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Nanopartículas de óxido de zinco na congelação de sêmen caprino
Zinc oxide nanoparticles in the freezing of goat semen

INTRODUÇÃO RESULTADOS E DISCUSSÃO

MATERIAL E MÉTODOS CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de congelamento de sêmen é conhecido como um
método que, aumenta a capacidade de armazenamento das
células espermáticas a longo prazo em temperaturas muito
baixas, entretanto, o sucesso na criopreservação do sêmen
depende do tipo de diluente e dos aditivos usados para auxiliar
na estabilização das células durante os processos de
congelamento e descongelamento, além das taxas de
resfriamento e descongelamento e do método de
armazenamento utilizados. Durante a criopreservação, os
espermatozoides de mamíferos são altamente suscetíveis ao
estresse oxidativo, desequilíbrio entre a produção de defesas
antioxidantes e a produção de espécies reativas de oxigênio
(ROS). Especialmente em caprinos, isto ocorre porque, a
membrana plasmática do espermatozoide tem um alto teor de
ácidos graxos insaturados que são ricos em fosfolipídios,
desencadeando a peroxidação lipídica que leva ao acúmulo de
peróxidos de ácidos graxos tóxicos que podem danificar as
células, levando a um alto estresse oxidativo. Visando reduzir o
estresse oxidativo e os danos as membranas plasmáticas dos
espermatozoides, diversos aditivos podem ser acrescentados
aos diluentes de congelação do sêmen, as nanopartículas de
óxido de zinco são um exemplo. Diferentes estudos relataram o
potencial do Zn para a motilidade espermática e melhoria da
viabilidade através da eliminação de ROS em diferentes
espécies.
Com isso, o objetivo deste estudo foi avaliar como a adição de
nanopartículas de óxido de zinco (nano-ZnO) ao diluidor de
congelamento afeta as características da cinética do sêmen de
bodes pós-descongelamento.

Não foram observadas diferenças significativas (p ˃ 0,05) entre
os grupos experimentais para os parâmetros cinéticos de
motilidade progressiva (PM), amplitude do deslocamento lateral
da cabeça (ALH) e batimento flagelar cruzado (BCF). Para
motilidade total (MT), o grupo tratado com 200 μg/ml de nano-
ZnO foi superior (p= 0,0209) ao controle. A velocidade curvilínea
(VCL), do grupo com 200 μg/ml, foi maior (p= 0,0412) que o de
100 μg/ml. Na velocidade em linha reta (VSL), o controle foi
melhor (p= 0,0365) que o grupo contendo 200 μg/ml de nano-
ZnO. Para velocidade média da trajetória (VAP), o controle foi
maior (p= 0,0475) que 100 μg/ml. Na lineraridade (LIN), o
controle foi superior (p= 0,0249) do que 200 μg/ml.
Retilinearidade (STR), o controle e 100 μg/ml de nano-ZnO
foram maiores (p= 0,0137) ao 200 μg/ml. No wobble (WOB) o
controle foi melhor (p= 0,0259) que o de 50 μg/ml. Em estudo
prévio, realizado por nosso grupo de estudos, com sêmen
congelado de ovino, em tris-gema de ovo (5%de glicerol), a
adição de nano-ZnO (10, 50, 100 e 200 μg/ml) não provocou
mudanças significativas em relação aos parâmetros cinéticos,
sendo o mesmo observado no sêmen congelado de humanos,
utilizando as mesmas concentrações de nanopartículas de óxido
de zinco. Em contrapartida, no presente estudo, houve aumento
da motilidade total e redução parâmetros de velocidade e
progressividade (VCL, VSL, VAP, LIN, STR e WOB), corroborando
com trabalho realizado com sêmen humano que demonstrou
efeito tóxico da nano-ZnO [1000 μg/ml]. Mais estudos serão
necessários para elucidar qual o mecanismo que está afetando
estes parâmetros que podem ser espécie-específicos e por isso
os resultados contrários nas diferentes espécies.

Para esta pesquisa, foram utilizados pools seminais de quatro
bodes Sannen. Cada pool seminal (n= 6) foi diluído em Tris-gema
de ovo (5 % glicerol), suplementado com nano-ZnO (0, 50, 100
ou 200 μg/ml), na concentração final de 200 × 106

espermatozoides/ml. Em seguida, as amostras foram
acondicionadas em caixa térmica (5°C/3h), transportadas para o
laboratório, onde foram envasadas em palhetas de 0,25 ml e
foram transferidas para o sistema automatizado de congelação
(TK3000®, TK Tecnologia em Congelação Ltd., Uberaba, Brasil),
que já estava estabilizado a temperatura de 5°C, onde então
permaneceram por mais 30 min e foram submetidas a curva de
congelamento e após armazenadas em botijão de nitrogênio
líquido (− 196 ◦C). No momento das análises, as amostras de
sêmen (2 palhetas) foram descongeladas em banho-maria a 37
◦C por 30 s e processadas para avaliação (diluição 10:30 em Tris-
tampão). Todas as amostras foram avaliadas quanto à cinética
espermática por sistema computadorizado de análise de sêmen
(CASA). Os dados foram submetidos a análise estatística através
do software GraphPad InStat (versão 3.10, 2009). As variáveis
expressas em porcentagens foram transformadas por arco seno
(arco seno √P/100). Os dados foram inicialmente submetidos a
um teste de normalidade (Kolmogorov–Smirnov) para identificar
a distribuição dos dados e optar por testes paramétricos ou não
paramétricos. Após a identificação, os dados foram submetidos
à análise de variância (ANOVA), seguida de pós-teste de Tukey-
Kramer se paramétrico, ou de Dunn se não paramétrico. Todos
os testes descritos foram realizados com nível de confiança de
pelo menos 5% (p < 0,05). Os dados são expressos como média
± erro padrão.

Em conclusão, a adição de nanopartículas de óxido de zinco ao

diluidor de congelamento de sêmen caprino melhora a

motilidade total (200 μg/ml) das células, porém afeta

negativamente VCL, VSL, VAP, LIN, STR e WOB.
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Figura 1. Avaliação da cinética espermática (CASA)
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