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INTRODUÇÃO

MATERIAL E MÉTODOS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A espécie equina geralmente é selecionada pelo padrão

racial e performance atlética, sendo assim, pouca

atenção é dada para o desempenho reprodutivo. Além

disso, é comum o uso de animais idosos para a

reprodução, os quais possuem maiores probabilidades

de estarem com sua função reprodutiva afetada. Na

reprodução equina, existe disseminada utilização do uso

de sêmen refrigerado, o qual possui muitas vantagens

para o melhoramento genético das diversas raças e

aptidões, porém, existe variação entre os garanhões em

relação a viabilidade dos espermatozoides, capacidade

de fertilização e resistência às biotécnicas aplicadas,

entre elas a refrigeração de sêmen. O envelhecimento

do animal é uma das causas que pode interferir na

qualidade seminal devido a vários fatores, dentre eles,

diferentes graus de degeneração testicular que podem

estar relacionados com o avanço da idade. Então, o

objetivo deste trabalho foi avaliar se existe diferença na

resistência à refrigeração do sêmen em garanhões de

diferentes idades.

5 animais foram separados em dois grupos: animais

jovens (2 garanhões com até 8 anos de idade) e

animais idosos (3 garanhões a partir de 12 anos).

Realizaram-se 2 colheitas seminais por animal. Logo

após a colheita o sêmen era diluído em diluidor a base

de leite desnatado (Botusemen®) na concentração de

25 a 50 milhões de espermatozoides/mL. As avaliações

de motilidade total (%) e vigor (1-5) subjetivos, em

microscopia óptica de luz, e integridade de membrana

plasmática (% de membrana plasmática lesada –

MPL), pela técnica de eosina-nigrosina, foram

realizadas em dois momentos: logo após a colheita

(MOT 1, VIG 1, MPL 1) e após 6 horas de refrigeração

em caixa isotérmica de transporte passivo (Botuflex®)

à 15°C (MOT 2, VIG 2, MPL 2). Além disso, também

foram realizadas em todos os ejaculados análises da

concentração (em câmara de Neubauer) e morfologia

espermática (microscopia de contraste de fase). Os

dados coletados foram comparados utilizando o

programa Statistical Analyses Systems (SAS version

9.4; SAS Institute, Inc., Cary, NC, USA) e

previamente verificados quanto a normalidade dos

resíduos através do teste de Shapiro-Wilk. Os dados

que não respeitaram a normalidade foram

transformados e/ou feita a retirada de outliers. Quando

não respeitaram as premissas, foram analisados por

estatística não paramétrica de ordem, sendo feita a

análise através do teste de Kruskal-Wallis (PROC

NPAR1WAY). Os dados normais ou transformados

foram submetidos ao teste de análise de variância

(ANOVA), seguido da observação de diferenças entre

os grupos, quando significante, pelo teste T (PROC

TTEST). Para todas as comparações foi utilizado o

nível de significância estatística de 5% (p≤0,05).

Tabela 1. Media (± desvio padrão) das características espermáticas dos

garanhões jovens e idosos.

Tabela 2. Media (± desvio padrão) das características de morfologia espermática

de garanhões jovens e idosos.

Não houve diferença estatística entre os resultados de

concentração e morfologia espermática nos diferentes

grupos experimentais. Apesar da diferença numérica

considerável na motilidade e integridades de membrana

entre os grupos (garanhões jovens x garanhões idosos),

não houve diferença estatística, possivelmente devido ao

baixo número de animais, levando a um grande desvio

padrão. Provavelmente, se este experimento fosse

ampliado para maior número de animais e colheitas,

seria possível notar diferença entre a resistência à

refrigeração do sêmen em diferentes idades, sugerindo

estudos futuros e continuidade das pesquisas.

RESULTADOS 
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Características 

espermáticas Garanhões jovens Garanhões idosos

Motilidade em T0 (%) 52.50 (± 32.78) 31.00 (± 20.12)

Motilidade em T6 (%) 41.25 (± 33.75) 18.00 (± 13.50)

Vigor em T0 (1-5) 2.75 (± 1.50) 2.20 (± 0.83)

Vigor em T6 (1-5) 2.50 (± 1.29) 1.40 (± 0.54)

MPL T0 (%) 44.62 (± 11.27) 36.60 (± 16.44)

MPL T6 (%) 47.25 (± 10.52) 36.00 (± 14.50)

Concentração (%) 118.12 (± 36.47) 83.50 (± 43.53)

Defeitos morfológicos (%) Garanhões jovens Garanhões idosos

Acrossoma anormal 0.87 (± 1.43) 1.80 (± 1.35)

Cabeça anormal 0.25 (± 0.50) 1.20 (± 0.87)

Cabeça isolada 0.87 (± 1.03) 1.10 (± 1.94)

Gota proximal 3.12 (± 1.43) 3.00 (± 2.54)

Gota distal 1.25 (± 1.50) 3.20 (± 2.97)

Peça intermediaria anormal 8.75 (± 8.42) 5.10 (± 2.83)

Cauda fortemente dobrada 5.12 (± 2.01) 6.60 (± 1.94)

Cauda dobrada/enrolada 1.37 (± 1.25) 0.40 (± 0.54)

Cabeça subdesenvolvida 0.12 (± 0.25) 0.20 (± 0.44)

Total de defeitos maiores 35.00 (± 12.92) 31.60 (± 11.88)

Total de defeitos menores 3.00 (± 2.04) 4.40 (± 2.67)

Defeitos totais 38.00 (± 10.92) 36.00 (± 12.12)

Figura 1. Defeitos morfológicos encontrados nas células espermáticas.
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