinos (Luvoni et al., 2003). Sabe-se que gema
de ovo previne o enrolamento da cauda do espermatozóide, favorecendo sua motilidade
(Holt, 2000). Assim, uma boa dissolução da gema no diluidor é um ponto a ser
controlado.
A temperatura de adição do crioprotetor, também é um fator variante entre os
procedimentos de criopreservação, observando-se na literatura que para gatos
domésticos a adição de glicerol pode ocorrer tanto a 20 °C (Zambelli et al., 2002) como
a 4°C (Chatdarong et al., 2007). Além disto, o tempo de equilíbrio utilizado deve ser
suficiente para que o crioprotetor exerça a sua ação benéfica de desidratação antes da
congelação (Silva, 2008). Após a etapa de glicerolização, Silva (2008) observou uma
queda significativa da motilidade e do vigor em relação à diluição inicial, bem como no
resultado pós-descongelação, utilizando água de coco em pó (ACP-117) de 20% de
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gema e 6% de glicerol. A injúria pós-descongelação sofrida pelo espermatozóide e
outras células viáveis ocasionada pela retirada brusca do glicerol é geralmente atribuída
ao choque osmótico (Frim e Mazur, 1983, Schneider e Mazur, 1984).
Estresse oxidativo e seu efeito sobre a fertilidade
Células sob condições aeróbicas necessitam de oxigênio para dar suporte ao seu
metabolismo, porém o excesso de metabólitos como as espécies reativas de oxigênio
(ROS) e radicais livres podem gerar danos celulares. A formação de ROS é um evento
fisiológico normal em vários órgãos, incluindo-se os testículos. Devido ao aumento da
permeabilidade da membrana espermática, durante a criopreservação, ocorre um
aumento na formação de ROS (Medeiros et al., 2002). A superprodução de ROS pode
ser danosa e associada à infertilidade em machos (Akiyama, 1999, Yousef et al., 2003),
porque as ROS podem iniciar a peroxidação lipídica e danos ao DNA, resultando em
mutagênese, carcinogênese e morte celular (Devi et al., 2000). Segundo Munne-Bosh
(2005), radicias livres e ROS como radicias hidroxilas, superóxidos e peróxido de
hidrogênio contribuem para a peroxidação lipídica. O acúmulo de superóxidos é tóxico
para a estrutura lipídica da membrana, resultando em alteração de permeabilidade e a
possibilidade de desintegração de organelas.A peroxidação lipídica é a reação entre as
ROS e ácidos poliinsaturados que ocorrem na membrana celular dos mamíferos. O
estresse oxidativo ocorre quando há um desequilíbrio entre a peroxidação lipídica e os
antioxidantes. Um nível baixo de estresse oxidativo possui efeito benéfico sobre a célula
espermática, porém em grande intensidade pode levar à morte celular (Aitken et al.,
1996). As ROS destroem a membrana nesta interação com biomoléculas que induzem
estresse oxidativo (Soo et al., 2007). Os testículos são alvo, pois possuem altas taxas de
componentes lipídicos (Mishra e Acharya, 2004). O estresse oxidativo ocorre
principalmente durante a preparação, criopreservação e incubação pós-descongelamento
do sêmen e é considerado uma das causas de infertilidade mais importantes (Ball e Vo,
2002). O tempo de resfriamento e incubação pós-descongelação é um fator crucial para
a intensidade do estresse oxidativo. Thuwanut et al. (2008) demonstraram que em
sêmen de gatos o aumento da peroxidação lipídica ocorre após 6 horas de incubação
pós-descongelamento.
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Na tentativa de superar a peroxidação durante a criopreservação, tem-se
processado o sêmen sob condições anaeróbicas, realizando a adição de antioxidantes e
inclusão de agentes quelantes (Aitken, 1996). Existem poucos estudos que avaliam o
efeito deletério do estresse oxidativo no sêmen de felinos, porém já foi observada a ação
benéfica da adição de alguns antioxidantes ao meio de criopreservação. Um estudo
demonstrou que a adição de taurina ao meio diluidor à base de leite-glicose promove
efeito protetor na célula espermática nas taxas de motilidade e morfologia de sêmen de
gatos, resfriado a 5ºC (Baran et al., 2009). Parte dos estudos publicados faz uso dos
antioxidantes na alimentação, favorecendo a produção espermática e melhorando a
qualidade seminal, bem como o número de células normais e a resistência ao processo
de redução de temperatura usado no resfriamento e congelação seminais. Entre os
diversos antioxidantes testados, são descritos o uso na alimentação de ômega 3 e 6 em
equinos e suínos (Brinsko et al., 2005), ácido ascórbico associado ou não à vitamina E
em coelhos (Castelinni et al., 1999). A adição de vitamina E ou cisteína em meio trisgema-Equex antes do congelamento melhorou a motilidade progressiva, integridade de
membrana e DNA em sêmen epididimário de gatos domésticos após descongelação.
Porém, não houve efeito protetor na integridade acrossomal (Thuwanut et al., 2008).
Nem sempre observa-se um efeito benéfico após a adição de antioxidantes ao meio
diluído. Thiangtum et al. (2009) observaram que a adição de catalase e superóxido
dismutase não exerceram efeito positivo na motilidade, viabilidade e integridade
acrossomal após a descongelação de sêmen de gatos diluído em tris-frutose-citrato de
sódio e gema de ovo (EYT-FC). Mais estudos estão sendo conduzidos por diversos
grupos de pesquisa e a possibilidade da adição de antioxidantes ao meio diluidor a fim
de melhorar a qualidade seminal pós-descongelamento é bastante promissora.
Efeito deletério do plasma seminal
A presença do plasma seminal também é relatada como danosa à célula
espermática, afetando a fertilidade. Assim, é indicada a centrifugação das amostras a
baixa rotação (300g) e subsequente remoção do plasma seminal para prolongar o tempo
de vida da célula (Luvoni et al., 2003; Moreira e Morato, 2007), especialmente na coleta
por eletroejaculação na qual a quantidade de plasma seminal é maior (Silva et al., 2008).
A qualidade espermática epididimária foi melhorada utilizando-se a técnica de
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separação coloidal com centrifugação simples, resultando em menor percentual de
defeitos de cauda e contaminação com hemácias resultantes do processo de coleta,
comparado ao sêmen não tratado (Chatdarong et al., 2010). Na literatura, é possível
encontrar relatos com e sem o uso da separação do plasma seminal para sêmen coletado
por vagina artificial (Silva, 2008; Villaverde et al., 2009). Alguns trabalhos realizam a
centrifugação pós-descongelação e o concentrado de espermatozoides ére-suspendido
em meio base (Baudi, 2005), ou a amostra após a descongelação permanece incubada a
38°C por 5 min em meio base (Chatdarong et al., 2007) e somente após estes
procedimentos as amostras são avaliadas quanto a motilidade pós-descongelação.
Viabilidade seminal pós-descongelação
Os resultados pós-descongelação são bastante variáveis entre autores, desde <
30% (Tsutsui et al., 2000) a > 70% (Platz et al., 1978) de espermatozoides móveis,
independente da origem de obtenção do sêmen (epidídimo, vagina artificial ou
eleteroejaculação). Tsutsui et al., (2003) relataram motilidade pós-descongelação obtida
para sêmen epididimário de 24%. Obtido por vagina artificial, relata-se 26% (Tsutsui et
al., 2000), 52,8% (Villaverde, 2007), 70,6% (Platz et al., 1978) utilizando tris como
diluidor base, e 25% utilizando ACP®-117 (Silva, 2008). E por eletroejaculação: 70%
(Chatdarong et al., 2007).

Resultados de 26% (15-40%) de motilidade pós-

descongelação obtidos por Tsutsui et al. (2000) garantiram gestação de 4 de 9 gatas
inseminadas via intrauterina.
Segundo relatos, espermatozóides de gato coletados de epidídimo possuem
motilidade e viabilidade mais baixa que o de ejaculado, entretanto não há diferenças
entre os dois tipos celulares quanto à resistência à congelação e descongelação (Tebet et
al., 2006; Hermansson e Axnér, 2007). Além disto, espermatozóides de gatos podem ser
mantidos no epidídimo estocado a 4ºC por 24h sem nenhum decréscimo na qualidade,
comparado às células extraídas imediatamente do epidídimo e conservadas em diluidor
(Chatdarong et al., 2006).
Após a descongelação, de 25 a 50% da motilidade é mantida em leões
(Pantheraleo), onças (Pantheraonca), leopardo nebuloso (Neofelis nebulosa), chitas
(Acinonyx jubatus) e gatos leopardos (Prionailurus bengalensis- Graham et al., 1978
apud Silva et al., 2004). Os mesmos autores relatam baixos índices de motilidade após
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descongelação (1 a 20%) para tigres (Panthera tigris), gato do mato grande (Oncifelis
geoffroy), e jaguatirica (Leopardus pardalis); e que os espermatozoides do gato dourado
africano (Felis aurata) não sobreviveram à criopreservação. Em todas estas espécies, a
coleta foi realizada por eletroejaculação, que é o padrão para espécies não domésticas
(Silva et al., 2008).
Os procedimentos de congelação seminal epididimária mudam entre os
laboratórios, mas a integridade acrososomal pós-descongelação relatada continua sendo
recorrentemente baixa (Hay e Goodrowe, 1993; Lengwinat e Blottner, 1994). O
percentual de acrossomas intactos decresce 30 a 50% após criopreservação em amostras
de sêmen epididimário (Hay e Goodrowe, 1993). A suplementação com Equex, no
diluidor tris-gema de ovo para criopreservação melhorou a integridade acrossomal pósdescongelação, utilizando-se sêmen epididimário (Axnér et al., 2004). Com este mesmo
tipo de sêmen, já foram obtidos: ligação em zona pelúcida homóloga (Kashiwazaki et
al., 2005), desenvolvimento embrionário até o estágio de blastocisto (Thuwanut et al.,
dados não publicados) e ninhada após inseminação artificial intrauterina (Tsutsui et al.,
2003).
Experimentalmente

no

Brasil,

a

técnica

de

IA

intrauterina

por

laparotomiapermitiu 75% de gestação com o nascimento de ninhada degatos domésticos
oriundas de ejaculados congelados e descongelados (Villaverde et al, 2009). A
importância de bons resultados de viabilidade pós-congelação seminal são ainda mais
expressivos quando aplicados aos felídeos não domésticos. Recentemente foi publicada
a notícia da forma de produção e nascimento de2 filhotes de gato-bravo-de-patas-negras
(Felisnigripes). O sêmen de um macho da espécie foi congelado e, dois anos mais tarde,
foi fecundado em óocitos, cultivando-se embriões que também foram congelados e
implantados 6 anos depois. Os gatos-bravo-de-patas-negras são nativos das áridas
regiões do sul da África e considerados um dos menores felinos selvagens do mundo,
pesando pouco mais de 1kgquando adultos. Atualmente, estima-se que há apenas 40
deles no mundo.O próximo passo, segundo os cientistas, é clonar o gato-bravo-de-patasnegras e transferir o embrião para um gato doméstico (Guerra, 2011), servindo assim a
criopreservação seminal como uma ferramenta de restauração de vigor genético.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diversas são a etapas que devem ser controladas para que melhores resultados
pós-resfriamento e descongelação sejam obtidos no processamento do sêmen felino. A
melhoria destes resultados é de fundamental importância para sua aplicação prática na
criação comercial e na conservação de espécies felídeas ameaçadas.
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