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Resumo: O estresse térmico causado pela criopreservação promove uma mudança no metabolismo 

energético celular. O estresse oxidativo ocorre não apenas devido à extensa remoção do plasma seminal e 

sua função antioxidante, como também pelo aumento das espécies reativas de oxigênio, que estão 

principalmente relacionadas à redução da motilidade espermática. O objetivo deste estudo foi identificar 

se a adição do flavonóide ao diluente para congelamento tem efeito sobre os parâmetros físicos e 

morfológicos do sêmen bovino. Ejaculados foram coletados de dois touros sexualmente maduros que 

após a realização da análise e motilidade foram submetidos ao processo de criopreservação com diluente 

TRIS-gema glicerol, adicionando ou não as concentrações 25, 50 e 100 uM de quercetina. Houve 

superioridade na motilidade total média pós-descongelamento e após o teste de termorresistência (TTR) 

pós-descongelamento na concentração de 25 uM. Estudos mais precisos estão sendo realizados para 

estabelecer a concentração ótima a ser usada. 
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USE OF QUERCETIN IN BOVINE SEMEN CRYOPRESERVATION 

 

Abstract: The thermal stress caused by cryopreservation promotes a change in cellular energy 

metabolism. Oxidative stress occurs not only due to the extensive removal of seminal plasma and its 

antioxidant function, as well as by increased reactive oxygen species, which are mainly related to 

reduction in sperm motility. The objective of this study was to identify whether the addition of the 

flavonoid to the diluent for freezing has an effect on physical and morphological parameters of bovine 

semen. Ejaculates were collected two sexually mature bull that after the performed analysis and motility 

force were subjected to cryopreservation process with TRIS-yolk glycerol diluent, adding or not the 

concentrations 25, 50 and 100 uM of quercetin. There was a superiority in mean total motility post-thaw 

and after post-thaw thermoresistance test (TTR) at 25 uM concentration. More accurate studies are 

being carried out to establish the optimum concentration to be used. 
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Introdução 

A criopreservação de sêmen proporciona uma série de vantagens, dentre elas é possível citar o 

armazenamento do material genético por tempo indeterminado, redução de custos com aquisição e 

transporte de reprodutores, rápida difusão de material genético entre locais distantes e a diminuição da 

propagação de doenças sexualmente transmissíveis entre rebanhos. No entanto, o processo de congelação 

e descongelação resulta na perda de considerável número de espermatozoides, o que pode comprometer o 

objetivo final, que é a fecundação do oócito (Leite et al., 2011). 

O estresse térmico causado pela criopreservação modifica o metabolismo energético da célula e, 

além disso, a diluição do sêmen pode reduzir a capacidade antioxidante do plasma seminal (Bustamante-

Filho et al., 2006). Quando a presença de espécies reativas de oxigênio (ERO’s) supera a capacidade de 

neutralização do meio pelas substâncias antioxidantes, ocorre o estresse oxidativo, que por sua vez está 

relacionado com a diminuição da motilidade e aumento de lesões espermáticas. 

O polifenol quercetina possui grande quantidade de grupos hidroxila em sua estrutura, tornando-o 

um potente antioxidante natural encontrado em grandes quantidades nas frutas, verduras e chás. Esse 

antioxidante apresenta a capacidade de estabilizar os radicais superóxido (O2ˉ) e o radical hidroxil (OH-) 

(Silva, 2016). 

O presente experimento teve por finalidade identificar se a adição de quercetina ao meio diluente 

para congelamento de sêmen exerce efeito sobre os parâmetros físicos e morfológicos do sêmen bovino. 
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Material e Métodos 

Foram utilizados dois touros Bos indicus (um Gir e um Nelore), com idade entre 24 e 36 meses, 

previamente submetidos ao exame andrológico, cujas características seminais macroscópicas e 

microscópicas estavam de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Manual para Exame Andrológico 

e Avaliação de Sêmen Animal. Foi coletado um ejaculado por animal, envasadas 40 palhetas de 0,5 mL 

para cada touro, contendo 40 milhões de espermatozoides viáveis por palheta. As palhetas foram 

distribuídas igualmente em quatro tratamentos experimentais: T1 (CONTROLE – sêmen+TRIS-gema 

glicerol); T2, T3 e T4 – 25, 50 e 100 μM de quercetina, respectivamente. 

Após o envase, as palhetas passaram pelo processo automático de refrigeração e criopreservação 

na máquina TK 4000®. 

Após o descongelamento, as amostras foram submetidas à análise de cinética espermática através 

do sistema SCA® (Sperm Cell Analyser) ajustado para a espécie bovina. Os parâmetros avaliados: 

motilidade total (MT), motilidade progressiva (MP), velocidade média de percurso (VAP), velocidade 

linear (VSL), velocidade curvilínea (VCL), amplitude de deslocamento lateral da cabeça (ALH), índice 

de linearidade (LIN - [VSL/VCL]X100), retilinearidade (STR - [VSL/VAP]X100), frequência de 

batimento flagelar (BCF) e oscilação (WOB). Em seguida as amostras foram submetidas ao Teste de 

Termo-Resistência rápido (TTR), incubando-se as mesmas a 46°C por 30 minutos, com posterior 

avaliação nas mesmas características previamente realizadas. 

A análise final baseou-se nas avaliações descritivas dos dados. As médias e o desvio padrão foram 

obtidos para cada variável analisada, de acordo com os grupos experimentais. 

 

Resultados e Discussão 

A avaliação pós-colheita apresentou média de 90% de espermatozoides móveis e vigor 3. Tais 

valores sofreram pouca oscilação após a adição das diferentes concentrações de quercetina, indicativo de 

que a incorporação imediata dos mesmos não causa danos ao sêmen. 

Os valores da análise de cinética espermática pós descongelação e pós TTR encontram-se na 

tabela 1. 

 

Tabela 1. Resultados da análise computadorizada (média + desvio padrão) pós-descongelação e pós-

TTR do sêmen bovino com adição de diferentes concentrações de quercetina 
Variável Controle 25 μM 50 μM 100 μM 

 PDa TTRb PD TTR PD TTR PD TTR 

VCLc 33,86+3,2 22,38+2,6 27,37+4,3 24,15+3,8 30,54+1,3 18,29+2,3 32,6+0,6 18,81+3,6 
VSLd 10,78+2,1 6,87+2,5 9,05+0,5 6,39+3,4 10,29+0,4 4,35+0,1 12,02+1,6 4,46+0,8 

VAPe 17,89+1,9 11,69+2,2 14,95+1,9 11,72+3,6 16,77+0,2 7,89+0,9 18,07+1,3 8,65+0,9 

LINf 31,69+3,2 30,25+7,6 33,33+3,3 25,64+10,1 33,76+2,6 24,00+3,6 36,83+4,3 24,56+8,9 

STRg 59,96+5,3 57,80+10,6 60,85+4,4 52,47+13,4 61,41+2,8 55,51+7,4 66,38+4,1 52,3+14,5 

WOBh 52,82+0,7 52,00+3,6 54,73+1,5 47,97+7,1 54,94+1,7 43,19+0,7 55,39+3 46,4+4,1 
ALHi 2,82+0,0 1,75+0,03 2,53+0,4 1,79+0,1 2,38+0,3 1,26+0,6 2,31+0,1 1,64+0,8 

BCFj 7,89+1,5 8,43+2,6 7,66+1,7 5,14+5,4 7,96+1,7 2,36+0,3 8,65+0,6 3,95+2,8 

Legenda: a= Pós-descongelação; b= Pós-TTR; c= Velocidade Curvilínea (μm/s); d= Velocidade Linear (μm/s); e= Velocidade 
Média do Percurso (μm/s); f= Índice de Linearidade (%); g= Retilinearidade (%); h= Oscilação (%); i= Amplitude de 

Deslocamento Lateral da Cabeça (μm); j= Frequência de Batimento Flagelar (Hz). 

 

Após a descongelação, a média para os valores de motilidade total foi ligeiramente maior na 

concentração 25 µM do que no tratamento controle. Analisando os valores máximos para a mesma 

variável, T2 e T3 superaram o tratamento controle, com atenção novamente para a concentração de 25 

µM, com valor de 40,66% enquanto o tratamento controle permaneceu com 33,49% de motilidade total. 

Comparando os tratamentos T2, T3 e T4, os maiores valores foram alcançados em T2 e os mesmos 

tenderam a decrescer conforme a concentração de quercetina aumentou. 

Após submeter as amostras ao TTR, o presente experimento demonstrou, ainda com relação à 

variável motilidade total, que o valor máximo de T2 continuou maior do que todos os demais tratamentos. 

No entanto, comparando apenas T2, T3 e T4, observou-se uma diferença com relação à avaliação 

realizada após o descongelamento, em que T2>T3>T4. Após o TTR, a curva decresceu de maneira 

diferente, sendo T3 o mais prejudicado. Assim, a sequência foi T2>T4>T3. 

Silva et al. (2012) avaliaram a adição de quercetina ao meio TRIS-gema, nas concentrações 5, 10, 

15 e 20 g/mL na espécie ovina. A adição dos tratamentos não afetou a motilidade progressiva, o vigor, a 
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integridade do acrossoma ou integridade da membrana plasmática. 

A fim de determinar o efeito desse flavonoide no sêmen caprino, Silva et al. (2016) utilizou as 

concentrações 15, 25, 50, 75 e 100 μM de quercetina no meio para congelamento e avaliou as amostras 

no momento do descongelamento e 1 hora após incubação. Verificou-se que as amostras contendo 100 

μM tiveram um índice de oscilação menor do que o grupo controle no momento do descongelamento. 

Após a incubação, a motilidade total dos tratamentos com 15, 50 e 75 μM de quercetina, assim como a 

integridade de membrana plasmática em todas as concentrações foi menor do que a avaliação anterior. 

Por outro lado, a linearidade das amostras de sêmen tratadas com 100 μM e a retilinearidade daquelas 

tratadas com 75 μM e 100 μM de quercetina foram menores no momento do descongelamento do que há 

uma hora após. 

Também avaliando o incremento da quercetina para motilidade espermática, integridade e 

viabilidade de membrana espécie bovina, Sales (2017) adicionou as concentrações 10, 15 e 25 µM, ao 

diluente de criopreservação, para refrigeração de sêmen obtido de epidídimo. Não foi observada diferença 

significativa para os parâmetros avaliados, exceto para motilidade espermática, que teve resultado inferior 

quando adicionada a concentração de 25 µM. 

 

Conclusões 

Conclui-se que o emprego da quercetina como antioxidante pode ser favorável para a manutenção 

dos parâmetros espermáticos após a criopreservação. Porém, há necessidade de estudos mais apurados 

para o estabelecimento da concentração ótima a ser utilizada. 
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