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A integridade funcional da membrana plasmática do espermatozóide, avaliada através 

do teste hiposmótico, pode ser considerada como um indicador de fertilidade da amostra. 

Quando exposta a soluções hiposmóticas, a membrana plasmática íntegra permite a 

passagem da água para o interior da célula e ocorre aumento do volume celular e um 

dobramento da cauda do espermatozóide. Para sêmen ovino, não há ainda um protocolo 

padrão estabelecido. 
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 Não foram verificadas diferenças no percentual de caudas dobradas dos espermatozóides, nas diversas soluções utilizadas, o que 

contraria observações de vários autores (SANTOS et al., 2001; FONSECA et al. 2001, 2005). Diversas razões podem ter contribuído para 

ausência de variação: número de reprodutores utilizados; grande variabilidade entre as amostras; período de realização das coletas e a não 

classificação do grau de dobramento (dobrada ou fortemente dobrada) da cauda do espermatozóide. Maior número de observações deverão 

ser realizadas para testar as soluções. 
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Figura 2- Representação gráfica dos possíveis dobramentos 

observados na cauda de espermatozóides submetidos ao teste 

hiposmótico. (Adaptado de DELL’AQUA JÚNIOR et al., 2002).  

 

Figura 1 - Carneiro  doador de sêmen  

 OBJETIVOS 

 O objetivo do experimento foi de testar soluções de citrato-frutose de diferentes 

osmolalidades para definir o melhor protocolo para o teste, em sêmen ovino. 

 Coleta sêmen carneiro por VA  

 Pool de sêmen 

Avaliação Volume, Motilidade, Vigor, Turbilhão, pH e Morfologia 

espermática 

Diluição de 10 μl de sêmen em 2 mL soluções de citrato-frutose 

50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 e 290 mOsm/L 

Incubação de 37° C por  uma hora   

Avaliação em microscopia de contraste da fase 
 


