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o objetivo deste estudo foi comparar dois diferentes volumes do Gradiente de Percoll para selecao espermatica no desenvolvimento embrion
na qualidade espermatica e na proporcao sexual de embrioes bovinos produzidos in vitro. Complexos cumulus-06citos (CCOs) foram aspirad
ovarios oriundos de vacas de abatedouro, selecionados e destinadosa maturacao por 22 a 24h. Para a selecao espermatica, 0 Percoll (
Aldrich, S1, Louis, USP,)foi preparado na forma convencional (Grupo P; 90 e 45%, com volume total de 4mL) e na forma de minigradiente,
Minipercoll (Grupo MP; 90 e 45%, com volume total de 800 IJL). No momento da FIV, 0 semen foi descongelado e adicionado sobre os gradien
o Grupo P foi centrifugado por 20min a 700xg e 0 MP por 5 min a 700xg, ambos seguidos de uma segunda centrifugacao por 5min a 700xg:
CCOs foram divididos aleatoriamente entre os tratamentos, P (n=830) e MP (n=897), inseminados e mantidos por 18h no meio de FIV, Ap6s ~
transferidos para 0 meio de cultivo (SOFaa) e incubados por 7 dias, a 390C e 5% de C02. As avaliacoes da clivagem foram efetuadas em D2
= Oia da FIV) e do rendimento embrionario global (embrioes produzidos/ov6citos inseminados) em 07. Para 0 trabalho, foram realizadas 11 ro
de PIV. Os embrioes destinados a sexagem por PCR foram separados em 08, P (n=115) e MP (n=102). A integridade da membrana esper
foi avaliada utilizando 0 diacetato de 6-carboxifluoresceina (FDA) com 0 iodeto de propideo (IP) e a integridade de acrossoma, pelo isoticianat
f1uoresceina (FITC) com peanut agglutinin (PNA) (Molecular Probe®, Eugene, Oregon, USA), antes (Grupo eontrole) e ap6s a passagem p
gradientes (3 repeticoes). Para comparacao do rendimento global de embrioes e da proporcao sexual, com a esperada de 50%, foi utiliza
teste qui-quadrado. As caracteristicas do semen foram analisadas por one-way ANOVA utilizando 0 procedimento General Linear Models (GL
o teste de Tukey foi utilizado para detectar diferencas entre as medias .. 0 Grupo P apresentou taxa de clivagem superior ao do MP (70.4% vef
65.8%; P<0,05), porem nao houve diferenca entre os grupos no rendimento embrionario global (19.2% P versus 16.3% MP). Nao houve difere
do grupo controle para os grupos P e MP quanta a integridade de membrana e acrossoma. Na proporcao sexual, os grupos P e MP n .•.
apresentaram diferenca da proporcao esperada de 50%. Os resultados demonstram nao haver influencia do volume e do tempo de centrifuga~(j
na utilizac§o do Gradiente de Percoll, quanta aos parametros avaliados.
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o objetivo deste estudo foi avaliar 0 efeito cumulativo de diferentes doses de somatotropina recombinante bovina (rbST; Boostin®, Schering-
Plough) na quantidade e qualidade de complexos cumu/us-06cito (CCOs) obtidos in vivo de vacas lactantes da raca Guzolando e seu efeito na
produ~o in vitro de embrioes (PIV). Para tanto, foram selecionadas 14 femeas multiparas 1/2 sangue Guzolando, aos 67,3 ± 16,5 dias de
lactacao, delicas, com condicao corporal de 3,3 ± 0,2 e idade de 6,6 ± 0,4 anos. As temeas foram alocadas aleatoriamente em tres grupos
experimentais (Controle, 250 mg e 500 mg rbST) e submetidas a seis secoes de aspiracao folicular in vivo (ovum pick up, OPU) em intervalos de
14 dias. Seis dias antes de cada se~o de OPU foi administrado na prega caudal 1,5 mL de solu~o fisiol6gica (Controle, n=4), 250 mg de rbST
(n=5) ou 500 mg de rbST (n=5). Os ecos recuperados foram classificados morfologicamente em Graus I a IV (Leibfried & First,1979, J Anim Sci
48:76-86) e submetidos a PIV de embrioes, com as taxas de desenvolvimento in vitro ate m6rula compacta e blastocistos sendo avaliadas no Dia
6,5 de cultivo. Os dados relativos ao numero medio de ecos recuperados, CCOs viaveis (Graus I, II e III) e embrioes produzidos por se~o de
OPU-PIV/femea foram comparados pelo teste "tode Student, enquanto a proporcao de CCOs com base na qualidade morfol6gica e a taxa de
desenvolvimento embrionario no Dia 6,5 foram comparados pelo teste do X2, para p<0,05. Quando comparado ao grupo Controle, a administracao
de rbST nos grupos 250 mg e500 mg aumentou 0 numero medio de ceos totais (8,6 ± 1,6 VS.. 13,3 ± 1,5 e 11,3 ± 1,6) e de CCOs viaveis (5,8 ±
1,1 vs.. 7,6 ± 0,8 e 6,5 ± 0,8), para uma menor proporcao de CCOs viaveis '(66,7% vs.. 56,8% e 57,8%), respectivamente. Em adicao, os grupos
sob efeito de 250 mg e 500 mg rbST tiveram maior numero medio de CCOs de Grau III (5,3 ± 0,7 e 4,8 ± 0,6 VS .. 4,0 ± 0,7) e Grau IV (6,0 ± 1,0 e
4,8 ± 0,9 vs.. 2,9 ± 0,6) em comparacao ao controle, respectivamente. Nao obstante, apesar das diferencas favoraveis quanto ao numero medio e
desfavoraveis na qualidade dos ecos. nos grupos 250 mg e 500 mg de rbST em comparacao ao grupo Controle, as taxas de desenvolvimento
embrionario (80/227, 35,2%; 77/370, 36,0%; e 57/138, 41,3%) e as medias de embrioes viaveis por secao/doadora (2,7 ± 0,4; 2,6 ± 0,4; e 2,4 ±
0,4) foram semelhantes entre os grupos, respectivamente. Em conelusao, nossos resultados preliminares indicaram que a ap1icacaode 250 mg e
500 mg de rbST seis dias antes das OPUs em vacas Guzolando foiacompanhada de um maior numero de eeos com Iigeira diminuicao na
qualidade oocitaria que nao se traduziram em diferencas na eficiencia de produ~o de embrioes in vitro em nenhum grupo.


