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RESUMO 
 

 

 

URIO, Monica. Viabilidade de fibroblastos bovinos submetidos a diferentes estratégias 
de criopreservação. 2012, 54f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal – Área de 
Concentração: Cultivo Celular. Universidade do Estado de Santa Catarina. Programa de Pós-
Graduação em Ciência Animal. Lages, 2012. 
 

 

A avaliação da viabilidade de células animais submetidas à criopreservação é importante para 
estudos em cultivo celular, aplicação em clonagem animal e para o estabelecimento e 
manutenção de bancos genéticos. O objetivo do trabalho é otimizar uma metodologia de 
criopreservação de células somáticas bovinas utilizando diferentes recipientes e 
crioprotetores. Para tanto, três experimentos foram conduzidos utilizando células 
fibroblásticas de origem cutânea foram obtidas por meio de biópsia auricular de uma fêmea da 
raça Flamenga. No primeiro experimento, as células foram criopreservadas em criotubos na 
concentração fixa de 1x106 células/mL em três soluções de congelamento (1) meio de cultivo 
+10% de DMSO; (2) meio de cultivo + 10% de Propileno glicol; (3) meio de cultivo + 10% 
de Etileno glicol. No segundo experimento, o congelamento foi realizado com as mesmas 
soluções crioprotetoras utilizadas no experimento um, porém as células foram criopreservadas 
em palhetas de 0,25 mL e 0,5 mL. No terceiro experimento, foram testadas diferentes 
concentrações celulares, (0,33x106 cel/mL, 1x106 cel/mL, 3x106 cel/mL e 5x106 cel/mL) que 
foram criopreservadas em palheta de 0,5 mL utilizando-se  meio de cultivo + 10% propileno 
glicol. Em todos os experimentos, as células foram descongeladas em banho maria a 37 oC 
para avaliação da sobrevivência celular pelo método de azul de Tripan e avaliação da curva de 
crescimento celular após 72 h de cultivo, além disso, no primeiro experimento foi realizado o 
teste de  population doubling time (PDT) e no segundo e terceiro experimento o grupo 
controle foi realizado com células criopreservadas em criotubo utilizando a solução de 
congelamento composta meio de cultivo +10% de DMSO. Os dados foram analisados através 
da análise de variância com comparações pareadas entre grupos pelo teste de Tukey, com 
nível de significância de 5%. No primeiro experimento, não houve diferença significativa 
entre os grupos utilizando diferentes crioprotetores e o tempo de divisão celular estimado pelo 
PDT variou de 15,9 a 16,5 horas. No segundo experimento, a taxa de sobrevivência pós 
descongelamento, considerando as palhetas de 0,25 e 0,5 mL, não apresentou diferença 
significativa entre os grupos, independente do crioprotetor utilizado. Já na curva de 
crescimento, a sobrevivência das células criopreservadas em palhetas de 0,25 mL apresentou 
um desempenho estatisticamente inferior às congeladas em palhetas de 0,5 mL e criotubos. 
Neste experimento todos os grupos apresentaram resultados de sobrevivência 
significativamente inferiores ao grupo controle. No terceiro experimento as concentrações 
celulares que apresentaram melhores resultados de sobrevivência após o descongelamento 
foram de 0,33x106 cel/mL e 1x106 cel/mL. Com base nos resultados obtidos conclui-se que é 
possível utilizar palhetas para o congelamento de células e que as palhetas de 0,5 mL 
apresentaram resultados compatíveis aos obtidos com criotubos. Da mesma forma o uso de 
PG pode ser uma alternativa viável para o congelamento de células somáticas. 
 
 
Palavras – chave: cultivo celular, fibroblasto, criopreservação, crioprotetores. 
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ABSTRACT 
 

 

 

URIO, Monica. Bovine fibroblast viability after cryopreservation using distinct 
protocols. 2012, 54f.  Dissertation (Masters in Animal Science – Area: Cell Culture). Santa 
Catarina State University. Postgraduate Program in Animal Science. Lages, 2012. 
 

 

The viability evaluation of animal cells subjected to different cryopreservation strategies is 
important for studies in cell culture, application in animal cloning and the establishment and 
maintenance of gene banks. The aim of this study is optimize a method for cryopreservation 
of bovine somatic cells in different containers using different cryoprotectants. For this 
purpose, three experiments were conducted using bovine skin fibroblast cells obtained by ear 
biopsy explantation by ear biopsy of a female Flemish breed. In the first experiment the cells 
were cryopreserved in cryotubes at fixed concentration of 1x106 cells/mL and in three 
freezing culture medium (1) culture medium +10% DMSO, (2) culture medium + 10% 
propylene glycol, (3) culture medium + 10% ethylene glycol. In the second experiment the 
freezing was performed with the same solutions used in experiment 1, however, the cells were 
cryopreserved in 0.25 mL and 0.5 mL straws. In the third experiment cells in different 
concentrations, (0.33x106 cells/mL, 1x106 cells/mL, 3x106 cells/mL and 5x106 cells/mL) were 
cryopreserved in 0.5 mL straws with culture medium + 10% propylene glycol. In all 
experiments, the cells were thawed in waterbath at 37 oC  for evaluation of cell survival by 
trypan blue method and by the cell growth curve after 72 h in culture, moreover, in the first 
experiment was carried out the population doubling time test (PDT). The data were analyzed 
by analysis of variance with pairwise comparisons between groups by the Tukey test, with 
significance level of 5%. In first experiment there was no significant difference between 
groups using different cryoprotectants and the time of cell division, estimated by PDT, ranged 
from 15.9 to 16.5 hours.In the second experiment no significant difference in the survival rate 
between groups was observed, regardless of the cryoprotectant used, and considering the 0.25 
and 0.5 mL straws. In the growth curve, the survival performance of cells cryopreserved in 
0.25 ml straws was statistically inferior to that frozen in 0.5 mL straws and cryovials. In this 
experiment all groups had significantly lower survival results campared to the control group. 
In the third experiment, the cell concentrations that presented a better survival rate after 
thawing were 0.33x106cells/ mL and 1x106 cells /mL. Based on the results obtained it follows 
that straws can be used for freezing cells and the straws of 0.5 mL showed results consistent 
with those obtained by cryotubes. Likewise the use of PG can be a viable alternative for the 
freezing somatic cells. 
 

 

Keywords: cell culture, fibroblast, cryopreservation, cryoprotectants. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

 
O cultivo de células tem sido utilizado para diversos fins como: produção e 

manutenção de células de origem hematopoiética, diagnóstico de agentes infecciosos, 

produção de reagentes, avaliação de fármacos, produção de vacinas, estudo com células 

tronco e atualmente têm sido empregados como uma forma de preservar material genético de 

diversas espécies ou raças animais (LEON-QUINTO et al., 2009). 

A criopreservação celular é uma importante ferramenta para a preservação do material 

genético de animais em extinção, visando sua utilização em longo prazo. A conservação das 

células somáticas (TÃO et al., 2009) e a formação de bancos de germoplasma apresentam 

aplicações para estudos genéticos e utilização na transferência nuclear de células somáticas 

(TNCS), como doadores da genética individual de espécies ameaçadas de extinção (WHITE 

et al., 1999; LEON-QUINTO et al., 2009). A conservação de genótipos de raças locais 

(regionais) consideradas em risco de extinção, como a raça bovina Flamenga, é importante 

para o futuro da genética animal, visto que algumas características específicas pertencentes a 

um rebanho restrito podem ser resgatadas e expandidas em uma população mais abrangente 

(SPRITZE et al., 2003).  

Para a criopreservação celular com a manutenção do material genético é necessário o 

estabelecimento de um protocolo de congelamento celular adequado, que favoreça taxas 

elevadas de sobrevivência celular pós-descongelamento. Os protocolos empregados para 

criopreservação utilizam como crioprotetor o dimetil sulfóxido (DMSO), entretanto, este 

produto apresenta instabilidade química e um alto nível de toxicidade à célula (FRESHNEY, 

2000). Por isso torna-se necessária a busca de protocolos de criopreservação que utilizem 

agentes crioprotetores estáveis e de alta permeabilidade celular como, por exemplo, o etileno 

glicol (EG) e o propileno glicol (PG). 

Além disso, outro problema durante a criopreservação é o armazenamento das células, 

que é realizado em criotubos de um a dois mL, os quais ocupam um maior espaço nos tanques 

de nitrogênio líquido ou ultrafreezers para armazenamento. Para amenizar este problema, é 

preciso avaliar um tipo de recipiente mais versátil, econômico e de maior praticidade, como as 

palhetas plásticas de 0,5 mL e 0,25 mL, já utilizadas amplamente na criopreservação de 

sêmen e embriões bovinos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

 

2.1 CULTIVO CELULAR  

 

O cultivo de tecidos e células iniciou no ano de 1907 com Harrison, que cultivou in 

vitro fibras nervosas de um embrião de sapo. Posteriormente, outros pesquisadores realizaram 

experimentos com outros tipos de tecidos e com outras espécies animais. O objetivo dos 

primeiros trabalhos com cultivo celular foi estudar o comportamento das células, sem das 

presença de variações do organismo. Para estes estudos, eram utilizados fragmentos de tecido 

sem a individualização celular, somente 50 anos depois, iniciou o cultivo celular com células 

dispersas (FRESHNEY, 2000). 

Os tipos de cultivos celulares mais utilizados são: cultivos primários obtidos 

diretamente de tecidos animais, onde a dispersão inicial das células pode ser realizada através 

de dissociação enzimática ou simplesmente por desprendimento celular do tecido através da 

técnica de explantação; cultivos secundários gerados a partir da dispersão dos cultivos 

primários e redistribuição das células em novos frascos de cultivo e os cultivos de linhagem 

ou imortalizados que são oriundos de tecidos tumorais ou mesmo de cultivos 

primários/secundários transformados in vitro. 

Cultivos secundários apresentam uma capacidade limitada de divisões celulares in 

vitro e, após um determinado número de passagens, as células entram em um processo 

conhecido como senescência (HAYFLICK e MOOREHEAD, 1961; HAYFLICK, 1965).  A 

senescência é o processo natural de envelhecimento celular onde ocorre à perda da capacidade 

proliferativa, devido ao encurtamento dos telomeros, (FRESHNEY, 2000), o ciclo celular é 

cessado e as células permanecem paradas na fase G1 não passando para fase S, mesmo tendo 

condições adequadas para o crescimento e permanecendo metabolicamente ativas, podem 

resistir à morte por apoptose (DIMIRI et al., 1995, CAMPISI e FAGAGNA, 2007). 

 

 

2.2 CONSERVAÇÃO ANIMAL 

 

A extinção de algumas espécies de mamíferos ocorreu como parte do processo natural 

da evolução (HOLT e PICKARD, 1999) em algumas espécies domésticas, e deve-se também 

à seleção intensiva de algumas raças (ANDRABI e MAXWELL, 2007, LI et al., 2009b). A 
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introdução de raças especializadas é um fator importante para a perda da biodiversidade (LI et 

al., 2009a), tanto para a extinção de raças tradicionais, como também a perda de diversidade 

genética dentro destas raças.  Animais de uma mesma raça são selecionados para as mesmas 

características fenotípicas, ao longo das gerações, elevando a pressão de seleção sobre este 

rebanho (TABERLET et al., 2008, 2011), o que pode promover a perda da variabilidade 

genética (LEON-QUINTO et al., 2009). 

O objetivo da conservação de animal de espécies ameaçadas de extinção é manter, e se 

possível, aumentar da biodiversidade (LEON-QUINTO et al., 2009). A conservação in situ e 

ex situ visam a manutenção da biodiversidade animal. A conservação in situ visa manter os 

animais no ambiente em que estão adaptados, porém quando a população é muito pequena, 

diversidade genética não é garantida tornando a conservação in situ ineficiente (HOLT e 

PICKART, 1999). Já conservação ex situ envolve a criopreservação de recursos genéticos 

animais, como uma alternativa para manutenção da diversidade genética (ANDRABI e 

MAXWELL, 2007).  

Os bancos de recursos genéticos ou também chamados de bancos de recursos 

biológicos podem ser definidos como repositórios de materiais coletados, processados e 

armazenados, e podem incluir gametas, embriões, células somáticas e DNA (HOLT e 

PICKARD, 1999) e assim facilitar a criação de um pool genético de espécies ameaçadas de 

extinção (ANDRABI e MAXWELL, 2007; LEON-QUINTO et al., 2009, 2011; TÃO et al., 

2009). O material biológico pode ser utilizado para diversos fins, como a clonagem e a 

transgênese (LEON-QUINTO et al., 2009). 

Os primeiros bancos de germoplasma eram constituídos apenas de sêmen, oócitos e 

embriões (HOLT e PICKART, 1999, LEON-QUINTO et al., 2009). Atualmente, a formação 

de bancos de células, as quais são usadas associadas à técnica de clonagem, podem ser uma 

alternativa para a preservação, uma vez que a obtenção de fibroblastos é simples e precisa de 

apenas um pequeno fragmento de material (LEON-QUINTO et al., 2009, 2011). Além disso, 

o cultivo de células fibroblásticas é considerado o mais apropriado para o uso na transferência 

nuclear de células somática (TNCS), além de ser um excelente recurso para a pesquisa (WU, 

et al., 2008, LEON-QUINTO et al., 2011).  

Um crescente número de amostras vêm sendo coletadas atualmente, para a 

criopreservação do germoplasma (MAZUR, LEIBO e SEIDEL, 2008). Como por exemplo, os 

animais da raça Flamenga, que hoje apresentam um reduzido número de exemplares 

registrados no Brasil e na região de origem nos Flandres franceses, com uma forte 

possibilidade de extinção racial. A preservação desta raça tem sido realizada na nossa região 
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por métodos tradicionais, como a monta natural, inseminação artificial, e coleta e 

criopreservação de gametas (sêmen, oócitos) e embriões. Não obstante, a produção de um 

banco de células viáveis também se torna uma alternativa importante para uso em associação 

à clonagem animal. 

Dessa maneira, a utilização de células com doadoras de núcleo para produção de 

animais por clonagem, vem sendo vista como uma alternativa viável da recuperação de 

espécies. Dessa forma, o estabelecimento e a criopreservação de células somáticas é essencial, 

não apenas para preservar os recursos de germoplasma de espécies importantes, como 

também para fornecer dados do genoma (TÃO et al., 2009). 

 

 

2.3 CRIOPRESERVAÇÃO CELULAR 

 

A criobiologia como uma ciência descreve os efeitos das temperaturas abaixo de zero 

sobre os organismos vivos. Para a manutenção da viabilidade celular em baixas temperaturas, 

ocorre á redução do metabolismo celular, para que estas células possam ser viáveis no futuro 

(MAZUR, 1996). Vários fatores; são essenciais para a sobrevivência celular: o agente 

crioprotetor (CAPs), a velocidade da curva de resfriamento, temperatura de estocagem, o 

procedimento de descongelamento e a remoção do crioprotetor  (GORDON, 1994, 

KARLSSON e TONER, 1996). 

A criopreservação é definida como a manutenção ao longo prazo de produtos 

biológicos em temperaturas abaixo de -80 ºC (BAUST et al., 2009). Proporciona benefícios 

para uma ampla variedade aplicações, incluindo embriologia reprodutiva, medicina, entre 

outros (MALPIQUE et al., 2009). Além disso, a preservação dos recursos genéticos podem 

ser armazenados por tempo indeterminado. 

No entanto, apenas algumas células são criopreservadas com sucesso, pois ainda há 

perda expressiva de viabilidade celular associadas à criopreservação. Isso ocorre devido ao 

processo de congelamento e descongelamento (BAUST et al., 2009). Durante o congelamento 

a temperatura é reduzida de 37ºC até -196ºC, dessa forma, todas as reações químicas, 

processos físicos e biológicos intracelulares e atividades extracelulares estarão suspensos 

(BAKHACH, 2009).  

O principio da criopreservação baseia-se na redução da formação de gelo intracelular. 

Porém, uma vez iniciado o congelamento haverá o início da formação dos cristais de gelo. 
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Mazur (1963) publicou um modelo matemático com base em considerações físico-

químicas que mostra que a probabilidade de formação de cristais de gelo no interior na célula, 

depende do grau de desidratação a que a célula foi submetida, durante o resfriamento, o que, 

por sua vez depende da permeabilidade da célula à água, da temperatura e da superfície 

(volume da célula).  

 

 

2.3.1 Velocidade de resfriamento e aquecimento 

 

A velocidade de resfriamento é um dos principais fatores para determinar se o 

congelamento das células será viavel ou não. O resfriamento muito lento ou muito rápido a 

prejudiciao às células criopreservadas (MAZUR, 1963). 

No resfriamento e no aquecimento celular ocorrem alterações da temperatura, estado 

físico da água, concentração dos solutos e também no ambiente intracelular e extracelular 

(MAZUR e SCHMIDT 1968). 

Mazur (1966) relata que uma vez iniciada a formação dos cristais, a taxa de mudança 

de temperatura afeta as células pelo período de permanência das células acima do ponto 

eutético da solução, ocasionando uma maior ou menor exposição aos solutos ou devido ao 

inicio do congelamento intracelular. 

Silvares et al., (1975); Mazur (1977) descrevem que no inicio da cristalização da 

suspensão celular, ocorre a formação dos cristais de gelo denominada de nucleação que 

geralmente ocorre à temperatura abaixo de -10 º C, primeiramente no ambiente extracelular, 

mantendo-se o equilibrio  entre a fase líquida e sólida até que o ponto eutetico seja alcançado. 

O congelamento intracelular irá depender da taxa de desidratação celular e da velocidade de 

resfriamento (MAZUR, 1977), pois durante o congelamento é removido  95% da água 

intracelular sendo o restante transformada em cristais de gelo (BAKHACH, 2009). 

Mazur (1970) relata que até atingir a temperatura entre -10 ºC e -15 ºC, a 

sobrevivência celular não depende da curva de resfriamento e aquecimento. Embora o 

congelamento do citoplasma seja ao redor -1 ºC, se a cristalização já se processou, a 

membrana celular irá prevenir a passagem dos cristais de gelo do ambiente extracelular para o 

intracelular. Mesmo na presença de gelo no ambiente extracelular, algumas células 

permanecem descongeladas, ficando superesfriadas e o congelamento ocorrerá  entre -10 ºC a 

- 30 ºC abaixo de seu ponto de congelamento (-0,5 ºC para células de mamíferos)(MAZUR, 

1996). 
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O uso da taxa de resfriamento de -1 °C por minuto é ótimo para muitas células, pois é 

rápido para minimizar as injurias de solutos e ocasionar a desidratação celular, e lento o 

suficiente para minimizar o risco de congelamento intracelular (MAZUR, 1996).  

Quando as células são submetidas a temperaturas abaixo de zero, a recuperação do 

equilíbrio depende principalmente da taxa na qual elas são resfriadas e da permeabilidade 

celular à água (MAZUR, 1970). A velocidade de congelamento deve ser lenta o suficiente 

para permitir a desidratação celular evitando dessa forma o congelamento intracelular, mas 

deve ser rápida, mas o suficiente para evitar a exposição excessiva da célula à solução de 

congelamento. Em contraste, com o resfriamento rápido, a difusão de água é relativamente 

baixa e a parte retida na célula torna-se superesfriada, ocorrendo à cristalização intracelular 

geralmente associada a danos celulares irreversíveis (MAZUR, 1970; COGER e TONER, 

2000; BAKHACH, 2009).   

Porém uma mudança rápida na temperatura durante o resfriamento pode causar lesões 

celulares, mesmo na ausência da formação de cristais de gelo intracelular, pois ocorre o 

choque térmico. O choque térmico ocorre basicamente entre as temperaturas de 37 °C e 15 

°C, mas também pode ocorrer nas temperaturas entre 0 °C e -80 °C,  devido a contração de 

vários componentes da membrana e também pela mudança na composição de anions no meio 

extracelular. Estas lesões celulares podem ser reduzidas pela adição de agentes crioprotetores 

durante a criopreservação. (BAKHACH, 2009). 

A velocidade de resfriamento determina também o tamanho dos cristais de gelo 

formados, pois o tamanho dos cristais é inversamente relacionado à curva de congelamento. O 

rápido resfriamento determina a formação de cristais pequenos imperfeitos e instáveis; ao se 

utilizar uma velocidade de aquecimento lenta, os cristais tornam-se maiores e estáveis, 

ocorrendo o processo de recristalização, ou seja, se fundem para formar cristais maiores, 

podendo assim romper membranas celulares. Já o descongelamento rápido consegue resgatar 

as células congeladas rapidamente, as quais apresentam o citoplasma com gelo e assim evitar 

a recristalização. Dessa maneira, nas células que foram congeladas lentamente a produção de 

cristais de gelo é grande, porém este gelo está no ambiente extracelular, com isso são inócuos 

(MAZUR, 1970, 1977, 1996). 

Durante o resfriamento, a membrana plasmática diminui sua área de superfície, mas a 

quantidade de água conduzida para fora da célula, depende da permeabilidade à água e da 

taxa de resfriamento. Se a permeabilidade à água é alta e taxa de resfriamento é baixa, água da 

célula será forçada a sair e o volume da célula diminui. Por outro lado, se a permeabilidade à 

água é baixa e a taxa de resfriamento rápida, a água não é capaz de sair com rapidez suficiente 
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para evitar o acúmulo de tensão na membrana, e consequente dano à membrana (MAZUR, 

LEIBO e SEIDEL, 2008).  

O processo de congelamento de células descreve uma curva denominada “U” 

invertido, onde compara-se a curva de resfriamento com taxa de sobrevivência celular. O 

ápice da curva é atingindo quando ocorre uma taxa ótima de congelamento, porém há 

diferenças nas taxas de sobrevivência e na curva de resfriamento, dependendo do tipo de 

celula utilizada (MAZUR, 1977, 1996). 

O aquecimento adequado também é importante para garantir uma sobrevivência pós-

descongelamento (MAZUR,1996). Durante o aquecimento ocorre a exposição à temperatura 

ambiente ou banho-maria a 37 ºC, para alcançar rápido aquecimento celular, que é mais 

benéfico que o lento, pois diminui a ocorrência da recristalização e a exposição excessiva aos 

solutos (MAZUR, 1977; MUKHERJEE, 2008).  

 

 

2.3.2 Métodos de Criopreservação 

 

- Congelamento Lento 

O congelamento lento é o principal método aplicado na criopreservação de embriões e 

células. Durante a fase inicial, as células são expostas à solução crioprotetora e submetidas e 

então, são submetidos ao resfriamento. 

A taxa de resfriamento é importante uma vez que afeta a taxa de 

formação e tamanho dos cristais de gelo, bem como os efeitos de solução 

que ocorrem durante o congelamento. Porém, para conseguir uniformes, taxas de resfriamento 

controlados, os criotubos deve ser colocado em recipentes projetados como o aparato como o 

“Mr. Frosty” que fornece taxa de resfriamento perto de 1 ° C por minuto. Realizando a curva 

de congelamento em freezer – 80 ºC, permanencendo por 12 h, posteriormente os criotubos 

podem ser colocados no nitrogêno liquido (SIMONI, 1998). 

 

 

- Congelamento rápido  

O congelamento rápido inclui o período de equilíbrio entre à célula e o crioprotetor, 

seguido pela manutenção da palheta plástica de 0,25 mL ou 0,5 mL, no vapor de nitrogênio 

por 15 min antes de serem imergidas no nitrogênio líquido. 
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- Vitrificação 

A vitrificação é obtida com o aumento extremo da viscosidade, que requer grande 

velocidade de resfriamento e o uso de soluções crioprotetoras que impeçam a formação de 

cristais de gelo e aumentem a viscosidade em baixas temperaturas. È definida como a 

solidificação de uma solução em baixas temperaturas, sem a formação de cristais de gelo 

(VAJTA, 2000).  

O sucesso da vitrificação é relacionado com a capacidade de permeação, a 

concentração, o tempo de exposição e o volume do crioprotetor, que devem ser adequados 

para impedir a formação de cristais de gelo intracelular (RALL e FAHY, 1985). 

A vitrificação é diferente do congelamento lento, uma vez que no congelamento lento 

a taxa de resfriamento possibilita manter um equilíbrio entre os vários fatores que podem 

resultar em injúrias, como a formação de cristais de gelo (DOBRINSKY, 1996). Na 

vitrificação, se elimina totalmente a formação de cristais de gelo intracelular, porém como 

consequência existe uma probabilidade de ocorrer quase todos os danos, com exceção dos 

causados pela cristalização de gelo. 

 

 

2.3.3 Agente Crioprotetor 

 

Os crioprotetores são essenciais para a sobrevivência celular durante o congelamento e 

descongelamento (FAHY, 1986), pois as células mamíferas não sobrevivem ao congelamento 

abaixo dos -20 °C em fluídos teciduais ou soluções salinas, sem a presença de agentes 

crioprotetores (CPAs) (MAZUR, 1970). As propriedades dos CPAs foram descobertas por 

Polge, Smith e Parkes (1949) quando utilizaram o glicerol na criopreservação do sêmen. Em 

1959 os pesquisadores Lovelock e Bishop descobriram que o dimetil sulfóxido (DMSO) 

também poderia ser usado como solução crioprotetora. A partir da década de 80, estudos já 

consideravam o efeito tóxico dos crioprotetores como um obstáculo para o sucesso da 

criopreservação (FAHY, 1986). Desde então outras substâncias com propriedades 

semelhantes têm sido utilizadas. Deste modo, independente da velocidade de resfriamento, a 

adição de um crioprotetor é fundamental para a sobrevivência de células criopreservadas. 

Atualmente sabe-se que a exposição aos CPAs pode causar danos às células, e esses 

efeitos estão relacionado com o crioprotetor utilizado e sua concentração (FAHY, 1986; 

WUSTEMAN et al., 2008). Concentrações de crioprotetor entre 5% e 15% podem ser usadas, 

entretanto as mais são de  7,5% ou 10% (FRESHNEY, 2000). Alguns trabalhos demonstram 
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que o aumento da concentração de crioprotetor, até 4 M para DMSO e PG, não altera os 

resultados de criopreservação (EBERTZ e McGANN, 2004).  

Os crioprotetores podem ser divididos em dois grupos, levando-se em consideração a 

permeabilidade à membrana celular (McGANN, 1978; MUKHERJEE, 2008; BAKHACH, 

2009). 

 

- Agentes Não Penetrantes: o crioprotetor não atravessa a membrana celular devido ao 

seu alto peso molecular e exigem taxas de congelamento e aquecimento rápido, sendo para 

tanto utilizados alguns açúcares como a sacarose e a lactose (McGANN, 1978, 

MUKHERJEE, 2008).  

 

- Agentes Penetrantes: os crioprotetores intracelulares são solventes orgânicos de 

baixo peso molecular que possuem a capacidade de penetrar na célula, protegendo-a contra as 

lesões causadas durante os processos de congelamento lento, previnem a formação de cristais 

de gelo no ambiente intracelular, não podem causar efeito tóxico (McGANN, 1978) e devem 

ter penetração uniforme nas células (MERYMAN, 1971). Como exemplos citamos o glicerol, 

o dimetil sulfóxido (DMSO), o etileno glicol (EG) e o propileno glicol (PG).  

 

- Dimetil sulfoxido (DMSO) 

 

                                      

 

 

 

 

Figura 1. Fórmula estrutural do Dimetil sulfoxido (DMSO). 

 

O DMSO é um composto polar, cuja fórmula química é C2H6SO, possui pm= 78 

gr/mol, tem sido utilizado com sucesso para criopreservação de gametas e embriões 

(CASTRO et al., 2011). E também é o crioprotetor de eleição para criopreservação celular. 

Entretanto, devido a sua alta permeabilidade e alta toxicidade, quando utilizado com elevado 

tempo de exposição pode causar danos às células (FRESHNEY, 2000). Alguns estudos 

relatam que o DMSO pode induzir a diferenciação celular qunado utilizado para a 

criopreservação de em células tronco (ADLER et al., 2006, KATKOV et al., 2011). 
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- Etileno Glicol (EG) 

 

                                           

 

                     

 

Figura 2. Fórmula estrutural do Etileno Glicol (EG). 

 

O EG é um álcool de fórmula química C2H4(OH)2, definido como não genotóxico e 

não cancerígeno baseado em estudos in vitro e in vivo  (NTP-CERHR - Ethylene Glycol, 

2004), apresenta  baixo peso molecular (pm=62,07 gr/mol). Sua alta permeabilidade tem 

justificado sua grande utilização na criopreservação de oócitos (CASTRO et al., 2011), o que 

lhe proporciona uma vantagem quando comparado a outros crioprotetores intracelulares de 

maior peso molecular, como o DMSO. Além disto, é amplamente utilizado para a 

criopreservação de embriões e nos procedimentos de vitrificação (BAFRANI et al., 2003), 

porém seu efeito na criopreservação de células somáticas ainda é pouco estudado (MAUGER 

et al., 2006). Em células-tronco apresenta baixa toxicidade (KATKOV et al., 2011). 

 

 

- Propileno glicol (PG) 

 

                                              

 

 

 

Figura 3. Fórmula estrutural do Propileno glicol (PG). 

 

A formula química do PG é C3H8O2 e o pm= 76,095 gr/mol. É uma substância  viscosa, 

incolor, considerada não genotoxica ou carcionogênica (NTP-CERHR - Propylene Glycol, 

2004). Em comparação com outros crioprotetores, se apresenta mais estável e é amplamente 

utilizado no congelamento lento de embriões (BAFRANI et al., 2003), pois possui 

propriedades físico-químicas que o tornam um agente biológico utilizado na vitrificação 

(WUSTEMAN et al., 2008). Já foi utilizado em tecido cutâneo e os melhores níveis de 

sobrevivência foram obtidos com concentrações de 10% a 20% (VILLALBA et al., 1996; 
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ARMITAGE e JUSS, 2003). Em células-tronco têm apresentado baixa toxicidade (KATKOV 

et al., 2011). 

 
 

2.3.3 Recipiente de Envase 

 

A sobrevivência celular também é influenciada pelo tipo de recipiente utilizado na 

criopreservação, pois modifica a relação superfície-volume (MAXWELL, LANDERS e 

EVANS, 1995), mudando a velocidade de resfriamento e aquecimento durante o processo de 

criopreservação.  

Recipientes para a criopreservação de sêmen de animais vêm sendo estudados há 

décadas; os primeiros recipientes utilizados na criopreservação de sêmen foram às ampolas de 

vidro utilizadas pelo método de congelamento lento desenvolvido por Polge e colaboradores 

na década de 50. Na década de 60, os pesquisadores Nagase e Niwa desenvolveram um 

método de congelação rápida em pellets, porém apresentavam algumas desvantagens como: 

dificuldade de identificação do reprodutor e deficiência sanitária, os pellets, assim como 

ampolas de vidro também apresentam problemas de manuseio, armazenamento e transporte 

(SALAMON e MAXWELL, 1995).  

Cassou em 1971 resolveu o problema do espaço (desvantagem da ampola) e ao mesmo 

tempo ofereceu garantia sanitária, ausentes no sistema de pellets, ele utilizou palhetas 

plásticas de 0,5 mL e 0,25 mL (MIES FILHO, 1987). As palhetas plásticas proporcionaram 

um grande avanço no ponto de vista da identificação das amostras, a praticidade de 

armazenamento e transporte, sendo hoje em dia a ferramenta mais amplamente utilizada para 

a criopreservação e comercialização de sêmen e embriões no mundo (SALAMON e 

MAXWELL, 1995). 

Semelhante ao utilizado na criopreservação do sêmen, a criopreservação de células foi 

inicialmente realizada em ampolas de vidro, sendo mais recentemente substituídas por tubos 

criogênicos plásticos ou criotubos (SIMONI, 1998; FRESHNEY, 2000; MAUGER et al., 

2006). Como desvantagem, este tipo de recipiente apresenta uma menor praticidade ao 

armazenamento e a relação superfície volume não permite uma velocidade de resfriamento 

tão rápida quanto com a utilização de palhetas plásticas. A criopreservação de células em 

palhetas pode ser mais conveniente para a formação de bancos de recursos genéticos, pois 

ocupam um reduzido espaço nos tanques de nitrogênio. Entretanto, poucos pesquisadores vêm 

utilizando palhetas plásticas na criopreservação de células, Forell et al. (2008) utilizaram 



 

 

14 

 
 
 

palhetas de 0,5 mL para criopreservação de células somáticas utilizadas para clonagem 

animal. Em 2010, Li et al., criopreservaram células tronco embrionárias humanas em palhetas 

de 0,25 mL.  

Desta maneira, as hipóteses do trabalho foram: o congelamento de células em palhetas 

plásticas proporcionará uma viabilidade pós-descongelamento superior ao protocolo 

convencional, a utilização de PG ou EG proporcionará uma maior taxa de sobrevivência 

celular pós-descongelamento do que o uso do DMSO, diferentes concentrações de células 

utilizadas interferem na criopreservação. 

Com isso, o objetivo geral foi otimizar uma metodologia de criopreservação de células 

bovinas de cultivo primário de origem cutânea. Os objetivos específicos são comparar o uso 
de DMSO, PG ou EG como agentes crioprotetores na sobrevivência de células, comparar a 

sobrevivência pós-descongelamento de células criopreservadas em criotubo ou palheta e 

comparar a sobrevivência pós-descongelamento de diferentes concentrações de células 

submetidas à criopreservação. 
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3 CAPÍTULO ÚNICO – ARTIGO 

 

VIABILIDADE DE FIBROBLASTOS BOVINOS SUBMETIDOS A DIFERENTES 

ESTRATÉGIAS DE CRIOPRESERVAÇÃO 

 
 
RESUMO 

 
A avaliação da viabilidade de células animais submetidas à criopreservação é importante para 
estudos em cultivo celular, aplicação em clonagem animal e para o estabelecimento e 
manutenção de bancos genéticos. O objetivo do trabalho é otimizar uma metodologia de 
criopreservação de células somáticas bovinas utilizando diferentes recipientes e 
crioprotetores. Para tanto, três experimentos foram conduzidos utilizando células 
fibroblásticas de origem cutânea foram obtidas por meio de biópsia auricular de uma fêmea da 
raça Flamenga. No primeiro experimento, as células foram criopreservadas em criotubos na 
concentração fixa de 1x106 células/mL em três soluções de congelamento (1) meio de cultivo 
+10% de DMSO; (2) meio de cultivo + 10% de Propileno glicol; (3) meio de cultivo + 10% 
de Etileno glicol. No segundo experimento, o congelamento foi realizado com as mesmas 
soluções crioprotetoras utilizadas no experimento um, porém as células foram criopreservadas 
em palhetas de 0,25 mL e 0,5 mL. No terceiro experimento, foram testadas diferentes 
concentrações celulares, (0,33x106 cel/mL, 1x106 cel/mL, 3x106 cel/mL e 5x106 cel/mL) que 
foram criopreservadas em palheta de 0,5 mL utilizando-se  meio de cultivo + 10% propileno 
glicol. Em todos os experimentos, as células foram descongeladas em banho maria a 37 oC 
para avaliação da sobrevivência celular pelo método de azul de Tripan e avaliação da curva de 
crescimento celular após 72 h de cultivo, além disso, no primeiro experimento foi realizado o 
teste de  population doubling time (PDT) e no segundo e terceiro experimento o grupo 
controle foi realizado com células criopreservadas em criotubo utilizando a solução de 
congelamento composta meio de cultivo +10% de DMSO. Os dados foram analisados através 
da análise de variância com comparações pareadas entre grupos pelo teste de Tukey, com 
nível de significância de 5%. No primeiro experimento, não houve diferença significativa 
entre os grupos utilizando diferentes crioprotetores e o tempo de divisão celular estimado pelo 
PDT variou de 15,9 a 16,5 horas. No segundo experimento, a taxa de sobrevivência pós 
descongelamento, considerando as palhetas de 0,25 e 0,5 mL, não apresentou diferença 
significativa entre os grupos, independente do crioprotetor utilizado. Já na curva de 
crescimento, a sobrevivência das células criopreservadas em palhetas de 0,25 mL apresentou 
um desempenho estatisticamente inferior às congeladas em palhetas de 0,5 mL e criotubos. 
Neste experimento todos os grupos apresentaram resultados de sobrevivência 
significativamente inferiores ao grupo controle. No terceiro experimento as concentrações 
celulares que apresentaram melhores resultados de sobrevivência após o descongelamento 
foram de 0,33x106 cel/mL e 1x106 cel/mL. Com base nos resultados obtidos conclui-se que é 
possível utilizar palhetas para o congelamento de células e que as palhetas de 0,5 mL 
apresentaram resultados compatíveis aos obtidos com criotubos. Da mesma forma o uso de 
PG pode ser uma alternativa viável para o congelamento de células somáticas. 
 
Palavras – chave: cultivo celular, fibroblasto, criopreservação, crioprotetores. 
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BOVINE  FIBROBLAST VIABILITY AFTER CRYOPRESERVATION USING 

DISTINCT PROTOCOLS 

 

 

ABSTRACT 

 

The viability evaluation of animal cells subjected to different cryopreservation strategies is 
important for studies in cell culture, application in animal cloning and the establishment and 
maintenance of gene banks. The aim of this study is optimize a method for cryopreservation 
of bovine somatic cells in different containers using different cryoprotectants. For this 
purpose, three experiments were conducted using bovine skin fibroblast cells obtained by ear 
biopsy explantation by ear biopsy of a female Flemish breed. In the first experiment the cells 
were cryopreserved in cryotubes at fixed concentration of 1x106 cells/mL and in three 
freezing culture medium (1) culture medium +10% DMSO, (2) culture medium + 10% 
propylene glycol, (3) culture medium + 10% ethylene glycol. In the second experiment the 
freezing was performed with the same solutions used in experiment 1, however, the cells were 
cryopreserved in 0.25 mL and 0.5 mL straws. In the third experiment cells in different 
concentrations, (0.33x106 cells/mL, 1x106 cells/mL, 3x106 cells/mL and 5x106 cells/mL) were 
cryopreserved in 0.5 mL straws with culture medium + 10% propylene glycol. In all 
experiments, the cells were thawed in waterbath at 37 oC  for evaluation of cell survival by 
trypan blue method and by the cell growth curve after 72 h in culture, moreover, in the first 
experiment was carried out the population doubling time test (PDT). The data were analyzed 
by analysis of variance with pairwise comparisons between groups by the Tukey test, with 
significance level of 5%. In first experiment there was no significant difference between 
groups using different cryoprotectants and the time of cell division, estimated by PDT, ranged 
from 15.9 to 16.5 hours.In the second experiment no significant difference in the survival rate 
between groups was observed, regardless of the cryoprotectant used, and considering the 0.25 
and 0.5 mL straws. In the growth curve, the survival performance of cells cryopreserved in 
0.25 ml straws was statistically inferior to that frozen in 0.5 mL straws and cryovials. In this 
experiment all groups had significantly lower survival results compared to the control group. 
In the third experiment, the cell concentrations that presented a better survival rate after 
thawing were 0.33x106cells/ mL and 1x106 cells /mL. Based on the results obtained it follows 
that straws can be used for freezing cells and the straws of 0.5 mL showed results consistent 
with those obtained by cryotubes. Likewise the use of PG can be a viable alternative for the 
freezing somatic cells. 
 

 

Keywords: cell culture, fibroblast, cryopreservation, cryoprotectants. 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

O sistema de cultivo de células tem sido utilizado para diversos fins como: produção e 

manutenção de células de origem hematopoiética, diagnóstico de agentes infecciosos, 
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produção de reagentes, avaliação de fármacos e produção de vacinas. Além destes, 

atualmente, cultivos celulares têm sido empregados como uma forma de preservar material 

genético de diversas espécies ou raças animais, principalmente aquelas ameaçadas de 

extinção. Para este fim, além da obtenção de gametas, embriões e cultivos celulares de células 

somáticas, são empregadas outras biotecnologias como a criopreservação e a clonagem 

animal.  

Para estes fins, células devem ser preservadas por um longo período de tempo, o que é 

possível através da criopreservação em que as células devem suportar temperaturas 

criogênicas (MAZUR, 1996), pois no processo de congelamento a temperatura deve ser 

reduzida de 37 ºC até -196 ºC. O protocolo padrão de criopreservação faz uso de criotubos 

como recipientes para armazenamento das células em meio de congelamento contendo 10% 

de dimetil sulfóxido (DMSO) amplamente utilizado na criopreservação celular, sendo o 

crioprotetor de eleição para estes fins. Entretanto, devido a sua alta permeabilidade e alta 

toxicidade, quando utilizado com elevado tempo de exposição pode proporcionar danos às 

células (FRESHNEY, 2000). Por outro lado, os crioprotetores propileno glicol e etileno glicol 

são rotineiramente utilizados na criopreservação de embriões (BAFRANI et al., 2003), 

também possuem alta permeabilidade, baixa toxidade e promovem boa taxa de sobrevivência 

pós-congelamento.  

Além disso, o recipiente de envase da suspensão celular a ser criopreservada também 

pode influenciar a sobrevivência celular por modificar a velocidade da curva de resfriamento 

e aquecimento durante o processo de criopreservação. Os recipientes para a criopreservação 

de sêmen de animais vêm sendo estudados há décadas, e no ano de 1970 Cassou utilizou 

palhetas plásticas de 0,5 mL e 0,25 mL para a criopreservação (MIES FILHO, 1987) e 

atualmente é uma ferramenta amplamente utilizada para a criopreservação e comercialização 

de sêmen e embriões no mundo (SALAMON e MAXWELL, 1995). 

A criopreservação de células foi inicialmente realizada em ampolas de vidro, sendo 

mais recentemente substituídas por tubos criogênicos plásticos ou criotubos (SIMONI, 1998; 

FRESHNEY, 2000; MAUGER et al., 2006). Os criotubos apresentam uma menor praticidade 

ao armazenamento e a relação superfície:volume não permite uma velocidade de resfriamento 

tão rápida quanto com a utilização de palhetas plásticas.  

O objetivo do trabalho é otimizar uma metodologia de criopreservação de células 

cutâneas bovinas de cultivos primários em diferentes recipientes utilizando distintos 

crioprotetores, aumentando-se a praticidade e eficácia dos procedimentos e diminuindo-se os 

custos de aplicação da técnica e estocagem do material criopreservado. 
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Preparo de Meios 

 Os meios foram preparados com água ultrapura tipo I (Direct-Q, Milli-Q, Billerica, 

EUA) e a maioria dos reagentes utilizados foi da empresa Sigma-Aldrich Co. (St. Louis, MI, 

EUA), os demais reagentes estão citados. 

O meio de cultivo, utilizado para o cultivo e manipulação das células e meio base para 

o congelamento das células, foi o DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium), contendo 

25 mM de HEPES e 4,5 gr/L de glicose (D1152) adicionado de 26 mM de NaHCO3, 0,2 mM 

de piruvato de sódio, 65 mg/L de penicilina sódica e 50 mg/L de sulfato de estreptomicina, e 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (Nutricell®, Campinas, SP). Para a 

indivualização das células foi usada solução isotônica de 0,05% de Tripsina 1:250 (BD 

Difco®, 215240, França) contendo 0,6 mM de EDTA. 

Os meios eram preparados, filtrados com filtro descartável com membrana com poro 

0,22 µm e armazenados a 4 ºC ou -20 ºC até o momento de sua utilização. 

 

3.2.2 Obtenção e manutenção das células 

As células utilizadas neste trabalho foram obtidas através da técnica de explantação 

após biópsia auricular de uma fêmea bovina de oito meses da raça Flamenga de propriedade 

da EPAGRI – Estação Experimental de Lages, estas células foram denominadas de FLA661. 

Primeiramente, o pavilhão auricular do animal foi tricotomizado e lavado; em seguida foi 

realizada a antissepsia do local com álcool 70 °GL, seguida da realização de um botão 

anestésico com 1 mL de lidocaína. Após anestesia local, um fragmento triangular de 1 cm²  

foi removido com o auxílio de um assinalador para orelhas. Após a biópsia, o tecido foi 

colocado em frasco estéril contendo 10 mL de solução tamponada com fosfato (DPBS) (anexo 

3), e transportado até o laboratório.  

No laboratório o tecido biopsiado foi submetido a banhos sequenciais de 30 s em 

álcool 70 ºGL, álcool 96 ºGL, solução de DPBS contendo 10X antibiótico, DPBS e meio de 

cultivo.A pele foi separada do tecido cartilaginoso, com o auxilio de uma lâmina de bisturi, e 

dividida em fragmentos de aproximadamente 3 x 5 mm, sendo colocados 3 a 4 fragmentos por 

poço, com área de 1,9 cm², em placas de quatro poços (Nunclon - Nunc®, Roskilde, 

Dinamarca) com 200 µL de meio de cultivo. Os explantes e todas as etapas de cultivo foram 

realizadas em incubadora a 37 ºC, 5% de CO2 em ar e atmosfera com umidade saturada.  
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O monitoramento dos explantes foi realizado diariamente para a observação do 

desprendimento de células e avaliação quanto à contaminação. Quando as células atingiam 

80% de confluência o fragmento tecidual foi retirado e transferido para uma placa nova e 

mantido nas mesmas condições a fim de continuar o processo de liberação de células. E as 

células já liberadas, mas aderidas à placa, foram individualizadas através do processo de 

tripsinização (1ª passagem) , e transferidas na proporção de 1:2 para dois poços da placa de 

cultivo de seis poços, com 8,96 cm² de área em cada poço (TPP, Trasadingen, Suíça) onde 

foram cultivadas com 3 mL de meio de cultivo por cada poço até atingirem mais de 90% de 

confluência. O contéudo de cada poço era tripsinzado mais uma vez e as células eram 

divididas em outros três poços (2ª passagem) até atingir a confluência máxima, quando eram 

criopreservadas para formação do banco de células. Para isto, as células na 2ª passagem foram 

tripsinizadas, centifugadas a 526 g durante 5 min, ressuspensas e criopreservadas em 

criotubos na concentração de 1,6 x 105 células/mL  em  meio de cultivo acrescido de 10% de 

dimetil sulfoxido (DMSO, D5879) pelo sistema de congelamento convencional e mantidas em 

N2L até o momento da sua utilização.  

Além disso, duas placas de 35 mm com células na 2ª passagem foram mantidas em 

cultivo, e foram realizadas passagens sempre que atingiram 90% de confluência para verificar 

o número máximo de gerações suportadas por estas células. 

Para a execução dos experimentos, as células do banco inicial foram descongeladas, 

cultivadas e multiplicadas até a atingirem 90 % de confluência e a quantidade necessária para 

cada experimento em garrafas de 75 cm² (5ª e a 8ª passagem). 

 

3.2.3 Criopreservação das células  

Para a criopreservação, células com 90% de confluência, foram tripsinizadas, 

centrifugadas, ressuspensas em 1 mL de meio de cultivo, determinada a concentração e 

criopreservadas de acordo com um dos métodos abaixo descritos. 

As células foram diluídas na concentração de 1x106 cel/mL, os crioprotetores 

utilizados foram o dimetil sulfoxido (DMSO), o propileno glicol (PG) e  etileno glicol (EG) 

utilizados na concentração de 10% em meio de cultivo. Para a criopreservação era adicionado 

primeiramente o meio de cultivo, seguido do crioprotetor e a suspensão celular por último.  
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• Método convencional em criotubos 

A suspensão de células para o congelamento foi envasada com um volume de 1 mL 

por criotubo e os mesmos foram transferidos para o aparato Mr. Frosty (Nalgene Nunc 

Cooler) previamente resfriado a 4 ºC (Figura 1). Posteriormente o Mr. Frosty foi transferido 

para a geladeira a 4 ºC e mantido durante 15 min, sendo então transferido para o ultrafreezer -

80 ºC. Desta maneira, realizar a curva de congelamento de -1 ºC/min. Os criotubos 

permaneceram por pelo menos 12 h, sendo então transferidos para o nitrogênio líquido a -196 

ºC. 

O descongelamento foi realizado 72 h após a criopreservação. Os criotubos foram 

submersos no banho-maria a 37 ºC por aproximadamente um min. Em seguida, o conteúdo do 

criotubo foi transferido para um tubo cônico de 15 mL o qual continha  2 mL de meio de 

cultivo com 10% de SFB,previamente aquecido. As células eram centrifugadas por 5 mim a 

526 g, em seguida o sobrenadante foi desprezado e o conteúdo celular diluído na proporção 

desejada, para a contagem celular pelo método de exclusão de células mortas por coloração 

com azul de Tripan a 0,4% (FRESHNEY, 2000). 

 

 

Figura 1. Aparato de congelamento celular Mr. Frosty. 

 

 

• Método “alternativo” em palhetas plásticas de 0,5 mL e 0,25 mL 

Após tripsinização, contagem e determinação da concentração as células foram 

ressuspendidas em solução crioprotetora, e mantidas sob agitação durante o envase. Foram 

envasados 400 µL da suspensão contendo as células por palheta de 0,5 mL e 150 µL por 

palheta de 0,25 mL (Figura 2), com o auxilio de uma seringa, a temperatura ambiente, seladas 

e submetidas ao equilíbrio, o qual foi realizado com o auxilio de um superfície resfriada a 

aproximadamente 4 oC por 15 min. Posteriormente as palhetas foram colocadas em uma raque 
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de isopor na posição horizontal e expostas ao vapor de nitrogênio a -110 oC por 5 min e 

posteriormente imersas em N2 líquido a -196 ºC. 

Para o descongelamento, a palheta era retirada do botijão de N2L e colocada em 

banho-maria a 37 ºC por 40 s, após o conteúdo da palheta era transferido para um tubo cônico 

de 1,5 mL contendo 1 mL de meio de cultivo com 10% de SFB sendo realizada a 

centrifugação por 5 mim a 419 g, em seguida o sobrenadante foi desprezado e o conteúdo 

celular diluído na proporção desejada, para a contagem celular.  

 

Figura 2. Método alternativo de congelamento celular em palhetas plásticas de 0,5 mL e 0,25 

mL. 

 

• Determinação da sobrevivência celular através da curva de crescimento 

 A curva de crescimento celular foi realizada em placas de 24 poços, com 1,9 cm2 cada 

poço (TPP, Trasadingen, Suíça), utilizando uma concentração inicial de 10.000 células por 

poço em 1 mL de meio de cultivo,  de cada crioprotetor e um grupo controle de células não 

criopreservadas. As leituras foram realizadas em triplicada com 24 h, 48 h e 72 h após o inicio 

do cultivo. Para as leituras, as células foram tripsinizadas, após foi acrescido 200 µl de meio 

de cultivo e as células foram transferidas para um tubo cônico de 1,5 mL e centrifugadas por 5 

min a 419 g. Após a centrifugação o meio foi retirado e acrescentado 100 µl de meio de 

cultivo, as células foram homogeneizadas e foi retirada uma alíquota de 10 µl para a 

determinação da concentração celular pelo método de azul de tripan, as leituras foram 

realizadas em câmara de Neubauer. 

 

• Determinação do PDT (population doubling time) 

O PDT foi realizado conforme Freshney (2000) em placas de 24 poços, com 1,9 cm2 

(TPP, Trasadingen, Suíça) cada poço contendo 1 mL de meio de cultivo, utilizando três 

concentrações iniciais: 10.000, 30.000 ou 100.000 células por poço de cada tratamento, além 

de  um grupo controle de células não criopreservadas. A contagem foi realizada durante cinco 
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dias de cultivo com 24 h, 48 h, 72 h, 96 h e 120 h, pelo mesmo método utilizado na curva de 

crescimento celular. 

 

 

3.2.4 Delineamento experimental 
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3.2.5 Experimento 1: Congelamento de células somáticas bovinas em tubos criogênicos 

comparando distintos crioprotetores. 

Células entre 5ª e 8ª passagem foram criopreservadas em criotubos em uma das três 

soluções de congelamento: Tratamento DMSO: meio de cultivo + 10% de DMSO; 

Tratamento Propileno Glicol: meio de cultivo + 10% de PG; ou Tratamento Etileno Glicol: 

meio de cultivo + 10% de EG. Para isto, as células foram contadas e diluídas em cada solução 

crioprotetora numa concentração de 1x106 células/mL, estas células foram adicionadas aos 

criotubos em um volume final de 1 mL, e congeladas pelo método convencional. 

Foram realizadas 10 repetições, em cada repetição foi congelado dois criotubos de 

cada crioprotetor. Imediatamente após o descongelamento foi avaliada a sobrevivência celular 

de todas as repetições, além disso, três repetições foram realizadas o PDT e nas demais a 

curva de crescimento celular. 

 

3.2.6 Experimento 2: Criopreservação de células somáticas bovinas utilizando distintos 

crioprotetores e recipientes de congelamento. 

Células entre 5ª e 7ª passagem foram criopreservadas utilizando as soluções 

crioprotetoras: Tratamento DMSO: meio de cultivo + 10% de DMSO; Tratamento Propileno 

Glicol: meio de cultivo + 10% de PG; ou Tratamento Etileno Glicol: meio de cultivo + 10% 

de EG e as células foram envasadas em palhetas plásticas de 0,5 mL e 0,25 mL. Cinco 

repetições foram realizadas, sendo criopreservada em cada uma quatro palhetas de 0,5 mL e 

sete palhetas de 0,25 mL de cada tratamento utilizado e dois criotubos como controle 

utilizando o crioprotetor DMSO. Imediatamente após o descongelamento foi avaliada a 

sobrevivência celular de todas as repetições e a curva de crescimento celular. 

 

3.2.7 Experimento 3: Criopreservação de células somáticas bovina comparando 

diferentes concentrações celulares.  

Neste experimento, foi utilizado células entre 5ª e 7ª passagem, comparando o 

congelamento em 4 diferentes concentrações celulares: de 0,33x106 cel/mL, 1x106 cel/mL, 

3x106 cel/mL e 5x106 cel/mL em palhetas de 0,5 mL, usando o crioprotetor PG. Foram 

realizadas 6 repetições deste experimento, tendo sido criopreservado pelo menos três palhetas 

de cada tratamento. Para avaliação da sobrevivência celular, duas palhetas da menor 

concentração e uma das outras concentrações foram descongeladas, e foi realizada contagem 

das células viáveis pela coloração de azul de Tripan e a da a curva de crescimento celular. 
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3.2.8 Análise Estatística dos Dados 

 Os dados foram analisados pelo pacote estatístico Minitab® (State College, EUA), 

submetidos à análise de variância e comparação de médias pelo teste de Tukey e teste de Chi 

quadrado, com nível de significância de 5%.  

 

 

3.3 RESULTADOS 

 

3.3.1 Cultivo Celular 

As células FLA661 foram obtidas através da técnica de explantação (Figura 3) com 

monitoramento diário do fragmento tecidual (Figura 4). 

 

 

Figura 3. Fragmento tecidual auricular obtido pela técnica de explantação de uma fêmea 

bovina da raça Flamenga denominada de FLA661 colocado em cultivo in vitro. 

 

 

Figura 4. Fragmento tecidual FLA661 apresentando desprendimento de células. 
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Durante o período de cultivo as células FLA661 suportaram até 70ª passagem, as quais 

foram realizadas a cada dois dias até a 45ª passagem, a cada três dias até 60ª passagem, 

posteriormente a cada quatro dias até a passagem 68ª e a cada sete dias até 70ª passagem. As 

passagens foram realizadas quando a célula apresentava uma confluência de 

aproximadamente 100%, sendo dividida na proporção de 1:2 (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tapete celular da célula FLA661 utilizada no trabalho. (a) tapete celular com 100 % 
de confluência; (b) tapete celular com 50% de confluência. 
 

  

3.3.2 Experimento 1 - Congelamento de células somáticas bovinas em tubos criogênicos 

comparando distintos crioprotetores. 

  Na tabela 1 são apresentados os resultados de sobrevivência imediatamente ápos o 

descongelamento pela técnica de azul de Tripan e a curva de crescimento celular. As taxas de 

sobrevivência celular entre os grupos experimentais DMSO, PG e EG criopreservados em 

criotubos não apresentaram diferença estatítisca. 

 

Tabela 1. Sobrevivência celular e curva de crescimento das células criopreservadas com 
DMSO ou PG ou EG. 

Tratamento  % de sobrevivência* Curva de Crescimento (no células)# 

  24 h 48 h 72 h  

DMSO 67,3 ± 4,4 10643 34298 94262 
PG 68,1 ± 4,9 11143 34786 94500 

EG 67,5 ± 4,4 10964 34107 93905 
*não houve diferença estatística entre os grupos pelo teste de Chi quadrado (p>0,87). 
# não houve diferença estatística entre os grupos pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

Quando avaliada a viabilidade celular após a criopreservação, através da curva de 

crescimento celular (Figura 6), não houve diferença estatística entre os grupos experimentais 

a 
 

b 
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(DMSO vs. PG vs. EG), entretanto, todos os grupos experimentais foram significativamente 

inferiores ao controle não criopreservado, em todos os períodos de cultivo. 
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Figura 6. Curva de crescimento celular, contagem do número de células após criopreservação, 

reaquecimento e cultivo, utilizando diferentes crioprotetores (DMSO, PG e EG).  

 

Os dados da curva de crescimento celular indicam através da correlação de Pearson, 

que houve correlação positiva entre o período de cultivo (24 h, 48 h e 72 h) e o número de 

células, conforme o esperado, mas não houve correlação com respeito ao tratamento, pois 

independente do tratamento utilizado o número de células aumentou conforme o tempo de 

cultivo. 

Na estimativa de tempo de divisão celular, utilizando o programa disponível no site 

http://www.doubling-time.com, observou-se que o tempo de divisão variou entre 15,9 h e 

16,5 h, calculado durante o crescimento exponencial das células (fase log). 

 

 

3.3.3 Experimento 2 - Criopreservação de células somáticas bovinas utilizando distintos 

crioprotetores e recipientes de congelamento. 

Na análise  de sobrevivência celular  não houve diferença  entre tratamentos (DMSO 

vs. PG vs. EG) e os recipientes (palheta de 0,25 ml vs. palheta de 0,5 mL vs. criotubo), os 

dados estão sumarizados na tabela 2. 
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Tabela 2. Sobrevivência das células (%)criopreservadas em palhetas de 0,25 mL e palheta de 
0,5 mL com a utilização DMSO ou PG ou EG e do grupo controle criotubo. 

Recipientes Palheta de 0,25 mL* Palheta de 0,5 mL* Criotubo* 

Crioprotetor    

DMSO 66,1 ± 3,0  72,9 ± 11,7 77,7 ± 2,1  
PG 66,0 ± 3,7  75,3 ± 10,8 --- 

EG 61,6 ± 4,0 67,8 ± 5,0  --- 
* não houve diferença estatística entre linhas pelo teste de Tukey (p<0,05). 
 

Para verificar a viabilidade celular durante o cultivo após o uso dos diferentes 

recipientes e cripotetores, foi realizada a curva de crescimento celular (Tabela 3). As palhetas 

de 0,25 mL e 0,5 mL proporcionam sobrevivência e viabilidade durante a curva (24 h, 48 h e 

72 h), apresentando semelhança entre si quando utilizado o mesmo crioprotetor (DMSO vs. 

PG vs. EG). 

 

Tabela 3. Curva de crescimento celular das células FLA 661 criopreservadas em palheta de 
0,25 mL ou palheta de 0,5 mL utilizando os crioprotetores DMSO ou PG ou EG e controle 
criopreservado em criotubo. 

Tempo Crioprotetor 
Palheta de 
0,25 mL 

Palheta de 
0,5 mL Criotubo Controle  

24 h DMSO 12417 a,A 12600 a,A 13683 a  

  PG 12217 a,A 12025 a.A ---  

  EG 10150 b,B 10613 b,B  ---  

         17350 c 

48 h  DMSO 31950 c,C 32600 c,C 32583 c  

  PG 32267 c,C 33433 c,C ---  

  EG 28500 d,D 29000 d,D ---  

          40433 e 

72 h  DMSO 92400 e,E 92933 e,E 93633 e  

  PG 92867 e,E 93500 e,E ---  

  EG 88233 f.F 88450 f,F ---   

          102667 g 
a,b,c,d,e,f,g Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (p<0,05). 
A,B,C,D,E,F  Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa (p<0,05). 
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3.3.4 Experimento 3 - Criopreservação de células somáticas bovina comparando 

diferentes concentrações celulares. 

A sobrevivência celular do grupo experimental contendo 5x106 cels/mL  apresentou 

menor do que os demais (43,7%), e o controle em criotubo foi superior a todos grupos 

experimentais, os os dados estão sumarizados na tabela 4.  

 

Tabela 4. Sobrevivência das diferentes concentrações celulares, criopreservadas em palhetas 
de 0,5 mL com crioprotetor PG após descongelamento. 
 

Tratamento  % sobrevivência Curva de Crescimento  

  24 h  48 h  72 h 

0,33x106 76,3 ± 8,0 a 11208 a 32875 a 91194 a 

1x106 71,0 ± 5,8 a,b 11333 a 33139 a 92194 a 

3x106 61,4 ± 5,8 b 10069 b 31556 b 90667 b 

5x106 43,7 ± 10,5 c 9722 b 30583 b 90028 b 

Criotubo (controle) 82,6 ± 5,5d 12611c 34389 c 93861c 
Controle  

(não criopreservado)   15194 d 40958 d 103333 d 
a,b,c,d Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa (p<0,05). 
 

Para verificar se as concentrações celulares interferem na viabiliade pós 

descongelamento foi realizada a curva de crescimento celular de todos os grupos 

experimentais, e também um controle não criopreservado. O controle não criopresevado foi 

superior a todos os grupos experimentais durante todo período de cultivo. 

 

 

3.4 DISCUSSÃO  

 

No primeiro experimento comparamos os crioprotetores DMSO, PG e EG em células 

somáticas criopreservadas em tubos criogênicos, utilizando uma curva de -1 ºC/min para o 

congelamento. As taxas de sobrevivência foram de 67,3% em DMSO, 68,1% em PG e 67,5%, 

em EG não apresentando diferença significativa entre os crioprotetores nas condições de 

nosso laboratório. De forma semelhante, Katkov et al. (2011) compararam os mesmos 

crioprotetores (DMSO, PG, EG e GLY) no congelamento de células tronco humanas, 

expostas a 10% do crioprotetor, e a sobrevivência celular não apresentou diferença entre os 

crioprotetores DMSO e o EG, entretanto, o PG foi significativamente inferior.  

a
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Castro et al. (2010) criopreservaram tecido ovariano caprino utilizando os 

crioprotetores DMSO, PG e EG, não havendo diferença no percentual de folículos normais 

entre os diferentes agentes crioprotetores. Da mesma maneira, Lucci et al. (2004) 

criopreservaram tecido ovariano de bovinos zebu. Os tecidos foram expostos a 1,5 M DMSO 

ou PG, e apresentaram uma porcentagem similar de folículos normais, enquanto os expostos a 

10% GLY (glicerol) ou 1,5 M EG reduziram a porcentagem de folículos normais. Wanderley 

et al. (2011) na criopreservação de tecido ovariano de cutia, utilizando 1,5 M de DMSO ou 

PG ou EG, verificaram que o crioprotetor PG foi mais eficaz. 

Sabe-se que a permeabilidade do crioprotetor à célula é extremamente importante para 

o sucesso na criopreservação de células somáticas, oócitos e embriões para evitar a formação 

de gelo intracelular. Desta maneira, Pedro et al. (2005) estudaram a permeabilidade dos 

crioprotetores DMSO, EG, PG, GLY e acetamina em oócitos de camundongo, e embriões em 

diferentes fases de desenvolvimento. A permeabilidade do EG é incrementada gradualmente 

entre o estágio de 8-células até mórula, enquanto que permeabilidade do PG é similar em 

todos os estágios de desenvolvimento. Em mórula de ovelhas os dados de Songsasen et al. 

(2002) mostram que permeabilidade dos crioprotetores difere, sendo maior para EG, seguido 

do PG, DMSO. Já em oócitos bovinos há permeabilidade similar entre o DMSO e EG (AGCA 

et al., 1998). A permeabilidade é diferente em cada espécie e no produto biológico que está 

sendo criopreservado. Dessa forma, a permeabilidade do EG em palhetas plásticas foi inferior 

ao criotubo, o que pode estar relacionado com a curva de congelamento rápida utilizada nas 

palhetas plásticas não tendo tempo suficiente para permear nas células. 

Newton et al. (1998) criopreservaram tecido de ovário humano, comparando os 

crioprotetores DMSO, EG, PG e glicerol (GLY) na concentração de 1,5 M em diferentes 

tempos de equilíbrio a 4 ºC e a 37 ºC, na temperatura de 37 ºC o crioprotetor PG é mais 

indicado e a 4 ºC não houve diferença entre os crioprotetores DMSO e EG. Já Ebertz e 

McGann (2004) utilizaram células de córnea humana (endoteliais, epiteliais e queratócitos) 

para comparar a permeabilidade dos crioprotetores DMSO e PG a diferentes temperaturas: 4 

ºC, 13 ºC, 22 ºC e 37 ºC, o crioprotetor PG foi mais permeável em todas as temperaturas em 

relação ao crioprotetor DMSO.  

Os criotubos são amplamente utilizados para a criopreservação de células com o uso 

do congelamento lento, porém o armazenamento ao longo prazo de grandes quantidades de 

células visando a conservação dos recursos genéticos animais requer o uso de botijões de 

nitrogênio líquido maiores (CETINKAYA e ARAT, 2011). A criopreservação células 
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somáticas em palhetas plásticas de 0,25 mL e 0,5 mL são uma alternativa para a redução do 

espaço ocupado nos botijões de nitrogênio. 

No segundo experimento comparamos os recipientes de envase com o uso dos 

crioprotetores DMSO, PG e EG. Em nossas condições de trabalho, não houve diferença entre 

palhetas de 0,25 mL, palhetas de 0,5 mL e o criotubo nas taxas de sobrevivência celular. 

Gilmore et al. (2000), na criopreservação de sêmen humano, utilizando os crioprotetores 

DMSO, EG, PG e GLY, e curva de congelamento de -3 ºC/mim, observaram que o EG é mais 

permeavél permitindo uma maior desidratação que os demais criopotetores. Mullen et al. 

(2008) verificaram que a permeabilidade de oócitos humanos, relatando que o crioprotetor EG 

a temperaturas mais baixa está associado com uma maior perda de volume total e um lento 

retorno ao volume isotônico. Li et al. (2010) trabalharam com a criopreservação células 

tronco em palhetas de 0,25 mL, já Forell et al. (2008) e Rochetti et al. (2010) utilizaram 

palhetas de 0,5 mL para criopreservação de células somáticas para uso na clonagem animal, 

mostrando que as palhetas são um método eficaz de criopreservação. 

Hasegawa et al. (2011) utilizaram criotubos para o congelamento de sêmen de 

camundongo comparando com palheta, o descongelamento apresentou diferença, que pode ter 

ocorrido devido a parede do criotubo ser mais espessa do que a parede da palheta assim a 

difusão da temperatura no criotubo não seria uniforme, entretanto não observamos esta 

diferença em nosso trabalho. 

No terceiro experimento foi testada a melhor concentração celular a ser criopreservada 

e que apresenta viabilidade após o descongelamento. A concentração de 5x106 cel/mL, foi a 

que apresentou as menores taxas de sobrevivência celular (43,7%), já a concentração de 

0,33x106 foi a que obteve a melhor taxa (76,3%) comparada ao controle (82,6%). Rowley et 

al. (1994) observaram que células-tronco hematopoéticas podem ser criopreservadas 

utilizando o crioprotetor DMSO em uma concentração celular elevada de 3,7x108/mL sem 

comprometimento da viabilidade. 

Embora neste experimento o congelamento de células na concentração de 3x106 

cel/mL tenha se mostrado significativamente inferior as taxas de sobrevivência, utilizando 

concentrações mais baixas, biologicamente esta concentração pode ser utilizada, pois permite 

a recuperação de uma quantidade maior de células viáveis. A escolha então dependerá do 

número de células, necessárias  após o descongelamento. 

Nas curvas de crescimentos realizadas nos três experimentos, todos os grupos 

experimentais foram significativamente inferiores ao grupo controle, como esperado, já que as 

células utilizadas no controle não foram criopreservadas. 
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3.5 CONCLUSÕES 

 

Os resultados do presente estudo nos permitiram chegar às seguintes conclusões:  

• A criopreservação de células somáticas em palhetas plásticas apresenta eficácia 

semelhante à observada em criotubos, resultando em uma boa taxa de sobrevivência 

celular e viabilidade pós descongelamento para o cultivo in vitro. 

• O crioprotetor propileno glicol pode ser utilizado como uma alternativa ao DMSO no 

congelamento de células somáticas 

• As concentrações de 0,33x106 cel/mL e 1x106 cel/mL mostraram-se melhores para o 

congelamento celular, entretanto, dependendo da finalidade utilizada, a concentração 

de 3x106 cel/mL pode ser utilizada  
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4 CONCLUSÕES GERAIS E PERSPECTIVAS 

 

 

• A criopreservação de células somáticas em palhetas plásticas apresenta eficácia 

semelhante a observada em criotubos resultando em uma boa taxa de sobrevivência 

celular e viabilidade pós descongelamento para o cultivo in vitro. 

• O crioprotetor propileno glicol pode ser utilizado como uma alternativa ao DMSO no 

congelamento de células somáticas. 

• As concentrações de 0,33x106 cel/mL e 1x106 cel/mL mostraram-se melhores para o 

congelamento celular, entretanto, dependendo da finalidade, a concentração de 3x106 

cel/mL pode ser utilizada. 

• Os protocolos utilizados neste trabalho poderão ser testados para criopreservação de 

células tronco. 

• Os protocolos utilizados serão testados também para células somáticas de diferentes 

origens e espécies doadoras. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 -  Dulbecco’s Modified Eagle’s Médium 

 

 
     

Reagente Fabricante Catálogo pm Concentração 

DMEM Sigma D1152   

NaHCO3 Sigma S5761 84,01 26 mM 

Piruvato de sódio Sigma P4562 110,04 0,2 mM 

Penicilina Sigma P7794  65mg/L 

Estreptomicina Sigma S1277  50mg/L 

 

Osmolaridade: 295 a 298 mOsm 

pH: 7,2 – 7,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   



 

 

42 

 
 
 

Anexo 2 - Tripsina 

 

 
     

Reagente  Fabricante Catálogo pm Concentração 
Tripsina Difco 215240  0,05% 

NaCL  Sigma S5886 58,44 116 mM 

NaH2PO4 Sigma S5011 120 1 mM 

KCL Sigma P5405 74,55 5 mM 

EDTA  Sigma E6511 416,2 0,6 mM 

NaHCO3 Sigma S5761 84,01 26 mM  

Vermelho de Fenol Sigma P5530   5 mg/L  
                       

Osmolaridade 289 - 293 mOsm 
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Anexo 3 – DPBS  

 

 

 Solução 1  
 

Reagente  Fabricante Catálogo pm Concentração 

NaCL Sigma S5886 58,44 136 mM 

KCL Sigma P5405 74,55 2 mM 

MgCL2.6H2O Sigma  95.21 1 mM 

CaCL2.2H2O Sigma C7902 110.98 1 mM 

Glicose Sigma G6152 180.16 6 mM 
Piruvato de sódio Sigma P4562 110,04 0,2 mM 

Penicilina Sigma P7794  65mg/L 

Estreptomicina Sigma S1277  50mg/L 

 
 
 
Solução 2 
 

Reagente  Fabricante Catálogo pm Concentração 

Na2HPO4.2H2O  Sigma S5011 141.96 8 mM 

NaH2PO4.H20 Sigma  120 1 mM 

KH2PO4 Sigma P5655 139.09 1 mM  
 

Osmolaridade: 280-290 mOsm 

pH: 7.1- 7.2 

 

 

Para fazer o DPBS é imprescindível que todos os sais da solução 1 estejam dissolvidos antes 

de colocar os sais da solução 2. 


