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INTRODUÇÃO

A seleção do sexo tem um valor 
econômico significativo nos animais de 
interesse zootécnico com aptidão para produção 
de leite ou carne e em sistemas onde a 
produtividade é favorecida pela progênie de um 
dos sexos (TAYLOR et al., 1985; VAN VLECK 
et al.,1987; RUVUNA et al., 1992; 
HOHENBOKEN, 1999). Sendo os machos com 
maior capacidade de ganho corporal e os que 
são destinados ao abate para obtenção de 
carcaça, o ideal, para a compra dos embriões, 
seria saber com antecedência qual o sexo do 
produto.

Em bovinos, desenvolveu-se um 
processo de separação dos espermatozóides X 
ou Y em gradientes descontínuos de Percoll 
com acuidade de cerca de 73%. Quando 
utilizados para a produção in vitro de embriões, 
foram capazes de fecundar 75% dos oócitos, dos 
quais 30% desenvolveram-se até o estádio de 
blastocisto (HOSSEPIAN DE LIMA, 1998; 
HOSSEPIAN DE LIMA et al., 2000; 
HOSSEPIAN DE LIMA et al., 2003). O 
aprimoramento deste método de centrifugação 
em gradiente descontínuo de Percoll e 
Iodixanol, principalmente no que se refere à 
reprodutibilidade, poderá facilitar a utilização 
comercial da sexagem de espermatozóides de 
caprinos e ovinos.

Existem ferramentas moleculares que 
podem ser usadas em benefício dos programas 
reprodutivos. A Reação em Cadeia da 
Polimerase (PCR) é o método utilizado para 
amplificar uma seqüência selecionada de DNA 
que permite sintetizar em poucas horas de 
milhões de cópias de uma seqüência de 
nucleotídeos específica, podendo amplificar a 
seqüência-alvo com menos de uma parte em um 
milhão da amostra inicial (CHAMPE e 
HARVEY, 1997). 

O gene SRY (região sexo determinante 
do cromossomo Y) que é localizado próximo à 
região pseudo-autossômica na porção distal do 
braço curto do cromossomo Y foi descoberto 
como sendo o regulador da formação de 
estruturas macho-específicas por Goodfellow et 
al. (1990). O gene amelo (AMEL gene) 

existente tanto no cromossomo X quanto no Y, 
também foi usado para determinar o sexo em 
bovinos (ENNIS e GALLAGHER, 1994) e em 
humanos (SULLIVAN et al., 1993). 

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizadas doses de sêmen a 
fresco obtido com o auxílio de eletroeljaculador
de quatro caprinos da raça Anglo-Nubiana, 
proveniente da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE). O sêmen foi avaliado 
quanto à motilidade, vigor, concentração e 
morfologia, de acordo com o que preconiza o 
Colégio Brasileiro de Reprodução Animal 
(CBRA, 1998).

Solução de trabalho para gradiente de 
Percoll: será preparada diluindo, em diferentes 
proporções, a solução estoque (SE) de Percoll 
(SE Percoll 90%, pH 7,4; 280-290 mOsm/kg 
H2O), em meio DMEM, contendo 0,3% de 
BSA; pH 7,4, para obtenção de densidades de 
cerca de 1,123g/mL.

O gradiente contínuo de Percoll será 
preparado depositando-se cada uma das 
soluções de trabalho em tubos cônicos de 
poliestireno e congelação/descongelação do 
tubo para que o gradiente fique com camadas 
contínuas.

Cerca de cem a duzentos milhões de 
espermatozóides por mililitro serão depositados 
sobre cada gradiente contínuo de Percoll. Os 
gradientes serão centrifugados de 550 a1500 x g 
em rotor horizontal, por 10-30 minutos, de 4º a 
25ºC. Os sobrenadantes de todos os tubos serão 
retirados. Os sedimentos de espermatozóides 
também serão recuperados e utilizados nos 
procedimentos de controle de qualidade e 
validação dos resultados.

As amostras de sêmen a fresco 
estudadas foram submetidas ao protocolo de 
extração de DNA utilizando CTAB (Brometo de 
cetiltrimetilamônio) a 10% segundo Solléro et 
al. (2004) modificado.

O protocolo supracitado consiste em 
adicionar às amostras 500μL de CTAB a 10%, 
manter as amostras em banho-maria (65º C) por 
uma hora. Após essa etapa, realizou-se a 
centrifugação a 15.800g por dois minutos, 



transferindo o sobrenadante para outro tubo 
contendo clorofórmio: álcool isoamílico (24:1). 
Centrifugou-se a mesma velocidade por um 
período de 15 minutos, transferindo o 
sobrenadante para outro tubo contendo álcool 
isopropanol resfriado e colocando a mistura em 
freezer (-20º C) por 30 minutos. Uma nova 
centrifugação foi realizada com velocidade de 
15.800g por 30 minutos, sendo desta vez o 
sobrenadante desprezado e o pellet lavado com 
etanol a 75% e em seguida com etanol a 100%. 
O pellet foi armazenado em água ultra-pura no 
freezer a -20º C.
.
RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foram utilizados 04 reprodutores 
caprinos da raça Anglo-Nubiana em boas
condições corporais para teste de coleta de 
sêmen utilizando eletroejaculador. O sêmen 
coletado apresentou características adequadas 
ao experimento, conforme Silva et al. (2005) 
(Tabela 1).

Após a coleta, foi realizada a extração 
de DNA do sêmen no Laboratório de Fisiologia 
Animal Molecular Aplicada (FAMA/UFRPE) 
empregando modificações no protocolo 
proposto Solléro et al. (2004). O DNA extraído 
apresentou concentração média de 150ng/µL ao 
espectrofotômetro, com leituras realizadas a 260 
e 280nm.

O material genético foi submetido à 
reação em cadeia da polimerase (PCR) 
objetivando a amplificação das seqüências 
correspondentes aos genes SRY (116pb) e ao 
AML-X (300pb). 

Os resultados obtidos demonstraram 
ser possível o emprego do CTAB a 10% na 
extração do DNA (Figura 1) e que este material 
pode ser submetido à amplificação, originando 
tanto produtos com 116pb quanto com 300pb 
correspondentes ao SRY e ao AML-X, em 
função de não ter sido realizada a separação das 
sub-populações de espermatozóides portadores 
do cromossomo X e Y (Figura 2). Resultado 
semelhante foi obtido por Phua et al. (2003) ao 
trabalharem com sangue de caprinos.

Os meios para a confecção dos 
gradientes de densidade para a centrifugação 
espermática estão sendo analisados, por isso os 
dados da sexagem espermática são 
desconhecidos por nossa equipe.

Durante o desenvolvimento do 
experimento, o processo de sexagem reduziu a 
motilidade e vigor espermático a níveis que 
impossibilitaram a utilização do sêmen sexado, 
obrigando assim a utilização do sêmen não 
sexado.

CONCLUSÕES FINAIS

Com base nos achados parciais 
podemos concluir que a metodologia empregada 
neste experimento permite a validação de 
técnicas de sexagem espermática de caprinos 
utilizando a PCR na amplificação dos genes 
SRY e AML-X. No entanto, o processo de 
sexagem com gradiente de densidade necessita 
de maiores estudos a fim de concluírem os 
resultados com maior eficiência.
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Tabela 1 – Parâmetros espermáticos encontrados em 04 reprodutores caprinos da raça Anglo-Nubiana.

Caprinos Volume Motilidade Vigor Turbilhonamento Concentração

1 0,85 85 3,5 4,5 4706 

2 0,65 80 3 3,5 2810

3 0,63 90 4,0 4,0 5124

4 0,70 85 3,5 4,5 3455

Média 0,70 85 3,5 4,12 4023,75

Volume = volume do ejaculado; Motilidade (%) = motilidade progressiva retilínea; Vigor = vigor 

espermático; Turbilhonamento = movimento em massa; Concentração = concentração espermática em 

milhão por mL.

λ

Figura 1. Amostras de DNA extraídos com Brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB) a 10% a partir de 

sêmen de caprino fresco submetidos à eletroforese com marcador λ de 100ng.

116pb

300pb

Figura 2. Produtos de amplificação das seqüências correspondentes aos genes SRY (116pb) e ao AML-X 
(300pb) oriundos de amostras de sêmen caprino fresco.


