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Parã.etroa bioquí.icos (aédia)

Di.as de PT (g/I00mI) A (g:lOOmI) G ("1</100..1)
h.:ostr~~... Ielore Canchu Kelore Canchill MelorE' Canch í a

to 7,7 7,9 J,3 a l,) a 7l.~ 58,H

DI 7,6 7,9 2,9 ac 3,(1 ac 74 .~ 57.3

Co 7,4 7,6 2,4 bc 2,5 bc 73,3 5S. '>

C7 7,5 7,8 2,3 bc 2,S b 73 ,8 50,6

S4 7,6 7,7 2,1 b 66.Q 59,0

Na prática de coleta e tronsterêncio de embriões são obticos. com freqüência.

eSTruturasmvíóveis. tato atribuído, entre outros COisas,ásmodifi cações das características

cos rnetcbóüros envolvidos na maturação folicular. Com esta preocupação, foi

observaao o efeito do tratamento hormonal sobre os porómerros broquimicos proteína

toiol (PD. olburruno (A) e glicose (G) no soro sangüíneo de vacas doadoras. Quatro

crurnois de raça Nelore e quatro Canchim, mantidos na pastagem de Brachiaria

brizantha. foram superovulados com FSH(Foltropin) em doses iguais (9 mg) durante

quorro dias, sendo no quarto dia aplicada prostoçlonomo. Foi obtido sangue antes do

trorcrnento hormonal D~ e após. no dia río aparecimento do cio induzido (DI)' no dia

da colete de ,embriões (Ce). sete e quatorze dias após a coleta (C, e C ,,). Os resultados

alcançados estão na Tabela a seguir:

Os valores de olburnmo diminuiram (P<Ü.05) após o traTamento hormonal, nas duas

raças. A maior diminuição (P<ü,Q 1>da concentração de olourrurv toi observada entre
o dia do (;10 if'rJl':ir'::, (""a cinco após o início do tratamento) e 1.1 dias opó- o coleta

rvr-Ó» .' ""'> I';b'ore e, o dia antes do trotornento e sétimo dia após coleta nas Canchim.

O~rAsultados mostram a existência de uma modificação no componente broouírnico

clburrunc. sob o efeito dos horrnõr-ios utilizados na superovulação. Este fato comprova

a hipótese do envolvirneruo de metab6litos no desenvolvimento rohculor. No entanto.

devido ao número de animais e complexidade dos fatos envolvidos na superovulação,
tez-se necessário prosseguir o estudo

1 Pesquisador - EMBRAPA-UEPAE de São Carlos
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