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A concentração de proAKAP4 em sêmen de touros Nelore e sua relação às 
taxas de concepção na IATF

INTRODUÇÃO RESULTADOS E DISCUSSÃO

MATERIAL E MÉTODOS CONSIDERAÇÕES FINAIS

A AKAP4 localiza-se na bainha fibrosa do

flagelo de espermatozoides mamíferos. A

AKAP4 possui função estrutural e também

participa do mecanismo da motilidade

espermática. Uma maneira de quantificar essa

proteína é a partir de sua precursora, a

proAKAP4, a qual já demonstrou relações com

a cinética espermática e com as taxas de

prenhez a campo, e por isso é considerada um

biomarcador de qualidade e fertilidade

seminal. Contudo, as concentrações de

proAKAP4 em sêmen de touros de Bos indicus

ainda não foram elucidadas.

Assim, este estudo objetivou determinar as

concentrações de proAKAP4 em doses de

sêmen criopreservadas de touros Nelore e

relacionar a expressão da precursora à

cinética espermática e às taxas de concepção

obtidas na IATF.

As taxas de concepção média foi 52,52%. A

concentração média de proAKAP4 foi de

25,75ng/106 de espermatozoides.

A partir dos resultados, concluiu-se que as

concentrações de proAKAP4 impactam na

cinética espermática e nas taxas de concepção,

desta forma, o polipeptídio pode ser

empregado como um biomarcador de

qualidade e fertilidade do sêmen de touros

Nelore.
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Análise estatística: 
Regressão linear (P<0,05)

MOT: 
y = 0,9525x + 26,918

R² = 0,4944
P=0,03

MOTP:
y = 1,1693x + 3,0026

R² = 0,6359
P=0,01
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y = 0,4172x + 41,777
R² = 0,5122

P=0,03
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Gráfico1. Representação do coeficiente de regressão e equação
entre as concentrações de proAKAP4 e motilidades total e
progressiva.

Gráfico2. Representação do coeficiente de regressão e equação
entre as concentrações de proAKAP4 e taxas de concepção.
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