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Introdução

Para aumentar a eficácia da refrigeração de gametas, diluidores

são adicionados como substâncias capazes de proteger as estruturas

dos espermatozoides das injúrias provenientes do abaixamento da

temperatura. Independente de diluente, taxa de diluição e

temperatura de armazenamento observa-se maior redução da

qualidade espermática à medida que aumenta o tempo de incubação.

As principais ocorrências observadas são reduções nas taxas de

motilidade e integridade morfológica dos gametas. Eventos estes,

provavelmente estimulados pelo acúmulo de produtos do

metabolismo, principalmente ROS, que diminuem o transporte e a

sobrevivência dos espermatozoides no trato genital feminino.

Objetivo

Verificar a efetividade de diferentes diluidores utilizados para a

refrigeração do sêmen bubalino, em relação à manutenção da

longevidade espermática ao longo do processamento.

Material e Métodos

Animais

Materiais

Avaliação

seminal

Estatística

Foram coletados ejaculados de 11 reprodutores da

raça Murrah com idade de 4 a 6 anos, preservando-se a
5°C por 120 horas, em sistema passivo de refrigeração

(balcão frigorífico).

Utilizou-se os diluidores Tris com 10% LDL

(substituindo a gema de ovo), Tolera D® (lecitina de soja

substituindo a gema de ovo) e Botu-Bov®.

A motilidade espermática foi avaliada de forma

subjetiva (microscópio de contraste de fase Nikon 200 -

T0 horas). Para as avaliações subsequentes (T1, T24,

T48, T72, T96 e T120 horas pós-diluição com

refrigeração à 5oC) uma palheta de 0,5 mL depositada

em tubo Eppendorf® de 1,5 mL e incubada em “banho-
seco” a 37°C/5 minutos, até serem submetidas à análise

da motilidade pelo sistema computadorizada CASA

(modelo Sperm Class Analyzer - SCA® v.4.0). Já o teste

hiposmótico (HOST), foi avaliado até 72 horas (Melo et

al., 2005).

Por se tratar de um desenho em blocos ao acaso

com medidas repetidas em cada tratamento e animal, foi

usado o teste de Friedman (P<0,05), sendo este

realizado comparando par a par (comparação via

“pairwise”). O pacote estatístico utilizado foi o STATA

12.0 Statistical Analysis Software (Statacorp, 2012).

Resultados e Discussão

Parâmetros 

espermáticos

Tempo

(horas)

Extensores

TRIS 10% 

LDL
Tolera D® Botu-Bov®

Motilidade 

(%)

1 81,4a 79,5a 82,2a

24 72,8a 64,8b 75,8a

48 64,2a 62,2a 67,7a

72 50,4ab 48,5b 61,2a

96 35,0b 29,6b 48,5a

120 21,6b 23,1b 34,6a

HOST (%)

1 81,5a 92,3ab 92,9a

24 83,1b 83,6b 86,8a

48 75,7b 76,6b 80,1a

72 68,4b 69,6b 73,4a

Os valores médios referentes aos diluidores Tris com 10%

LDL, Tolera D® e Botu-Bov®, nos tempos pós-diluição e

refrigeração para motilidade progressiva, constam na tabela 1.

Tabela 1 - Efeitos de diferentes extensores utilizados para o sêmen

de 11 búfalos (1 ejaculado/doador), pós-diluição (T1 horas -

temperatura ambiente), e refrigerado à 5oC (T24, T48, T72, 96 e 120

horas) para os parâmetros de cinética espermática.

Letras diferentes em cada característica espermática (linha), diferem

estatisticamente entre si (p<0,05).

Figura 1 - Coleta de sêmen em búfalo, com vagina artificial.

Conclusão

Com base nos resultados é possível concluir que o diluidor

Botu-Bov® mostrou potencial in vitro para manter a qualidade do

sêmen (motilidade individual, viabilidade e integridade da

membrana espermática), durante a refrigeração à 5ºC. Portanto,

pode ser usado como alternativa em programas de IA e IATF de

búfalos por até 48 horas, visando melhorar as taxas de prenhes.
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