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ABSTRACT

Background: Antioxidants are molecules or substances able to convert the reactive oxygen species (ROS) in water, preventing
its overproduction. In an attempt to reduce or eliminate oxidative stress during cryopreservation, antioxidants, especially
catalase and trolox®, have been added to the freezing medium to maximize cell survival after the process of freezing / thawing.
These substances have been used mainly in the cryopreservation of semen, embryos and oocytes. Given the importance of
adding these agents in cryopreservation of mammal germ cells, this review aims to describe issues related to the addition of
catalase and trolox® for maintaining the viability of these cells in the cryopreservation process.
Review: Numerous protocols for germ cells cryopreservation have achieved satisfactory results in different species, although
some points of these protocols still require adjustments in order to succeed in the repeatability of results. Cryopreservation can
affect negativelly cell and / or tissues viability by several factors, including the formation of intracellular ice crystals, solution
effect and toxicity caused by the inappropriate use of cryoprotective agents. Currently, several studies have emphasized the
damage caused by the formation of ROS during cryopreservation processes, leading to oxidative stress. ROS formed during the
cryopreservation process can degrade essential molecules to cells, including the polyunsaturated lipids present in the cell
membrane (lipid peroxidation), leading them to death. In order to prevent oxidative stress that occurs during cryopreservation,
N
some researchers have tested the addition of antioxidants to the freezing medium in order to achieve higher rates of cell
survival after the thawing process. Antioxidants are substances that can neutralize ROS, thus reducing its power of chemical
reaction. These substances act by two systems: a non-enzymatic, including various hydrophilic and lipophilic compounds
such as α-tocopherol, and an enzyme, which is usually the first system to act in the cell, such as catalase. Antioxidants can act
in two ways, i.e., repairing the injuries occurred, or even more efficiently, eliminating the ROS before they cause damage to
cells, as is the case of α-tocopherol and catalase. Because of its great importance, these antioxidants (catalase and α-tocopherol,
and its analogue trolox®) have been tested successfully in cryopreservation protocols and in vitro culture, especially in semen,
embryos and oocytes. However, the use of these agents should be studied carefully, since some studies have demonstrated
dose-dependent toxicity.
Discussion: Cryopreservation is a technique that guarantees the preservation of gametes, for an indefinite period, to later use
in assisted reproductive technologies. However, the application of this technique can lead to oxidative stress, mainly due to
lipid peroxidation and consequently irreversible cell damages. An alternative to the elimination or reduction of these effects
is the addition of antioxidants such as catalase and trolox® in cryopreservation protocols, which has shown promising results
to increase the rate of cell viability after thawing. However, further studies are needed in this area to determine the type and the
optimal concentrations of these substances for each structure to be cryopreserved.
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utilizado; tipo e estágio de desenvolvimento da estrutura a ser criopreservada; escolha do tipo e concentração do(s) agente(s) crioprotetor(es), bem como
o tempo de exposição a esses agentes, antes da
criopreservação [89].
O processo de criopreservação pode afetar a
estrutura e o metabolismo celular [100] devido à produção excessiva de espécies reativas ao oxigênio (do
inglês Reactive Oxigen Species - ROS), comprometendo a sobrevivência celular pós-descongelação. Na
tentativa de minimizar e/ou eliminar os possíveis danos provocados pela produção de ROS durante a
criopreservação, alguns autores têm testado a adição
de agentes antioxidantes ao meio de congelação
[30,96].
Tendo em vista a importância da adição de
agentes antioxidantes na criopreservação de células
germinativas de mamíferos, a presente revisão abordará aspectos relacionados aos fundamentos da
criobiologia; danos implicados no processo de
criopreservação, enfatizando o estresse oxidativo e a
peroxidação lipídica; espécies reativas ao oxigênio e
adição de agentes antioxidantes na solução de congelação, destacando a ação da Catalase, do αtocoferol e do seu análogo hidrossolúvel Trolox®.

I. INTRODUÇÃO
II. IMPORTÂNCIA DA CRIOBIOLOGIA PARA A REPRODUÇÃO ANIMAL E FUNDAMENTOS BÁSICOS
1. Etapas da criopreservação
III. DANOS IMPLICADOS NO PROCESSO DE
CRIOPRESERVAÇÃO
1. Formação de gelo intracelular
2. Efeito solução
3. Toxicidade dos ACP
4. Estresse oxidativo
4.1. Peroxidação Lipídica
IV. ANTIOXIDANTES E SUA IMPORTÂNCIA PARA A
VIABILIDADE DAS CÉLULAS GERMINATIVAS E
EMBRIÕES
1. Catalase
2. α-Tocoferol
2.1. Trolox®: análogo hidrossolúvel do α-tocoferol
V. CONSIDERAÇÕES FINAIS
VI. REFERÊNCIAS
I. INTRODUÇÃO

O processo de criopreservação tem como princípio a utilização de temperaturas superbaixas como
uma estratégia para a privação de energia resultando
na preservação de forma eficiente da estrutura e função de células e tecidos vivos [12]. Para isso, a
criopreservação exige a exposição de células isoladas e/ou tecidos à substâncias crioprotetoras antes
do processo de redução da temperatura propriamente dito, geralmente denominado período de equilíbrio. Durante o período de equilíbrio, as substâncias
ou agentes crioprotetores substituem a água presente
no meio intracelular através de um gradiente osmótico
[80], conferindo, dessa forma, desidratação e,
consequentemente, maior proteção celular.
Vários estudos têm demonstrado o êxito na
criopreservação de células germinativas femininas
como oócitos maturos inclusos em folículos antrais
[23,24,46] ou imaturos oriundos de folículos préantrais, isolados [4] ou in situ [17,22,55,73,82], isto
é, presentes no tecido ovariano. Outros estudos têm
registrado, inclusive o nascimento após a
descongelação de oócitos maturos [54,107] ou de
folículos pré-antrais in situ (ovinos [44,50], humanos [5,34,35,69]) em programas de reprodução assistida. Apesar disso, o sucesso dessa técnica depende de vários fatores que devem ser cuidadosamente
considerados, como o método de criopreservação

II. IMPORTÂNCIA DA CRIOBIOLOGIA PARA A
REPRODUÇÃO ANIMAL E FUNDAMENTOS BÁSICOS

A criobiologia é o estudo do processo referente à preservação de material biológico a temperaturas ultrabaixas por meio da sua exposição ao vapor de nitrogênio ou, mais comumente, mergulhando-o no próprio nitrogênio líquido (-196°C). Desta
forma, a criopreservação garante que as células sejam submetidas a um estado de redução do metabolismo no qual podem permanecer por um período
indefinido e serem, futuramente, resgatadas ainda
viáveis [67].
Na reprodução, a criopreservação pode ser
utilizada para preservar e estocar uma grande quantidade de células germinativas de animais de produção de alto valor genético e econômico ou espécies
FFigura
2
em risco de extinção. Neste caso, as
células
germinativas desses animais poderão ser utilizadas
em programas de reprodução assistida visando a
multiplicação de indivíduos; melhoramento genético e zootécnico dos rebanhos, bem como a preservação de espécies ou raças, inclusive após a morte.
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Desta forma, a implantação de um banco de
germoplasma pode ser muito importante para preservar espécies e/ou raças ameaçadas de extinção [3],
como é o caso de caprinos da raça Canindé. A importância desta raça deve-se ao fato da sua utilização
com sucesso em programas de animais transgênicos
como biorreatores para a produção de fármacos de
interesse para a saúde humana [42].
A criopreservação pode ser realizada basicamente por dois métodos, isto é, a congelação lenta e
a vitrificação. A congelação lenta é descrita como
método largamente utilizado para a criopreservação
de células germinativas [79]. Este método utiliza baixas concentrações de agentes crioprotetores (ACP) e
resfriamento de forma gradual [3]. Já a vitrificação,
consiste em resfriamento ultra-rápido (em torno de
20.000°C/min), sem a utilização de equipamentos
sofisticados, pois a estrutura a ser criopreservada é
imersa diretamente em nitrogênio líquido. No entanto, apresenta a desvantagem de utilizar altas concentrações de ACP [104].
Independente do método, a criopreservação
é constituída por cinco etapas fundamentais: 1) exposição ao(s) ACP; 2) resfriamento; 3) estocagem em
nitrogênio líquido; 4) descongelação/aquecimento e
5) remoção do(s) ACP [90].

passa do estado líquido para um estado vítreo, sem a
formação de cristais de gelo [85,106].
Finalizado o resfriamento, a amostra é armazenada, normalmente em nitrogênio líquido (-196°C),
até o momento imediato de sua descongelação/aquecimento. Para retomar a atividade metabólica após a
crioestocagem, o material deve ser descongelado de
forma rápida, visando reduzir o risco da formação
de gelo intracelular [3,89]. Nesta etapa, podem ocorrer injúrias celulares pelo processo de recristalização,
formando grandes cristais de gelo ou ainda, pelo crescimento dos microcristais de gelo que se formaram
durante a congelação, tornando-se macrocristais, levando à ruptura e morte das células [89].
Após a descongelação, é necessária a remoção do crioprotetor. Alguns estudos sugerem que esta
remoção deve ser realizada em etapas, utilizando uma
solução isotônica adicionada de um ACP extracelular,
como a sacarose [25,91]. A sacarose produz retenção de água no meio extracelular impedindo que esta
ingresse na célula mais rapidamente que a saída do
ACP, reduzindo assim, os riscos osmóticos [29]. Desta
forma, sugere-se que o efeito benéfico da sacarose
seja devido ao fato desta substância atuar como um
tampão osmótico contra o estresse sofrido pelas céN
lulas durante a adição e remoção dos ACPs permeáveis [74].
Durante o processo de criopreservação podem ocorrer danos de diversas naturezas que implicam no comprometimento da viabilidade celular.
Desta forma, são sugeridos mais estudos na tentativa
de minimizar os danos que ocorrem durante o processo de criopreservação de forma a garantir uma
maior eficiência nesses protocolos.

1. Etapas da criopreservação

Na fase de exposição ao ACP ou período de
equilíbrio, a estrutura a ser criopreservada é imersa
em uma solução hipertônica contendo ACP, ocasionando o aumento das concentrações de solutos no
espaço extracelular. Este evento condiciona uma
concomitante saída de água e entrada de ACP na célula por difusão, até que o ponto de equilíbrio (concentrações de água e ACP equivalentes nos espaços
intra e extracelular) seja atingido e o volume celular
restabelecido [53]. Essa é uma etapa extremamente
importante e é fortemente influenciada pela própria
concentração do ACP, tempo e temperatura em que é
realizada a exposição [33]. Na congelação lenta, a
etapa de resfriamento é realizada de forma gradual
para que a desidratação ocorra progressivamente [97]
havendo a necessidade da realização da indução da
formação de gelo extracelular ou seeding quando a
temperatura atinge uma faixa entre -4 a -9°C [3,86].
Na vitrificação, a velocidade de resfriamento é extremamente rápida, variando em torno de 20.000 a
40.000°C/min [62], e, como consequência, a água

III. DANOS IMPLICADOS NO PROCESSO DE
CRIOPRESERVAÇÃO

Dependendo da severidade, os danos causados durante o processo de criopreservação podem
levar à morte da célula. Os principais danos são ocasionados pela formação de gelo intracelular, pelo efeito solução [66], pela toxicidade dos ACP [6], bem
como pelo estresse oxidativo - principalmente através da peroxidação lipídica que ocorre na membrana celular [68].
1. Formação de gelo intracelular

A formação dos cristais de gelo intracelular,
que ocorre durante a etapa de resfriamento do pro-
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cesso de congelação, é devida a um estado de alta
instabilidade provocado pelo super-resfriamento da
água intracelular. Esse fenômeno é o principal responsável pela ruptura mecânica da membrana
plasmática das células que ocorre durante o procedimento de criopreservação [32,98,108]. Outra via de
formação dos cristais de gelo a ser considerada é o
crescimento dos microcristais como resultado da
recristalização durante a descongelação [8,88].
Logo após a ruptura de membranas pela formação de gelo intracelular, podem ser observados
distúrbios na microcirculação do tecido, que podem
ser evidenciados após incubação in vitro por algumas horas. Finalmente, esses cristais podem induzir
à morte por apoptose, sendo mais comumente manifestada nas regiões próximas à periferia dos cristais
de gelo [41,108].

tores limitantes para o sucesso da criopreservação de
células, tecidos e órgãos é a sua toxicidade [6,36].
Os danos causados pelo uso inadequado dos
ACP podem variar com o tipo de célula e, sem dúvida, também estão relacionados com o tipo e concentração do agente utilizado [107]. Os efeitos deletérios da toxicidade não incluem apenas danos
osmóticos, mas também injúrias bioquímicas, como
desnaturação e inativação de enzimas, alteração das
bombas de íons e outros danos na estrutura e função
da célula [6]. Portanto, para a redução dos efeitos da
toxicidade antes e após a criopreservação é necessário evitar o uso de concentrações elevadas de ACP,
bem como remover o crioprotetor imediatamente após
a descongelação/aquecimento [35]. Além disso, a
redução do tempo de exposição associada a baixas
temperaturas durante a criopreservação também pode
reduzir os danos celulares. Por outro lado, a exposição na presença de baixas temperaturas pode promover uma permeabilidade ineficiente dos ACP, diminuindo sua crioproteção nas células [43].

2. Efeito solução

Com a transição da água no seu estado líquido para o sólido ocorre um aumento na concentração de soluto ainda na fase líquida, fazendo com que
o ponto de congelação da solução remanescente não
congelada seja reduzido. À medida que a temperatura cai, as células e/ou tecidos vão sofrendo uma desidratação excessiva, ocorrendo precipitação e aumento
na concentração de eletrólitos e outros solutos. Essas
alterações podem atingir graus bastante elevados
[108], consequentemente, resultando em injúrias às
proteínas intracelulares sendo, portanto, estabelecido o efeito solução [51]. Além desses eventos, o efeito
solução também desencadeia alterações de pH
[68,108], perda de material de membrana e
consequente redução das áreas de superfície celular
[99] e ainda, eliminação de lipídios intramembranários
[33].Uma alternativa para se evitar o efeito solução é
a escolha correta dos agentes crioprotetores, bem
como a padronização da sua concentração nos protocolos de criopreservação [71].

4. Estresse oxidativo

As células vivas sob condições aeróbicas estão continuamente sujeitas aos efeitos paradoxos do
oxigênio. Isto porque o oxigênio molecular ao mesmo tempo em que é vital pode ser extremamente
deletério para a sobrevivência celular. Em condições
fisiológicas (aeróbicas), o oxigênio é o aceptor final
de elétrons durante a fosforilação oxidativa, indispensável para a síntese de ATP. Entretanto, para que
ocorra essa síntese de energia, a molécula de oxigênio sofre uma redução tetravalente, ou seja, o ganho
de quatro elétrons na sua última camada de valência,
produzindo intermediários relativamente instáveis
(Figura 1), denominados de espécies reativas ao oxigênio ou simplesmente ROS, derivado do termo inglês Reactive Oxigen Species [38].
O acúmulo dessas ROS na célula promove o
estresse oxidativo, que é caracterizado por um distúrbio entre os sistemas pró-oxidantes e antioxidantes
da célula [1]. Em situações que existe uma maior
ocorrência de eventos oxidativos, o sistema tende para
o lado pró-oxidativo, o que pode afetar os níveis de
antioxidantes intracelulares e, dependendo da severidade deste processo, pode ser letal à célula [28].
Acredita-se que essa letalidade das ROS seja devido
aos danos oxidativos, que as mesmas podem causar

3. Toxicidade dos ACP

Os agentes crioprotetores são solventes orgânicos [47] usados na composição de soluções
crioprotetoras com a finalidade de proteger as células e/ou tecidos contra as injúrias causadas pela desidratação e resfriamento durante o processo de
criopreservação. Porém, quando são usados
inapropriadamente podem ser tóxicos. Portanto, apesar dos efeitos benéficos do uso de ACP, um dos fa-
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em diferentes moléculas, incluindo lipídios, proteínas, carboidratos e ácidos nucléicos (Figura 2).
O ânion superóxido (O2-•), produto da redução de elétrons do oxigênio, é o precursor da maioria das ROS, além de ser um mediador na reação em
cadeia oxidativa. A dismutação do O2-• (reação onde
um elemento é ao mesmo tempo oxidado e reduzido) espontânea ou através de uma reação catalisada
pela enzima superóxido dismutase, gera peróxido de
hidrogênio (H2O2), que por sua vez, é reduzido à água
e ao radical hidroxila (OH•), um dos mais fortes
oxidantes na natureza. A formação de OH• é

catalisada por metais de transição reduzidos, o que
por sua vez, pode voltar a ser reduzida por O2-•, propagando-se este processo [63]. Além disso, o radical
O2-• pode reagir com outros radicais, incluindo o
óxido nítrico (NO•), em uma reação controlada pela
taxa de difusão de ambos os radicais, resultando no
produto peroxinitrito, também conhecido como um
poderoso oxidante [14,84]. Os oxidantes derivados
do NO• têm sido recentemente denominados de espécies reativas ao nitrogênio (Reactive Nitrogen
Species - RNS).

Figura 1. Redução tetravalente do oxigênio molecular (O2) na mitocôndria até a formação de água (H2O). Várias ROS
são formadas durante este processo, como o ânion superóxido (O2-), peróxido de hidrogênio (H2O2) e radical hidroxila
(OH.). (Adaptado de Cohen [26]).

Figura 2. Superprodução de ROS (1) ocasionando estresse oxidativo (2) devido à redução
dos compostos antioxidantes intracelulares (3) promovendo diversas alterações: peroxidação
lipídica (4), fragmentação do DNA (5) e oxidação de diferentes moléculas, levando a célula à
morte (Adaptado de Agarwal et al. [1]).
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lares possuem ligações duplas, e, portanto, são mais
suscetíveis de ataques por esse radical [103].
De acordo com Ferreira & Matsubara [38], a
peroxidação lipídica é uma reação em cadeia que
possui três etapas: iniciação, propagação e terminação. A reação inicia-se com o seqüestro do hidrogênio do ácido graxo poliinsaturado (LH) da membrana celular. Esse sequestro pode ser realizado pelo
radical hidroxila ou pelo radical alcoxila (LO.), com
consequente formação do radical lipídico (L.). Na
primeira equação de propagação, o radical L. reage
rapidamente com o oxigênio (O2), resultando em radical peroxila (LOO.), que, por sua vez, sequestra
um novo hidrogênio do LH, formando novamente o
radical L. na segunda equação, isto é na etapa de
propagação. O término da reação ocorre quando os
radicais L. e LOO. produzidos nas etapas anteriores
propagam-se até se auto destruírem. Essa sequência
de eventos é mostrada na Figura 3.
O resultado da reação em cadeia da
peroxidação lipídica é o acúmulo de hidroperóxidos
(LOOH) e, consequentemente, a formação de pro-

De uma maneira geral, as ROS e/ou RNS são
produzidas e encontradas em todos os sistemas biológicos [38,75]. Assim, estudos sugerem que o estado redox da célula pode interferir em diversos eventos celulares, incluindo apoptose, necrose, oxidação
de aminoácidos, ácidos nucléicos e ácidos graxos,
principalmente os polinsaturados presentes na membrana das células [2,49]. Apesar desses diversos efeitos deletérios, a membrana é um dos componentes
celulares mais atingidos em decorrência da oxidação
dos ácidos graxos ou peroxidação lipídica, que acarreta alterações na sua estrutura e permeabilidade [70].
4.1 Peroxidação Lipídica

A peroxidação lipídica ou lipoperoxidação é
definida como uma cascata de eventos que culmina
com a deterioração oxidativa de lipídios poliinsaturados presentes na membrana celular. O início
desse processo ocorre quando a OH•, conhecida
como a ROS iniciadora da peroxidação, retira um
átomo de hidrogênio dos ácidos graxos
poliinsaturados (AGP) da membrana celular [76]. Esse
evento ocorre porque os AGP das membranas celu-

Figura 3. Esquematização das fases da peroxidação lipídica: iniciação, propagação e
terminação. 1. Iniciação: a peroxidação lipídica tem início quando o radical hidroxila (OH.)
ou o radical alcoxila (LO.) ataca um ácido graxo polinsaturado (AGP - LH) da membrana
celular, seqüestrando um átomo hidrogênio (H+) da sua molécula e dá origem ao radical
lipídico (L.). 2. Primeira reação de propagação: O radical L. reage rapidamente com o
oxigênio formando o radical peroxila (LOO.). 3. Segunda reação de propagação: O LOO.
é também responsável por seqüestrar um átomo de H+ dos AGP – LH, dando origem
novamente ao radical L., além da formação de hidroperóxidos (LOOH). Os radicais L. e
LOO. propagam-se até que 4. os radicais L. e LOO. unam-se e resultem em um composto
estável (LOOL - primeira reação de terminação). 5. Na segunda reação de propagação a
formação de LOOL ocorre pela união de dois radicais LOO., finalizando este evento.
(Adaptado de Ferreira & Matsubara [38]).
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dutos citotóxicos, como o malonaldeído, alterando a
membrana das células [48,103]. Essas alterações nas
membranas levam a transtornos da permeabilidade,
alterando o fluxo de íons e outras substâncias, resultando na perda da seletividade para entrada e/ou saída de nutrientes e substâncias tóxicas à célula. Além
disso, têm sido descritos alterações do DNA, oxidação de proteínas e comprometimento dos componentes da matriz extracelular, como proteoglicanos,
colágeno e elastina [9,101]. Assim, a peroxidação é
considerada um importante indicador para
mensuração do nível do estresse oxidativo celular
[60].
Na tentativa de minimizar a peroxidação
lipídica que ocorre durante o processo de
criopreservação, é essencial o equilíbrio entre agentes óxido-redutores, como as ROS, e o sistema de
defesa antioxidante presente na célula [38].

peculiaridade, esses antioxidantes serão abordados a
seguir, com maiores detalhes.
1. Catalase

A Catalase é uma hemeproteína
citoplasmática que catalisa a redução do H2O2 em
água e O2 molecular e atua na destoxificação de diferentes substratos como fenóis e alcóois. Além disso, reduz o risco de formação do radical hidroxila
via reação de Fenton, reações de íons de metais de
transição, como o ferro (Fe2+) com H2O2 [21,38]. A
atividade desta enzima já foi relatada no fluido do
oviduto de vacas, porcas e mulheres [58]. A presença da Catalase no trato genital feminino de mamíferos pode ser funcionalmente relevante, uma vez que
o espermatozóide dos mamíferos é deficiente em
catalase. Em bovinos, os níveis de Catalase no fluido
do oviduto de vacas aumentam cerca de duas vezes
do início ao fim do ciclo estral, principalmente na
região da ampola [57]. Este fato ressalta a importância da Catalase, uma vez que os espermatozóides
mortos no trato genital da fêmea produzem grande
quantidade de H2O2 levando à peroxidação lipídica
e, consequentemente, influencia na sobrevivência
espermática [65].
A Catalase tem sido utilizada em protocolos
N
de criopreservação de células germinativas com a finalidade de obter um maior percentual de células vivas após o armazenamento em nitrogênio líquido em
diferentes espécies. Em humanos, foi mostrado que
a suplementação com Catalase no meio de congelação de sêmen reduziu os níveis de ROS e melhorou a
qualidade de espermatozóides após a descongelação
[59]. A qualidade pós-descongelação de espermatozóides caninos [72], bovinos [15,16,78] e ovinos [20,45], também foi significativamente melhorada quando a Catalase foi utilizada. Em cervos, a
adição de Catalase na solução de criopreservação de
espermatozóides provenientes do epidídimo melhorou a viabilidade e motilidade espermática, bem como
manteve a integridade do acrossomo e das
mitocôndrias após descongelação [36].
Com relação à congelação de oócitos, Dinara
et al. [30] testaram a Catalase em diferentes concentrações (10, 100 e 1000 UI/mL) sozinhas ou ainda à
concentração de 10 UI/mL associada a 5, 50 ou 500
UI/mL da enzima superóxido dismutase (SOD). Nesse
estudo, foi observado que a catalase sozinha (10 UI/

IV. ANTIOXIDANTES E SUA IMPORTÂNCIA PARA A
VIABILIDADE DAS CÉLULAS GERMINATIVAS E
EMBRIÕES

Os antioxidantes são moléculas ou substâncias capazes de converter as ROS em água, com a
finalidade de prevenir a sua superprodução [1]. Em
baixas concentrações, os antioxidantes retardam ou
inibem a oxidação de um determinado substrato
oxidável de maneira eficaz [95]. Nas células, os
antioxidantes podem atuar por meio de dois sistemas: o sistema enzimático e o sistema não enzimático.
Os antioxidantes enzimáticos são também
conhecidos como antioxidantes naturais e é o primeiro sistema a agir. Esse sistema é composto pelas
enzimas superóxido dismutase (SOD); peroxirredoxinas, glutationa (GSH), glutationa redutase
(GSH redutase), glutationa peroxidase (GSH
peroxidase) e catalase (CAT). O sistema não
enzimático inclui vários compostos hidrofílicos e
lipofílicos, como vitamina C (ácido ascórbico ou
ascorbato) e vitamina E (α-tocoferol), além de diferentes compostos de selênio, ubiquinonas (coenzima
Q), ácido úrico e ácido lipóico [75].
O sistema de defesa antioxidante da célula
pode atuar reparando a lesão ocorrida, como fazem
o ácido ascórbico, a GSH redutase e a GSH
peroxidase, ou ainda, de forma mais eficaz, removendo as ROS antes destas causarem a lesão, como é
o caso da CAT e do α-tocoferol [38]. Devido a essa
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mL) ou associada a 50 UI/mL de SOD melhorou significativamente a sobrevivência e a fertilização de
oócitos de camundongas após o processo de
criopreservação. Esses resultados sugerem a necessidade de utilização não somente de um agente
crioprotetor, mas também de um agente oxidante em
soluções de criopreservação de células germinativas.

postos
pró-oxidantes
(2,20-azobis
(2amidinopropane) dihydrochloride e D-L-Buthionine
(S, R) Sulfoximine) e aumentou significativamente a
qualidade dos embriões [40]. Além disso, o uso do
Trolox® conseguiu manter as taxas de blastocistos de
bovinos no dia 6 de cultivo quando os complexos
cúmulus-oócitos foram previamente mantidos por
20h em meio de transporte contendo TCM 199 adicionado de sais de Earles, glutamina, NaHCO3 ,
HEPES, piruvato, antibióticos e 10% de soro fetal
bovino, além da adição de 0,4 mM de Trolox® [39].
No entanto, alguns estudos têm mostrado um efeito
tóxico dose-dependente do Trolox® no desenvolvimento de embriões de ratos [102] e de bovinos [39].
Esses estudos demonstram, portanto, a importância
da realização de estudos no sentido de definir a melhor concentração de um determinado agente
antioxidante em protocolos de criopreservação.

2. α-Tocoferol

O α-tocoferol, ou vitamina E, é uma substância lipossolúvel, conhecida como inibidora da
peroxidação lipídica [19]. Esta vitamina é um
antioxidante predominante na membrana plasmática
das células animais [11] e quantidades significativas
estão presentes no ovário e no fluido folicular [7].
No tocante à utilização deste antioxidante na
criopreservação, estudos demonstraram que o αtocoferol adicionado à solução de congelação de sêmen suíno, reduziu os danos oxidativos, melhorou a
motilidade espermática [19], manteve a integridade
da membrana plasmática [92] e mitocondrial [81],
além de ter reduzido a expressão de genes próapoptóticos [52]. Em espermatozóides bovinos congelados, este antioxidante preservou a atividade metabólica e viabilidade celular [77]. Em camundongos, estudos in vitro demonstraram que o α-tocoferol
manteve a habilidade dos espermatozóides para ativar oócitos e manter a integridade cromossômica por
até nove dias [56]. Apesar dos efeitos benéficos, o
α-tocoferol poder agir como pró-oxidante em determinadas concentrações e em curto período [94]. Além
disso, a sua utililização também não é recomendada
pelo fato da necessidade de diluição em etanol (95%)
[61], o qual é tóxico para as células.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criopreservação é uma técnica bastante utilizada como uma ferramenta importante na reprodução assistida, pois garante a preservação de embriões, gametas masculinos e femininos e tecido ovariano, possibilitando ainda a implantação de bancos
de germoplasma. Entretanto, eventos ocorridos durante o seu procedimento pode levar ao estresse
oxidativo, principalmente à peroxidação lipídica e,
consequentemente resultando em danos celulares
irreversíveis. Por outro lado, existem fortes indícios
de que as injúrias causadas pela peroxidação lipídica
pode ser atenuada ou anulada pela utilização de agentes antioxidantes nas soluções de criopreservação.
Baseados nisso, vários estudos têm sido descrito na
literatura, utilizando agentes antioxidantes enzimáticos, como a catalase, ou não enzimáticos como
o α-tocoferol ou mesmo o seu análago sintético
hidrossolúvel Trolox ® em protocolos de
criopreservação. Apesar dos resultados serem promissores, constata-se a necessidade de mais pesquisas nessa área, no sentido de determinar o tipo e concentração ideais dessas substâncias para cada estrutura a ser criopreservada. Um exemplo é a
criopreservação de folículos pré-antrais isolados ou
inclusos no tecido ovariano (in situ), cuja viabilidade
e/ou morfologia observadas após descongelação ou
aquecimento ainda são inferiores ao observado no
material fresco ou não criopreservado.

2.1 Trolox®: análogo hidrossolúvel do α-tocoferol

Devido à dificuldade de diluição do αtocoferol, atualmente tem crescido o interesse pela
utilização de antioxidantes hidrossolúveis [87]. Desta forma, o 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametil croman-2ácido carboxílico, posteriormente denominado de
Trolox® C [27], análogo sintético hidrossolúvel do
α-tocoferol [10] é indicado como um excelente protetor contra a peroxidação lipídica [93]. Segundo
Borges [18], a adição de Trolox® ao diluidor de sêmen para fertilização in vitro, melhorou a produção
de embriões bovinos com menor percentual de fragmentação de DNA. Adicionalmente, o uso de 0,4 mM
de Trolox® reduziu parcialmente a degeneração de
blastocistos bovinos induzida por dois diferentes com-
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