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RESUMO

Castelo,  T  S.  Obtenção  e  conservação de  espermatozoides  de  cutia  (Dasyprocta  
leporina  Linneaus,  1753)  do  semiárido  brasileiro.  Universidade  Federal  Rural  do 
Semi-Arido, Mossoró, RN 2015.

O objetivo foi estabelecer protocolos para obtenção e conservação de espermatozoides 

de cutias (Dasyprocta leporina) criadas em cativeiros no semi-árido brasileiro, visando 

sua exploração sustentável. Para tanto três experimentos foram realizados. No primeiro, 

foi  avaliada  a  influência  da  interação  entre dois  tipos  de  sonda (ondas  senoidais  e 

quadráticas) e dois protocolos de estimulação (contínuo e seriado) sobre a eficiência da 

colheita  de  sêmen  de  cutias  por  eletroejaculação.  A interação  mais  eficiente  na 

obtenção  de  ejaculados  com espermatozoides  foi  a  que  utilizou  eletrodos  em aneis 

associado com estímulos  em série (4/7;  57%, P<0,05).  No segundo, foi  realizada  a 

comparação  da  ação  crioprotetora  de  diferentes  substâncias  (glicerol,  etilenoglicol, 

dimetilsulfóxido,  dimetilformamida)  na  criopreservação  de  espermatozoides 

epididimários.  Relativo a isso,  os maiores  valores de motilidade (39,5±4,6%), vigor 

(2,9±0,2)  e  integridade  de  membrana (30,6±4,5%)  foram  obtidos  nas  amostras 

criopreservadas com glicerol quando comparada as amostras contendo etilenoglicol e 

dimetilformamida,  contudo,  sem  diferença  (P>0,05) quando  comparada  as 

criopreservadas com dimetilsulfoxido.  Finalmente,  foi analisado o efeito dos métodos 

de  obtenção  de  espermatozoides  (eletroejaculação  vs colheita  epididimária)  sobre  a 

qualidade dos espermatozóides criopreservados.  Como resultado as amostras obtidas 

por lavagem epididmária apresentaram motilidade de 25,0±10,9% e vigor 2,4±0,8 e as 

obtidas por eletroejaculação obtiveram 31,2±14,2% de motilidade e 2,2±0,7 de vigor, 

porém sem diferenças  significativas (P>0,05),  denotando a  possibilidade  de  aplicar 

diretamente,  com  sucesso,  o  protocolo  de  criopreservação  de  espermatozoides 

epididimarios de cutias (Dasyprocta leporina) para ejaculados da mesma espécie. Na 

presente tese, foram alcançados avanços significativos na obtenção e processamento de 

espermatozoides  de cutias,  possibilitando a formação de bancos de germoplasmas a 

partir de amostras oriundas tanto dos epidídimos quanto por eletroejaculação.

Palavras-chave:  Dasyprocta  leporina,  eletroejaculação,  espermatozóide  epididimário, 

criopreservação de espermatozóide



ABSTRACT

Castelo, T S. OBTAINMENT AND CONSERVANTION OF AGOUTI (Dasyprocta  
leporina) SPERM FROM BRAZILIAN SEMI-ARID. Universidade Federal Rural do 
Semi-Arido, Mossoró, RN 2015.

The general objective of this thesis was to stablish protocols to obtain and conserve 

agouti (Dasyprocta leporina) sperm bred in captivity in the Brazilian semi-arid, aiming 

its sustainable production. The thesis was divided in three experiments. In the first one, 

we studied the influence of the interaction between two probes (quadratics  and sine 

waves) and two stimulation protocols (continuous and in series) on the agouti sperm 

collection  by  electroejaculation  efficiency.  The  most  efficient  interaction  on  this 

obtainment was the one with probes with rings associated with stimuli in series (4/7; 

57%, P<0.05).  In  the second experiment  we compared the  cryoprotectant  effects  of 

different substances (glycerol, ethyleneglycol, dimethylsulfoxide, dimethylformamide) 

on epididymis  sperm cryopreservation.  The highest  values  on motility  (39.5±4.6%), 

vigor  (2.9±0.2)  and membrane integrity  (30.6±4.5%) were observed on the samples 

cryopreserved  using  glycerol  when  compared  to  those  with  ethyleneglycol  and 

dimethylformamide,  but  there  was  no  difference  (P>0.05)  when  compared  to  the 

samples cryopreserved with dimethylsulfoxide.  At last,  we studied the effects of the 

methods to obtain sperm (electroejaculation vs epididymal collection) on post thawing 

sperm quality. The samples obtained by epididymal retrograde flushing showed values 

for motility of 25.0±10.9% and vigor 2.4±0.8, and those obtained by electroejaculation 

had 31.2±14.2% of motility and vigor of 2.2±0.7, however, without statistical difference 

(P>0.05),  which  shows  the  possibility  to  successfully  use  the  epididymal  sperm 

cryopreservation  protocol  on  agouti  ejaculated  sperm.  In  conclusion,  significant 

advances  on  obtainment  and  processing  of  agouti  sperm  were  made,  allowing  the 

establishment of germplasm banks from sperm samples obtained from the epididymis or 

by electroejaculation.

Keywords: Dasyprocta leporina, electroejaculation, epididymal sperm, sperm 

cryopreservation.
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 INTRODUÇÃO

A caatinga é dentre os biomas brasileiros o que mais sofreu alterações humanas, 

com cerca de 45,3% de suas áreas modificadas e apenas 1% protegido por Unidades de 

Conservação  de  Proteção  Integral  (MMA,  2000).  A  fauna  silvestre  representa  uma 

importante fonte proteica para a alimentação humana, uma vez que são utilizados como 

fonte alternativa de proteína animal devido a hábitos histórico-culturais, além de obter 

produtos,  como  pele,  couro  e  pelos,  apresentando  grande  potencial  de  mercado  e 

podendo resultar em vantagens econômicas e sociais (LOPES et al., 2004).

Roedores  como  cutias  (Dasyprocta  leporina)  são  encontrados  nesta  região, 

sobrevivendo  a  todas  as  adversidades.  A  criação  e  o  manejo  destes  animais,  em 

cativeiros legalizados ou em ambiente naturais, viriam a contribuir para a preservação 

da espécie que pode ser ameaçada pela pressão ambiental  imposta pelo homem, por 

meio da caça predatória e progressiva destruição das áreas naturais que lhe servem de 

habitat. Tais animais cativos podem assim integrar programas de manejo e translocação, 

bem  como  possibilitar  o  estudo  de  sua  fisiologia  e  exploração  de  seu  potencial 

zootécnico (PACHALY et al., 1999; RIBEIRO et al., 2008). Em adição, esses animais 

podem ser utilizados como modelos experimentais, uma vez que tem sido relatada sua 

importância em pesquisas biomédicas (BAAS et al., 1976; BJORKMAN et al., 1989; 

RODRIGUES et al., 2003).

Um dos critérios importante para uma boa lucratividade em sistemas produtivos 

é o adequado manejo reprodutivo das espécies em questão associado ao  melhoramento 

genético,  isso  são formas  de  garantir  a  manutenção  e  multiplicação  da  espécie  em 

cativeiro o que proporciona maior produtividade  (COSTA & MARTINS, 2008).  Para 

tanto  o  uso  de  biotecnicas  reprodutivas  são  fundamentais  nesse  processo,  dentre  as 

biotécnicas, destaca-se a criopreservação, que consiste em um instrumento importante 

para  a  preservação  de  material  genético  como  também  na  formação  de  bancos  de 

germoplasma, possibilitando assim a manutenção da diversidade genética de espécies 

selvagens (HORI, et al., 2004). Além disso, o uso de biotécnicas reprodutivas, como a 

criopreservação de sêmen,  apresenta um relevante potencial  como ferramenta para a 

conservação e permite a perspectiva para a implantação de programas de inseminação 
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artificial  e  difusão  de  germoplasma  dos  animais  zootecnicamente  superiores  entre 

criatórios distantes. 

Em cutias, contudo, a aplicação de biotécnicas é ainda limitada. Em geral sabe-

se  que  uma das  etapas  cruciais  para  a  criopreservação  é  o  método  de  obtenção  de 

espermatozoides.  Dentre  as  técnicas  já  utilizadas,  destacam-se  a  eletroejaculação 

(MOLLINEAU et  al.  2008;  MARTINEZ et  al.,  2013),  cujos protocolos  carecem de 

otimizações  e  a obtenção  de  espermatozoides  epididimários  por  meio  de  lavagens 

retrógradas (FERRAZ et al., 2011, SILVA et al., 2011, 2012). 

Em  especial  à  criopreservação  de  espermatozoides  de  cutias,  tem-se 

demonstrado  um avanço  apenas  relativo  aos  espermatozóides  oriundo do epidídimo 

(SILVA  et  al.,  2011,  2012).  Certamente,  variações  bioquímicas  existem  entre  a 

membrana  plasmática  do  espermatozoide  oriundo  da  cauda  do  epidídimo  e  àquele 

coletado por eletroejaculação. Neste sentido,  é  desconhecida  a possibilidade de uma 

adaptação  de  tal  protocolo  de  criopreservação  para  os  espermatozoides  ejaculados, 

principalmente,  devido  ao  fato  de  que  um  protocolo  ideal  de  criopreservação 

espermática ainda inexiste, denotando seu constante aperfeiçoamento.
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REVISÃO DE LITERATURA

2.1. ASPECTOS ECOLÓGICOS DA CUTIA

A cutia  é  um roedor  silvestre  pertencente  à  família  Dasyproctidae,  onde são 

reconhecidas  onze  espécies  de  um mesmo  gênero.  Destes,  sete  espécies  habitam o 

território  brasileiro: Dasyprocta  azarae;  Dasyprocta  coibae;  Dasyprocta  fuliginosa;  

Dasyprocta  guamara;  Dasyprocta  leporina;  Dasyprocta  prymnolopha;  Dasyprocta  

punctata (IUCN,  2012;  WOODS  &  KILPATRICK,  2005),  sendo  as  espécies 

Dasyprocta  leporina e  Dasyprocta  prymnolopha as  mais  frequentes  no  Nordeste 

brasileiro.  

Figura 1: Exemplar da espécie Dasyprocta leporina criada em cativeiro. 

Em geral são animais terrícolas que habitam matas e capoeiras e considerados 

vorazes e arredios. Adaptam-se bem em cativeiros, o que favorece o desenvolvimento 

de técnicas para sua criação e posterior difusão a criatórios interessados (DEUTSCH & 

PUGLIA, 1990). Contudo, têm um instinto natural para correr quando assustados ou 

confrontados por detentores e irão lutar para fugir quando restringidos (FAO, 1995) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Quanto  as  suas  características  anatômicas,  esses  animais  possuem  tamanho 

médio de 50 cm de comprimento, do focinho a base da cauda. Esta por sua vez varia de 

1,5 a 3,5 cm e geralmente são desprovidas de pêlos. A altura é 23 cm e seu peso varia 

entre 2,0 e 3,0 kg (Figura 1). Os pêlos que revestem as cutias são ásperos e rígidos, 

predominando as cores marrons, claro ou escuro, amarelada ou dourada, variando nas 

diferentes  espécies  e  respectivos  habitats.  A  cabeça  é  alongada  com  orelhas 

arredondadas e pequenas. O corpo é delgado e as patas anteriores mais curtas que as 

posteriores, bem adaptadas ao seu deslocamento. Os membros toráxicos possuem cinco 

dedos,  e  os  pélvios,  todos  eles  dotados  de  fortes  unhas  semelhantes  a  cascos 

(DEUTSCH & PUGLIA, 1990).

Além disso,  são  animais  herbívoros,  alimentando-se  de  folhas,  raízes,  flores, 

sementes e especialmente de frutos caídos no solo, podendo colaborar na disseminação 

de várias espécies vegetais (LANGE & SCHMIDT, 2007). Adicionalmente, as cutias 

desempenham papel de fundamental importância na natureza, pois possuem o hábito de 

cavar tocas, que servem de morada e passam a contribuir para a aerificação do solo. Do 

mesmo  modo,  seus  dejetos  depositados  nessas  tocas  são  fonte  de  nutrientes  e  sais 

minerais  (SILVIUS  & FRAGOSO,  2003;  GORCHOV  et  al.,  2004;  PIMENTEL  & 

TABARELLI, 2004). Finalmente, são importantes como elos na cadeia alimentar, sendo 

presas  de  raposas  e  grandes  e  médios  felídeos,  mantendo  o  equilíbrio  ambiental 

(HOSKEN & SILVEIRA, 2001) e representam uma fonte protéica, possuindo potencial 

para exploração econômica (RODRIGUES et al., 2003).

Mesmo com a caça predatória as cutias podem ser classificadas como animais em 

estado  pouco  preoculpante,  de  acordo  com  os  critérios  da  IUCN  (The  World 

Conservation  Union;  2014),  devido  ampla  distribuição,  população  presumidamente 

grande,  ocorrência  em  número  de  áreas  protegidas e  tolerância  a  algum  grau  de 

modificação do habitat. Portanto, a criação e o manejo destes animais em cativeiros 

legalizados ou em ambiente naturais, viriam a contribuir para a preservação da espécie, 

podendo integrar programas de manejo e translocação, bem como possibilitar o estudo 

de  suas  particularidades  fisiológicas  e  exploração  de  seu  potencial  zootécnico 

(PACHALY et al.,  1999),   bem como,  podem também, ser utilizadas  como modelo 

experimental,  uma  vez  que,  encontra-se  relatada  sua  importância  em  pesquisas 

biomédicas (BAAS et al., 1976).
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2.2. ASPECTOS REPRODUTIVOS DA CUTIA MACHO

Os  órgãos  genitais  internos  da  cutia  macho  são  compostos  por  testículos e 

epidídimo emparelhados,  os  quais  são encontrados  em contato  com músculos 

abdominais.  O  “caput”  epididimário é  delimitado  por  tecido  adiposo. A  média  do 

comprimento, diâmetro e peso testicular são 3,67 ± 0,12 cm, 1,67 ± 0,04 cm e 5,03 ± 

0,52 g, respectivamente. O ducto deferente possui um comprimento e diâmetro médios 

de 10,98 ± 0,40  e  0,14 ± 0,01  cm,  respectivamente. Os  órgãos sexuais  acessórios 

incluem as  glândulas vesiculares,  glândula  coaguladora,  próstata e  glândulas bulbo-

uretrais (MOLLINEAU et al., 2006). 

Os  genitais  externos  são  compostos  por  pênis  fibrocavernoso,  dobrado 

caudalmente, com uma flexura em U deitado, com um comprimento de 9,90 ± 0,43 cm. 

A glande do  pênis contém  um orifício,  um  par  de  cartilagens laterais e  espículos 

queratinosos ventrais emparelhados. Além disso, observa-se que a glande apresenta uma 

dilatação arredondada, a qual denomina-se toro uretral ou flor peniana no momento da 

ereção (CARVALHO et al., 2008; MOLLINEAU et al., 2012) (Figura 2).

Figura 2: Anatomia do sistema reprodutivo de cutias machos (D. Leporina) 

sexualmente maduras. 

 
Fonte: MOLLINEAU et al., 2006

No  que  diz  respeito  à  ereção,  foram  descritas quatro etapas  nesse  processo 

fisiológico. O primeiro estágio envolve a protusão do pênis do orifício prepucial. Já o 
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segundo  é  caracterizado  pela  abertura  das  cartilagens laterais do  pênis. Durante  o 

terceiro estágio, ocorre a florescência da cabeça da glande (flor  peniana) e eversão do 

saco intromitente e  a protrusão dos espículos  queratinosos, porém a ejaculação ocorre 

somente durante o quarto estágio (MOLLINEAU et al., 2012) (Figura 3)

Figura 03: Estágios do processo de ereção do pênis de cutia (D. Leporina). 

Fonte: MOLLINEAU et al., 2012.

Quanto ao desenvolvimento reprodutivo em cutias macho, é sabido que o período 

que ocorre do nascimento aos cinco meses corresponde ao período pré-púbere, no qual 

se verifica a presença de gonócitos e ausência de lúmen tubular nos cordões testiculares. 

Dos  seis  aos  oito  meses  de  idade,  denomina-se  fase  de  transição  (pré-puberdade  à 

puberdade) na qual  40 a 90% dos cordões testiculares encontram-se em processo de 

luminação  tubular,  coincidindo  com  o  aparecimento  dos  primeiros  espermatócitos 

primários e espermátides arredondadas. A puberdade dos machos é atingida por volta 

dos nove aos dez meses de idade. Dos doze aos quatorze meses de idade, verifica-se a 

fase  de  pós-puberdade,  em  que  se  observa  um  crescimento  rápido  dos  testículos, 

correspondendo ao período no qual o epitélio seminífero encontra-se formado (ASSIS 

NETO et al., 2003). Adicionalmente, Arroyo et al. (2014) estudaram as características 

ultra-estruturais  do epidídimo e vasos  deferentes  de cutias  nos  diferentes  estágio  de 
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desenvolvimento sexual e verificaram que o epitélio peseudoestratificado estereociliado 

dos mesmos sofrem mudanças morfológicas e funcionais durante o desenvolvimento 

sexual.

Em  relação  à  espermatogênese,  Costa  et  al.  (2010)  observaram  que  o  ciclo 

espermatogênico possui a duração de 9,5 ± 0,03 dias, enquanto que a duração total da 

espermatogênese para  estas  espécies foi  de  42,8 ± 0,16  dias.  Além  disso,  como 

resultado da combinação dos elevados valores de densidade  e  volume  dos túbulos 

seminíferos, número de células de  sustentação por  grama  de testículo e  a  duração 

relativamente curta da espermatogênese,  a eficiência espermatogênica encontrada em 

cutia (Dasyprocta leporina) foi de 52 ± 2 × 106  espermatozoides por grama de testiculos 

por dia.

2.2.1 Métodos de Obtenção de espermatozoides de cutias

O material  genético de animais de interesse econômico ou animais selvagens 

pode ser perdido a qualquer momento pela inesperada morte do animal. Neste caso, são 

necessários esforços para evitar sua perda total, que pode ser alcançado por meio de 

técnicas  de reprodução assistida (MARTINS et al,  2007). Como etapa inicial  para a 

aplicação de algumas dessas técnicas tem-se a obtenção de espermatozoides; contudo, 

para cutias,  apenas existem descrições referentes à obtenção de espermatozoides por 

lavagem  retrógrada  epididimária  (FERRAZ  et  al.,  2011)  ou  eletroejaculação 

(MOLLINEAU et al., 2008).

O  espermatozoide  epididimário  está  sendo  considerado  como  uma  potencial 

fonte de recursos genéticos valiosos para os bancos de germoplasma. Para utilizar este 

recurso  de  forma  mais  eficiente,  as  características  de  fertilidade  e  conservação  do 

espermatozoide epididimário têm sido examinadas. A colheita desses espermatozoides 

oferece  ainda  a  possibilidade  de  adquirir  e  utilizar  o  material  genético  do  animal, 

mesmo após a sua morte (GOOVAERTS et al, 2006). Esta técnica de colheita pode ser 

a última oportunidade de recuperar e assegurar a preservação de material genético em 

casos  de  animais  que  sofreram  lesões  ou  vieram  a  óbito,  principalmente  em 

reprodutores espécies em extinção (MURADÁS et al., 2006). Assim, a recuperação de 

espermatozoides diretamente da cauda do epidídimo e ducto deferente, diferenciados 

em métodos in vivo e post mortem, permitem a obtenção de células morfologicamente 

viáveis, as quais mantem a capacidade de sofrer capacitação, bem como ligar-se à zona 
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pelúcida e fecundar o oócito, sendo largamente utilizadas em casos de animais de alto 

valor genético ou ameaçados de extinção ou que precisam ser esterilizados (MARTINS, 

2007). 

A obtenção de espermatozoides epididimários varia conforme a espécie, sendo 

dependente das dimensões do epidídimo e escolha do manipulador (BERTOL et al., 

2012).  O método  mais  utilizado  consiste  na  realização  de  lavagem  retrógrada,  no 

sentido ducto deferente-cauda do epidídimo (MARTINEZ-PASTOR et  al.,  2006).  O 

referido método consiste na injeção de meio aquoso seguido por corte na cauda para a 

recuperação das células espermáticas (LAMBRECHTS et al.,1999; COMIZZOLI et al., 

2001).  Em cutias  (Dasyprocta leporina),  Ferraz et  al.,  (2011) foram os  primeiros  a 

demonstrar  a  possibilidade  de  obtenção  de  espermatozoides  por  meio  da  lavagem 

retrógrada  em  animais  previamente  submetidos  à  orquiectomia.  Posteriormente,  a 

técnica  foi  aplicada  em cutias  por  Silva  et  al.  (2011,  2012),  os  quais  utilizaram  o 

material obtido para fins de criopreservação.

Contudo, espermatozoides obtidos do epidídimo não contêm o plasma seminal, 

responsável por atribuir volume ao ejaculado e conter substâncias que aumentam seu 

tempo de sobrevivência no trato genital  feminino (KATILA  et al.,  2002). O plasma 

seminal possui fatores que ao entrarem em contato com o espermatozoide promovem 

alterações metabólicas e bioquímicas em sua estrutura, contribuindo para a capacitação 

e  reação  do  acrossômica  (YANAGIMACHI,  1994).  Essas  alterações  incluem 

variabilidade significativa dos componentes da membrana plasmática que podem afetar 

negativamente as propriedades criobiológicas dos espermatozoides (HAMMERSTEDT 

& PARKS, 1987).

Neste  sentido,  outra  forma  eficiente  de  obtenção  de  espermatozoides  é  a 

eletroejaculação, que se baseia na indução do reflexo ejaculatório por meio de estímulos 

elétricos no assoalho da ampola retal do animal, anestesiado ou não, por meio de uma 

sonda conectada a um estimulador elétrico. Este método de colheita deve ser empregado 

na avaliação andrológica de animais de produção de alto valor genético não treinados 

para  colheita  em  vagina  artificial  e  obtenção  de  sêmen  de  animais  silvestres  para 

estudos de conservação, formação de bancos de germoplasma e aplicação de biotécnicas 

(SILVA et al., 2004; TEBET et al., 2006). Assim, tendo em vista a ampla discussão 

acerca dos diferentes fatores que interferem nos resultados desta técnica em mamíferos, 

foi gerado um artigo de revisão intitulado “Eletroejaculação em mamíferos: Fatores que 

afetam sua eficiência”, o qual deu origem ao primeiro capítulo da tese.
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Além disso, Mollineau et al. (2008) foram os primeiros a descrever o uso da 

eletroejaculação na espécie D. leporina, utilizando a cetamina como anestésico, onde os 

autores procederam um protocolo de estimulação iniciado em 6 V com adições de 1 V, 

até se atingir 12 V. Nesse momento a sequência foi reiniciada e o procedimento foi 

repetido  até  o  animal  ejacular  ou até  completar  10  min.  Com tal  procedimento,  os 

autores  descreveram  uma  eficiência  de  30%  de  ejaculados  obtidos  contendo 

espermatozoides.

Adicionalmente,  visando  aumentar  a  eficiência  da  colheita  de  sêmen  por 

eletroejaculação em cutias, Mollineau et al., (2010a) estudaram o uso de várias doses de 

xilazina isoladamente ou em associação com a cetamina como agentes anestésicos. O 

protocolo  de  eletroejaculação  utilizado  foi  similar  ao  descrito  no  trabalho  anterior 

(MOLLINEAU  et  al.,  2008),  porém,  sendo  iniciado  aos  2  V.  Nesse  estudo,  foi 

observada  uma  eficiência  de  colheita  com  presença  de  espermatozoides  em 

aproximadamente 40% das tentativas.

Recentemente, Martinez et al. (2013) obtiveram 100% de sucesso na colheita de 

sêmen de quatro cutias pardas (Dasyprocta azarae) por eletroejaculação. Para tanto, os 

autores  utilizaram uma associação de azaperone e  meperidina  como medicação pré-

anestésica. Em seguida, os animais foram anestesiados com a associação de cetamina e 

xilazina  e,  por  fim,  foi  utilizada  uma  aplicação  lombossacra  de  lidocaína.  Como 

protocolo  de  estimulação,  foram  realizadas  quatro  séries  de  20  estímulos 

eletroejaculatórios, com três segundos de duração cada, com 2, 4, 6 e 8  V, com dois 

minutos  de  intervalo  entre  cada  série.  Cada estimulação  foi  aplicada  aumentando  a 

intensidade lentamente, desde 0 V até a voltagem desejada, permanecendo por um a três 

segundos nesta  voltagem,  seguida  por  um retorno lento  à  menor  voltagem da  série 

anterior, permanecendo por mais um a dois segundos.

Portanto,  verifica-se  existir  ainda  uma  baixa  eficiência  da  técnica  de 

eletroejaculação em cutias,  a qual pode ser influenciada por inúmeros fatores e suas 

interações. 

2.2.2 Parâmetros espermáticos

No Brasil, a avaliação da qualidade espermática tem sido realizada com testes 

laboratoriais  preconizados  pelo  Colégio  Brasileiro  de  Reprodução  Animal  (CBRA, 

2013),  fixando-se  na  análise  da  motilidade,  vigor,  concentração  e  morfologia 
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espermática,  assim como a porcentagem de espermatozoides estruturalmente viáveis. 

Em  relação  às  cutias,  os  parâmetros  espermáticos  obtidos  em  estudos  utilizando 

métodos de colheita distintos, apresentaram os resultados de acordo com a quadro 1.

Quadro 1: Média e desvio padrão dos parâmetros espermáticos de cutias (D. Leporina e 

D. Aguti)  coletados  por  eletroejaculção  (MOLLINEAU et  al.,  2008)  e  por  lavagem 

retrógrada epididimária, respectivamente (FERRAZ et al., 2011).

Parâmetros espermáticos Eletroejaculação Colheita epididimária
Volume (mL) 0,47 ± 0,1 0,032 ± 10

Concentração espermática 
(×106 espermatozoides/mL) 106,7 ± 31,1 748 ± 418,6

Motilidade espermática (%) 50,27 ± 4,4 86,5 ± 3,3

Viabilidade espermática (%) 73,7 66 ± 5,2
Espermatozóides anormais (%) 35,16 ± 2,8 21,1

pH 8,3 ± 0,1 6,9 ± 0,7

Além desses aspectos, Mollineau et al. (2006) e Ferraz et al. (2009) descreveram 

a  morfologia  e  morfometria  dos  espermatozoides  de  cutias  coletados  por 

eletroejaculação  e  lavagem  retrógrada  do  epidídimo,  respectivamente.  No  primeiro 

estudo foi descrito que os espermatozoides possuíam cabeça oval em forma de pá, ápice 

da cabeça arredondado e base achatada.  A peça intermediária  está  ligada  a  base da 

cabeça simetricamente e a cauda é estendida e afilada (Figura 4).

Figura 4: Morfologia de espermatozóides de cutia (Dasyprocta leporina) 

coletados por eletroejaculação e corados com rosa de bengala. 

.
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Da  mesma  forma,  o  segundo  trabalho  descreveu  sucintamente  que  os 

espermatozoides  possuem  uma  cabeça  alongada,  possivelmente  relacionada  à 

competição de espermatozoides de diferentes machos,  conforme descrito para outros 

roedores. Já com relação à morfometria, os resultados comparando os espermatozoides 

coletados por eletroejacução e lavagem epididimária, encontram-se no quadro 2.

Quadro  2:  Média  e  desvio  padrão  da  morfometria  de  espermatozoides  de  cutias 

(Dasyprocta  leporina)  coletado  por  eletroejaculação  (MOLLINEAU  et  al.,  2008)  e 

cutias (Dasyprocta aguti) coletado por lavagem retrógrada do epidídimo (FERRAZ et 

al., 2009).

Parâmetros morfométricos Eletroejaculação Lavem retrógrada 
epididimária

Comprimento da cabeça (μm) 5,3 ± 0,1 4,89 ± 0,4
Comprimento da largura da cabeça (μm) 3.3±0.1 3,13 ± 0,3
Comprimento da peça intermadiária (μm) 5,2 ± 0,1 5,33 ± 0,4
Comprimento da Cauda (μm) 37,5 ± 0,3 29,91 ± 2,3
Comprimento total (μm) 48,0 ± 0,3 40,12 ± 2,4

2.2.3 Conservação de espermatozoides de cutia

Durante o processamento de espermatozoides para a conservação, é necessário 

estabelecer um protocolo adequado para cada espécie, o que envolve a adequação dos 

diluentes  utilizados,  escolha  dos  açúcares,  crioprotetores,  taxas  de  resfriamento  e 

aquecimento, tendo em vista a manutenção ter a motilidade espermática e viabilidade 

normal,  através  da  prevenção  da  formação  de  cristais  de  gelo  intracelular  letais 

reduzindo danos ao acrossoma e membrana plasmática (HU et al., 2009). No intuito de 

reduzir ou evitar as injúrias induzidas pelas baixas temperaturas é essencial a adição de 

substâncias  que  proporcionem  uma  crioproteção  celular  durante  a  redução  da 

temperatura.  Essas  substâncias,  conhecidas  como agentes  crioprotetores  (ACPs),  são 

fundamentais para o sucesso da criopreservação. Embora, os ACPs sejam absolutamente 

necessários nos protocolos de criopreservação, os mecanismos que conferem proteção 

aos  espermatozoides,  bem  como  a  toxicidade  não  são  completamente  esclarecidos 

(CASTRO et al., 2011)

Dentre  os  crioprotetores,  apesar  do  mais  utilizado  para  a  congelação  de 

espermatozoides de mamíferos ser o glicerol,  seu uso em concentrações inadequadas 
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pode apresentar  efeitos tóxicos sobre as células  espermáticas  (ALVARENGA et al., 

2000).  Além  disso,  diferenças  espécies-específicas,  variações  entre  indivíduos, 

ejaculados de um mesmo indivíduo e variações entre subpopulações espermáticas são 

observadas  (RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ,  2003),  o  que  explica  as  respostas 

diversificadas à criopreservação e a necessidade de identificar o crioprotetor ideal para 

cada  espécie  (PETRUNKINA,  2007).  Assim,  inúmeros  trabalhos  têm  sido 

desenvolvidos no intuito de avaliar a eficiência e toxicidade de outras substâncias às 

células nas mais variadas espécies mamíferas, como o etilenoglicol, dimetilsulfóxido e 

diferentes amidas (SILVA & GUERRA, 2011). 

Em relação à criopreservação das células espermáticas de cutias, em 2011, Silva 

et al. compararam os diluentes à base de Tris e água de coco em pó (ACP-109c) na 

criopreservação de espermatozoides epididimários. Os autores concluíram que o ACP-

109c seria um diluente mais adequado para o processamento e criopreservação destas 

células (Quadro 3). Posteriormente, o mesmo grupo (SILVA et al., 2012) demonstrou 

que  espermatozoides  epididimários  de cutias  poderiam ser  criopreservados  tanto  em 

palhetas  de  0,25  mL  quanto  0,50  mL,  mas  que  estas  deveriam  ser  aquecidas  à 

temperatura de 37ºC por 60 seg.

Quadro  3:  Media  e  desvio  padrão  das  caracteristicas  pós  aquecimento  dos 

espermatozoides epididimários de cutias (D. aguti), diluídos em ACP ou TRIS (SILVA 

et al., 2011). 

Parâmetros espermáticos ACP TRIS
Motilidade (%) 26,5 ± 2,6a 9,7 ± 2,6b

Vigor (0 a 5) 2,6 ± 0,2a 1,2 ± 0,3b

Viabilidade espermática (%) 45,0 ± 4,1 39,4 ± 4,1
Integridade de membrana (%) 40,1 ± 4,5 38,1 ± 4,5
Espermatozóides normais (%) 68,7 ± 2,9 78,9 ± 2,9

No  tocante  à  conservação  de  espermatozoides  de  cutias  obtidos  por 

eletroejaculação,  é  possível  encontrar  apenas  o  relato  descrito  por  Mollineau  et  al. 

(2010b). Estes autores diluíram os ejaculados de  D. Leporina em leite UHT, água de 

coco não pasteurizada e água de coco pasteurizada, mantendo-os sob refrigeração a 5ºC. 

Após 24h de armazenamento, os autores observaram resultados superiores nas amostras 

diluídas em leite UHT, obtendo valores de motilidade espermática de 59,5 ± 7,75%. Em 

relação  à  criopreservação  utilizando  os  mesmos  diluentes,  os  autores  relataram  a 
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obtenção  de  apenas  12,5%  de  motilidade  progressiva  após  aquecimento,  mas  não 

correlacionam à conservação dos demais parâmetros espermáticos.

Apesar  de  resultados  promissores  relacionados  à  conservação  de 

espermatozoides  de  cutias  (SILVA  et  al.,  2011;  2012),  é  clara  a  necessidade  de 

aperfeiçoamento do protocolo de criopreservação, sendo importante adequar melhores 

condições  dos  protocolos  de  criopreservação  utilizados  em  espermatozoides 

epididimários para àqueles por eletroejaculação. Além disso, é necessário estabelecer o 

melhor crioprotetor de espermatozoides de cutias, independente do método de colheita 

espermática.  Nesse  sentido,  os  crioprotetores  mais  usados  são  o  glicerol, 

dimetiformamida, dimetilsulfoxido e etilinoglicol.

O glicerol (CH3H8O3) é um álcool que contem três grupos funcionais hidroxila, 

que  podem  aceitar  o  hidrogênio  da  molécula  de  água  em  seis  diferentes  sítios  de 

ligação. Além disso, os radicais hidroxila deste composto podem algumas vezes ligar-se 

entre  si,  reduzindo  a  probabilidade  de  ligação  com as  moléculas  de  água,  o  que  é 

indesejável devido à alta viscosidade da solução, responsável pela penetração mais lenta 

do crioprotetor na membrana plasmática, induzindo estresse osmótico (BAUDOT et al., 

2002). Contudo, sabe-se que os crioprotetores podem apresentar níveis de toxicidade 

dependentes de sua concentração e duração da exposição das células a estes agentes, o 

que  denota  a  importância  da  identificação  da  concentração  ideal  que  balanceie  a 

toxicidade e ótima crioproteção (FULLER, 2004).

Em solução contendo glicerol, no momento em que ocorrer a congelação, haverá 

mais  água  descongelada  do  que  naquela  que  não  contém  glicerol,  resultando  no 

aumento do volume dos canais de solvente não congelados e na menor concentração de 

sais nesses canais (BAUDOT et al., 2002). Contudo, segundo Alvarenga et al. (2000), o 

glicerol causa efeito tóxico à célula espermática, determinando desnaturação protéica; 

modificação nas interações de actina, que provavelmente interfere no deslizamento das 

fibras  densas  da  cauda  do espermatozoide;  além de  alterações  no  glicocálice  e  nas 

proteínas da superfície celular,  que interferirão no reconhecimento dos receptores da 

zona pelúcida.

O  etilenoglicol  ou  monoetilenoglicol  é  um  álcool  de  fórmula  molecular 

C2H4(OH)2,  obtido  a  partir  da  hidrólise  do  óxido  de  eteno,  empregado  como 

anticongelante em sistemas de refrigeração de motores, fluído de freio e como matéria 

prima para produção de fibra poliéster (MARTINS & CARDOSO, 2005). Devido às 

suas características de baixo peso molecular (62,07 g/mol) e baixo ponto de fusão (-
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15,6°C),  o  etilenoglicol  tem sido  amplamente  empregado  como  agente  crioprotetor 

intracelular (NEWTON et al., 1998).

Segundo  Moraes  et  al.  (1998),  o  etilenoglicol  tem  sido  apontado  como 

alternativa,  devido  a  sua  capacidade  crioprotetora,  determinando  maior  proteção  do 

acrossoma  e  membranas  espermáticas  em  ovinos,  quando  comparado  ao  glicerol. 

Contudo,  quando  utilizado  em  elevadas  concentrações,  este  álcool  apresenta  efeito 

deletério na conservação dos espermatozoides, de ovinos e caprinos (MORAES et al., 

1998;  SOUZA et  al.,  2002).  Em ejaculados  de  garanhões,  Alvarenga  et  al.  (2000) 

demonstraram semelhança no efeito da adição de etilenoglicol e glicerol. 

Com  relação  a  dimetilformamida,  esta  faz  parte  do  grupo  das  amidas  que 

interagem com a água através da ligação do nitrogênio e hidrogênio presentes na sua 

composição.e  o hidrogênio  presente  na  molécula  de  água.  As amidas  são altamente 

lipofílicas pela incorporação do grupo metil (CH3) na sua molécula, o que eleva a sua 

permeabilidade através da membrana plasmática do espermatozoide (BIANCHI et al., 

2008).  Álem disso,  apresentando uma natureza  altamente  hidrofílica,  a  molécula  de 

amida  permite  que  haja  uma  alta  interação  com a  água,  reduzindo  a  formação  dos 

cristais de gelo intracelular. Concomitante, ao seu baixo peso molecular (73,09 g/mol) e 

viscosidade  em comparação  ao  glicerol,  as  amidas  possuem alta  permeabilidade  na 

membrana,  penetrando  na  membrana  plasmática  dos  espermatozoides  com  maior 

rapidez  e  reduzindo  a  possibilidade  de  dano  celular  causado  por  estresse  osmótico 

(BALL & VO, 2001).

A dimetilformamida  é  um crioprotetor  que  vem sendo utilizado  com grande 

sucesso na congelação de sêmen eqüino. Gomes et  al.,  (2002) observaram que esse 

composto protege as células espermáticas aos danos que a criopreservação pode causar 

sobre  as  variáveis  avaliadas  (motilidade  óptica,  motilidade  computadorizada, 

integridade de membrana plasmática e acrossomal), bem como o pontencial fertilizante 

dos espermatozóides pós-descongelação, comparado ao glicerol. 

O  dimetilsulfóxido  (DMSO)  é  um  composto  químico  orgânico  de  fórmula 

C2H6SO  e  peso  molecular  78  g/mol  (FERNANDES  et  al.,  2002),  apresentando 

toxicidade reconhecidamente baixa (STONE, 1993). A principal ação deste composto 

deve-se à sua capacidade de interagir ou combinar com ácidos nucléicos, carboidratos, 

lipídeos,  proteínas  e  muitas  drogas  sem alterar  de forma irreversível  a  configuração 

molecular,  devido  a  sua  rápida  penetração  celular,  sendo  um  solvente  penetrante 

(SOJKA et  al.,  1990;  STEDMAN, 2003).  Apesar  do  mecanismo  de  ação  não estar 
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totalmente  elucidado na célula  espermática,  é sabido que o DMSO interage  com os 

fosfolipídeos  estruturais  da  membrana  espermática,  mantendo  a  propriedade  de 

transporte de água em temperaturas abaixo de 0°C, reduzindo a formação de cristais de 

gelo, por diminuir o ponto de congelação do fluido intracelular durante o processo de 

criopreservação (THIRUMALA et al., 2006). 

A utilização de DMSO na tentativa de substituir o glicerol na criopreservação de 

sêmen vem demonstrando bons resultados, principalmente em peixes, (SANCHES et 

al., 2008). Em coelhos, bons resultados de motilidade espermática e de fertilidade têm 

sido alcançados com o uso desse crioprotetor (DALIMATA & RAHAM, 1997).

 Desta forma, a dimetilformamida e o dimetilsufóxido tem sido uma alternativa 

na  criopreservação  de  sêmen  por  não  apresentar  os  efeitos  tóxicos  do  glicerol 

(BLANCO et al., 2000). Embora muitos estudos tenham sido realizados com diferentes 

crioprotetores  penetrantes  objetivando  a  substituição  do  glicerol,  este  ainda  é  o 

crioprotetor mais utilizado para criopreservação de células espermáticas (ROSATO & 

LAFFALDANO, 2013). Até o presente momento, o único crioprotetor utilizado para os 

espermatozoides epididimários de cutias foi o glicerol (SILVA et al., 2011), o que deixa 

clara a necessidade de informações acerca do efeito de outros crioprotetores sobre esta 

célula.
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3 JUSTIFICATIVA

Evidencia-se  que  a  obtenção  espermatozoide  por  eletroejaculação  apresenta 

resultados variáveis,  logo se faz necessário estabelecer  um protocolo de estimulação 

mais eficiente para cutias. Contudo, em animais  silvestres é necessario se conhecer a 

anatomia  e  a  fisiologia  da  espécie  antes  de  se  implementar  um  protocolo  de 

eletroejaculação, no sentido de realizar adaptações de acordo com a característica de 

cada espécie, sendo muitas vezes necessária a realização de testes de interação entre 

diferentes  fatores  que  podem  afetar  o  sucesso  da  técnica.  Além  disso,  apesar  de 

resultados promissores relacionados a conservação de espermatozoides epididimários, 

existe  ainda  uma  lacuna  a  ser  preenchida  na  conservação  de  gametas  obtidos  por 

eletroejaculação. Este fato justifica a realização de estudos voltados para este propósito, 

como  um  intuito  de  gerar  conhecimentos  a  serem  utilizados  na  conservação  e 

multiplicação  desta  espécie,  possibilitando  sua  exploração  comercial  de  forma 

sustentável.
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4. HIPÓTESES CIENTÍFICAS

Interação entre tipos de estímulos e ondas elétricas podem interferir na eficiência 

da obtenção de espermatozoides por eletroejaculação em cutias (Daziprocta leporina).

Diferentes  substâncias  crioprotetoras  (etilenoglicol,  dimetilformamida  e 

dimetilsulfóxido)  podem ser utilizados com sucesso como alternativas ao glicerol  na 

criopreservação de espermatozoides de cutias. 

Protocolo  de  criopreservação  de  espermatozoides  epididimários  de  cutias 

(Dasyprocta leporina) pode ser utilizado com sucesso em espermatozoides ejaculados.
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5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GERAL

Estabelecer  protocolos  para  obtenção  e  conservação  de  espermatozoides  de 

cutias (Dasyprocta leporina) criadas em cativeiros no semi-árido brasileiro, visando sua 

exploração sustentável.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estabelecer um protocolo de eletroejaculação eficiente (> 50%), utilizado dois 

tipos  de  sonda  (ondas  senoidais  e  quadráticas)  e  dois  protocolos  de  estimulação 

(contínuo e seriado). 

Comparar a ação crioprotetora de diferentes substâncias (glicerol, etilenoglicol, 

dimetilsulfóxido,  dimetilformamida)  na  criopreservação  de  espermatozoides 

epididimários de cutias (Dasyprocta leporina). 

Verificar  o  efeito  dos  métodos  de  obtenção  de  espermatozoides 

(eletroejaculação x coleta epididimária) na criopreservação de espermatozoides dessa 

espécie.
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Resumo

A eletroejaculação se baseia na indução do reflexo ejaculatório por meio de estímulos 

de estímulos elétricos no assoalho da ampola retal do animal, anestesiado ou não, por 

meio de uma sonda conectada a um estimulador elétrico. Este método de colheita deve 

ser empregado principalmente na avaliação andrológica de animais de produção de alto 

valor genético não treinados para colheita em vagina artificial e obtenção de sêmen de 

animais silvestres em estudos de conservação, formação de bancos de germoplasma e 

aplicação de outras biotécnicas. Portanto, tendo em vista ser uma técnica que apresenta 

resultados variáveis, apesar de bastante utilizada, este trabalho apresenta uma revisão 

sobre  fatores  que  podem influenciar  a  eficiência  da  eletroejaculação  em mamíferos 

domésticos e silvestres. 

Palavras-chave: Sêmen, Espermatozoides, Anestesia, Banco de germoplasma.

Abstract

The electroejaculation is based on the induction of the ejaculatory reflex by electrical 

floor in the rectum of the animal, anesthetized or not through a probe connected to an 

electric stimulator. This collection method should be considered mainly in the breeding 

soundness evaluation of farm animals with high genetic value not trained in artificial 

vagina for collecting and obtaining semen from wild animals for conservation studies, 

formation of genebanks and application of biotechnologies.  In order to be a technique 
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with highly variable results, this paper presents a review of the factors that can influence 

the efficiency of electroejaculation in mammals.

Keywords: Semen, Sperm, Anesthesia, Gene bank.

Introdução

A eletroejaculação (EEJ) é um método de colheita de sêmen que se baseia na 

indução do reflexo ejaculatório através de estímulos elétricos no assoalho da ampola 

retal do animal, estando este anestesiado ou não, por meio da introdução de uma sonda 

transretal  lubrificada e conectada a um estimulador elétrico (Silva et al.,  2004). Este 

método desencadeia a contração da musculatura lisa da região, em reação à estimulação 

dos  nervos  simpáticos  lombares  que  formam  o  nervo  hipogástrico,  ocasionando  a 

emissão e posterior liberação do sêmen (Ball, 1986).

Atualmente,  a  EEJ  é  utilizada  principalmente  na  avaliação  andrológica  de 

animais de produção de alto valor genético, quando estes apresentam alguma deficiência 

para a monta natural ou não são condicionados a outros métodos de colheitas, como a 

vagina artificial (Tebet et al., 2006). Além disso, apresenta fundamental importância na 

obtenção de  sêmen de animais  silvestres  para  estudos de  conservação,  formação  de 

bancos de germoplasma e aplicação em biotécnicas reprodutivas. Na espécie humana, a 

EEJ é utilizada para o desenvolvimento de protocolos em indivíduos com problemas 

neurogênicos decorrentes de injúria espinhal, cirurgias retroperineais, esclerose múltipla 

ou neuropatias diabéticas que resultam na ausência de ejaculação (Yeoman et al., 1998).

Diferentes aspectos devem ser considerados quanto ao uso da EEJ. Dentre estes, 

nota-se a eficiência variável de acordo com o protocolo anestésico administrado, bem 

como  com  os  tipos  e  disposição  dos  eletrodos  dos  aparelhos  e  o  protocolo  de 

estimulação elétrica utilizado (Áxner e Linde-Forsberg, 2002).  Dada a importância e 
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aplicabilidade  da  técnica,  propôe-se  enumerar  e  discutir  os  fatores  que  podem 

influenciar a eficiência da eletroejaculação nas diversas epécies mamíferas.

Influência dos métodos de contenção

A  EEJ  em  mamíferos  é  considerada  uma  técnica  estressante  por  causar 

desconforto, gerar inquietação e aumentar a frequência de vocalização (Marques Filho 

et  al.,  2008).  Essas  reações  levam  a  importantes  consequências  como  elevação  na 

frequência cardíaca (Mosure et al., 1998), concentração plasmática de cortisol, glicose e 

progesterona (Marques Filho et al., 2008). Em estudos nos quais foi utilizada apenas a 

contenção física, o estresse foi relatado como consequência da EEJ em ovinos (Lima, et 

al. 2010) e animais silvestres, como o tatu peba (Euphractus sexcinctus) (Ricarte et al., 

2011). 

Por razões práticas, técnicas e de segurança, tanto para os manipuladores quanto 

para o animal, é sugestivo o uso da sedação ou anestesia, especialmente em animais 

silvestres, sendo necessária a busca por protocolos eficientes e exequíveis promovendo 

analgesia e segurança, a um reduzido custo, e viabilizando a colheita com baixos índices 

de contaminação por urina (Erdmann et  al.,  2013).  A seleção  adequada do fármaco 

anestésico é  primordial,  já  que  alguns  compostos  podem interferir nos mecanismos 

neuromusculares  que  controlam  a  ereção  e  ejaculação (Meltzer  et al.,  1988).  Os 

agonistas α-2-adrenérgicos, como a xilazina, podem ajudar a estimular a contração das 

glândulas acessórias, epidídimo e ducto deferente durante a ejaculação (Knight, 1974). 

Contudo,  seu bloqueio pode promover  ereção em algumas espécies  (Benson,  1994). 

Assim,  o  uso  de  agonistas  α-adrenérgicos  poderia  promover  um  efeito  oposto, 

ocasionado pelo bloqueio do relaxamento do músculo retrator do pênis, resultando em 
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depressão da função erétil (Cheah et al., 2002). Adicionalmente, algumas drogas podem 

interferir na concentração espermática final, por proporcionarem um maior estímulo em 

inervações responsáveis por determinadas glândulas acessórias, bem como, favorecerem 

a ejaculação retrógrada durante a estimulação elétrica (Tecirlioglu et al., 2002).

Nesse  sentido,  diferentes  protocolos  anestésicos  vem  sendo  utilizado  em 

espécies mamíferas, merecendo destaque o uso da xilazina que, em associação com a 

cetamina, um anestésico dissociativo, tem sido amplamente utilizada em cães e gatos 

(Minter e Deliberto 2005). Esta mesma associação tem sido descrita com sucesso para a 

EEJ em leopardos indianos Panthera pardus  (Jayaprakash et al., 2001), lhamas Lama 

glama (Giuliano et al., 2008), veados vermelhos ibéricos  Cervus elaphus hispanicus 

(Martínez et al., 2008), e quatis  Nasua nasua (Barros et al., 2009). Finalmente, o uso 

isolado  de  xilazina  tem  sido  também  descrito  com  sucesso  em  cutias  Dasyprocta  

leporina (Mollineau et al., 2008).

A  associação  entre  tiletamina  e  zolazepam  tem  sido  descrita  por  permitir  a 

obtenção de amostras de sêmen eficientemente em quatis  (Paz et al., 2012) e catetos 

Pecari tajacu (Costa e Paula, 2005). Nestes últimos, Souza et al. (2009) sugeriram um 

aumento  na  eficiência  de  colheita  de  40%  para  80%  quando  da  substituição  da 

supracitada associação pelo anestésico propofol em bolus. De fato, Silva et al. (2008) 

obtiveram  resultados  insatisfatórios  no  uso  da  tiletamina-zolazepam  em  gatos  e 

sugeriram o uso de uma indução anestésica com cloridrato de cetamina (15 mg/Kg) e 

diazepam (1 mg/Kg) com manutenção em isoflurano. 

Associações  anestésicas  incluindo  a  lidocaína  administradas  por  via  epidural 

estão sendo utilizadas como alternativa em espécies domésticas, como bovinos (Etson, 

et al., 2004) e felinos (Pires et al., 2010), bem como em espécies silvestres, como cutias 

(Martinez et al., 2013).  Pires et al. (2010) sugeriram que esta técnica proporciona um 
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período  anestésico  suficiente  para  a  colheita  de  sêmen  por  EEJ,  sem  que  hajam 

alterações nos parâmetros fisiológicos, sendo responsável por promover analgesia nas 

regiões pélvica e inguinal, regiões mais afetadas pelo procedimento de EEJ. 

Tipos de aparelhos usados em eletroejaculação

Existem vários modelos de aparelhos de EEJ, alguns utilizam corrente elétrica 

contínua  (onda  senoidal),  enquanto  outros  produzem  correntes  alternadas  (onda 

quadrática) em forma de pulso (Wildt, 1983). O aparelho pode ser fabricado sob medida 

ou  pode  ser  adquirir  o  tipo  padrão  para  bovinos,  bem  como  podem  ser  manuais, 

automáticos ou possuirem as duas opções de estimulação.  No caso dos automáticos, 

fornecem maior precisão na aplicação dos choques tornando a colheita mais dinâmica 

por necessitar de somente um operador (Lima et al., 2010).

A fonte do aparelho está associada a uma sonda, a qual deve possuir o tamanho 

adequado ao porte da espécie, sendo aproximadamente do diâmetro das fezes do animal 

(Wildt,  1983).  Em geral,  a  sonda  transretal  possui  três  eletrodos,  um positivo,  um 

negativo e um neutro em tiras longitudinais dispostas paralelamente (Howard, 1999), ou 

circundando  a  sonda  em formato  de  anel.  Devido  à  sua  maior  área  de  contato,  os 

eletrodos em anel podem estimular outros nervos além daqueles necessários para a EEJ, 

em  particular,  os  nervos  localizados dorsalmente,  responsáveis  pela  inervação  dos 

músculos do reto e membros pélvicos, o que resulta em fortes contrações musculares 

nas pernas, coxas e costas. Essas contrações excessivas, promovidas por alguns tipos de 

sondas, podem  ser graves  o  suficiente  para causar hemorragia e  hematomas nos 

músculos afetados, além da possibilidade de ocorrência de rigidez por alguns dias (Ball, 

1986).  Para reduzir  os  efeitos musculares indesejáveis,  sondas  possuindo  eletrodos 



44

longitudinais  no lado ventral  estão  sendo utilizadas,  na qual  concentram o estímulo 

elétrico na área onde os nervos responsáveis pela ereção, emissão e ejaculação estão 

localizados quando  corretamente  posicionados,  promovendo  menos  estimulação  dos 

nervos motores que se conectam aos músculos esqueléticos (Carter et al., 1990). 

A  resposta ejaculatória a  diferentes correntes  elétricas foi  verificada  em

caprinos (Carter et al., 1990). Em geral, as correntes de onda sinusoidal pareceram ser 

mais eficazes  para  estimular a  ejaculação. De  acordo  com  Ball,  (1986)  a  baixa 

frequência de onda sinusoidal de 18 a 20 Hz fornecida por longo período de tempo é 

necessária para  ativar  as fibras  nervosas não  mielinizadas mais  lentas do  sistema 

autonômo e parece ser menos eficazes para estimular os nervos motores. Dessa forma, a 

estimulação elétrica deve ser iniciada com um nível baixo de tensão, sendo aumentado 

gradativamente até que a ejaculação ocorra. Isso permite mais controle sobre a reação 

muscular esquelética  indesejada, levando à sua menor ocorrência na tensão necessária 

da EEJ (Carter et al., 1990).

Em camundongos, foram testados três formas de ondas (senoidal, quadrática e 

triangular)  associoadas  com  sondas  possuindo  eletrodos  em  anel  e  em  fitas,  onde 

observou-se  que  as  sondas  com  eletrodos  em  fitas  não  promoveram  ejaculação 

independente da forma da onda emitida e que as ondas senoidais e triangulares foram 

mais  eficiêntes  na  obtenção  de  ejaculados  (Tecirlioglu  et  al.,  2002).  Em  cutias 

(Dasyprocta  leporina),  os  resultados  foram  similares  tendo  em  vista  apresentar 

eficiência na colheita de sêmen por EEJ superior quando utilizado sonda com eletrodos 

em aneis e emissão de ondas senoidais, comparado as sondas com eletrodos em tiras e 

emissão de ondas quadráticas (Castelo et al., 2014). 

Protocolos de estimulação
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O padrão de estimulação também pode influenciar a resposta física à ejaculação. 

A resposta física de carneiros para EEJ utilizando uma sonda com eletrodos circulares 

que emitem onda senoidal foi monitorada por Cameron (1977). O autor observou que 

quando o estímulo elétrico foi aplicado por 3 seg, com um intervalo de descanso de 5 

seg  e  a  tensão aumentada  em 0,5,   1  ou   2  V até  a  ejaculação  ocorrer,  a  EEJ  foi 

acompanhada por reações físicas graves com contrações musculares excessivas. 

Atualmente, os protocolos de estimulação mais utilizados são o método de Wildt 

et al. (1983), inicialmente descrito para guepardos (Acinonyx jubatus) e de Howard et al. 

(1984), descrito para 28 espécies de felídeos. Os dois métodos são utilizados para gato 

doméstico e, em ambos os casos, após anestesia (Silva et al., 2008). No primeiro, são 

aplicados 80 estímulos elétricos divididos em três séries. Na primeira série, é procedida 

a  administração  de  10  estímulos  de  2,  3  e  4  V,  sucessivamente.  Na  segunda,  10 

estímulos de 3, 4 e 5 V e, na terceira, 10 estímulos de 5 e 6 V. Entre cada série, há 5 min 

de intervalo. Já no protocolo definido por Howard et al. (1984), são aplicados também 

80 estímulos elétricos divididos em três séries, onde somente a terceira série diferencia-

se do anteriormente descrito, com 10 estímulos de 4 e 10 de 5 V e intervalos entre séries 

variando de 5 a 10 min. 

Em animais silvestres,  Freund (1958) obteve ejaculado com sucesso em cobaia 

(Guinea pig), utilizando um eletroejaculator automático com aplicação de corrente de 

25 V durante 3 seg, seguido por um período de 12 seg de descanso. O número médio de 

choques para atingir a ejaculação foi de 5 (variação: 3-14 choques) e um volume de 

ejaculado significativo de 0,5 mL foi obtido. Tecirlioglu et al.  (2002) relataram uma 

menor  taxa  de  sucesso  com  camundongos  anestesiados  (67,3%)  em  relação  aos 

conscientes  (91,4%),  quando  eles  foram  eletroejaculados.  Resultado  semelhante  foi 
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relatado  por  Busso  et  al.  (2005),  quando  realizaram  EEJ  em  chinchila  (Chinchilla  

lanigera). Outro estudo na mesma espécie utilizou pulsos de corrente alternada de ondas 

senusoidais de 50 ciclos/seg em 6 V aplicada por 5 seg com 10 seg de descanso onde se 

observou  que  de  um  a  três  pulsos  foram  suficientes  para  produzir  a  ejaculação, 

alcançando 100% de eficiência (Ponzio et al., 2011). 

Em cutias,  foram realizadas quatro séries de 20 estímulos  eletroejaculatórios, 

com três segundos de duração cada, com 2, 4, 6 e 8 V, com dois minutos de intervalo 

entre cada série. Cada estimulação foi aplicada aumentando a intensidade lentamente, 

desde  zero  até  a  voltagem  desejada,  permanecendo  por  um  a  três  segundos  nesta 

voltagem,  seguida  por  um  retorno  lento  à  menor  voltagem  da  série  anterior, 

permanecendo  por  mais  um  a  dois  segundos.  Este  protocolo  associado  à  anestesia 

epidural permitiu uma eficiência de 100% nas colheitas (Martinez et al., 2013). 

 Mollineau  et  al.,  (2008)  obtiveram  apenas  30%  de  eficiência  em  cutias 

utilizando anestesia com cetamina e xilazina e um protocolo de EEJ que consistiu em 

estímulos  de  6  V  por  5  seg  com 5  seg  de  descanso.  Em seguida,  a  voltagem  foi 

aumentada em 1 V até atingir o máximo de 12 V. A partir desse momento, os estímulos 

foram reiniciados em 6 V e aumentado em 1 V até atingir 12 V novamente, perdurando 

10 min.

Em  tatu-pebas  (Euphractus  sexcinctus),  foram  testados  três ciclos  de 

estimulação, com  um intervalo de 5 min entre os ciclos sucessivos, sendo o primeiro 

consitituido de 10 estímulos de 2, 3, e 4 mA, seguida da segunda que com 10 estímulos 

de 3, 4 e  5 mA,  sequencialmente, o terceiro  foi de 10 estímulos de 5 e 6 mA. Se o 

animal  não ejaculasse,  um  período  de 15  min de descanso  foi  fornecido e  o 

procedimento  repetido.  Através  desse protocolo,  sem o uso de anestesia,  os  autores 

obtiveram 100% de eficiência,  porém,  33% das  ejaculações  aconteceram apenas  na 
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segunda tentativa,  após os 15 min de descanso (Serafim et al.,  2010). Ricarte et al., 

(2011) tambem obtiveram 100% de eficiência na colheita de semen por eletroejaculação 

em  tatu  peba  utilizando  pre  medicação  à  base  de  ketamina  associado  a  xilazina  e 

manutenção com proporfol (5 mg/Kg).

Em lhamas, a EEJ foi 100% eficiente, usando uma sonda com eletrodos lineares, 

onde os estímulos elétricos foram realizados entre 6 e 12 min com a voltagem iniciando 

em 2 V aumentando em 0,2 V até atingir 10 V. Além disso, esse protocolo promoveu 

aumento na porcentagem de motilidade e funcionalidade de membrana, bem como no 

volume seminal, este possivelmente pela estimulação das glândulas acessórias (Giuliano 

et al., 2008).

Em catetos,  estudos utilizaram protocolo de estimulação contínua adaptado de 

Costa e Paula (2005). O ciclo de estimulação foi de 10 estímulos em cada voltagem, a 

partir  de 20 V, seguida por aumentos de 10 V até 120 V; onde os estímulos  foram 

mantidos por 5 min e 10 min desde o princípio do procedimento, com eficiência de 60 e 

66%,  respectivamente  (Souza  et  al.,  2009;  Castelo  et  al.,  2010).  Contudo,  quando 

utilizado o protocolo durante 10 min, foram obtidos maior volume e melhor qualidade 

seminal  com concentrações  espermáticas  superiores,  sugerindo  que  este  protocolo  é 

mais eficiente (Castelo et al., 2010).

Considerações Finais

O sucesso de uma colheita de sêmen por EEJ envolve a combinação de múltiplos 

fatores. Além das variações promovidas pelas combinações anestésicas utilizadas para 

as diferentes espécies e protocolo de voltagens utilizado, deve-se considerar a variação 

individual, o posicionamento e tamanho da sonda e a presença de fezes no reto. Na EEJ, 
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é esperado o reflexo de extensão dos membros posteriores. Se o reflexo nas primeiras 

subséries não é observado ou a reação for exacerbada, a posição da sonda pode não estar 

sendo adequada ou há interferência no estímulo elétrico pela presença de fezes no reto. 

Ainda, um protocolo padronizado, no qual o macho é submetido ao mesmo protocolo 

anestésico  e  recebe  o  mesmo  número  de  estímulos  elétricos  na  mesma  voltagem é 

interessante  para comparar  as características  do ejaculado de um mesmo animal  em 

momentos distintos. 

Finalmente,  em animais  silvestres  é  importante  se  conhecer  a  anatomia  e  a 

fisiologia da espécie antes de se implementar um protocolo para a mesma, no sentido de 

realizar adaptações de acordo com a característica de cada espécie, sendo muitas vezes 

necessária a realização de testes de interação entre diferentes fatores que podem afetar o 

sucesso da eletroejaculação.
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CONTENTS

The interactions among different electroejaculation devices associated with serial or 

continuous stimuli were investigated in order to improve the efficiency of the 

electroejaculation for semen collection in agoutis. Ten sexually matured male 

Dasyprocta leporina were restrained by the intramuscular administration of xylazine–

ketamine association. Each individual was randomly subjected to 4 electroejaculation 

protocols, by combining two devices (one presenting longitudinal electrodes emitting 

square waves and other presenting ring electrodes emitting sine waves) and two 

electrical stimuli protocols (serial or continuous). A total of 40 attempts for 

electroejaculation were conducted in agoutis, being 10 per treatment. The most efficient 

treatment in providing ejaculates containing sperm (P < 0.05) was that using and 

electroejaculator connected to a probe with ring electrodes, and associated with serial 

stimuli (4/7; 57%). In spite of semen parameters obtained by sine waves were adequate 

for using the samples for assisted reproduction, higher values for sperm motility and 

functional membrane integrity were obtained in the use of the square wave, 

independently of the electric stimulation protocol used (P < 0.05). In conclusion, we 

verified that the use of a device presenting a probe with ring electrodes and emitting 

sine waves, associated with a serial stimuli protocol, improves the efficiency for semen 

obtaining by electroejaculation in adults D. leporina.

Key words: germplasm conservation; Dasyprocta aguti; rodent; sperm; wild animal.
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INTRODUCTION

The agouti (Dasyprocta sp.) is a Neotropical rodent that contributes mainly to the 

ecological balance in the Americas, since it distributes seeds from native trees to several 

kilometers (Woods and Kilpatrick 2005). Besides serving as food for carnivores, agoutis 

have been used by the local population as an alternative source of animal protein. 

Moreover, its breeding under captivity has been encouraged mainly because the great 

acceptance of its meat and leather by the international market (Lopes et al. 2004). The 

success for agouti’s captive breeding, however, requires additional knowledge on its 

behavior and reproduction (Baas et al. 1976; Bonaudo et al. 2005).

Regarding female’s reproductive aspects, various studies have been focusing on 

its pregnancy (Sousa et al. 2012) and placentation (Miglino et al. 2002; 2004; Rodrigues 

et al. 2006) features. In addition, Menezes et al. first described the male reproductive 

organs in 2003. In the same year, Assis-Neto et al. (2003) reported that males reach the 

puberty at 9–10 months, and its sexual maturity is reached at about 14 months. 

Concerning to the sperm obtaining, Mollineau et al. (2008; 2010; 2012) were the first at 

demonstrating the difficulty on electroejaculation in agoutis. At using a protocol based 

on continuous stimuli associated with a device presenting longitudinal electrodes, these 

authors verified an efficiency varying from 30% to 41.3% for sperm obtaining. Due to 

this difficulty, most of the studies in agoutis focused on the obtaining and conservation 

of sperm from the epididymis (Ferraz et al., 2009; Silva et al., 2011, 2012). However, 

this method requires the euthanasia of the individuals, therefore justifying the tentative 

to improve the electroejaculation protocols for the species. 

The electroejaculation has fundamental importance in obtaining semen from 

wild animals for conservation studies, and for application of reproductive 

biotechnologies in productive systems (Santiago-Moreno et al. 2009). However, several 



58

factors may interfere with its success, including the type of probe used and the stimuli 

emitted by it. The transrectal probes that are used to stimulate emission, erection, and 

ejaculation in domestic animals transmit an oscillating current of any kind, either sine or 

pulse (square) wave (Platz and Seager 1978). In general, these probes present three 

electrodes, one positive, one negative, and one neutral, arranged in parallel longitudinal 

strips, but the electrodes may also be presented in a circular (ring) arrangement (Morato 

et al. 1998; Silva et al. 2004). The efficiency of electroejaculation could also vary 

according to the stimulation protocol that can be conducted in a series or continuously, 

varying according to the species in which it is applied (Áxner and Linde-Forsberg 

2002). 

In this research, we investigate the interactions among different 

electroejaculation devices presenting longitudinal or ring electrodes associated with 

serial or continuous stimuli aiming to improve the efficiency of the electroejaculation 

protocols for semen collection in agoutis.

MATERIALS AND METHODS

Animals

The ethics committee of the UFERSA approved the experimental protocols as well as 

the animal care procedures used in the experiment (Process nº 23091.002752/2011-08). 

The animals belonged to the Centre of Multiplication of Wild Animals from UFERSA 

(Mossoró, RN, Brazil; 5°10'S, 37°10'W), licensed as nº 1478912 at IBAMA. The 

climate is typical semiarid, with an average annual temperature of 27°C. Ten sexually 

matured male agoutis of the species Dasyprocta leporina aging 30 ± 0.5 mo and 

weighting 2.5 ± 0.2 kg were used. Animals were grouped and maintained under a 12-h 
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natural photoperiod in a covered paddock (4 × 5 m). The agoutis were fed a commercial 

rabbit ration, with 13% crude protein, 35% ether extract, 16% fiber, and 13% minerals. 

Fresh drinking water was available ad libitum.

Restraint

The animals were kept on a 12 h fasting before starting the experiments. They were then 

physically restrained by means of a hand net and anesthetized by intramuscular 

administration of ketamine (35 mg/kg; Ketalar, Pfizer, São Paulo, Brazil) and xylazine 

(5 mg/kg; Rompun, Bayer, São Paulo, Brazil) association, as previously described for 

agoutis (Mollineau et al. 2010). When the animals showed signs of awakening, 1/4 of 

the respective dosage was administered to keep them in an anesthetic plan. During the 

procedure, its physiologic parameters were monitored.

Electroejaculation

All the animals were randomly submitted to four treatments, involving interactions 

among different electroejaculator devices and electrical stimulation protocols, with 3-

week intervals between procedures. In each occasion, animals were kept in lateral 

recumbence. The semen samples were collected using two different devices. The first 

consisted of an electroejaculator provided of a probe presenting longitudinal electrodes 

that emit square waves (Eletrojet®, Eletrovet, Campinas, Brazil). The second device 

presented ring electrodes and emitted sine waves (Autojac®, Neovet, Uberaba, Brazil). 

Both devices were connected to a 12-V source. 

Furthermore, two protocols for electrical stimulation were tested for both 

devices. The first consisted of the continuous protocol previously described for agoutis 

(Mollineau et al. 2008), in which the stimulatory cycle included 10 stimuli in each 
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voltage, starting at 5 V, with increases in steps of 1 V up to 12 V, and the stimulation 

cycle was maintained for 10 min. The second one consisted of a serial protocol 

presenting three stimulation cycles, with a 5-min interval between successive cycles. 

The first cycle consisted of 10 stimuli of 2, 3, and 4 V, in succession; the second was 10 

stimuli of 5, 6, and 7 V, sequentially; and the third was 10 stimuli of 8, 9 and 10 V. The 

ejaculates were collected in plastic tubes and immediately evaluated. 

Semen evaluation

Semen color was noted and the volume was measured with micropipettes. Sperm 

motility and vigor (0 –5) were assessed immediately by evaluating a sample (5 µL) 

under light microscopy at 100 and 400× magnification. Brome-phenol blue-stained 

smears were prepared with 5 µL of semen for evaluating sperm viability and 

morphology using light microscopy (1000×), counting 200 cells per slide (Derivaux and 

Barnabé, 1980). Following the initial assessment, a semen aliquot (5 µL) was diluted in 

10% buffered formalin (1 mL) and sperm concentration was determined using a 

Neubauer counting chamber. The functional integrity of the sperm membrane was 

evaluated by a hypo-osmotic swelling (HOST) test, using distilled water (0 mOsm/L) as 

the hypo-osmotic solution (Silva et al. 2012).

Statistical analysis

The results were expressed as mean and standard error, and analyzed by Statistic 

Package Social Science 20.0 software (SPSS Inc., Chicago, USA). The data were 

checked for normality by the Shapiro-Wilk test and for homogeneity of variance by 

Levine’s test. The effect of different electroejaculation devices and electrical 

stimulation protocols on semen parameters was checked by one-way ANOVA, followed 
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by Tukey test. Whenever necessary, we used a logarithmic transformation to ensure the 

parametric assumptions. Data regarding the effectiveness of electroejaculation were 

transformed into binary variables, and analyzed by the Fisher’s exact test. P values < 

0.05 were considered significant.

RESULTS

A total of 40 attempts for electroejaculation were conducted in agoutis, being 10 

attempts per treatment (Table 1). In general, all treatments provided a high amount of 

ejaculates; however, the majority (68.8%) were without sperm. The most efficient 

treatment in providing ejaculates containing sperm (4/7) was that using an 

electroejaculator connected to a probe with ring electrodes associated with serial stimuli 

(P < 0.05). The presence of urine was noted only in some occasions in which sperm 

were not presented in the ejaculates (7/32).

Table  1: Efficiency  of  semen  collection  in  agoutis  (Dasyprocta  leporina  n=10)  by 
electroejaculation  using  different  devices  with  probes  presenting  longitudinal  or 
circular electrodes, associated to continuous or serial stimuli protocols.

Characteristics of the probe Stimuli Ejaculates obtained Presence of 
sperm

Ring electrodes emitting sine 
wave

Serial 7/10 (70%)b 4/7 (57%)a

Longitudinal electrodes 
emitting square wave

Serial 8/10 (80%)ab 3/8 (37,5%)b

Ring electrodes emitting sine 
wave

Continuous 9/10 (90%)a 1/9 (11,1%)c

Longitudinal electrodes 
emitting square wave

Continuous 8/10 (80%)a 2/8 (25,0%)b

a,b,c Different superscripts in the same column differs significantly (P < 0.05).

Ejaculates containing sperm presented an aqueous aspect and a white color. 

Semen characteristics are listed in Table 2. We detected a positive interference of square 

wave on sperm motility and functional membrane integrity, independently of the 

electric stimulation protocol used (P < 0.05). In general, all treatments provide 



62

ejaculates presenting good quality with more than 60% motile sperm and at least 50% 

viability.

Regarding anesthesia, we emphasize that the ketamine–xylazine association 

provided rapid and smooth anesthetic induction in animals, providing sufficient 

relaxation for the completion of electroejaculation. Furthermore, animals presented a 

smooth and fast recovery from the anesthesia. No agouti’s death was recorded during or 

after the experiment.
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Table 2:Values (mean ± SD) for semen characteristics of agouti (Dasyprocta leporina) collected by electroejaculation using different devices 
with probes presenting longitudinal or circular electrodes, associated to continuous or serial stimuli protocols.

Semen characteristics

Protocols

Overall 
average

Serial stimulus Continuous Stimuli
Ring electrodes 

emitting sine 
wave

Longitudinal 
electrodes emitting 

square wave

Ring electrodes 
emitting sine 

wave

Longitudinal 
electrodes emitting 

square wave
Ejaculates containing 
sperm 4 3 1 2 10

Volume (mL) 0.15 ± 0.16a 0.37 ± 0.1ª 0,3 0.26  ± 0.05a 0.52 ± 0.88
Concentration (x 106) 75 ± 117.04a 338 ± 112.6a 50 1040 ± 1400.1a 357 ± 612.2
Motility (%) 63.75 ± 43b 96.66 ± 2.88a 70 92.5 ± 3.5a 80  ± 29.6
Vigor (0-5) 2.5 ± 2.3a 4 ± 1.7a 3 5 ± 0a 3.5 ± 1.9
Viability (%) 56.75 ± 38.36b 85 ± 6.5a 58 57.5 ± 6.3b 65.5 ± 26.1
Normal morphology (%) 86.75 ± 2.8a 75.33 ± 11.3a 89 88.5 ± 4.9a 83.9 ± 8.6
Functional membrane 
integrity (%) 54 ± 38.36b 80.6 ± 5.5a 42 85.5 ± 3.5a 68.5 ± 17.6

a,b Different superscripts in the same row indicate significant difference (P < 0.05)
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DISCUSSION

To our knowledge, this is the first study considering the influence of different devices 

and stimulation protocols on sperm obtaining by electroejaculation in agoutis. It is 

known that electroejaculation, besides having a variable efficiency according to the 

anesthetic protocol, varies according to the different devices, which may present 

different probes. The probes must be appropriate to the size of the species, being 

approximately the diameter of the feces of the animal (Wildt 1996), and should present 

electrodes arranged in a longitudinal or ring shape (Barnabe and Morato 1998; Silva et 

al. 2004).

The ring electrodes can stimulate more than the necessary nerves for 

electroejaculation, as dorsal nerves that innervate the rectal and pelvic limb muscles. 

This action results in several muscle contractions, such as legs, thighs, and back 

(Cameron 1977; Ball 1986), a fact not observed in the agoutis. To reduce possible 

unwanted muscle effects, the use of probes with ventral longitudinal side electrodes has 

been suggested. These electrodes concentrate on the electrical stimulation in the area 

where the nerves responsible for erection, emission, and ejaculation are located, 

promoting less stimulation of motor nerves connecting the skeletal muscles (Carter et al. 

1990). On the other hand, Tecirlioglu et al. (2002) demonstrated that in mice, the most 

likely cause for the failure of the longitudinal probe was the larger total surface of the 

electrode in the ring probe compared with the longitudinal probe (75.40 v. 28.00 mm2 

respectively). They suggest that electrode surface area, and therefore the current density 

required to elicit emission/ejaculation, may be more important than the type of the 

current flow created by the probe. In present research, we infer that the ring electrodes 

covered a larger region when compared to the electrodes arranged longitudinally, being 

able to stimulate the nerves responsible for ejaculation in the agoutis. However, this 
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could also be a disadvantage for this probe, once the presence of urine was only noted in 

its use.

For D. leporina electroejaculation, the highest efficiency was achieved when 

using the device emitting sine waves compared to that emitting square waves. In fact, 

the sine wave appeared to be more effective at stimulating ejaculation for the majority 

of the species in which electroejaculation is used (Ball 1986). This wave has been 

providing efficient semen collection in the brown bear (Ursus arctos yesoensis -  

Ishikawa et al. 1998), the mice (Tecirlioglu et al., 2002), the chinchilla (Chinchilla  

lanigera - Busso et al. 2005) and the collared peccary (Pecari tajacu - Castelo et al. 

2010). According to Tecirlioglu et al. (2002), the current  flow and the potential for 

stimulation is maximal at the moment that square wave is generated, whereas the 

current flow gradually rises and falls in sine waves, thereby possibly inducing a greater 

degree of synchrony in nerve firing for sine waveforms, thus explaining enhanced 

performance of sine waves compared with square waves. Furthermore, it is known that 

a low frequency sine wave supplied a long duration stimulus that is necessary to activate 

the slower unmyelinated nerve fibers of the autonomic system and appeared to be less 

effective in stimulating motor nerves (Carter et al. 1990), thus contributing for the 

ejaculation.

Similar results were verified for mice anesthetized with ketamine plus xylazine 

and subjected to electroejaculation, in which the best efficiency for sperm obtaining was 

achieved at using the sine wave (72%) in comparison to square waves (5.6%) 

(Tecirlioglu et al., 2002). However, authors emphasize that 22% of mice died after 

electroejaculation using sine wave (Tecirlioglu et al. 2002), which was not verified for 

agoutis, thus evidencing the safeness of the electroejaculatory procedure to be applied in 

this species.
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A great variation among results is reported in the literature about the electrical 

stimulation protocol, according to the species where it is applied. While a continuous 

stimulation protocol provides only 37.5% efficiency in chinchillas (Busso et al. 2005), 

an efficiency of 100% is achieved in llamas (Lama glama) for semen collection by 

electroejaculation (Giuliano et al. 2008). The same situation is reported with the use of 

serial stimuli protocol in coatis (Nassua nassua) that provides efficiency varying from 

33 to 100% at depending on the anesthetic protocol adopted (Barros et al. 2009). On the 

other hand, there are species, such as the collared peccaries, in which both serial (Costa 

and Paula 2005) and continuous (Souza et al. 2009) protocols provided the same 

efficiency (80%) for semen collection by electroejaculation.

As reported in a previous study (Mollineau et al. 2010), a large amount of 

ejaculates containing no sperm is verified after electroejaculation in agoutis. This 

possibly occurs due to a great stimulation of its accessory glands but a failure in 

stimulating the nerves responsible for emission in all individuals. Moreover, the 

occurrence of retrograde electroejaculation could not be discharged, but it lacks for 

further investigation in this species. 

Present results for sperm obtaining in D. leporina (57% efficiency) are a few 

better than those previously reported for the same species, in which a probe presenting 

longitudinal electrodes and emitting sine waves associated with a continuous 

stimulation protocol was used and provide 30% to 41.3% ejaculates containing sperm 

(Mollineau et al. 2010). Recently, Martinez et al. (2013) obtained semen by 

electroejaculation from four individuals of other agouti species, the D. azarae, using a 

device presenting a probe containing longitudinal electrodes associated with a serial 

stimuli protocol. Animals were anesthetized with epidural administration of lidocaine 

that could have positively influenced the results; however, such hypothesis lacks to be 
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confirmed. In addition, the response to electroejaculation can vary not only between 

different species, but also between males of the same species and even between 

successive attempts with the same male. Therefore, the standard electroejaculation 

practice could call for modification of the protocol during each procedure based on the 

animal's response (Durrant 1990).

In the present study, we verify that electroejaculation protocol influence the 

sperm quality of D. leporina. The best efficiency of electroejaculation was achieved in 

the use of ring electrodes (57~%) that also provided adequate sperm parameters for 

using the semen in assisted reproduction; however, higher values for sperm motility, 

viability, and membrane integrity were achieved when the probe containing longitudinal 

electrodes and emitting square waves was used, at both using serial or continuous 

stimuli protocols. Possibly, the use of ring electrodes could promote stimuli in a wider 

area that provides a greater release of fluids from the accessory glands, thereby causing 

a reduction in sperm concentration and compositional differences on the seminal plasma 

(Marco-Jimenez et al. 2008). Finally, we highlight that values found for seminal 

parameters in present study are similar to those previously described for the same 

species (Mollineau et al. 2010) in which author obtained 0.4 mL containing 431 × 106 

sperm/ml and 47 % motile sperm.

The present research demonstrates an improvement on the efficiency for semen 

obtaining by electroejaculation in agoutis, from 41.3% (Mollineau et al. 2010) to 57%. 

These results allow us to recommend the use of a device presenting a probe with ring 

electrodes and emitting sine waves, associated with a serial stimuli protocol, for semen 

collection in Dasyprocta leporina. 
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Abstract

The present study aimed to verify the effects of different cryoprotectants as glycerol 

alternatives on the cryopreservation of agouti (Dasyprocta leporina) epididymal sperm. 

Ten pairs of testes-epididymides complexes of sexually mature animals were used. 

Epididymal sperm were obtained by retrograde flushing with 1.0 mL of powdered 

coconut water solution (ACP-109c). The samples were immediately evaluated for sperm 

concentration, motility, vigor, viability, osmotic response and morphology. Samples 

were then divided into 4 aliquots, which were extended in ACP-109c plus 20% egg 

yolk, containing different cryoprotectants: glycerol, ethylene glycol, dimethylsulfoxide 

or dimethylformamide, at a final concentration of 6%. Finally, they were stored in 0.25 

mL straws and frozen in liquid nitrogen. After 1 week, thawing was conducted and 

sperm evaluation was performed as described for fresh samples, including the 

assessment of membrane integrity using fluorescent probes (C-FDA/PI). The higher 

values for post-thawing sperm motility (39.5±4.6), vigor (2.9±0.2) and membrane 

integrity (30.6±4,5) were achieved in the use of glycerol, when compared to ethylene 

glycol and dimethylformamide (P < 0.05); however, no differences were found between 

glycerol and dimethyl sulfoxide (P > 0.05). All cryoprotectants provided a similar effect 

on the preservation of sperm morphology, osmotic response and viability (P > 0.05). In 
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conclusion, DMSO can be used as an alternative cryoprotectant for agouti epididymal 

sperm cryopreservation.

Keywords: Dasyprocta aguti; sperm freezing; rodents; germplasm bank

Introduction

The interest in studying agoutis (Dasyprocta sp.), a group of Neotropical rodent 

species, has been increasing due to the significant reduction of its populations in the 

wild, either by poaching or by its natural habitat destruction [19]. The agouti breeding 

under captivity has been encouraged mainly because of the great acceptance of its meat 

and leather by the international market [22]. The employment of reproductive 

management associated to reproductive biotechnologies is essential for the success of a 

captivity breeding system in order to ensure the maintenance and multiplication of wild 

species [11]. In agoutis, however, the obtainment of sperm by electroejaculation is still a 

challenge, and presents great variation and low efficiency rate [28, 29, 25]. Recovery of 

epididymal sperm appears as the most viable alternative to male gamete retrieval in this 

species [14], providing viable sperm to be used in cryopreservative procedures [38, 39].

 Cryoinjuries may occur during the freezing of sperm, such as the formation of 

lethal intracellular ice crystals that damage the plasma and acrosome membranes [20]. 

In order to reduce or prevent low temperature-induced injuries, it is essential to add 

substances that provide cell cryoprotection to the sperm. The efficiency of 

cryoprotectant agents (CPAs) may vary according to the structure of the cell or tissue to 

be cryopreserved, as well as to the CPAs concentration and exposure time used before 

the cryopreservation process itself [7]. The most frequently used cryoprotectant for 

mammal sperm cryopreservation is the glycerol, which is also the unique CPA 
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previously described for the cryopreservation of agouti epididymal sperm [37].  It is 

known, however, that it can induce changes in the lipid packing of sperm membranes, 

therefore altering its stability and water permeability. These changes can reduce sperm 

longevity and hasten capacitation [18]. 

Since the differences among species are also a factor that can influence the 

efficiency of a CPA [7], several substances have been studied as alternative 

cryoprotectants for sperm preservation in different mammals, and among those, 

ethylene glycol – EG [33] and dimethylsulfoxide – DMSO [12] have been highlighted. 

These CPAs present low molecular weight (62.07 g/mol and 78 g/mol, respectively), 

and low melting point, which allows fast penetration into the cells and reduction of the 

formation of ice crystals. They also contribute to the reduction of the freezing point of 

intracellular fluid during the cryopreservation process [42, 31]. In the rodent Chinchilla  

lanigera, EG showed similar efficiency as glycerol for sperm cryopreservation [34]; the 

same way DMSO was efficiently reported for sperm cryopreservation in mice [40]. 

The use of amides, such as dimethylformamide – DMF, has been reported on 

semen cryopreservation in various species such as dogs [30], goats [2], pigs [24], horses 

[32] and llamas (Lama glama) [6]. They also present low molecular weight (73.09 

g/mol) and viscosity, which allows high membrane permeability and water interaction, 

reducing the formation of intracellular ice crystals. 

Due to the scarce information and the possibility of improving sperm 

cryopreservation protocols, the present study aimed to verify the effects of different 

cryoprotectant substances (ethyleneglycol, dimethylsulfoxide, dimethylformamide) as 

alternatives for glycerol on the cryopreservation of agouti (Dasyprocta leporina) 

epididymal sperm.

Materials and methods
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Animals

The research was conducted in accordance with international animal care 

regulations. All procedures were approved by the UFERSA’s Ethics Committee for 

Experimentation with the use of animals, receiving the opinion No.13/2013, Process 

No.23091.002006/2013-78. The animals belonged to the Center of Multiplication of 

Wild Animals at UFERSA (Mossoró, RN, Brazil; 5°10’S, 37°10’W). The climate in the 

region is semiarid, with an average annual temperature of 27°C. This center shelters 

approximately 150 agoutis (D. leporina) with an annual planned slaughtering for 

population control. The carcasses are destined to several experiments. For the present 

study, we used 10 sexually mature male agoutis, with an average (±SD) age and body 

weight of 30 ± 0.5 mo and 2.5 ± 0.2 kg, respectively. These animals were isolated from 

females for 6 months before the start of the study and maintained under a 12-h natural 

photoperiod. They were grouped and maintained in a covered paddock (4 x 5 m). The 

agoutis were fed a commercial rabbit ration, with 13% crude protein, 35% ether extract, 

16% fiber, and 13% minerals. Fresh drinking water was available ad libitum.

Obtaining epididymal sperm

Animals were fasted for 12 h, restrained using a hand net, and premedicated with 

intramuscular administration of 15 mg/kg ketamine hydrochloride (Ketalar; Pfizer, São 

Paulo, Brazil) and 1 mg/kg xylazine hydrochloride (Rompun; Bayer, São Paulo, Brazil). 

After 15 min, anesthesia was induced with intravenous administration of sodium 

thiopental (Thiopentax; Cristalia, São Paulo, SP, Brazil), and the animals were 
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subsequently euthanized with intravenous 1 mL/kg potassium chloride. Immediately 

thereafter, the abdomen was opened and the testis (including the epididymis and 

proximal ductus deferens) were recovered. The carcasses were subsequently destined 

for other morphological and meat science experiments. The testes and adnexa were 

examined to rule out any pathology and then washed in salt solution. For each testis, the 

cauda epididymis, including 2 to 3 cm of the proximal ductus deferens, was dissected 

free from the testes and the surrounding connective tissue and blood vessels. 

Epididymal sperm were obtained by retrograde flushing, as previously described for the 

agouti [14]. A blunt 30-gauge needle connected to a sterile plastic syringe was inserted 

into the ductus deferens. Each cauda epididymis was subjected to retrograde flushing 

with 1.0 mL of solution (at room temperature), and the expelled fluid collected in a 10-

mL sterile plastic tube. As the epididymal ducts became distended with flushing media, 

stab incisions were done to improve recovery of the fluid. Both epididymis from the 

same animal were washed with powdered coconut water (ACP-109c; ACP 

Biotecnologia, Fortaleza, Brazil; 290 mOsm/L), obtained by the atomization process in 

a spray dryer and dissolved in ultrapure water.

Sperm evaluation

The volume recovered from each epididymis was measured with a micropipette, 

and the original flush volume (1.0 mL) was subtracted. Sperm concentration for each 

sample was determined using a Neubauer counting chamber, and the number of 

recovered sperm calculated. Sperm motility and vigor (strength of the sperm flagellum 

beating on a 0 to 5 scale) were assessed immediately using light microscopy at × 100 

and × 400 magnifications. Brome-phenol blue-stained smears were prepared with 5 µL 
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of semen to evaluate the sperm viability using light microscopy (× 1000), based on 200 

cells per slide. Bengal Rose stained smears were prepared with 5 μL of semen to 

evaluate sperm morphology using light microscopy (× 1000), counting 200 cells per 

slide [38].  Functional integrity of the sperm membrane was evaluated according to its 

osmotic response to a hypo-osmotic swelling (HOS) test, using distilled water (0 

mOsm/L) as a hypo-osmotic solution [36]. An aliquot (0.01 mL) of semen was diluted 

in a 0.09 mL hypo-osmotic solution and kept in a water bath at 38°C. After 45 min, an 

aliquot of semen was placed on a glass slide, covered with a coverslip, and evaluated by 

phase-contrast microscopy (× 400). Two hundred sperm were examined; those with a 

swollen, coiled tail were considered as having a functional membrane.

Extenders and freezing–thawing procedures

Samples containing sperm were divided into 4 aliquots immediately after 

collection and initial evaluation. After dilution in ACP plus 20% egg yolk, all samples 

were stored in a water jacket (30 mL) at 27 °C and equilibrated for 40 min at 15 °C into 

an isothermal box. Samples were then transferred to a biological oxygen demand 

incubator (Q315M26, Quimis, Diadema, Brazil ) for 30 min to reach 4°C. After cooling, 

the extender plus 12% cryoprotectant (glycerol, EG, DMSO or DMF), also at 5 °C, was 

slowly added into the samples, which resulted in a final concentration of 6% 

cryoprotectant in the extender. For all samples, the final dilution resulted in a sperm 

concentration of 100 × 106 sperm/mL. Sperm motility and vigor were evaluated 

immediately after the addition of cryoprotectant in the samples, which were then packed 

into 0.25-mL plastic straws and placed horizontally in a thermal insulated box for 5 

min, 3 cm above liquid nitrogen (LN2). The straws were then finally plunged into LN2. 
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After 1 week, samples were thawed by immersing the straws in a water bath at 37 °C 

for 1 min [38]. Samples were immediately evaluated as reported for fresh semen, and 

sperm plasma membrane integrity was assessed by fluorescent probes.

Evaluation of post-thaw sperm plasma membrane integrity

Plasma membrane integrity was assessed with a fluorescent solution containing 

fluorophores 6-carboxyfluorescein diacetate (0.46 mg C-FDA/1 mL dimethylsulfoxide) 

and propidium iodide (0.5 mg PI/1 mL 0.9% saline solution). One aliquot of 10 µL 

thawed semen was added in 40 µL fluorescent solution. After 10 min, microscope slides 

of the stained samples were evaluated by epifluorescence microscopy (Episcopic 

Fluorescent attachment “EFA” Halogen Lamp Set, Leica, Kista, Sweden). A total of 

200 sperm were counted for each sample stained with CFDA/PI and classified as having 

or not having an intact plasmalemma. Cell membranes stained in green (CFDA) were 

considered intact, whereas those stained in red (PI) or partially stained were considered 

non-intact, as validated for agoutis [3].

Statistical analysis

The results were expressed as mean and standard error, and analyzed by the 

StatView 5.0 (SAS Institute, Inc, Cary, NY, USA). Data were checked for normality by 

the Shapiro–Wilk test, and for homoscedasticity by Levene’s test using. Values 

expressed in percentages were arcsine transformed before analysis. Comparisons among 

various cryoprotectants on the seminal parameters were made by ANOVA followed by 

the Student’s t-test. The effect of the extenders on sperm vigor was evaluated by the 
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nonparametric Mann-Whitney test. Differences were considered significant when P ≤ 

0.05.

Results

The retrograde  flushing was efficient in obtaining epididymal  sperm in every 

attempt. Recovery using ACP-109c yielded samples with a volume of 1.72 ± 0.22 mL, 

and with a concentration of 1.3 ± 0.2 x 109 sperm/mL. Sperm characteristics are shown 

in Table 1.

Table 1: Epididymal sperm characteristics from agoutis (Dasyprocta leporina) after recovery 
by retrograde flushing using ACP-109c (n = 10).

Mean ± SEM

Motility (%) 94.5 ± 0.5

Vigor (0-5) 5.0 ± 0.0

Viability (%) 80.1 ± 4.1

Osmotic response (%) 77.7 ± 3.2

Normal sperm (%) 72.8 ± 5.9

The addition of the extenders did not affect the sperm motility and vigor, 

however, a significant reduction of these parameters was visualized after the addition of 

all cryoprotectants (P<0.05). After thawing, only the samples containing glycerol did 

not present a significant reduction in sperm motility values when compared to the 

cryoprotectant-added samples at 5 ºC (P>0.05), as shown in Table 2. 
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Table 2: Mean ± SEM sperm motility and vigor in fresh, of agouti (Dasyprocta leporina) chilled 
and various cryoprotectant-added sperm using ACP 109c based extenders plus 20% egg yolk 
and 6% of cryoprotectants (n = 10).
Sperm samples Cryoprotectants Motility Vigor 
Fresh samples 94.5±0.5a 5±0.0a

Cryoprotectant-added samples Glycerol 53.0±6.4bA 2.8±0.2bA

Ethyleneglicol 50.5±8.1bA 3.0±0.4bA

Dimethylformamide 67.5±5.7bA 3.6±0.2bA

Dimethylsulfoxide 64.0±5.6bA 2.9±0.3bA

Thawed samples Glycerol 39.5±4.6bA 2.9±0.2bA

Ethyleneglicol 14.5±3.5cB 2.4±0.2bA

Dimethylformamide 7.5±1.1cB 2.0±0.2cB

Dimethylsulfoxide 29.5±6.7cA 3.0±0.2bA

a, b, c, d Within a column, means without a common superscript low case letters differed for de same treatment 
regarding different steps of the freezing-thawing process (P < 0.05); A, B Within a column, means without common 
superscript capital letters differed regarding different treatments at the same step  (P< 0.05).

Parameters reflecting post-thaw sperm quality of the samples cryopreserved with 

glycerol, EG, DMF and DMSO are presented in Table 3. The higher values for sperm 

motility, vigor and membrane integrity were achieved in the use of glycerol, when 

comparing it to EG and DMF (P < 0.05); however, no differences were found between 

glycerol and DMSO for the same parameters (P > 0.05). All cryoprotectants provide a 

similar effect on the preservation of sperm morphology, osmotic response and viability 

(P > 0.05).  

Table  3:  Average values  (± SE) for epididymal  sperm  characteristics  obtained from agoutis (Dasyprocta 
leporina) (n = 10), after cryopreservation in powdered coconut water extender plus 20% egg yolk and various 
cryoprotectants at 6% concentration.

Cryoprotectants

Glycerol Ethylene glycol Dimethylformamide Dimethylsulfoxide

Membrane integrity (%) 30.6 ± 4.5ab 19.5 ± 5.3bc 12.8 ± 2.9c 36.7 ± 4.5a

Osmotic response (%) 42.4 ± 6.2a 43.3 ± 5.6a 41.0 ± 6.1a 41.0 ± 5.0a

Normal sperm (%) 56.9 ± 11.0a 60.9 ± 8.0a 56.1 ± 10.9a 59.5 ± 9.6a

Viability (%) 26.4 ± 4.1a 16.4 ± 2.4a 19.0 ± 5.9a 26.5 ± 8,3a

a, b, c Within a row, means without a common superscript differed (P< 0.05).

Discussion
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In the present study, we investigated the efficiency of alternative CPAs for the 

agouti (Dasyprocta leporina) epididymal sperm cryopreservation. Glycerol is currently 

the cryoprotectant of choice for mammalian sperm, and in agouti it was the unique CPA 

tested for epididymal sperm cryopreservation until this moment [38, 39]. The use of 

alternative permeating cryoprotectants with lower molecular weight and higher 

membrane permeability, such as EG, DMF and DMSO might help to reduce the osmotic 

damage caused due to the addition of cryoprotectants prior to freezing and their removal 

after thawing [37]. This encouraged our laboratory to search for other less toxic and 

effective CPAs for agouti (Dasyprocta leporina) sperm freezing.

Regarding the sperm parameters of the samples right after retrograde flushing, 

the values obtained in the present study were better than those achieved by Ferraz et al. 

[14]. These researches, using salt solution as recovery medium, yielded 748 × 106 

sperm/mL, with 86.5% of motility and 4.6 of vigor, while we recovered 1.386 × 109 

sperm, with 94.5% of motile cells and 5.0 of vigor, using ACP 109c. Moreover, similar 

results for sperm concentration (1.386 x 109 vs 1.1 × 109), motility (94.5% vs 91.5%) 

and vigor (5.0 vs 4.7) were found by Silva et al. [38], which also used ACP 109c as the 

recovery medium. This similarity of results could be explained by the fact that the same 

recovery medium was applied, and the animals of both experiments were originated 

from the same research center, being subjected to the same alimentary, sanitary and 

reproductive management conditions. So we assume that the sperm parameters were 

only influenced by the individual variation of the animals.

After the addition of the CPAs at 5 ºC, a reduction on the values for sperm 

motility and vigor was observed in all the treatments, but no differences were noted 

among them. The thermal equilibrium time of the samples with CPAs was only 5 

minutes, which does not justify this loss of motility by CPA-induced toxicity. The 
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detrimental effect on motility might be due to the reduction of temperature, which 

induced the formation of reactive oxygen species (ROS), causing damage to sperm 

membrane and organelles, and interfering on sperm enzymatic activity [4]. Our results 

are in agreement with those reported for rats, where sperm exposition to lower 

temperatures (22ºC, 10ºC and 4ºC) for 30 minutes decreased motility parameters [43].

Carrascosa et al. [5] evaluated the effect of sperm exposition to glycerol or EG 

during 24 hours in chinchilla (Chinchilla lanigera) semen preserved at 4ºC, and 

reported a better functional activity when EG was used. In a study with rats, in which 

epididymal sperm samples extended with Tris-citrate buffer and incubated with various 

CPAs (glycerol, EG, propylene glycol and DMSO) at 4ºC for 30 minutes, only EG lead 

to a significant loss of sperm motility, while the other CPAs tested did not differ among 

themselves (P < 0.05) [43]. In the first case, the samples were exposed for a long time to 

CPAs, and this resulted in toxic effect on samples with glycerol, which can cause 

damage to sperm depending on temperature, concentration and time of thermal 

equilibrium [7, 15]. In the second case, similarly to our results, few CPA effects were 

observed in the samples at 4-5ºC, which could be attributed to the short time of 

exposition to CPAs (5 and 30 min). This could allow the penetration of substance on 

sperm, but it might be not enough time to CPAs manifest its detrimental effects on 

sperm quality.

After thawing, a significant reduction was observed in most seminal parameters 

assessed in all treatments, when compared to samples after recovery (P < 0.05). As in 

most species, the post-thaw parameters of cryopreserved sperm decrease because of 

accumulated cellular injuries that arise throughout the cryopreservation process [27]. 

The changes in temperature induce rapid phase transition and drastic increases in 

reactive oxygen species (ROS), reflecting in poor post-thaw motility [9]. In general, it is 
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usually expected that a substantial number (50%) of sperm be damaged during 

cryopreservation [44]. Similarly as verified for the agouti, the post-thawing decrease in 

sperm motility was reported in other rodent species as chinchillas [34] and rats [17]. 

In agoutis, glycerol and DMSO provided the most efficient preservation of 

sperm motility, vigor and structural membrane integrity after thawing, when compared 

to samples frozen with EG and DMF (P < 0.05). The post-thawing sperm motility 

values achieved with glycerol (39.5%) and DMSO (29.5%) are even better than those 

reported by Silva et al. [38] using ACP-109c plus glycerol (26%) for agouti epididymal 

sperm cryopreservation. We believe that individual variation could be the main factor 

interfering on the differences found between such studies, since the adopted freezing-

thawing technique was similar. Furthermore, our results differ from those observed in 

other rodent species. In chinchilla, for example, no differences were observed on sperm 

motility, viability, functional membrane integrity and acrosome integrity between the 

samples cryopreserved with glycerol and EG [34]. In rats, DMSO provided a better 

cryoprotective effect than other permeating CPAs, like glycerol and propylene glycol 

[40]. It is known that cell permeability to cryoprotectants is likely to be different among 

species, as it depends on the membrane structure and composition, and factors such as 

temperature and exposure time would be a relevant issue in determining toxic effects 

[34].

In some species, such as rats [40], rabbits [35] and manned wolf (Chrysocyon 

brachyurus) [21], DMSO has been recommended as an alternative for glycerol on 

sperm cryopreservation; however, the exact mechanism of how this CPA protect cells 

against cryodamage still needs to be elucidated. In rats, the sperm plasma membrane is 

more permeable to DMSO than to glycerol [10], and this could be the reason why this 

CPA is recommended for this species. The permeability of this CPA on agouti sperm in 
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unknown, but based on our results, we suspect that it has a good penetration, which 

justifies the comparable results to glycerol. Additionally, DMSO has low toxic potential 

to cells [45, 1]. In kangaroo, for example, when sperm were incubated with 20% DMSO 

at 35º for 10 min, no reduction on sperm motility and plasma membrane integrity, and 

some damage to sperm ultrastructure were observed [26]. 

Regarding DMF performance, our results are similar to those found on dogs 

[23], goats [2] and bull [13], where DMF was not better than glycerol at protecting 

sperm during cryopreservation. The cited authors attributed these results to differences 

in sperm susceptibility to cryoprotectants that can influence the adaptation of substances 

for various species, perhaps due to unknown toxic conditions. It was also suggested that 

differences among species in the quantity and type of membrane phospholipids could 

interfere with sperm membrane stability during cryopreservation [16]. It was reported in 

humans that DMF exposition could cause toxicity on sperm function and motility 

perturbation. DMF or its biotransformation product N-methylformamide is associated 

with detrimental effects on sperm mitochondria [8], although this process it is not 

elucidated. This could be the reason of the poor post-thaw motility observed in the 

present study.

In wild animals, electroejaculation has been the most widely used technique for 

semen collection. Since several factors may interfere with its success, in agouti the 

obtainment of sperm by electroejaculation is still a challenge, and it presents great 

variation and low efficiency rate [28, 29, 25]. Recovery of epididymal sperm appears as 

the most viable alternative to male gamete retrieval in animals that do not have a 

protocol for efficient collection by electroejaculation and it is an additional option to 

gametes preservation of endangered animals and captive breeders with high genetic 

value that have recently died [41, 3].
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In conclusion, DMSO can be used as an alternative cryoprotectant to glycerol for 

agouti (D. leporina) epididymal sperm cryopreservation. We found valuable 

information concerning agouti genetic material conservation that would be useful for 

future researches and the formation of germplasm banks of this species. It is important 

to highlight that we only performed evaluations for sperm quality, since fertility trials 

were not yet developed for this species, such as in vitro sperm-oocyte interactions, 

artificial insemination and in vitro fertilization. 
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CAPÍTULO 4

Criopreservação de espermatozoides de cutias (Dasyprocta leporina 

Linneaus,1758) obtidos por lavagem retrógrada epididimária ou 

eletroejaculação 
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Criopreservação de espermatozoides de cutias (Dasyprocta leporina Linneaus,1758) 
obtidos por lavagem retrógrada epididimária ou eletroejaculação 

T.S. Castelo, A.M. Silva, G.C.X. Peixoto, A.L.P. Souza, L.B.Campos, G.L. Lima, A.R. 

Silva.

Laboratório de Conservação de Germoplasma animal, Universidade Federal rural do Semi-Árido, BR 

110, Km 47, Costa e Silva, 59625-900 Mossoró, RN, Brazil

Resumo
O objetivo do presente estudo foi verificar, em cutias, se a origem do espermatozoide 
(epididimário x ejaculado) influencia a eficiência do método de criopreservação. Cinco 
pares de complexo testículo epidídimo de cutias sexualmente maduras e quatro amostras 
de  sêmen  obtidas  por  eletroejaculação  de  cutias  distintas  foram  utilizados.  Os 
espermatozoides  epididimários  foram  obtidos  por  lavagem  retrógrada  de  ambos  os 
epidídimos com 1,0 mL de solução à base de água de coco em pó (ACP 109c) enquanto 
os coletados por eletroejaculação foram obtidos a partir do uso de sonda com eletrodo 
circular, que emite onda senoidal associado a estímulos em série. Após a obtenção, as 
amostras  foram  imediatamente  avaliadas  quanto  sua  concentração  espermática, 
motilidade,  vigor,  integridade  de  membrana,  resposta  osmótica  e  morfologia.  Em 
seguida,  elas  foram  diluídas  em  ACP  109c  acrescida  de  20%  de  gema  de  ovo  e 
concentração final  de 6% de  glicerol.  Finalmente,  as  amostras  foram envasadas  em 
palhetas de 0,25 mL e congeladas em nitrogênio líquido. Após uma semana, as amostras 
foram descongeladas e avaliadas como descrito anteriormente para as amostras frescas, 
incluído a análise da integridade da membrana usando sondas fluorescentes (C-FDA/PI) 
e  a  análise  computadorizada  (CASA).  Imediatamente  após  obtenção  dos 
espermatozóides, as amostras obtidas diretamente do epidídimo se mostraram superiores 
(P≤0,05)  às  obtidas  por  eletroejaculação  nos  parâmetros  de  volume,  concentração 
espermática  e  integridade  de  membrana.  Por  outro  lado,  na  avaliação  clássica  dos 
demais parâmetros espermáticos, bem como na análise computadorizada (CASA) pós 
descongelação  não  foram  observadas  diferenças  estatísticas  entre  os  métodos  de 
obtenção de espermatozoides. Isso demostra a possibilidade de aplicar diretamente, com 
sucesso,  o  protocolo  de criopreservação  de  espermatozoides  epididimarios  de  cutias 
(Dasyprocta leporina) para ejaculados da mesma espécie.

Palavras-chave:  animais  silvestres,  Dasyprocta  sp.,  sêmen,  espermatozoides 
epididimário, CASA.

Introdução

A  conservação  de  espermatozoides  por  longos  períodos  é  uma  importante 

ferramenta  na  preservação  da  variabilidade  genética  de  populações  ameaçadas.  Em 

animais silvestres, a eletroejaculação tem sido a técnica mais utilizada para obtenção de 
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espermatozoides (TEBET et al., 2006). Contudo, em cutias, a eletroejaculação tem se 

mostrado uma técnica de difícil realização, visto ser influenciada por diversos fatores, e 

por isso apresenta resultados variáveis (MOLLINEAU et al, 2008; 2010). Além disso, o 

baixo volume associado a  pouca concentração espermática,  observadas  em amostras 

coletadas  por  eletroejaculação,  dificultam  o  aperfeiçoamento  de  protocolos  de 

criopreservação  espermática  para  a  espécie.  A  criopreservação  de  espermatozoides 

obtidos  por  eletroejaculação  em  cutias  encontra-se  em  estágio  inicial  de 

desenvolvimento sendo realizado apenas por Mollineau et al. (2010) o qual  não utilizou 

crioprotetores nas amostras e obteve 12,5% de motilidade após aquecimento.

A colheita de espermatozoides da cauda do epididimo fornece células capazes de 

sofrer a reação acrossoma, de se ligarem à zona pelúcida e fertilizarem oócitos, de modo 

similar  aos  espermatozoides  provenientes  de  ejaculados (GOODROWE  and  HAY, 

1993;  LUVONI et  al.,  2003;  TSUTSUI et  al.,  2003).  Dessa forma,  esse método de 

colheita de espermatozoides tem se mostrado uma alternativa viável para a obtenção de 

amostras  com  alta  concentração  espermática,  permitindo  a  realização  de  estudos 

visando  o  desenvolvimento  de  protocolos  de  criopreservação  espermática  em cutias 

(SILVA et al., 2011; 2012). 

Em cutias, já foi desenvolvido com sucesso a recuperação de espermatozóides 

epididimários,  bem  como  um  protocolo  de  criopreservação  dos  mesmos  utilizado 

diluente á base de ACP acrescido de 20% de gema de ovo e 6% glicerol (FERRAZ et 

al.,  2011;  SILVA et  al.,  2011).  Contudo,  nessa  espécie  ainda  não foram realizados 

estudos sobre a influência da  origem do espermatozoide (epididimário vs ejaculado) 

sobre a eficiência do método de criopreservação. 

Certamente  variações  bioquímicas  ocorrem  na  estruturação  dos  lipídeos  da 

membrana  dos  espermatozoides  durante  a  passagem  pelo  epidídimo,  incluindo  o 
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aumento de ácidos graxos insaturados e redução de colesterol e fosfolipídeos,  o que 

pode afetar a fluidez da membrana (LADHA, 1998; JONES, 1998; EDDY, 2006). Além 

disso,  diferentemente  dos  espermatozoides  ejaculados,  os  obtidos  diretamente  do 

epidídimo não mantem contato com as secreções das glândulas acessórias, o que pode 

influenciar  ainda mais  sua resistência  à criopreservação (VIRUELA e RAJANIEMI, 

1998). Por essa razão, o objetivo do presente estudo foi verificar, em cutias, se a origem 

do espermatozoide,  epididimário  ou ejaculado,  influencia  a  eficiência  do método de 

criopreservação.  Ressalta-se  que  tal  informação  será  importante  para  o  posterior 

aperfeiçoamento de protocolos de criopreservação destinado a espermatozoides obtidos 

por eletroejaculação nesta espécie. 

 

Materiais e métodos

Animais

Os procedimentos realizados na presente pesquisa foram conduzidos de acordo 

com as  normas  internacionais  de  bem estar  animal.  Todos  os  procedimentos  foram 

aprovados pelo comitê de ética de experimentação com uso de animais da UFERSA 

com parecer No. 13/2013, processo No. 23091.002006/2013-78.

Os animais pertenceram ao Centro de Multiplicação de Animais Silvestres da 

UFERSA (Mossoró, RN, Brasil; 5°10'S, 37°10'W). O clima é típico do semi-árido, com 

uma  temperatura  média anual  de  27 °C. Este  centro tem cerca  de  150 cutias 

(Dasyprocta leporina), com um abate anual planejado para o controle da população. As 

carcaças foram destinadas a vários experimentos. Para o presente experimento, foram 

utilizados 9 cutias machos sexualmente maduros,  com uma média (±  DP) de idade e 

peso corporal de 30 ± 0,5 meses e 2,5 ± 0,2 kg, respectivamente. Os animais foram 
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isolados  das  fêmeas  seis  meses  antes  do  inicio  do  experimento,  e  mantidos  sob 

fotoperiodo natural de 12h. As cutias foram agrupadas e mantidas em uma baia coberta 

(4  x  5  m),  sendo alimentadas  com uma ração comercial  para  coelho,  com  13% de 

proteína bruta, 35% de  extrato  etéreo,  16% de  fibra  e 13% de  minerais.  Água  foi 

disponibilizada  ad libitum.  Dos 9 animais  utilizados,  5  animais  foram submetidos  a 

colheita de espermatozoides diretamente da cauda do epidídimo por lavagem retrógrada, 

enquanto outros 4 foram submetidos a eletroejaculação.

Coleta de espermatozoides 

Por via epididimária

Os animais foram mantidos em jejum por 12 h, contidos  com um puçá,  e 

pré-medicados  com administração  intramuscular  de 15  mg/kg de  cloridrato  de 

cetamina (Ketalar;  Pfizer,  São  Paulo,  Brasil) e  1 mg/kg de cloridrato de xilazina 

(Rompun;  Bayer, São  Paulo, Brasil).  Após 15 min, a anestesia foi induzida com a 

administração intravenosa de tiopental  sódico (Thiopentax;  Cristália,  São  Paulo, 

SP,  Brasil),  seguida de eutanasia  com cloreto de potássio intravenoso (1 mL/kg). 

Após constatada a morte do animal, foi realizada uma  incisão abdominal no sentido 

cranio-caudale os  testículos (incluindo o epidídimo e ducto  deferente proximais) 

foram  colhidos.  As  carcaças  foram posteriormente destinados  a  outros 

experimentos. Os  testículos e anexos foram  examinados para  excluir  qualquer 

patologia  e ainda  lavados em  solução  salina fisiológica.  Os  espermatozoides 

epididimários foram obtidos por lavagem retrógrada, como anteriormente descrito 

para cutias (FERRAZ  et al.,  2011).  Uma agulha de calibre  30 G ligada a uma 

seringa de plástico estéril foi inserida no canal deferente. Cada cauda do epidídimo 

foi sujeita a um fluxo retrógrado com 1,0 mL de solução (à temperatura ambiente), e 
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o fluido expelido foi recolhido em um tubo de plástico estéril de 10 mL. À medida 

que os ductos  epididimários tornaram-se distendidos,  incisões foram realizadas 

para melhorar a recuperação do fluido. Ambos os epididimos do mesmo animal 

foram  lavados com  diluente  à  base  de água  de  coco em  pó (ACP-109ºC; 

Biotecnologia ACP, Fortaleza, Brasil; 290 mOsm/L) dissolvido em água ultrapura.

Por eletroejaculação

Cada um dos 4 animais foi submetido ao mesmo protocolo de eletroejaculação. 

Primeiramente os animais foram contidos fisicamente em um puçá e anestesiados com 

administração  intramuscular  da  associação  de 35  mg/kg de  cloridrato  de  cetamina 

(Ketalar; Pfizer, São Paulo, Brasil) e 5 mg/kg de cloridrato de xilazina (Rompun; Bayer, 

São Paulo, Brasil), como previamente descrito para cutias (Mollineau et al. 2010).

Quando os animais mostraram sinais de despertar, 1/4 da respectiva dosagem foi 

administrada para mantê-los no estado anestésico. Durante o procedimento, um catéter 

endovenoso foi introduzido  na  veia cefálica para  fluidoterapia (solução  salina 

fisiológica a  0,9%),  e os parâmetros fisiológicos foram  monitorados.  Durante  o 

procedimento, os animais foram colocados em decúbito lateral.

A eletroejaculação foi realizada com o auxílio de uma aparelho que emitia ondas 

senoidais  acoplado  a  uma  sonda  contendo  eletrodos  em  aneis  (Autojac®,  Neovet, 

Uberaba,  Brazil),  conectado  a  uma  fonte  de  12  V.  Foi  realizado  um  protocolo  de 

estimulação serial que consistiu na realização de 3 ciclos de estimulação com intervalos 

de 5 min entre cada ciclo. O primeiro ciclo, consistiu em 10 estímulos de 2, 3 e 4 V 

sucessivamente; no segundo, foram 10 estímulos de 5, 6 e 7 V sequencialmente e no 

terceiro, forma mais 10 estímulos de 8, 9 e 10 V. Os ejaculados foram coletados em 

tubos plásticos e imediatamente avaliados.
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Avaliação dos parâmetros espermáticos

Todas as avaliações foram realizadas igualmente para as duas formas de colheita 

de  espermatozoides.  O  volume  obtido  foi  medido  com  uma  micropipeta.  A 

concentração espermática foi determinada usando uma câmara de contagem Neubauer. 

A motilidade espermatica e o vigor (força do batimento flagelar do espermatozoide em 

uma escala de 0 a 5) foram avaliados imediatamente usando um microscópio óptico 

com ampliação de   100 e 400 ×. Esfregaços corados com azul de bromofenol foram 

preparados usando 5 µL de sêmen, no intuito de avaliar a viabilidade espermática. Já 

para a análise da morfologia espermática, foi preparado uma lâmina corada com rosa de 

bengala, usando 5 µl de amostras contendo espermatozoides. Em ambas as análises, foi 

utilizada microscopia de luz (1000×) e foram contadas 200 células por lâmina (SILVA 

et al., 2011).  A integridade funcional da membrana plasmática dos espermatozoides foi 

avaliada por meio de sua resposta osmótica, utilizando o teste hiposmótico (HOS) com 

água destilada (0 mOsm/L) como solução hiposmótica (SANTOS et  al.,  2013).  Uma 

alíquota (0,01  ml)  de sémen foi diluída  em  solução  de hipo-osmótico  0,09  mL e 

mantida  em  um banho-maria  a 38 ° C.  Após 45 min,  uma  alíquota da  solução 

hiposmotica contendo os espermatozoides foi colocada sobre lâmina de vidro, coberta 

com uma lamínula e avaliada por microscopia de contraste de fase (400 ×).  Duzentos 

espermatozoides foram  examinados;  àqueles com uma  cauda enrolada foram 

considerados como tendo uma membrana funcional.

Criopreservação e descongelação de espermatozoides
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Para criopreservação das amostras, foi adotado um protocolo previamente descrito 

para  espermatozoides  epididimários  de  cutias  por  Silva  et  al.  (2011).  As  amostras 

contendo espermatozoides epididimários ou ejaculados foram inicialmente diluidas em 

ACP + 20% de gema de ovo e posteriormente, foram armazenadas em um recipiente 

com água (30 mL) a 27 ° C, seguindo-se período de equilíbrio durante 40 min a 15°C 

numa  caixa  isotérmica.  As  amostras  foram então  transferidas  para  uma  incubadora 

biológica com demanda de oxigênio (BOD) durante 30 min a 4°C. Após o resfriameto, 

ao diluente ACP + 20% de gema de ovo foi adicionado lentamente 12% de crioprotector 

(glicerol)  também a  5°C,  o que resultou numa concentração  final  de 6% de agente 

crioprotetor  no diluente.  A diluição  final  resultou  numa concentração  de  100 x 106 

espermatozoides/ mL. A motilidade espermática e vigor foram avaliados imediatamente 

após a adição do crioprotetor. As amostras foram envasadas em palhetas de 0,25 ml e 

colocadas  horizontalmente  numa  caixa  isotérmica  durante  5  min,  3  cm  acima  do 

nitrogênio  líquido  (N2).  Finalmente,  as  palhetas  foram armazenadas  em N2 líquido. 

Após 1 semana, as amostras foram descongeladas por imersão das palhetas em banho-

maria  a  37°C durante 1 min  (Silva et  al.,  2011).  As amostras  foram imediatamente 

avaliadas conforme relatado para os espermatozoides frescos. Além disso, a integridade 

da membrana plasmática do espermatozoide foi avaliada por sondas fluorescentes, bem 

como  foi  realizada  a  análise  computadorizada  (CASA) dos  parâmetros  cinéticos  da 

motilidade espermática.

Avaliação da integridade da membrana plasmática por sondas fluorescentes 

A integridade da membrana plasmática foi avaliada com uma solução contendo 

os  fluoroforos  6-diacetato  de  carboxifluoresceína  (0,46  mg  C-FDA  /  1  mL  de 
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dimetilsulfóxido) e iodeto de propídio (solução salina 0,9% PI / 1 ml 0,5 mg). Uma 

alíquota de 5 µL de amostras contendo espermatozoides descongelado foi diluída em 

em 20 µL de  solução  fluorescente.  Após  10  min,  as  amostras  foram avaliadas  por 

microscopia  de  epifluorescência  (Episcopic  Fluorescent  attachment  “EFA”  Halogen 

Lamp Set,  Leica,  Kista,  Sweden).  Para cada amostra  marcada com CFDA / PI,  200 

espermatozóides  foram  contados  e  classificados  como  apresentando  ou  não  um 

plasmalema  intacto.  As  membranas  celulares  marcadas  em  verde  (CFDA)  foram 

consideradas intactas,  enquanto que as marcadas  em vermelho (PI), ou parcialmente 

marcadas, foram considerados não-intactas, como validado para cutias (BEZERRA et 

al., 2014).

Analise computadorizada dos espermatozoides

As  amostras  descongeladas  foram  avaliadas  por  sistema  de  análise 

computadorizada de espermatozoides (CASA – IVOS 7,4G, Hamilton-Thorne Motility 

Analyser 2047 (HTM),  Hamilton-Thorne Research, Inc. Beverly,  MA,  EUA). As 

amostras  de  espermatozoides  (2  µL)  foram  colocadas em  uma  câmara  apropriada, 

deixadas em repouso durante 30 seg, mantidas a 37,0ºC, e examinadas num sistema de 

microscopia de  contraste  de  fase com iluminação estroboscópica.  As  configurações 

utilizadas  foram  aquelas  pré-estabelecida  para  outros  roedores,  no  caso  os 

camundongos,  sendo:  temperatura  de  37  ºC,   frame  rate,  60  frames/sec;  contraste 

mínimo, 50; straightness threshold, 70%; menor velocidade média de trajetória (VAP) 

cutoff, 5,0 µ/seg; VAP média cutoff, 0,0 µ/seg. Cinco campos não consecutivos foram 

aleatoriamente  escolhidos  e  analisados.  Os  parâmetros  analisados  foram número  de 

células contadas, motilidade total (%), motilidade progressiva (%), velocidade média de 

trajetória (VAP µm/seg), velocidade linear (VSL µm/sec), velocidade curvilinear (VCL 
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µm/sec),  amplitude  lateral  de cabeça  (ALH  µm),  freqüência  do batimento  de  cauda 

(BCF Hz), índice de progressão (STR %), e índice de linearidade (LIN %). Ainda, todos 

os espermatozóides foram classificados de acordo com quatro subpopulações: rápidos 

(VAP>MVV), médios (LVV <VAP> MVV), lentos (VAP<LVV) e estáticos.

Analise estatística

Os  dados  foram expressos  em média  ±  erro  padrão  e  checados  quanto  sua 

normalidade  pelo  teste  de  Shapiro–Wilk  e  quanto  homecedasticidade  pelo  teste  de 

Levene  usando  o  StatView  5.0.  Valores  expressos  em  porcentagem  foram 

transformados em arcoseno antes da análise. Comparação entre os espermatozoides de 

diferentes origens no tocante aos parâmetros espermáticos antes e após descongelação 

foram realizados  por  meio  de  ANOVA seguida  do  teste  t  de  Student.  O efeito  do 

método de coleta espermática sobre o vigor foi avaliado pelo teste não paramétrico de 

Mann-Whitney. Diferenças foram consideradas significativas quando P ≤ 0.05.

Resultados 

As  amostras  obtidas  imediatamente  após  a  eletroejaculação  e  colheita 

epididimária  apresentaram  diferenças  significativas  apenas  nos  parâmetros  de, 

concentração  espermática  e  integridade  de  membrana,  em que  as  amostras  obtidas 

diretamente do epidídimo se mostraram superiores (P ≤ 0,05) (Tabela 1).

Após o resfriamento e adição do crioprotetor, verificou-se redução significativa 

nos parâmetros de motilidade e vigor espermático, quando comparado às amostras a 

fresco  (P  ≤  0,05).  Contudo,  não  foi  observada  redução  semelhante  nos  mesmos 

parâmetros quando comparadas as amostras no momento da adição do crioprotetor a 

5ºC  e  imediatamente  após  a  descongelação.  (P  ≥  0,05).  Adicionalmente,  nenhuma 
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diferença significativa foi verificada entre os métodos de obtenção de espermatozoides 

durante as fases do processamento de criopreservação (P≥0,05) (Figura 1).

Tabela 1: Média e erro padrão dos parâmetros espermáticos de cutias (D. Leporina) 
obtidos por eletroejaculação e lavagem retrógrada da cauda do epidídimo.
Parâmetros espermáticos Eletroejaculação

(n = 4)

Coleta epididimária

(n = 5)
Volume (mL) 0,6 ± 0,1b 1,7 ± 0,1a

Concentração espermática 
(×106 espermatozoides/mL) 307,5 ± 69,6b 822,5 ± 85,0a

Motilidade espermática (%) 93,7 ± 4,7ª 96,2 ± 2,4ª

Vigor (0-5) 5,0 ± 0,0a 5,0 ± 0,0a 
Integridade de membrana (%) 74,0 ± 4,0b 90,5 ± 2,1ª 

Resposta osmótica (%) 66,2 ± 4,0a 79,7 ± 2,6ª
Espermatozoides normais (%) 77,2 ± 4,1a 80,7 ± 8,1ª

a,b Dentro da mesma linha sem superescrito comum, significa diferença estatística. (P ≤ 0,05) 

Figura 1: Médias e erros padrões da motilidade (à esquerda) e vigor  (à direta)  dos 
espermatozoides de cutias (Dasyprocta leporina) coletados por eletroejaculação (n = 4) 
e  lavagem  retrógrada  do  epidídimo  (n  =  5)  durante  o  processo  de  congelação  e 
descongelação.

 
*significa  diferença  estatística  (P  ≤ 0,05),  entre  as  etapas do processo de criopreservação  comparado ao grupo 

controle (fresco) para ambas as formas de obtenção de espermatozóides.

Após  a  descongelação  (Tabela  2  e  3),  não  foram  observadas  diferenças 

estatísticas  entre  os  espermatozoides  de  diferentes  origens  (P≥0,05)  no  tocante  à 

avaliação clássica dos parâmetros espermáticos, bem como na análise computadorizada. 

Tabela 2: Média e erro padrão dos parâmetros espermáticos de cutias (D. Leporina) 
obtidos por eletroejaculação e lavagem retrógrada do epidídimo, após descongelação.
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Parâmetros espermáticos* Eletroejaculação

(n=4)

Coleta epididimária

(n=5)
Motilidade espermática (%) 31,2±14,2 25,0±10,9

Vigor (0-5) 2,2±0,7 2,4±0,8
Integridade de membrana (%) 24,7±11,1 24,0±9,0

Resposta osmótica (%) 23,2±1,9 25,6±5,6
Viabilidade (%) 22±8,6 34,8±12,6

Espermatozóides normais (%) 69,2±1,4 70,8±4,4
* P > 0,05

Tabela  3:  Média  e  erro  padrão  dos  parâmetros  de  motilidade  por  análise 
computadorizada (CASA) dos espermatozoides congelados e descongelados de cutias 
(D. Leporina) obtidos por eletroejaculação e por lavagem retrógrada do epidídimo. 
Parâmetros espermáticos* Eletroejaculação

(n = 4)
Coleta epididimária

(n = 5)
Motilidade total (%) 16,7 ± 8,2 24,8 ± 12,0 
Motilidade progressiva (%) 4,5 ± 2,5 6,8 ± 4,6
VAP (µm/seg) 33,1 ± 8,2 41,2 ± 10,2
VSL (µm/seg) 26,1 ± 6,7 35,4 ± 9,8
VCL (µm/seg) 58,7 ± 10,5 63,2 ± 9,5
LIN (%) 6,4 ± 3,2 4,5 ± 1,4
STR (%) 37,4 ± 0,9 36,8 ± 1,0
ALH (µm) 69,7 ± 1,6 74,8 ± 3,2
BCF (Hz) 39,7 ± 1,7 44,6 ± 5,2
Subpopulações
     Rápidos (%) 5,7 ± 3,0 7,4 ± 5,2
     Médios (%) 12 ± 4,1 17,6 ± 7,1
     Lentos (%) 0,7 ± 0,4 0,8 ± 0,3
     Estáticos (%) 82,5 ± 6,5 74,4 ± 0,3

* P > 0,05

Discussão

O presente trabalho consiste no primeiro em que se descreve o efeito do método 

de colheita de espermatozoides, eletroejaculação ou lavagem retrógrada do epidídimo, 

sobre a eficiência de um protocolo de criopreservação espermática em cutias. De modo 

geral  não  houve  diferença  significativa  entre  os  métodos  de  coleta  sobre  a 

criopreservação de espermatozoides de cutias, o que possibilita a aplicação direta do 



109

protocolo  de  criopreservação  já  desenvolvido  para  espermatozoides  epididimários 

diretamente aos do ejaculados.  

No tocante aos parâmetros espermáticos das amostras, foi observado que logo 

após a recuperação usando a lavagem retrógrada do epididimo, os valores obtidos  no 

presente estudo foram superiores aos descritos por Ferraz et al. (2011).  Esses autores, 

usando  solução  fisiológica  (NaCl  0,9%),  obtiveram  concentração  de 748 ×  106 

espermatozoides / mL, apresentando 86,5% de motilidade e 4,6 de vigor, ao passo que, 

no  presente  trabalho,  foi  obtida  concentração  espermática  de   822  x  106 

espermatozoides/mL, com 96,1% de células móveis e 5,0 de vigor, sendo  utilizado o 

ACP 109c como solução de lavagem. Os resultados obtidos nos dois trabalhos divergem 

possivelmente  pela  diferença  de  manejo  os  quais  os  animais  são  submetidos  e  na 

composição dos meios utilizados na recuperação dos espermatozoides; onde o ACP é 

composto  por proteínas,  açúcares,  vitaminas,  gorduras  neutras,  indutores da  divisão 

celular e vários electrólitos (BLUME e MARQUES, 1994) os quais favorecem uma 

maior  qualidade  espermática,  características  essas  não  observadas  na  solução 

fisiológica. 

Silva et al.  (2011), utilizando diluente ACP 109c na lavagem retrógrada para 

mesma espécie, obtiveram resultados semelhantes ao presente estudo nos valores para a 

motilidade  (96,1%  vs 91,5%)  e  vigor (5,0 vs 4,7).  Vale  ressaltar  que  em  ambos 

experimentos, os animais utilizados eram oriundos do mesmo centro de pesquisa, sendo 

submetidos  ao  mesmo  manejo  alimentar,  sanitário  e  reprodutivo. Desta  forma,  os 

parâmetros espermáticos  foram  influenciados  apenas  pela  variação individual  dos 

animais.

A partir do uso da eletroejaculação, os valores espermáticos obtidos consistiam 

em volume de 0,6 mL, concentração de 307 x 106 espermatozoides/mL e motilidade de 



110

93%. Contudo, Mollineau et al.  (2010) utilizando o mesmo método de colheita para 

mesma espécie de cutias, obtiveram volume menor (0,29 mL) e maior concentração 697 

x 106 espermatozoides/mL, com motilidade de 62% . De cordo com Ashworth et al. 

(1994) as diferenças existentes nos trabalhos citados, podem estar relacionadas à relação 

concentração espermática/volume, cujo efeito negativo deve-se  à pouca quantide de 

nutrientes  (frutose)  presentes no plasma seminal  em pequenos volumes obtidos,  que 

pode  não  ser  suficiente  para  fornecer  suprimento  a  uma  alta  concentração  de 

espermatozoides obtidos.

Diferenças  significativas  foram  observadas  nos  valores  de  concentração 

espermática  e  integridade  de  membrana,  quando  se  compara  as  técnicas  de 

eletroejaculação e lavagem retrógrada. A diferença na concentração espermática obtida 

entre os dois métodos de coleta (822,5 ± 85,0 vs 307,5 ± 69,6) se deve em função do 

armazenamento de espermatozoides da cauda do epidídimo permitir maior acúmulo de 

espermatozoides  maduros  (JONES,  1998),  permitindo  a  recuperação  de  um  maior 

número  de  células  espermáticas,  em  comparação  a  outros  métodos  de  colheita 

(MARTINEZ-PASTOR et al., 2006; MONTEIRO et al., 2011). Além disso, a técnica 

de  eletroejaculação  apresenta  alta variabilidade  nos  resultados devido  a  inúmeros 

fatores,  como  a  variação  individual,  estresse,  resposta  à anestesia,  e  resposta  à 

estimulação  (MARTINEZ  et  al.,  2008).  Adicionalmente,  uma  maior  estimulação 

elétrica na região das glândulas anexas promovem aumento nos componentes do plasma 

seminal  tornando  o  sêmen  mais  diluído  (TERCIGLIOLU  et  al.,  2002;  JIMÉNEZ-

RABADÁN et al., 2012; MARTINEZ et al., 2008).

No que se refere à integridade de membrana após obtenção dos espermatozoides, 

mudanças  no  conteúdo e  composição  de lípidos  da  membrana plasmática,  além da 

aquisição de proteínas que ocorrem quando os  espermatozoides entraram em contato 
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com plasma seminal, durante  a  ejaculação,  provavelmente,  aumentam  a  fluidez  da 

membrana  plasmática,  o  que  pode  resultar  em  maiores  danos  estruturais  no 

espermatozoide  ejaculado  (JOHNSON  et  al.,  1980;  BARRIOS  et  al.,  2000).  Em 

consequência,  espermatozoides  ejaculados  que  sofrem  alteraçôes  na  membrana, 

antecipam a capacitação e reação acrossômica, o que reduz a quantidade de membranas 

íntegras  nas amostras  obtidas  por  eletroejaculação (YULNAWATI et  al.,  2010). No 

presente trabalho, os resultados para integridade membrana nas amostras obtidas por 

eletroejaculação  (74±4,0),  foram  inferiores  aos  observados  por  lavagem  retrógrada 

(90,5±2,1). Dados semelhamentes foram observados em estudos com outras espécies 

como  bubalinos  (YULNAWATI  et  al.,  2010),  ovinos  (ÁLVAREZ  et  al.,  2012)  e 

carneiros  guira  (MARCO-JIMENEZ et  al.,  2008).  Porém,  em outras  espécies  como 

felinos (TEBET et al., 2006), equinos (MARTINEZ et al., 2008) e cervos (Iberian red 

deer)  (MONTEIRO  et  al.,  2011), os  valores  para  integridade  de  membrana 

apresentaram similaridade em ambas técnicas de obtenção de espermatozoides. 

A porcentagem de espermatozoides móveis consiste em um dos parâmetros mais 

importantes  para determinar  a  qualidade  espermática bem como,  sua utiliuzação em 

biotécnicas (CARY et al.,  2004).  Para esta avaliação,  no presente estudo não foram 

encontradas  diferenças  entre  os  métodos  de  obtenção  de  espermatozoides 

(eletroejaculação vs coleta epididimária). Resultados semelhantes foram observados em 

outras espécies como felinos(TEBET et al.,  2006), ovinos (ALVAREZ et al.,  2012), 

bovinos (ALAPATI et al., 2009) e cervos Iberian red deer (MARTINEZ et al., 2008). 

No entanto, em equinos, bubalinos e suínos as amostras obtidas  por eletroejaculação 

obtiveram motilidade superior as obtidas direto do epididímo (MONTEIRO et al., 2011; 

YULNAWATI et al., 2010; MATÀS et al., 2010). 
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Yulnawati et al. (2010) afirmam a existência de uma alta correlação negativa 

entre a densidade dos espermatozoides e motilidade o que leva a uma maior motilidade 

das  amostras  ejaculadas,  tendo  em  vista  a  presença  do  plasma  seminal  reduzir  a 

densidade  espermática  favorecendo  a  movimentação.  Da  mesma  forma,  o  uso  de 

soluções diluentes  rica em açúcares e substâncias tamponantes também possuem  um 

papel importante no aumento da motilidade espermática, o que pode ter levado a uma 

melhora  dos  parâmetros  nas  amostras  obtidas  por  lavagem  retrógrada  no  presente 

estudo. 

Após a adição do crioprotetor à temperatura de 5ºC, foi observada uma redução 

nos  valores  da  motilidade  espermática  e  vigor  nas  amostras  de  ambos  os  grupos, 

quando comparadas  com as  mesmas  amostras  imediatamente  após a  obtenção.  Este 

efeito negativo sobre a motilidade pode ser consequência da redução da temperatura, o 

que pode ter induzido a formação de espécies reativas de oxigénio (ROS), causando 

danos  a membrana espermática e organelas, interferindo na atividade enzimática dos 

mesmos  (BUKAC et  al.,  2009).  Os  resultados  do presente  estudo se  assemelham a 

estudos  realizados  em  outros  roedores,  como  ratos,  cuja  exposição  a  baixas 

temperaturas  (22ºC,  10ºC  e  4ºC)  por  30  min  promove  diminuição  na  motilidade 

espermática  (VARISLI  et  al.,  2009).  De  modo  similar  em  chinchilas  (Chinchilla  

lanigera),  observa-se  redução  na  motilidade  espermática  quando  as  amostras  são 

submetidas  a baixa temperatura (4ºC).  Contudo,  neste último trabalho,  o período de 

resfriamento  foi  superior  ao  do  presente  trabalho  (24  h  vs  1,5  h)  respectivamente 

(CARRASCOSA et al., 2001).

Avaliando  os  parâmetros  espermáticos  subjetivamente  ou  de  forma 

computadorizada (CASA) após descongelação, observa-se que o método de coleta não 

influenciou a qualidade espermática durante a criopreservação tendo em vista não ter 
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apresentado diferenças significativas em nenhum dos parâmetros analisados (P≥0,05). 

Isso  denota  a  possibilidade  de  adaptar  o  protocolo  de  criopreservação  usado  em 

espermatozoides epididimários para o ejaculado. 

As  análises  subjetivas  das  amostras  obtidas  diretamente  do  epidídimo 

demonstram  parâmetros  espermáticos  de  motilidade,  vigor  e  espermatozoides 

morfologicamente normais similares aos encontrados por Silva et al. (2011), usando o 

mesmo método de coleta  na mesma espécie  de cutia.  Já os resultados  das amostras 

obtidas  por  eletroejaculação  analisados  após  a  descongelação  se  apresentaram 

superiores aos descrito por MOLLINEAU et al. (2010), na mesma espécie. Porém esses 

autores utilizaram diluentes e forma de congelação diferentes.  No que diz respeito à 

análise  computadorizada,  ao nosso conhecimento  esse é  o  primeiro  estudo sobre  os 

parâmetros espermáticos pós-descongelação de cutias com auxílio de computador.

Em diversas espécies já foram realizados estudos nos quais foram avaliados o 

efeito do método de obtenção de espermatozoides sobre os parâmetros espermáticos pós 

descongelação. Diferentemente do presente trabalho, em ovinos e bovinos foi observada 

influência do método de coleta nos parâmetros de motilidade total e progressiva, em 

alguns parâmetros da cinética espermática (VAP, VSL, VCL e linearidade), bem como 

na viabilidade e alterações no acrossoma, onde as amostras coletadas diretamente do 

epidídimo  apresentaram  melhores  resultados  após  processo  de  congelação  e 

descongelação (GARCIA-ALVAREZ et al., 2009; ALVAREZ et al., 2012; ALAPATI 

et al., 2009). Por outro lado, espécies como felinos, equinos e bubalinos, similarmente 

aos  nossos  resultados  não  apresentaram  influência  do  método  de  obtenção  de 

espermatozoides após descongelação nos parâmetros de motilidade total e progressiva 

bem como na  cinética  espermática  (TEBET et  al.,  2006;  MONTEIRO et  al.,  2011; 

YULNAWATI et al., 2010).
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Alguns  estudos  têm demonstrado que  amostras  oriundas  de  eletroejaculação 

apresentam  menor resistência do  que os  espermatozqides epididimários quando 

submetidos a condições de estresse criobiológico, como refrigeração, estresse osmótico, 

além da adição e remoção de agente crioprotetor (VARISLI et al., 2009a). Mudanças no 

conteúdo e composição de lípidos da membrana do plasma  e aquisição de proteínas que 

ocorrem quando os espermatozoides entraram em contato com plasma seminal durante a 

ejaculação,  resultam  em  uma  menor  resistencia  dos  espermatozoides  ejaculados  ao 

choque frio  (HAFEZ e HAFEZ 2000;  MONTEIRO et  al.,  2011).  Adicionalmete,  os 

componentes  do plasma seminal  são frutose,  sorbitol,  acido  citrico,  inositol,  gliceril 

fosfatidilcolina  (GPC)  e  ergotionina,  alem  de  sódio,  cálcio,  magnésio  e  cloretos 

(HAFEZ e HAFEZ 2000), os quais são importantes para membrana, sendo utilizados 

como fonte de energia para geração de ATP, levando a um movimento mais ativo dos 

espermatozoides ejaculados em comparação aos epididimários. 

Até o presente momento, a composição exata do plasma seminal de cutia ainda 

não foi descrita. Porem estudos preliminares mostram uma grande quantidade de ácido 

cítrico (1877±147 mg/dl) e frutose (256.86±63.54 mg/dl) e uma presença abundante de 

proteinas de baixo peso molecular representando 59% do total de proteínas do plasma 

seminal  de  cutias.  Isso  leva  a  necessidade  de  realizar  de  forma  mais  detalhada  a 

caracterização da composição do plasma seminal dessa espécie. (MOLLINEAU et al., 

2008; MARTINS et al., 2013)

A resposta  osmótica  positiva   que  indica  membrana  citoplasmática  íntegra 

possui  correlação  positiva  com  a  motilidade,  viabilidade,  sugerindo  metabolismo 

normal  da  célula,  pois  permite  o  transporte  adequado  de  subtrato  e  eletrólitos  pela 

membrana  (RIZAL et  al.,  2003).  Vale  ressaltar  que,   a  membrana  intacta  atua  no 

processo  de  fertilização,  como  a  capacitação,  reação  acrossomal  e   ligação  dos 
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espermatozoides na superfície do oócito (JEYENDRAN et al., 1994).  De acordo com 

Yulnawati et al. (2010), alteração na integridade da membrana do espermatozoide pode 

ser  ocasionada  por  uma  mudança  na  pressão  osmótica  durante  o  processo  de 

congelação,  onde  os  espermatozoides  oriundos  do epidídimo  tendem a  serem mais 

resistentes a essa mudança causada pela redução da temperatura do que os ejaculado 

(HARSHAN et al., 2005).

Diante disso, no presente trabalho, após o processo de congelação, foi verificado 

que as amostras obtidas por eletroejaculação e lavagem retrógrada não apresentaram 

diferenças  em nenhum dos parâmetros  e que os resultados alcançados são iguais ou 

superiores  aos  obtidos  por  outros  autores  na  mesma  espécie.  Isso  demostra  a 

possibilidade de aplicação diretamente, com sucesso, o protocolo de criopreservação de 

espermatozoides  epididimarios  de  cutias  (Dasyprocta  leporina)  para  ejaculados  da 

mesma espécie.
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CONCLUSÕES

1.  O uso de um aparelho  de  eletroejaculação  contendo sonda em anéis  com 

emissão de ondas senoidais associado com protocolo de estimulação em série, promove 

um incremento  na  eficiência  da  obtenção  de  sêmen  por  eletroejaculação  em cutias 

(Dasyprocta leporina).

2. Surgere-se o uso de dimetilsulfóxido como crioprotetor alternativo ao glicerol 

para  criopreservação  de  espermatozóides  epididimários  de  cutias  (Dasyprocta  

leporina).

3.  O  método  de  obtenção  de  espermatozoides  (eletroejaculação  vs  lavagem 

retrógrada do epididímo) não influencia na qualidade espermática pós descongelação 

em cutias.
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PERSPECTIVA

Espera-se ter contribuido com aquisição de informações relacionadas à fisiologia 

reprodutiva e tecnologia de sêmen das cutias (Dasyprocta leporina). Estas informações 

são importantes para uma aplicação futura em sistemas de produção sustentáveis desta 

espécie.

Dentre  os  avanços  tecnológicos,  a  geração  dos  referidos  conhecimentos 

supracitados contribui para a formação de bancos de germoplasma de material genético 

masculino de cutias, o qual poderá ser utilizado tanto para a conservação da referida 

espécie, como também para um futuro intercâmbio de material genético de alto valor 

zootécnico entre diferentes criatórios. Salienta-se que muito pouco é ainda conhecido 

sobre a biologia reprodutiva desta espécie, e a presente tese representa um dos passos 

iniciais  para  sua  exploração  científica,  fornecendo  conhecimentos  básicos  a  serem 

utilizados,  futuramente,  em  outras  biotécnicas,  como  a  inseminação  artificial  ou  a 

produção in vitro de embriões. Para tanto, são necessárias, por exemplo, a realização de 

testes de interção in vitro de espermatozóides-oócito, bem como de estudos relacionados 

à  identificação  de  proteínas  do  plasma  seminal  como  marcadores  da  qualidade  e 

congelabilidade do sêmen das cutias.



122

ANEXOS



123

Confirmação da submissão do artigo de revisão contido na revisão de literatura, para 

Revista Brasileira de Reprodução animal.



124

Confirmação de submissão do artigo original presente no capítulo 1, para revista The 

Veterinary Journal.



125

Confirmação  de  submissão  do  artigo  original  presente  no  capítulo  2,  para  revista 

Cryobiology.



126



127



128



129



130



131



132



133



134


