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RESUMO 
 
 
 

Simões, B.A.C, LIOFILIZAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PRESERVAÇÃO DE 
SÊMEN HUMANO 
Dissertação (Mestrado, 2012) 
 

Liofilização é um método alternativo de preservação de espermatozóide, com 

vantagens sobre o criopreservado pelo baixo custo de armazenamento, facilidade no 

transporte pela não necessidade de containers e baixas taxas de contaminação. Esse 

estudo foi realizado no intuito e testar a eficácia de 5 açúcares na proteção do material 

cromossômico (DNA) de espermatozoides humanos liofilizados após reidratação. Para 

isso foram utilizados espermatozoides de indivíduos classificados como 

normozooespérmicos segundo OMS. Em eppendorfs foram colocados 1ml de sêmen 

que foram diluídos (1:1) em 1 ml de solução de Glicose, Lactose, Maltose, Manitol e 

Sorbitol, separadamente, nas concentrações 0.2M, 0.4M, 0.5M e 0.6M. Essas amostras 

foram analisadas em duas fases a primeira após congelamento observando a 

porcentagem de células com danos de membrana e outra análise após a liofilização, 

utilizando o “Teste Cometa” para detectar as taxas de fragmentação de DNA dos 

espermatozoides recuperadas após reidratação. O processo de liofilização de 

espermatozoides não foi capaz de recuperar a motilidade dos mesmos, mas foi capaz 

de manter 62.30 ± 13.76% de membrana plasmática intacta na presença de 0.6M 

manitol. As substâncias que melhor preservaram o DNA dessas células foram 0.2 

lactose, 0.2M e 0.6M manitol e sorbitol, com apenas 4% de danos ao DNA. Esses 

resultados sugerem uma boa proteção ao DNA de espermatozoides humanos 

liofilizados, mas ainda requer testes adicionais para avaliar a fertilização e estudos que 

garantam a viabilidade da prole.  

 

xii 
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1 – INTRODUÇÃO 

No Brasil, nesse início do século XXI, o interesse pela capacidade 

reprodutiva é grande, e a mídia trata este assunto com destaque. Infertilidade por si só 

não ameaça a saúde física, mas tem um forte impacto sobre o bem-estar psicológico e 

social do casal (Forti and Krausz 1998). Com isso, cresce dentro da população o 

interesse em preservar esta capacidade e, havendo conhecimento de alguma 

dificuldade neste nível, se consulta um especialista com mais facilidade. Esta procura, 

que foi inicialmente uma preocupação exclusivamente feminina, hoje afeta aos 

homens, que por sua vez perderam aos poucos seus estigmas e passaram a entender 

a importância da sua participação nestes tratamentos (Chen and Wallach 1994). 

A diversidade das pesquisas no campo da biotecnologia nas últimas 

décadas tem trazido muitas ferramentas, auxiliando os profissionais em vários campos 

da biologia reprodutiva. Esses avanços proporcionaram o desenvolvimento das 

Técnicas de Reprodução Assistida (TRA), como a inseminação artificial (IA) e 

Fertilização “in vitro” (FIV), assim como técnicas complementares, dentre elas a 

criopreservação de material biológico.  

Os serviços de reprodução assistida (RA) são hoje procurados por casais, 

assim como por homens e mulheres sem parceiros, que se preocupam com sua 

fertilidade (Yeung, Lau et al. 1997). São vários os principais motivos desta procura: o 

primeiro é a possibilidade de preservar sua capacidade reprodutiva sem motivos 

ligados ao estado de saúde (por razões diferentes para cada sexo); o segundo, a partir 

da orientação dos oncologistas, de se preparar diante de situações que 

comprometeriam a sua capacidade reprodutiva no futuro, como no caso das neoplasias 

e dos tratamentos para as mesmas (Holt 1997). Na verdade, o clínico tem obrigação de 

alertar o paciente sobre os riscos destes tratamentos, apresentando-lhes alternativas 
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disponíveis para preservar sua fertilidade. Nestes diferentes casos, a criopreservação 

de gametas com seus diferentes métodos fazem parte da atualidade. 

Embora os protocolos de tratamentos para o câncer tenham evoluído, a 

quimioterapia e a radioterapia são extremamente gonadotóxicos, eles atingem de 

maneira severa a qualidade do sêmen (Hallak, Kolettis et al. 1999). O congelamento do 

sêmen é indicado para preservar a fertilidade do paciente no futuro. Atualmente, ele 

ainda é o método utilizado na preservação a longo prazo (Tomlinson and Sakkas 

2000).  

O processo de criopreservação tem duas derivações, o congelamento lento 

e a vitrificação que compreende em guardar o material biológico em containers 

contendo nitrogênio líquido a uma temperatura de -196º C. Tanto a queda da 

temperatura, quanto o processo de descongelamento causa injúrias aos 

espermatozoides provocando uma redução na quantidade de espermatozoides 

recuperados com motilidade e acrossoma intactos, comparada com o sêmen fresco, 

em cerca de 40 - 50% (Watson 2000). No intuito de aumentar essas taxas de 

recuperação, iniciaram pesquisas de métodos alternativos de preservação de gametas, 

como a liofilização e mais recentemente a dessecação (Holt 1997). 

Liofilização é um processo pelo qual uma amostra é parcialmente congelada 

para cristalizar o solvente e separá-lo dos solutos. Posteriormente, o teor de solvente é 

reduzido por sublimação e dessorção para níveis que vão reduzir fortemente as 

reações químicas (Wolkers, Tablin et al. 2002), transformando a solução em um pó. 

Após esse processo as amostras podem ser estocadas a temperatura ambiente e ser 

reconstituída adicionando água (Keskintepe, Pacholczyk et al. 2002). 
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A liofilização vem sendo citada como método alternativo de preservação 

desde 1949 por Polge et al (Polge, Smith et al. 1949) e que relatou recuperação de 

espermatozóide móveis de aves. Apesar de nenhum grupo até hoje ter conseguido 

esse sucesso as pesquisas continuaram, pelas vantagens observadas no processo, 

como baixo custo de armazenamento, já que essas amostras podem supostamente ser 

guardadas a temperatura ambiente por tempo indeterminado, descartando o uso de 

containers e sua provisão de nitrogênio líquido, diminuindo a latente possibilidade de 

contaminação (Bielanski and Vajta 2009), além de ser utilizada para conservação de 

linhagens genéticas especiais (Kusakabe, Szczygiel et al. 2001). No Brasil ainda não 

foi feito nenhum estudo utilizando sêmen humano no processo de liofilização.  

Na realização desse processo, é necessário prévio congelamento e para a 

estabilização das proteínas durante o congelamento é necessário um co-soluto que é 

preferencialmente excluído da superfície da proteína (Arakawa and Timasheff 1982; 

Crowe, Crowe et al. 1988). Uma vasta gama de moléculas pode ser usada com efeitos 

semelhantes, inclusive aminas quaternárias, vários aminoácidos, glicerol, 

dimetilsulfóxido (DMSO) e vários açúcares (Wolkers, Tablin et al. 2002). Essas 

substâncias são chamadas crioprotetores, que influenciam na formação dos cristais de 

gelo, protegendo assim as membranas celulares e sua escolha depende da 

solubilidade que ela oferece, que podem ser divididos em intracelulares, quando tem a 

capacidade  de penetrar a membrana pelo tamanho reduzido das moléculas e 

extracelulares por terem moléculas maiores e não atravessarem a membrana 

plasmática. 

Dentre os crioprotetores extracelulares, os açúcares têm sido vastamente 

explorados desde sua observação em seres chamados anidrobióticos. A sobrevivência 

de seres vivos no estado seco é um dos mais intrigantes fenômenos na natureza 

(Tunnaclife et al 2003). Observando esses seres pode-se constatar o acúmulo de 



16 

 

alguns açúcares em grandes quantidades em suas células e essa estratégia pode ser a 

chave que confere a tolerância a desidratação desses organismos (Crowe, Crowe et al. 

1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

HIPÓTESE 

 Açúcares como a glicose, maltose, lactose, manitol e sorbitol são capazes de 

garantir estabilidade da membrana plasmática, bem como a integridade cromossômica 

de espermatozóides humanos reidratados após processo da liofilização? 
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2 – OBJETIVOS 

2.1 – OBJETIVO GERAL 

 Avaliar a ação de cinco açúcares como agentes crioprotetores de 

espermatozóides durante processo de criopreservação e liofilização. 

2.2 – OBJETIVO ESPECÍFICO 

Avaliar a utilização de substâncias crioprotetoras como glicose, lactose, maltose, 

manitol e sorbitol na manutenção da integridade da membrana plasmática bem como a 

integridade cromossômica de espermatozóides humanos tanto no processo de 

congelamento quanto na reidratação após liofilização. 
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3 – JUSTIFICATIVAS 

 Liofilização de espermatozóides vem sendo fonte de pesquisa de vários grupos 

por ser um método de baixo custo de manutenção e facilidade no transporte das 

amostras entre países sem qualquer aumento de danos ao cromossomo ou perda de 

potencial de desenvolvimento (Wakayama and Yanagimachi 1998; Kusakabe, 

Szczygiel et al. 2001; Kaneko and Nakagata 2005). 

A liofilização foi proposta como método alternativo de preservação de 

espermatozoides, inclusive em humanos, desde 1949 por Polge et al, que relatou 

recuperação da motilidade de 50% dos espermatozoides de aves (Polge, Smith et al. 

1949). Apesar de nenhum grupo de pesquisa ter conseguido até hoje reprodutibilidade 

deste experimento, foi conseguido comprovar a capacidade de formação de prole 

viável em algumas espécies de animais como camundongo (Wakayama and 

Yanagimachi 1998), rato (Hirabayashi, Kato et al. 2005) e coelho (Liu, Kusakabe et al. 

2004), estágios iniciais de desenvolvimento embrionário (blastocisto) em suínos (Kwon, 

Park et al. 2004) e bovinos (Keskintepe, Pacholczyk et al. 2002; Martins, Bao et al. 

2007; Martins, Dode et al. 2007), além de formação pronuclear em espermatozóides 

humanos (Katayose, Matsuda et al. 1992; Kusakabe, Yanagimachi et al. 2008), 

hamsters (Katayose, Matsuda et al. 1992) e mais recentemente em cães (Watanabe, 

Asano et al. 2009). Esse sucesso foi conseguido através de um processo conhecido 

como ICSI, desenvolvido por Uerara e Yanagimachi em 1976 (Uehara and 

Yanagimachi 1976).  

O procedimento de ICSI ignora os mecanismos biológicos de seleção dos  

espermatozóide, fazendo com que qualquer espermatozóide liofilizado, possa ser 

usado para fertilizar oócitos de mamíferos (Wakayama and Yanagimachi 1998; 

Keskintepe, Pacholczyk et al. 2002). Entretanto para se obter sucesso na fertilização e 
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chegar a uma prole viável é necessário que o DNA esteja íntegro (Nakai, Kashiwazaki 

et al. 2007).  

Portanto liofilização permite um meio mais econômico de armazenamento de 

células espermáticas, pois poucos milhares de espermatozoide podem ser 

armazenados por um longo tempo, e usado para obter embriões viáveis. A este 

respeito, liofilização de espermatozoides apresenta uma excelente possibilidade para a 

conservação das espécies, inclusive de animais em risco de extinção (Keskintepe, 

Pacholczyk et al. 2002) 

Congelamento e liofilização são vetores de estresse e são 

fundamentalmente diferentes e ambos têm de ser levados em consideração para 

estabilizar biomoléculas ou agregados biomoleculares durante o processo de 

liofilização (Wolkers, Tablin et al. 2002). 

Esforços para preservar a integridade estrutural de espermatozoides durante 

sua preservação têm sido feitos testando várias substâncias crioprotetoras, por 

exemplo, albumina, solução de EGTA e vários açúcares. No entanto poucos estudos 

foram feitos com espermatozoides de seres humanos por problemas éticos na 

utilização de ovócitos humanos, tendo até hoje resultados apenas em formação 

pronuclear, utilizando oócitos de hamster em 1992 (Katayose, Matsuda et al. 1992) e 

oócitos de mouse em 2008 (Kusakabe, Yanagimachi et al. 2008). 

O principal objetivo desse estudo foi determinar o benefício de 5 açúcares na 

preservação da membrana plasmática observando a porcentagem de espermatozoides 

recuperados durante ás etapas de congelamento-descongelamento e danos causados 

ao DNA após liofilização, para a análise dos danos causados ao DNA foi utilizada a 

técnica do “ensaio cometa” ou  Comet Assay.  
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3.1 – REVISÃO DA LITERATURA 

3.1.1 – O ESPEsRMATOZÓIDE 

 O espermatozóide maduro é uma célula haplóide altamente especializada que 

consiste de cabeça e cauda. A cabeça compreende o núcleo, o acrossoma e um 

pequeno volume de citoplasma. O núcleo contém o genoma paterno, consistindo de 

filamentos de DNA que são extremamente organizados, juntamente com as proteínas 

nucleares, Protaminas do tipo 1 e 2  e uma pequena parte com histonas, que 

promovem seu empacotamento de maneira a preservar ainda mais essa estrutura 

durante o percurso até o encontro do oócito. O acrossoma do espermatozoide maduro 

é em forma de capuz que cobre a região proximal (cerca de dois terços) da cabeça e é 

inteiramente coberto por uma membrana acrossomal que envolve enzimas hidrolíticas 

e proteínas da matriz, importantes para o processo da fecundação (Toshimori 2009). 

 

                                                     

Fig. 1 - Espermatozoide humano visualizado por microscopia de contraste de fase, retirada por 
Benchimol e Marlene na Universidade de Santa Úrsula, RJ. 

 A cauda contém aparelhos responsáveis pela motilidade com mitocôndria, 

axonema e estruturas do citoesqueleto, tais como as fibras densas externas e bainhas 

fibrosas. Estruturalmente, a cauda é dividida em quatro grandes regiões, o pescoço, 

peça intermediária, porção principal e porção final. A região do pescoço é composta por 

mitocôndrias e um centrossomo. O centrossomo contém o centríolo proximal e um 

pericentriolar. Eles estão envolvidos na formação dos microtúbulos, quando o 
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espermatozoide atinge o ovócito, e morfologicamente evoluem para formar o aster 

durante a fecundação. Os centrossomos de espermatozoides não contribuem para a 

clivagem do zigoto em roedores (Schatten, Simerly et al. 1991), enquanto as outras 

espécies de mamíferos (por exemplo, coelho, suínos, bovinos e humanos) servem 

como uma organização central dos microtúbulos no zigoto (Yllerafernandez, Crozet et 

al. 1992; VanBlerkom, Davis et al. 1995). 

 A função do espermatozoide não é apenas carregar o genoma, mas também 

ativar o oócito que está estacionado na meiose II. Por isso a necessidade de 

manutenção dessa estrutura durante a preservação  

 

 3.2 – COLETA E AVALIAÇÃO DO SÊMEN HUMANO 

 Estimativas de parâmetros do sêmen são importantes para definição de 

normalidade, que são atualmente definidos pela Organização Mundial de Saúde. Os 

parâmetros convencionais mais importantes são: concentração (≥ 20 X 106  spmtz/ml 

de sêmen ), motilidade (≥ 50% de spmtz móveis ) e morfologia (> 15% apresentando 

morfologia normal  (WHO 1999). 

A amostra de sêmen de um indivíduo saudável, isto é, capaz de ereção, pode 

ser coletada por masturbação em frasco estéril de boca larga, sendo coletada no 

laboratório ou entregue no prazo de no máximo 1 hora após ejaculação, seguindo 

orientação de mínimo 3 e máximo de 7 dias de abstinência sexual. 

Existem hoje diversas metodologias e softwares descritos na literatura, para 

realização de análise microscópicas de espermatozóides. Que servem para medir 

concentração, morfologia, motilidade, integridades de membrana plasmática 

(vivo/morto), acrossoma e cromossômica . Porém, grande parte delas são muito 

sofisticadas e caras dificultando sua aplicabilidade. Entretanto existem métodos mais 

baratos, utilizando microscopia ótica, como por exemplo a coloração Papanicolau que 
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analisa morfologia, sendo expressa como percentagem de espermatozóides anormais, 

incluindo a cabeça, peça intermediária e cauda com defeito, ou mesmo visualização de 

integridade de membrana (vivo/mortos) analisados usando coloração eosina/nigrosina. 

         A avaliação da motilidade é realizada com sêmen in natura, que é feita 

após a incubação em banho-maria a 37°C por 10 min, com visualização de uma 

alíquota de 10μL, em uma lâmina coberta por lamínula, em aumento de 100 vezes em 

microscópio ótico. A motilidade é determinada pelo percentual de células móveis 

identificadas no campo do microscópio, com escala entre 0 a 100% (Bearden and 

Swanson 1951), que deve sempre ser realizada por um único técnico treinado. 

 

3.2.1 – INTEGRIDADE DA MEMBRANA PLASMÁTICA 

A membrana plasmática não é apenas o limite da célula espermática, mas 

também uma estrutura muito importante no processo da fertilização tendo funções 

dinâmicas nesse processo (Flesch and Gadella 2000). O espermatozoide apresenta 

duas membranas, uma espermática, que circunda essa célula externamente e uma 

acrossomal que localiza-se na porção mais apical e circunda o conteúdo acrossômico 

composto por enzimas que serão liberados no momento do encontro do 

espermatozoide-oócito durante o processo da fertilização (Mann 1978), além de 

proteínas adsorvidas que interagem com esses lipídeos, cuja interação é 

extremamente importante na capacidade de fertilização dessas células (Lehninger 

1960).   

Essa associação entre a bicamada lipídica e as proteínas resultam em uma 

estrutura terciária que são influenciadas pela baixa solubilidade dos hidrocarbonos na 

água, fazendo com que na ausência dela, durante liofilização, mudanças irreversíveis 

ocorram na sua estrutura, função e integridade (Hellman, Miller et al. 1983). Nos 
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últimos anos foi evidenciado que açúcares podem substituir essa água nos resíduos 

polares dos fosfolipídeos e proteínas das membranas espermáticas 

Em geral, essas membranas formam uma bicamada lipídica que contém 

aproximadamente 70% de fosfolipídeos, 25% de lipídeos neutros e 5% de glicolipídeos 

(Crowe, Crowe et al. 1988). 

A análise de integridade da membrana plasmática pode ser feita utilizando a 

coloração eosina/nigrosina, que baseia-se no princípio de que espermatozoides vivos e 

com membrana plasmática intacta, tem a capacidade de excluir o corante eosina. Por 

outro lado, espermatozoides mortos possuem as membranas permeáveis, permitindo a 

entrada do corante. A nigrosina promove um fundo azul, aumentando o contraste do 

espermatozoide vivo não corado, do morto corado de rosa. A contagem pode ser feita 

minutos após a preparação dos esfregaços, com uma parte de corante e uma de 

sêmen, sob microscópio de luz, num aumento de 40 ou 100X , em óleo de imersão, 

contando 100 células de cada amostra (Silva and Gadella 2006). 

 

                

Fig 2 – Espermatozóide humano observado sob microscópio óptica, imagem esquerda sem 
coloração e imagem direita corado com eosina. 
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3.2.2 – DNA ESPERMÁTICO  

 O sucesso da fertilização e formação de embrião depende de vários 

fatores, mas a integridade estrutural e funcional dos gametas tem um papel muito 

importante (Varghese, Bragais et al. 2009) . O espermatozoide contribui com 50% do 

material genético da prole e sua integridade tem importância crucial no balanço da 

informação genética da futura geração. Danos ao DNA e erros no empacotamento da 

cromatina afetam sua expressão e consequentemente a prole não é viável (Tesarik 

2005). 

O núcleo do espermatozoide humano tem um DNA altamente condensado, 

compactado pela substituição de cerca de 85% das histonas por protaminas, que são 

menores e mais básicas e especificamente organizada em domínios loop por uma 

matriz nuclear ligada por sequências específicas (Barone, Delara et al. 1994; Ankem, 

Mayer et al. 2002). As protaminas são proteínas que são responsáveis pela 

preservação do DNA espermático. 

A incidência de fragmentação do DNA é forte indicativo de infertilidade e falhas 

na gestação (Greco, Romano et al. 2005). Portanto, alguns teste que investiguem a 

integridade do DNA são propostos, dentre eles as técnicas diretas como AOT (Acridine 

Orange Teste), TUNEL (Terminal Uridine Nick End Labeling), SCGE (Single-Cell Gel 

eletrophoresis) ou Comet Assay, ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbant Assay) e 

SCSA (Sperm Chromatin Structural Assay)  

Varghese et al, utilizou a AOT para examinar a correlação de parâmetros 

convencionais do sêmen fresco entre doadores férteis e inférteis e fragmentação do 

DNA (Varghese, Bragais et al. 2009). Cohen-Bacrie fez a mesma comparação 

utilizando a técnica TUNEL e conseguiu visualizar >30% de fragmentação entre os 

doadores inférteis (Cohen-Bacrie, Belloc et al. 2009) . Greco et al, utilizou a TUNEL 



26 

 

para medir a fragmentação de DNA após tratamento oral com antioxidantes e 

confirmou decréscimo desses índices após tratamento (Greco, Romano et al. 2005) . 

Martins et al, comparou essas duas técnicas na análise de espermatozoides bovinos 

liofilizados, verificando uma fragmentação de 14% de DNA com a TUNEL enquanto a 

AOT só detectou 4%, sugerindo que esta última é menos sensível que a primeira 

(Martins, Dode et al. 2007). 

Hughes ET AL, comparou o “Comet Assay”, sob condições alcalinas com o 

teste ELISA. O Comet Assay foi escolhido por dar detalhes sobre a informação da 

quantificação da integridade do DNA em células individuais, enquanto o ELISA é um 

método de imunocitoquímica para a detecção quantitativa de danos ao DNA na 

população de células, não encontrando diferença significativa entre as duas técnicas, 

ele cita a vantagem do Comet Assay pelo menor tempo consumido para realizar a 

técnica e uma menor população de células necessária para análise (Hughes, 

McKelvey-Martin et al. 1999). 

O “Comet Assay” ou ensaio cometa é utilizado para medir o nível de 

fragmentação em células individuais (Hughes, McKelvey-Martin et al. 1999). Esse teste 

é muito utilizado em células somáticas para medir genotoxicidade. Nesse ensaio a 

célula com DNA fragmentado fica com a aparência de um cometa, refletido por 

fluorescência, em que a cabeça representa o DNA intacto e a cauda os fragmentos 

migrados através do campo eletroforético e o dano ao DNA é medido pela intensidade 

e tamanho da cauda formada por essa fluorescência. Então quanto maior e mais 

luminosa a causa maiores danos aquela células apresenta. Existem softwares que 

medem esses valores que são divididos em Tail lengh, Tail intensity, Tail moment e Tail 

migration, que medem o comprimento, a intensidade, o momento e a migração desses 

pedaços de fita que se fragmentaram, respectivamente. 
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Fig 3 – Imagem de resultado da análise de espermatozóide utilizando o “comet assay” para avaliar o 

grau de fragmentação de DNA. (A) controle, (B) exposta a radiação de 5 grays, (C) radiação de 15 grays, 

corados com SYRB sob condições alcalinas  (pH=13). As imagens mostram que quanto mais danos 

maior a cauda formada. Imagem retirada de M. Sergerie 2004. 

  

3.3 – CRIOPROTETORES 

 O processo de liofilização requer que as células espermáticas estejam 

congeladas, já que durante o processo essas células são desidratadas por sublimação, 

por isso é necessário que essas células sejam protegidas contra as injúrias já 

causadas nesse processo. A baixa fertilidade com sêmen congelado é atribuída, em 

geral, ás alterações na estrutura das membranas plasmáticas, acrossomal e 
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mitocondrial, em função da ocorrência de choque térmico durante o processo de 

congelamento e essas alterações podem ser atribuídas a diversos processos, como o 

estresse osmótico, oxidativo e o efeito citotóxico decorrente da adição e remoção de 

substâncias crioprotetoras, além da desidratação celular e formação de cristais de gelo 

(Watson 2000). 

 Alguns pesquisadores citam que algumas proteínas identificadas no plasma 

seminal podem ser associadas com a congelabilidade do sêmen (Jobim et al, 2003; 

Roncoletta et al, 1999), por isso a variabilidade da associação e resistência diferente 

entre as espécies variam com as características espermáticas (Romitto et al., 2003).

 Crioprotetores são substâncias extremamente importantes durante o 

congelamento por que aumentam a osmolaridade do meio extracelular fazendo com 

que haja passagem de água do interior da célula espermática para o meio externo 

impedindo assim a formação de gelo no seu interior durante o congelamento. 

 Vários crioprotetores já foram utilizados no intuito de proteger essas células 

contra crioinjúrias, podendo ser divididos em intracelulares como glicerol, dimetil 

sulfóxido, etileno glicol e propileno glicol, assim como as combinações deles, e 

extraceluares como lipídeos, proteínas e carboidratos.  

Foi sugerido por Crowe et al., que o fato do pequeno tamanho das moléculas 

dos carboidratos e os múltiplos grupos hidroxila são capazes de interagir com os 

resíduos polares no estado desidratado(Crowe, Crowe et al. 1988), proporcionando 

assim maior estabilidade a célula durante o congelamento e descongelamento, inclusive 

durante o processo de liofilização. 
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3.3.1 – MONOSSACARÍDEOS 

3.3.1.1 – GLICOSE 

  
 Nos seres humanos, o metabolismo da glicose é a principal forma de 

suprimento energético. Devido à alta polaridade, são sólidos cristalinos em temperatura 

ambiente, solúveis em água e insolúveis em solventes não polares. Suas estruturas 

são configuradas por uma cadeia carbônica não ramificada, na qual um dos átomos de 

carbono é unido por meio de uma dupla ligação a um átomo de oxigênio, constituindo 

assim um grupo carbonila. O restante dos átomos de carbono possui um grupo 

hidroxila que no estado seco interagem diretamente com a membrana através dos 

grupos fosfatos localizados nas cabeças dos fosfolipídeos. São higroscópicos, 

inibidores de cristalização e inibidores de reações oxidativas. 

Considerado crioprotetor extracelular de importante função, bastante requerido 

no metabolismo. Os espermatozoides de mamíferos requerem suporte energético para 

várias funções principalmente motilidade. Em alguns mamíferos como ratos a glicose 

apresenta-se em abundância no sêmen e é requerida no início e fases finais da 

fertilização.  Esse carboidrato também foi utilizados por Evans et al (1990), com 

espermatozoides de ovinos mantendo a integridade de suas membranas durante 

resfriamento por 24h.  

  

                                               

                                                            Fig 4 – Estrutura espacial da D-Glicose 
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3.3.2 – DISSACARIDEOS 

3.3.2.1 – LACTOSE E MALTOSE 

 A lactose é formada por uma molécula de glicose e uma de galactose, unidos 

por uma ligação beta entre o carbono 1 da galactose e o carbono 4 da glicose. 

Enquanto a maltose é formada por duas moléculas de glicose. 

 Os dissacarídeos são conhecidos por serem mais efetivos do que os 

monossacarídeos na manutenção da membrana mantendo sua capacidade de 

transporte de cálcio, inibição da fusão das membranas e manutenção de lipídeos numa 

forma fluida na ausência de água. Dentre eles a lactose e maltose são tão eficazes 

quanto à trealose na estabilização de membranas plasmáticas durante a desidratação 

(Crowe et al., 1988).  

Em experimentos por Yildz et al. (2000) verificaram uma diminuição de 

espermatozóides mortos e danos ao acrossoma com meios contendo maltose após 

descongelamento (Yildiz, Kaya et al. 2000). 

 

                         

                         Fig 5 – Estrutura espacial da Lactose (esquerda) e da Maltose (direita) 
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3.3.3 – POLIÓIS 

3.3.3.1 – SORBITOL E MANITOL 

Constituem uma classe especial de alcoóis classificados como polióis. A 

conversão do grupo carbonílico (aldeído ou cetona) de açúcares em álcool, com 

consequente transformação de estruturas cíclicas a lineares, confere aos polióis 

importantes propriedades, como resistência ao escurecimento, diminuição da 

susceptibilidade à fermentação, maior resistência à cristalização, maior estabilidade 

química e maior afinidade por água. O sorbitol e o manitol são estereoisômeros que 

diferem do grupo hidroxila do C2 (Fig. 5), resultando em diferenças na solubilidade e 

higroscopicidade, sendo o sorbitol altamente higroscópico e o manitol não higroscópico. 

A higroscopicidade é a capacidade de uma substância reter ou absorver água. 

                            

                         Fig. 6 - Estrutura espacial do Sorbitol (esquerda) e D-Manitol (direita) 

 

O sorbitol é um crioprotetor de boa qualidade, pois reduz o ponto de 

congelamento diminuindo assim a formação de cristais, além de apresentar excelente 

estabilidade química, bacteriológica, térmica e ação antioxidante, oferecendo 

osmoestabilidade a membrana plasmática, já tendo sido utilizado na preservação de 

espermatozoides de bovinos (Garcia and Graham 1989) e humanos (Alvarez and 

Storey 1993). 
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4  – MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Brasil com CAAE – 0005.0.051.000-07. Foram 

utilizados dois laboratórios da mesma instituição para conduzir esse experimento, Lasid 

(Laboratório de Sistema Disperso) localizado na Faculdade de Farmácia, Centro de 

Ciências e o LAMA (Laboratório de Mutagênese Ambiental) no Centro de Biociências. 

Os voluntários tinham entre 18-22 anos de idade e assinaram termo de consentimento 

livre e esclarecido para a utilização dos seus gametas na pesquisa,  

SUJEITOS E COLETA DE SÊMEN 

A amostra de sêmen foi coletada de indivíduos, que foram classificados em 

normozooespérmicos, seguindo os parâmetros estabelecidos pela Organização 

Mundial da Saúde (WHO). As amostras foram coletadas por masturbação em frasco 

estéril de boca larga, sendo entregue no laboratório dentro do prazo de 1 hora após 

ejaculação, seguindo orientação de mínimo 3 e máximo de 7 dias de abstinência.  

 

SOLUÇÕES DE LIOFILIZAÇÃO 

Nesse trabalho utilizamos 5 substâncias isoladamente, 3 açúcares: D-glicose, D-

lactose e D-maltose, e 2 polióis: D-manitol e D-sorbitol, em 4 concentrações diferentes 

0.2mol/L, 0.4mol/L, 0.5 mol/L, 0.6 mol/L, tamponados em PBS, equilibrados com pH 7.4  

a 7.8, totalizando 20 tipos de tratamentos. 

Para o grupo controle foi utilizada uma alíquota sem tratamento algum. 

  

DESENHO EXPERIMENTAL 

Análise do sêmen convencional foi realizada (WHO, 2010 – Tab. 1) dentro de 1h 

de coleta. Liquefação, viscosidade, cor, volume e pH foram registrados. O sêmen foi 

observado em microscopia de luz para análise de motilidade e 
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vitalidade(vivos/mortos). Vivo/mortos foram analisados usando coloração 

eosina/nigrosina. A concentração foi medida usando espermatozóides imobilizadas em 

solução formolizada de citrato de sódio a 2.9%. A morfologia foi expressa como 

percentagem de espermatozóides anormais, incluindo a cabeça, peça intermediária e 

cauda com defeito após coloração Papanicolau. Somente amostras de sêmen com > 

70% de motilidade, <10% espermatozóides morfologicamente anormais e pelo menos 

50 X 106 espermatozóide/ml foram utilizados para o experimento (fig. 01). Amostras de 

todos os tratamentos foram submetidas ao processo de liofilização nas mesmas 

condições, depois foram armazenados a 4º C, até análise. O preparo das amostras foi 

realizado em duplicatas, uma para fazer a avaliação logo após o congelamento e outra 

para fazer a análise após liofilização. Após re-hidratados, os espermatozóides foram 

avaliados por microscopia luz e de fluorescência. Na análise de integridade de DNA foi 

utilizado o ensaio cometa ou “Comet Assay”.  Estudos similares utilizando 

espermatozoides bovinos, o ensaio cometa apresentou um bom parâmetro indicando o 

índice de fragmentação do DNA entre espermatozoides frescos e liofilizados (Hara, 

Abdalla et al. 2011). 

 

 

                
    
 
PROCESSO DE LIOFILIZAÇÃO (Freeze-drying)  
 

Todo o processo citado a seguir foi preparado em duplicata. 

Tabela 1 -Valores normais de espermograma 

humano , segundo OMS 2010 

 

TABELA 2 - Análise de sêmen sem receber 

nenhum tratamento de 20 indivíduos que 

assinaram o TCLE 
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Em 42 tubos de eppendorf foram colocadas alíquotas de 0,1 ml de Sêmen. 

Metade desses tubos foram analisados logo após o congelamento e a outra metade 

analisados após processo de liofilização. Dois dos tubos foram classificados como 

controle não recebendo tratamento. Nos outros 40 tubos foram acrescidos, gentilmente, 

0.1 ml de crioprotetor em concentrações diferentes. D-glicose, D-lactose e D-maltose, 

D-manitol e D-sorbitol, cada um deles em concentrações de 0.2mol/L, 0.4mol/L, 

0.5mol/L e 0.6mol/L, com concentração final de 25 X 106 espermatozóide/ml. Após esse 

processo, as amostras foram resfriadas em vapor de nitrogênio líquido por 5 minutos (-

80º C) e em seguida imersas por 10 minutos. Após total congelamento essas amostras 

foram imediatamente ligadas ao equipamento de liofilização (Liofilizador Christ Alpha 1-

2 LD, temperatura de condensação de -54°C), por 20 h e posteriormente armazenadas 

a 4ºC até análise. Essa temperatura ideal de armazenamento foi sugerido por Kaneko 

et al, em estudos envolvendo espermatozóide de mouse liofilizado (Ward, Kaneko et al. 

2003; Kaneko and Nakagata 2005).  

 

              

            Fig. 7 - (Liofilizador Christ Alpha 1-2 LD, temperatura de condensação de -54°C) 
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ANÁLISE DE VITALIDADE APÓS DESCONGELAMENTO 

 
Após os dez minutos mergulhados em nitrogênio líquido, as amostras foram 

deixadas dez minutos em temperatura ambiente e depois mais dez minutos a 37º C, 

para análises de vitalidade em microscopia ótica. 

 
RE-HIDRATAÇÃO 
  

As amostras liofilizadas foram reidratadas adicionando-se 0.2 ml de água Milli-Q. 
 
ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

As análises estatísticas foram feitas através do softwear Statística, versão 9. 

Inicialmente foi testada a homogeneidade das variâncias pelo Brown-Forsythe Test e, 

em caso negativo, foi feita a Análise de Variância One-Way (ANOVA) usando a 

estatística F de Welch, ao invés do F-Snedecor, que faz as devidas correções nos 

graus de liberdade. Tendo rejeitado a igualdade de meios, foram testadas as diferenças 

significativas pelo teste Tukey (HSD Tukey Honest Significant Different). Diferenças 

foram consideradas significativas quando p< 0,05. 

 

 5. ARTIGOS  

Artigo Original que sera submetido a revista “The Journal of Reproduction and 

Development”, que possui fator de impacto 3,09 e é Qualis em Medicina II. 
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Short title: Freeze-drying sperm cells 

Summary sentence: It is necessary to correctly evaluate the main concepts regarding the freeze-

drying technique in order to preserve the chromosomal integrity of the gamete for subsequent 

fertilization. 

ABSTRACT 

Freeze-drying is a method of preservation of sperm that is raising great interest due to the 

advantages such as shipping cost in transport and storage. This process, although widely studied, 

still has some disadvantages such as non-recovery of sperm motility. The aim of this work was to 

maintain human sperm DNA integrity after freeze-drying process. For this were tested five 

sugars (D-glucose, D-lactose and D-maltose, D-mannitol and D-sorbitol, at a 0.2 mol/L, 0.4 

mol/L, 0.5 mol/L and 0.6 mol/L). The Comet Assay was used to detect the rate of DNA sperm 

damage recovered after freeze-drying. The cryoprotectants used in this experiment were unable 

to preserve sperm motility, and observed that loss even after the thawing process. This process, 

although widely studied, still has some disadvantages such as non-recovery of sperm motility. 

However they were able to keep 62.30 ± 13.76% of the plasma membrane when fully preserved 

with 0.6M mannitol. The medium that best preserved the DNA was 0.2M mannitol, 0.6M 

mannitol, 0.2M sobitol, 0.6 M sorbitol and 0.2M lactose with only 4% of DNA damaged. These 

results suggest a good protection to the DNA human spermatozoa subjected to freeze drying, but 

still required additional tests to evaluate fertilization and studies to ensure a viable offspring.  

Keywords: fertilization; freeze-drying; sperm damage.  

 

1 – Introduction 

Freeze-drying has been a source of research of several groups and the preservation of the 

sperm cells was obtained by water removal due to ice sublimation, under a strong vacuum. [1-5]. 
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The storage of spermatozoa in the freeze-dried state offers many advantages over cryostorage at 

-196°C where a constant supply of liquid nitrogen is difficult or storage containers may break 

down or become contaminated. In addition, storage of freeze-dryed sperm at ambient 

temperatures is cheap [6] and also facilitates transport of samples between countries without any 

increase in chromosome damage or loss of developmental potential[7]. Some other groups were 

able to confirm the ability to form viable offspring in some species of animals such as mice [8], 

rat [9] and rabbit [10] after the freeze-dried method.  

Also, was observed this method do not affect the development of morphologically normal 

blastocysts in pig [11] and cow [12,13] . In addition, was observed pro-nuclear formation with 

sperm of humans [2,14] , hamsters [14] and dogs [15]. Successful in fertilization was achieved 

by means of an Intracytoplasmatic Sperm Injection (ICSI) technique which consists to introduce 

a spermatozoa inside the oocyte using a microcateter [16] . The ICSI procedure bypasses the 

effective biological mechanisms for selecting the fertilizing spermatozoon that are normally in 

place during the reproductive process. Therefore, apparently any randomly selected lyophilized 

spermatozoon can be used directly via ICSI for fertilizing mammalian oocytes[8,12]. However, 

to obtain successful full-term development requires an intact DNA molecule. Therefore, DNA 

fragmentation would seem to be one of the main causes of decreased reproductive ability of men, 

in natural as well as in assisted reproduction[17-20]. For this reason, sperm DNA fragmentation 

should be considered during the assessment of semen quality [21]. 

Efforts to preserve the structural integrity of sperm during freeze-drying have been 

conducted testing various protective substances, such as albumin, EGTA solution and sugars. 

However few studies have been done with freeze-dried human sperm because the ethical 

problems in the use of human oocytes, and to date only results in pro-nuclear formation, using 

hamster oocytes [14] and mouse oocytes [2]. 

The main objective of this work was to maintain human sperm DNA integrity after 

freeze-drying process, adding sugars. This work was the first in Brazil analyzing freeze-dried 
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human sperm. The analysis was made in two phases, one before freeze-drying, analyzing the 

percentage of cells with intact plasma membrane and the other after the freeze-drying, using the 

Comet Assay technique to analyzing the percent of DNA damage in this cells. 

2 – Materials and Methods 

This work was approved by the Ethics Committee in Research of the Federal University 

of Rio Grande do Norte, Brazil with CAAE - 0005.0.051.000-07. To conduct this experiment 

were used two laboratories from the same institution, Lasid (Laboratory of Dispersed Systems) 

located in the Faculty of Pharmacy, Centre for Science and LAMA (Laboratory of 

Environmental Mutagenesis) Bioscience Center.  

All donors were 18-20 years old and gave their informed consent to the research. 

Experimental design 

Semen samples from men of proven fertility were collected by masturbation after 

recommended abstinence sexual activity for 3-7 days. Conventional semen analysis was 

performed after one hour from collected. Parameters as liquefaction, viscosity, color, volume and 

pH were measured according WHO, 1999. Semen samples were observed under light 

microscopy for analysis of volume, concentration, vitality (live / dead), motility and pH, shown 

in Table 1. Live/dead were analyzed using Eosin/Nigrosine staining. The morphology was 

expressed as percentage of abnormal sperm, including the head, middle piece and tail defects 

after Papanicolaou staining (data not shown). Only semen samples with> 70% motility, <10% 

morphologically abnormal sperm and at least 50X10
6
 sperm / ml were used for the experiment. 

The samples were divided into two groups. Freezing Group (FG) where the samples were 

analyzed immediately after this process leaving the eppendorf tubes and thawed 5 minutes at 

room temperature and Freeze-Drying Group (FDG), where the tests were made after freeze-
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drying process and subsequent rehydration. The samples were prepared in duplicate, ensuring the 

same conditions during the processes. The FDG groups were compared with c_neg. 

In this experiment were used five 5 sugars from Sigma-Aldrich(USA): D-glucose, D-

lactose and D-maltose, D-mannitol and D-sorbitol in four different concentrations: 0.2mol / L, 

0.4mol / L, 0.5mol / L, 0.6 mol / L, buffered in PBS, equilibrated with pH 7.4 to 7.8, totaling 20 

treatments. This solution was stored at 4
o
C for no more than 1 week before use. For the negative 

control (c_neg) was used a fresh semen. The process mentioned below was performed in 

duplicate and samples of all treatments were subjected under the same conditions. 

In 42 micro centrifuge tubes were added 0.1 mL of semen. 21 tubes for FG and twenty-

one for FDG. Two of these tubes were classified as a control not receiving treatment. In the 

others 40 tubes were added, gently, 0.1 mL of cryoprotectant at different concentrations. D-

glucose, D-lactose and D-maltose, D-mannitol and D-sorbitol, at a 0.2mol/L, 0.4mol/L, 0.5mol/L 

and 0.6mol/L, with a final concentration of 50X10
6
 sperm/ml. After this process, the samples 

were cooled in liquid nitrogen vapor for five minutes and then immersed in liquid nitrogen for 10 

minutes. After frozen, half of these samples were immediately placed on lyophilizer 

(Christ Alpha 1-2 LD Lyophilizer, condensing temperature of -54°C) for 20 h and then stored at 

4°C until analysis. This storage temperature was suggested by Kaneko et al, in studies involving 

freeze-dried mouse sperm [22,23]. The others half was analyzed after frozen stage.  

 In order to evaluate the effect of the cryostorage process in the sperm vitality, FG 

samples immersed 10 minutes in liquid nitrogen were placed ten minutes at room temperature 

and then ten minutes at 37°. One µl of each sample were analyzed in a light microscopy. 

Alkaline Comet assay (single-cell gel electrophoresis assay) 

The Single Cell Gel Electrophoresis or “Comet Assay” was chosen as it gives detailed 

information on the quantification of DNA integrity of individual sperm [24,25], conducted under 
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alkaline conditions and has proven to be a very sensitive test for detecting low levels of DNA 

damage in human sperm [24]. The sensitivity for detecting DNA single strand breaks with use of 

alkaline lyses buffer reverses the supercoiling and separate DNA duplex into single strands, 

however, to make the study of sperm DNA fragmentation using this technique requires the use of 

a modified protocol primarily because of the differences in DNA packaging between sperm and 

somatic cells. In this case, the protease enzyme “Proteinase K” was added to remove protamines, 

thereby allowing sperm DNA to decondense and migrate [19,26]. 

The alkaline comet assay was performed as described by Hughes et al with some 

modifications [24]. The freeze-dried samples were rehydrated adding 0.2 mL of Milli-Q water. 

Then, aliquots of 25µl from each sample (~10
4 

sperm/mL) were embedded in 0.5% low-melting 

point agarose dissolved in PBS and plated on agarose-coated microscope slide. Then, the slides 

with cells were treated with lyses solution (2.5M NaHO, 0.1M EDTA, 10mM Tris, 2% Triton X-

100, 10% DMSO, adjusted to pH 10) for 4 h at 4
o 

C. Subsequently, in the same lyses solution 

was added 40 mM DTT e Proteinase K (1.0 µl/ml). Samples were leaf overnight at 37
o 

C. After 

lyses, the slides were rinsed with PBS, and immersed in electrophoresis buffer (0.3M NaOH, pH 

13 and 1mM EDTA), for 20min to allow DNA unwinding. Following electrophoresis (30 min, at 

25V and 300 mA), the slides were neutralized with 0.4M Tris buffer (pH 7.5) and stained with 

ethidium bromide (20 mg/ml). The slides were analyzed through fluorescence microscopy 

(Nikon Eclipse TE300 microscope equipped with a Nikon E600 camera, 0.488_m/pixel). At least 

100 cells per slides were analyzed. 

 The DNA damages were evaluated by image analysis using the “Comet Assay IV 

version 4.2” image analysis system. Data collected from each cell included tail length (TL), tail 

migration (TMi), percent tail DNA (TI), and tail moment (TM), which correspond the product of 

the comet length and the amount of DNA in the tail [27]. Based in this analysis the results were 

classified in four categories (class1-4), according to Wada et al [28]. 

Statistic Analysis 
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All data obtained were analyzed using the software Statistic, version 9. Initially was 

tested the homogeneity of variances by the Brown-Forsythe Test, and if not, was conducted 

Analysis of Variance One-Way (ANOVA) using the Welch's F statistic, rather than the F-

Snedecor, which makes the necessary corrections in grades of freedom, and consequently the p-

value. Having rejected the equality of means, which were tested differences in means are 

significant by the Tukey test (HSD Tukey Honest Significant Difference). Differences were 

considered significant when p <0.05. 

3 - Results 

 Was observed in the samples of semen exposed to cryoprotectants a decrease in sperm 

motility over time until total immobilization. Therefore, analysis of FG was taken into 

consideration only the sperm vitality. 

 In the analysis of FG, i.e., after freezing-thawing, when multivariate analysis was 

performed among all treatments was observed that samples containing 0.2M, 0.6M glucose and 

0.2M lactose had lower rates of protection (11.5±5.54, 9.20±4.04 and 13.80±2.57 respectively 

with significant difference, p <0.001, compared to other treatments, as shown in Table 2) while 

the 0.6M mannitol, showed a trend to better recovery rate (62.30±13.76) but not significant 

difference between the remaining substances according the X test. 

 In order to evaluate the integrity of DNA was performed the comet assay. For this were 

stratified the sugars in two different concentrations which represents a minimum concentration 

(0.2 M) and a maximum (0.6 M). When evaluating the integrity of sperm DNA, was observed a 

significant difference when comparing glucose, lactose and maltose in a concentration of 0.2M 

and 0.6M  with c_neg (p <0.001) when  referred to the discretion Tail length (Table 3), showing 

low rates of DNA protection compared with c_neg. 
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 When evaluating the parameters of class I to IV, was observed that 0.2 M and 0.6 M 

glucose showed a higher percentage of damaged cells classified in class III and IV when 

compared with the c_neg (p <0.001, Figure 5). 

When the analysis is done in relation to class, it was observed in the histogram that 0.2M 

and 0.6M glucose and maltose and 0.6M lactose present significant differences compared to 

c_neg (p <0.001 – fig 04). However  note that there were only 4% of cells damaged Class 2, 3 

and 4 with sperm treated with 0.2M and 0,6 mannitol and sorbitol and 0,2M lactose,  proving 

that these substances better protect these cells. 

4 - Discussion  

The present study was the first in Brazil to explore five sugars with main to maintain 

integrity of membranes and evaluating DNA after freeze-drying human sperm DNA.  

In this study were found that there were a significant number of cells recovered with 

intact membrane and no cells clumping or agglutinated. Martins et al in his experiment with bull 

sperm freeze-dried with trealose, found sperm clumping and a large numbers of this cells with 

damaged membranes[13]. 

Sugars providing protection to the plasmatic membrane during freezing-thawing through 

directs interactions with the membrane, which involve hydrogen bonding of hydroxyl groups of 

sugars with phosphate groups located at the head of phospholipids. The specificity of these 

connections occurs differently between the processes of freeze-thawing and freeze drying, being 

tightened to the freeze-drying, it was proposed that certain sugars such as disaccharides, are 

more effective because the stabilization requires the direct interaction between sugar and polar 

residues in proteins or phospholipids. It is suggested that this fact is due to the small size of these 

molecules and multiple hydroxyl groups, which are able to interact with biomolecular surfaces 

polar residues in dehydrated state [29]. But a concentration of this cryoprotectant is important 
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because the excess can become them toxic. In this experiment the cryoprotector that had lower 

recovery rates in protecting membranes and intact DNA was glucose. In relation to high glucose 

concentration, sperm may have an effect called “Glucose Effect”. This may be related to an 

exaggerated increase of glucose with subsequent reduction of O2 concentration, with favors the 

fermentation process, harmful to sperm cells [30]. This fact was observed in the Figure 4. The 

graphic showing this behavior, excess cryoprotectant causes further damages to sperm. 

Polyols such as mannitol and sorbitol showed a good recovery rates both with intact 

membranes after freezing and DNA preservation. Good protection to plasmatic membranes of 

polyols, sorbitol in particular, had already been found in experiments of Alvarez et al and 

stallions sperm [31] and stallions sperm [32]. 

When analyzed through the "Comet assay", observing several cells classified in groups II, 

III and IV. These analyses showed that 0.2M and 0.6M glucose and maltose and 0.6M lactose 

had high rates of DNA damage, and are classified as a poor protective. 

These experiments showed that 0.2M and 0.6M mannitol and sorbitol and 0.2M lactose 

better preserved sperm freeze-dried without significant differences between the c_neg. These 

explain why the cryoprotectant polyols also have features for its ability to reduce the freezing point, 

inhibiting the formation of crystals.  According Wisselink et al, polyols are substances that have 

osmoprotector effect, reduces the water activity, improves viability to the lyophilized cells (Wisselink et 

al, 2002), in addition to having antioxidant preserving damage to the DNA molecule [33]. Similar 

studies using bull sperm, the comet assay got a good parameter indicating the DNA 

fragmentation index was not significantly between fresh and freeze-dried spermatozoa. 

 The sugar and its concentration significantly affect the level of protection of the sperm, 

exerting a different influence on the interaction with components of the plasma membrane[34], 

acting as co-solute in the stabilization of proteins during freezing [35] and freeze-drying 

process. In this experiment 0.2M and 0.6M mannitol and sorbitol, and 0.2M lactose, showed 
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good protection to the DNA of human spermatozoa subjected to freeze drying, but still required 

additional tests to evaluate fertilization and studies to ensure a viable offspring. This requires 

laws that regulate and enable the use of oocytes for research in human reproduction. 

5 – Apendices  

               a)           b)   

                c)           d)  

Fig 3 – “Comet Assay” images, in fluorescende microscopy, ethidium bromide stain . These images 

forming sperm tails, wich refers the percentage of damages occoring in DNA, represents in classes I-IV.  

 

 

Table 1 – Analysis without treatment of 20 individuals who signed TCLE. 

Fresh Semen 

 

Means and 

standard deviations 

Volum (ml) 5,7 ± 3,0 

Concentracion (X10
6
) 106,1 ± 20,2 

Vitality (%) 85,0 ± 6,9 

Motility (%) 76,3 ± 5,1 

Ph 7,5 ± 0,2 
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Table 2 - Interactions and significant differences among all treatments with means and standard 

deviations of the recovered sperm after thawing. 

 

a−bValues without a common superscript differ (p<0,001) 

 

Fig 4 – Graph showing the tendency of the sperm recovery according the cryoprotectant 

concentration. 

Concentração (M)                Vitalidade (%)

Glicose 0,2              11,50 ± 5,54
 a

0,4              42,80 ± 15,63 
b

0,5              27,70 ± 20,33
 b

0,6              9,20 ± 4,04
 a

Lactose 0,2              13,80 ± 2,57
 a

0,4              36,40 ± 11,04
 b

0,5              49,50 ± 13,72 
b

0,6          30,30 ± 14,00
 b

Maltose 0,2              42,70 ± 19,20
 b

0,4              39,00 ± 9,34
 b

0,5              48,40 ± 19,14
 b

0,6              45,40 ± 20,65
b

Manitol 0,2              40,20 ± 20,78 
b

0,4              37,90 ± 20,24
 b

0,5              43,80 ± 24,91
 b

0,6              62,30 ± 13,76 
b

0,2              26,00 ± 10,18
 b

0,4              38,90 ± 17,10
 b

0,5              47,30 ± 24,06
b

0,6              43,60 ± 21,40
 b

Crioprotetores              

Sorbitol

0 

10 
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70 

0,2 0,4 0,5 0,6 
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Table 3 – “Comet Assay”, means and standard deviation, presenting the main variable. 

 

          a−j Different letters in column represent significant difference at p <0.001. 

 

Figure 5 – Histograms shown % de espermatozoyds classificados de 1-4 em cada tratamento. 

Nesse histograma glicose 0,2M, glicose 0.6M, lactose 0.6M, Maltose 0.2M e maltose 0.6M não 

apresentaram diferença significativaentre eles mas sim comc_neg e as demais substâncias. 

Enquanto lactose 0.2M, sorbitol 0.2M, sorbitol 0.6M, manitol 0.2M, manitol 0.6M, não 

apresentaram diferença significativa entre eles nem entre o c_neg, com p>0,001. 

 

 

 

 

 

Tratamento Tail Lengh µm Tail Intensity Tail Moment Tail Migration

Glic 0,2M 31,51 ± 12,94
 a

8,90 ± 10,21
 a 1,98 ± 1,41 11,21 ± 6,25

 a 

Glic 0,6M 22,39 ± 11,91
 a

13,95 ± 10,01
 a 1,92 ± 1,05 9,59 ± 6,83

 a

Lac 0,2M 14,27 ± 8,14
 b

7,95 ± 5,64
 b 0,48 ± 0,64 7,53 ± 5,13

 b

Lac 0,6M 22,03 ± 12,4 
a

19,79 ± 9,31
 a 1,92 ± 1,25 9,71 ± 6,36

 a

Malt 0,2M 27,00±
 
10,91

 a
18,68 ± 8,14

 a 1,88 ± 0,79 10,68 ± 5,39
 a

Malt 0,6M 24,65 ± 6,55
 a

10,54 ± 7,66
 a 0,80 ± 0,68 8,61 ± 3,66

 a

Man 0,2M 15,44 ± 9,86 
b

5,31 ± 10,46
 b 0,47 ± 0,49 4,54 ± 3,63

 b

Man 0,6M 14,88 ± 7,80
 b

7,12 ± 10,25
 b 0,59 ± 0,21 4,06 ± 4,50

 b

Sor 0,2M 15,42 ± 6,69
 b

5,82 ± 13,27
 b 0,81 ± 0,46 4,12 ± 3,29

 b

Sor 0,6M 16,88 ± 7,18
 b

4,76 ± 5,77
 b 0,35 ± 0,50 3,06 ± 3,10

 b

c_neg 14,65 ± 7,69 
b

2,40 ± 4,40
 b 0,20 ± 0,47 3,91 ± 5,36

 b
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6. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES  
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7. APÊNDICES  

7.1. Resumos aceitos em anais de congressos 
 
7.1.1. FESBE 2008 
 

 SUPLEMENTAÇÃO DE MEIO CONVENCIONAL DE CONGELAMENTO 

ACRESCIDO COM MANITOL A O.6M PARA MANUTENÇÃO DE 

ESPERMATOZÓIDES HUMANOS CONGELADOS E LIOFILIZADOS. 1Costa, 

B.A.C.S.**, 2Alencar, E.N.*, 3Morais, A.R.V.*, 4Nascimento. W.G.A.*, 5Neto, R.P.A.*, 

6Marcelino, H.R.* e 7Egito, E.S.T. 1,2,3,4,5,6,7Departamento de Farmácia, Laboratório de 

Sistemas Dispersos (LASID), UFRN;1Departamento de Morfologia, UFRN; 1,7Centro de 

Ciências da Saúde, UFRN.  

 

Objetivo: O objetivo desse trabalho foi analisar o percentual de espermatozóides 

humanos recuperados sem danos de membrana plasmática, durante o processo de 

congelamento e liofilização, analisando fatores como vitalidade e motilidade. Para isso, 

foi testado um meio de congelamento padrão, o Freezing Medium, utilizado em clínicas 

de reprodução assistida, acrescido com Manitol a 0,6M como crioprotetor. 

Métodos e Resultados: Sêmen de 5 doadores foi dividido em 2 grupos. Grupo 1 

(sêmen e  Freezing Médium, em concentrações de 1:1), utilizado como controle e 

Grupo 2 (sêmen, Freezing Medium e manitol a 0,6 M, em concentrações de 1:1:1). Os 

doadores eram alunos do curso de Farmácia da UFRN, com idade de 18-20 anos e 

para participar desse experimento assinaram TCLE autorizado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da mesma instituição com CAAE – 0005.0.051.000-07. Os dois grupos foram 

submetidos a duas análises, uma após o processo de congelamento em Nitrogênio 

líquido e outra após a liofilização. Em eppendorfs, as amostras de ambos os grupos, 

foram resfriadas em vapor de nitrogênio por 10 minutos e em seguida mergulhadas e 

mantidas a -196º C por mais 10 minutos. Metade dessas amostras foi imediatamente 
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ligada ao equipamento de liofilizacão por 20 h e posteriormente armazenadas por 24 h 

a 4º C. A outra metade permaneceu por 5 minutos a temperatura ambiente e aquecida 

a 37º C por 30 minutos. As análises de vitalidade e motilidade de ambos os grupos 

foram feitas em microscopia óptica, seguindo padrões estabelecidos pela OMS, 

corados com eosina/nigrosina. O processo de congelamento teve um acréscimo de 

espermatozóides viáveis entre o Grupo 1 e Grupo 2 de 38% para 62,3%, 

respectivamente. Em contrapartida, houve uma pequena perda de motilidade de 53% 

para 55%, sendo essa diferença não significativa (p<0,05), após análise de variância 

(ANOVA) e teste Tukey, utilizando o programa SPSS. Não foi observada diferença 

significativa entre os doadores em nenhum dos parâmetros analisados a um nível de 

significância de 95%. As amostras liofilizadas, após re-hidratação, não recuperaram 

nenhum dos parâmetros analisados. . 

Conclusão: De acordo com os dados analisados, o Freezing Médium acrescido com 

Sorbitol a 0.6M, mostrou-se eficaz na preservação dos espermatozóides durante o 

processo de congelamento, aumentando sua viabilidade e conseqüente integridade de 

suas membranas. Entretanto, nenhum dos meios utilizados foi suficiente para evitar os 

danos ocorridos durante o processo de liofilização, danificando as membranas desse 

gameta. 
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7.1.2. SBBQ 2008 

INFLUÊNCIA DE DIFERENTES AÇÚCARES NA MANUTENÇÃO DA VIABILIDADE 

DE ESPERMATOZÓIDES HUMANOS DURANTE  O  CONGELAMENTO E APÓS 

LIOFILIZAÇÃO 

1Costa, B.A.C.S.**, 2Alencar, E.N.*, 3Morais, A.R.V.*, 4Nascimento. W.G.A.*, 5Neto, 
R.P.A.*, 6Marcelino, H.R.* e 7Egito, E.S.T. 1,2,3,4,5,6,7 

Departamento de Farmácia, Laboratório de Sistemas Dispersos (LASID), 
UFRN;1Departamento de Morfologia, UFRN; 1,7Centro de Ciências da Saúde, UFRN.  

 

 

Durante o processo de congelamento o espermatozóide pode ser afetado por vários 

fatores que podem causar a perda da integridade das membranas plasmática, 

acrossomal e mitocondriais, resultando assim em perda de motilidade e capacidade 

fecundante. Açúcares como a glicose, maltose, lactose, sorbitol e manitol foram 

utilizados com o objetivo de avaliar a deterioração dessas membranas durante o 

descongelamento e reidratação após liofilização. O ejaculado de diferentes doadores 

foram divididos em Grupos Congelamento (GC) e Grupo Liofilização (GL). Cada grupo 

continha 20 alíquotas de 0,1 ml adicionadas de 0,1 ml desses crioprotetores em 

concentrações de 0,2M, 0,4M, 0,5M e 0,6M, separadamente. Os frascos contendo 

amostra/crioprotetor de ambos os grupos, foi colocado em vapor de nitrogênio líquido 

por 5 minutos e mergulhados por 30 minutos. O GC foi analisados deixando 5 minutos 

na temperatura ambiente e 5 minutos aquecido a 37º C, enquanto o GL foi 

imediatamente ligado ao liofilizador por 20 horas e armazenado por 24 horas.  A 

análise da integridade de membrana do GC mostrou que a 0,4M e 0,5M não houve 

diferença significativa entre os crioprotetores, havendo diferença apenas entre os 

doadores (P<0,05). A glicose em todas as concentrações demonstrou menor eficácia 

(P<0,05). O processo utilizado não se mostrou eficaz para preservar os 

espermatozoides no processo de liofilização, não recuperando sua viabilidade celular, 
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sendo necessário ainda aprimoramento dessa técnica, porém isso não significa que 

seu DNA esteja comprometido. Outros pesquisadores provaram, em estudos recentes, 

que o processo de liofilização é capaz de manter íntegro o componente cromossômico 

dessa célula. Esse estudo demonstrou que cada substância tem uma interação 

específica com o sêmen e sua concentração é de extrema importância evitando a 

deterioração do espermatozoide durante esses processos mantendo sua vaibilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

7.1.3 – XVIII Congresso de Iniciação UFRN 2007 

INFLUÊNCIA DO TEMPO DE PRÉ-CONGELAMENTO EM VAPOR DE NITROGÊNIO 

LÍQUIDO NA INTEGRIDADE DAS MEMBRANAS DE ESPERMATOZÓIDES 

LIOFILIZADOS 

Andreza Rochelle do Vale Morais1; Bianca Di Angeli Carreras Simões Costa1,2; wenna 

Gleyce Araújo do Nascimento1; George Dantas de Azevedo2e Eryvaldo Sócrates 

Tabosa do Egito1. 

1- UFRN, Laboratório de Sistemas Dispersos (LASID), Natal/RN. E-mail: 
socrates@ufrnet.br 

2- UFRN, Deparatmento de Morfologia, Natal/RN 
 

O processo de liofilização vem sendo utilizado na preservação de vários tipos celulares, 

inclusive espermatozoides, consistindo na retirada da água de seus compartimentos 

citoplasmáticos através de sublimação, submetendo essas células à baixa pressão. O 

objetivo desse trabalho é avaliar a influência do tempo de exposição de 

espermatozoides humanos ao vapor de nitrogênio, na integridade de suas membranas. 

Antes do congelamento, foi adicionado ao sêmen 5mM de Glicose, Lactose, Maltose, 

Manitol e Sorbitol. Em 20 eppendorfs, foram colocados 1mL de cada substância 

crioprotetora mais 1mL de sêmen homogeneizado a aquecidos a 37°C. Esses 

eppendorfs foram colocados em uma caixa de isopor, mantendo os frascos a 5cm da 

superfície líquida do nitrogênio, cuja temperatura do vapor é cerca de -80°C. Os 

tempos de permanência foram de 5, 10, 15 e 20 min, sendo estes tempos, à 

temperatura citada, de extrema importância para que haja um equilíbrio entre os 

compartimentos intra e extracelular antes do congelamento total do citoplasma, 

evitando a formação de cristais de gelo intracelular, estresse osmótico e consequente 

ruptura das membranas do espermatozóide. Nesse trabalho as substâncias que melhor 

preservaram as membranas do espermatozóide foram o sorbitol e manitol, comparadas 

mailto:socrates@ufrnet.br
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ao sêmen fresco, no tempo de 20 min. Esse tempo foi necessário para estabilização 

dessas membranas e mantendo seu citoesqueleto intacto. 
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7.1.4 – XVIII Congresso de Iniciação UFRN 2007 

UMA REVISÃO TEÓRICA SOBRE A CAPACIDADE ANIDROBIÓTICA DO 

ESPERMATOZOIDE 

Wenna Gleyce Araújo do Nascimento1; Bianca di Angeli Carreras Simões Costa1,2; 
Andreza Rochelle do Vale Morais1; Eryvaldo Sócrates Tabosa do Egito1 
1- UFRN, Laboratório de Sistemas Dispersos (LASID), Natal/RN. E-mail: 

socrates@ufrnet.br 
2- UFRN, Deparatmento de Morfologia, Natal/RN 

 

Anidrobiose é a capacidade apresentada por alguns organismos de sobreviver a um 

estado de completa desidratação. O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão da 

literatura sobre o tema e o mecanismo de ação envolvido na anidrobiose. Organismos 

anidrobióticos são capazes de acumular altas concentrações de certos sacarídeos 

durante o processo de desidratação, como a trealose, sacrose e/ou rafinose. Esses 

açúcares são responsáveis pela estabilização das ligações intermoleculares, pois a 

remoção de água do meio intracelular provoca drásticas mudanças durante  a 

desidratação, danificando principalmente as proteínas das membranas, que possuem 

ligações com as moléculas da água. Durante anos, a criopreservação vinha sendo 

usada como único método de preservação de células humanas, no entanto uma nova 

técnica vem sendo utilizada, a liofilização. Esse novo método consiste em desidratar 

essas células por sublimação. Dentre tantos tipos celulares testados nesse processo, 

os espermatozoides estão sendo vastamente estudados e vários protocolos foram 

testados no intuito de comprovar a capacidade dessas células preservarem íntegros 

seus componentes membranosos e cromossômicos nesse estado conhecido por 

anidrobiótico, adicionando açúcares, antes do processo de liofilização. Em se 

mantendo todas as estruturas estabilizadas, a liofilização é o melhor método de 

preservação, pelo baixo custo de estocagem, manutenção e facilidade no transporte 

das células preservadas. 

 

mailto:socrates@ufrnet.br
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8. ANEXOS 

8.1 Anexo I – Protocolo de Pesquisa  

 
 
Ministério da Educação 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Comitê de Ética em Pesquisa  
 
 

 
 

FORMULÁRIO CEP-UFRN 
 
 

1. DADOS CADASTRAIS:   
 

1.1. Protocolo:  __________I____ CEP-UFRN 

1.2. Folha de Rosto (FR)  - 107056  SISNEP 

 
1.3. Título do 
Projeto 
 

 
Liofilização com Ferramenta de Preservação de Sêmen 
Humano 
 

 
1.4 Dados do Pesquisador Responsável  

NOME: Bianca di Angeli Carreras Simões Costa 

RG 1141269 CPF 836975194-68 

 
ENDEREÇO 

Rua/Av: R. Antônio Lopes Chaves No 626 

Bairro Nova Parnamirim CEP 59150-570 

Cidade Natal Estad

o 

RN 

Telefo
ne 

(84) 36082151 Fax  

e-mail bacs_costa@yahoo.com.br   

 
 
1.5. Demais Pesquisadores: 

Nome Assinatura 

Dr. Eryvaldo Sócrates Tabosa do Egito  

 

mailto:bacs_costa@yahoo.com.br
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Dr. George Dantas de Azevedo  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
2. PESQUISA 
 
2.1. Local da Pesquisa  

2.1.1. Instituição onde se realizará a pesquisa 
           
  Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 
2.1.1. Instituições colaboradoras 
 
            Não existem outras instituições que participaram desse 

projeto. 
            
2.2. Detalhar as intalações dos serviços, centros, comunidades e 

instituições nas quais se processarão as várias etapas da 

pesquisa, de acordo como indicado na Resolução CNS 

196/96, item VI.2. h 

            

       Essa pesquisa se desenvolverá nas instalações da Universidade 
do Rio Grande do Norte, na Faculdade de Farmácia, laboratório Lasid 
sob orientação do Professor Eryvaldo Sócrates Tabosa do Egito, 
orientador do projeto. 
 

 

 

 
2.3. Cronograma e local de execução das diversas etapas do 
projeto (indicar também a data de início e término de arrolamento 
dos sujeitos da pesquisa). 
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2.4. Descrever, clara e sucintamente, os objetivos e as hipóteses a serem 
avaliados neste projeto de pesquisa, (máximo 2 páginas). 

O objetivo geral deste projeto é, além de estudar os processos tradicionais de 
congelamento de sêmen existentes na literatura, estudar também um novo método de 
conservação denominado liofilização. Para tanto serão estudados novos crioprotetores 
que garantam a estabilidade e integridade das características micro e macroscópicas 
dos espermatozóides para que, após o processo de liofilização, esses espermatozóides 
mantenham sua viabilidade celular.        

Especificamente, pretende-se alcançar os seguintes objetivos: 

 Aprofundar a revisão da literatura quanto a todos processos de congelamento e 
liofilização de sêmen; 

 Reproduzir os processos de congelamento e liofilização de sêmen encontrados; 

  Criar um protocolo de caracterização dos espermatozóides para avaliar suas 
propriedades físico-químicas após a re-hidratação; 

 Padronizar uma metodologia de avaliação dos parâmetros físico-químicos dos 
espermatozóides re-hidratados; 

 Avaliar o uso de outros agentes crioprotetores no processo de congelamento 
estabelecido previamente; 

 Padronizar uma metodologia de criopreservação ideal considerando os aspectos 
diretos do processo de congelamento e o uso de um crioprotetor ideal; 

 Desenvolver um novo processo de liofilização de gametas. 



62 

 

 Desenvolver um projeto de extensão, num centro hospitalar de referência do 
Estado, com o objetivo de garantir aos pacientes, que se submetem a um 
tratamento quimioterapêutico e/ou radioterapêutico, a preservação do seu sêmen, 
em vista de preservar seu futuro potencial fértil. 

 
 
2.5. Comentar antecedentes científicos e dados que justifiquem a pesquisa. 
(máximo 2 páginas). 

O processo de criopreservação de espermatozóides mostra-se de suma 
importância para aqueles casais que venham a apresentar alguma disfunção de sua 
fertilidade no futuro provocada por patologias. 

Entretanto, o processo de congelamento e descongelamento do sêmen 
reduz enormemente sua qualidade, representado principalmente pela sua motilidade, o 
que compromete sua capacidade reprodutiva. 

Esses processos de congelamento e descongelamento levam a uma perda 
de 50% dos espermatozóides e dentre esses, aproximadamente, há recuperação de 
25% de espermatozóides móveis aos descongelamento (Arquivos H.Ellis). Por este 
motivo pretende-se realizar este estudo, procurando avaliar os diferentes processos de 
congelamentos e tios agentes crioprotetores empregados nos mesmos para otimizar 
uma metodologia que melhor se adeque a população humana e promova um 
incremento da resistência dos espermatozóides a criopreservação. 
 
          Além dos métodos tradicionais de congelamento mencionados, um novo 
método de preservação será avaliado, a liofilização, com o conseqüente emprego de 
substâncias crioprotetoras como sorbitol, glicose, lactose, maltose, manitol e dextran. 

Essa técnica consiste em, após o congelamento, desidratar a amostra a frio 
sem que este perca qualquer propriedade do produto original. O processo de 
liofilização é comumente utilizado na preservação de moléculas bioativas como DNA, 
enzimas, albuminas, antibióticos e outras, além de células sanguíneas, vírus, bactérias, 
leveduras e fungos (Kusakabe 2004).  
 A liofilização de espermatozóides de mamíferos, como ratos, coelhos e porcos, 
já vem sendo feito com sucesso por vários pesquisadores, dentre eles Kusakabe, que 
desenvolve projetos desde 2001. Ele cita em um dos seus trabalhos a possibilidade de 
liofilizar espermatozóides humanos. 
 No caso de espermatozóides animais a única diferença do liofilizado para o 
descongelado, é que quando hidratado, o mesmo não recupera sua motilidade, sendo 
julgados citologicamente mortos. Portanto, para que seja possível sua fecundação em 
oócitos se faz necessária a utilização de técnicas de micromanipulação como por 
exemplo a injeção intracitoplasmática (ICSI). Após esses procedimentos foi observado 
que e tais células puderam desenvolver embriões normais. 
        Nesse estudo avaliaremos apenas as características microscópicas e 
macroscópicas das amostras, tendo como parâmetro os dados fornecidos por Franco 
et al., 1999.  

Essa nova técnica, está muito longe ainda de ser ideal, necessitando 
refinamento dos meios em que os espermatozóides são suspendidos antes do 
congelamento e estudo aprofundado das condições de armazenamento após 
dessecados para reduzir ao mínimo qualquer possibilidade de dano  de suas 
membranas e seu material nuclear. 
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2.6. Caracterização do tipo de interação que o pesquisador terá com o sujeito da 
pesquisa (Observar cuidadosamente o Item III da Resolução 196-96). 
 
 A interação do pesquisador com os sujeitos que comporão a amostra desta 
pesquisa estará pautada nos aspectos éticos básicos da pesquisa envolvendo seres 
humanos  conforme resolução 196-96. Tomar-se-á o máximo de cuidado para que o 
sujeito não se sinta constrangido a participar do trabalho. No processo de 
recrutamento, o caráter voluntário da participação, bem como a possibilidade  de em 
qualquer momento ele retirar o seu consentimento se assim julgar necessário será 
sempre enfatizado.  
 

2.6.1. Informações sobre os sujeitos da pesquisa. 
 

Sujeitos No 

Adultos homens 15 

Adultos mulheres   - 

Grupos vulneráveis* (especificar)   - 

  

  

Total 15 

 

2.6.2. Expor as razões para utilização de grupos vulneráveis  (máximo 1 página). 

          Grupos vulneráveis não serão utilizados nessa presente pesquisa. 

2.6.3. Descrever os planos para o recrutamento dos sujeitos da pesquisa, e a forma 
de obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 
indicando também o nome do pesquisador responsável por este 
procedimento.   

                
               Observar que crianças apesar de serem consideradas como grupo vulnerável, 

também devem expressar sua vontade em participar da pesquisa, no limite de sua 
capacidade. Esta anuência em participação poderá ser realizada através da 
submissão aos mesmos de um TCLE para menores, escrito em linguagem acessível 
a faixa etária. Este último termo deve também conter a assinatura do guardião legal. 
(Máximo 1 página). 
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                 Nesse presente trabalho a abordagem ao sujeito da pesquisa será feita aos  
alunos da Faculdade de Farmácia da UFRN, mas isso não exclui que outros sujeitos (que 
estejam dentro dos termos de inclusão) sejam recrutados até que a quantidade do 
mesmo esteja dentro dos parâmetros esperados. 
                 O sujeito da pesquisa ao ser abordado receberá do pesquisador todas as 
informações sobre o projeto, em seguida irá expor os objetivos do mesmo, bem como os 
benefícios que o desenvolvimento de um trabalho como esse trará para o setor de           
reprodução assistida e para aqueles casais que querem manter seu potencial de 
fertilidade resguardado até o momento propício. 
                 Embora os riscos sejam mínimos, os pesquisadores envolvidos no projeto se 
responsabilizam por qualquer prejuízo que venha a ocorrer aos sujeitos da pesquisa 
decorrentes dos procedimentos administrados na coleta das amostras, bem como se 
responsabilizam também com a finalidade dos mesmos estejam sempre dentro dos 
propósitos a que eles foram destinados. Se esse termo não for cumprido nos 
comprometemos em ressarcir conforme resolução 196/96 do Conselho Nacional de 
Saúde.     
                 Será exposto também que se em algum momento ele se sentir prejudicado ele 
poderá não dar prosseguimento a sua participação. Caso o sujeito decida fazer parte da 
pesquisa voluntariamente, será entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
em duas vias (uma ficará com o pesquisador e a outra com o sujeito). Será  também 
ressaltado, que a sua identidade será mantida em sigilo  e que os resultados da pesquisa 
serão entregues à instituição tão logo sejam analisados. 

 
 
2.6.4.  Indicar os critérios de inclusão e exclusão usados para seleção dos 

sujeitos da pesquisa.  
                      

 - Termo de Inclusão: 

 Sexo Masculino 

 Maior de idade 

 Saudável 
- Critérios para Exclusão  

 O não cumprimento dos itens acima descritos; 

 Portador de qualquer deficiência física ou mental. 
 
 
2.6.5. Analisar os riscos e os benefícios para os sujeitos da pesquisa e descrever 

as medidas de proteção que serão utilizadas para minimizar possíveis 
riscos. (Máximo 2 páginas). 
           
        Embora os riscos sejam mínimos, os pesquisadores envolvidos no projeto se  
responsabilizam por qualquer prejuízo que venha a ocorrer aos sujeitos da 
pesquisa decorrentes dos procedimentos administrados no coleta das amostras, 
bem como se responsabilizam também com que a finalidade dos mesmos estejam 
sempre dentro dos propósitos a que eles foram destinados. Se esse termo não for 
cumprido nos comprometemos em ressarcir conforme resolução 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde 
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       Com o desenvolvimento deste projeto espera-se a criação e otimização de 
um método ideal de preservação de sêmen que associe ótimo rendimento e maior 
tempo de estocagem assim como baixo custo de execução e facilidade no 
transporte dos gametas. 
        Em decorrência disso, o objetivo de reduzir custos e de promover a 
racionalização do uso de novos sistemas de preservação de espermatozóides 
constitui um grande desafio. Desafio este, que se bem sucedido, proporcionará a 
uma parcela carente de nossa população o acesso a métodos de Reprodução 
Assistida até então proibitivos para os mesmos. 
        

2.6.6. Identificar o tipo de material ou informação a ser coletado (espécimes, 
registros e dados contidos em prontuários e/ou a serem obtidos dos 
sujeitos da pesquisa).  
       O material a ser coletado é o sêmen. Essa coleta será feita através de 
masturbação, em local apropriado, após um período de abstinência sexual de 3-5 
dias em ambiente esterilizado seguindo orientações de como guardar a amostra.  

Após a coleta, o doador deverá preencher uma ficha que consta do tempo de 
abstinência sexual, se houve ou não perda de material coletado e horário da 
coleta. Nessa ficha também conterão as características macro e microscópica do 
sêmen.  

As características idéias da qualidade do sêmen humano irão seguir os 
padrões de análise micro e macroscópica propostos por Franco et al. 1999, que 
são: 

Análise Macroscópica 
- Aparência, cor e liquefação : cor branca opalescente, homogênea e se liquefaz `a 

temperatura ambiente em menos de 60 minutos.  
- Volume :  2.0 a 5.0 ml.  
- pH : 7.2 - 7.8.  
- Viscosidade :  fácil gotejamento.  

      Análise Microscópica 

     A análise microscópica inicial da amostra de sêmen consta do estudo da 
concentração, motilidade, morfologia, vitalidade e citologia geral (Franco et al., 
1999). A morfologia espermática será analisada segundo parâmetros da 
Organização Mundial de Saúde.  

2.6.7. A pesquisa envolverá o uso de algum tipo de  droga? 
[ X ] Não    [  ] Sim * Em caso afirmativo, indicar: 
 

Tipo de droga    

Comercializada           

Não comercializada.   

Responsável Técnico:  

 
 

2.6.8 A pesquisa utilizará radioisótopos ou irradiação? 
[ ] Sim [ X ] Não    * Em caso afirmativo, indicar o tipo de droga. 
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6.2 

Anexo II – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

3. Explicitar os critérios utilizados para suspender ou encerrar a pesquisa. 
    - Recusa da instituição em continuar colaborando com a pesquisa ; 

    - Ausência de doadores. 

     
4. Indicar o destino final das informações coletadas, banco de dados 
gerados e amostras biológicas (tecidos, células, soro, plasma, DNA, RNA 
entre outros), inclusive resíduos gerados pela pesquisa. Definir se haverá 
armazenamento dos dados e amostras biológicas e indicar os 
procedimentos utilizados para esta finalidade. 
    

      Após a coleta  e a análise dos dados, o material preservado será 
descartado e os  protocolos com as análises macro e microscópicas 
adquiridos nessa pesquisa serão arquivados por tempo indeterminado no 
laboratório do departamento de morfologia da UFRN. 

 
5. Orçamento detalhado do projeto (orçamento financeiro detalhado da 
pesquisa: recursos, fontes e destinação, bem como a forma e o valor da 
remuneração do pesquisador, de acordo a Resolução 196/96, item VI, j). 
 

Material Preços   R$   
Unidade

s 
Preços   R$ - 

Total 

Frasco coletor de sêmen 4,00 15 60,00 

Pailletes de congelamento 
(Minitube) 14,96 1 14,96 

Lâminas 0,15 5 0,75 

Lamínulas 0,15 5 0,75 

Becker (50 ml) 10,00 1 uni 10,00 

Pipetas (5ml)Falcon 4,75 Pc = 50 47,50 

Seringa 1ml 0,15 2 0,30 

Seringas Graduadas 10ml 
Atóxica 2,75 1 2,75 

Papel de pH  MERK 55,00 1 caixa 55,00 

Câmara de Makler 2.950,00 1 2.950,00 

Contador de células ( 
manual) 179,00 1 179,00 

Agitador (vortex) 298,00 1 298,00 

Eosina 55,00 1 caixa 55,00 

Nigrosina 255,85 500 g 255,85 

Sorbitol 30,50 250 g 30,50 

Glicose 14,70 500g 14,70 

Manitol 55,10 500 g 55,10 

Lactose 18,50 500 g  18,50 

Maltose 226,80 250 g  226,80 

Dextran 326,87  25 g 326,87 

TOTAL 4.601,28 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Eu, __________________________________,abaixo assinado, concordo em participar 
da pesquisa intitulada “Liofilização como Ferramenta de Preservação de Sêmen Humano”, 
que tem como finalidade desenvolver um novo método de preservação de espermatozóides. 

A coleta dos espermatozóides será feita através de masturbação, que será realizado em 
minha residência, garantindo que o percurso entre minha residência e o local da análise seja 
de no máximo 30 minutos. Fui orientado para que o período de abstinência sexual deva ser de 
3-5 dias seguindo orientações de que a amostra do sêmen deve ser guardado em frasco 
estéril, entregue pelo pesquisador. 

Após a coleta, deverá ser preenchida uma ficha em que conste o tempo de abstinência 
sexual, se houve ou não perda de material coletado e o horário da coleta. 

Acaso seja necessário outra amostra e eu não estiver nas dependências da 
Universidade não terei custo nenhum com meu deslocamento, sendo assim ressarcido desse 
custo. 

 Fui ainda devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador  que esse material vai 
ser submetido a um novo processo de conservação, chamado de Liofilização, que consiste em 
desidratar o sêmen sem que esse material passe por aquecimento. O material coletado, após 
adição de substâncias crioprotetoras, serão analisados sob aspectos macro e microscópicos 
verificando assim sua integridade após esse processo.  

O pesquisador responsável me deixou ciente sobre os possíveis riscos e benefícios 
decorrentes de minha participação, dentre os quais: 

- Na eventualidade de dano físico, moral ou psicológico a minha pessoa ou família eu 
serei  indenizado conforme preconiza a Resolução196/96 do Conselho Nacional da Saúde; 

- Garantia pelos pesquisadores que a finalidade das amostras coletadas estejam 
sempre dentro dos propósitos a que eles foram destinadas; 

- Garantia de acesso em qualquer momento da pesquisa aos profissionais responsáveis 
para esclarecimento de eventuais dúvidas; 

- Garantia de liberdade de retirada do consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo, sem qualquer prejuízo ou ônus; 

- Garantia da confidencialidade das informações de mim coletadas; 
- Não sou obrigado a responder qualquer questionamento que eu julgue constrangedor. 
Declaro estar suficientemente informado a respeito dos assuntos tratados pelo presente 

termo. 
 Concordo voluntariamente em participar deste estudo. 
                            Local e Data: ______________,_____/____/_______. 
Assinatura do Sujeito: _______________________________________. 
Assinatura do Pesquisador:____________________________________. 
Assinatura do Coordenador:___________________________________. 
 

Qualquer dúvida a respeito desta pesquisa o Senhor poderá se comunicar através dos seguintes 
endereço Pesquisador responsável: Bianca di Angeli C. S. Costa, (bacs_costa@yahoo.com.br) 
.Orientador da Pesquisa: Prof. Dr. Eryvaldo Sócrates T. do Egtio, Faculdade de Farmácia da UFRN. 

Projeto autorizado pelo CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) com registro CAAE – 0005.0.051.000-07 
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6.3 Anexo III – Parecer de Aprovação do Comitê de Ética  
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8.4 Anexo IV – Preparo de Soluções para Ensaio Cometa 
 
1 – Solução de lise – 1000mL (estoque) 
 

 Colocar 700 mL de dH2O em um Becher sobre o agitador e acrescentar : 

 

    NaCl (2,5 M)                                      146,1 g 

    Tris (10 mM)                                      1,2 g 

    EDTA (100 mM)                                 37,2 g  

    NaOH                                                 8 g 

 

 Após solubilizar, ajustar o pH para 10 e completar para 1000 mL com dH2O e 

guardar em frasco de vidro âmbar a temperatura ambiente. (Val . 6 meses) 

 

2 – Solução de lise (uso) -  150 mL (2% de Triton X-100, 10% de DMSO e 4mM de 

DTT) 

 

 - Em uma cuba de vidro para lâminas, colocar 147 mL de solução estoque  

 - Acrescentar 15 mL de DMSO (O DMSO é usado em tipos celulares que    

    contenham sangue ou componentes lipídicos, caso não necessite utilizar     

    DMSO completar o volume com solução de lise.) 

  - Acrescentar 3 mL de Triton X-100  

  - 0,61 g de DTT 

  - 25  µl de Proteinase K 

  - Homogeneizar com auxílio de bastão de vidro 

  - Armazenar na geladeira 
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Obs: No dia do experimento a solução de lise (uso) deverá ser preparada 

antecipadamente e colocada na geladeira para atingir a temperatura ideal de 4º C. 

Nesse protocolo não utilizamos o Lauroil Sarcosinato que, no entanto pode ser utilizado 

com tipos celulares com extensa rede de filamentos. Ex: queratina 

 

3 – Tampão de Eletoforese (estoque) 

 

Solução A – NaOH (10N) 200g/500ml dH2O 

- Pesar 200g de NaOH e colocar em um Becker graduado, completando para 500ml de 

dH2O. Solubilizar em banho de gelo pois a reação libera muito calor. Armazenar em 

frasco de polipropileno à temperatura ambiente. (Valid. 2 semanas) 

 

Solução B – EDTA (200mM) 

- Pesar 14,89g de EDTA dissódico (15,2g de EDTA tetrassódico), e colocar em Becker 

graduado, completando para 200ml de dH2O. Aquecer levemente a solução para 

melhor solubilização e ajustar o pH para 10 com auxílio do NaOH. Poderá ser 

armazenado á temperatura ambiente. (Valid. 2 semanas) 

4 – Preparação da solução de eletroforese (uso) 

      - Preparar esta solução no dia do experimento 

 - Armazenar a água (milli Q), que será utilizada no experimento, na geladeira, um 

dia antes do experimento para atingir a temperatura desejável de 4º C. 

- Colocar em balão volumétrico 1447,5 ml de água milli Q a 4º C e acrescentar 45 

ml de solução A (NaOH) e 7,5 ml de solução B (EDTA), totalizando um volume final 

de 1.500 ml. 
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Obs.: Importantíssimo: Verificar antes do uso se o pH está acima de 13 e se o 

volume final está correto, pois estes dois fatores determinarão a amperagem de 

eletroforese de 300mA. 

 

 

5 – Tampão de neutralização  (Tris 0,4M) 

 

   - Acrescentar 48,5g de Tris em 700ml de dH2O, ajustar o pH para 7,5 utilizando HCl 

(1M) e completar para 1000ml com dH2O. Armazenar a temperatura ambiente.  (Valid 6 

meses) 

 

6 – Solução de PBS/ 1000ml 

Em um Becker colocar 800 ml de dH2O e solubilizar: 

- 0,2g de KCl 

- 0,2g de KH2PO4 

- 8g de NaCl 

- 2,16g de Na2HPO4H20 

- Acertar o volume, autoclavar e guardar na geladeira 

 

7 – Preparação das lâminas 

 

Lâminas 

- Deixar todas as lâminas imersas em etanol absoluto por alguns minutos 

- Lavar com dH2O e depois secar. 

 

Agarose comum (NMA) 
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- Agarose (NMA) 1,5%, 1,5g / 100ml em PBS ( livre de Ca++ e Mg ++) 

- Recobrir as lâminas com agarose quente (60º C) por imersão rápida até 1/3 da parte     

   fosca da lâmina 

- Limpar a parte fosca com auxilio de papel de boa qualidade  

- Deixar secar em posição horizontal plana para que a agarose gelifique 

homogeneamente e guardar em caixas histológicas a temperatura ambiente. 

 

 Agarose low melting (LPMA) 

- Pesar 25mg (0,025g) e solubilizar em 5 ml de PBS ( livre de Ca++ e Mg ++) no 

microondas ~10 segundos. Guardar na geladeira. 

- No dia do experimento a agarose deverá ser liquefeita em microondas e mantida em 

banho a 37º C. 

 

Obs.: O controle da temperatura é muito importante para não danificar as células ou 

induzi-las à morte celular. 

 

Solução de coloração (estoque = 200µg / ml) 

Acrescentar 10mg de Brometo de Etídio em 50 ml de dH2O. Solubilizar em 

shake por 24h á temperatura ambiente e filtrar para eliminar possíveis cristais. 

 

Solução de Uso (20 µg / ml) 

- Proteger contra luz e armazenar a temperatura ambiente 

- Utilizar EPI (equipamento de proteção individual) para o preparo dessas soluções. 

 

Lise celular 
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- A solução de lise será preparada no dia do experimento e colocada na geladeira para 

atingir a temperatura ideal de 4º C 

- Mergulhar as lâminas na solução de lise gelada (4º C) e deixar por no mínimo 1 hora 

- Proteger as lâminas da luz 

 

Eletroforese 

-  Lavar as lâminas com PBS 

-  Colocar na cuba de eletroforese as lâminas previamente lavadas com PBS gelado e 

dispô-las com a mesma orientação 

- Encher a cuba com tampão alcalino (pH> 13,  a 4º C) e esperar 20 minutos para que 

as pontes de hidrogênio do DNA sejam rompidas. 

-   Retirar todas as bolhas que possam por ventura ter se formado 

- Imediatamente após 20 minutos. Ajustar a fonte para 25V/300mA e eletroforesar por 

20 minutos. O ajuste da amperagem poderá ser feito retirando ou adicionando tampão 

na cuba. 

- Após os 20 minutos, as lâminas deverão ser removidas, colocadas em um suporte 

vertical e lavadas com solução de neutralização 3X por 5 minutos 

-  Imergir as lâminas em etanol absoluto por alguns segundos 

-  Deixá-las secar em temperatura ambiente e guardá-las em caixas de laminas 

histológicas em local seco á temperatura ambiente 

 

Coloração 

- Aplicar 50 µl de solução de Brometo de Etídio em uma concentração final de 20 µg/ml 

sobre as lâminas e colocar sobre elas um lamínula para uniformizar a solução sobre a 

lâmina. Analisar imediatamente após a coloração. 
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