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INTRODUÇÃO

Durante o processo de criopreservação, o ejaculado é exposto ao metabolismo aeróbico, levando ao estresse

oxidativo das células espermáticas, pela ação de espécies reativas de oxigênio. Devido ao desbalanço entre a

produção de espécies reativas de oxigênio e sua eliminação pelo sistema antioxidante intra e extracelular,

ocorrem alterações estruturais e funcionais nos espermatozoides, que podem influenciar o processo de

fertilização. Os antioxidantes são substâncias que retardam a velocidade da oxidação, pela inibição da

produção ou dos efeitos deletérios dos radicais livres.

OBJETIVO

O objetivo do presente estudo foi avaliar a cinética do sêmen bovino congelado em meio diluidor comercial

Botubov®, com a adição dos antioxidantes piruvato de sódio, melatonina e α-tocoferol.

MATERIAL E MÉTODOS

Os animais foram selecionados previamente, quanto ao escore de condição corporal, exame clínico geral,

exame clínico específico do sistema genital, avaliação das características físicas do ejaculado (volume, cor e

odor) e de cinética espermática (motilidade total ≥ 70% e vigor ≥ 4), morfologia espermática (defeitos totais

≤ 30%, defeitos maiores ≤ 10% e defeitos menores ≤ 20%). Foram realizadas três coletas de sêmen, com

intervalos semanais, pelo método de eletroejaculação, de três touros da raça Nelore (Bos taurus indicus), com

idade entre 24 a 30 meses. Para evitar o estresse dos animais, o local do estudo apresentava estrutura de

currais e troncos anti-estresse, priorizando o bem-estar. As amostras obtidas foram divididas em quatro

tratamentos: T1, grupo controle (sem adição de antioxidante); T2 e T3, adicionados de piruvato de sódio (1,0

e 1,5 µM, respectivamente); T4 e T5, adicionados de melatonina (50 µM e 100 µM, respectivamente); T6 e

T7, adicionados de α-tocoferol (20 µM e 40 µM, respectivamente). A concentração final por palheta após a

diluição foi de 120 x 106 espermatozoides/mL. Para avaliação dos dados foi realizada uma regressão múltipla

linear com intuito de avaliar a influência do touro, momento da coleta e grupo experimental para os

parâmetros de cinética espermática. Utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk para avaliar a normalidade dos

dados, análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey. A análise estatística foi realizada no software Sigma-

plot 12.0.

RESULTADOS

Após o processo de criopreservação, as amostras foram descongeladas à 37°C durante 30 segundos, para

avaliação da cinética espermática no sistema computadorizado (CASA – IVOS Hamilton Thorne), em que foi

observada diferença entre os touros e partidas (P < 0,05). Assim, verificou-se diferença entre os parâmetros

de motilidade total (p= 0,012), motilidade progressiva (p= 0,016) e porcentagem de espermatozoides com

movimento rápido (p= 0,006) entre os touros e diferença entre as partidas, nos parâmetros de porcentagem de

espermatozoides com movimento médio (p=0,033), velocidade de trajeto (p= 0,005), velocidade curvilínea

(p= 0,002), deslocamento lateral da cabeça (p= 0,005). No entanto, não foi observada diferença nos

parâmetros de cinética espermática (P ˃ 0,05) entre o grupo controle e os grupos experimentais, os quais

receberam os antioxidantes piruvato de sódio, melatonina e α-tocoferol.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a adição dos antioxidantes piruvato de sódio, melatonina e α-tocoferol nas concentrações

testadas não interferiram na cinética espermática do sêmen bovino pós-criopreservação quando adicionadas

ao diluidor comercial Botubov®.


