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RESUMO  

 

  

MEJIA-GALLEGO.A. Avaliação das características da motilidade (CASA), morfologia e 

funcionalidade da membrana plasmática (HOST) de espermatozóides bovinos sexados por 

citometria de fluxo. [ Assessment of Motility Characteristics (CASA) morphology; plasmatic 

membrane functionality (HOST) in flow citometry sex sorted bovine sperm]. 2010. 110 f. 

Dissertação (Mestrado em Reprodução Animal) – Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.  

 

 

A pré-seleção do sexo tem grande impacto na produtividade da bovinocultura de corte e leite. A 

única técnica comercialmente viável para a pré-seleção do sexo, até agora, é a sexagem 

espermática utilizando citometria de fluxo. Atualmente palhetas de sêmen com espermatozóides 

sexados vêm sendo utilizadas regularmente em programas de inseminação artificial. Entretanto, 

ainda existem limitações referentes à taxa de gestação em condições de campo, explicadas em 

parte pela perda da integridade celular dos espermatozóides. O intuito deste experimento foi 

avaliar os efeitos da sexagem e o tempo de espera do ejaculado para a sexagem as 0, 3 e 6 hs 

sobre os parâmetros de motilidade pelo sistema computadorizado da motilidade espermática 

(CASA), funcionalidade da membrana plasmática pelo teste de resistência osmótica (HOST), 

morfologia dos espermatozóides pela técnica de contraste de interferência diferencial (DIC) e 

entre as subespécies taurinas (Bos taurus taurus) e zebuínas (Bos taurus indicus). 

Espermatozóides sexados apresentaram a maioria dos parâmetros de motilidade superiores aos 

submetidos à técnica convencional, indicando que existe uma seleção por parte do citômetro de 

fluxo. O tempo em que o espermatozóide bovino espera (até seis horas) para ser submetido ao 

processo de sexagem pela técnica de citometria de fluxo alterou a linearidade (LIN). A 

funcionalidade da membrana plasmática foi afetada quando o espermatozóide bovino passa pelo 

processo de sexagem.. A sexagem induz o aumento de defeitos menores, provavelmente por 

alterações da membrana plasmática da cauda dos espermatozóides. Os zebuínos são mais 

sensíveis às alterações da membrana plasmática da cauda em relação aos taurinos. Finalmente 

existem fortes indícios que espermatozóides bovinos que passam pela técnica de citometria de 

fluxo entrem em estado de hiperativação. 

Palavras-chave: Sêmen sexado.  Bovinos. Sistema computadorizado de avaliação da motilidade. 

Teste hiposmotico. Patologia espermática 

   



ABSTRACT  

 

MEJIA-GALLEGO.A. Assesment of Motility Chacarteristics (CASA), morphology; 

plasmatic membrane funcionality (HOST) in flow citometry sex sorted bovine sperm 
[Avaliação das características da motilidade (CASA), morfologia e funcionalidade da membrana 

plasmática (HOST) de espermatozóides bovinos sexados por citometria de fluxo]. 2010. 110 f. 

Dissertação (Mestrado em Reprodução Animal) – Faculdade de Medicina Veterinaria e 

Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.   

 

 

Sex selecting has a huge impact in dairy and beef production. The only way commercially viable 

to obtain sex selecting nowadays, is a flow citometry sex sorted sperm technique. Currently sex 

sorted sperm have been used regularly in Artificial Insemination programs. Meanwhile, there are 

limitations about non return rate in farm conditions, superficially explained as cellular loss 

integrity. The objective of this experiment was assessing sex sorted sperm effects and time to 

wait 0, 3 and 6 hours before sorting in motility parameters by computer assisted sperm analysis 

(CASA), plasmatic membrane functionality by hiposmotic swelling test (HOST), sperm 

morphology by differential interference contrast microcopy (DIC) and between taurine 

subspecies (Bos taurus taurus) zebuine subspecies (Bos taurus indicus). Sex sorted sperm 

showed best results in the most motility parameters compared with conventional sperm, 

suggesting a flow citometer selection. The time to wait of the sperm (untis 6 hours) to keep 

sorting, altered a linearity (LIN). Plasmatic membrane functionality was affected when sperm 

runs through flow citometer.. Sex sorted induces increase of minor defects in sperm, probably by 

tail membrane plasmatic alterations. Zebuin sperm are more sensitive for tail plasmatic 

membrane alterations compared with taurine sperm. Finally, there is strong indication that bovine 

sperm that runs through flow citometer sign in hiperactivation state.  

 

Keywords: Sexed semen. Bovine. Computer Assisted Motility Analysis. Hyposmotic swelling 

test. Sperm pathology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A bovinocultura de corte e leite são atividades de grande importância dentro do 

agronegócio brasileiro, aportando uma porcentagem importante dentro do produto interno bruto 

(PIB), sendo um fator principal nas exportações e gerando empregos. Por isto procurar 

alternativas para aumentar a produtividade do setor, tem que ser o intuito de pesquisas para que 

atuem nas diferentes áreas e linhas de produção. Na bovinocultura de corte e de leite, o sexo do 

bezerro é um dos fatores determinantes para o desempenho do agronegócio (BARUSELLI 2007). 

Vários autores registraram o valor econômico significativo da pré- seleção de sexo na pecuária de 

leite e de corte, atividades onde a produtividade é favorecida quando a progênie é constituída, em 

sua maioria, por um dos sexos (NICHOLAS; SMITH, 1983; TAYLOR et al., 1985; VAN 

VLECK et al., 1987; RUVUNA et al., 1992). A pré-seleção do sexo pode acelerar o progresso 

genético como também, beneficiar o manejo e a eficiência produtiva (MAXWELL et al., 2004; 

PARRILLA et al., 2005).  

A pré-seleção do sexo é atualmente possível mediante duas tecnologias: a separação de 

espermatozóides X e Y ou sexagem de embriões. A sexagem de embriões e uma técnica cara e 

praticamente inviável comercialmente. Por outro lado, a separação espermática, baseada na 

diferença na quantidade do DNA (4% em Bovinos) é a única técnica validada comercialmente até 

hoje. A diferença entre a quantidade de DNA dos espermatozóides X ou Y é evidenciada 

utilizando-se uma sonda fluorescente, permitindo que estes sejam separados de acordo com a 

intensidade de fluorescência captada em um citômetro de fluxo (JOHNSON; WELCH, 1999).  

A viabilidade da sexagem de espermatozóides em bovinos tem sido esperada por muitos 

anos e desenvolvimentos recentes tornaram essa tecnologia de aplicação comercial. O uso de 

espermatozóides sexados tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, possibilitando 

produção de mais de quatro milhões de palhetas de sêmen em 2008, superando os dois milhões 

em 2007 (SHARPE; EVANS, 2009). Entretanto, muitas limitações ainda existem, 

principalmente, referentes à taxa de gestação em condições de campo. (HOSSEPIAN DE LIMA, 

2007).  
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Os resultados de pesquisas mostraram que as taxas de gestação utilizando sêmen sexado 

são inferiores comparados com sêmen congelado convencional (SEIDEL et al., 1999; SHENCK 

et al., 2005; BODMER et al., 2005; UNDERWOOD et al., 2010). Na produção de embriões os 

resultados são controversos encontrando menores taxas de clivagem (MORTON et al., 2007; 

BERMEJO-ALVAREZ, 2008) ou não encontrando diferenças entre o sêmen sexado e o sêmen 

convencional congelado com embriões produzidos in vitro (ZHANG et al., 2003; BLONDIN et 

al., 2009). Estes resultados expõem a idéia de que os espermatozóides sexados são afetados por 

algum procedimento dentro do processo da sexagem e/ou congelação. Com esta teoria vários 

trabalhos foram realizados com o intuito de avaliar a viabilidade dos espermatozóides sexados 

após descongelação (PENFOLD et al., 1998; SUH et al., 2005; BOE-HANSON et al., 2005;  

MOCE et al., 2006; TANNO, 2009) com resultados variádos.   

Sabe-se que atualmente nas centrais que tem os equipamentos para a sexagem 

espermática, o semen tem que esperar ate seis horas para ser colocado dentro do citometro, ainda 

não se conhece se este tempo poda ser prejudicial na viabilidade espermática.  

Dentre as avaliações espermáticas, o sistema de avaliação computadorizado da motilidade 

espermática (CASA) é a resposta para obter maior objetividade da avaliação da motilidade 

espermática. A motilidade é um importante fator constituindo um dos parâmetros principais para 

predizer a fertilidade de uma amostra de sêmen (VARNER et al., 1991; MALMGREN, 1997; 

JANUSKAUSKAS et al., 2000; SUAREZ; PACEY, 2006). Por outro lado, o aumento na 

porcentagem de alterações morfológicas (espermatozóides anormais) presentes no ejaculado, 

correlaciona-se diretamente com a diminuição da fertilidade (GRAHAM, 1990; VERSTEGEN et 

al., 2002). Finalmente o teste de resistência osmótica, permite avaliar a funcionalidade da 

membrana plasmática dos espermatozóides (BAHAMONDES 2001), característica importante 

para todos os eventos fisiológicos para o qual o espermatozóide esta habilitado, incluindo a 

fertilização (capacitação, reação acrossômica e fusão dos espermatozóides com o ovócito).  

Neste sentido o intuito deste trabalho foi determinar a influência da sexagem espermática 

através da técnica de citometria de fluxo na funcionalidade da membrana plasmática, na 

apresentação de anormalidades morfológicas e nos parâmetros de motilidade, pelo sistema de 

avaliação computadorizado da motilidade espermática, CASA. 
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2. LITERATURA 

 

 

2.1. PREDETERMINAÇAO DO SEXO 

 

 

Desde antigüidade a determinação do sexo tem sido de interese do homem. Por exemplo 

na antiga Grécia o sexo masculino era o mais desejado por sua importância social e cultural, 

criando assim diferentes teorias empíricas. A primeira tentativa do controle do sexo foi descrito 

pelo filosofo Democritus de Abadera (460 – 370 AC) quem acreditava que os machos 

originabam-se no testículo direito e as fêmeas no testículo esquerdo. Posteriormente, Aristoteles 

propôs que o sexo era determinado pelo calor do individuo masculino e que as fêmeas seriam 

machos cujo desenvolvimento foi interrompido precocemente quando o frio do útero superava o 

calor do sêmen paterno. No ano 1677 Anton van Leeuwehoek descreveu os espermatozóides pela 

primeira vez usando um microscópio melhorado. Já no final do século XIX a determinação do 

sexo era atribuída apenas ao cromossomo X, sendo o macho X0 e a fêmea XX. Foi somente no 

início do século XX que Bridges em 1914 descobriu que o sexo masculino era determinado pela 

associação de um cromossomo X com outro morfologicamente distinto, denominando Y 

(PERGORATO; HOSSEPIAN DE LIMA, 2001). 

A natureza tem desenvolvido vários sistemas para manter uma distribuição equilibrada da 

informação genética, incluindo os mecanismos relacionados com o sexo na população. Principais 

impactos sobre o desenvolvimento de tais sistemas estão relacionados com a dependência do 

ambiente de uma espécie. Por exemplo, em alguns répteis, dependendo da temperatura, as 

enzimas regulam o sexo da progênie (DORIZZI et al., 1996; GABRIEL et al., 2001; PIEAU et 

al., 2001). Entretanto, em outras espécies, o sexo é determinado dependendo da combinação dos 

cromossomas de sexo (ZW contra ZZ) como encontrado nos lagartos e nas tartarugas (CORIAT 

et al., 1994). Nos mamíferos, o regulamento preliminar da determinação do sexo depende 

somente da informação cromossômica, carregado pelos espermatozóides no cromossomo Y ou o 

X (MCLAREN; MONK, 1981). O cromossoma Y carrega na informação genética varios genes 

que codificam para um fator de determinação testicular (TDF) que inicia a formação do material 
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testicular no tecido genital primitivo. Após isso, o desenvolvimento morfológico e funcional do 

aparelho genital masculino é principalmente dependente de hormônios e suprime paralelamente o 

desenvolvimento do aparelho genital da fêmea. (MULLER et al., 1986). 

Diferentes rotas tecnológicas são percorridas na tentativa de selecionar o sexo em 

mamíferos, tanto nas espécies de interesse zootécnico quanto em espécies ameaçadas de extinção, 

animais de companhia e na reprodução humana assistida. Neste sentido, existem duas 

alternativas: a separação de espermatozóides portadores do cromossomo X, daqueles portadores 

do cromossomo Y; ou a sexagem de embriões pré-implantados (HOSSEPIAN DE LIMA, 2007). 

Na separação espermática existem reportadas varias técnicas experimentais como: diferenças de 

densidade (ERICSSON et al., 1973), peso, diferenças em carga elétrica (KANEKO et al., 1984; 

ENGELMANN et al., 1988), conteúdo protéico (BLECHER et al., 1999, HENDRIKSEN et al., 

1999), propriedades imunológicas (WELCH et al., 1995)  ou volume cromossômico  (VAN 

MUNSTER et al., 1999). Para a identificação do sexo dos embriões, algumas técnicas têm sido 

descritas, sendo as invasivas que incluem o método de reação em cadeia da polimerase (PCR) ou 

análise citogenetica ou as não invasivas, como a quantificação de enzimas ligadas ao 

cromossomo X ou testes imunológicos (GARDON et al., 2004) 

Na bovinocultura de corte o impacto da pré-seleção do sexo esta representada na maior 

eficiência na produção de animais para abate, na produção das matrizes e o ganho genético dos 

animais reprodutores. Na produção de animais para abate, o peso da carcaça num macho, aos 24 

meses é cerca de 25 % maior que o peso da carcaça numa fêmea da mesma idade. O valor de um 

rebanho com 100 % de machos vai ser 34 % maior, comparado com um rebanho composto de 40 

% de machos (RUVUNA et al., 1992). Nos programas de cruzamento industrial a pré-seleção do 

sexo maximiza a produtividade devido às diferenças entre os sexos nas características de carcaça. 

(HOHENBOKEN, 1999). Na substituição das matrizes a pré-seleção do sexo é altamente 

eficiente porque permite manter as devidas proporções de fêmeas x machos, ou seja, garantir o 

número mínimo de fêmeas para manter a população de machos para abate. Segundo Taylor 

(1985), a manutenção desta proporção pode representar 8% de maior eficiência biológica e 22% 

de maior benefício econômico pelo aumento da receita bruta comparado com programas que não 

interferem na pré-seleção do sexo. Por outro lado, existem programas de cruzamento que são 

beneficiados pelo nascimento de maior proporção de fêmeas na primeira geração (F1). Essas 
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fêmeas são utilizadas como matrizes, ou seja, inseminadas com touros de raças terminais (com 

características de carcaça e conversão alimentar), o que possibilita maior rendimento na produção 

de carne após o abate. (HOHENBOKEN, 1999). Finalmente mediante a pré-seleção do sexo é 

possível produzir maior proporção de fêmeas nuliparas (as quais na média tem menor peso), 

evitando assim problemas de distocías comuns nelas. (BELLOWS, 1971).  

Na pecuária de leite a qual têm como característica ter raças especializadas, a manutenção 

de gestações e o nascimento de animais do sexo masculino são um dos fatores de diminuição da 

produtividade e aumento dos custos de produção (HOSSEPIAN DE LIMA, 2007). O objetivo do 

produtor de leite para acasalar uma vaca é obter uma lactação (conseqüência de uma gestação) e a 

produção de uma matriz seja como reposição, para aumentar o tamanho da produção ou para 

venda (HOHENBOKEN, 1999). Nesta ordem de idéias o nascimento de machos não é 

interessante em nenhum ponto de vista. Na produção de animais reprodutores, a pré-seleção do 

sexo permite aumentar o ganho genético mediante aumento da pressão de seleção e diminuição 

dos intervalos de gerações nos testes de progênie (NICHOLAS; SMITH 1983). O progresso 

genético será maximizado em programas de criação para a produção de leite em que a proporção 

sexual é controlada por ocasião da inseminação artificial, obtendo-se machos ou fêmeas, quando 

desejado (VAN VLECK et al., 1976).  

 

 

2.2. O ESPERMATOZOIDE 

 

 

O gameta masculino é produzido nos túbulos seminíferos dos testículos por um longo 

processo chamado espermatogênese (CHENG et al., 2004). Tal processo envolve varias divisões 

e transformações das células germinativas primordiais dando origem aos espermatozóides e pode 

ser dividido em espermatocitogênese e espermiogênese (GARNER; HAFEZ, 2004). Na 

espermatocitogênese, as espermatogônias, originam os espermatócitos primários 2n, que entram 

em meiose sofrendo duas divisões consecutivas resultando em espermatócito secundário e 

espermátide, respectivamente, formando a célula haplóide (BARH; OKO, 1989). Na 

espermiogênese, ocorre a remodelação das espermátides, que se diferenciam de células 
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arredondadas em células germinativas maduras, na foram de espermatozóides ( JOHNSON et al., 

2000). Essa diferenciação envolve as fases de Golgi, Capuchão, Acrossoma, e Maturação. A fase 

de Golgi é iniciada pela formação de grânulos proacrossomáticos. Estes grânulos se fundem, 

formando um único compartimento que se adere ao envelope nuclear, dando início à fase de 

Capuchão. Esta última é caracterizada pela migração e aderência dos grânulos ao redor do núcleo 

da espermatide (SETCHELL, 1993) até que aproximadamente dois terços da porção anterior do 

mesmo sejam recobertos por um fino envoltorio de dupla camada, denominado acrossoma, que se 

adere intimamente ao envelope nuclear (GARNER; HAFEZ, 2004). Na proxima fase, conhecida 

como fase de acrossoma, ocorre maiores modificações no núcleo, acrossoma e cauda das 

espermátides. As modificações incluem condensação da cromatina, prolongação do acrossoma e 

organização das mitocondrias. A ultima fase, denominada maturação envolve a transformação 

final das espermátides alongadas em células que serão liberadas para dentro do lúmen dos túbulos 

seminíferos, em um processo chamado espermiação (GARNES; HAFEZ, 2004). Nesse processo, 

uma grande fração do citoplasma é eliminada, quando o espermatozóide é liberado no lúmen dos 

túbulos seminíferos. O restante do citoplasma permanece ligado ao colo do espermatozóide 

formando a gota citoplasmática, que é posteriormente eliminada durante a passagem do 

espermatozóide pelo epidídimo (SETCHELL, 1993; GARNER; HAFEZ, 2004)  

A diferenciação espermática faz que os espermatozóides sofram uma metamorfose, o que 

os converte em estruturas filiformes com uma cabeça pequena e um longo flagelo, que são, por 

sua vez, os principais componentes do espermatozóide dos mamíferos (EDDY, 1988; FAWCET, 

1975; HOLSTEIN, 1981). 

 

2.2.1. Membrana Plasmática  

 

A membrana plasmática é organizada por uma bicamada lipídica formada por 

fosfolipídios e esteróis, alem de proteínas integrais e periféricas incrustadas na bicamada ou 

associadas a ela. As regiões apolares das moléculas dos lipídeos são orientadas para o centro da 

bicamada, e os grupos polares, para a região extracelular ou em contato com o citoplasma, de 

acordo com o modelo do mosaico fluido, postulado por Singer e Nicolson (1972) (LEHNINGER 

et al., 2002; ANDRADE, 2009). O modelo do mosaico fluido tornou-se mais avançado e 
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complexo incluindo conceitos mais recentes tais como a distribuição lipídica, a assimetria da 

bicamada (translocases ATP-dependente), polimorfismo dos lipídios e interações lipídeo-lipídeo 

e lipídeo-proteína (PARKS; GRAHAM, 1992; JANUSKAUSKAS et al., 2003). Os principais 

fosfolipídios da membrana são a fosfatidilserina e a fosfatidiletanolamina que estão localizadas 

principalmente no folheto interno, e a esfingomielina e a fosfatidilcolina no folheto externo. Por 

outro lado a membrana é formada por significantes níveis de ácidos graxos poliinsaturados, 

derivados principalmente do ácido linoléico, importantes na manutenção da fluidez e da 

flexibilidade da membrana (LENZI et al., 1996). A concentração de fosfolipídios poliinsaturados 

na membrana indica que os espermatozóides são extremamente sensíveis ao estímulo externo. 

Finalmente as proteínas integrais podem atuar como poros ou canais na membrana, ou como 

receptores de outras moléculas. Muitas proteínas integrais e periféricas possuem, aderidas a sua 

superfície, cadeias de carboidratos carregados negativamente, que atraem proteínas e 

glicoproteínas do meio externo. Esses elementos formam um verdadeiro glicocálix na superfície 

espermática, exercendo função primordial na interação entre essa célula e o oócito (AMANN; 

PICKETT, 1987; VALLE; SILVA FILHO, 2001). A função fertilizante dos espermatozóides 

poderia ser explicada por que a membrana espermática tem fluidez, flexibilidade e muita 

atividade, que pode ser facilmente desestabilizada e ativada (LENZI et al., 1996).  

Dentre as principais propriedades da membrana plasmática estão  permitir o transporte de 

moléculas seletivamente (JEYENDRAN et al., 1984) e regular o volume celular, 

(PETRUNKINA et al., 2005). O transporte de moléculas é feito através de canais ou poros 

formados pelas proteínas, existindo pouco ou nenhum transporte de moléculas hidrofílicas em 

regiões da membrana sem poros ou canais. Por outro lado a fluidez da membrana é devido à 

capacidade das moléculas de fosfolipídios de se movimentarem lateralmente. (AMANN; 

PICKETT, 1987).  

As alterações de membrana podem variar na mudança de organização, fluidez, 

permeabilidade e composição lipídica da bicamada à total ruptura de membrana 

(JANUSKAUSKAS et al., 2003). Mudanças na estrutura e na integridade da membrana 

plasmática parecem ser um importante componente associado com a redução da fertilidade dos 

espermatozóides pós-descongelação (THOMAS; MEYERS; BALL, 2006). Mudanças na 

conformação da membrana, que podem ser ocasionadas pela criopreservação, resultam em 
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arranjos anormais dos fosfolipídios e proteínas, permitindo rápida passagem de moléculas que 

atravesam a membrana (AMANN; PICKETT, 1987; SANTOS, 2003). De acordo com Bailey et 

al. (2000), após a criopreservação, os espermatozóides sobreviventes contem mais cálcio 

intracelular que anteriormente ao processo, o que reflete em danos a membrana no mecanismo de 

permeabilidade seletiva. Na refrigeração lenta a mudança da temperatura determina estresse 

sobre a membrana, sendo provável que este processo seja devido à mudança de fase dos lipídios 

da bicamada e alteração do estado funcional da membrana (WATSON, 1995; WATSON, 2000; 

GONZALEZ, 2004). As mudanças inerentes a refrigeração de qualquer célula são aumentadas 

pelo choque frio presumindo-se que com uma redução rápida da temperatura, a reorganização das 

membranas é mais difícil, com um aumento da permeabilidade, prejudicando a manutenção do 

metabolismo e a gradiente iônica (AMANN; PICKETT, 1987). 

Em pesquisas feitas na correlação fertilidade com alterações na membrana plasmática do 

espermatozóide, Januskauskas et al. (2001) utilizaram H33258 para detectar espermatozóides de 

touros não-viáveis através da citometria de fluxo, observou uma correlação negativa entre a 

porcentagem de células com membrana lesada e fertilidade a campo (r= 0.57).  

 

 

2.2.2. Núcleo  

 

 

A cabeça espermática consiste, em sua maior parte, de um núcleo envolvido pelo 

envelope nuclear, e formado por uma massa condensada de DNA, a cromatina (JOHNSON et al., 

1994). Esta é sustentada inicialmente por histonas, ricas em lisina, que são substituídas pelas 

protaminas, ricas em cisteína (SETCHELL, 1993), o que ocorre principalmente na fase do 

acrossoma e maturação durante a espermatogênese. A cromatina espermática resulta na 

associação entre o DNA e as protaminas. As protaminas se ligam ao DNA, possibilitando que as 

duplas hélices se compactem, conferindo estabilidade ao núcleo do espermatozóide para que o 

complexo formado seja resistente a desnaturação (UNANIAN, 2000).  
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2.2.2.1. Diferenças na quantidade de cromatina.  

 

 

Em bovinos, cada célula somática possui 60 cromossomos. O gameta masculino, sendo 

célula haplóide, contêm 29 cromossomos autossomos mais o cromossomo Y que determina o 

sexo masculino ou o cromossomo X, já que a célula diplóide é composta dos dois cromossomos 

(XY ou XX) (GARNER; SEIDEL JR., 2008). A quantidade de DNA entre os cromossomos X e 

Y varia significativamente entre as espécies, sendo até o momento a única diferença estabelecida 

e validada cientificamente para a separação eficiente de espermatozóides X ou Y in vitro 

(JOHNSON et al., 1994). Em bovinos, esta diferença no conteúdo de DNA chega à cerca de 4,0 

% (GARNER et al., 1983; JOHNSON, 1994; GARNER, 2006).  Esta diferença é evidenciada 

utilizando-se um corante fluorescente. Após a coloração, os espermatozóides X ou Y são 

separados de acordo com a intensidade de fluorescência em um citômetro de fluxo (JOHNSON; 

WELCH, 1999). Existe uma diferença no conteúdo de DNA das células espermáticas mesmo 

entre raças. Touros europeus (Bos taurus taurus) e os originados na Ásia (Bos taurus indicus) 

apresentam uma diferença de tamanho no cromossomo Y entre as duas espécies. O núcleo 

espermático de touros da raça Brahman, por exemplo, possui uma diferença menor entre o 

cromossomo X e o Y, por volta de 3,7%; por outro lado, a raça Jersey é a que possui a maior 

diferença entre eles, ao redor de 4,2% (GARNER, 2006).  

 

 

2.3. CRIOPRESERVAÇÃO DE SÊMEN 

 

 

A inseminação artificial (IA) foi a primeira biotecnologia desenvolvida para aumentar a 

produção e o ganho genético em sistemas de produção animal. A aceitação da tecnologia da IA 

forneceu suporte para desenvolvimento de outras tecnologias como criopreservação, sexagem de 

sêmen, transferência de embriões e clonagem (FOOTE, 2000). Em bovinos, a IA pode ser 

considerada uma das técnicas responsáveis pelo incremento da produtividade. No Brasil, cerca de 

7% das fêmeas em idade de reprodução são inseminadas (Associação Brasileira de Inseminação 
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Artificial, 2008). O número crescente de rebanhos submetidos a programas de melhoramento 

genético e cruzamento industrial, que tem tido crescimento expressivo desde 1989, é o que 

permitiu que a utilização da IA apresentasse um crescimento de 350% nos últimos 10 anos.   

A criopreservação de células espermáticas bovinas para o uso em inseminação artificial é 

uma biotecnologia de grande impacto na reprodução animal (PESCH; HOFMAN, 2007). A 

criopreservação do sêmen busca a suspensão do metabolismo espermático e a manutenção de 

suas características por um período de tempo prolongado. O sucesso da criopreservação do sêmen 

depende da manutenção do potencial fertilizante dos espermatozóides, que devem apresentar 

integridade e funcionalidade de diferentes estruturas celulares (AMANN; PICKETT, 1987; 

HAMMERSTED et al., 1990; CELEGHINI, 2005). Segundo Amann; Pickett (1987), para que o 

espermatozóide seja capaz de fertilizar o ovócito, ele precisa reter pelo menos quatro atributos 

básicos pós congelação e descongelação: Metabolismo para a produção de energia, motilidade 

progressiva, enzimas acrossomais, que são essenciais para a penetração do ovócito e proteínas da 

membrana plasmática, que são importantes para a sobrevivência do espermatozóide dentro do 

trato reprodutivo feminino e para a ligação do mesmo com a membrana do ovócito durante a 

fertilização. O processo de criopreservação é dividido em cinco partes distintas: diluição, 

refrigeração, congelação, armazenamento e descongelação. Os passos citados têm uma grande 

relação com a estrutura funcional das membranas espermáticas e metabolismo celular (AMANN; 

PICKETT, 1987; HAMMERSTEDT et al., 1990). Durante o processo de congelação- 

descongelação ocorre o decréscimo da população espermática viável devido a danos nas 

membranas espermáticas, citoesqueleto e núcleo espermático (PARKS; GRAHAM, 1992), 

causando danos nos espermatozóides que podem ser ultra-estruturais, físicos, bioquímicos ou 

funcionais.  Durante os processos de congelação e descongelação, os espermatozóides estão 

sujeitos a uma variedade de estresses. Dentre esses se incluem a adição de crioprotetores antes da 

congelação, mudanças de volume, distinção e encolhimento da membrana em conseqüência da 

exposição a condições hiperosmóticas causadas pelos crioprotetores e pela desidratação induzida 

pelo congelação, a mudança de fase termotrópica e liotrópica dos fosfolipídios de membrana, e os 

efeitos da elevada concentração de solutos e a formação de cristais intracelulares que são 

dependentes da taxa de refrigeração (PARKS; GRAHAM, 1992; HOLT, 2000). As alterações 

celulares ocorridas durante a criopreservação e descongelação são responsáveis pela redução da 
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fertilidade do sêmen criopreservado, comparado com sêmen in natura (CELEGHINI et al., 

2007). Stornelli et al, (2005) descreveram que o processo de criopreservação afeta a viabilidade 

das células espermáticas, pois durante a congelação e descongelação os espermatozóides são 

submetidos a vários ciclos de desidratação e hidratação resultando em uma troca significativa de 

volume e dimensão da cabeça de espermatozóides humanos (THOMPSON et al., 1994), bovinos 

(GRAVANCE et al., 1998) e eqüinos (ARRUDA et al., 2002). A preservação das estruturas 

espermáticas após a congelação é obtida por uma interação entre diluidor, crioprotetor, curvas de 

refrigeração e congelação, e descongelação, buscando minimizar os danos causados pelo choque 

frio, formação de cristais de gelo e desidratação celular (AMANN; PICKETT, 1987; 

CELEGHINI, 2005). Apesar da importância e da grande aplicação do sêmen congelado na 

bovinocultura com resultados satisfatórios, existe uma necessidade de aprofundamento em 

estudos relacionados á criopreservação, pois após o mesmo, as células espermáticas apresentam 

alterações de integridade e ou funcionalidade (HOLT, 2000)  

 

 

2.4. AVALIAÇÃO ESPERMÁTICA  

 

 

Para que o espermatozóide seja considerado qualitativamente viável e potencialmente 

fértil é necessário que possua morfologia, atividade metabólica e membranas normais 

(YANAGIMACHI et al., 1994). Os danos causados aos espermatozóides durante o processo de 

criopreservação podem resultar na redução de células viáveis. Iniciam-se na membrana 

plasmática atingindo posteriormente a membrana acrossomal e por último às membranas 

mitocondriais afetando o movimento progressivo dos espermatozóides e conseqüentemente a 

fertilidade (WATSON, 2000). Considerando a importância tanto biológica como econômica do 

sêmen congelado de touros, é necessário avaliar os danos irreversíveis impostos pela 

criopreservação (TARTAGLIONE; RITTA, 2004). Nenhum teste isolado é capaz de predizer a 

fertilidade de uma amostra de sêmen, mas o exame de várias características pode determinar uma 

maior fertilidade potencial. Os métodos de avaliação da qualidade de sêmen congelado estão 

associados com a motilidade e acrossomas intactos (HERMAN et al., 1996; HAFEZ; HAFEZ, 
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2004). Normalmente as avaliações realizadas no sêmen criopreservado incluem volume, aspecto, 

motilidade, concentração, morfologia espermática (MARCHETTI et al., 2004, RODRIGUEZ-

MARTINEZ, 2005) e teste de termoresistência (DIMITROPOULOS, 1967), porém, a avaliação 

da capacidade de fecundação também deve incluir testes que predizem a competência funcional 

dos espermatozóides (PETRUNKINA et al., 2007) contribuindo para a identificação de 

indivíduos sub-férteis (GADEA et al., 2004). As maiorias desses testes avaliam aspectos 

funcionais e estruturais como a integridade das membranas plasmáticas, acrossomal e 

mitocondrial e a reação acrossomal (HOLT, 2000). Assim, avaliações sofisticadas foram 

desenvolvidas, como a avaliação computadorizado da motilidade espermática, integridade de 

membranas e DNA com sondas fluorescentes (AURICH, 2005; SILVA; GADELLA, 2006; 

PETRUNKINA et al., 2007). Esses exames são objetivos, sensíveis e permitem repetibilidade. 

São usados em laboratórios modernos de andrologia como rotina, sendo considerados como 

promissores na avaliação individual da fertilidade em animais domésticos (CHRISTENSEN et 

al., 2005; PETRUNKINA et al., 2007). 

 

 

2.4.1. Teste de resistência osmótica (HOST) 

 

 

Durante o processo de maturação, ejaculação e fertilização, o espermatozóide passa por 

mudanças osmóticas (YEUNG et al., 2004). Além disso, durante o processo de criopreservação, 

as células sofrem desafios osmóticos adicionais (PETRUNKINA et al., 2007) podendo afetar a 

integridade da membrana plasmática (AURICH, 2005). Fisiologicamente quando as células são 

submetidas a diferenças osmóticas, tendem a restabelecer um equilíbrio (PETRUNKINA et al., 

2007), na tentativa de ajustar o seu volume celular (YEUNG et al., 1999). Alguns testes são 

capazes de avaliar a capacidade de ajuste do volume celular (PETRUNKINA et al., 2007). 

O teste de resistência osmótica tornou-se um teste complementar importante na avaliação 

in vitro do sêmen criopreservado (MELLO et al., 2005). Com ele avalia-se a funcionalidade da 

membrana plasmática dos espermatozóides (BAHAMONDES 2001), característica importante 

para todos os eventos fisiológicos para o qual o espermatozóide esta habilitado, incluindo a 
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fertilização (capacitação, reação acrossômica e fusão dos espermatozóides com o ovócito).  

Segundo Jeyendran et al. (1984), espera-se que, quanto mais espermatozóides preservarem esta 

característica, melhor será a qualidade do sêmen. Esta técnica caracteriza-se pelo transporte de 

fluidos através da membrana plasmática intacta dos espermatozóides sob condições hiposmóticas 

até o equilíbrio entre os compartimentos (JEYENDRAN et al., 1984).  

Em solução hiposmótica, a célula espermática se expande com o influxo de fluidos, 

predominantemente na região das fibras da cauda. Com o “inchaço” das membranas, as fibras da 

cauda se dobram e enrolam, fazendo destas alterações facilmente observáveis em microscópio de 

contraste de fase. Os espermatozóides “inchados” são classificados como de membrana 

plasmática intacta (DREVIUS, 1972; JEYENDRAN et al., 1984; INAMASSU et al., 1999).  

Nas células espermáticas com membrana plasmática lesada não acontece o influxo de 

água e aumento do volume celular, com isso não há o dobramento da cauda. Enquanto técnicas 

de coloração avaliam o dano físico da membrana, o teste de resistência osmótica avalia a 

atividade bioquímica desse compartimento celular (BRITO et al., 2003).  

O teste de resistência osmótica foi considerado como um indicador de fertilidade em 

diversas espécies: humanos (JEYENDRAN et al., 1984; VAN DER VEN et al., 1986; CHAN, et 

al., 1991; HOSSAIN et al., 1998), eqüinos (NIE et al., 2001; MELO; HENRY, 1999; NEILD et 

al., 1999), caninos (KUMI-DIAKA, 1993), suínos (PÉREZ-LLANO et al., 2001) e touros 

(CORREA et al., 1997; ROTA et al., 2000; TARTAGLIONE; RITTA, 2004). Consiste em um 

método fácil, acessível e barato (CORREA; ZAVOS, 1994; TARTAGLIONE; RITTA, 2004). 

Revell e Mrode (1994) correlacionaram positivamente o HOST com a fertilidade em 

programas de IA na espécie bovina. Já Rota et al. (2000) observaram uma baixa correlação entre 

HOST e FIV na mesma espécie. O HOST deve ser associado com outras avaliações como a 

integridade estrutural da membrana plasmática, realizados pela associação de sondas 

fluorescentes permitindo uma avaliação rápida e precisa da viabilidade espermática (GARNER et 

al., 1997). 

 

 

2.4.2. Morfologia espermática.  
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A estrutura da célula espermática pode ser avaliada por vários métodos, desde a microscopia 

optica com a utilização de corantes, microscopia de contraste de fase, microscopia de contraste de 

interferência diferencial até a utilização de sondas fluorescentes (SALVADOR et al., 2001). 

A morfologia espermática é a tecnica que identifica a quantidade de espermatozóides 

morfologicamente normais, sendo desejáveis valores acima de 70% em um ejaculado normal. A 

avaliação pode ser feita com esfregaços úmidos, analisados em microscopia de contraste de fase 

após a fixação do material em solução salina tamponada, utilizando corantes como Wright, Rosa 

de Bengala, Giemsa e eosina-nigrosina ou utilizando o contraste de interferência diferencial, DIC. 

A classificação dos espermatozóides neste parâmetro pode variar de acordo com os autores 

(CBRA, 1998; JOHNSON et al., 2001; CARDOSO et al., 2005).   

A alta freqüência de espermatozóides morfologicamente anormais ou a alta incidência de 

um único defeito podem reduzir a fertilidade.  As anormalidades morfológicas são classificadas 

de diversas formas, sendo que algumas classificações dividem as alterações de acordo com a 

região da célula onde a mesma ocorreu como cabeça, peça intermediaria ou cauda. Outras 

simplesmente dividem os defeitos em primários e secundários, ou defeitos maiores e menores 

(HOWARD; PACE, 1988). A classificação das anormalidades espermáticas em defeitos maiores 

e menores foi proposta por Bloom (1973), classificando as patologias espermáticas em dois 

grupos: defeitos maiores (relacionados com a espermatogênese) e defeitos menores. Essa 

classificação foi realizada levando-se em consideração a maior ou menor importância da 

anormalidade para a fertilidade (BARTH; OKO, 1989). 

 

 

2.4.3. Sistema computadorizado de avaliação espermática (CASA) 

 

 

Diversos sistemas de analise computadorizado de avaliação espermática (CASA) têm sido 

propostos e aplicados na tentativa de minimizar os efeitos da avaliação convencional do sêmen, 

além de incrementar o estudo da andrologia humana e das espécies animais (MALMGREN, 

1997; TARDIF et al., 1997; VERSTEGEN et al., 2002; AMANN; KATZ, 2004). Segundo 
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Amann e Katz (2004), CASA refere-se a um sistema automatizado (Hardware e Software) para 

visualizar e digitalizar imagens sucessivas dos espermatozóides, processando, analisando e 

fornecendo informações acuradas, precisas e significativas da cinética individual das células, e 

também valores estatísticos médios sumarizados da população global. Os espermatozóides 

moveis observados são posteriormente identificados em imagens sucessivas, que permitem 

estabelecer suas trajetórias. Finalmente as trajetórias obtidas são matematicamente processadas 

permitindo a definição dessas trajetórias de forma numérica. Os resultados desses 

processamentos são refletidos em uma serie de parâmetros que definem precisamente o exato 

movimento de cada espermatozóide (QUINTERO-MORENO et al., 2003; MORTIMER, 1997).  

Os equipamentos utilizados no sistema CASA variam largamente entre as maquinas, 

ópticas e software usados na identificação espermática e reconstrução de sua trajetória 

(VERSTEGEN et al., 2002). Os sistemas CASA da empresa Hamilton Thorne Bioscience 

utilizam-se de uma iluminação estroboscópica de 662 ɳm para obter imagens precisas dos 

espermatozóides móveis. Essa iluminação atinge a amostra a ser avaliada com uma serie de 

flashes de 1 a 3 milisegundos em uma freqüência de 60 Hz. Efetivamente congelando a imagen 

do espermatozóide durante a captura da imagem, a iluminação estroboscópica assegura imagens 

exatas das células em movimento, removendo erros devido a imagens desfocadas
 
(Hamilton 

Thorne Biosciences, Technical Guide, 2005).  

Este tipo de analise não determina somente a porcentagem da motilidade, mas também 

quantifica característica especificas do movimento espermático, (GARNER, 1997; 

MALMGREN, 1997), podendo ainda determinar a presença e a cinética das sub-populações de 

espermatozóides, como a avaliação da integridade das células por meio de sondas fluorescentes 

(MORTIMER, 1997; ABAIGAR, et al., 1999; VERSTEGEN et al., 2002; QUINTERO 

MORENO et al., 2003). Desta forma, Moses et al. (1994) relataram que o conjunto destes 

parâmetros fornece detalhes que possibilitariam melhor avaliação da qualidade do sêmen.  

A validação destas informações dependerá de uma preparação cuidadosa da amostra e um 

ajuste adequado do equipamento (setup) visando identificar corretamente as células moveis, 

imóveis e outras partículas, geralmente estáticas, que não os espermatozóides, obtendo-se 

resultados seguros e comparáveis na análise (MOSES et al., 1994, HOLT; PALOMO, 1996; 

TARDIF et al., 1997; VERSTEGEN et al., 2002). Para Rijsselaere et al. (2003), esta 
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padronização do setup poderia ser um dos maiores problemas do sistema CASA, sendo um 

requisito para que possam existir comparações de dados entre os laboratórios servindo de base 

para o intercambio tecnológico.  

A terminologia empregada nos parâmetros fornecidos pelo sistema CASA foi padronizada 

em 1988 após dois encontros de consenso realizados pela Sociedade Americana de andrologia em 

Houston, Texas, e a Federação CECOS (Centre d'Etude et de Conservation du Sperme Humain), 

em Montpellier, na França (MORTIMER, 1997) tendo como parâmetros clássicos: motilidade 

total, motilidade progressiva, velocidade do trajeto (VAP), velocidade progressiva (VSL), 

velocidade curvilinear (VCL), amplitude do deslocamento lateral da cabeça (ALH), freqüência de 

batimentos flagelares (BCF), retilinearidade (STR) e linearidade (LIN). Dentre os parâmetros 

avaliados, a velocidade progressiva e os padrões de movimentação celular têm sido 

correlacionados com penetração no muco cervical, resultados de fertilização in vitro e penetração 

em ovócitos de hamster (CENTOLA, 1996).  

Por outro lado, algumas imprecisões do sistema de avaliação computadorizado da 

motilidade espermática, CASA já foram demonstrados no momento de utilizar amostras com 

baixa densidade ou alta quantidade de debris (como análise de sêmen em diluentes de gema de 

ovo). Com o uso da ferramenta IDENT contida em alguns aparelhos é possível reduzir erros de 

contagem do sistema para menos de 2%. O sistema IDENT baseia-se no uso da fluorescência 

para fazer o contagem dos espermatozóides, identificando só os que estão emitindo uma 

quantidade previamente padronizada de absorbância; esta quantidade emitida é obtida pelo uso de 

uma sonda fluorescente especifica para o DNA, desta forma só são contados as células com DNA 

corado.  

 

 

2.5. SEXAGEM DE ESPERMATOZÓIDES 

 

 

A separação de espermatozóides bovinos em frações de espermatozóides portadores do 

cromossomo sexual X e portadores do cromossomo sexual Y têm sido uma técnica da reprodução 

assistida de interesse de cientistas durante decadas (BEAL et al., 1984). O primeiro reporte de 



2 .  L i t e r a t u r a  | 39 

 

 
Andrés Mejía Gallego 

 

suceso da tecnica (JOHNSON et al., 1987) utilizou a citômetria de fluxo baseado na quantidade 

total de DNA celular (US Patent # 5135759) na pré-seleção do sexo em coelhos e se transformou 

na única metodologia comercial até hoje. Primeiramente, a tecnologia de sexagem de sêmen 

utilizava um instrumento em forma de agulha responsável por orientar as células espermáticas 

durante a passagem pelo citometro de fluxo. Porém com esta metodologia somente 20 a 30% dos 

espermatozóides poderia ser orientados (JOHNSON et al., 1999). Em 1993 Chan e colaboradores 

utilizaram para fertilização in vitro, pela primeira vez, espermatozóides X e Y de bovinos 

separados por citometria de fluxo. O citômetro de fluxo foi modificado para aumentar a acurácia 

ao medir a quantidade de DNA e diminuir a variabilidade encontrada na orientação causada pela 

diferença na emissão de fluorescência do perfil ou borda e da face plana do espermatozóide 

(RENS et al., 1998). Em 2001, a tecnologia foi adaptada para produção comercial pela XY Inc. 

(Sexing Technologies, Novasota, TX) para sêmen de bovinos. O desenvolvimento de um 

citômetro de fluxo de alta velocidade (MoFlo; Cytomation, Inc. Fort Collins, CO) com mudanças 

na orientação do laser, vibração acústica, orientação das células e pressão da passagem foram 

algumas alterações ocorridas no equipamento podendo sexar cerca de 8000 espermatozóides/s 

(SHARPE; EVANS, 2009).  

A técnica utilizada na atualidade envolve o tratamento das células espermáticas com o 

corante fluorescente, Hoechst 33342 (H33342) (trihidrato de trihidrocloreto, invitrogen™ 

Molecular probes, Eugene, Oregon, USA). O Hoechst 33342 uma sonda fluorescente de 

membrana que se liga fortemente e de maneira específica a quatro pares de bases AATT na 

curvatura menor da dupla hélice do DNA (GARNER, 2009) emitindo uma fluorescência de cor 

azul de 351 e 364 nm de comprimento de onda no momento de passar pelo laser, sendo a 

fluorescência emitida proporcional a quantidade de cromatina.  Em seguida, as células coradas 

passam pelo citômetro de fluxo através do nozzle tip (Cytonozzle™, parte integrante da 

MOFLO® SX) que orienta os espermatozóides para serem expostos ao laser UV (Vanguard
TM

) e 

forma as gotas na coluna de fluido devido a vibrações estabelecidas pelo mecanismo 

piezoelétrico na coluna (MAXWELL et al., 2004; SUH et al., 2005). O laser UV (Vanguard
TM

) é 

um sistema de estado sólido diode-pumped (Newport Corporation, Irvine, CA, USA) que evita os 

efeitos lesivos de UV de baixo comprimento de onda que são absorvidos pelos ácidos nucléicos e 

proteínas (SEIDEL; GARNER, 2002). Os sinais fluorescentes emitidas são recebidos 
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simultaneamente por detectores óticos colocados a 0º e 90º em relação à face plana e 

extremidades da cabeça respectivamente. Os detectores convertem estes sinais em sinais 

eletrônicos que são armazenados em um computador como um histograma. Este laser 

proporciona uma medida precisa no conteúdo do DNA dos espermatozóides X ou o Y 

(JOHNSON; WELCH, 1999; GARNER, 2001; GARNER; SEIDEL JR., 2003; GARNER, 2006). 

À medida que a corrente de fluido contendo os espermatozóides saem pelo classificador, este é 

vibrado em alta freqüência (60 a 70 KHz), causando a formação de gotas individuais 

(correspondendo a formação de uma gota no periodo de 16 a 14 µs respectivamente para cada 

freqüência) a uma taxa de 70.000 a 80.000/seg (SCHENK et al., 1999; PERGORATO; 

HOSSEPIAN DE LIMA, 2001). Cerca de um terço destas gotas contém um espermatozóide, os 

outros dois terços podem estar vazios e uma pequena porcentagem das gotas contém dois ou mais 

espermatozóides. As gotas contendo um espermatozóide X, identificado pelo computador, 

recebem uma carga elétrica positiva, enquanto as gotas contendo um espermatozóide Y recebem 

uma carga elétrica negativa. As gotas que não possuem espermatozóides, ou que apresentam mais 

de um espermatozóide, ou espermatozóides identificados como danificados ou que não foi 

possível distinguir a relativa diferença do DNA, não recebem carga elétrica (SEIDEL 2007).   O 

feixe de gotas separadas cai em três tubos coletores, respectivamente, a uma velocidade 

equivalente de 50 km/h. Cada tubo contem diluidor à base de gema de ovo. Posteriormente os 

tubos contendo o sêmen com os espermatozóides já separados, são centrifugados e o sedimento é 

diluído na concentração desejada para a preservação espermática (RATH et al., 2009).  

A eficiência de ligação do H33342 no DNA das células espermáticas bovinas é baixa, 

pois somente um terço dos espermatozóides que passam pelo sistema pode ser separado e 20% 

dos que são separados, são perdidos durante o processo de concentração e embase do sêmen 

(SEIDEL; GARNER, 2002; GARNER, 2006; GARCIA et al., 2007). A eficácia do sistema de 

separação dos espermatozóides foi aumentada pela identificação das células mortas ou lesadas 

utilizando primeiramente a sonda iodeto de propídeo (PI), cuja membrana plasmática íntegra é 

impermeável ao corante. Os gametas comprometidos são identificados e assim descartados junto 

com as células que não foram medidas apropriadamente. A substituição do PI, que se intercala 

entre os pares de bases do DNA, pelo FDandC #40 (Warner Jenkinson, St. Louis, EUA) 

proporcionou uma maior segurança porque este simplesmente bloqueia a fluorescência do 
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Hoechst e não é mutagênico (JOHNSON; WELCH, 1999; SCHENK et al., 1999; GARNER, 

2006).  

 

 

2.6. RESULTADOS OBTIDOS COM O USO DE ESPERMATOZÓIDES SEXADOS.  

 

 

Entre os fatores que ainda limitam a eficiência da sexagem espermática pela citometria de 

fluxo destacam-se, principalmente, o baixo número de espermatozóides sexados viáveis; a longa 

exposição ao corante tóxico sob alta temperatura e a necessidade de utilizar sêmen in natura 

(JOHNSON et al., 1994). Outros fatores citados como lesivos são: o reaquecimento e incubação, 

forças mecânicas durante a passagem pelo citômetro de fluxo, a exposição intensa ao laser UV, a 

carga elétrica, a alta gravidade durante a desaceleração dentro do tubo coletor, a alta diluição, 

pressão elevada e resistência a mudanças na composição dos meios diluidores. Finalmente a 

baixa dose por palheta pode afetar a diminuição da fertilidade, porém isso diferiu entre touros 

(FRIJTERS et al., 2009). Estes fatores levam a diminuição na capacidade de fertilização 

espermática na inseminação artificial e, conseqüentemente, em menor taxa de desenvolvimento 

embrionário, comparado ao sêmen não-sexado (GARNER; SEIDEL JR., 2003; GARNER, 2006; 

MOCÉ et al., 2006; GRAAF et al., 2007; GARCIA et al., 2007)  

A alta diluição para a sexagem de sêmen por citometria de fluxo é necessária para a 

identificação e separação da célula espermática. A esta etapa segue-se a concentração antes da 

inseminação artificial. Testes de viabilidade espermática com SYBR-14 e Iodeto de Propidio (IP) 

mostraram que o estresse mecânico da separação e a centrifugação aumentam a mortalidade ou 

lesões aos espermatozóides (SUH et al., 2005; GARNER, 2006; AMBROGI et al., 2006, SILVA; 

GADELLA, 2006). O período de coloração e incubação das células com o H33342 resultou em 

um decréscimo na proporção de acrossomas intactos (MORRIS et al., 2003).  

A diminuição do sistema de pressão de 50 para 40 psi proporcionou uma melhora na 

qualidade do sêmen, tais como na motilidade, espermatozóides vivos com membrana intacta, um 

aumento na clivagem e desenvolvimento blastocístico sem diminuir o desempenho das máquinas 

(CAMPOS-CHILLON; DE LA TORRE, 2003; SUH et al., 2005). Por outro lado Suh et al. 
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(2006) encontraram melhoria na motilidade conforme diminui a pressão sobre os 

espermatozóides eqüinos.  

Nas alterações celulares, sabe-se que a membrana plasmática é adversamente afetada pela 

citometria de fluxo e pelo processamento do sêmen, o que limita a viabilidade, a capacidade de 

armazenamento, a habilidade de fertilização e, além disso, pode acelerar o processo de reação 

acrossômica após a criopreservação (MOCÉ et al., 2006; GARCIA et al., 2007; TANNO, 2009).  

Jonhson (2000) destaca que a capacitação prematura é claramente uma característica do 

espermatozóide sexado pelo citômetro, o que é uma desvantagem para o espermatozóide que será 

destinado a estocagem (congelação), mas é uma vantagem para o espermatozóide que será usado 

imediatamente após a separação para fazer FIV, dispensando a indução da capacitação dos 

espermatozóides antes da fertilização.  

Boe Hansen et al. (2005) e Blondin et al. (2009), avaliando integridade de DNA, entre 

sêmen sexado e não sexado identificaram uma maior porcentagem de DNA integro em 

espermatozóides sexados, em relação ao não sexado, sugerindo que nestes trabalhos, o processo 

de sexagem pode ter descartado previamente espermatozóides com cromatina danificada. Em 

eqüinos os espermatozóides sexados tiveram menores níveis na porcentagem de motilidade e 

reação acrossomal comparados com espermatozóides não sexados (MARI  et al., 2010). Com 

isso, é razoável que o sêmen sexado apresente uma fertilidade inferior in vivo comparado ao 

sêmen convencional (MOCÉ; GRAHAM; SCHENK, 2006). 

Embora a separação das células resulte na eliminação de espermatozóides mortos ou 

lesados, aquelas células que sobrevivem ao processo de sexagem tendem a se deteriorar mais 

rapidamente do que o controle, em touros e em bodes, mas, aparentemente, isso não ocorre em 

sêmen de garanhões e de carneiros (MORRIS et al., 2003; GARNER, 2006). Em eqüinos os 

espermatozóides não resistem períodos longos depois do sexagem (Lindsay 2002). Nos efeitos da 

criopreservação do sêmen sexado, Blondin et al. (2009) encontrou em análise por meio da 

citometria de fluxo, que o sêmen sexado e não-sexado a fresco possuíam, significativamente, 

porcentagens menores de reação acrossômica, lesão de membrana e de atividade mitocondrial, 

quando comparados com o sêmen congelado e descongelado sexado e não-sexado. Parrilla et al. 

(2005) observaram em sêmen de cachaços que o processo através da citometria de fluxo é capaz 

de manter a motilidade, viabilidade e integridade acrossomal em ótimos níveis durante 10 horas 
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de armazenamento após a separação dos espermatozóides, porém a capacidade fertilizante foi 

mantida somente durante 5 horas após a sexagem.  

Com o aumento da eficiência dos protocolos de fecundação in vitro poucos 

espermatozóides são necessários para fecundar um oócito. Assim, a probabilidade de emprego de 

espermatozóides sexados é maior. Em bovinos, utilizando-se 5 a 10 mil espermatozóides 

sexados/oócito é possível, por citometria de fluxo, separar-se por hora espermatozóides X 

suficientes para se fecundar até 2200 oócitos. De acordo com Lu et al. (1999); Zhang et al. (2003) 

e Oliveira et al. (2005) o potencial de fertilização de sêmen sexado por citometria de fluxo tem 

sido demonstrado em fecundação in vitro (FIV). Ao utilizar ejaculado de três diferentes touros 

em experimentos com FIV, foi observado que a sexagem por citometria de fluxo e a coloração do 

DNA não afeta o desenvolvimento até blastocisto (ZHANG et al., 2003). Entretanto, utilizando 

espermatozóides sexados, sem submetê-los a congelação, obtém-se índice de apenas 66% de 

clivagem e 16 a 20% de desenvolvimento (LU et al., 1999; GUTHRIE et al., 2002).  

As taxas de gestação do sêmen sexado criopreservado estão entre 70% - 90% em relação 

ao sêmen sexado convencional, porém os resultados são afetados pelo número de 

espermatozóides por dose inseminante e diferentes estratégias de inseminação (SEIDEL et al., 

1999). Entretanto, outros estudos têm mostrado que as taxas de fecundação ou prenhes de 10 a 

30% menores que as do grupo controle com utilização de sêmen não sexado (LU et al., 1999; 

BODMER et al., 2005; SHENK et al., 2005). Finalmente, Weigel et al. 2004 trabalhando com 

novilhas a campo encontraram taxas de prenhes em torno de 35-40% e 55-60% utilizando sêmen 

sexado e convencional respectivamente, sendo estas baixas taxas o fator limitante para a 

utilização do sêmen sexado nos Estados Unidos (WEIGEL, 2004). 

Estes estudos demonstraram grande variação de resultados na utilização do sêmen sexado, 

não sendo ainda muito bem entendidas as causas, sobre tudo as taxas de fertilidade menores 

comparadas com amostras de sêmen convencional.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

Levando-se em consideração a necessidade de informações mais precisas sobre os efeitos da 

sexagem espermática em bovinos utilizando a técnica de citometria de fluxo, os objetivos desta 

pesquisa foram:  

 

1. Avaliar os efeitos da sexagem sobre os parâmetros de motilidade pelo sistema 

computadorizado da motilidade espermática (CASA), funcionalidade da membrana 

plasmática pelo teste de resistência osmótica (HOST), morfologia dos espermatozóides pela 

técnica de contraste de interferência diferencial (DIC) e entre as subespécies taurinas (Bos 

taurus taurus) e zebuínas (Bos taurus indicus).  

 

2. Avaliar se o tempo de espera do ejaculado (0, 3 e 6 hs) para a sexagem provoca alterações nos 

parâmetros de motilidade, na funcionalidade da membrana plasmática, morfologia dos 

espermatozóides e entre as subespécies taurinas (Bos taurus taurus) e zebuínas (Bos taurus 

indicus). 
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4. HIPÓTESES 

 

 

 

1. Os espermatozóides bovinos submetidos à técnica da sexagem por citometria de fluxo 

apresentam maior porcentagem de células com anormalidades morfológicas, menor função da 

membrana plasmática e menores parâmetros de motilidade do que os espermatozóides 

submetidos à técnica convencional, sendo que existem diferenças entre subespécies taurina 

(Bos taurus taurus) e zebuína (Bos taurus indicus). 

 

2. O tempo de espera do ejaculado para a sexagem pela técnica de citometria de fluxo provoca 

alterações morfológicas, diminuição da motilidade e diminuição da função da membrana 

plasmática nos espermatozóides bovinos, sendo existem diferenças entre subespécies taurina 

(Bos taurus taurus) e zebuína (Bos taurus indicus). 
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5. MATERIAL E METODOS 

  

 

5.1. LOCAL 

 

  

O presente trabalho foi realizado em duas etapas, sendo que a primeira consistiu na 

sexagem e congelação do sêmen no laboratório da Sexing Technologies do Brasil, localizada na 

Central CRV Lagoa, na cidade de Sertãzinho, SP; e a segunda referente às análises laboratoriais, 

realizada no Laboratório de Biotecnologia de Sêmen e Andrologia (Figura 1), do Centro de 

Biotecnologia em Reprodução Animal do Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, localizado no Campus 

Administrativo de Pirassununga, SP.   

 

 

Figura 1 – Laboratório de Biotecnologia de Sêmen e Andrologia. Pirassununga 2010 

 

 

 

5.2. ANIMAIS E MANEJO  
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Foram utilizados seis touros em idade reprodutiva, sendo três taurinos da raça Holandesa 

Preta e Branca (Bos taurus taurus) e três zebuinos da raça Gir Leiteira (Bos taurus indicus), 

mantidos sob as mesmas condições ambientais, em piquetes individuais com água e sal mineral 

ad libitum e alimentação nutricional balanceada. Os animais foram pesados quinzenalmente e 

realizado controles de endo e ectoparasitos regularmente.  

 

 

5.3. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL  

 

 

Baseado nos objetivos deste trabalho foi delineado um experimento, no qual foram 

congeladas 12 palhetas de sêmen de cada touro de um total de 6 touros (3 taurinos e 3 zebuínos) 4 

ejaculados por touro e 5 tratamentos (12 x 6 x 4 x 5 = 1440 Palhetas). Cada ejaculado foi dividido 

em cinco alíquotas (5 tratamentos) para produzir sêmen convencional (não sexado) utilizando-se 

dois diluidores diferentes denominados de diluidor (L) Lagoa (T1) e outro com diluidor 

utilizado para a sexagem do sêmen pela técnica de citometria de fluxo, diluidor (S) Sexing (T2). 

Ainda, produzir sêmen sexado, subdivididos em três tratamentos (T3, T4 e T5) de acordo com o 

tempo de espera do sêmen antes da técnica de sexagem espermática. Os tratamentos T3, T4 e T5 

significavam sêmen in natura, submetidos à técnica de citometria de fluxo apos tempos zero, três 

e seis horas respectivamente. Em todos os cinco tratamentos a concentração na palheta (0,25 mL) 

foi de 2,1 milhões de espermatozóides. Para as avaliações espermáticas foram utilizadas: 

Avaliação da funcionalidade da membrana plasmática pelo teste de resistência osmótica, 

avaliação das características morfológicas por contraste de interferência diferencial (DIC) e 

avaliação dos parâmetros de motilidade pelo sistema de avaliação computadorizado da motilidade 

espermática (CASA – Computer Assisted Sêmen Analysis). Um esquema resumido do 

delineamento experimental encontra-se na figura 2.  

 



5 .  M a t e r i a l  e  M é t o d o s  | 48 

 

 
Andrés Mejía Gallego 

 

 

 

 

Figura 2 - Ilustração esquemática dos procedimentos experimentais. Pirassununga 2010 

 

 

5.4. COLHEITA DE SÊMEN 

 

 

As colheitas de sêmen foram realizadas com vagina artificial, com auxilio de uma vaca 

manequim devidamente contida. Foram utilizadas seis touros sendo três taurinos da raça 

Holandesa Preta e Branca (Bos taurus taurus) e três zebuínos da raça Gir Leiteira (Bos taurus 

Avaliações

Ejaculado

Sêmen Sexado
Citometria de Fluxo

T5T4T3

Sêmen 
Convencional 

diluidor Sexing (S)

T2

Sêmen 
Convencional 

diluidor Lagoa (L)

T1

 Avaliação da funcionalidade da 

membrana plasmática 

 Avaliação da morfologia espermática  

 Avaliação computadorizado da 

motilidade espermática (CASA) 

0 hora  3 horas  6 horas  
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indicus). Foram realizadas quatro colheitas de sêmen de cada animal com intervalos semanais (6 

touros x 4 ejaculados, n = 24).  

Apos a colheita, o ejaculado foi encaminhado rapidamente ao laboratório para análise.  

 

 

5.4.1. Avaliações do sêmen in natura   

 

 

O ejaculado foi analisado quanto ao volume, concentração espermática, motilidade vigor 

e alterações morfológicas. Todo material utilizado na colheita de sêmen e avaliação do sêmen foi 

mantido aquecido, na temperatura à 37º C para evitar o choque térmico e alterações das 

características seminais.  

 

 

5.4.1.1. Volume 

 

 

O volume foi determinado pela leitura direta do tubo de 15 mL graduado com fração de 

0,1 mL.  

 

 

5.4.1.2. Concentração Espermática  

 

 

A concentração espermática foi determinada por um contador nuclear denominado 

NucleoCounter® SP-100
TM 

System com software versão 1.21 (CM part no. 900-0100) – 

Chemometec A/s DK – 3450 Allerod, Dinamarca), calibrado para o programa DF 401, para o 

qual dilui-se 25 µL de sêmen em 10 mL de reagente S100 (CM part no. 910-0100), responsável 

pela lise da membrana celular, em um tubo de 15 mL.  
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Em seguida, foi homogeneizado em um vortex durante 12 segundos, aproximadamente e 

uma alíquota foi separada para leitura em um SP1 – Cassette
TM 

(CM part no. 941-0006) – 

Chemometec. O SP1 – Cassette
TM 

contendo iodeto de propidio (PI), que identifica as células 

lesadas pelo reagente S100 e realiza a contagem nuclear celular.   

 

 

Figura  3 - Esquema simplificado para a obtenção da concentração espermática 

 

 

5.4.1.3. Motilidade, vigor e tubilhonamento.   

 

 

Uma alíquota de 10 µL de sêmen in natura foi diluída em 500 µL de diluidor à base de 

Tris e gama de ovo pré-aquecido (37ºC) para avaliação da motilidade. A motilidade foi avaliada 

em uma gota de 10 µL da alíquota diluída colocada entre lâmina e lamínula e visualizada em 

aumento de 1000 x sob microscopia de contraste de interferência diferencial (DIC).  

25 µLde sêmen 10 mL de S100 

VORTEX (12 s) 

Cassete  

Nucleo Counter 

DF 401 Concentração  

espermática  

(10
6
 / mL) 

Ejaculado 
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O vigor, referente à velocidade progressiva uniforme das células em movimento foi 

classificado em escores de 1 a 5, sendo o escore o mais lento e aumentando gradativamente até o 

escore 5, correspondendo ao mais veloz movimento progressivo e uniforme. Foi observado em 

uma gota de 10 µL da alíquota diluída entre lâmina e lamínula em aumento de 1000x, em DIC.  

Para avaliação do turbilhonamento, uma amostra de 10 µL de sêmen fresco foi depositada 

em lâmina pré-aquecida a 37ºC e a análise foi efetivada sem lamínula, sob microscopia de 

contraste de interferência diferencial (DIC) em aumento de 1000x. O movimento de massa das 

células foi classificado em escala que variou de 0 (movimento ausente) a 5 (máximo).  

 

 

5.4.1.4. Análise de morfologia espermática.  

 

 

Para a avaliação das alterações morfológicas, foram adicionadas 10 µL de formol salino 

tamponado no tubo pré-diluido para a avaliação previa da motilidade. Em seguida, foi realizada a 

leitura da morfologia em preparação úmida com aumento de 1000 x sob microscopia de contraste 

de interferência diferencial (DIC)  (OLYMPUS AX70, Olympus True Research System 

Microscoper model AX70, Melville, NY), contando 100 células por amostra. As porcentagens 

das diversas alterações morfológicas foram agrupadas e classificadas em defeitos maiores e 

defeitos menores (BLOOM, 1973). Somente ejaculados com concentração igual ou superior 1000 

x 10
9 

espermatozóides por mililitros, 60% de motilidade progressiva, vigor maior do que o escore 

3 e menos de 20% de defeitos totais foram utilizados no experimento.  

 

 

5.5. CRIOPRESERVAÇÃO DO SÊMEN CONVENCIONAL 

 

 

Após as avaliações de sêmen in natura, duas alíquotas do ejaculado foram retiradas para o 

preparo do sêmen convencional (não sexado) utilizando-se dois tipos de diluidores 

denominados diluidor (L) Lagoa (à base de TRIS-gema de ovo) (T1) e outro com o mesmo 
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diluidor utilizado para a sexagem de sêmen pela técnica de citometria de fluxo, diluidor (S) 

Sexing (à base de TRIS-gema de ovo centrifugado
®
) (T2).  

Logo após a diluição, os tubos contendo sêmen convencional, previamente identificados, 

permaneceram em banho Maria a 34ºC por uma hora e 30 minutos. Em seguida, foram 

encaminhados para a câmara-fria a 5ºC por aproximadamente 4 horas, protegidos da luz para 

aguardar o emvase e congelação.  

Foram emvasadas 12 palhetas por tratamento, as quais foram cuidadosamente 

identificadas com o nome do touro, subespécie, partida do ejaculado e tratamento. A quantidade 

de espermatozóides por palheta (0,25 mL) foi de 2,1 milhões.  

As palhetas foram congeladas em caixa de isopor contendo 7 cm de altura de nitrogênio 

liquido a uma distancia de 4 cm das palhetas durante 20 minutos, sob vapor do nitrogênio líquido. 

Em seguida, as palhetas foram imersas em nitrogênio liquido (-196ºC). Imediatamente após, as 

palhetas foram raqueadas e armazenadas em botijões criogênicos para posterior análise.  

 

 

5.6. SEXAGEM ESPERMÁTICA 

 

 

Apos avaliações do sêmen in natura, três alíquotas do ejaculado foram preparadas para 

produzir o sêmen sexado, sendo que cada alíquota foi retirada nos tempos zero, três e seis horas, 

respectivamente (T3, T4 e T5) de acordo com o tempo de espera do sêmen.   

 

 

5.6.1. Diluição e incorporação do Hoechst 33342 

 

 

Para a sexagem dos espermatozóides uma solução estoque de Hoechst 33342 foi 

preparada a 8.89 mM (5 mg/mL) com água ultrapura, corante cuja função foi penetrar na 

membrana celular e ligar-se a regiões especificas do DNA, que são os 4 pares de bases ricos em 

adenina-timina das menores depressões da hélice de DNA (GARNER, 2009). O sêmen foi 
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diluído nos tempos zero, três e seis horas, na concentração de 200 x 10
6
/mL, em TALP 

modificado (meio Tyrode com albumina, lactato e piruvato) em pH de 7,4 visando alcançar maior 

eficiência do corante Hoechst 33342. Após a amostra foi incubada a 34ºC durante 45 minutos 

protegida dos efeitos da luz.  

Em seguida, foi adicionado TALP contendo 4% de gema de ovo clarificada e 0,002% de 

“food colouring dye” (FDandC#40 Power, Waner Jenkinson Company Inc., St Louis, MO, USA), 

que teve como objetivo diminuir o pH, prevenindo dano celular e, também, apagar o H33342 dos 

espermatozóides com as membranas celulares comprometidas (SCHENK et al., 1999; GARNER, 

2001; GARNER, 2009), permitindo o descarte destas células no momento de separação no 

citômetro de fluxo. 

Cada amostra foi filtrada à unidade gravitacional em um filtro de nylon com poros de 50 

µm (CellTrics 
TM

, Partec GmbH, Germany) para a remoção de debris ou espermatozóides 

aglutinados, formando uma solução final de 4 mL com uma concentração de 80 x 10
6
 

espermatozóides/mL e mantidas em temperatura à 21ºC durante a separação espermática no 

citômetro de fluxo.  

 

 

            Figura 4 - Aparelho de Citometria de Fluxo SX MOFLO
®
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O citômetro de fluxo usado no experimento (Figura 4) foi o SX MOFLO
®

 operando a 40 

psi. A fluorescência que foi emitida pelas células quando excitadas pelo laser Vanguard
TM 

, 

sistema de estado sólido de diode-pumped (Newport Corporation, Irvine, CA, USA) passou por 

dois detectores de fluorescência (PMT), localizados a 0º e a 90º, um com a função de orientar 

corretamente as células e, outro para medir o valor da fluorescência . Dependendo da onda 

emitida, foi dada uma carga elétrica na célula, ou seja, o espermatozóide contendo o cromossomo 

X recebeu uma carga negativa, sendo atraído pelo campo positivo e o oposto para os 

espermatozóides contendo o cromossomo Y.  

Um diluidor (Sheath Fluid) a base de TRIS (hidroximetil aminometano – TRIS 197,0 

Mm) ácido citrico monohidratado (55,4 mM) e frutose (47,5 mM) foi utilizado para formar o 

fluxo hidrodinâmico onde as células espermáticas percorreram.  

As células separadas pelo citômetro de fluxo (SX MOFLO
®
) foram coletadas em tubos 

cônicos graduados para centrifuga de 50 mL, contendo diluidor sem glicerol, denominado de 

catch (meio TRIS – 2% gema de ovo – Sexing Technologies, Navasota, USA) que foi diluído 

como 16% de água, até atingir o volume de 20mL. A concentração final de um tubo foi de 

aproximadamente 8,0 x 10
5 

espermatozóides / mL, como conseqüência da mistura dos diluidores 

durante a separação. Em seguida foram colocados sob refrigeração a 5ºC por um período de 90 

minutos.   

 

 

5.7. CRIOPRESERVAÇÃO DO SÊMEN SEXADO 

 

 

Após a refrigeração, foi adicionado ao sêmen, diluidor TRIS contendo 12% de glicerol em 

duas etapas, com intervalo de 15 minutos (9,5 mL cada). O sêmen foi levado à centrifuga 

refrigerada à 5ºC, SORVALL
®
 RC-4 (Heareus Sorvall, Asheville, NC), a 850 x g durante 20 

minutos.  

O sobrenadante foi desprezado e o sedimento formado e o sedimento formado foi 

homogeneizado e colocado em um único tubo, com uma concentração aproximada de 40x10
6
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espermatozóides/mL. Em seguida foi retirada uma alíquota de 25 µL para a determinação da 

concentração a través do NucleoCounter 
® 

SP-100 
TM

 system AN-103 (ChemoMetec A/S 

Gydevang 43, DK-3450 Allerod, Dinamarca), visando a adição do restante do diluidor TRIS-

gema até atingir concentração final de 9,4 x 10
6
 de espermatozóides/mL (considera-se em torno 

de um milhão de espermatozóides perdidos durante o envase)  

Logo após a diluição com TRIS-gema de ovo, o sêmen permaneceu protegido da luz à 

temperatura de 5ºC durante 3 horas (tempo de equilíbrio) para então, ser emvasado em palhetas 

de 0,25 mL (IMV
®
, Aigle, France). As palhetas foram congeladas em caixa de isopor contendo 7 

cm de altura de nitrogênio a uma distância de 4 cm das palhetas durante 20 minutos, sob vapor do 

nitrogênio líquido. Em seguida, as palhetas foram retiradas e imersas em nitrogênio liquido (-

196ºC). Imediatamente as palhetas foram raqueadas e armazenadas em botijões criogênicos para 

posterior análise.  

 

 

5.8. AVALIAÇÕES DO SÊMEN 

 

 

Para a avaliação do sêmen três palhetas do mesmo animal, partida e tratamento foram 

descongelados a 37ºC por 30 segundos.  

 

 

5.8.1. Avaliação da funcionalidade da membrana plasmática pelo teste de 

resistência osmótica.  

Para a avaliação da funcionalidade da membrana plasmática, foi utilizado o teste de 

resistência osmótica segundo o descrito por Revell; Modre (2004). Foi feita uma solução 

hiposmótica a base de citrato de sódio (9,0 g) e frutose (4,9 g) diluídos em 1000 mL de água 

destilada e deionizada, tendo uma osmolaridade final de 150 mOsm kg
-1

. Foram colocados 40 µL 

de sêmen em 960 µL da solução hiposmótica e incubados durante 60 minutos. Posteriormente, 7 

µL da solução final foram colocadas em uma lâmina de 25 x 76 mm e coberta por uma lamínula 

de 22 x 22 mm previamente limpas e aquecidas. Foram contadas 100 células em microscopia de 
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contraste de fases com aumento de 400x, sendo classificadas células com enrolamento da cauda e 

células com cauda reta. Para obter os resultados foram retirados os valores das anormalidades 

morfológicas da cauda. O resultado final foi expresso em porcentagem de células com 

enrolamento da cauda, ou seja, com membrana plasmática com função. 

 

 

5.8.2. Avaliação da morfologia espermática  

 

 

Para as avaliações das características morfológicas dos espermatozóides o sêmen foi 

diluído e fixado com 3 µL de formol salino tamponado a 5%, previamente aquecido (37
o 
C). Foi 

preparada uma câmara úmida, com 10 µL de sêmen diluído entre lâmina e lamínula e a avaliação 

realizada pela contagem de 100 células em aumento de 1.000x sob microscopia de contraste de 

interferência diferencial, DIC (Nikon, modelo 80i).  

Os defeitos maiores dos espermatozóides foram representados pelas seguintes anomalias 

morfológicas: defeitos de cabeça (cabeça subdesenvolvida, cauda enrolada na cabeça, cabeça 

isolada patológica, estreita na base, cabeça piriforme, cabeça pequena anormal e contorno 

anormal de cabeça), defeitos de peça intermediaria (fibrilação, fratura total, fratura parcial, edema 

e pseudogotas), defeitos de cauda (cauda fortemente dobrada ou enrolada, cauda dobrada com 

gota citoplasmática distal anexa), além de defeitos de acrossomo, “pouch formation” e gota 

citoplasmática proximal. A somatória da ocorrência desses defeitos contados em uma amostra do 

ejaculado resulta em um índice denominado “total de defeitos maiores”. 

Os defeitos menores dos espermatozóides foram representados pelas seguintes anomalias 

morfológicas: defeitos de cabeça (cabeça delgada, cabeça gigante, cabeça curta, cabeça larga, 

cabeça pequena normal, cabeça isolada normal), defeitos de implantação (abaxial, retroaxial, 

oblíqua), defeitos de cauda (cauda dobrada, cauda enrolada) e gota citoplasmática distal. A 

somatória da ocorrência desses defeitos contados em uma amostra do sêmen resulta em um índice 

denominado “total de defeitos menores”. 

O total de defeitos espermáticos foi dado pela somatória de defeitos maiores e do total de 

defeitos menores.  
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Finalmente do total de anomalias espermáticas obtidas por amostra de sêmen, foram 

divididas em defeitos de acrossomo, defeitos de cabeça, defeitos de peça intermediaria e defeitos 

de cauda. Esta ultima com o intuito de substrair nos valores de cauda enrolada do teste de 

resistência osmótica.  

 

 

5.8.3. Avaliação Computadorizado da Motilidade Espermática (CASA – Computer 

Assisted Sperm Analysis) 

 

 

Para a avaliação das amostras do sêmen não sexado (sêmen convencional com diluidor 

Lagoa e sêmen convencional com diluidor Sexing) os espermatozóides foram corados com 5 µL 

de uma solução estoque de Hoechst 33342 preparada a 8.89 mM (5 mg/mL) com água ultra pura 

e incubadas a 34ºC por 45 minutos protegidas dos efeitos da luz. Nos ejaculados sexados (sêmen 

sexado 0, 3 e 6 horas após) os espermatozóides já tinham incorporado o Hoechst 33342.  

Uma amostra de 10 µL de sêmen foi colocada em câmara de leitura (Makler
®
 counting 

chamber, SEFI Medical Instruments LTD, Haifa, Israel), a qual foi inserida no aparelho Hamilton 

Thorne Research Motility Analyser (HTM-IVOS, Versão 12.3, Hamilton Thorne Biosciences, 

Beverly, Massashusetts, USA) que captura a imagem da amostra por um microscópio acoplado a 

um computador e envia os dados para um programa computacional responsável por realizar a 

análise, sendo previamente ajustado no set up (Anexo A), para a análise de sêmen bovino na 

opção IDENT. No mínimo quatro campos foram selecionados para a leitura e análise. As 

variáveis analisadas foram, motilidade total, motilidade progressiva, velocidade do trajeto (VAP), 

velocidade progressiva (VSL), velocidade curvilinear (VCL), amplitude do deslocamento lateral 

da cabeça (ALH), Freqüência de batimentos flagelares (BCF), Retilinearidade (STR) e 

Linearidade (LIN), de acordo com Arruda (2000) 

 

 

5.9. ANALISE ESTATISTICA.  
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Os resultados das médias e seus respectivos erros padrão foram apresentados em forma 

de gráficos. Os dados foram analisados empregando-se o programa estatístico Statistical Analysis 

System (SAS, 2004), com prévia verificação da normalidade dos resíduos pelo teste de Shapiro-

Wilk (PROC UNIVARIATE). Para as analises estatísticas, os valores em porcentagem foram 

transformados em arco-seno. Os dados originais ou transformados, quando este procedimento foi 

necessário, foram submetidos à Análise de Variância (Tabela 1). O nível de significância 

considerado foi P<0,05. 

 

Tabela 1 - Análise de variância para delineamento com 6 Animais, 5 tratamentos e 4 colheitas. 

Pirassununga - 2010 

 

Fonte de Variação Graus de Liberdade 

Tratamento 

Touro 

Resíduo  

4 

5 

110 

Total  119 
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6. RESULTADOS  

 

 

Nesta seção encontram-se descritos os resultados obtidos no presente experimento.  

 

 

6.1. FUNCIONALIDADE DA MEMBRANA PLASMÁTICA EM SÊMEN 

CONVENCIONAL E SEXADO 

 

 
Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (P<0,05) 

 

T1 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor L (Lagoa) 

T2 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor S (Sexing) 

T3 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo no tempo zero e posterior criopreservação  

T4 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo três horas apos e posterior criopreservação 

T5 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo seis horas apos e posterior criopreservação 

 

Gráfico 1 - Médias (± erros padrão) da quantidade de células (%) com funcionalidade da 

membrana plasmática no sêmen bovino pós-descongelação submetido ao tratamento 

convencional (diluidores L e S) e sexado (tempos 0, 3 e 6 h) – Pirassununga - 2010  

 

 

Após a descongelação das amostras foi observado diferença estatística (P<0,05) entre os 

tratamentos de sêmen sexado em diferentes tempos (T3, T4 e T5) e os tratamentos de sêmen 

convencional com diferentes diluidores (T1 e T2), mostrando que o sêmen sexado tem menor 
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funcionalidade da membrana plasmática. Não houve diferença (P>0,05) entre os tratamentos de 

sêmen convencional (T1 e T2) mesmo sendo congelados com diferentes diluidores. Da mesma 

forma, a funcionalidade da membrana não se mostrou afetada ao longo do tempo nos tratamentos 

do sêmen sexado (T3, T4 e T5).  

 

 

 
Não houve diferença estatística (P> 0,05). 

 
T1 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor L (Lagoa) 

T2 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor S (Sexing) 

T3 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo no tempo zero e posterior criopreservação  

T4 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo três horas apos e posterior criopreservação 

T5 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo seis horas apos e posterior criopreservação 

 

Gráfico 2 - Médias (± erros padrão) da quantidade de células (%) com funcionalidade da 

membrana plasmática no sêmen de taurinos e zebuínos pós-descongelação 

submetido ao tratamento convencional (diluidores L e S) e sexado (tempos 0, 3 e 6 

h) – Pirassununga - 2010  

 

 

Na comparação entre as subespécies taurina e zebuína para a funcionalidade da membrana 

plasmática não foi encontrada diferença estatística significativa (P>0,05) entre os grupos de 

tratamentos (convencional e sexado) e entre os tratamentos convencionais e sexados.  
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6.2. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS DO SÊMEN CONVENCIONAL E 

SEXADO.   

 

 
Não houve diferença estatística (P> 0,05). 

 

T1 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor L (Lagoa) 

T2 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor S (Sexing) 

T3 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo no tempo zero e posterior criopreservação  

T4 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo três horas apos e posterior criopreservação 

T5 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo seis horas apos e posterior criopreservação 

 

Gráfico 3 - Médias (± erros padrão) do total de defeitos maiores (%) no sêmen bovino pós-

descongelação submetido ao tratamento convencional (diluidores L e S) e sexado 

(tempos 0, 3 e 6 h) – Pirassununga - 2010  

 

 

Não houve diferença estatística (P>0,05) no total de defeitos maiores entre os tratamentos 

do sêmen convencional (T1 e T2) e do sêmen sexado (T3, T4 e T5). Dentro dos grupos de 

tratamentos (sêmen convencional e sêmen sexado) também não foi encontrado diferença 

estatística (P>0,05), demonstrando que o total de defeitos maiores não foi afetado pelos 

diferentes diluidores nos tratamentos com sêmen convencional (T1 e T2) como pelo tempo de 

espera para a sexagem nos tratamentos de sêmen sexado (T3, T4 e T5).  
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Não houve diferença estatística (P> 0,05). 

 

T1 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor L (Lagoa) 

T2 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor S (Sexing) 

T3 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo no tempo zero e posterior criopreservação  

T4 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo três horas apos e posterior criopreservação 

T5 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo seis horas apos e posterior criopreservação 

 

Gráfico 4 - Médias (± erros padrão) no total de defeitos maiores (%) no sêmen de taurinos e 

zebuinos pós-descongelação submetido ao tratamento convencional (diluidores L e 

S) e sexado (tempos 0, 3 e 6 h) – Pirassununga - 2010 

 

Para o total de defeitos maiores não foi encontrado diferença estatística significativa 

(P>0,05) na comparação entre as subespécies taurina e zebuína entre os tratamentos convencional 

e sexado. Foi encontrada uma diferença numérica na apresentação do tratamento convencional 

com diluidor Sexing (T2) e os tratamentos sexados apos 0, 3 e 6 horas (T3, T4 e T5), onde os 

espermatozóides taurinos apresentaram maior número de anormalidades morfológicas de tipo 

maior, mas sem diferença estatística significativa (P>0,05).  
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Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (P<0,05) 

 

T1 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor L (Lagoa) 

T2 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor S (Sexing) 

T3 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo no tempo zero e posterior criopreservação  

T4 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo três horas apos e posterior criopreservação 

T5 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo seis horas apos e posterior criopreservação 

 

Gráfico 5 - Médias (± erros padrão) do total de defeitos menores (%) no sêmen bovino pós-

descongelação submetido ao tratamento convencional (diluidores L e S) e sexado 

(tempos 0, 3 e 6 h) – Pirassununga - 2010   

 

 

Foi encontrada diferença estatística (P<0,05) para o total de defeitos menores entre os 

grupos de tratamentos (sêmen convencional e sêmen sexado), sugerindo que o processo de 

sexagem pode causar alterações na apresentação de anormalidades morfológicas menores. Não 

foi encontrada diferença estatística (P>0,05) entre os tratamentos de sêmen convencional (T1 e 

T2) e entre os tratamentos de sêmen sexado (T3, T4 e T5). Isto demonstra que a apresentação dos 

defeitos menores não foram influenciados pelos diluidores nem pelos tempos de sexagem. 
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Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (P<0,05) 

 

T1 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor L (Lagoa) 

T2 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor S (Sexing) 

T3 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo no tempo zero e posterior criopreservação  

T4 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo três horas apos e posterior criopreservação 

T5 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo seis horas apos e posterior criopreservação 

 

Gráfico 6 - Médias (± erros padrão) no total de defeitos maiores (%) no sêmen de taurinos e 

zebuínos pós-descongelação submetido ao tratamento convencional (diluidores L e 

S) e sexado (tempos 0, 3 e 6 h) – Pirassununga - 2010   

 

 

Houve diferença estatística significativa (P<0,05) na apresentação de defeitos maiores 

entre a subespécie taurina e zebuína nos grupos de tratamentos sexados. Os zebuínos tiveram 

maior apresentação de anomalias de tipo menor nos tratamentos sexados com 0, 3 e 6 horas após 

(T3, T4 e T5), observando-se um aumento com respeito ao tempo de sexagem (efeito do tempo). 

Nos tratamentos convencionais com diferentes diluidores (T1 e T2), além de não se observar 

diferença estatística significativa (P>0,05), se manteve a mesma tendência numérica que os 

tratamentos sexados.  

 

T1 T2 T3 T4 T5 

Taurino 1,75 1,91 2,75 2,91 2,83

Zebuino 2,58 2,41 4,16 4,83 5,75
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Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (P<0,05) 

 

T1 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor L (Lagoa) 

T2 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor S (Sexing) 

T3 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo no tempo zero e posterior criopreservação  

T4 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo três horas apos e posterior criopreservação 

T5 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo seis horas apos e posterior criopreservação 

 

Gráfico 7 - Médias (± erros padrão) no total de defeitos espermáticos (%) no sêmen bovino pós-

descongelação submetido ao tratamento convencional (diluidores L e S) e sexado 

(tempos 0, 3 e 6 h) – Pirassununga - 2010   

 

 

Para o total de defeitos espermáticos foi encontrado diferença estatística (P< 0,05) entre o 

sêmen convencional com diluidor Sexing (T2) e o sêmen sexado apos 6 horas. Não foi 

encontrada diferença estatística (P> 0,05) entre os grupos de tratamentos (sêmen convencional e 

sêmen sexado). Entre os tratamentos de sêmen convencional (T1 e T2) não houve diferença 

estatística (P>0,05) demonstrando assim não ter efeito do diluidor na apresentação de 

anormalidades morfológicas.  

T1 T2 T3 T4 T5

DefT 8,91 8,5 9,54 9,83 11,08

a,b b a,b a,b

a

0

2

4

6

8

10

12

14

D
e

fe
it

o
s 

To
ta

is
 (

%
)

T1 T2 T3 T4 T5



6 .  R e s u l t a d o s  | 66 

 

 
Andrés Mejía Gallego 

 

 
Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (P<0,05) 

 

T1 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor L (Lagoa) 

T2 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor S (Sexing) 

T3 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo no tempo zero e posterior criopreservação  

T4 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo três horas apos e posterior criopreservação 

T5 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo seis horas apos e posterior criopreservação 

 

Gráfico 8 - Médias (± erros padrão) no total de defeitos espermáticos (%) no sêmen de taurinos e 

zebuinos pós-descongelação submetido ao tratamento convencional (diluidores L e S) 

e sexado (tempos 0, 3 e 6 h) – Pirassununga - 2010   

 

 

Com respeito ao número total de defeitos espermáticos, foi encontrado diferença 

estatística significativa (P<0,05) no tratamento sexado apos 0 hora (T3), tendo a espécie zebuína 

maior numero de anormalidades morfológicas espermáticas. Nos tratamentos convencionais os 

resultados são controversos, apresentando maior numero de anomalias espermáticas no 

tratamento convencional com diluidor Lagoa nos zebuínos (T1) e no tratamento convencional 

com diluidor Sexing (T2) nos taurinos, mesmo assim não tendo diferença estatística significativa 

(P>0,05).  
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6.3. CARACTERISTICAS DA MOTILIDADE PELO SISTEMA COMPUTADORIZADO 

DE AVALIAÇÃO DA MOTILIDADE ESPERMÁTICA (CASA) EM SÊMEN 

CONVENCIONAL E SEXADO.  

 

 
Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (P<0,05) 

 

T1 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor L (Lagoa) 

T2 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor S (Sexing) 

T3 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo no tempo zero e posterior criopreservação  

T4 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo três horas apos e posterior criopreservação 

T5 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo seis horas apos e posterior criopreservação 

 

Gráfico 9 - Médias (± erros padrão) na motilidade total (%) no sêmen bovino pós-descongelação 

submetido ao tratamento convencional (diluidores L e S) e sexado (tempos 0, 3 e 6 h) 

– Pirassununga - 2010   

 

 

Houve diferença estatística (P<0,05) entre os tratamentos com o sêmen convencional (T1 

e T2) e sêmen sexado (T3, T4 e T5) para a motilidade total (%) demostrando que o sêmen sexado 

tem melhores parâmetros de motilidade total que o sêmen convencional. Não houve diferença 

estatística (P>0,05) entre tratamentos com o sêmen convencional com diferentes diluidores (T1 e 

T2) e o sêmen sexado a diferentes tempos (T3, T4 e T5).  

 

 

T1 T2 T3 T4 T5

MT 36,6 40,5 62,55 64,18 61,02
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Não houve diferença estatística (P> 0,05). 

 

T1 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor L (Lagoa) 

T2 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor S (Sexing) 

T3 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo no tempo zero e posterior criopreservação  

T4 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo três horas apos e posterior criopreservação 

T5 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo seis horas apos e posterior criopreservação 

 

Gráfico 10 - Médias (± erros padrão) na motilidade total (%) no sêmen de taurinos e zebuinos 

pós-descongelação submetido ao tratamento convencional (diluidores L e S) e 

sexado (tempos 0, 3 e 6 h) – Pirassununga - 2010   

 

 

 

Para a motilidade total entre a subespécie taurina e zebuína, não foi encontrada diferença 

significativa (P>0,05), para cada um dos tratamentos. Nos tratamentos de sêmen convencional, 

com diluidor Lagoa (T1) e Sexing (T2) não foi encontrada diferença estatística significativa 

(P>0,05).    

 

 

 

 

T1 T2 T3 T4 T5

Taurino 36,89 45 59,41 60 52,66

Zebuino 36,31 35,99 65,68 68,37 69,37
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Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (P<0,05) 

 

T1 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor L (Lagoa) 

T2 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor S (Sexing) 

T3 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo no tempo zero e posterior criopreservação  

T4 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo três horas apos e posterior criopreservação 

T5 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo seis horas apos e posterior criopreservação 

 

Gráfico 11 - Médias (± erros padrão) na motilidade progressiva (%) no sêmen bovino pós-

descongelação submetido ao tratamento convencional (diluidores L e S) e sexado 

(tempos 0, 3 e 6 h) – Pirassununga - 2010   

 

 

Em relação a motilidade progressiva houve diferença significativa (P<0,05) entre os 

tratamentos de sêmen convencional (T1 e T2) e os tratamentos de sêmen sexado (T3, T4 e T5) 

demonstrando que o sêmen sexado tem melhores parametros de motilidade progressiva, como 

demonstrado para a motilidade total. Nos tratamentos com sêmen convencional (T1 e T2) e 

sêmen sexado (T3, T4 e T5) não houve diferença estatística (P>0,05) demonstrando assim não ter 

efeito de diluidor e de tempo de espera para a sexagem sob as características de motilidade 

progressiva.   

 

 

 

 

T1 T2 T3 T4 T5

MP 24,62 30,02 48,07 52,58 49,29
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Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (P<0,05) 

 

T1 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor L (Lagoa) 

T2 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor S (Sexing) 

T3 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo no tempo zero e posterior criopreservação  

T4 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo três horas apos e posterior criopreservação 

T5 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo seis horas apos e posterior criopreservação 

 

Gráfico 12 - Médias (± erros padrão) na motilidade progressiva (%) no sêmen de taurinos e 

zebuínos pós-descongelação submetido ao tratamento convencional (diluidores L e 

S) e sexado (tempos 0, 3 e 6 h) – Pirassununga - 2010   

 

 

Para os resultados da motilidade progressiva, foi encontrado diferença significativa 

(P<0,05) entre a espécie zebuína e taurina para o tratamento sexado após 6 horas, sendo que os 

zebuinos apresentaram melhores resultados. Nos tratamentos de 0 e 3 horas após (T3 e T4) 

embora de não ter diferença significativa, foi observada uma diferença numérica, sendo iguais os 

resultados ao tratamento de sêmen sexado apos 6 horas e podendo sugerir o efeito do tempo sob 

os resultados. Nos tratamentos convencionais não foi encontrada diferença estatística 

significativa (P>0,05).  

 

 

 

T1 T2 T3 T4 T5

Taurino 24,46 34,16 44,16 46,58 40,08

Zebuino 24,78 25,87 51,98 58,58 58,5
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Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (P<0,05) 

 

T1 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor L (Lagoa) 

T2 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor S (Sexing) 

T3 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo no tempo zero e posterior criopreservação  

T4 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo três horas apos e posterior criopreservação 

T5 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo seis horas apos e posterior criopreservação 

 

Gráfico 13 - Médias (± erros padrão) na velocidade de trajeto (VAP) no sêmen bovino pós-

descongelação submetido ao tratamento convencional (diluidores L e S) e sexado 

(tempos 0, 3 e 6 h) – Pirassununga - 2010   

 

 

Na velocidade de trajeto (VAP) houve diferença estatística entre os tratamentos com 

sêmen convencional (T1 e T2) e tratamentos de sêmen sexado (T3, T4 e T5), sugerindo que os 

espermatozóides sexados tiveram mais velocidade de trajeto do que os espermatozóides 

convencionais. Não houve diferença estatística (P>0,05) dentro dos tratamentos de sêmen 

convencional (não demonstrando efeito de diluidor sob o velocidade de trajeto) e os tratamentos 

de sêmen sexado (não demonstrando efeito de tempo de sexagem sob o efeito de sexagem).  

 

 

 

 

 

T1 T2 T3 T4 T5

VAP 63,91 67,06 97,55 98,91 93,71

b b

a a a

0

20

40

60

80

100

120

140

V
e

lo
ci

d
ad

e
 d

e
 T

ra
je

to
 (

µ
m

/s
)

T1 T2 T3 T4 T5



6 .  R e s u l t a d o s  | 72 

 

 
Andrés Mejía Gallego 

 

 
Não houve diferença estatística (P> 0,05). 

 

T1 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor L (Lagoa) 

T2 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor S (Sexing) 

T3 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo no tempo zero e posterior criopreservação  

T4 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo três horas apos e posterior criopreservação 

T5 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo seis horas apos e posterior criopreservação 

 

Gráfico 14 - Médias (± erros padrão) da velocidade de trajeto (VAP) no sêmen de  taurino e 

zebuino pós-descongelação submetido ao tratamento convencional (diluidores L e 

S) e sexado (tempos 0, 3 e 6 h) – Pirassununga - 2010   

 

 

Em relação as velocidades de trajeto (VAP), não foi encontrado diferença estatística 

significativa (P>0,05) entre as espécies taurina e zebuína, para cada um dos tratamentos.   

 

 

T1 T2 T3 T4 T5

Taurino 66,04 67,58 95,93 96,9 89,85

Zebuino 61,78 66,55 99,18 100,93 97,57
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Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (P<0,05) 

 

T1 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor L (Lagoa) 

T2 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor S (Sexing) 

T3 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo no tempo zero e posterior criopreservação  

T4 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo três horas apos e posterior criopreservação 

T5 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo seis horas apos e posterior criopreservação 

 

Gráfico 15 - Médias (± erros padrão) da velocidade de progressiva (VSL) no sêmen bovino pós-

descongelação submetido ao tratamento convencional (diluidores L e S) e sexado 

(tempos 0, 3 e 6 h) – Pirassununga - 2010   

 

As médias de velocidade progressiva (VSL) para os tratamentos de sêmen convencional 

foi de 55,64 µm/s e para os tratamentos de sêmen sexado foi de 80,63 µm/s tendo diferença 

estatística significativa (P<0,05) entre os dois grupos de tratamentos.  A diferença entre as médias 

dos tratamentos de sêmen convencional com diferentes diluidores (T1 e T2) foi de 2,75 não 

havendo diferença estatística entre eles (P>0,05). Da mesma forma a diferença entre as médias 

dos tratamentos de sêmen sexado a diferentes tempos (T3, T4 e T5) ficou entre 3,95 µm/s não 

tendo diferença estatística entre eles (P>0,05).  

 

 

 

 

T1 T2 T3 T4 T5

VSL 54,27 57,02 80,98 82,43 78,48
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Não houve diferença estatística (P> 0,05). 

 

T1 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor L (Lagoa) 

T2 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor S (Sexing) 

T3 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo no tempo zero e posterior criopreservação  

T4 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo três horas apos e posterior criopreservação 

T5 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo seis horas apos e posterior criopreservação 

 

Gráfico 16 - Médias (± erros padrão) na velocidade de progressiva (VSL) no sêmen de taurinos e 

zebuinos pós-descongelação submetido ao tratamento convencional (diluidores L e 

S) e sexado (tempos 0, 3 e 6 h) – Pirassununga - 2010   

 

 

Não foi observado diferença estatística significativa (P>0,05) para os resultados da 

velocidade progressiva (VSL) avaliada pelo sistema computadorizado de analise do sêmen 

(CASA) entre as espécies taurinas e zebuínas.  

 

 

 

 

 

 

T1 T2 T3 T4 T5

Taurino 57,28 58,14 81,9 81,17 77,43

Zebuino 51,26 55,9 80,07 83,7 79,54
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Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (P<0,05) 

 

T1 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor L (Lagoa) 

T2 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor S (Sexing) 

T3 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo no tempo zero e posterior criopreservação  

T4 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo três horas apos e posterior criopreservação 

T5 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo seis horas apos e posterior criopreservação 

 

Gráfico 17 - Médias (± erros padrão) da velocidade de curvilinear (VCL) no sêmen bovino pós-

descongelação submetido ao tratamento convencional (diluidores L e S) e sexado 

(tempos 0, 3 e 6 h) – Pirassununga - 2010   

 

Na velocidade curvilinear houve diferença significativa (P<0,05) entre os grupos de 

tratamentos de sêmen convencional (T1 e T2) e tratamentos de sêmen sexado (T3, T4 e T5), 

demonstrando que o sêmen sexado foi melhor. Para os tratamentos de sêmen convencional (T1 e 

T2) não houve diferença estatística significativa (P>0,05) eliminando o efeito de diluidor na 

velocidade curvilinear. Da mesma forma para os tratamentos de sêmen sexado (T3, T4 e T5) não 

houve diferença estatística significativa (P>0,05).  

 

 

 

T1 T2 T3 T4 T5

VCL 112,1 115,16 182,39 185,75 173,72

b b

a a
a

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

V
e

lo
ci

d
ad

e
 C

u
rv

ili
n

e
ar

 (
µ

m
/s

)

T1 T2 T3 T4 T5



6 .  R e s u l t a d o s  | 76 

 

 
Andrés Mejía Gallego 

 

 
Não houve diferença estatística (P> 0,05). 

 

T1 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor L (Lagoa) 

T2 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor S (Sexing) 

T3 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo no tempo zero e posterior criopreservação  

T4 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo três horas apos e posterior criopreservação 

T5 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo seis horas apos e posterior criopreservação 

 

Gráfico 18 - Médias (± erros padrão) da velocidade de curvilinear (VCL) no sêmen  de taurinos e 

zebuinos pós-descongelação submetido ao tratamento convencional (diluidores L e 

S) e sexado (tempos 0, 3 e 6 h) – Pirassununga - 2010   

 

Na comparação entre as espécies taurina e zebuína, não foi encontrada diferença 

estatística significativa (P>0,05) para o parâmetro de velocidade curvilinear (VCL).  

 

 

 

 

 

 

T1 T2 T3 T4 T5

Taurino 113,33 114,64 174,37 181,5 163,93

Zebuino 110,86 115,68 190,42 190 183,5
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Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (P<0,05) 

 

T1 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor L (Lagoa) 

T2 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor S (Sexing) 

T3 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo no tempo zero e posterior criopreservação  

T4 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo três horas apos e posterior criopreservação 

T5 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo seis horas apos e posterior criopreservação 

 

Gráfico 19 - Média (± erros padrão) da amplitude deslocamento lateral da cabeça (ALH) no 

sêmen bovino pós-descongelação submetido ao tratamento convencional 

(diluidores L e S) e sexado (tempos 0, 3 e 6 h) – Pirassununga - 2010   

 

 

Na amplitude de deslocamento lateral de cabeça (ALH) houve diferença (P<0,05) entre os 

grupos de tratamentos de sêmen convencional (T1 e T2) e os tratamentos de sêmen sexado (T3, 

T4 e T5). Entre os tratamentos de sêmen convencional (T1 e T2) não houve diferença estatística, 

mas entre os tratamentos do sêmen sexado houve diferença estatística (P<0,05) entre o sêmen 

sexado 3 horas após (T4) e o sêmen sexado após 6 horas (T5), sugerindo que tem efeito do tempo 

de sexagem sob o ALH.  
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Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (P<0,05) 

 

T1 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor L (Lagoa) 

T2 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor S (Sexing) 

T3 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo no tempo zero e posterior criopreservação  

T4 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo três horas apos e posterior criopreservação 

T5 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo seis horas apos e posterior criopreservação 

 

Gráfico 20 - Média (± erros padrão) da amplitude deslocamento lateral da cabeça (ALH) no 

sêmen bovino pós-descongelação submetido ao tratamento convencional (diluidores 

L e S) e sexado (tempos 0, 3 e 6 h) – Pirassununga - 2010   

 

 

Na amplitude do deslocamento lateral da cabeça (ALH), foi encontrada diferença 

estatística significativa (P<0,05) entre a espécie taurina e zebuína no tratamento sexado apos 0 

horas após, (T3), sendo a subespécie zebuína com piores resultados.  

 

 

T1 T2 T3 T4 T5

Taurino 5,56 5,29 7,35 7,74 6,68

Zebuino 5,37 5,5 8,45 8,25 7,9
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Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (P<0,05) 

 

T1 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor L (Lagoa) 

T2 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor S (Sexing) 

T3 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo no tempo zero e posterior criopreservação  

T4 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo três horas apos e posterior criopreservação 

T5 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo seis horas apos e posterior criopreservação 

 

Gráfico 21 - Médias (± erros padrão) de Freqüência de Batimentos (BCF) no sêmen bovino pós-

descongelação submetido ao tratamento convencional (diluidores L e S) e sexado 

(tempos 0, 3 e 6 h) – Pirassununga - 2010   

 

 

Houve diferença estatística (P<0,05) na freqüência de batimentos (BCF) entre o 

tratamento de sêmen convencional com diluidor Lagoa (T1) e todos os outros tratamentos (T2, 

T3, T4 e T5), sugerindo que o diluidor Sexing aumentou a freqüência de batimentos. No 

tratamento com sêmen convencional com o diluidor Sexing (T2) e sêmen sexado as 0 horas (T3), 

houve diferença estatística (P<0,05). Entre os tratamentos de sêmen sexado (T3, T4 e T5) não 

houve diferença estatística (P>0,05).  
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Não houve diferença estatística (P> 0,05). 

 

T1 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor L (Lagoa) 

T2 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor S (Sexing) 

T3 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo no tempo zero e posterior criopreservação  

T4 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo três horas apos e posterior criopreservação 

T5 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo seis horas apos e posterior criopreservação 

 

Gráfico 22 - Médias (± erros padrão) de Freqüência de Batimentos (BCF) no sêmen de taurinos e 

zebuinos pós-descongelação submetido ao tratamento convencional (diluidores L e 

S) e sexado (tempos 0, 3 e 6 h) – Pirassununga - 2010   

 

 

 

Não houve diferença estatística significativa (P>0,05) na freqüência de batimentos (BCF) 

entre a espécie zebuína e taurina para nenhum dos tratamentos.  
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Não houve diferença estatística (P> 0,05). 

 
T1 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor L (Lagoa) 

T2 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor S (Sexing) 

T3 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo no tempo zero e posterior criopreservação  

T4 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo três horas apos e posterior criopreservação 

T5 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo seis horas apos e posterior criopreservação 

 

Gráfico 23 - Médias (± erros padrão) da retilinearidade (STR) no sêmen bovino pós-

descongelação submetido ao tratamento convencional (diluidores L e S) e sexado 

(tempos 0, 3 e 6 h) – Pirassununga - 2010    

 

 

Na retilinearidade das células das amostras avaliadas não diferiu estatisticamente (P>0,05) 

entre os grupos de tratamentos de sêmen convencional e sêmen sexado, entre os tratamentos de 

sêmen convencional nem entre os tratamentos de sêmen sexado.  
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Não houve diferença estatística (P> 0,05). 

 
T1 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor L (Lagoa) 

T2 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor S (Sexing) 

T3 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo no tempo zero e posterior criopreservação  

T4 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo três horas apos e posterior criopreservação 

T5 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo seis horas apos e posterior criopreservação 

 

Gráfico 24 - Médias (± erros padrão) da retilinearidade (STR) no sêmen de taurinos e zebuinos 

pós-descongelação submetido ao tratamento convencional (diluidores L e S) e 

sexado (tempos 0, 3 e 6 h) – Pirassununga - 2010    

 

 

 

 

Não houve diferença estatística significativa (P>0,05) na retilinearidade (STR) entre as 

espécies zebuína e taurina nos tratamentos.  
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Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (P<0,05) 

 

T1 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor L (Lagoa) 

T2 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor S (Sexing) 

T3 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo no tempo zero e posterior criopreservação  

T4 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo três horas apos e posterior criopreservação 

T5 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo seis horas apos e posterior criopreservação 

 

Gráfico 25 - Médias (± erros padrão) da linearidade (LIN) no sêmen bovino pós-descongelação 

submetido ao tratamento convencional (diluidores L e S) e sexado (tempos 0, 3 e 6 

h) – Pirassununga - 2010    

 

 

Para a linearidade (LIN) das células dos tratamentos estudados houve diferença estatística 

significativa (P<0,05) entre os tratamentos (T1, T2, T3 e T4) com o sêmen sexado após 6 horas 

(T5). Entre os tratamentos de sêmen convencional (T1 e T2) não houve diferença estatística 

significativa (P>0,05), eliminando o efeito de diluidor sob a linearidade das células.   
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Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (P<0,05) 

 

T1 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor L (Lagoa) 

T2 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor S (Sexing) 

T3 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo no tempo zero e posterior criopreservação  

T4 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo três horas apos e posterior criopreservação 

T5 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo seis horas apos e posterior criopreservação 

 

Gráfico 26 - Médias (± erros padrão) da Linearidade (LIN) no sêmen bovino pós-descongelação 

submetido ao tratamento convencional (diluidores L e S) e sexado (tempos 0, 3 e 6 

h) – Pirassununga - 2010    

 

 

Nos resultados da linearidade entre as subespécies taurina e zebuína, foi encontrada 

diferença estatística significativa (P<0,05) no tratamento convencional com diluidor Sexing (T2) 

e no tratamento sexado após 0 horas (T3), com melhores resultados para a subespecie taurina.  

Nos tratamentos sexados após 3 e 6 horas, não foram encontrados diferencias estatísticas 

significativas (P>0,05).  

  

 

 

T1 T2 T3 T4 T5

Taurino 52,6 54,35 48,83 46,5 45,16

Zebuino 47,55 49,39 44,62 46,44 45,54
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Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (P<0,05) 

 

T1 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor L (Lagoa) 

T2 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor S (Sexing) 

T3 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo no tempo zero e posterior criopreservação  

T4 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo três horas apos e posterior criopreservação 

T5 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo seis horas apos e posterior criopreservação 

 

Gráfico 27 - Médias (± erros padrão) da porcentagem de células rápidas (RAP) no sêmen bovino 

pós-descongelação submetido ao tratamento convencional (diluidores L e S) e 

sexado (tempos 0, 3 e 6 h) – Pirassununga - 2010    

 

 

Houve diferença estatística significativa (P<0,05) entre os tratamentos de sêmen 

convencional e sêmen sexado para a porcentagem de células rápidas, mostrando que a sexagem 

aumentou a quantidade de células com movimento rápido. Entre os tratamentos com sêmen 

convencional e com sêmen sexado não houve diferença estatística (P>0,05), eliminando o efeito 

de diluidor e o efeito do tempo sobre o parâmetro avaliado.  
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Letras diferentes sobre as barras indicam diferença estatística (P<0,05) 

 

T1 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor L (Lagoa) 

T2 - Sêmen criopreservado pela técnica convencional com diluidor S (Sexing) 

T3 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo no tempo zero e posterior criopreservação  

T4 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo três horas apos e posterior criopreservação 

T5 - Sêmen diluído, submetido à técnica de citometria de fluxo seis horas apos e posterior criopreservação 

 

Gráfico 28 - Médias (± erros padrão) da porcentagem de células rápidas (RAP) no sêmen de 

zebuínos e taurinos pós-descongelação submetido ao tratamento convencional 

(diluidores L e S) e sexado (tempos 0, 3 e 6 h) – Pirassununga - 2010    

 

Para a porcentagem de células rápidas (%), foi encontrada diferença estatística 

significativa (P<0,05) entre a subespécie taurina e zebuína para o tratamento sexado após 6 horas 

(T5) tendo melhor resultado os zebuínos. Nos tratamentos convencionais não se teve diferença 

estatística significativa (P>0,05) entre as subespécies.  
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7. DISCUSSÃO  

 

 

Vários estudos têm demonstrado que o processo do sexagem de sêmen pela técnica de 

citometria de fluxo envolve várias etapas que podem promover alterações na funcionalidade da 

membrana, nas características da motilidade e na morfologia espermática dos espermatozóides. 

Estas etapas são: o uso do corante de DNA (Hoechst 33342), reaquecimento e incubação, forças 

mecânicas de vibração para a formação da gota durante a passagem da célula espermática pelo 

nozzle tip, a exposição ao laser UV, a carga elétrica, a alta gravidade durante a desaceleração do 

espermatozóide dentro do tubo coletor, a alta diluição, pressão elevada (40 psi) e resistência a 

mudanças na composição dos meios diluidores, a centrifução, a refrigeração e o processo de 

criopreservação (GARNER; SEIDEL JR., 2003; GARNER, 2006; MOCÉ et al., 2006; GRAAF et 

al., 2007; GARCIA et al., 2007). Desta forma muitos estudos relatam uma menor fertilidade do 

sêmen sexado em relação ao sêmen congelado convencional (SEIDEL et al., 1999, LU et al., 

1999, SARTORI 2004, SEIDEL; SCHENK 2008). No entanto, existe a necessidade de mais 

estudos em relação ao assunto. O presente estudo teve o intuito de avaliar algumas características 

da viabilidade do sêmen bovino sexado pela técnica de citometria de fluxo. 

 

 

7.1. Funcionalidade da Membrana Plasmática.  

 

 

A funcionalidade da membrana plasmática é definida como a capacidade de permitir o 

transporte de moléculas seletivamente, sendo diferente da integridade da membrana a qual avalia 

estrutura. (JEYENDRAN et al., 1984). No gráfico 1 pode-se observar melhor resultado (maior % 

de espermatozóides com enrolamento da cauda) na funcionalidade da membrana entre os grupos 

de tratamentos de sêmen convencional com respeito aos grupos de tratamentos de sêmen sexado 

tendo diferença estatística significativa (P<0,05). Este resultado concorda com o obtido por 

Carvalho (2009) que utilizou diacetato de 6 carboxifluoresceina (CFD-A) e Iodeto de propidio 

(IP) avaliando integridade da membrana plasmática em microscopia de epifluorescencia. Por 

outro, lado diverge do encontrado por Tanno (2009) e Blondin (2009) avaliando a integridade da 



7 .  D i s c u s s ã o  | 88 

 

 
Andrés Mejía Gallego 

 

membrana plasmática com o uso de Iodeto de Propidio em citometria de fluxo, onde encontraram 

melhores resultados nos tratamentos com sêmen sexado comparado com sêmen congelado 

convencional, mesmo não encontrando diferença estatística. Esta alteração pode ser devida ao 

estresse mecânico sofrido pelo espermatozóide (GARNER 2006) visto que já foi demonstrado 

que uma diminuição da pressão com que o citômetro de fluxo (MOFLO
®) 

trabalha, durante o 

processo da sexagem, aumentou a sobrevivência de espermatozóides e conseqüentemente a taxa 

de fecundação (SUH et al., 2005) e de gestação (SHENCK et al., 2009). No entanto, apesar da 

menor pressão minimizar os danos no espermatozóide, ela pode comprometer a acurácia da 

sexagem, sendo que em algumas espécies torna a célula incapaz de se orientar corretamente no 

aparelho (GARNER 2006). Com respeito ao tempo que o espermatozóide espera antes da 

sexagem, 0 hora (T3), 3 horas (T4) e 6 horas (T5) notou-se que, conforme foi passando o tempo, 

a porcentagem de células com funcionalidade da membrana plasmática foi diminuindo, mas 

tendo uma diferença numérica pequena, sem diferença estatística (P>0,05). Por ser o teste de 

resistência osmótica um teste que depende da habilidade do técnico, não se pode afirmar que se 

tem um efeito do tempo após a sexagem para a funcionalidade da membrana plasmática. Tanno 

(2009) avaliando integridade da membrana plasmática ( com iodeto de propidio pela citometria 

de fluxo encontrou o mesmo resultado (efeito do tempo sob a sexagem) mesmo não tendo 

diferença estatística.  

Quanto se comparou as espécies taurina e zebuína (gráfico 2) observou-se uma diferença 

numérica, com melhor resultado para a espécie zebuína na funcionalidade da membrana no grupo 

de tratamentos sexados (T3, T4 e T5), mesmo não tendo diferença estatística. Tanno (2009) 

encontrou diferenças estatísticas significativas (P<0,05) entre subespécies, para a quantidade de 

espermatozóides com integridade de membrana plasmática sem reação acrossômica, população 

espermática com peroxidação lipídica e membrana plasmática íntegra quanto lesada por 

citometria de fluxo, tendo melhores resultados na subespécie zebuína sugerindo que esta tem 

maior resistência para suportar os danos da integridade na membrana. Por outro lado Lucio et al. 

(2009) e Oliveira (2009), não observaram diferença nos percentuais de lesão de membrana 

plasmática e acrossomal, nem função mitocondrial de sêmen sexado e convencional entre 

taurinos e zebuínos. 
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Quando o sêmen permaneceu aguardando para iniciar o processo de sexagem (tempo de 

espera 0 hora, 3 horas e 6 horas), notou-se que os espermatozóides zebuínos foram diminuindo a 

porcentagem de células com funcionalidade da membrana para os tempos T3 (47,25), T4 (47,08)  

e T5 (43,75), mesmo não tendo diferença estatística significativa. Este resultado discorda com o 

encontrado por Tanno (2009) além de obter melhor resultado no tempo 0 após a sexagem, obtive 

melhor resultado 6 horas após a sexagem com respeito ao tratamento após 3 horas, avaliando 

integridade da membrana plasmática pela citometria de fluxo. Com isto pode-se sugerir que não 

houve diferença nos tempos de espera para a sexagem para a espécie zebuína. Na espécie taurina 

não foi encontrado efeito de tempo na funcionalidade da membrana, porque a porcentagem de 

células foi melhor no tempo 6 horas após (T5) que o tempo 3 horas após (T4).  

 

 

7.2. Anormalidades Morfológicas. 

 

 

O aumento na porcentagem de alterações morfológicas (espermatozóides anormais) 

presentes no ejaculado, correlaciona-se diretamente com a diminuição da fertilidade (GRAHAM, 

1996; VERSTEGEN et al., 2002). Foi relatado que a criopreservação promove um aumento nas 

anormalidades espermáticas em diversas espécies, como demonstrado em equinos (ARRUDA, 

2000), em humanos (O´CONNEL et al., 2002) e em bovinos (CELEGHINI et al., 2007).  

No total de defeitos maiores no gráfico 3 pode-se observar que se tiveram maiores 

resultados no tratamento de sêmen convencional com diluidor Lagoa (T1: 6,75) e no tratamento 

de sêmen sexado 6 horas após (T5: 6,79), mas não se apresentaram diferenças estatísticas 

significativas entre nenhum tratamento. Isso pode sugerir que a sexagem, não tem influência 

sobre as anormalidades morfológicas do tipo maior nem entre os tipos de tratamentos 

(convencional e sexado), mesmo entre os tempos após a sexagem (0, 3 e 6 horas). Na comparação 

entre as subespécies, além de não se encontrar diferenças estatísticas, se tem resultados 

numéricos onde se apresentou maior quantidade de anormalidades morfológicas na subespécie 

taurina respeito na zebuína, nos tratamentos que utilizaram o diluidor Sexing seja sêmen 



7 .  D i s c u s s ã o  | 90 

 

 
Andrés Mejía Gallego 

 

convencional (T2), e sêmen sexado (T3, T4 e T5). Mesmo assim não se pode afirmar que a 

especie taurina seja mais susceptível na apresentação de defeitos maiores.  

Ficou nítido em nosso experimento que houve aumento significativo na quantidade de 

defeitos menores ao longo do tempo de espera (0, 3 e 6 horas) dos espermatozóides que passaram 

pelo processo de sexagem por citometria de fluxo. O tipo de defeito menor que mais se 

apresentou foi cauda enrolada. Estes achados nos leva a pensar que tanto o tempo de espera, bem 

como o processo de sexagem, utilizando o citômetro de fluxo, induz alterações na funcionalidade 

da membrana plasmática da cauda dos espermatozóides. Por outro lado, em relação às 

subespécies taurina e zebuína, ao contrário do observado na avaliação da apresentação de defeitos 

maiores, a espécie zebuína teve uma maior quantidade de defeitos menores em todos os 

tratamentos do tempo de espera (0, 3 e 6 horas), mostrando que os espermatozóides da espécie 

zebuína são mais susceptíveis a apresentarem defeitos menores quando submetidos processo da 

sexagem. 

Em relação ao total de anormalidades morfológicas (gráfico 7), foi notado pequena 

diferença de anormalidades no sêmen sexado comparado com o sêmen convencional, este 

resultado aproxima-se ao encontrado por Klinc (2007) que avaliou sêmen convencional e sexado, 

argumentando que com o uso do rotineiro do corante food dye é possivel eliminar 

espermatozóides anormais, principalmente aqueles com defeitos localizados na cabeça. 

Contudo, vale ressaltar que no presente estudo, mesmo com a elevação nas porcentagens 

de defeitos menores e totais, estes se mantiveram dentro do limite preconizado para sêmen 

congelado de touros (CBRA, 1998).  

 

 

7.3. Sistema computadorizado de avaliação da motilidade espermática.  

 

 

A motilidade espermática é uma das principais características associadas com a 

capacidade fertilizante do sêmen, sendo reconhecida há muito tempo como essencial para o 

transporte do espermatozóide através do trato reprodutivo da fêmea e para a fertilização 

(JANUSKAUSKAS et al., 2001; VERSTEGEN et al., 2002). Na busca de maior objetividade 
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nessa avaliação, vários métodos têm sido propostos, entre eles o sistema computadorizado de 

avaliação da motilidade espermática (Computer Assisted Sperm Analysis - CASA). Esse tipo de 

análise permite uma avaliação mais exata e objetiva da motilidade, fornece informações precisas 

(MORTIMER, 1997; COX et al., 2006) e determina não somente a percentagem de células 

móveis na amostra, mas também quantifica características específicas do movimento espermático 

(GARNER, 1997). 

No estudo realizado pelo sistema computadorizado de avaliação da motilidade 

espermática (CASA), os parâmetros motilidade total (MOT), motilidade progressiva (MP), 

velocidade de trajeto (VAP), velocidade progressiva (VSL) e velocidade curvilinear (VCL) foram 

melhores para os grupos de tratamentos de sêmen sexado (T3, T4 e T5) quando comparado aos 

grupos de sêmen convencional (T1, T2) encontrando diferença estatística significativa, como se 

pode observar nos gráficos 9, 11, 13, 15 e 17. Este resultado concorda com uma das hipóteses do 

experimento reafirmando que existe uma seleção feita pelo sistema de citometria de fluxo 

reduzindo a população de células mortas e com lesão celular através do descarte de 

espermatozóides comprometidos identificados pelo corante food colour (FDandC 40). Por outro 

lado, estes resultados discordam com os encontrados por HOLLINSHEAD et al., (2004), 

BLONDIN et al., (2009) e CARVALHO et al., (2009a) o qual encontraram parâmetros de 

motilidade (MOT, MP) e de velocidade (VAP, VCL e VSL) avaliados pelo sistema CASA, 

melhores nos tratamentos de sêmen convencional comparados com tratamentos de sêmen sexado. 

Uma explicação aos resultados pode ser a concentração padronizada utilizada neste trabalho (2,1 

x 10
6
 sptz / palheta) que foi igual em todos os tratamentos. Uma grande influência da 

concentração espermática nos resultados fornecidos pelo sistema CASA foi relatada por 

Verstegen et al., (2002), onde citaram que, em alta concentração, as células com movimento 

rápido poderiam ser excluídas da análise em razão das colisões entre elas. Outra explicação para 

os resultados discordantes seria que em nossa pesquisa utilizamos a ferramenta IDENT a qual 

identifica a fluorescência emitida por espermatozóides corados no DNA, melhorando a acurácia 

na contagem.  

Nos resultados das velocidades (VAP, VSL e VCL) CELEGHINI (2005) obteve 

resultados discordantes no CASA entre os diluidores testados, onde o diluidor que apresentou 

melhor preservação da motilidade total e progressiva, apresentou menores velocidades 
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espermáticas VAP, VSL e VCL. Segundo o autor, seu resultado poderia ser explicado por 

diferenças na densidade entre diluidores ou pela presença de partículas maiores, que poderiam 

interferir na velocidade espermática. Neste trabalho foram utilizados 2 diluidores: diluidor Lagoa 

com sêmen convencional a base de TRIS gema de ovo (T1), diluidor Sexing à base de TRIS-

gema de ovo centrifugado® com sêmen convencional (T2) e diluidor sexing com sêmen sexado 

(T3, T4 e T5). No trabalho de CELEGHINI (2005), detectou-se diminuição nos valores de VAP, 

VSL e VCL após a criopreservação do sêmen bovino, bem como no sêmen de humano no 

trabalho de O´CONNEL et al., (2002). O uso de diluidores com diferentes componentes pode 

influenciar positivamente ou negativamente na avaliação espermática pós-descongelação 

(ARRUDA, 2000; CELEGHINI, 2007).  

 Em relação ao parâmetro amplitude do deslocamento lateral de cabeça (ALH), observou-

se no presente trabalho que os grupos de tratamentos de sêmen sexado (T3, T4 e T5) tiveram 

valores mais altas comparado com o grupo de tratamentos de sêmen convencional (T1 e T2) 

como pode observar-se no gráfico 19. De acordo com ARRUDA (2000), um maior valor 

numérico de ALH se traduz em pior qualidade espermática, e desta forma, o deslocamento lateral 

da cabeça do espermatozóide não é desejado, pois pode interferir na progressão da célula 

(CELEGHINI, 2005). ARRUDA (2000) e CELEGHINI (2005) relataram também diferenças de 

ALH entre diluidores diferentes em equinos e bovinos, respectivamente, podendo-se atribuir uma 

certa vantagem a esses diluidores que apresentaram um valor de ALH mais baixo. No entanto, 

neste experimento não foram encontrados diferenças entre os tratamentos convencional com 

diluidor lagoa (T1) e sexing (T2), provando não existir efeito de diluidor.  

AUGER et al., (1989) relataram grande amplitude de variação no ALH, sendo um 

parâmetro citado na literatura humana como indicador do movimento de hiperativação 

característico da capacitação espermática. A hiperativação é um processo que os espermatozóides 

de mamíferos exibem a medida que eles progridem no oviduto da fêmea. Este é descrito como 

um movimento espermático vigoroso, não progressivo e não linear ligado ao processo de 

capacitação e fertilização baseados em observações in vivo e in vitro. Durante a hiperativação, o 

padrão e vigor da trajetória espermática sofre mudanças drásticas, caracterizadas por aumento da 

amplitude dos movimentos laterais da cabeça e cauda, associado a motilidade não progressiva, 

diminuição da frequência de batimentos flagelares, alta movimentação da curvatura flagelar e 
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movimento circular não progressivo (VERSTEGEN et al., 2002). Segundo JANUSKAUSKAS et 

al., (1999), a hiperativação é o sinal de que o espermatozóide atingiu o estágio de capacitação e 

esta mudança envolve, principalmente, o aumento da velocidade curvilinear (VCL). O aumento 

da velocidade curvilinear (VCL) e da amplitude do deslocamento lateral da cabeça (ALH), assim 

como a diminuição da linearidade (LIN) são indicativos da hiperativação. Tais propriedades 

refletem diretamente as características do movimento flagelar, havendo maior amplitude das 

ondulações flagelares (MORTIMER, 1997; VERSTEGEN et al., 2002; MARQUEZ; SUAREZ; 

2007; SOUSA, 2007). Neste experimento houve um aumento significativo no valor obtido 

quando se comparou os grupos de sêmen sexado (T3, T4 e T5) com os grupos de sêmen 

convencional (T1 e T2) para os parâmetros de VCL e ALH, assim como uma diminuição na 

linearidade (LIN) para o tratamento sexado após 6 horas (T5) e diferenças numéricas entre os 

outros tratamentos, como se pode ver nos gráficos 17, 19 e 25. Levando-se em consideração os 

apontamentos citados acima, existem fortes indicações sugerindo que os espermatozóides que 

passaram pela técnica de citometria de fluxo estão em estado de hiperativação. 

Em relação ao parâmetro de freqüência de batimento flagelar (BCF), segundo 

MORTIMER (1997), quando esse aumenta, acompanhado de diminuição do deslocamento lateral 

da cabeçã (ALH), relaciona-se com a capacidade do espermatozóide penetrar o muco cervical. 

Neste trabalho para o BCF observou-se efeito de diluidor encontrando melhor resultado para o 

diluidor sexing (T2, T3, T4 e T5) comparado com o diluidor lagoa (T1) com diferença estatística 

significativa como pode se observar no gráfico 21. Acredita-se que o processo de criopreservação 

afete as mitocôndrias existentes na peça intermediária, prejudicando assim, a produção de ATP, o 

fornecimento de energia para o movimento flagelar e o valor de BCF (CELEGHINI, 2005). Com 

isto pode-se sugerir que o diluidor sexing é mais eficiente na proteção das mitocôndrias 

comparado com o diluidor lagoa.  

Para a linearidade (LIN) foram encontrados piores resultados nos tratamentos de sêmen 

sexado com diferença estatística significativa no tratamento sexado após 6 horas (T5) com 

respeito aos tratamentos de sêmen convencional (Gráfico 25). Na retilinearidade (STR) não 

foram encontradas diferenças estatísticas significativas entre nenhum tratamento (Gráfico 23) e 

finalmente na porcentagem de células rápidas (RAP) houve melhores resultados entre os grupos 

de tratamentos de sêmen sexado comparado ao sêmen convencional com diferença estatistica 
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significativa (Gráfico 27). Acredita-se que maiores valores de STR, LIN e RAP poderia refletir 

em melhor capacidade de movimentação retilínea das células espermáticas presentes na amostras, 

o que poderia vir a favorecer o trânsito espermático e a capacidade de fecundação do sêmen in 

vivo. Segundo ARRUDA (2000), quanto maiores forem os valores dos parâmetros STR, LIN e 

velocidade rápida, melhor deverá ser a qualidade espermática para o sêmen eqüino 

criopreservado.  

Na comparação entre as subespécies taurina e zebuína para os grupos de tratamentos 

sexados (T3, T4 e T5) comparados com os grupos de tratamentos de sêmen convencional (T1 e 

T2) foram encontradas diferenças estatísticas significativa na motilidade progressiva (MP) no 

tratamento sexado após 6 horas (T5), amplitude do deslocamento lateral da cabeça (ALH) no 

tratamento sexado após 0 hora (T1) e na porcentagem de células rápidas (RAP) no tratamento 

sexado após 6 horas (T5), com maiores resultados para a subespécie zebuína. Por outro lado foi 

encontrada diferença estatística significativa no parâmetro de Linearidade (LIN) nos tratamentos 

de sêmen convencional com diluidor sexing (T2) e sêmen sexado após 0 horas (T3) com 

resultados maiores para a subespécie taurina.  

Estes resultados não podem ser conclusivos devido ao tamanho da população testada (3 

animais por subespécie) que não expressam a real população dessas subespécies além disso, por 

se tratar de um número pequeno de animais, determinada subespécie pode ter sido beneficiada ou 

prejudicada por um único indivíduo (efeito do animal). 

Com os resultados nos tempos de espera para a sexagem, nos resultados encontrados neste 

experimento pode-se comprovar que o ejaculado mantido à temperatura ambiente (21°C) por até 

seis horas para a produção do sêmen sexado vendido comercialmente aparentemente não altera a 

taxa de prenhez, visto que não há reclamações de partidas específicas, ou seja, de acordo com o 

tempo de espera do ejaculado para o início do processo de sexagem, resultado que concordou 

com o encontrado por Tanno (2009). 

Com isto pode-se sugerir que os espermatozóides sexados por citometria de fluxo têm a 

capacidade de chegar ate o ponto de fertilização (usualmente oviduto) demonstrado nos 

parâmetros da motilidade, mas tem diminuída a capacidade fecundante por causa das alterações 

na funcionalidade da membrana plasmática assim como a indução da reação acrossomal e 

capacitação (MOCE et al., 2006, BLONDIN et al., 2009, TANNO 2009)    
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Finalmente Blondin et al., (2009) e Moce et al., (2006) demonstraram que foi o processo 

de congelação e não o processo da sexagem o que gerou os danos na membrana plasmática, 

sugerindo que o processo de sexagem deixaria os espermatozóides mais sensíveis a futuras 

injurias. 
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8. CONCLUSÕES 

 

 

A funcionalidade da membrana plasmática é afetada quando o espermatozóide bovino passa pelo 

processo de sexagem pela técnica de citometria de fluxo, no entanto, esta diferença não existe 

entre a subespécie taurina (Bos Taurus) e zebuína (Bos Indicus). 

 

A funcionalidade da membrana plasmática não é afetada pelo tempo em que o espermatozóide 

bovino espera (até seis horas) para ser submetido ao processo de sexagem pela técnica de 

citometria de fluxo. 

 

A sexagem utilizando a técnica citometria de fluxo induz o aumento de defeitos menores, 

provavelmente por alterações da membrana plasmática da cauda dos espermatozóides. 

 

Os zebuínos são mais sensíveis às alterações da membrana plasmática da cauda em relação aos 

taurinos. 

 

Espermatozóides sexados pela técnica de citometria de fluxo apresentam a maioria dos 

parâmetros de motilidade superiores aos submetidos à técnica convencional. 

 

O tempo em que o espermatozóide bovino espera (até seis horas) para ser submetido ao processo 

de sexagem pela técnica de citometria de fluxo altera a linearidade (LIN). 

 

O diluidor sexing preserva melhor a freqüência de batimentos (BCF) em relação ao diluidor 

lagoa. 

 

Existem fortes indícios que espermatozóides bovinos que passam pela técnica de citometria de 

fluxo entrem em estado de hiperativação. 
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ANEXO A 

 

 

Setup para análise do sêmen bovino: ajuste do aparelho Hamilton Thorne Biosciences.  

 

 

Características  Ajuste 

Número de imagens adquiridas............................................................. 30 

Taxa de aquisição das imagens............................................................. 60 Hz 

Contraste mínimo da célula.................................................................. 50 

Tamanho mínimo da célula................................................................... 6 pixels 

Contraste para células imóveis.............................................................. 30 

Retinearidade........................................................................................ 60% 

Valor de corte de VAP para células lentas............................................ 30,0 µm/s 

VAP mínimo para células progressivas................................................ 40,0 µm/s   

Valor de corte de VSL para células lentas............................................ 20,0 µm/s   

Tamanho da célula................................................................................ 6 pixels 

Intensidade da célula............................................................................. 80 

Tamanho da cabeça estática.................................................................. 0,23 a 1,91 

Intensidade da cabeça estática.............................................................. 0,56 a 1,20 

Alongamento estático........................................................................... 8 a 92 

Aumento............................................................................................... 1,89 

Freqüência de vídeo.............................................................................. 60 

Intensidade de Iluminação.................................................................... 2203 

Temperatura.......................................................................................... 37ºC    




