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RESUMO 
 
Este resumo enumera as várias ações da melatonina 

como um antioxidante. Este indoleamina é produzida 

na glândula pineal dos vertebrados, na retina e 

possivelmente em alguns outros órgãos. Além disso, 

é encontrada em invertebrados, bactérias, 

organismos unicelulares, bem como em plantas, os 

quais não têm uma glândula pineal. As funções da 

melatonina como um antioxidante incluem: 

eliminação de radicais livres diretos; a estimulação 

de enzimas antioxidantes; aumento na eficiência da 

fosforilação oxidativa mitocondrial e redução na 

perda de elétrons (reduzindo assim a geração de 

radicais livres); e aumento na eficiência de outros 

antioxidantes. Pode haver outras funções da 

melatonina, ainda não descobertos, que melhoram a 

sua capacidade para proteger contra danos por 

oxigênio molecular e reagentes tóxicos à base de 

nitrogênio. Estudos in vitro e in vivo relataram a 

capacidade da melatonina em diferentes 

concentrações fisiológicas e farmacológicas para 

proteger a célula espermática contra os radicais 

livres.  
 
Palavras-chave: Enzimas antioxidantes, espécies 

reativas de oxigênio, indoleamina, sêmen.  

 
 

 
 
 
ANTIOXIDANT ACTIVITY OF MELATONIN ON 
OXIDATIVE STRESS ON SPERMATOZOA CELLS: 
LITERATURE REVIEW 
 
ABSTRACT 
This resume enumerates the multiple actions of 

melatonin as an antioxidant. This indoleamine is 

produced in the vertebrate pineal gland, the retina 

and possibly some other organs. Additionally, is 

found in invertebrates, bacteria, unicelular organisms 

as well as in plants, all of which do not have a pineal 

gland. Melatonin’s functions as an antioxidant 

include: direct free radical scavenging; stimulation of 

antioxidative enzymes; increasing the efficiency of 

mitochondrial oxidative phosphorylation and reducing 

electron leakage (thereby lowering free radical 

generation); and augmenting the efficiency of other 

antioxidants. There may be other functions of 

melatonin, yet undiscovered, which enhance its 

ability to protect against molecular damage by 

oxygen and nitrogen-based toxic reactants. Studies 

in vitro and in vivo reported melatonin capacity in 

different physiological and pharmacological 

concentrations to protect sperm cells against free 

radicals. 
 
Keyword: Antioxidant enzymes, reactive oxygen 

species, indoleamine, semen.
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INTRODUÇÃO 
 
Os espermatozoides possuem um complexo sistema 

redox devido ao potencial antioxidante do plasma 

seminal e o potencial oxidativo dos metabólitos 

espermáticos, particularmente ativos que controlam 

a taxa de lipoperoxidação espermática 

(STRADAIOLI et al., 2007). Dessa maneira, as 

células espermáticas podem ter estresse oxidativo 

adicional, tornando necessária a proteção exógena 

(TAYLOR, 2001), por possuírem poucos 

mecanismos capazes de evitar parcialmente ou 

totalmente a produção de espécies reativas do 

oxigênio (EROs), e prevenir a peroxidação excessiva 

dos substratos (SILVA, 2006).  

 

Dessa forma, a adição de antioxidantes ao sêmen, 

aumenta a tolerância espermática ao dano oxidativo, 

após descongelação e neutralizam os radicais livres 

que causam a peroxidação lipídica da membrana 

plasmática dos espermatozoides (BAUMBER et al., 

2000). A melatonina é um antioxidante terminal, não 

enzimático e não pró-oxidativo (TAN et al.,2002), 

que possui a capacidade de detoxificação de 

radicais livres em concentrações fisiológicas e 

farmacológicas, sendo utilizada para prevenir as 

EROs (REITE et al., 2007).  

 

A eficiência antioxidante da melatonina pode ser 

devido a sua capacidade quelante de radicais livres, 

ao estímulo exercido sobre as enzimas 

antioxidantes, à função da glutationa, que reduz a 

perda de elétrons de cadeia de transporte 

mitocondrial, e, finalmente, a ação sinérgica a outros 

antioxidantes (REITER et al., 2007).  

 

Diante disso, existe um grande interesse no 

desenvolvimento de pesquisas com a melatonina, 

buscando proteger os espermatozoides da oxidação 

e da apoptose durante a execução dos protocolos de 

criopreservação. Uma vez que a melatonina 

apresentou efeito antioxidante em vários tecidos, 

além da descoberta desta no plasma seminal 

(CASAO et al., 2010) e dos seus receptores na 

membrana espermática (FUJINOKI, 2008), ainda 

que em espécies diferentes. Sendo assim, busca-se 

cada vez mais, encontrar a concentração ideal e 

entender a influência da adição de melatonina no  

 

 

 

sêmen contra os danos causados pelos 

radicaislivres, uma vez que há poucos estudos que 

relatam o uso de melatonina como antioxidante na 

célula espermática 

REVISÃO DE LITERATURA  

Diluentes 

O uso de diluentes seminais proporciona um meio 

favorável para a sobrevivência dos espermatozoides 

in vitro (DERIVAUX, 1980). A composição do 

diluente é um dos fatores que afetam a proporção de 

espermatozoides vivos após a descongelação, 

sendo seu incremento um dos desafios da 

biotecnologia da reprodução (WATSON, 1995). 

 

Os diluentes para congelação seminal devem 

possuir substância orgânica que atue como 

crioprotetor externo protegendo as células contra o 

choque térmico, durante o resfriamento (gema de 

ovo ou leite desnatado); uma fonte de energia 

(glicose ou frutose); componente tampão (citrato de 

sódio, tris-(hidroximetil) aminometano); um 

crioprotetor interno para proteção dos 

espermatozoides durante a congelação (glicerol, 

dimetilsulfóxido, etilenoglicol) e antibióticos para 

prevenir o crescimento bacteriano (penicilina e 

estreptomicina ou gentamicina) (Hafez e Hafez 

2004). 

 

Criopreservação 

A partir do desenvolvimento das técnicas de 

preservação e estocagem do sêmen, foi possível 

utilizar melhor os animais de alto potencial genético, 

preservar o material genético de animais 

permanentemente ou temporariamente inábeis à 

reprodução e transportar o sêmen a longas 

distâncias (MELO et al., 2007). 

 

No entanto, a congelação do sêmen em algumas 

espécies, encontra-se limitada devido à escassa 

difusão e aplicação deste processo a campo, em 

virtude da baixa fertilidade observada na adoção do 

sêmen assim conservado na inseminação cervical, 

especialmente no estro induzido (CURRY, 2000. 

Entretanto, os métodos de congelação podem ser 

melhorados, visando contornar problemas 

relacionados à manipulação do sêmen, 

congelabilidade das células espermáticas
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e aumento da população de espermatozoides 

recuperados após a criopreservação (ANEL et al., 

2007). 

 

A baixa taxa de fertilidade dos espermatozoides 

congelados/descongelados deve-se às alterações 

ultraestruturais, bioquímicas e funcionais, que resulta 

em perda de viabilidade dos mesmos no aparelho 

reprodutivo da fêmea (SALAMON & MAXWELL, 

2000). As injúrias causadas pela criopreservação 

são prejudiciais ao transporte e sobrevivência dos 

espermatozoides no aparelho reprodutivo feminino 

(SALAMON & MAXWELL, 1995).  

 

Durante o processo de congelação/descongelação, 

os espermatozoides são submetidos a condições 

desfavoráveis como mudanças da fase de transição 

dos fosfolipídios da membrana e a formação de gelo 

intracelular (PARK & GRAHAM, 1992). A 

consequência imediata destes processos é a ruptura 

da membrana plasmática (WATSON, 1995) devido 

aos estresses térmico, mecânico, químico e 

osmótico, exercidos sobre a célula durante a 

congelação (PARK & GRAHAM, 1992). Além do 

acrossoma que também pode sofrer mudanças 

estruturais e degenerativas, como ruptura de sua 

membrana (PARK & GRAHAM, 1992). 

 

ESPÉCIES REATIVAS AO OXIGÊNIO (EROS) E A 

FUNÇÃO ESPERMÁTICA PRODUÇÃO DE EROS 

NO SÊMEN 

As EROs são encontradas em todos os sistemas 

biológicos, em condições fisiológicas do metabolismo 

celular aeróbio, onde o oxigênio (O2) sofre redução 

tetravalente, com aceitação de quatro elétrons, 

resultando na formação de água (H2O). Durante 

esse processo, as EROs mais comumente geradas 

pelos espermatozoides são: o ânion superóxido (O
2
), 

o peróxido de hidrogênio (H
2
O

2
) e o radical hidroxila 

(OH
-

) (DE LAMIRANDE & GAGNON, 1999).  

 

No entanto, o mecanismo bioquímico responsável 

pela produção de EROs pelo espermatozoide ainda 

não está elucidado. Existem evidências da presença 

de uma oxidase na membrana plasmática do 

espematozoide que, quando ativada gera O
-
2 

 
 

 

(DE LAMIRANDE et al., 1997). Aitken (1995) sugere 

que a nicotinamina adenina dinucleotídeo fosfato 

[NAD(P)H], seja a principal fonte de elétrons, 

responsável pela produção de O
2

- 

no espermatozoide 

humano, com o possível envolvimento do sistema 

NAD(P)H oxidase, como acontece em outros tipos de 

células. Sabeur & Ball (2006) confirmaram que o 

espermatozoide equino usa NAD(P)H como 

substrato para geração de superóxido.  

 

Uma segunda hipótese para a produção de EROs, é 

a diaforase espermática (uma oxidoredutase 

NAD(P)H dependente), localizada na peça 

intermediária do espermatozoide e integrada à 

cadeia respiratória mitocondrial (GAVELLA & 

LIPOVAC, 1992). Plante et al. (1994), sugeriram a 

predominância da diaforase espermática como 

sistema gerador de EROs pelos espermatozoides. 

Esses autores observaram que apenas um terço das 

EROs produzidas pelos espermatozoides são 

liberadas, para fora da célula, e argumentaram que, 

se as EROs são geradas dentro da célula, elas têm 

menos chance de atingir o espaço extracelular do 

que se forem geradas por uma NAD(P)H oxidase na 

membrana plasmática, que libera seus produtos no 

meio extracelular, como ocorre com os leucócitos 

(PLANTE et al., 1994).  

 

As principais fontes de EROs no ejaculado são os 

espermatozoides, morfológica ou funcionalmente 

anormais, bem como os leucócitos, que podem estar 

presentes no ejaculado (GAVELLA & LIPOVAC, 

1992). Os espermatozoides imóveis e 

morfologicamente anormais geram maiores 

quantidades de EROs que os normais (GAVELLA & 

LIPOVAC, 1992).  

 

DANOS CAUSADOS AOS ESPERMATOZOIDES 

PELAS EROS  

Embora a geração controlada de EROs tenha 

funções fisiológicas em diferentes tipos de células, 

altas concentrações destas são prejudiciais às 

funções celulares, podendo danificar todos os tipos 

de biomoléculas, incluindo DNA, proteínas e lipídios. 

Distúrbios no balanço oxidante-antioxidante,
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em favor do oxidante, levam ao estresse oxidativo, 

que, em princípio, pode ser causado pela redução 

na quantidade de antioxidantes nos sistemas de 

defesa celular ou por produção elevada de EROs 

(HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999).  

 

A geração de altas concentrações de EROs no 

sêmen está associada ao declínio no metabolismo 

de energia do espermatozoide, na motilidade e na 

viabilidade espermática e à fragmentação do DNA 

(BAUMBER et al., 2002; BILODEAU et al., 2002). 

 

O impacto do estresse oxidativo durante o 

processo de estocagem seria minimizado através 

da suplementação dos meios diluentes com 

agentes antioxidantes, garantindo maior qualidade 

ao sêmen (MICHAEL et al., 2009). 

 

SISTEMAS DE DEFESA ANTIOXIDANTES NO 
SÊMEN E NO ESPERMATOZOIDE  
Nos sistemas aeróbicos, é essencial o equilíbrio 

entre a quantidade de EROs gerada e a quantidade 

removida pelo sistema antioxidante celular. 

Normalmente, o dano celular ocorre quando este 

equilíbrio é perturbado, levando a célula ao 

estresse oxidativo. Em princípio, esse tipo de 

estresse ocorre quando o sistema antioxidante de 

defesa celular não consegue eliminar o excesso de 

EROs produzidas (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 

1999).  

 

Para proteger-se do efeito letal da formação 

excessiva de EROs, a célula possui um sistema de 

defesa antioxidante, enzimático e não enzimático, 

que pode atuar tanto removendo o agente antes 

que ele cause lesão, quanto reparando a lesão 

ocorrida (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999).  

 

O espermatozoide conta com um sistema 

enzimático de defesa antioxidante, que inclui 

superóxido dismutase (SOD), catalase, glutationa 

peroxidase (GPx) e glutationa redutase (GR), além 

de antioxidantes não enzimáticos tais como: o 

ácido ascórbico e o α-tocoferol (AITKEN, 1995). No 

meio extracelular, ele é protegido pelo plasma 

seminal que contém redutores de EROs, 

enzimáticos e não enzimáticos, como: ácido 

ascórbico, ácido úrico, albumina e outras proteínas, 

catalase, SOD, glutationa, taurina, hipotaurina e 

vitamina E (ZINI et al., 2000). Como a capacidade 

biosintética do espermatozoide é limitada, o plasma 

seminal é particularmente importante na proteção 

do espermatozoide contra os danos causados 

pelas EROs geradas pelo próprio espermatozoide e 

pelos fagócitos presentes no ejaculado (AITKEN, 

1995). 

 

 A enzima SOD presente no citoplasma (Cu, Zn – 

SOD) e na mitocôndria (Mn-SOD) é responsável 

pela dismutação de duas moléculas do ânion 

superóxido, em uma de peróxido de hidrogênio, 

enquanto enzimas como a catalase e a glutationa 

peroxidase catalisam a redução do H
2
O

2 
à água e 

O
2 

(NORDBERG & ARNÉR, 2001). Enzimas 

removedoras de EROs, como a superóxido 

dismutase, glutationa redutase, glutationa 

peroxidase ou catalase, já foram detectadas no 

espermatozoide e/ou no plasma seminal de várias 

espécies (MARTÍ et al., 2008). 

 

Após um ciclo de congelamento e 

descongelamento, Bilodeau et al. (2000) 

observaram que a criopreservação reduz os níveis 

dos antioxidantes presentes tanto na célula quanto 

no plasma seminal, fortalecendo a evidência de 

que, entre as causas da deterioração da qualidade 

do sêmen após um ciclo de congelamento e 

descongelamento, estão aquelas ligadas ao 

estresse oxidativo.  

 

Existe ainda uma relação inversa entre a atividade 

de enzimas antioxidantes e a qualidade 

espermática. No espermatozoide de cordeiros, a 

atividade da glutationa peroxidase apresentou uma 

correlação negativa com a porcentagem de 

espermatozoides com boa motilidade progressiva e 

morfologicamente normais e correlação positiva 

com os níveis de lipoperoxidação na célula 

espermática. Assim, no sêmen de baixa qualidade, 

com motilidade progressiva baixa, alto percentual 

de espermatozoides anormais e alto nível de 

lipoperoxidação, o nível de glutationa peroxidase foi 

mais alto do que no sêmen de boa qualidade 
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(KASIMANICKAM et al., 2006). Segundo os autores, 

embora os espermatozoides estivessem passando 

por um alto nível de estresse oxidativo, a glutationa 

peroxidase não foi capaz de protegê-los contra os 

efeitos tóxicos das EROs. Os níveis de glutationa 

peroxidase permaneceram elevados, com 

deterioração da qualidade espermática. Essa 

situação, possivelmente, está mais relacionada à 

produção excessiva de EROs pelos 

espermatozoides anormais e não funcionais que, 

segundo Aitken (1995), geram maiores quantidades 

de EROs que os normais, do que uma deficiência no 

sistema de defesa antioxidante. 

 

ANTIOXIDANTES 
 
Durante o processamento do sêmen destinado à 

conservação, o desequilíbrio entre a geração de 

EROs e a atividade antioxidante pode ser 

desencadeado tanto pelo comprometimento da 

capacidade protetora dos antioxidantes presentes no 

ejaculado, a partir da marcante redução de suas 

concentrações após diluição do sêmen, quanto pelo 

estímulo à produção de EROs, durante a 

criopreservação (WATSON, 2000). Tal desequilíbrio, 

em favor dos oxidantes, resulta em efeitos tóxicos e 

comprometimento da funcionalidade celular, o que 

conduz, frequentemente, a apoptose, morte celular e 

redução da fertilidade dos espermatozoides 

(PURDY, 2006). 

 

A fim de melhorar a qualidade do sêmen 

criopreservado por meio da prevenção ou redução 

do processo peroxidativo, diversos pesquisadores 

têm se dedicado a realizar estudos relacionados à 

adição de antioxidantes nos diluentes seminais de 

diversas espécies (KHERADMAND et al., 2006). 

Neste contexto, podem ser destacados entre os 

antioxidantes já estudados com este fim a SOD, a 

GSH-Px, a GSH-Red (MARTI et al., 2008), a 

hipotaurina (LOPES et al., 1998), a vitamina E 

(SILVA et al., 2008), a vitamina C (KHERADMAND 

et al., 2006) e o resveratrol (SARLÓS et al., 2002). 

 

Nessa linha de pesquisa, foi observado que os 

antioxidantes exógenos reduzem a concentração de 

malonaldeído nas amostras seminais em 

decorrência da redução de peroxidação lipídica e,  

 

 

 

em virtude disto, são produzidos menos danos 

espermáticos e obtida uma melhor conservação 

do sêmen (SARLÓS et al., 2002). Entretanto, 

apesar dos antioxidantes ou agentes quelantes 

reduzirem as taxas de peroxidação dos 

fosfolipídeos endógenos dos espermatozoides, a 

terapia com antioxidantes pode apresentar efeitos 

indesejáveis se a dose de segurança for 

ultrapassada, devendo ser utilizado com 

moderação, até mesmo pelo fato de inibirem a 

formação das EROs e suas funções fisiológicas 

(CARVALHO et al., 2002). 

 

USO DE ANTIOXIDANTES NO DILUENTE 

A adição de antioxidantes ao diluente tem sido 

avaliada quanto à sua capacidade de proteger o 

espermatozoide do efeito tóxico das EROs 

(HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999).  

 

Os antioxidantes presentes no plasma seminal 

ajudam a proteger o espermatozoide dos danos 

oxidativos, mas a lavagem, adotada no 

processamento do sêmen de algumas espécies, 

remove parte desta capacidade protetora. Além 

disso, pode haver contaminação dos meios de 

lavagem e diluentes com íons de metais de 

transição, como o Fe
++ 

ou Cu
+

, que podem 

desencadear as reações químicas que geram 

EROs (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999). 

Mesmo quando não há lavagem, a concentração 

dos antioxidantes presentes no sêmen é reduzida 

com a sua diluição, diminuindo, 

consideravelmente, o efeito benéfico do 

antioxidante natural. Assim, a adição de 

antioxidantes, ainda que em pequenas 

concentrações, pode melhorar a função 

espermática no sêmen manipulado (HALLIWELL 

& GUTTERIDGE, 1999).  

 

MELATONINA 

A N-acetil-5-metoxitriptamina, a melatonina, é o 

principal hormônio produzido e secretado pela 

glândula pineal (CLAUSTRAT et al., 2005). A 

melatonina participa de diversas funções 

fisiológicas, incluindo aquelas ligadas ao sistema 

imune, o controle dos ritmos circadianos e o 

controle da reprodução em espécies sazonais   
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(ASHRAFI et al., 2013).  

 

A Melatonina é sintetizada a partir do aminoácido 

triptofano captado da circulação e transformado em 

serotonina, a qual é convertida em melatonina por 

um processo de dois passos, envolvendo atividades 

sequenciais de duas enzimas: a N acetil transferase 

(NAT), que é a enzima limitante da síntese de 

melatonina, além da hidroxi-indol-O-metiltransferase 

(HIOMT) (CLAUSTRAT et al., 2005). Trata-se de 

uma molécula altamente conservada, estando 

presente, em praticamente, todas as espécies, 

desde procariontes até humanos. Sua função 

original, nos organismos mais primitivos é proteger 

contra o estresse oxidativo (TAN et al., 2007). 

Classifica-se como uma indoleamina e contém dois 

grupos funcionais, os resíduos Ometil e N-acetil, o 

que promove à molécula sua propriedade anfifílica 

(hidro e lipossolúvel) e a torna capaz de penetrar 

qualquer compartimento celular do fluido corporal 

(CARPENTIERI et al., 2012).  

 

Quando a melatonina passa pelas membranas 

celulares, ela se localiza, principalmente, em posição 

superficial nas bicamadas lipídicas, próxima à 

cabeça polar dos fosfolípideos da membrana. Nessa 

posição, ela é capaz de funcionar como um 

“removedor” (scavenger) de radicais livres e também 

promover meios indiretos pelos quais as membranas 

podem resistir ao dano oxidativo, estabilizando a 

fluidez da membrana e preservando sua eficiência 

(REITER, 2000). 

 

Por se localizar em varias regiões dentro da célula, a 

melatonina se torna um potente antioxidante 

endógeno (MARTÍN et al., 2000). Diferente de outros 

antioxidantes muito lipofílicos, como a vitamina E, 

que é primariamente retida na membrana 

plasmática, a melatonina atravessa membranas 

celulares, alcançando facilmente compartimentos 

intracelulares, particularmente, a mitocôndria 

(MARTÍN-HIDALGO et al., 2011). 

 

As mitocôndrias são as estruturas subcelulares dos 

espermatozoides mais sensíveis ao resfriamento e a 

congelação (PEÑA et al., 2009). De acordo com  

 

 

 

 
essa evidência, parece lógico que se foque o 

interesse em antioxidantes com capacidade de 

facilmente alcançar a mitocôndria, como a 

melatonina (SILVA et al., 2011). 

 

A indoleamina possui propriedades redutoras 

devido à presença de um anel aromático rico em 

elétrons, funcionando como um doador de 

elétrons (JOU et al., 2007). O seu potencial 

redutor exerce uma regulação nas atividades dos 

complexos I e IV da mitocôndria, o que sugere 

que ela pode interagir com componentes da 

cadeia de transporte de elétrons, aumentando o 

fluxo de elétrons e, consequentemente, a 

produção de adenosina tri-fosfato (ATP) 

(CARPENTIERI et al., 2012). Além disso, interage 

com as bicamadas lipídicas e estabiliza as 

membranas mitocondriais internas, um efeito que 

pode melhorar a atividade da cadeia de 

transporte de elétrons e, assim, aumentar a 

motilidade espermática (MARTÍN-HIDALGO et al., 

2011). 

 

Segundo um grande conjunto de evidências, a 

melatonina é o maior removedor de moléculas 

reativas tanto à base de oxigênio quanto 

nitrogênio (CARPENTIERI et al., 2012). A 

indoleamina elimina os produtos da 

decomposição de peroxinitritos, possui alta 

eficiência como removedor dos radicais hidroxila, 

peroxila, assim como do ânion superóxido, 

peróxido de hidrogênio, ácido hipocloroso e óxido 

nítrico (ALLEGRA et al., 2003). 

 

A melatonina pode, ainda, estimular a atividade 

das enzimas antioxidantes superóxido dismutase, 

catalase, glutationa peroxidase e glutationa 

redutase (KARBOWNIK & REITER, 2000). 

Portanto, além de reduzir o número de radicais 

livres e EROs, também aumenta a produção de 

outras moléculas que protegem as células 

espermáticas do estresse oxidativo (ASHRAF et 

al., 2013). 

 A indoleamina influencia a atividade das enzimas 

antioxidantes, pois altera sua expressão gênica, a 

partir do aumento nos níveis celulares de RNA 

mensageiro (REITER, 2000). 
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sso ocorre tanto em condições fisiológicas quanto 

oxidativas e pode envolver tanto receptores de 

membrana quanto nucleares (CARPENTIERI et al., 

2012). 

 

Visto que todos os antioxidantes clássicos são 

também pró-oxidantes, outra vantagem da 

melatonina sobre eles é a ausência de ações pró 

oxidativas. Portanto, por serem potentes doadores 

de elétrons, quando eles o fazem visando neutralizar 

um radical livre, passam de um estado reduzido para 

um oxidado e essa forma oxidada pode oxidar outras 

moléculas (KORKMAZ et al., 2009). Além disso, a 

forma oxidada, geralmente, vai ser regenerada para 

o estado reduzido através do mecanismo conhecido 

como “reação redox” ou reciclagem, que ocorre à 

custa de outra molécula. No caso da reciclagem de 

vitamina C ou vitamina E, por exemplo, isso ocorre à 

custa de uma glutationa, o que pode ser uma 

desvantagem, pois, em muitos casos, a glutationa é 

um antioxidante mais potente do que as vitaminas. A 

melatonina, por sua vez, sacrifica a si mesmo e não 

participa do ciclo redox após a remoção de radicais 

livres, e, por isso, ela é classificada por alguns 

autores como suicida ou antioxidante terminal 

(KORKMAZ et al., 2009). 

 

Desta forma, é de particular interesse conhecer o 

possível papel da melatonina como um agente 

bioenergético que pode melhorar e manter a função 

mitocondrial (KORKMA et al., 2009), além do que a 

adição da melatonina no sêmen em diferentes 

métodos de conservação, melhora a qualidade da 

célula espermática (Tabela 1).  

Tabela 1. Efeitos benéficos da melatonina sobre célula espermética 

em diferentes espécies de animais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Desde a descoberta da melatonina como 

antioxidante, é crescente o número de relatos 

documentando a sua eficiência nas mais variadas 

espécies de animais, em virtude da sua 

capacidade em neutralizou os efeitos adversos 

das EROs, reduzido assim, a peroxidação lipidica.  

 

Além do que, a melatonina é capaz de aumentar 

a capacidade antioxidante total e elevar a 

atividade das enzimas antioxidantes como a 

superóxido dismutase, glutationa peroxidade e 

catalase, envolvidas no metabolismo das EROs, 

proporcionando, assim, uma melhor preservação 

da integridade estrutural dos espermatozoides. 

 

Dessa forma, com base nos mais variados 

estudos, a incorporação da melatonina como 

molécula essencial, vêm sendo recomendada 

cada vez mais nos protocolos de conservação da 

célula espermática, buscando melhor a qualidade 

dos espermatozoides a serem utilizados na 

inseminação artificial.  Portanto, estudos devem 

ser realizados no âmbito de identificar a melhor 

concentração da melotinina a ser utilizada nos 

espermatozoides de cada especie animal.  
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