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Perfil sérico do hormônio antimülleriano na peripuberdade de touros Nelore
Serum anti-Müllerian hormone profile in peripubertal Nelore bulls

INTRODUÇÃO RESULTADOS E DISCUSSÃO

MATERIAL E MÉTODOS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram selecionados 8 tourinhos de 8 meses de

idade, todos contemporâneos, sendo avaliados quanto

ao desenvolvimento sexual por 150 dias, sendo os dias

-60, -30, 0, +30 e +60, os meses 8, 9, 10, 11 e 12 de

idade, respectivamente.

Estes 8 animais foram selecionados dentro de um

grupo de 30, aqueles que apresentaram pelo menos

50×106 de Sptz/mL e 10% de motilidade progressiva,

pela primeira vez, tinha a puberdade confirmada,

sendo então alocados dentro das unidades

experimentais. Segundo a classificação adota, estes

animais apresentaram puberdade aos 10 meses de

idade.

As coletas seminais foram realizadas por

eletroejaculação, avaliando-se o sêmen segundo os

critérios do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal,

por meio de microscopia óptica.

Os valores de AMH foram correlacionados com as

avaliações espermática por meio do PROC CORR

Sperman do programa SAS (1992) e as médias das

concentrações do antimülleriano comparadas entre si

pelo teste de Friedman.

As médias de peso corporal (kg) e

circunferência escrotal (cm) para o período das

cinco avaliações (-60 a +60) foram de 244,5±11,4

e 16,75±1,25, 250,75±12,5 e 17,62±1,375,

259,37±13,62 e 18,65±1,37 271,25±15,75 e

19,75±1,00 e 283,5±18,00 e 20,75±1,50,

respectivamente.

Quanto as avaliações seminais, contabilizaram-

se apenas os momentos que foram determinados

com a puberdade (0, +30 e +60), tendo valores,

dentro desses períodos, para concentração (x106),

motilidade (%) e defeitos maiores (%) e menores

(%) do sêmen de 11,25±1,8, 167,5±20, 43,65±5,2 e

4,65±0,9; 51,85±0,9, 270±14,2, 20,35±4,7 e

8,12±134,44; 67,5±6,9, 398,75±24,6, 7,87±1,6 e

13,75±3,1, respectivamente.

As concentrações séricas (pmol/L) do AMH

foram determinadas por kit ELISA (AL-

114/AnshLabs®). Os valores médios para AMH

dentro dos períodos de -60, -30, 0, +30 e +60

foram de 611,35±200,02, 554,94±393,16,

621,61±285,15, 370,36±134,44 e 51,65±17,80,

respectivamente.

Observou-se que as concentrações de AMH

declinaram a partir da puberdade, havendo

significância (p<0,05) 60 dias após o início da

puberdade, não havendo correlação com as

variáveis andrológicas analisadas.

Desta maneira, não sendo boa ferramenta para

predizer, precocemente, o momento da puberdade

em tourinhos Nelore.

É observado que a abundância do AMH no

tecido testicular é maior na idade de um mês e,

depois disso, vai diminuindo significativamente à

medida que a idade avança, sendo mais baixa aos

24 meses de idade (RICO et al., 2011). Estudos

anteriores indicaram que a expressão testicular de

AMH permanece alta até a puberdade em várias

espécies de bovinos. No entanto, as concentrações

circulantes de AMH diminuem quando as células

de Sertoli atingem a maturidade (JOSSO, 1992).

Desta maneira, objetivou-se com este estudo

avaliar a concentração do AMH em tourinhos

Nelore na peripuberdade, correlacionando-a com

os padrões andrológicos para determinar sua

eficácia como preditor de precocidade sexual.


