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SUPLEMENTAÇÃO DO SÊMEN BOVINO DESCONGELADO COM PENTOXIFILINA: 
AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE EM FÊMEAS NELORE SUBMETIDAS À INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM 

TEMPO FIXO
SUPPLEMENTATION OF THAWED BOVINE SEMEN WITH PENTOXYPHYLLINE: 

FERTILITY ASSESSMENT IN NELORE FEMALES SUBMITTED TO FIXED-TIME ARTIFICIAL INSEMINATION
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O desenvolvimento de estratégias potencializadoras dos
fatores intrínsecos aos espermatozoides, como as
características cinéticas, é de grande importância para
otimização de biotecnologias da reprodução, como a
inseminação artificial em tempo fixo (IATF).

A pentoxifilina (PTX) é uma metilxantina com ação
promotora de características cinéticas e metabólicas das
células espermáticas através da inibição não seletiva de
fosfodiesterases e aumento intracelular de nucleotídeos
cíclicos, como adenosina 3',5'-monofosfato cíclico (cAMP). O
objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos da adição de
PTX ao sêmen bovino descongelado sobre sua fertilidade em
protocolo IATF.

Vinte e duas fêmeas da raça Nelore (Bos taurus indicus)
foram submetidas a um protocolo de IATF conforme descrito
na Figura 2.

Figura 1. Figura esquemática da síntese, degradação e  vias de atuação do 
cAMP nas células espermáticas.
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Figura 2. Delineamento experimental do protocolo de Inseminação Artificial 
em Tempo Fixo (IATF).

No momento da IATF, os animais foram distribuídos em 2
grupos: G0 - sêmen com 0 mM de PTX (n=11) e G7,2 - sêmen
com 7,2 mM de PTX (n=11). As palhetas foram descongeladas
individualmente a 37ºC por 30’’ e o conteúdo disposto em
microtubos de 1,5 mL. Após isso, foi adicionado 50 μL de
solução de PTX com concentração variável de acordo com o
grupo experimental (Figura 3).
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Figura 3. Processo de diluição do sêmen pós descongelamento em solução PTX 
e reenvase em nova palheta (0,5 mL).
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Figura 4. Taxa de concepção (%) de vacas Nelore (Bos taurus indicus) 30 dias 
após Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) com sêmen suplementado 
com diferentes concentrações de pentoxifilina.

Não foi encontrada diferença significativa entre as taxas de
concepção dos grupos experimentais (G0= 45,5%; G7,2=
45,5%) (P<0,05).

Imediatamente após a diluição, o sêmen suplementado era
envasado em uma nova palheta (0,5 mL) e rapidamente
disposto no corpo do útero por via transcervical.

Realizou-se o diagnóstico de gestação (Dia 30) por meio de
ultrassonografia em modo B e probe transretal de 7,5 mHz,
sendo a taxa de concepção a variável utilizada como
parâmetro de fertilidade entre os grupos experimentais. A
análise estatística foi realizada pelo teste exato de Fisher, com
nível de significância de 5%.

Neste estudo, o período de exposição dos espermatozoides à
PTX foi menor que o usualmente utilizado em experimentos in
vitro devido a rápida diluição e deposição do sêmen na
inseminação artificial. Assim, possivelmente o período de
interação entre as células espermáticas e a PTX não foi o
suficiente para desencadear a potencialização metabólica e
cinética esperada, resultando em igualdade de sucesso
reprodutivo in vivo.

Conclui-se que a adição de 7,2 mM de pentoxifilina ao
sêmen bovino descongelado não altera a taxa de concepção de
vacas Nelore (Bos taurus indicus) submetidas a protocolos de
IATF.

É necessário a realização de novos estudos com maior de
indivíduos, bem como a realização de delineamentos
comparativos entre diferentes concentrações e períodos de
incubação do sêmen bovino com inibidores de fosfodiesterases.
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