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A suplementação de insulina ao diluidor de criopreservação espermática melhora a 
preservação da motilidade de touros de baixa congelabilidade

Insulin supplementation to the extender improves the preservation of sperm motility in low-freezeability bulls
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O processo de criopreservação espermática induz injúrias físicas e químicas, causando danos nas membranas espermáticas e
ocasionando diminuição na motilidade espermática e na capacidade de fecundação dos espermatozoides. Em adição, a
capacidade do sêmen congelar e descongelar bem é característica de cada animal, assim os reprodutores podem ser
classificados como indivíduos de alta e baixa congelabilidade, independente dos parâmetros espermáticos apresentados no
sêmen in natura. Neste sentido, o uso de aditivos ao diluidor de criopreservação vem sendo estudado para melhor aproveitar
ejaculados de touros considerados de baixa congelabilidade.

Introdução

Neste estudo foi proposta a adição de insulina e de IGF-I ao diluidor de criopreservação de sêmen de touros de alta e baixa
congelabilidade, com o objetivo de avaliar o efeito protetor sobre a motilidade espermática.

Objetivo

Material e Métodos

10 TOUROS x 4 EJACULADOS
n = 40

EJACULADO

GC
(controle)

GIGF
IGF-I= 100ng/mL

GINS
Insulina= 150 µUI/mL

CRIOPRESERVAÇÃO DE SÊMEN

CASA

Figura 1- Média (± erro padrão) das características
espermáticas da motilidade (CASA) para sêmen
criopreservado de touros de alta e baixa congelabilidade nos
diferentes tratamentos: controle, IGF-I e insulina (INS)

Tabela 1- Média (± erro padrão) das características espermáticas
da motilidade avaliada pelo sistema CASA (VCL, VSL, STR,
WOB, ALH e BCF) para sêmen criopreservado de touros de alta
e baixa congelabilidade nos diferentes tratamentos: controle,
IGF-I e insulina (INS)

Nota: Pontos com letras minúsculas (a e b) diferem estatisticamente (P ≤
0,05) dentro do grupo em coluna

Pontos com letras minúsculas (a e b)
diferem estatisticamente (P ≤ 0,05) dentro
do tratamento. Pontos com letras
maiúsculas (A e B) diferem
estatisticamente (P ≤ 0,05) dentro do
grupo. Asterisco sobrescrito (*) indicam
tendência de diferença estatística (P ≤ 0,1)

Resultados

Pode-se concluir que a insulina na concentração de 150 µUI/mL adicionada ao diluidor de criopreservação de sêmen é capaz de 
melhorar a preservação da motilidade espermática e pode ser uma alternativa promissora para touros de baixa congelabilidade.

Conclusão

10 TOUROS x 4 EJACULADOS
n = 40

X AVALIAÇÃO DO SÊMEN 
PÓS-CRIOPRESERVAÇÃO


