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Introdução 
A cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) vem sendo empregada para separar moléculas dos 
fluidos orgânicos, principalmente do plasma seminal (Ratto et al., 2012). Objetivou-se nesse estudo 
diferenciar as áreas cromatográficas de proteínas no plasma seminal de caprinos Moxotó durante os 
períodos seco e chuvoso no Nordeste. 
 
Material e Métodos 
Foram utilizados os plasmas seminais de quatro caprinos da raça Moxotó, coletado entre abril de 2010 
e março de 2011. As amostras, selecionadas de acordo com o IMEP, foram os três meses que 
apresentaram menores e maiores temperaturas. Formou-se “pools” de cada animal por mês e, 300 µl 
de plasma foram adicionados a 700 µl de PBS (0,02M) e injetados no HPLC, utilizando-se a coluna 
Heparin-Sefarose. Os dados cromatográficos encontrados foram submetidos ao teste de Mann-
Whitney a 5%. 

 
Resultados e Discussão 
O tempo de retenção (TR) para as épocas seca e chuvosa, representada pelo segundo pico 
cromatográfico, foi de 16,67 ± 2,69 min e 15,79 ± 0,97 min, respectivamente, havendo diferença 
significativa entre os períodos (P <0,05). A maior base do pico significa maior TR e, 
consequentemente, mais tempo para liberação dessas proteínas, indicando que no período seco os 
animais apresentaram mais HBP’s, proteínas ligadas à capacitação espermática (Fernandes et al., 
2009). Como as HBP’s são proteínas importantes no processo de fertilização, devem ser melhor 
estudadas nessa espécie com o intuito de avaliar o grau de adaptação dessa raça.  
 

                             
 

Figura 1. Cromatogramas do plasma seminal de caprinos Moxotó no período seco (à esquerda) e chuvoso (á direita). 
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