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1. Resumo 

A extração de DNA de espermatozóides é de suma importância para a área 

de perícia criminal e forense, sendo utilizado para desvendar crimes sexuais, entre 

outros. Assim foi utilizado como referência dois diferentes protocolos de extração, os 

quais foram modificados para obter um DNA de boa qualidade, alto rendimento e 

eficiência, e que possa ser de fácil extração. Os resultados mostraram que é 

possível extrair DNA de boa qualidade com reagentes de uso rotineiro em 

laboratórios. 

 

2. Introdução 

A utilização de DNA de espermatozóide nas diversas áreas da biomedicina é 

cada vez mais requisitada e importante. Assim por exemplo na área da perícia 

criminal, onde é utilizado para desvendar crimes sexuais. Pode ser utilizada também 

de forma rotineira em laboratórios convencionais para a determinação de 

paternidade, ou para a procura de doenças genéticas.  

Os espermatozóides são os gametas masculinos originados da 

espermatogênese, que tem como função, atingir o óvulo e garantir a fecundação. 

Sendo uma célula leve e extremamente móvel, é dividido em três partes: cabeça, 

colo e cauda ou flagelo (Aitken, 2011). Na cabeça do espermatozóide encontra-se o 

material genético paterno condensado. No colo, encontra-se grande quantidade de 

mitocôndrias, responsáveis pela respiração celular e pela produção de ATP, 

essencial para o movimento dos flagelos (Henkel, 2011). 

 O material genético pode ser obtido de dois pontos diferentes no 

espermatozóide, tanto de seu núcleo localizado na cabeça, onde se encontram os 

genes paternos condensados, quanto o de origem mitocondrial que esta localizada 

na peça intermediária. Por ser uma célula haplóide ela carrega apenas metade dos 

cromossomos correspondentes da espécie em seu núcleo, e ao contrário, as 

mitocôndrias que além de serem encontradas em grandes quantidades carregam 

todo o material genético que lhes é devido (Ciacci-Zanell, 2006). 

 Segundo Hassan (1997) um fato que dificulta a extração do DNA do esperma 

é que devido às proteínas específicas chamadas protaminas, que são de baixo peso 

molecular, elas acabam se associando ao DNA e sendo responsável por sua alta 

condensação. 
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3. Objetivos 

Padronizar um novo protocolo de extração de DNA em espermatozóides, de 

fácil manipulação, alto rendimento e pureza. Utilizando reagentes e soluções de uso 

rotineiro em um laboratório de biologia molecular. 

 

4. Metodologia 

Foram realizados dois tipos de protocolos diferentes, com alterações em 

algumas etapas. No protocolo 1 foram utilizadas técnicas de extração seguindo os 

métodos de Sambrook (2001) modificados. Onde a solução 2 foi alterada a 

concentração de SDS passando de 1% para 10% e a concentração de NaOH de 

200mM para 100mM. Foram utilizados 5µL de proteinase K e adicionado a etapa de 

lavagem com clorofórmio para purificação das amostras. 

No protocolo 2 foram utilizadas as técnicas de Ciocci-Zanell (2006) 

modificadas que consistem na precipitação com TNE (EDTA-0,5M / NaCl-5M / TRIS-

1M) e com SDS a 10%. Foi utilizado proteinase K e clorofórmio para purificação da 

amostra. A amostra foi precipitada em ETOH 100% e lavada com ETOH 70%, e o 

DNA ressuspendido em água milli-q estocando a -20ºC. No final de todos os 

protocolos foi realizada a eletroforese em gel de agarose a 1%, utilizando brometo 

de etídeo.  

 

5. Desenvolvimento 

O trabalho foi desenvolvido utilizando como base o protocolo de Sambrook, 

miniprep modificado e um protocolo elaborado para a extração de DNA de 

espermatozóide de suíno, desenvolvido por Ciacci. Foram preparados pellets de 

células de espermatozóides e processados pelos métodos alterados das técnicas 

citadas. Sendo os métodos empregados baseados na repetição de diversas etapas 

em amostras variadas com soluções e reagentes diferenciados, para a obtenção de 

DNA de boa integridade e pureza. Ao término era realizada a eletroforese para 

verificação dos resultados e as amostras processadas eram armazenadas em -20ºC. 

 

6. Resultados Preliminares 

Os resultados mostraram que ambos os métodos adaptados foram eficientes 

na extração de DNA, segundo observado na figura 1. Na canaleta 1 do Gel A houve 
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muita proteína, dificultando a saída do DNA, porém está confirmada a existência de 

material genético. Observando esse resultado foram realizadas alterações no 

protocolo, adicionando o tratamento com Proteinase K (PK) e posterior lavagem com 

clorofórmio. Assim podemos observar que na canaleta 2, com adição de PK houve a 

migração do DNA. Na canaleta 3 sem tratamento de PK, mas com a lavagem com 

clorofórmio também teve a migração de DNA, mas com presença de degradação. 

No Gel B foi comprovada a existência do material genético através da 

utilização do protocolo 2, assim podemos observar bandas de DNA genômico de 

boa qualidade e sem a presença de degradação, nem RNA. No gel C foram 

utilizadas lavagens com PBS antes da extração com TNE, podemos observar a 

presença de DNA genômico, mas com a presença de degradação. 

 
Figura 1. Eletroforese em gel de agarose a 1%, utilizando brometo de etídeo. Gel A: 1-Miniprep sem 
clorofórmio e proteinase K; 2-Miniprep com clorofórmio e proteinase K; 3-Miniprep com clorofórmio e 
sem proteinase K; D.L.- DNA lâmbda. Gel B: 1-Amostra lavada com TNG sem a utilização de 
proteinase K e clorofórmio; 2-Amostra lavada com TNG sem utilização de proteinase K com 
clorofórmio; D.L-DNA lâmbda. Gel C: DL-DNA lambda; 1-Lavagem com PBS, precipitado TNE sem 
proteinase K e clorofórmio. 
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