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RESUMO 

Os procedimentos de manipulação do ejaculado podem aumentar o estresse 
oxidativo sofrido pelos espermatozoides, com consequente redução da sua 
longevidade. Estudos mostram que o processo de criopreservação induz a 
lipoperoxidação, o que suscita a realização de pesquisas que estabeleçam 
estratégias para reduzir os danos causados. O objetivo do experimento foi avaliar o 
efeito antioxidante da glutationa reduzida adicionada ao sêmen equino pré-
congelação, nas concentrações de 3 mM, 5 mM e 7 mM, sobre os níveis de 
lipoperoxidação após a descongelação. Os ejaculados (n=19) foram congelados em 
diluente a base de gema de ovo (Botucrio®). Foram analisadas as variáveis 
espermáticas: motilidade, morfologia, viabilidade/status acrossomal, atividade 
mitocondrial e nível de lipoperoxidação. As médias dos tratamentos foram 
comparadas pelo teste de LSD, em nível de 5% de significância. Quando comparada 
a ação das diferentes concentrações de GSH após a descongelação, não foi 
observado efeito protetor contra a lipoperoxidação, sendo que as concentrações de 
5 mM (45,3% vs. 61,6%) e 7 mM (25,3% vs. 61,6%) causaram uma redução 
significativa da motilidade quando comparadas ao grupo controle, respectivamente. 
Conclui-se que as concentrações de glutationa reduzida testadas não conferiram 
proteção antioxidante durante o processo congelação/descongelação do sêmen 
equino, com as concentrações de 5 mM e 7 mM apresentando efeito deletério sobre 
a motilidade espermática.  
PALAVRAS-CHAVE: antioxidante, espermatozoide, estresse oxidativo, ROS 
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REDUCED GLUTATHIONE ON LIPID PEROXIDATION OF EQUINE  
CRYOPRESERVED SEMEN 

 

ABSTRACT 
Ejaculate handling procedures increases oxidative stress suffered by the sperm, with 
a consequent reduction in their longevity. Studies show that cryopreservation induces 
lipid peroxidation, which demonstrate the necessity in conducting research to 
establish strategies to reduce damage. The objective of the experiment was to 
evaluate the antioxidant effect of reduced glutathione added to the pre-freezing 
equine semen at concentrations of 3 mM, 5 mM and 7 mM, on lipid peroxidation 
levels after thawing. Ejaculates (n = 19) were frozen in egg yolk extender (Botucrio®). 
Sperm variables analyzed were, motility, morphology, viability / acrosome status, 
mitochondrial activity and level of lipid peroxidation. Treatment means were 
compared by LSD tests at 5% of significance. When compared the action of different 
concentrations of GSH after thawing, there was no protective effect against lipid 
peroxidation, whereas 5mM (45.3% vs. 61.6%) and 7 mM (25.3% vs. 61.6%) 
concentrations, caused a significant reduction in motility compared to the control 
group, respectively. Therefore, it´s concluded that reduced glutathione 
concentrations tested did not provide antioxidant protection to freeze/thaw cycle of 
equine semen, with 5 mM and 7 mM concentrations presenting deleterious effect on 
sperm motility. 
KEYWORDS:  antioxidant, oxidative stress, sperm, ROS 
 

 
INTRODUÇÃO 

As biotecnologias da reprodução animal têm se mostrado, na atualidade, 
fundamentais para o progresso genético dos sistemas de produção animal, 
incluindo-se nesse contexto a espécie equina, que vem adotando de forma 
crescente o uso das biotécnicas de multiplicação animal na rotina dos haras 
(BRINSKO et al., 2011). 

A preservação do sêmen equino, pela refrigeração e congelação, vem 
reduzindo fronteiras, possibilitando que uma égua possa ser inseminada com o 
sêmen de um garanhão alojado à longa distância. A criopreservação ainda 
possibilita o armazenamento do sêmen por período indeterminado, podendo assim 
ser utilizado no caso do garanhão encontrar-se enfermo ou apresentar infertilidade 
adquirida e até mesmo após o óbito (OLIVEIRA et al., 2013). 

No que se refere à criopreservação, durante os procedimentos de 
manipulação do ejaculado há aumento da concentração de cálcio intracelular, da 
geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) e redução da capacidade 
antioxidante decorrente da remoção do plasma seminal. Tais eventos levam os 
espermatozoides a um estresse oxidativo exacerbado e, com isso, à capacitação 
prematura, tendo como consequência uma redução da longevidade (BALL et al., 
2001; NEILD et al., 2005). Essas informações suscitam a realização de pesquisas 
que busquem estratégias para reduzir estes danos, visando obter melhor qualidade 
seminal, a qual irá se refletir em maior taxa de fertilidade. 

Ao contrário do plasma seminal, a célula espermática possui pequena 
quantidade de antioxidantes, e dentre estes a GSH (L-y-glutamil-L-cisteinilglicina) 
apresenta um papel importante, sendo um tripeptídeo, encontrado em todas as 
células (MEISTER, 1994). O efeito antioxidante da GSH exógena sobre o sêmen 
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criopreservado ainda está pouco elucidado, e são escassos os relatos para a 
espécie equina. Da mesma forma, ainda não está definida qual a concentração ideal 
a ser acrescida no diluente de criopreservação do sêmen equino. O objetivo do 
presente experimento foi avaliar o efeito antioxidante da GSH, adicionada ao sêmen 
equino pré-congelação, sobre os níveis de lipoperoxidação pós-descongelação.  

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Animais 

Foram utilizados 10 garanhões adultos da raça Quarto de Milha, de fertilidade 
comprovada, alojados em propriedades localizadas nas proximidades de Campo 
Grande/MS, Brasil, sendo colhidos dois ejaculados de cada reprodutor, à exceção 
de um animal do qual se obteve apenas um ejaculado. 

  
Colheita e transporte do sêmen 

O sêmen foi colhido com auxílio de manequim, através de vagina artificial 
modelo Botucatu® (Botupharma Biotecnologia Animal, Botucatu/SP, Brasil). Após a 
colheita o sêmen foi filtrado, para separação da fração gel, e diluído em meio à base 
de leite desnatado para obtenção de uma concentração de 50 x 106 
espermatozoides/mL. Para o transporte até o laboratório, o material foi 
acondicionado em container (CP - NUNES et al., 2008) a uma temperatura de 5°C . 

 
Congelação e descongelação do sêmen 
O sêmen diluído foi submetido à centrifugação em tubos cônicos de 15 mL a 600 G 
por 10 minutos. O pellet foi ressuspendido em Botucrio® (Botupharma Biotecnologia 
Animal, Botucatu/SP, Brasil), para a obtenção de uma concentração final de 200 x 
106 espermatozoides/mL. O volume final foi fracionado em quatro alíquotas contendo 
500 x 106 espermatozoides, às quais foi acrescida a glutationa reduzida, sendo 
constituídos os seguintes tratamentos: C – controle, sem glutationa; GSH 3 – 3 mM 
de GSH; GSH 5 – 5 mM de GSH e GSH 7 – 7 mM de GSH. O sêmen foi envasado 
em palhetas de 0,5 mL, lacradas com álcool polivinílico. O processo de congelação 
foi realizado adotando-se um período de 20 minutos de refrigeração a 5ºC, seguidos 
por 20 minutos de exposição ao vapor de nitrogênio líquido e subsequente imersão 
no mesmo. Após este procedimento, as palhetas foram acondicionadas em raques e 
armazenadas em botijão criogênico a -196ºC. À descongelação utilizou-se banho-
maria a 37ºC por 30 segundos. 
 
Momentos da avaliação seminal  

As avaliações do sêmen foram efetuadas nos momentos pós-colheita (PC) e 
pós-descongelação (PD).  
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FIGURA 1. Fluxograma do protocolo experimental para avaliação 
dos efeitos da adição da glutationa reduzida (GSH) 
ao diluente de congelação, sobre o nível de 
lipoperoxidação no sêmen equino pós-
descongelação. 

 

Motilidade  
A avaliação subjetiva da motilidade foi tipo cega, feita sob a microscopia de 

contraste de fase com objetiva de 40x, com uma gota de sêmen depositada entre 
lâmina e lamínula pré-aquecidas a 37ºC. A estimativa da motilidade foi feita pela 
determinação da proporção de espermatozoides móveis (0 a 100%).  

 
Concentração espermática 

Para a estimativa da concentração espermática, 5 µL de sêmen foram 
depositados em 95 µL de água e a contagem feita com Câmara de Neubauer, 
através de microscopia de campo claro, com objetiva de 40x. O número médio de 
espermatozoides obtido, pela contagem de cinco quadrados em cada retículo, foi 
multiplicado por 1 x 106, o que resultou na determinação da concentração de 
espermatozoides / mL.  

 
Morfologia espermática 

Amostras de sêmen destinadas à avaliação morfológica foram conservadas 
em solução de formol-salina-tamponada. Analisou-se 200 células/lâmina, em 
preparações úmidas, sob a microscopia de contraste de fase, em aumento de 
1.000x. As patologias espermáticas foram classificadas de acordo com o proposto 

EJACULADO (n=19) 

DILUIÇÃO EM EQUIMIX® (50 x 106 

espermatozoides / mL) 

AVALIAÇÃO SEMINAL 

CENTRIFUGAÇÃO CONVENCIONAL 

RESSUSPENSÃO COM BOTUCRIO® 

CONTROLE 3 mM GSH 5 mM GSH 7 mM GSH 

CONGELAÇÃO 

DESCONGELAÇÃO 

AVALIAÇÃO SEMINAL 
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por BLOM (1973) citado por BARTH & OKO (1989), e os resultados expressos em 
percentagem. 

 
Viabilidade e status acrossomal 

Para a avaliação simultânea da viabilidade e status acrossomal foi empregada 
a técnica de dupla coloração descrita por DIDION et al., (1989), que utiliza os 
corantes trypan blue / Giemsa. Os espermatozoides foram classificados em: vivos; 
mortos; reação do acrossomo verdadeira (RAV); reação do acrossomo falsa (RAF). 

 
Atividade mitocondrial 

Na determinação da atividade mitocondrial foi empregada a técnica descrita 
por HRUDKA (1987), que se baseia na oxidação da 3,3’- diaminobenzidina 
4,4’tetraaminobiphenyl (DAB) pelo Complexo Citocromo C. As células foram 
classificadas em: DAB I – alta atividade mitocondrial; DAB II – média atividade 
mitocondrial; DAB III – baixa atividade mitocondrial, e DAB IV – sem atividade 
mitocondrial. 

 
Lipoperoxidação 

A avaliação foi feita de forma indireta, através da mensuração da 
concentração de espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) induzida por 
vitamina C e Ferro, de acordo com NICHI et al., (2007). Os resultados foram 
expressos em nanogramas de MDA por 108 de espermatozoides (ng/108 sptz). 

 
Análise Estatística 

Os dados obtidos foram analisados através do programa SAS System for 
Windows 9.3 (SAS, 2000). Através do aplicativo Guided Data Analisys, os dados 
foram testados quanto à normalidade dos resíduos (distribuição normal) e 
homogeneidade das variâncias. Caso não obedecessem a estas premissas, foram 
transformados (logaritmo na base 10 - Log10X; Raiz quadrada - RQ X; Quadrado - 
X2) e se a normalidade não fosse obtida, empregava-se, então, o procedimento 
NPAR1WAY de análise de variância não paramétrica. Na avaliação do efeito do 
tratamento com GSH nas variáveis resposta pós-descongelação, foi utilizado o teste 
LSD (Least Significant Difference; comparações múltiplas). O nível de significância 
utilizado para rejeitar H0 (hipótese de nulidade) foi de 5%.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a colheita do sêmen a motilidade média foi 73,7 ± 5,0%, com 78,2 ± 
9,2% de espermatozoides vivos, 65,3 ± 12,9% de células com alta atividade 
mitocondrial e nível de lipoperoxidação igual a 569,4 ± 573,8 ng/108. À análise dos 
dados constatou-se que não houve interação significativa entre os momentos 
estudados e os tratamentos testados.  

 Após a descongelação foi observada uma redução da motilidade nos grupos 
em que foram adicionadas as concentrações de 5 mM e 7 mM de GSH (P<0,05; 
Tab.1).  
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TABELA 1 . Médias (± erro padrão da média) das variáveis seminais dos ejaculados (n=19) 
de garanhões Quarto de Milha, após a descongelação de acordo com as 
concentrações de glutationa reduzida adicionadas ao diluidor de congelação. 

 

a,b,c Letras minúsculas diferentes na linha indicam diferença significativa entre médias pelo 
teste LSD (P<0,05) 
GSH – glutationa reduzida; DAB I – alta atividade mitocondrial; TBARS – espécies reativas 
ao ácido tiobarbitúrico 

 

 

 

 

 

 

Tratamentos 
Variáveis 

seminais 
Controle GSH 3 mM GSH 5 mM GSH 7 mM 

Motilidade (%) 61,6 ± 11,0a 55,8 ± 13,9a 45,3 ± 13,5b 25,3 ± 16,1c 

Vivos (%) 51,8 ± 13,1 50,0 ± 14,1  49,8 ± 12,4  52,9 ± 10,4  

DAB I (%) 37,2 ± 17,3  26,9 ± 12,4  25,4 ± 9,9  28,8 ± 16,3  

TBARS [ng / 

108] 

874,2 ± 

854,8  

710,2 ± 

529,0 

636,3 ± 

348,9  

704,5 ± 362,4  
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A morfologia espermática não apresentou diferença significativa entre os 
tratamentos e os momentos avaliados. As concentrações de GSH testadas não 
demonstraram ação antioxidante durante o processo de criopreservação, 
apresentando, após a descongelação, valores de lipoperoxidação semelhantes ao 
controle. Esperava-se um menor nível de lipoperoxidação, induzida pela 
criopreservação, nas amostras acrescidas de GSH, preservando, desta forma, uma 
maior motilidade, atividade mitocondrial e viabilidade, o que não foi observado no 
presente trabalho. Isto sugere que a redução nos valores destas variáveis após a 
descongelação esteja relacionada, principalmente, às lesões induzidas pelo próprio 
processo de criopreservação, predominantemente causados pelo estresse osmótico 
(HAMMERSTEDT et al., 1990; POMMER et al., 2002). 

Segundo ORTEGA-FERRUSOLA et al., (2009), um aumento da 
lipoperoxidação pós-descongelação, aparentemente, não é suficiente por si só para 
apresentar sinais evidentes de lesões induzidas pela criopreservação, mas pode 
desencadear alterações semelhantes a apoptose, as quais podem resultar em 
criodanos subletais nos espermatozoides vivos, levando ao envelhecimento precoce 
dos mesmos e consequente redução da sua vida útil após a descongelação. Estes 
danos subletais podem ter ocorrido no presente experimento, no entanto, não foi 
possível a detecção através das análises laboratoriais empregadas.  

CÂMARA et al., (2011) levantaram a hipótese de que o diluente TRIS, 
formulado com gema de ovo in natura, teria uma significativa capacidade 
antioxidante, devido às lipoproteínas da gema do ovo, as quais são capazes de 
prevenir a oxidação dos ácidos graxos poli-insaturados - PUFAs (SAKANAKA et al., 
2004). No presente experimento o diluente utilizado também apresenta gema de ovo 
na formulação, o que talvez possa ter mascarado os resultados, não se detectando 
diferença significativa entre os grupos quanto à lipoperoxidação. No entanto, a 
motilidade pós-descongelação dos grupos GSH 5 e GSH 7 foram significativamente 
menores, comparada ao controle e ao GSH 3, sugerindo algum efeito deletério 
destas concentrações. 

Pesquisas sobre os efeitos da adição da GSH ao sêmen de mamíferos 
mostraram que a ação é dose-dependente, ou seja, pode não apresentar efeito, ser 
tóxica, ou, mostrar-se efetivamente protetora para as células (SINHA et al., 1996; 
GADEA et al., 2005, 2007; SILVA et al., 2011). A ação antioxidante desejada deve 
inativar continuamente os catabólitos resultantes do metabolismo oxidativo, de forma 
que se mantenha a quantidade de ROS necessária para a função fisiológica normal 
do espermatozoide, evitando assim, o chamado estresse redutivo (AGARWAL et al., 
2003). Por este motivo, diferentes concentrações devem ser testadas até se 
determinar qual proporcionará a maior ação protetora possível.  

Quando utilizada a concentração de 7 mM, foi observado um efeito tóxico, 
apresentando menor valor de motilidade (P<0,05) após a descongelação, quando 
comparado aos demais tratamentos. Este efeito também foi observado por SILVA et 
al., (2011) para a mesma concentração (7 mM), no sêmen ovino. Estes achados 
sugerem que se deve trabalhar com doses de GSH abaixo de 7 mM para o sêmen 
equino e ovino, buscando-se atingir o efeito antioxidante desejado.  

Por outro lado, BAUMBER et al., (2005) não observaram efeito tóxico, após a 
descongelação, testando 10 mM em sêmen equino. Isto pode ter ocorrido devido às 
diferenças na metodologia, como a raça dos garanhões (Puro Sangue Inglês e 
Árabe) e a composição do diluente de criopreservação, o INRA 82 com adição de 
2,5% de glicerol. O INRA 82 é um diluente à base de leite, enquanto o Botucrio®, 
utilizado no presente experimento, tem como base a gema de ovo. No experimento 
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de SILVA et al., (2011) também foi usado um diluente a base de gema de ovo 
(TRIS), o que leva a crer que, talvez, o efeito tóxico não seja resultado apenas da 
ação da GSH, e sim de alguma reação entre os constituintes dos diluentes. No 
entanto, em estudo recente com adição de glutationa no sêmen equino refrigerado 
diluído em INRA 82, foi observada queda da motilidade progressiva e integridade de 
membrana plasmática quando adicionados 10 mM do antioxidante após 24 horas de 
refrigeração (ZHANDI & GHADIMI, 2014). 

A GSH pode agir diretamente sobre as ROS, mas sua principal função é 
servir como substrato para a glutationa peroxidase (GPx), que catalisa a redução de 
peróxido de hidrogênio e hidroperóxidos tóxicos (MEISTER, 1994; BILODEAU et al., 
2001). Como na espécie equina o plasma seminal é descartado ao final do processo 
de centrifugação, talvez se faça necessária a associação da GSH com a GPx, 
quando da adição ao diluente, potencializando a ação antioxidante. Outros estudos 
que também fizeram a remoção do plasma seminal no processo de criopreservação, 
não encontraram efeito significativo quando a GSH foi adicionada, seja em sêmen 
suíno (GADEA et al., 2004) ou equino (BAUMBER et al., 2005).  

Em espécies em que não se faz a retirada do plasma seminal para a 
congelação, o efeito antioxidante da adição da GSH pré-congelação foi significativo 
(SINHA et al., 1996 – caprino; SILVA et al., 2011 – ovino) ou pós-descongelação 
(GADEA et al., 2007 - bovino). GADEA et al., (2005) observaram efeito significativo 
adicionando a GSH pré-congelação (1 e 5 mM) em sêmen suíno.  

Recentemente, GIBB et al., (2014) apresentaram correlação positiva entre os 
níveis de ROS e a fertilidade do sêmen equino, no entanto estes resultados foram 
encontrados utilizando o sêmen fresco. Além disso, também relataram menor 
viabilidade espermática e integridade acrossomal em decorrência do aumento das 
ROS, o que pode afetar negativamente o sêmen quando armazenado. 

Em síntese, as concentrações testadas de GSH não apresentaram efeito 
protetor contra a lipoperoxidação durante a criopreservação. Para se atingir uma 
máxima proteção, sem que sejam afetados os níveis fisiológicos de ROS, novos 
estudos são necessários, devendo ser avaliadas outras concentrações e o efeito da 
GSH frente a diferentes composições de diluentes, bem como sua associação com a 
glutationa peroxidase.  

 
CONCLUSÕES 

 As concentrações de 3 mM, 5 mM e 7 mM de glutationa reduzida não 
conferiram proteção antioxidante à descongelação do sêmen de garanhões, com as 
concentrações de 5 mM e 7 mM apresentando efeito deletério sobre a motilidade 
espermática. 
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