
 
 
 

AVALIAÇÃO DA VIA MITOCONDRIAL E GLICOLÍTICA PARA A 
HOMEOSTASE E FUNCIONALIDADE DE ESPERMATOZOIDES CANINOS  

PRAZERES, Kleber Silva dos1; LOSANO, João Diego de Agostini2; BLANK, 
Marcel Henrique3; NICHI, Marcilio4; ANGRIMANI, Daniel de Souza Ramos2  

Introdução: Atualmente, na reprodução animal, há um aumento no uso das           
biotecnologias em cães. Neste contexto destaca-se a maior utilização da          
inseminação artificial e da criopreservação seminal, técnicas estas que permitem a           
melhor utilização do material genético de cães reprodutores. Dentre as atuais           
vertentes de pesquisa que visam aprimorar essas biotecnologias, destaca-se os          
estudos relacionados com a geração de energia (ATP), visto que, em bovinos e             
camundongos foi observada a importância da via glicolítica para a manutenção da            
homeostase e motilidade espermática. Tal achado é de grande relevância, já que            
a fosforilação oxidativa desempenhada pela via mitocondrial era considerada, até          
então, como a única forma de geração de energia pelo espermatozoide. Todavia,            
em cães ainda é desconhecida a importância da via glicolítica para a célula             
espermática. Objetivo: Avaliar a eficiência da mitocôndria espermática de cães          
perante o inibidor da glicólise, o 2-deoxy-d-glicose (DOG) e avaliar a eficiência da             
via glicolítica perante o desacoplador mitocondrial, fluorocarbonil-cianeto       
fenilhidrazona (FCCP).Materiais e métodos: Previamente este estudo foi        
aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA – número:            
5398101218) da FMVZ-USP. O estudo foi conduzido utilizando dez cães (n=10),           
não castrados, de raças variadas e em idade reprodutiva (1 a 6 anos). Após a               
coleta de sêmen via manipulação digital as amostras foram diluídas, atingindo a            
concentração final de 200x106 de espermatozoides por mL. Assim, o sêmen           
diluído foi dividido em alíquotas a considerar quatro grupos experimentais,          
CONTROLE, amostras não tratadas; FCCP, amostras tratadas com FCCP (5μM);          

 



DOG, amostras tratadas com DOG (1mM) e DOG+FCCP, amostras tratadas com           
a associação de DOG e FCCP. Todos os grupos foram incubados em            
banho-maria a 37°C por 15 minutos e então submetidos a análise de            
concentração, motilidade espermática automática (CASA), morfologia      
espermática, integridade de membrana plasmática e acrossomal (sondas        
FITC-PI), susceptibilidade a fragmentação de DNA (Sperm Chromatin Structure         
Test – SCSA), potencial mitocondrial (sonda JC1), avaliação do estresse oxidativo           
intracelular (sonda CellROXTM green) e atividade mitocondrial       
(3,3'diaminobenzidine). Além da avaliação para o estresse oxidativo (concentração         
de TBARS).Resultados: Dentre as análises realizadas, ocorreu redução da         
velocidade linear progressiva no grupo FCCP (73±7,1%) em comparação com os           
grupos Controle (99,1±7,4%), DOG (94±8,1%) e FCCP+DOG (85,5±11,2%). Além         
disto, na avaliação do alto potencial de membrana mitocondrial, o grupo FCCP            
(1,1±0,6%) apresentou menores valores em comparação com os grupos Controle          
(21±5,8%), FCCP (16,6±6%) e FCCP+DOG (9,9±6,2%). Nas demais variáveis não          
ocorreram alterações significativas.  
Conclusão: Em cães, a fosforilação oxidativa, desempenhada pela mitocôndria é          
fundamental para a manutenção da cinética espermática.  
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