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Ultra-sonografia de machos Nelore na fase peri-puberal :' SEPARAT/\S

(Testicular ultrasonography of peripubertal Nelore bulls))

8.353
Fe~~~~va. A.E.O1; .Kastelic, J.P. 1.2;Unanian, M.M.1, Freitas, A.R.1 e Cook, R.B. 2

.1 Embrapa-CPPSE, Sac Carlos, Sp,

2Agriculture and Agri-Food Canada, Lethbridge Centre, Lethbridge, AB, Canada.

RESUMO -Foram conduzidas a ultra-sonografia e a analise fazendas, "A" (n = 53 animais) e "B" (n = 23 animais)

computadorizada de imagem para a intensidade de resolur;ao foram submetidos a ultra-sonografia testicular. Nestes

(consistencia) em 76 Tourinhos Nelore (de dez a 17 meses de animais foi realizada a medida da circunferencia escrotal

idade) distrib~idos em dUBS fazendas. No momemto do exame (CE) hem como a tentativa de Goleta de semen, atraves de

u/~ra-sonograflco. 17 dess~s touros for~m confirmados ~o.mo eletroejacula<;:ao, aproximadamente a Gada 30 dias, a partir

pubere~ (pelo me~~s 50x10 espermatoz6ldes/ml com ~m mlnlmo de dez meses de idade ate a puberdade (apresenta<;:ao no

d~ 10% de motilidade). Comparados c~m os t.ounn~os pre- ejaculado de um minima de 50 milh6es de

puberes:. estes mac~os mo~traram. em media, uma Intensld,ade de espermatoz6ides/ml e no minima 10% de motilidade). Do

resolur;ao mals balxa (180,0 vs. 163,7 unldades, ..' .' .
respect ' ame t \ . I I.. (14 2 15 6 ) total de animals submetldos a ultra-sonografia testicular,

IV n ej, eram mals ve IIOS , VS , meses e 17 h & . d d . b (F d " A " 5tinham uma Circunferencia Escrotal maior (20,6 vs. 24,9 cm). A maG os ,cram consl :r~ os pu eres azen a =

analise de regressao revelou diminuir;ao significativa na machos e. Fazenda ~ =12 .ma?~os). Para exame

intensidade de resolur;ao media com ambas variaveis -idade ~!trasono~rafico. dog testlculos fol utllizado um aparelho

(declividade, -3,2 unidades/mes) e circunferencia escrotal ( B-mode ) mumdo de um transdutor transretal de 7,5 Mhz.

(declividade -2,5 unidades/cm). as resultados indicaram que a Gada testiculo foi examinado separadamente, com 0

ultra-sonografia testicular e analise de imagem tern consideravel transdutor orientado verticalmente (paralelo ao eixo

Qotencial no estudo da puberdade em touros Nelore. longitudinal do testiculo). Uma imagem ultra-sonografica
Palavras-chave: puberdade, Nelore, testiculos, ultra-sonografia, de Gada testiculo foi congelada e gravada num gravador

VHS. As imagens ultra-sonograficas foram

SUMMARY. -T~sticu~ar ultrasonography and compute.rized image subsequentemente digitalizadas e a intensidade de

analysIs of pixel Intensity (echotexture) was conducted In .76 Nelore resolu<;:ao media de Gada testiculo foi determinada com um

bulls (te~ to 17 ~ont?s of age) on two farms. At the the time of the programa em software especffico para analise de imagens

ultrasonic examination, .1.7 of these bulls we~e confirmed:s (National Institutes of Health). Foi determinada CJ

pub~~al (at least 50 million spermatozoaiml with at least 10% intensidade de resolu<;:ao media de Gada testiculo. A media

motility). Compared to prepubertal bulls, those that had reached puberty had significantly lower average pixel intensity (180.0 versus da I~tensldade (conslst~ncla) entre ambos os testlc~!os

163.7 units, respectively), were significantly older (14.2 versus 15.6 (desl~n.ada com.o.Plm) fol calculada ~ .usada para.? a~alls.e

months) and had a larger scrotal circumference (20.6 versus 24.9 est~tlstlca: Imclalmente, uma a~allse de. varla~cl~ ~I-

cm). Linear regression analyses revealed significant decreases in varlada fol empregada pa!a determlnar os efertos prln?'pals

average pixel iintensity with both age (slope, -3.2 units/month) and de fazenda e de estaglo da puberdade sabre a Idade

with scrotal circumference (slope, -2.5 units/cm). Results indicated (meses), CE (cm) e Plm e a intera<;:ao entre estes. As

that testicular ultrasonography and image analysis have medias destes parametros foram determinadas pelos

considerabl,e potential in the study of puberty in Nelore bulls. quadrados minimos. A regressao linear foi usada para Plm

Key words. Nelore bulls, puberty, testes, ultrasonography. como variavel dependente com analise separada para a CE

e a idade. como variaveis independentes. A analise de

-regressao linear tambem foi usada para CE como variavel

INTRO,?UCAO -.Algu.mas ~udan<;:as profundas na dependente e idade como variavel independente, com

anatomla e na fislologla testicular ocorrem durante 0 analises separadas para Gada fazenda.

atingimento da puberdade. 0 estabelecimento da

espermatogenese e um processo progressivo que ocorre

ao longo de varias semanas. Em touros da ra<;:a

Holandesa, as espermatog6nias sac 0 tipo celular mais RESULTADOS E DISCUSSAO -Houve efeitos

maturo as 16 seman as de idade, sendo que significativos da puberdade sabre Plm CE e idade (Tabela
espermatoz6ides maturos estao presentes as 32 semanas 1) .

(Curtis e Amann, 1981). Em touros Nelore, a presen<;:a de .

espermatoz6ides nos tubulos seminiferos foi constatada a

aproximadamente 15 meses de idade (Cardoso e Godinho,

1979). 0 diagn6stico ultra-sonografico e um metoda nao

invasivo de avalia<;:ao tecidual, muito embora nao tern sido

amplamente usado na avaliac;ao de testiculos de bovinos.

Num estudo conduzido com touros Bos taurus (Evans et

al., 1996), houve um aumento substancial na intensidade

de resolu<;:ao (Pixel intensity) da imagem ultra-sonografica

dog testiculos entre 20 e 40 semanas de idade. 0 objetivo

do presente estudo foi determinar se houve mudan<;:as na

intensidade de resolu<;:ao durante 0 periodo peri-puberal em

machos Nelore.

MATERIAL E METODOS -Setenta e seis machos da ra<;:a

Nelore, PO, numa faixa etaria de dez a 17 meses de idade,

com a media de 13,9 meses, pertencentes a duas
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e nao invasivo. Aparentemente, este e 0 primeiro relata do
Ta.bela 1 -.Analise de variancia bi-variada para Plm, CE usa da ultra-sonografia para 0 exame testicular em machos
(Clrcunferencla Escr,ot,al) e 10 (Idade). Os efeitos principais de da ra9a Nelore na fase peri-puberal. Os resultados
fazend~ (F) e Estagl? da puberdade (P), bem como sua apresentados indicam que a ultra-sonografia e a analise
Intera9ao foram determrnados. .'. ,

computadorlzada de Imagens tern um conslderavel
potencial no estudo da puberdade em machos da ra9a

Media (M' , Nelore. Para confirmar e explicar as observa90es
Quadrados) Inlmos presentemente relatadas estao sendo conduzidos estudos

Probabilidade Faz. "A" Faz. "B" com os animais da mesma ra9a e faixa etaria.

F P FxP Nao Sim Nao Sim
Plm 0,12 0,005 0,30 179 156 181 171 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
CE 0,006 0,001 0,12 18,9 24,4 22,3 25,4 .
10 0,27 0,04 003 131 160 153 153 CARDOSO, F.M.; GODINHO, H.P. Morphological eventsNao -Pre-pubere;' "" occurring in the seminiferous tubules of the Brazilian

Sim -Pubere, Nelore zebu associated with puberty. Anat.Anz.,
v.145, p.262-267, 1979.

CURTIS, S.K.; AMANN, R.P. Testicular development and
A regressao linear para Plm como variavel dependente, e stablishment of spermatogenesis in Holstein bulls.
aCE ou a idade como variaveis independentes, mostrou- Journal of Animal Science, v.53, p. 1645-1657,
se significante (P< 0,001) (Tabela 2 e Figura 1). Tanto na 1981.
fazenda "A" como na "B "a regressao linear foi EVANS, A.C.O.; PIERSON, R.A.; GARCIA, A.;
significativa para CE como variavel dependente e idade McDOUGALL, L.M.; HRUDKA, F.; RAWLINGS, N.C.
como variavel independente. 0 aumento da idade foi Changes in circulating hormone concentrations, testes
acompanhada de desenvolvimento de CE, periodo em que histology and testes ultrasonography during sexual
os machos atingiram a puberdade, resultado consistente maturation in beef bulls. Theriogenology, v.46,
com estudos previos (Unanian, 1997). p.345-357, 1996.

UNANIAN, M.M. Precocidade sexual em machos da ra9a
Tabela 2 -Analise de regressao linear Nelore. Nelore, ana VI, n.43, p.66-68, 1997.

Variavel
Y X R" Probab. Oeclividade Intercepto

Plm CE 0,23 0,0001 -2,51 228,8
Plm 10 0,17 0,0001 -3,21 221,4
CE 10

Faz. "A" 0,68 0,0001 0,96 6,5
Faz."B" 0,16 0,03 0,74 12,1

Y -Oependente; X -Independente; R" -Coeficiente de regressao;
Probab. -Probabilidade; IRm- Intensidade de resolu9ao media; CE
-Circunferencia Escrotal; 10 -lidade; Faz.- Fazenda.

Figura 1. Regressao linear da intensidade de resolu9ao dos
testiculos (consistencia , Plm) em rela9ao a circunferencia escrotal
ICE, cm).
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0 achado mais proeminente foi que Plm foi
significativamente mais baixa (P< 0,05) nos machos
puberes, quando comparados aos pre-puberes. Alem
disso, houve significativa(P<0,05) diminui9ao na Plm em
ambos (pre-puberes e puberes), com a idade e CEo
Contrariamente, num estudo de Evans et al.. (1996) em
touros Bos taurus, a intensidade de resolu9ao aumentou
com a idade e atingiu 0 valor maxima em 40 semanas. A
razao para esta diferen9a nao esta clara. As possiveis
explana90es incluem diferen9as entre touros Bos taurus e
Bos indicus" ou mesmo diferen9as no equipamento de
ultra-sam ou na analise de imagens. A visualiza9ao ultra-
sonografica do testiculo e um procedimento simples, rapido
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