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RESUMO 

SÁ FILHO, M. F. Efeito do tratamento com somatotrofina bovina recombinante 
(bST) na população folicular e na produção in vitro de embriões bubalinos. 
[Effect of recombinat bovine somatotropin on ovarian population and on vitro buffalo 
embryo production]. 2006. 98 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) - 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2006. 

Avaliou-se neste estudo o efeito do tratamento com somatotrofina recombinante 

bovina (bST) na população folicular, na taxa de recuperação e qualidade dos oócitos 

e na produção in vitro de embriões bubalinos. A hipótese foi de que o bST aumenta 

o número de folículos recrutados e a qualidade oocitária, melhorando a eficiência da 

técnica de aspiração folicular em fêmeas bubalinas. Foram utilizadas 10 novilhas 

bubalinas, sendo que o grupo bST (n=5) recebeu 500mg de bST em intervalos 

regulares, enquanto o grupo Controle (n=5) não recebeu tratamento adicional. 

Ambos os grupos foram submetidos a 10 sessões de aspiração duas vezes por 

semana. Foram quantificados o número total de folículos e o tamanho destes a cada 

sessão. Os oócitos recuperados foram quantificados e classificados de acordo com a 

sua qualidade (A, B, C, D, E), sendo os A+B+C considerados de boa qualidade. Os 

embriões produzidos foram vitrificados, e uma parte destes, transferidos em tempo 

fixo. Foram colhidas amostras de sangue para mensuração de IGF-I plasmático 

durante o estudo. O bST aumentou o número de folículos observados (12,2 vs. 8,7; 

p<0,05) e o número de oócitos recuperados (5,2 vs. 4,1; p=0,07), no entanto não 

afetou a qualidade destes, bem como a sua capacidade de desenvolvimento 

(p>0,05). Observou-se efeito significativo (p<0,05) de sessão de aspiração no 

número de folículos observados, de folículos aspirados e de oócitos recuperados. As 

concentrações plasmáticas de IGF-I não apresentaram efeito de tratamento 

(p>0,05), no entanto sofreram efeitos de sessão e também da interação entres 



sessão e tratamento (p<0,05). Obteve-se taxa de concepção de 10,53 % (2/19) após 

a inovulação dos embriões, gerando o nascimento de dois bezerros normais. Os 

resultados são sugestivos de que o tratamento com bST aumenta o número de 

folículos recrutados por onda de crescimento folicular, demonstrando seu potencial 

em aumentar a eficiência da técnica de aspiração folicular na espécie bubalina. 

Palavras-chave: OPU. IGF-I. Produção in vitro. Vitrificação. Bubalus bubalis.



ABSTRACT 

SÁ FILHO, M. F. Effect of recombinat bovine somatotropin on ovarian 
population and on vitro buffalo embryo production. [Efeito do tratamento com 
somatotrofina bovina recombinante (bST) na população folicular e na produção in 
vitro de embriões bubalinos.] 2006. 98 f. Dissertação (Mestrado em Medicina 
Veterinária) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2006. 

The aim of this experiment was evaluated the effect of recombinant bovine 

somatotropin (bST) on follicular population, oocyte recovery rates and quality, and on 

in vitro buffaloes embryo production. The hypothesis was that bST improves the 

number of follicles per follicular growth wave and oocyte quality, enhancing the 

results in buffalos females submitted to ovum pick-up programs. A total of ten heifers 

were assigned in two experimental groups (bST Group that received 500mg of bST in 

regular intervals and Control Group that did not received any additional treatment). 

Both groups were submitted to 10 OPU sessions twice weekly (every 3 or 4 days). 

The number of follicles and its diameters were recoded in all OPU. The oocytes 

harvest were counted and classified in five categories (A, B, C, D, E). The A+B+C 

categories were considered as good quality oocyte. The embryos produced were 

vitrified and some of these embryos were transferred of fixed time. Blood samples for 

IGF-I were obtained every once weekly. The bST improved the follicular population 

(12.2 vs. 8.7; p<0.05) and the number of oocytes per session (5.2 vs. 4.1; p=0.07), 

however the treatment did not affect the oocyte quality and its in vitro development 

capacity (p>0.05). A significant effect (p<0.05) of OPU session was observed in 

follicular population, number of aspirated follicles and number of oocyte recovered. 

The plasma IGF-I was not affected (p>0.05) by treatment, however presented a 

significant effect of OPU session and also of the treatment by OPU session 

interaction (p<0.05).  The conception rate was 10.5% (2/19) and two healthy and 

normal calves were born from transferred embryo. These results indicate the viability 



of bST treatment to improve the follicular recruitment and its potential application in 

buffaloes donors submitted to OPU programs. 

Key words: OPU. IGF-I. in vitro embryo production. Vitrification. Bubalus bubalis.
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1 INTRODUÇÃO 

 Nos últimos dez anos, o rebanho bubalino mundial apresentou taxa de 

crescimento de 7,8%, e, a produção de leite desta espécie aumentou 28,3% (FAO, 

2005). Atualmente a bubalinocultura é responsável por 12,4% da produção mundial 

de leite (FAO, 2005). Apesar desta expressiva participação produtiva no cenário 

mundial, existe reduzido número de búfalos selecionados zootecnicamente para a 

produção de leite e carne no Brasil e no mundo (RIBEIRO, 2002).

Atualmente somente o potencial genético masculino, através da inseminação 

artificial, é explorado com relativo sucesso no Brasil. No entanto, o potencial 

reprodutivo da fêmea poderia ser efetivamente multiplicado por biotécnicas da 

reprodução como transferência de embriões (TE) e a aspiração folicular associada à 

produção in vitro de embriões (BARUSELLI; CARVALHO, 2003). 

Programas de superovulação e transferência de embriões ainda não 

apresentam resultados que assegurem seu uso rotineiro em bubalinos (OHASHI et 

al., 2003), apresentando um pequeno número de embriões coletados por fêmea (1 a 

3; CARVALHO et al., 2002). Tais resultados decorrem principalmente de problemas 

relacionados à captação e/ou transporte dos oócitos pela tuba uterina (BARUSELLI, 

CARVALHO, 2003; MISRA et al., 1998). 

Devido aos baixos resultados dos programas de transferência de embriões 

em bubalinos a aspiração folicular guiada por ultra-som aliado à produção in vitro de 

embriões (OPU-PIV) mostra-se como uma das biotécnicas alternativas para o 

melhor aproveitamento do potencial genético feminino na espécie. 



INTRODUÇÃO 18

A técnica de OPU-PIV na espécie bubalina foi relatada pela primeira vez por 

Boni et al. (1994) e tem sido descrita por diversos autores, a partir de então (BONI et 

al., 1994, 1995, 1997, 1999; GALLI 1998; GUPTA et al., 2006; NEGLIA 2003; 

PAVASUTHIPAISIT et al., 1995). 

A OPU-PIV ainda apresenta alguns problemas na espécie bubalina, 

principalmente relacionados à baixa quantidade e qualidade dos oócitos obtidos por 

sessão de aspiração (GASPARINI 2002; GUPTA et al., 2006; NEGLIA, et al., 2003; 

OHASHI et al., 2003). 

Estes problemas são possivelmente devido a particularidades anatômicas 

e/ou fisiológicas da espécie bubalina, nas quais afetam a eficiência dos programas 

de OPU-PIV.  Os ovários de fêmeas bubalinas apresentam menor tamanho e peso 

que os de bovinos (VITTORIA et al., 1997). Danell (1987) observou, pela histologia 

ovariana, que existe uma população de 12,636 e 10,132 folículos primordiais em 

novilhas búfalas cíclicas e não cíclicas, respectivamente. Segundo este autor, o 

número é bastante reduzido quando comparado aos 150,000 folículos primordiais 

em novilhas bovinas (ERIKSON, 1966). O número de folículos > 1mm também difere 

entre as duas espécies, pois os bovinos possuem aproximadamente 90 folículos, 

enquanto que os búfalos apresentam apenas 46,3. Danell (1987) e Le Van Ty et al. 

(1989) descrevem que ovários bubalinos possuem somente 20% dos folículos 

antrais encontrados em ovários de bovinos. 

Outro aspecto importante para o sucesso da OPU-PIV é a qualidade dos 

oócitos recuperados. Le Van Ty et al. (1989) observaram alto grau de atresia da 

população folicular em bubalinos. Os oócitos bubalinos obtidos por aspiração 

folicular apresentam reduzido número de camadas de células do cumulus com baixo 
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grau de compactação, sendo que somente 38.4% dos oócitos são considerados 

aptos ao cultivo (OHASHI et al., 2003).

Neste sentido o desenvolvimento de estratégias que, promovam incremento 

na população folicular e que também melhorem a qualidade oocitária, são de grande 

importância para a incrementar a eficiência da OPU-FIV em fêmeas bubalinas.

A utilização da somatrotofina bovina recombinante (bST) para aumentar a 

produção de leite já foi relatada em bovinos (BAUMAN 1992) e outros ruminantes 

como ovinos (FERNANDES et al. 1995), caprinos (GALO et al.1997) e bubalinos 

(POLIDORI et al., 1997). Ainda, os reflexos de sua aplicação sobre a biologia 

reprodutiva das fêmeas têm sido alvo de diversos trabalhos publicados (BILBY et al. 

2004; GONG 2002; LUCY, 2000; MOREIRA et al. 2002a,b).

Devido a seus efeitos na população ovariana, na foliculogênese, na 

maturação oocitária e no desenvolvimento embrionário, o bST tem sido aliado a 

técnicas da reprodução. Existem relatos de sua utilização em programas de 

inseminação artificial em tempo fixo (MOREIRA et al., 2000), prévio a tratamentos 

superestimulatórios (BARUSELLI et al., 2003; GONG et al., 1996), no momento da 

inseminação de doadora ou do cio de receptoras de embrião bovinos (MOREIRA et 

al. 2002b), bem como previamente a programas de OPU-PIV em bovinos (BOLS et 

al., 1998; ROTH et al., 2002; TRIPP et al., 2000).

O tratamento com bST mostrou-se capaz de aumentar o número de folículos 

recrutados por onda de crescimento folicular (GONG, 2002; LUCY, 2000). Este efeito 

foi estudado em fêmeas taurinas (DE LA SOTA et al., 1993; GONG et al., 1991; 

GONG et al., 1993; LUCY et al., 1993), zebuínas (BURARTINI et al., 2000) e em 

fêmeas ovinas (JOYCE et aL., 2000). 
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O bST promove aumento na população folicular ao redor de 3 dias após a sua 

administração, sendo relacionado ao aumento dos níveis circulantes de hormônio do 

crescimento (GH), IGF-I e insulina (GONG, 2002). O IGF e a insulina promovem 

aumento da esteroidogênese das celulas da granulosa (GONG et al., 1994; SPICER; 

CHAMBERLAIN; MACIEL, 2002). Estes hormônios atuam em sinergismo com as 

gonadotrofinas estimulando a proliferação das células da granulosa em folículos 

pequenos (GONG et al., 1993; SPICER; CHAMBERLAIN; MACIEL, 2002).

O bST estimula a expansão das células do cúmulus e a maturação nuclear 

dos oócitos, aumentando as taxas de fertilização (IZADYAR, 1998). Moreira et al.  

(2002b) relatam aumento na taxa de clivagem quando se acrescentou hormônio de 

crescimento (GH) no meio de maturação. Estes mesmos autores obtiveram uma 

maior produção embrionária quando se adicionou GH (24,8%) ou IGF-I (33,7%) no 

meio de cultivo em relação ao grupo controle (16,1%), comprovando os benefícios 

do GH e do IGF-I tanto na maturação oocitária quanto no desenvolvimento 

embrionário em bovinos.

Em búfalos, o IGF-I aumentou da taxa de clivagem dos oócitos quando foram 

maturados em meio suplementado com o fator de crescimento (PAWSHE; RAO; 

TOTEY, 1998). Os mesmos autores discutem que o IGF-I atua em sinergismo com o 

FSH nas células da granulosa estimulando a multiplicação celular, a 

esteroidogênese e a síntese proteica.

A utilização do tratamento com bST em programas de aspiração folicular tem 

demonstrado eficiência no aumento do número de folículos disponíveis para serem 

aspirados (BOLS et al., 1998; TRIPP et al., 2000), bem como na qualidade dos 

oócitos recuperados (PAVLOK et al., 1996; ROTH et al., 2002). 
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Devido à menor população folicular e à baixa qualidade oocitária inerente à 

espécie bubalina este experimento procurou avaliar o efeito do tratamento com bST 

na população folicular, na qualidade e na taxa de obtenção in vivo de oócitos e na 

produção in vitro de embriões bubalinos.
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2 OBJETIVOS 

 Avaliar o efeito do tratamento com bST na população folicular de fêmeas 

bubalinas submetidas a aspiração folicular. 

 Comparar a eficiência de programas de aspiração folicular e de produção in vitro

de embriões em fêmeas bubalinas tratadas ou não com bST. 

 Mensurar as concentrações plasmáticas de IGF-I de acordo com o tratamento. 

 Verificar a eficiência de programas de transferência de embriões em tempo fixo 

em fêmeas bubalinas utilizando embriões produzidos in vitro e vitrificados. 
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3 HIPÓTESE DO TRABALHO 

A hipótese desse trabalho é de que o tratamento com bST aumenta o número 

de folículos recrutados por onda de crescimento folicular e a qualidade oocitária, 

melhorando a eficiência da técnica de aspiração folicular in vivo em fêmeas 

bubalinas por aumentar o número de folículos aspirados, o número de oócitos 

recuperados bem como sua capacidade de desenvolvimento in vitro.

3.1 MODELO HIPOTÉTICO GRÁFICO 

OPU
+

bST

OPU
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

4.1 ASPIRAÇÃO FOLICULAR GUIADA POR ULTRA-SOM 

4.1.1 Histórico 

O primeiro relato de nascimento de animais gerados por fertilização in vitro foi 

feito por Chang (1959) em coelhos. Em bovinos o primeiro nascimento ocorreu em 

1981 (BRACKETT et al., 1982).  

Diversas técnicas foram desenvolvidas para a obtenção repetida de oócitos 

de fêmeas vivas. A utilização da laparoscopia para esta finalidade promove altas 

taxas de recuperação oocitária, no entanto apresenta a desvantagem de ser um 

procedimento invasivo e laborioso.  Alem disso, a laparoscopia pode levar a 

formação de aderências e também aumenta o risco de peritonite (BOLS, 2001). 

O primeiro relato do uso da técnica de punção folicular orientada por ultra-

som para a recuperação de oócitos bovinos foi feito por Callesen et al. (1987). Estes 

autores utilizaram novilhas superestimuladas e realizaram a punção folicular no final 

do período pré-ovulatório (60-65 horas após a administração de prostaglandina). 

Neste mesmo estudo os autores utilizaram um ultra-som de 3,5 Mz e uma guia de 

punção, realizando a punção folicular de maneira transcutânea. Os ovários foram 

posicionados contra a parede abdominal na região sacro-isquiática, por palpação 

retal, resultando em 42% de taxa de recuperação. 
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Em 1988, Pieterse et al., modificaram a técnica de punção transvaginal 

guiada por ultra-som, originalmente proposta para humanos (COHEN et al., 1986; 

DELLENBACH et al., 1984; LENZ et al., 1987), para ser empregada na espécie 

bovina. Esta metodologia apresentou-se pouco invasiva e de alta repetibilidade 

(PIETERSE et al., 1991, 1992), sendo posteriormente denominada “Ovun Pick-Up” 

(OPU). As potencias vantagens técnicas e econômicas levaram a uma rápida 

difusão da OPU entre os diversos grupos de pesquisa (GALLI et al., 2001).  

Em fêmeas bubalinas, o primeiro relato da utilização da OPU foi em 1993 por 

Boni et al. (1994). Os autores testaram a utilização de FSH na aspiração folicular de 

fêmeas Mediterrâneas em anestro. Desde então, a técnica tem sido aplicada com 

relativo sucesso em fêmeas bubalinas por diversos autores (BONI et al., 1995, 1997, 

1999; GALLI 1998; GUPTA et al., 2006; NEGLIA et al., 2003, 2004; 

PAVASUTHIPAISIT et al.,1995). 

4.1.2 Fatores relacionados ao sucesso da aspiração folicular 

Os principais fatores que controlam o sucesso da aspiração folicular 

transvaginal podem ser dividos em fatores mecânicos (aparelho de ultra-som, 

procedimento de aspiração, pressão de aspiração ou tipo de agulha) e fatores 

biológicos (raça, espécie ou idade da doadora, pré-estimulação hormonal ou fase do 

ciclo estral na qual se realiza a aspiração folicular).  
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4.1.2.1 Aspectos mecânicos relacionados à aspiração folicular 

Um sistema de aspiração folicular apresenta três partes principais: 1) 

Aparelho de ultra-som; 2) Bomba de vácuo e 3) Sistema de guia e agulhas, 

conectados a um recipiente coletor dos oócitos. 

4.1.2.1.1 Aparelho de Ultra-som 

Em programas de aspiração folicular e na reprodução assistida em bovinos 

são utilizados diversos tipos de transdutores mecânicos ou eletrônicos. Suas 

freqüências variam de 3 a 8 MHz, sendo que a escolha varia de acordo com a 

profundidade das estruturas a serem visualizadas, bem como o grau de definição 

exigido para uma boa eficiência do procedimento (VIANA 2002). 

Especificamente para aspiração folicular guiada por ultra-som as 

metodologias desenvolvidas foram propostas utilizando transdutores tanto lineares 

como convexos, com freqüências variadas, existindo relatos da utilização de 

transdutores de 5,0 MHz (GIBBONS et al., 1994; LOONEY et al., 1994; PIETERSE 

et al., 1988); 6,5 MHz (BONI et al., 1997; FRY et al., 1997; KRUIP et al., 1994) e 7,5 

MHz (BOLS et al., 1995; KRUIP et al., 1991; SENEDA et al., 2003; VAN DER 

SCHANS et al., 1991). A simples variação da freqüência do transdutor pode alterar a 

taxa de recuperação dos oócitos devido principalmente a melhor visualização 

(melhor definição das bordas) como se pode observar quando se utilizam aparelhos 
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com maior freqüência (HASHIMOTO et al., 1999). Tais diferenças na resolução da 

imagem podem ser mais significativas principalmente em função da experiência do 

operador do equipamento (FRY et al., 1997; VAN DER SCHANS et al., 1991). 

Em fêmeas bubalinas também foi relatada a influência da qualidade da 

imagem da imagem ultra-sonográficao nos resultados obtidos em programas de 

aspiração folicular (OHASHI et al., 2002). Neste estudo, estes autores relatam que 

melhores resultados foram obtidos com a utilização de sondas eletrônicas de 7,5 

MHz (13,7±4,6) em relação ao uso de sondas mecânicas (2,12±0,4) de mesma 

freqüência.  

4.1.2.1.2 Pressão de Vácuo  

Os sistemas de recuperação de oócitos in vivo por aspiração folicular 

baseiam-se na aspiração dos complexos-cumulus-oócitos (CCOs), após perfuração 

da parede folicular, utilizando–se pressão negativa gerada por bomba de vácuo. A 

pressão utilizada deve ser eficiente para recuperar a maior quantidade de CCOs 

sem comprometer a sua qualidade, principalmente no que diz respeito ao número de 

camadas de células do cúmulus ao redor do oócitos. 

No entanto, a pressão negativa efetivamente aplicada no folículo aspirado 

depende de uma complexa série de interações, envolvendo o tamanho do folículo 

puncionado, a característica do circuito de vácuo (aberto ou fechado), o diâmetro, 

comprimento e tipo de bisel da agulha de punção, o diâmetro e comprimento do tubo 

utilizado entre a agulha e o recipiente de recuperação, o tipo de conexão entre as 
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diferentes partes do sistema e as diferenças de alturas entre a fonte de vácuo e o 

ponto de punção (BOLS et al., 1996 e 1997; FRY et al., 1997; HASHIMOTO et al., 

1999; HORNE et al., 1996). O resultado final determinará a pressão efetiva na 

extremidade da agulha, a velocidade do fluxo do sistema e outros fatores mecânicos 

capazes de influenciar a eficiência na recuperação e na preservação da integridade 

dos oócitos (VIANA, 2002). 

Várias pressões de vácuo têm sido utilizadas em procedimentos de punção 

folicular, variando entre 30 a 400 mmHg (BOLS et al., 1996). Pressões entre 50 e 

100 mmHg são as mais freqüentemente utilizadas, que correspondem a 

aproximadamente a 5 a 40 ml de água por minuto, dependendo do diâmetro da 

agulha (BOLS et al., 1996; FRY et al., 1997). O aumento da pressão de vácuo 

resulta em aumento na taxa de recuperação, entretanto pressões acima de 80 

mmHg promovem aumento significativo no número de CCOs parcialmente ou 

totalmente desnudos (BOLS et al., 1996; FRY et al., 1997; HASHIMOTO et al., 

1999).

Os efeitos mecânicos da pressão de vácuo sobre os CCOs variam de acordo 

com o estado fisiológico do folículo aspirado (BOLS et al., 1996; HORNE et al., 

1996). Folículos pré-ovulatórios ou em elevado grau de atresia promovem a 

obtenção de CCOs com graus variados de expansão, e a menor coesão entre as 

células do cumulus, aumentando a possibilidade de sua desconexão durante a 

aspiração folicular (VIANA, 2002).

Elevadas pressões de aspiração são altamente prejudiciais à eficiência dos 

programas de aspiração folicular. Pressões excessivas, particularmente entre 70 e 

130 mmHg, causam o desnudamento dos oócitos obtidos, diminuindo a taxa de 

produção embrionária (BOLS et al., 1996). 
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Em fêmeas bubalinas (Swamp buffaloes) também foi relatada a influência da 

utilização de diferentes pressões de vácuo (60, 80 e 100 mmHg) em programas de 

aspiração folicular (THECHAKUMPHU et al., 2004). Neste estudo os autores 

utilizaram novilhas superestimuladas e, para a aspiração folicular, agulha longa (34,5 

cm) de 17 gauge (G) de diâmetro. Os autores não observaram diferenças na taxa de 

recuperação utilizando 60 (81,2%; 69/85), 80 (79,1%; 57/67) ou 100 mmHg (90,3%; 

93/103). Ainda, a qualidade dos oócitos recuperados não foi afetada pelas diferentes 

pressões de aspiração, no entanto independente da pressão utilizada, 50% dos 

oócitos recuperados foram classificados como sendo desnudos, degenerados ou 

zonas pelúcidas “free”.

4.1.2.1.3 Tipo de agulha 

Agulhas de calibres entre 17G (diâmetro interno de aproximadamente 2mm) e 

de 21G (diâmetro interno de aproximadamente 0,45mm) e comprimentos variados, 

descartáveis ou não, são normalmente utilizadas para aspiração folicular em bovinos 

(VIANA, 2002). A utilização de calibres de agulhas menores que 21G e maiores que 

17G dificultam sua aplicação devido à impossibilidade de colher CCOs intactos ou 

pela dificuldade na aspiração de folículos de menor diâmetro (HASHIMOTO et al., 

1999). As agulhas de maiores diâmetros (17 e 18 G) são mais rígidas e, portanto, 

menos sujeitas a entortar durante a manipulação do ovário (FRY et al., 1997), no 

entanto podem causar maiores danos no parênquima ovariano (VIANA, 2002).
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O calibre interno é a característica mais importante da agulha de punção, pois 

está diretamente relacionado à velocidade do fluxo do fluido, ao volume de espaço 

morto e à ocorrência de turbulência no sistema de aspiração (VIANA, 2002). 

Alterações na velocidade do fluxo ou o aumento da turbulência no sistema podem 

influenciar a taxa de recuperação, a qualidade e a capacidade de desenvolvimento 

in vitro dos oócitos recuperados (BOLS, 1996, 1997; FRY et al., 1997). Agulhas de 

menor calibre são menos sujeitas à variação na velocidade de fluido aspirado por 

minuto do que agulhas com calibre interno maior (BOLS et al., 1996). O diâmetro e o 

comprimento da agulha apresentam uma relação direta e inversa à velocidade do 

fluxo aspirado (HORNE et al., 1996). 

Agulhas de menor diâmetro resultam na recuperação de maior percentual de 

CCOs de melhor qualidade, e menor percentual de oócitos total ou parcialmente 

desnudos (BOLS et al., 1996; HASHIMOTO 1999). A possível explicação para estes 

resultados seja de que o movimento dos fluidos em agulhas de menor diâmetro é 

mais lento e laminar resultando em menor turbulência (HORNE et al., 1996). A 

utilização de agulhas maiores, mesmo aplicando menores pressões de vácuo, levam 

a diferenças na velocidade do fluxo entre o centro e a periferia do lúmen destas 

gerando forças mecânicas sobre os CCOs (VIANA, 2002). 

Outro aspecto a ser considerado na escolha tipo de agulha para aspiração 

folicular é o tamanho do bisel da agulha. Bols et al. (1997) testaram o efeito de 

diferentes pressões de vácuo (50, 70, 90, 110 e 130 mmHg) em agulha de 20 G com 

bisel curto ou longo. Neste estudo as agulhas de bisel longo promoveram maiores 

taxas de recuperação quando se utilizou a mesma pressão de vácuo. Este achado 

rejeitou a hipótese inicial de que agulhas de bisel curto promoveriam melhores 

resultados. Uma das possíveis explicações poderia ser de que no momento da 
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perfuração da parede folicular, agulhas mais afiadas (bisel longo) ocasionam menor 

pressão intrafolicular, reduzindo o risco de perda de fluido folicular entre a parede do 

folículo e a agulha (HORNE et al., 1996). 

4.1.2.2 Aspectos biológicos relacionados à aspiração folicular 

4.1.2.2.1 Quantidade de folículos disponíveis para aspiração 

O número de folículos primordiais ao nascimento em bovinos é altamente 

variável (ERICKSON, 1966). Esta alta variação entre os indivíduos, no número de 

folículos da “reserva ovariana”, causa uma alta variabilidade no número de folículos 

recrutados por onda de desenvolvimento folicular (ERICKSON, 1966). Existe uma 

alta repetibilidade (95%) entre o número de folículos recrutados por onda de 

crescimento folicular (BONI et al., 1997; BURNS et al., 2005). Esta questão é 

especialmente importante, pois em bovinos o elevado número de folículos antrais 

está relacionado à resposta a tratamentos superestimulatórios (CUSHMAN et al., 

1999; KAWAMATA 1994; TANEJA et al., 2000), ao número de oócitos recuperados 

por sessão de aspiração, bem como a competência de desenvolvimento in vitro 

destes oócitos (TANEJA et al., 2000).

Sabe-se que o hormônio do crescimento (GONG et al., 1993) e o IGF-I 

(CAMPBELL et al., 1995) promovem o desenvolvimento de folículos antrais. As 

variações destes hormônios podem explicar a alta variabilidade no número de 
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folículos pequenos (3mm) durante as ondas de desenvolvimento folicular em bovinos 

(BURNS et al., 2005). Todavia, as concentrações de IGF-I parecem ser semelhantes 

em bovinos (Bos taurus) com alto ou baixo número de folículos recrutados por onda, 

sugerindo outros mecanismos complementares para a determinação do número de 

folículos recrutados por onda (BURNS et al., 2005). 

Diversas diferenças específicas quanto à anatomia e fisiologia ovariana da 

espécie bubalina podem influenciar o sucesso dos programas de aspiração folicular. 

Os ovários de fêmeas bubalinas apresentam menor tamanho e peso quando 

comparados com os de bovinos (2,5 cm vs. 3,7 cm de comprimento; 3,9g vs. 8,5g de 

peso, respectivamente (VITTORIA et al., 1997). Danell (1987) observou, pela 

histologia ovariana, que existe uma população de 12,636 e 10,132 folículos 

primordiais em novilhas búfalas cíclicas e não cíclicas, respectivamente. Segundo 

este autor, o número é bastante reduzido quando comparado aos 150,000 folículos 

primordiais em novilhas bovinas (ERIKSON, 1966). O número de folículos > 1mm 

também difere entre as duas espécies, pois os bovinos possuem aproximadamente 

90 folículos, enquanto que os búfalos apresentam apenas 46,3. Danell (1987). Le 

Van Ty et al. (1989) também observaram a existência de menor número de folículos 

antrais na espécie bubalina que na espécie bovina. Estes autores notaram que os 

ovários de bubalinos possuem 20% dos folículos antrais encontrados nos ovários de 

bovinos (47,5  23,8 vs 233,0  95,8; P< 0.002).

Baruselli et al. (1997) observaram em fêmeas bubalinas uma média de 7,6 

folículos recrutados por fêmea durante a primeira onda de desenvolvimento folicular. 

Kumar et al. (1997) observaram a presença de 5,20±0,97 folículos por ovário 

derivado de matadouro de fêmeas bubalinas. Ohashi et al. (2003) citam reduzido 

número de folículos (4,5±1,9) por ovário obtido derivado matadouro de fêmeas 
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bubalinas quando comparados aos obtidos de fêmeas zebuinas (8,7±5,9). Os 

mesmos autores também relatam um menor número de oócitos recuperados por 

ovário de fêmeas bubalinas (2,2±1,1) do que de fêmeas bovinas (4,1±2,3).

Em um trabalho recente realizado em fêmeas bubalinas (Murrah), Gupta et al. 

(2006) observaram um reduzido número de folículos ovarianos (3,7±0,3) em fêmeas 

ciclando submetidas à aspiração folicular uma vez por semana. Neste mesmo 

estudo, apesar dos autores obterem satisfatória taxa de recuperação (68%) a média 

de oócitos recuperados por sessão de aspiração foi somente 2,0±0,3. 

4.1.2.2.2 Competência oocitária na aspiração folicular 

O cultivo in vitro possibilita que os oócitos expressem somente seu próprio 

potencial de desenvolvimento, de maneira que a produção de embriões in vitro é 

limitada pelas características iniciais dos oócitos cultivados (SIRARD, 2001) visto 

que nos bovinos, o genoma embrionário somente assume o controle do 

desenvolvimento embrionário após alguns ciclos celulares depois da fertilização 

(transição materno-zigótica). O desenvolvimento embrionário inicial depende da 

quantidade de RNAm e RNAr armazenado no citoplasma do próprio oócito durante o 

seu desenvolvimento [maturação citoplasmática (HENDRIKSEN et al., 2000)]. 

Diversos trabalhos demonstram a correlação entre o diâmetro folicular, o 

diâmetro do oócito e a competência oocitária (BLONDIN, SIRARD, 1995; FAIR et al., 

1995; LONERGAN et al., 1994; PAVLOK et al., 1992). O oócito somente adquire a 

capacidade de realizar a ativação nuclear a partir de 110 m, o que corresponde a 
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um folículo de aproximadamente de 3mm de diâmetro (HYTTEL et al., 1997). Sendo 

assim, o oócito gradualmente adquire a capacidade de sofrer a maturação, meiose e 

manter o desenvolvimento embrionário inicial (HYTTEL et al., 1997). A capacidade 

de progressão da meiose in vitro aumenta de 21,2% para 80,7% quando se utilizam 

oócitos com 120 m em relação aos com diâmetro inferiores a 100 m (FAIR et al., 

1995).

Em fêmeas bubalinas, as taxas de fertilização, clivagem e desenvolvimento 

embrionário são aumentadas quando os CCOs são obtidos de folículos grandes 

(>8mm) em relação aos obtidos de folículos médios (3-8mm) e pequenos (>3mm; 

RAGHU et al., 2002), sendo que oócitos derivados de folículos médios promovem 

melhores resultados em relação aos de folículos pequenos. Neste mesmo estudo os 

autores observaram relação entre o diâmetro do oócito e a taxa de produção de 

blastocistos. A média do diâmetro dos oócitos obtidos em diferentes diâmetros 

foliculares foi de 146,4µm, porem maiores taxas de blastocistos foram obtidas 

quando os oócitos alcançavam tamanhos superiores a 145 µm. Em outro estudo, 

Yousaf e Chohan (2003), sugerem que a capacidade oocitária em alcançar a 

maturação nuclear é dependente do diâmetro folicular e que os melhores resultados 

são obtidos quando se utiliza a punção de folículos com >4 mm de diâmetro. 

Apesar do diâmetro folicular ser normalmente utilizado como indicativo de 

capacidade de desenvolvimento in vitro em bovinos, a maioria dos CCOs coletados 

de folículos de 2 a 6mm não são capazes de produzir blastocistos (BRACKET; 

ZUELKE, 1993). A aspiração folicular durante fases aleatórias do ciclo estral, pode 

gerar até 85% de oócitos atrésicos, já que o período de total eliminação do oócito 

leva ao redor de 1 a 2 semanas (KRUIP et al., 1982). Portanto, a aspiração de 

folículos de mesmo diâmetro pode gerar diferentes resultados devido as grandes 
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variações dos momentos fisiológicos (desenvolvimento ou atresia) dos oócitos 

obtidos (VASSENA et al., 2003).  

Diversos estudos têm demonstrado a influência do momento da onda de 

desenvolvimento folicular tanto na taxa de recuperação oocitária como na eficiência 

da produção embrionária (HENDRIKSEN et al., 2004; MACHATKOVA et al., 2000, 

2004; SENEDA et al., 2001; VASSENA et al., 2003;). O número de oócitos 

recuperados é maior quando a aspiração é realizada na fase de desenvolvimento 

inicial da primeira onda de crescimento folicular (MACHATKOVA et al., 2004). Este 

resultado provavelmente é decorrente do maior número de folículos pequenos 

(4mm), o que proporciona maiores taxas de recuperação (SENEDA et al., 2001). No 

entanto, as taxas de desenvolvimento in vitro de embriões são maiores quando os 

oócitos são obtidos na fase de platô ou início de dominância (HENDRIKSEN et al., 

2004; VASSENA et al., 2003;) em relação às fases tardias de dominância folicular.
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4.1.2.2.3 Efeito do intervalo entre aspirações 

O intervalo entre as subseqüentes aspirações influencia tanto a qualidade 

quanto a quantidade dos oócitos recuperados (MERTON et al., 2003). Após a 

aspiração dos folículos presentes no ovário a emergência da nova onda de 

desenvolvimento folicular é induzida em 1,5 dias (ADAMS et al., 1992). Um maior 

número de CCOs por sessão é coletado em intervalos de 7 dias em relação a 

intervalos de 3 ou 4 dias. Porém, a qualidade morfológica dos oócitos (número de 

células do cumulus) é melhor quando se empregam intervalos de 3 a 4 dias em 

relação aos de 7 dias (MERTON et al., 2003). 

Em um estudo recente realizado em vacas Gir sob condições tropicais, Viana 

et al. (2004) relatam que o intervalo entre aspirações a cada 7 dias ou de 3 a 4 dias 

não afeta a quantidade de folículos puncionados (12,1±0,6 vs 11,6±0,6, 

respectivamente). Os mesmos autores observaram que o intervalo de 7 dias 

aumenta (p<0,01) o número de oócitos obtidos por sessão (9,0±0,8a vs. 7,0±0,4b,

respectivamente), resultando em maior (p<0,01) taxa de recuperação (74,3% vs. 

59,0%, respectivamente). Ainda neste trabalho, os autores observaram maior 

porcentagem de oócitos selecionados para produção in vitro (p<0,05) quando as 

aspirações foram realizadas intensivamente (82,3%, 541/657) comparado com 

intervalos de 7 dias (71,4%, 418/564), bem como uma maior produção embrionária 

(31,8% vs. 21,6%, respectivamente). 

Ainda, outros autores não observaram diferenças na utilização de diferentes 

intervalos entre aspirações na quantidade dos oócitos recuperados (BROADBENT et 

al., 1997; GARCIA; SLAHEDDINE 1998; GIBBONS et a., 1994). Broadbent et al. 
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(1997) não observaram diferenças no número de folículos visualizados (9,1±0,63 vs 

8,3±0,85), no número de folículos aspirados (5,9±0,56 vs 6,2±0,69), no número de 

oócitos recuperados (1,7±0,27 vs 1,9±2,0) e na taxa de recuperação (29,4±2,4 vs 

30,4±2,4%) entre animais aspirados em intervalos de uma ou duas vezes por 

semana.

4.2 EIXO SOMATOTRÓPICO E A REPRODUÇÃO 

O eixo somatotrópico é constituído pelo hormônio do crescimento (GH), o 

receptor do GH (GHR), o fator semelhante à insulina tipo-1 (insulin growth factor-1; 

IGF-I), as proteínas carreadoras de IGF (IGFBP), e os receptores de IGF, sendo este 

eixo essencial para diferenciação e desenvolvimento de diversas células e tecidos 

(RADCLIFF et al., 2004). 

Diversos estudos têm investigado as influências do eixo somatotrópico sobre 

as funções ovarianas, principalmente visando sua ação no eixo hipotálamo-

hipofisário, modulando a secreção de gonadotrofinas, bem como, mais 

recentemente, sua própria ação sob as gônadas (ARMSTRONG et al., 2001; BILBY 

et a., 2004; GONG, 2002; HUNTER et a., 2004; LUCY, 2000). Atualmente, é 

considerado evidente que o GH e o IGF-I podem exercer efeitos estimulatórios e/ou 

sinérgicos em diferentes níveis do eixo hipotálamo-hipofisário-gonadal, no trato 

reprodutivo, na genitália externa e na glândula mamária (CHANDRASHEKAR; 

ZACZEK; BARTKE, 2004). Sendo assim, o GH é considerado importante modulador 
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das funções reprodutivas, e essencial para a reprodução das fêmeas (HULL; 

HARVEY, 2001). 

4.2.1 Insulin Growth Factor-I (IGF-I)

O fator semelhante à insulina do tipo 1 (Insulin-like growth factor–I) é um 

polipeptídio com 70 aminoácidos que exerce efeitos no desenvolvimento periférico, 

de diferenciação celular e da própria sobrevivência de diversas células e tecidos do 

organismo (DAFTARY; GORE, 2005).

No metabolismo corporal, o IGF-I possui ações autócrinas, parácrinas e 

endócrinas, apresentando, além da estrutura, funções semelhantes às da insulina, 

tais como promover aumento na captação de glicose e atividade de síntese proteica 

(RUCKEBUSCH; PHANEUF; DUNLOP, 1991). O IGF-I é um potente agente 

mitogênico em resposta ao estímulo de GH (COHICK, 1998), sendo que a maior 

parte do IGF-I circulante tem origem a partir da síntese hepática (LUCY, 2000). No 

entanto, vale a pena ressaltar que as ações do IGF-I muitas vezes não são 

derivadas somente após o estímulo do GH por via hepática, e sim pelo próprio IGF-I 

exercendo funções autócrinas e/ou parácrinas sobre diversas células somáticas, 

como nas gônadas (CHANDRASHEKAR; ZACZEK; BARTKE, 2004). 

Nas diferentes espécies, o GH e o IGF-I podem exercer ações como controle 

da liberação de GnRH pelo hipotálamo, liberação de gonadotrofinas pela pituitária, 

número de receptor para gonadotrofinas nas células da granulosa 

(CHANDRASHEKAR; ZACZEK; BARTKE, 2004). 
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O IGF-I promove a proliferação ou diferenciação das células da granulosa de 

acordo com o grau de desenvolvimento folicular (MONGET et al., 2002). Estes 

autores discutem que possivelmente existe uma capacidade intrínseca das células 

da granulosa em responder a estimulação pelo IGF-I e que esta capacidade deve 

sofrer alterações durante o desenvolvimento do folículo.  Em bovinos o IGF-I tem a 

função de aumentar a sensibilidade de folículos antrais pequenos (5mm) à 

gonadotrofinas, principalmente na transição do estádio de independência para 

dependência gonadotrófica. 

Em búfalos, a adição de IGF-I no meio de maturação in vitro promove 

estimulo à maturação oocitária, atuando tanto em sinergismo com o FSH como no 

controle parácrino e autócrino nas células da granulosa. Estes fatores associados 

promovem aumento da atividade mitogênica, da esteroidogênese e da síntese 

protéica (PAWSHE; RAO; TOTEY, 1998). 

A expressão de IGF-I nas células da granulosa de bovinos ainda é 

controversa (HUNTER et al., 2004). Em ovinos e bovinos a expressão ovariana de 

IGF-I parece não apresentar níveis significantes (MONGET et al., 2002).  Alguns 

trabalhos demonstram a presença ou não de expressão IGF-I nas células da 

granulosa de folículos antrais, bem como nos folículos pré-antrais de ovinos e 

bovinos (LEEUWENBURG et al., 1996; SPICER; ECHTERNKAMP, 1995; SCHAMS 

et al., 2002; YUAN et al., 1998). A expressão do ligante para IGF-I parece ser restrita 

as células do compartimento somático (células da Teca e da Granulosa) do folículo, 

sugerindo que o IGF-I atue de maneira autócrina e parácrina sobre o complexo-

cúmulus-oócito (NUTTINCK et al., 2004). 

A expressão do receptor do tipo I aumenta de acordo com o desenvolvimento 

de folículo primário a folículos antrais gonadotrófico-dependentes (WANDJI 
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PELLETIER; SIRARD, 1992). Este aumento na expressão do receptor do Tipo I 

coincide com o aumento da expressão de receptores para FSH e LH dos folículos 

(MONGET et al., 2002).

4.3 SOMATROTOFINA BOVINA RECOMBINANTE (BST) 

A somatrotopina bovina recombinante utilizada para aumentar a produção de 

leite com a aplicação de 500mg de bST em intervalo de 14 dias tem aumentado a 

produção de leite ao redor de 3 a 5 kg/ dia (BAUMAN et al.,1992; HARTNELL et al., 

1991). O uso do bST para fins produtivos também já foi relatado em outras espécies 

como a ovina (FERNANDES et al. 1995), a caprina (GALO et al.1997), bem como a 

bubalina (POLIDORI et al., 1997). 

A administração exógena de bST aumenta a síntese hepática de IGF-I e 

conseqüentemente sua concentrações plasmáticas (GONG et al, 1991; MCGUIRE et 

al., 1992). As mudanças nas concentrações sanguíneas das IGFBPs podem 

modificar as ações do IGF-I, através do aumento ou da diminuição de sua 

disponibilidade no sangue ou nos tecidos (CLEMMONS, 1998). Além disso, o 

aumento da síntese e secreção do IGF-I aumenta a atividade de diversas rotas 

metabólicas, tais como a gliconeogênese e a lipólise (ETHERTON; BAUMAN, 1998).  

Na reprodução de bovinos, o tratamento com bST tem aumentado a 

fertilidade de vacas de leite de alta produção submetidas à inseminação artificial em 

tempo fixo (MOREIRA et al., 2000; MOREIRA et al., 2001; SANTOS et al., 2004), 

bem como em vacas consideradas como sub-férteis (MORALES-ROURA et al., 
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2001) e também aumentado a eficiência de programas de transferência de embriões 

(MOREIRA et al., 2002a). Estes efeitos são atribuídos principalmente aos efeitos 

positivos do GH e do IGF-I na fertilização e no desenvolvimento embrionário 

(MOREIRA et al., 2002a, 2002b). O tratamento com bST em vacas altera o 

desenvolvimento folicular (KIRBY et al., 1997; LUCY et al., 1994), bem como a 

atividade luteal (LUCY et al., 1994). 

Em fêmeas bubalinas o tratamento com bST foi associado a programas de 

superovulação e transferência de embriões (BARUSELLI et al., 2003). Os autores 

observaram efeito da administração de bST no número de folículos recrutados 

(15,6±3,7 vs. 12,4±3,6), na taxa de ovulação (55,0 vs. 38,2%), bem como no número 

de estruturas recuperadas (5,1±6,8 vs. 1,6±1,7) em relação ao grupo Controle, 

respectivamente.

No entanto, vale a pena ressaltar a existência de relatos sobre uma possível 

superstimulação de IGF-I levando a efeitos deletérios na reprodução de bovinos 

(ARMISTRONG et al., 2001; 2002; BILBY et al., 2004; MCCAFFERY et al., 2000). 

Novilhas e vacas com nutrição adequada apresentam normalmente elevados níveis 

plasmáticos de IGF-I, entretanto vacas com deficiência nutricional apresentam 

reduzidas concentrações de IGF-I. Esta mesma associação pode ser realizada entre 

vacas lactantes e não lactantes, na qual as vacas não lactantes apresentam níveis 

superiores de IGF-I em relação às lactantes (BILBY et al., 1999; DE LA SOTA et al., 

1993).  Bilby et al. (2004) citam que possivelmente existe um patamar no qual o GH 

e o IGF-I estimulam a performance reprodutiva, e quando este é ultrapassado 

podem-se reduzir as respostas reprodutivas. A superestimulação com IGF-I 

(ARMSTRONG et al., 2001) e também com insulina (ARMSTRONG et al., 2003) 

provoca efeitos deletérios ao desenvolvimento folicular e oocitário de bovinos. O 
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excesso de IGF-I in vivo ou in vitro prejudica o desenvolvimento de embriões de 

ratas (KATAGIRI et al., 1996, 1997).

4.3.1 bST e a população folicular

Inúmeros trabalhos tem demonstrado os efeitos do tratamento com bST 

alterando a população folicular (GONG, 2002). Este efeito foi estudado em bovinos 

taurinos (DE LA SOTA et al 1993; GONG; BRAMLEY; WEBB,1993; GONG et al., 

1991, LUCY et al., 1993; ROTH et al., 2002), em zebuínos (BURATINI et al., 2000; 

CARTER et al., 1998), como também em ovinos (JOYCE et al., 2000) e bubalinos 

(BARUSELLI et al., 2003). 

Buratini et al. (2000) relataram que o tratamento com 320mg de bST em 

novilhas Bos taurus indicus aumentou a concentração plasmática de IGF-I 

(P<0.001), resultando em um aumento de 36% do número de folículos pequenos 

(<5mm; P<0.001) quando comparado a novilhas tratadas com solução fisiológica. 

Joyce et al. (2000) observaram aumento no número de folículos pequenos (>2mm) e 

uma redução no número de folículos de médios (>0.25 a < 0.5mm) em ovelhas 

tratadas com bST. Lucy et al. (1993) relataram aumento na população de folículos 

de 3 a 9 mm (p<0.04) quando comparados a vacas tratadas com solução fisiológica.

Em fêmeas bubalinas o bST aumentou ao redor de 20% (15,6±3,7 Grupo bST 

vs. 12,4±3,6 Grupo Controle) no número de folículos >3mm recrutados após o 

tratamento com benzoato de estradiol e dispositivo intravaginal de progesterona em 

programas de superovulação e transferência de embriões (BARUSELLI et al., 2003).
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As mudanças na população de folículos médios (6-9mm) após o tratamento 

com bST são descritas de diferentes maneiras na literatura. Alguns estudos 

demonstraram aumento no número de folículos médios (DE LA SOTA et al., 1993; 

BILBY et al., 2004; KIRBY et al., 1997; LUCY et al., 1993) enquanto outros autores 

não observaram esta alteração (GONG et al., 1991, 1997; GONG, BRAMLEY, 

WEBB, 1993). Estes resultados demonstram que a resposta do bST pode ser 

alterada em virtude das condições nutricionais, bem como associado à lactação 

(GONG, 2002). 

Os efeitos do tratamento com bST no aumento da população folicular ocorre 

ao redor de 3 dias após a sua administração e está relacionado com o aumento dos 

níveis circulantes de GH, IGF-I e insulina (GONG, 2002).

Diversos estudos foram conduzidos para avaliar a importância relativa do GH, 

IGF-I ou da insulina no aumento do número de folículos recrutados por onda de 

crescimento folicular (BURATINI et al., 2000; GONG; BRAMLEY; WEBB, 1993; 

GONG et al., 1997; LUCY et al., 1993). 

Existe a associação temporal entre a aplicação de bST, o aumento na 

concentração de GH, IGF-I e insulina no sangue e, conseqüentemente, o incremento 

na população folicular (GONG; BRAMLEY; WEBB, 1993).  Gong et al. (1997) 

relatam que a administração de diferentes doses de bST em novilhas resultam em 

aumento das concentrações de GH, no entanto somente altas doses de bST foram 

associadas ao incremento das concentrações de IGF-I e insulina. Os autores 

somente observaram alterações na população folicular quando os animais 

apresentaram aumento nas concentrações de IGF-I e não quando somente houve 

aumento somente do GH (GONG et al., 1997). Deste modo, estes últimos autores 
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sugerem que o incremento na população folicular é mais associado a mudanças nas 

concentrações de IGF-I e insulina do que nas concentrações de GH. 

Lucy et al. (1993) observaram baixa expressão de receptor para somatotrofina 

em folículos ovarianos em bovinos. Kirby et al. (1996) não encontraram alterações 

na expressão de RNAm codificadores de IGF-I, IGFBP-2 e IGFBP-3 no ovário, útero 

e oviduto de bovinos após o tratamento com bST.

Estes estudos reforçam a hipótese de que o incremento na população folicular 

provavelmente não seja decorrente de efeitos diretos do bST no ovário e sim por 

alterações nas concentrações de IGF-I e/ou insulina. 

4.3.2 bST em programas de aspiração folicular

A utilização do tratamento com bST em programas de aspiração folicular 

ainda é controversa nos trabalhos descritos na literatura, porém sua utilização tem 

demonstrado eficiência em aumentar o número de folículos disponíveis para serem 

aspirados (BOLS et al., 1998; TRIPP et al., 2000), bem como a qualidade dos 

oócitos recuperados (PAVLOK et al., 1996; ROTH et al., 2002).

Pavlok et al. (1996) testaram o efeito de uma única administração de bST no 

número de folículos e na qualidade de oócitos recuperados após o abate dos 

animais 3 dias após o tratamento com bST. Os autores observaram que apesar do 

tratamento com bST não aumentar o número de folículos, o tratamento hormonal 

aumentou significativamente o número de oócitos de boa qualidade.
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Bols et al. (1998) avaliaram o efeito do tratamento bST durante um longo 

período em programas de aspiração folicular em novilhas de leite (Bos taurus). As 

novilhas (n=14) foram tratadas semanalmente com 640 mg de bST (SC) e 

submetidas à aspiração folicular duas vezes por semana, durante dez semanas. Os 

autores observaram aumento no número de folículos disponíveis para aspiração no 

grupo tratado com bST em relação ao grupo controle. No entanto o número médio 

de oócitos recuperados foi semelhante entre o grupo tratado (6,4 oócitos) e o grupo 

controle (6,0 oócitos). Os autores sugerem que possíveis alterações morfológicas 

nas células do cumulus induzidas pelo bST podem ter levado à dificuldade na 

remoção dos oócitos do interior dos folículos no momento da aspiração. 

Tripp et al. (2000) avaliaram o efeito do tratamento com bST em novilhas de 

corte (Bos taurus) submetidas a aspiração folicular a cada 7 dias. Os autores 

observaram aumento no número de folículos (9,7 vs. 6,8 folículos) quando os 

animais receberam o hormônio. No entanto, os mesmos não observaram incremento 

no número de oócitos recuperados (2,9 vs. 3,0), provavelmente pela menor taxa de 

recuperação obtidas nos animais suplementados com bST (30 vs. 44%).   
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

5.1 ANIMAIS E LOCAL DO EXPERIMENTO 

O experimento foi realizado no Campus da Faculdade de Medicina Veterinária 

e Zootecnia da Universidade Estadual Paulista de Jaboticabal (UNESP-Jaboticabal), 

localizada no município de Jaboticabal – SP. 

Foram utilizadas 10 novilhas Bubalus bubalis com idade entre 20 e 30 meses 

e peso corporal médio de 418,1± 35,2 Kg. As fêmeas foram previamente submetidas 

a exame com aparelho ultra-sonográfico e selecionadas de acordo com a presença 

de corpo lúteo, diâmetro médio de ambos os ovários (  2cm) e número de folículos 

(  8 por ovário). Todos os animais foram suplementados com mistura mineral e água 

ad libitum.
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5.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

O experimento foi delineado de forma inteiramente ao acaso, sendo os 

animais subdivididos homogeneamente em dois grupos experimentais (controle e 

tratamento) homogeneamente de acordo com peso, diâmetro médio dos ovários e 

pelo número de folículos. Desta maneira somente se esperava efeito de indivíduo e 

de tratamento sobre as variáveis dependentes.  Os animas de ambos os grupos 

foram submetidos a dez sessões de aspiração sucessivas em intervalos regulares 

de 3 e 4 dias (2 vezes por semana; Figura 1). 

Figura 1- Diagrama experimental do uso de bST em fêmeas bubalinas submetidas a 

aspiração folicular duas vezes por semana 
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5.3 TRATAMENTO 

O grupo bST foi tratado com 500mg de bST1 subcutâneo na região da fossa 

pararetal  a cada 14 dias, sendo que especialmente na entre a primeira e a segunda 

administração utilizou-se intervalo de 12 dias. A primeira aplicação realizada 5 dias 

antes da primeira sessão de aspiração folicular. O grupo Controle (G-Cont) não 

recebeu tratamento adicional. 

Os animais foram submetidos à ablação folicular guiada por ultra-som de 

todos os folículos  4mm,  cinco dias antes da primeira sessão de aspiração. 

5.4 AVALIAÇÃO DA POPULAÇÃO FOLICULAR 

Em cada sessão de aspiração os ovários foram examinados de modo a 

quantificar o número total de folículos presentes bem como classificá-los de acordo 

com seu tamanho. Os folículos foram classificados em 3 categorias de acordo com o 

diâmetro folicular : Pequeno (<5mm), Médio (entre 5 a 10mm) e Grande (>10mm). 

                                                          
1 Lactotropin - Elanco Saude Animal, Monsanto Europe S.A., Bruxelas Bélgica. 
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5.5 ASPIRAÇÃO FOLICULAR 

Ao redor de 30 minutos antes da aspiração folicular os animais foram 

tranqüilizados com 0,6 ml de acepromazina 1%2 , posteriormente, no momento da 

aspiração folicular, os animais receberam 0,8 ml de Xilazina a 2%3 e anestesia 

epidural sacro-coccígea utilizando 2ml de lidocaina a 2%4 .

Primeiramente a cada procedimento foi realizada a remoção das fezes do reto 

do animal, limpeza da região perineal com água e álcool e posterior secagem da 

região com papel toalha. Posteriormente foi realizada a tricotomia e desinfecção com 

álcool da região da anestesia epidural (entre ultima vértebra coccígea e primeira 

caudal).

Para a aspiração folicular utilizou-se um aparelho portátil de ultra-som5

equipado com um transdutor endocavitário micro-convexo de 7,5 MHz e uma guia de 

para punção folicular, conectada a agulha descartável de 19g (40 mm x 10 mm)6.

Para a conexão entre a agulha e o recipiente coletor dos oócitos (tubo cônico de 

50ml) foi utilizado um circuito de teflon de 2mm de diâmetro interno e 80 cm de 

comprimento. A aspiração foi realizada com auxílio de uma bomba a vácuo7 portátil 

calibrada com pressão negativa de 60-65 mmHg (12-15ml d`agua/ min). O meio de 

aspiração utilizado foi composto de Solução Salina Fosfatada (PBS), acrescido de 

heparina sódica8 (5000 UI / L) e mantido a 37 ºC de temperatura.

                                                          
2 Acepran  - Acepromazina 1%, UNIVET, Brasil 
3 Dopaser  - Calier, São Paulo Brasil 
4 Lidovet  - Lidocaina 2% com vasoconstritor, Abravet, Brasil 
5 100 Falcon, Pie-Medical, Holand 
6 BD Precision Glide , Curitiba, Brasil 
7 Rocket Medical, Inglaterra 
8 Liquemine, Roche, Brazil 



MATERIAL E MÉTODOS 50

No momento da aspiração folicular, os folículos aspirados eram quantificados, 

sendo este número posteriormente utilizado para calcular a taxa de recuperação 

(número de oócitos recuperados pelo número de folículos aspirados).  

5.6 PROCURA E SELEÇÃO DOS OÓCITOS 

Após o término de cada sessão de aspiração folicular, o conteúdo aspirado foi 

levado até o laboratório, onde foi transferido para um filtro de colheita de embriões9 e 

lavado com o mesmo meio da aspiração até se obter um liquido límpido. O 

sedimento restante foi depositado em placas de Petri para realização da procura, 

classificação e seleção dos complexos cumulus-oóphorus (CCOs) sob 

esteriomicroscópio.

Foram utilizados como critérios de avaliação dos CCOs a presença, o número 

de camadas e o grau de expansão das células do cumulus, assim como o aspecto 

do citoplasma quanto à cor, homogeneidade e integridade. Foram definidas cinco 

categorias (A, B, C, D, E), conforme descrito por De Loos et al., (1989). Os oócitos 

classificados como A, B, C e D foram considerados aptos ao cultivo in vitro (oócitos

cultivados), enquanto somente os classificados em A, B, C foram considerados como 

de boa qualidade. 

                                                          
9 EmCom - Nutricell, Campinas, Brazil 
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5.7 PRODUÇÃO IN VITRO 

Após a seleção, os CCOs foram lavados por no mínimo 4 vezes em meio 

TCM-199 acrescido de HEPES, 10% de soro fetal bovino (SFB) e submetidos à 

maturação, fecundação e cultivo in vitro durante sete dias. 

5.7.1 Maturação in vitro 

 Os oócitos obtidos foram maturados in vitro (MIV) em grupos de 20-25 em 

gotas de 100µL de meio TCM-199 suplementado com 10% de SFB, 1µg/ml FSH 

(FolltropinTM, Bioniche Animal Health, Belleville, Ont., Canadá), 50µg/ml hCG 

(ProfasiTM, Serono, São Paulo, Brasil), estradiol (1µg/ml), 0.20mM de piruvato de 

sódio e 83.4µg/ml de amicacina por 24h sob óleo mineral, em temperatura 38,5oC, 

atmosfera de 5% CO2 e umidade saturada. Os meios foram ajustados 

especificamente para a espécie bubalina, sendo o meio de maturação suplementado 

ainda com 50µM de cisteamina e 0,3mM de cistina (GASPARRINI et al., 2006). A 

adição de cistina ao meio requer um pré-aquecimento do meio para auxiliar na 

dissolução do sal.
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5.7.2 Fecundação in vitro 

Após 24h de MIV, foi realizada a fertilização in vitro (FIV) utilizando sêmen 

descongelado de um único touro por todo o experimento. Os espermatozóides foram 

previamente selecionados através de gradientes de percoll e ajustado para a 

concentração de 25X106 sptz/mL, em gotas de 100µL TALP sob óleo mineral.  

O meio de fecundação (TALP-FERT) foi preparado com meio TALP 

suplementado com 10µg de heparina e 160 µg de PHE, segundo BAVISTER (1995). 

A FIV foi realizada pelo co-cultivo dos oócitos maturados com espermatozóides 

previamente selecionados, durante 16-18 horas.

5.7.3 Cultivo in vitro 

Após o período de fecundação os prováveis zigotos foram lavados pelo 

menos quatro vezes em meio TCM-HEPES. Posteriormente foram submetidos à 

agitação mecânica com auxílio de uma micropipeta para a retirada das células do 

cumulus oophorus.  Em seguida, grupos de 20 a 25 por gota, foram lavados e 

distribuídos em gotas de 50 L de meio de cultivo SOFaaci contendo aminoácidos 

essenciais e não-essenciais, citrato e mio-inositol e adicionado de macromoléculas 

sintéticas, fatores de crescimento e 2,5% soro fetal bovino + 5 mg/mL albumina 

sérica bovina (BSA). O desenvolvimento embrionário foi realizado estufa a 38,5 C,

com 5% CO2 em ar e umidade saturada. No Dia 3, cada gota recebeu 50 L de meio 

novo (“feeding”) perfazendo um total de 100 L de cultivo. 
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No momento do “feeding” (48 horas após a fecundação) foi avaliada a taxa de 

clivagem dos zigotos. No dia seis e sete foi avaliada a taxa de produção embrionária, 

sendo que os embriões produzidos foram vitrificados. 

5.7.4 Vitrificação dos embriões produzidos in vitro

Os embriões produzidos foram vitrificados utilizando o procedimento de 

vitrificação de três etapas, segundo Gasparrini (2004)10. A solução base foi 

constituída de PBS, adicionado 0,3mM de piruvato sódico, 3,3mM de glicose e 20% 

de soro fetal bovino. 

As três soluções de vitrificação (SV1; SV2 e SV3) foram constituídas de: 

- SV1 = 1,4M de glycerol na solução base; 

- SV2 = 1,4M de glycerol + 3,6M de etilenoglicol na solução base; 

- SV3 = 3,4M de glicerol + 4,6M de etilenoglicol na solução base. 

Com o objetivo de melhorar os índices após o descongelamento foi utilizado 

uma solução 4 (SV4) contendo 0,5M sacarose na solução base. 

Para a vitrificação dos embriões, estes foram mantidos durante 5 minutos a 

temperatura ambiente na SV1. Posteriormente, foram mantidos 5 minutos na SV2 e 

em seguida 20 segundos na SV3. Os 20 segundo de permanência dos embriões na 

SV3 era realizado concomitantemente ao envasamento dos embriões em palhetas 

de 0,5ml. Após os 20 segundos na SV3 as palhetas eram expostas durante 1min em 

vapor de nitrogênio e em seguida imergido em nitrogênio líquido. 
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5.8 TRANSFERÊNCIA EM TEMPO FIXO DOS EMBRIÕES VITRIFICADOS 

Os embriões vitrificados foram transferidos em tempo fixo em fêmeas 

bubalinas previamente sincronizadas. As fêmeas foram selecionadas por exame 

ultra-sonográfico, sendo que somente vacas pluríparas foram utilizadas. As fêmeas 

receberam no início do tratamento de sincronização (Dia 0) a aplicação de 100 g de 

Gonadorelina11, seguido da administração de PGF2
12 sete dias após e de uma 

segunda dose de Gonadorelina 48 horas após o tratamento com PGF2 . Sete dias 

após a segunda aplicação de Gonadorelina os animais foram examinados por ultra-

sonografia para detecção do corpo lúteo (CL). Os animais que apresentavam corpo 

lúteo com >10mm foram considerados aptos a receberem um embrião (taxa de 

aproveitamento) através de inovulação transcervical de forma direta. Nesse 

momento, administrou-se outra dose de gonadorelina para a formação de CL 

acessório. Os embriões foram descongelados por da exposição ao ar por 12 

segundos, seguido de 30 segundos em H2O a 35 ºC. O diagnóstico de gestação foi 

realizado 30 dias após a inovulação e confirmados novamente aos 60, 90 e 120 dias 

após a transferência. 

                                                                                                                                                                                    
10 Informações fornecidas por Gasparrrini, B. durante a realização do experimento em Jaboticabal-SP, Brasil. 
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5.9 COLHEITA DE SANGUE E DOSAGEM DAS CONCENTRAÇÕES 

PLASMÁTICAS DE IGF-I 

Uma vez por semana, juntamente com a sessão de aspiração [-1(Ablação), 1, 

3, 5, 7 e 9], foram colhidas amostras de sangue por punção da veia jugular, em 

tubos de vácuo de 5 ml contendo heparina. Após a colheita, as amostras 

permaneciam refrigeradas até o momento que fossem centrifugadas a 3000 rpm por 

15 min a 4ºC para separação do plasma. Este era retirado do tubo com o auxilio de 

pipeta, envasado em criotubo previamente identificado e armazenado a –20ºC em 

freezer até o momento da realização da dosagem hormonal. 

As dosagens de IGF-I plasmático foram realizadas por imune radiometric 

assay (IRMA)13 no laboratório de Endocrinologia da UNESP, Campus de Araçatuba, 

Araçatuba-SP.

Para a realização dos ensaios para quantificação de IGF-I foi utilizado o Kit 

IRMA ACTIVETM DSL-5600, fornecido pela Gênese (São Paulo). As amostras foram 

analisadas em dois ensaios, os quais apresentaram coeficiente de variação 

interensaio de 1,01% e de coeficiente de variação intra-ensaio de 2,21%. 

A validação biológica do ensaio foi realizada por paralelismo com diluição 

seriada utilizando como controle negativo plasma não extraído (com IGF-I ligado as 

IGFBPs) de vacas magras (controle negativo). O ensaio foi conduzido pela adição 

de:

A) 10 l de soro amostra + 40 l controle negativo; 

B) 20 l de soro amostra + 30 l controle negativo; 

                                                                                                                                                                                    
11 Fertagyl, Intervet, Brasil. 
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C) 30 l de soro amostra + 20 l controle negativo; 

D) 40 l de soro amostra + 10 l controle negativo; 

E) 50 l de soro amostra com extração; 

F) 50  de controle negativo sem extração; 

Os resultados para as amostras A; B; C; D; E; F e G foram: 24,4; 163,4; 

402,3; >640; >640 e <2,63 ng/ml, respectivamente. Observou-se correlação 

significativamente (p<0,05) na curva de paralelismo (CR=0,97 e R2=93,7).

5.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados foram analisados pelo programa SAS System for Windows 

(STATISTICAL ANALYSES SYSTEM, 2000). Através do aplicativo Guided Data 

Analisys, os dados foram testados quanto à normalidade dos resíduos e à 

homogeneidade das variâncias. Caso não obedecessem às premissas, eram 

transformados (logaritmo na base 10 – Log10X ; Raiz quadrada – RQ X; Quadrado – 

X2). Quando não foram passíveis de transformação os dados foram analisados pelo 

teste de Kruskal-Wallis como sendo não paramétricos. 

O nível de significância para rejeitar H0 (hipótese de nulidade) foi de 5%, isto 

é, para um nível de significância menor que 0,05, considerou-se que ocorreram 

diferenças estatísticas entre as variáveis classificatórias para uma determinada 

                                                                                                                                                                                    
12 Preloban, Intervet, Brasil. 
13 IGF-I IRMA; DSL, Webster, Texas, USA. 
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variável resposta. Para nível de significância de 0,05 a 0,1 considerou-se tendência 

estatística entre as variáveis comparadas. 

As variáveis independentes foram consideradas como sendo o tratamento e a 

sessão de aspiração. As variáveis dependentes foram o total de folículos, classe dos 

folículos (pequeno, médio e grande), número de oócitos recuperados (sobre os 

folículos aspirados), número de oócitos de boa qualidade (A+B+C) recuperados, 

taxa de clivagem e a taxa de produção embrionária. 

 As variáveis dependentes [número total de folículos e número de folículos 

aspirados] foram analisadas pelo PROC-MIXED considerando no modelo estatístico 

o efeito da doadora, tratamento, sessão de aspiração, bem como a interação entre 

tratamento X sessão de aspiração. Já para as variáveis dependentes [classe dos 

folículos (pequeno, médio e grande), número de oócitos recuperados (sobre os 

folículos aspirados), número de oócitos de boa qualidade (A+B+C) recuperados] 

efetuaram-se as análises pelo PROC-GLM, considerando no modelo o efeito de 

sessão e de tratamento e as médias comparadas por Kruskal-Wallis. A taxa de 

clivagem e a taxa de produção embrionária foram analisadas por One-way ANOVA 

utilizando o PROC-GLM e as médias comparadas pelo teste T’ Student.  

As variáveis dependentes [concentração plasmática de IGF-I e concentração 

relativa de IGF-I] foram analisadas pelo PROC-MIXED considerando no modelo 

estatístico o efeito da doadora, tratamento, sessão de aspiração, bem como a 

interação entre tratamento X sessão de aspiração. A transformação dos valores 

absolutos de IGF-I em valores relativos foi obtida considerando o valor médio do 

IGF-I absoluto na antes do tratamento com bST como 100%, sendo os outros uma 

proporção deste valor. 
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6  RESULTADOS 

Observou-se efeito significativo de sessão de aspiração (p<0,0001) e de 

tratamento (p=0,04) na população folicular.  Não foi observada interação entre 

tratamento e sessão na população folicular (p=0,12). O grupo tratado com bST 

aumentou o número de folículos observados (12,2 0,86  folículos) em relação ao 

grupo Controle (8,7 0,86  folículos). O efeito de tratamento variou conforme a 

sessão de aspiração, no qual somente nas sessões 1, 2, 4, 5 e 6 foi observado 

efeito de tratamento (Gráfico 1). 
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Gráfico 1- Efeito do tratamento com somatotrofina bovina recombinante (bST) no 
número de folículos observados em fêmeas bubalinas submetidas à 
aspiração folicular à intervalos regulares de 3 a 4 dias, Jaboticabal, 2004 
(* = p<0,05) 

A categoria dos folículos em cada sessão de aspiração foi influenciada pelo 

tratamento e pela sessão de aspiração (p<0,05). O número de folículos pequenos 

apresentou variação conforme a sessão de aspiração (p=0,04) e o tratamento 

(p=0,0004), no entanto não apresentou interação entre tratamento e sessão de 

aspiração (p=0,18). Os animais do grupo bST apresentaram maior número de 
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folículos pequenos 9,13 3,9 folículos que os animais do grupo 6,45 2,7. O número 

de folículos médios não apresentou efeito de sessão de aspiração (p=0,83), de 

tratamento (p=0,35) e nem da interação entre tratamento e sessão de aspiração 

(p=0,16). O número de folículos grandes também não apresentou efeito de sessão 

de aspiração (p=0,48), de tratamento (p=0,29) e também não apresentou interação 

entre tratamento e sessão de aspiração (p=0,58). Os dados podem ser observados 

na tabela 1 e gráfico 2. 

O número de folículos aspirados variou de acordo com o tratamento 

(p=0,0008), bem como a sessão de aspiração (p<0,0001). Não foi observado efeito 

da interação entre sessão e tratamento no número de folículos aspirados (p=0,45). O 

número de oócitos recuperados apresentou influência da sessão de aspiração 

(p=0,02), apresentou tendência de efeito de tratamento (p=0,07) e também de 

interação entre tratamento e sessão (p=0,10).  O número médio de oócitos 

recuperados entre as sessões de aspiração foi 5,2 0,51 para o grupo tratado com 

bST e de 4,1 0,46  para o grupo Controle (p= 0,07). Somente a primeira sessão de 

aspiração o grupo bST apresentou maior (p=0,006) número de oócitos recuperados 

em relação ao grupo controle. Os dados podem ser observados na tabela 1.

A taxa de recuperação (número de CCOs recuperados / número de folículos 

aspirados) não apresentou efeito de sessão de aspiração (p=0,71), nem de 

tratamento (p=0,54) e também da interação entre tratamento e sessão (p=0,28).  A 

taxa de recuperação média entre as sessões de aspiração foi 54,5 6,2 % para o 

grupo tratado com bST e de 57,7 6,1 % no grupo Controle. Os dados podem ser 

observados na tabela 1. 
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O número de oócitos recuperados de boa qualidade não apresentou efeito de 

sessão de aspiração (p=0,28), no entanto, o tratamento apresentou tendência de 

efeito (p=0,10). Foi observado efeito significativo da interação entre tratamento x 

sessão (p=0,007) sobre o número de oócito de boa qualidade. O grupo bST 

apresentou média de 3,93 0,61 enquanto o grupo controle de 3,20 0,61. Na sessão 

1 (p=0,005), 5 (p=0,08) e 8 (p=0,05) o grupo bST apresentou um maior número de 

oócitos de boa qualidade (6.8 1,03) que o grupo controle (4.8 1,03). Nas sessões 2, 

3, 4, 6, 7 e 9 não foi observado efeito de tratamento sobre o número de oócitos de 

boa qualidade. No entanto, na sessão 10 o grupo Controle apresentou maior número 

de oócitos de boa qualidade em relação ao grupo tratado com bST. 

Considerando a porcentagem de oócitos de boa qualidade não foi observado 

efeito de tratamento (p=0,21), sessão de aspiração (p=0,32), bem como não foi 

observada interação entre sessão e tratamento (p=0,71; Gráfico 3 ). 

Somente as 5 primeiras rotinas apresentaram produção embrionária, sendo 

os resultados das ultimas 5 rotinas desconsideradas para a  análise. Não foi 

observado efeito de tratamento no número de oócitos cultivados (p=0,31), na taxa de 

clivagem (p=0,80), bem como na taxa de produção embrionária (p=0,38). Os 

resultados da produção embrionária podem ser observados na tabela 1. 
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Tabela 1– Efeito do tratamento com somatotrofina bovina recombinante (bST) na 
eficiência da técnica de aspiração folicular e produção in vitro de oócitos 
obtidos em fêmeas bubalinas submetidas à aspiração folicular à 
intervalos regulares de 3 a 4 dias, Jaboticabal, 2004 

Valores de P 

Parâmetro bST Controle 

Trat. Sessão 
Trat. X 

Sessão

População Folicular 12,2  0,06 8,7  0,04 0,04 <0,0001 0,12 

N. Folículos Grandes          

(  10mm) 
0,2  0,1 0,2  0,1 0,29 0,48 0,58 

N. Folículos Médios
(5 e 10mm) 

1,6  0,2 1,9  0,2 0,35 0,83 0,16 

N. Folículos Pequenos

(  5 mm) 
9,1  0,6 6,5  0,4 0,0004 0,04 0,18 

N. Folículos Aspirados 9,1  0,6 6,8  0,3 0,07 <0,0001 0,45 

N. Oócitos Recuperados 5,2  0,5 4,1  0,5 0,07 0,02 0,10 

Taxa de Recuperação (%) 54,5  3,9 57,7  4,9 0,54 0,71 0,28 

N. Oócitos Boa Qualidade 3,93 0,61 3,20 0,61 0,10 0,28 0,007 

N. Oócitos Cultivados* 31,4  5,2 23,0  2,0 0,31 ----- ----- 

Taxa de Clivagem (%)* 46,2  8,1 41,7  7,1 0,80 ----- ----- 

Taxa de Produção 
Embrionária (%)* 

19,7  4,3 26,0  2,7 0,38 ----- ----- 

*Somente dados das primeiras 5 sessões
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Gráfico 2- Efeito do tratamento com somatotrofina bovina recombinante (bST) no 
número de folículos pequenos, médios e grandes em fêmeas bubalinas 
submetidas à aspiração folicular à intervalos regulares de 3 a 4 dias, 
Jaboticabal, 2004 (* = p<0,05) 
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Gráfico 3- Efeito do tratamento com somatotrofina bovina recombinante (bST) na 
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As concentrações plasmáticas de IGF-I apresentaram efeito de sessão 

(p=0,0014) e de interação entre sessão e tratamento (p=0,01), no entanto não 

apresentaram efeito de tratamento (p=0,20). A média geral do grupo tratado com 

bST foi de 404,1±50,1ng/ml e do grupo controle de 538,0±50.11ng/ml.  Antes da 

aplicação do primeiro bST o grupo bST apresentou menor (p=0,007) concentração 

de IGF-I (191,88±50,781ng/ml) do que o grupo controle (552,74±60,841ng/ml). 

Entretanto, agrupando-se os dados de forma considerar os valores relativos obtidos 

antes do primeiro tratamento com bST, observa-se efeito de sessão (p=0,005), de 

tratamento (p<0,0001), bem como da interação entre sessão e tratamento 

(p<0,0001; Gráfico 4).
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Gráfico 4- Efeito do tratamento com somatotropina bovina recombinante (bST)  na 

concentração relativa de IGF-I (ng/ml) referente a concentração 

plasmática de IGF-I observada antes do primeiro tratamento com bST 

em fêmeas bubalinas submetidas a aspiração folicular em intervalos 

regulares a cada 3 a 4 dias, Jaboticabal, 2004 (* = p<0,05) 
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A taxa de aproveitamento após sincronização para transferência de embriões 

em tempo fixo foi de 76% (19/25). A taxa de concepção e a taxa de prenhez foram 

de 10,53 % (2/19) e de 8 % (2/25), respectivamente. Ambas as gestações chegaram 

a termo, produzindo bezerros normais (1 macho e 1 fêmea), com ambos peso vivo 

de 27 Kg (figura 2). 

Figura 2. Bezerros nascidos de embriões bubalinos produzidos in vitro e vitrificados 
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7 DISCUSSÃO 

No presente estudo o tratamento com somatotrofina bovina foi eficiente para 

aumentar o número de folículos recrutados por onda de crescimento folicular, 

demonstrando potencial para aumentar a eficiência da técnica de aspiração folicular, 

bem como, a resposta ovariana a tratamentos superestimulatórios utilizando 

gonadotrofinas na espécie bubalina. 

 O bST aumentou o número de folículos observados durante as sessões de 

aspiração. Este efeito positivo do tratamento com bST está de acordo com o descrito 

para Bos taurus (CRYSTAL et al., 1997; DE LA SOTA et al., 1993; GONG et al., 

1991; 1993; ROTH et al., 2002), para Bos indicus (BURATINI et al., 2000), bem 

como para a espécie bubalina (BARUSELLI et al., 2002). Observou-se no presente 

estudo aumento ao redor de 28% no número de folículos no momento da aspiração 

folicular. Este incremento na população folicular é semelhante ao descrito por 

Baruselli et al. (2002) que observaram aumento de 20% no número de folículos 

recrutados após a sincronização da onda de crescimento folicular com benzoato de 

estradiol e progesterona em fêmeas bubalinas (15,6 bST vs. 12,4 Controle). Em 

fêmeas bovinas, Buratini et al. (2000) observaram aumento de 36,5% no número de 

folículos <5mm em novilhas Bos indicus e, em vacas Bos taurus, Crystal et al. (1997) 

descrevem aumento de 27%. No entanto, o incremento verificado no presente  

estudo é inferior ao observado em bovinos por Gong et al. (1991), que relatam 

aumento de 55% no número de folículos totais. De La Sota et al. (1993) também 
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observaram aumento de 53% no número de folículos entre 2 e 9mm em vacas Bos 

taurus lactantes.

O incremento na população folicular observado no presente estudo foi 

decorrente do aumento do número de folículos pequenos (<5mm), o que concorda 

com outros relatos em taurinos (GONG et al., 1991, 1993, 1997) e em zebuínos 

(BURATINI et al., 2000). No entanto, discorda do observado em fêmeas Bos taurus

lactantes, que apresentaram alteração do número de folículos pequenos e médios 

(CRYSTAL et al., 1997; DE LA SOTA et al., 1993; KIRBY ET AL., 1997; LUCY et al., 

1993), uma vez que no presente experimento não se verificou efeito do tratamento 

com bST na quantidade de folículos médios e grandes. Adicionalmente, em outro 

estudo, observou-se incremento do número de folículos médios após o tratamento 

com bST somente quando as fêmeas foram suplementadas com caroço de algodão 

(KASSA et al., 2002) Estes resultados demonstram que o efeito do bST na 

população folicular sofre alterações de acordo com a espécie, a raça, a dieta, bem 

como o estado metabólico associado à lactação.  

Todavia, no presente estudo, vale a pena ressaltar que devido à falta de um 

delineamento experimental específico para se comprovar a ausência de efeito do 

tratamento com bST na população de folículos médios e grandes, deve-se ter 

cautela em tal afirmação. Principalmente devido ao fato de que os animais do atual 

estudo foram submetidos à aspiração de todos os folículos >3mm em ambos os 

ovários com elevada freqüência (2 vezes por semana), o que poderia impedir o 

desenvolvimento de folículos médios e, especialmente, os folículos grandes. 

Os mecanismos pelos quais o tratamento com bST promove aumento na 

população folicular ainda não são totalmente esclarecidos na literatura. Estudos 

discutem sobre efeitos diretos do hormônio do crescimento (GH) no oócito ou nas 
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células da granulosa, aumentando a esteroidogênese (HULL & HARVEY, 2001; 

LUCY, 2000). Outros autores sugerem que o efeito é decorrente de alterações nos 

níveis plasmáticos ou ovarianos de IGF-I e/ou insulina (GONG et al., 1993, 1994; 

BURATINI et al., 2000; GONG, 2002).

O GH apresenta receptores localizados nos tecidos ovarianos, principalmente 

no corpo lúteo (LUCY et al., 1993b). Os mesmos autores observaram baixa 

expressão do receptor para GH em folículos de bovinos. Por outro lado, a utilização 

de métodos mais sensíveis (PCR; IZADYAR et al., 1997) detectaram síntese de 

RNAm do receptor para GH nas células da granulosa, nas células do cumulus e nos 

oócitos. Kole et al., (1998) também detectaram RNAm para receptor de GH no oócito 

e nas células da granulosa. Apesar destes achados, Gong (2002) descrevem 

ausência de efeito da suplementação com GH durante o cultivo in vitro de células da 

granulosa, tanto obtidas de folículos pequenos e médios, quanto de folículos 

grandes.

Outro possível mecanismo de ação a ser considerado seria a própria resposta 

ovariana ao aumento das concentrações de bST, promovendo maior síntese intra-

ovariana de IGF-I. Entretanto, este mecanismo em fêmeas bovinas ainda apresenta 

controvérsia na literatura (LUCY, 2000). Existem trabalhos que falharam em 

identificar a síntese da proteína de IGF-I nas células da granulosa de bovinos 

(GUTIERREZ et al., 1997). Já, outros autores observaram razoável expressão de 

IGF-II nas células da teca (PEKS et al., 1999). Além disso, a imunização de novilhas 

bovinas com agonista liberador de GH diminuiu a concentração plasmática do 

hormônio e de IGF-I. Entretanto falhou em diminuir a síntese de RNAm de IGF-I 

ovariano (COHICK et al., 1996). 



DISCUSSÃO 68

Todavia, as evidências apontam para o IGF-I, ou de origem sistêmica (via 

aumento de sua síntese hepática), ou autócrina (pela maior produção no próprio 

ovário, derivado das células luteínicas), como sendo o mediador do aumento do 

número de folículos recrutados por onda de crescimento folicular em fêmeas 

tratadas com bST (LUCY, 2000). Nas células da granulosa cultivadas com a adição 

de IGF-I e/ou insulina, verificou-se que o IGF-I exacerba os efeitos do FSH e do LH, 

apresentando efeito significativo na atividade mitogênica e na esteroidogênese, de 

maneira dose-dependente (GONG et al., 1993, 1994; GUTIERREZ et al., 1997; 

SPICER; CHAMBERLAIN; MACIEL, 2002; SPICER et al., 1993). Estes efeitos 

positivos são decorrentes, principalmente, do aumento do número ou da atividade 

dos receptores para gonadotrofinas nestas células foliculares (LUCY, 2000).  

Portanto, considerando as diversas alterações promovidas pelo IGF-I e o 

reduzido número de informações sobre as ações diretas do GH, acredita-se que o 

aumento do número de folículos recrutados após o tratamento com bST seja 

decorrente das elevações nos níveis plasmáticos de IGF-I. 

No presente estudo, a concentração plasmática de IGF-I nas fêmeas tratadas 

com bST aumentou 2,5 vezes em relação à concentração inicial (antes do 

tratamento), enquanto a concentração do grupo controle permaneceu constante 

durante todo o experimento (Gráfico 4).

Todavia, as concentrações absolutas de IGF-I mensuradas antes do início do 

tratamento com somatotropina no grupo bST (191,88±50,781ng/ml) foi menor 

(p=0,007) que as concentrações no grupo controle (552,74±60,841ng/ml). Estes 

resultados não eram esperados, sendo de difícil interpretação. No entanto,  devido 

aos efeitos biológicos do bST no número de folículos totais, no número de folículos 

aspirados e no número de oócitos recuperados acredita-se que, possivelmente, 
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estas alterações sejam decorrentes de aumento nas concentrações plasmáticas de 

IGF-I.  

Todavia, ainda é importante enfatizar que os efeitos do tratamento com bST 

na população folicular e na concentração plasmática de IGF-I em fêmeas bubalinas 

submetidas a sucessivas sessões de aspiração folicular, não são totalmente 

conclusivos e que posteriores estudos deverão ser delineados na tentativa de se 

reavaliar e confirmar tais efeitos.

Nos trabalhos da literatura os autores são categóricos em concluir que o 

tratamento com bST promove elevações dos níveis plasmáticos de GH e IGF-I em 

fêmeas bovinas (BOLS et al., 1998; BURATINI et al., 2000; DE LA SOTA et al., 

1993; GONG et al., 1991; 1993; 1997; GONG, 2002; KIRBY et al., 1997; LUCY et al., 

1993; TRIPP et al., 2000). No entanto, no presente estudo não se verificou aumento 

do valor absoluto dos níveis plasmáticos de IGF-I. Dois possíveis aspectos poderiam 

ser levantados na tentativa de explicar este resultado: 1) o número de animais 

utilizados foi insuficiente, o que poderia ter ocasionado agrupamento de animais que 

apresentavam naturalmente elevadas concentrações de IGF-I plasmáticas no grupo 

controle; ou 2) o ensaio utilizado não foi eficiente ou mesmo ocorreram erros na 

mensuração associados, principalmente, ao uso de Kit comercial humano para a 

mensuração de plasma de fêmeas bubalinas.  

No presente estudo, o tratamento com bST aumentou o número de folículos 

disponíveis para aspiração folicular. Este resultado concorda com os experimentos 

que empregaram fêmeas taurinas de leite (BOLS et al., 1998) e de corte (TRIPP et 

al., 2000). Bols et al., (1998) observaram aumento ao redor de 20-25% no número 

de folículos disponíveis para aspiração no grupo tratado com bST em relação ao 

grupo controle. Tripp et al. (2000) verificaram aumento ao redor de 30% no número 
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de folículos nos animais que receberam bST. No entanto, os resultados deste 

experimento discordam com os descritos por Pavlok et al. (1996) que não 

observaram aumento no número de folículos 3 dias após uma única administração 

de bST. Esta discordância de resultados pode ser decorrente do reduzido intervalo 

entre a administração da somatotrofina e a quantificação do número de folículos, 

que no trabalho de Pavlok et al. (1996) foi de 3 dias. Gong (2002) discutem que o 

tratamento com bST promove aumento do número de folículos a partir de 3 dias da 

sua administração.

Em estudo recente avaliou-se o efeito do tratamento ou não com bST em 

vacas bubalinas lactantes submetidas à aspiração folicular a cada 7 ou 14 dias 

(FERRAZ, 2006)1. O autor observou aumento de 21% (p<0,001) no número de 

folículos aspirados em fêmeas tratadas com bST (15,3 folículos) em relação às não 

tratadas (12,1 folículos). Estes resultados concordam com os observados no atual 

estudo e confirmam o efeito positivo do tratamento com bST no número de folículos 

disponíveis para aspiração em fêmeas bubalinas. 

Também foi observado no presente estudo efeito significativo da sessão de 

aspiração no número de folículos disponíveis. Observou-se redução ao redor de 

27% no número de folículos disponíveis para a aspiração nas cinco ultimas sessões 

em relação às primeiras cinco. Este pode ser decorrente do reduzido intervalo entre 

aspirações (2 vezes por semana), reduzindo o período para a regeneração das 

lesões decorrentes das sessões anteriores, levando a formação de coágulos e/ou 

fibrose e prejudicando o recrutamento folicular. Este resultado discorda dos 

relatados por Boni, Rovielo e Zicarelli (1996) em fêmeas Mediterrâneas. Discorda 

também de outros autores que não observaram diferenças na população folicular de 

em fêmeas bovinas submetidas à aspiração folicular com a mesma freqüência 
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(BROADBENDT et al., 1997; GIBBONS et al., 1994; GOODHAND et al., 1999; 

GARCIA; SALAHEDDINE 1998; VIANA et al., 2004). Esta contradição entre os 

resultados pode ser decorrente de: 1) peculiaridades na fisiologia ovariana da 

espécie bubalina criadas em condições tropicais, 2) resposta diferenciada aos 

mediadores inflamatórios e/ou cicatriciais decorrentes das aspirações anteriores, 3)

possível efeito da eficiência e/ou cautela do operador em não perfurar a porção 

medular vascularizada dos ovários durante os procedimentos, promovendo graus 

variados de lesões e, conseqüentemente, aumentando o risco de hemorragias ou 

fibroses após as sessões de aspiração folicular. 

Viana (2002) sugere que o risco de lesões ovarianas decorrentes da técnica 

de aspiração folicular é proporcional ao número de sessões ao qual as doadoras são 

submetidas e ao número de estruturas recuperadas por sessão. Este autor cita 

ainda, que o maior número de movimentos de perfuração com a agulha podem levar 

a maior risco de lesões nos ovário. Vale a pena ressaltar que, no presente estudo, 

foram utilizados somente animais que apresentavam elevado número de folículos 

ovarianos (> 16 folículos por fêmea), superior ao descrito na literatura para a espécie 

bubalina (BARUSELLI et al., 1997; GUPTA et al., 2006; MANIK et al., 2002; OHASHI 

et al., 2002). Esta característica específica dos animais utilizados pode ter 

determinado maiores riscos de lesões ovarianas, devido ao maior número de 

perfurações exigidas para realizar os procedimentos, especialmente na espécie 

bubalina.

Ainda, Ferraz (2006)1 observou aumento do número de folículos aspirados em 

búfalas lactantes submetidas à aspiração folicular a cada 14 dias (15,6 folículos) do 

que a cada 7 dias (12,8). Este resultado demonstra que o aumento no intervalo entre 

                                                                                                                                                                                    
1 Ferraz, M. L. experimento em fase de elaboração. Tese Mestrado, VRA, FMVZ, USP, 2006. 
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aspirações pode provocar menores danos no ovário  aumentando o número de 

folículos disponíveis para aspiração. 

O número de oócitos recuperados apresentou tendência de aumento nos 

animais tratados com bST (21%; p=0,07). Estes resultados discordam dos 

observados em fêmeas bovinas (BOLS et al., 1998; TRIPP et al., 2000), nos quais 

não se verificou aumento do número de oócitos recuperados após o tratamento com 

bST. No entanto, concorda com aqueles observados por Ferraz (2006)1 que 

observaram incremento do número de oócitos recuperados quando da utilização de 

bST (12,5%; p=0,07).

O número de oócitos recuperados no presente estudo é superior ao verificado 

em alguns trabalhos descritos na literatura em fêmeas bubalinas (BONI; ROVIELO; 

ZICARELLI, 1996; GUPTA et al., 2006; ZICARELLI 2003). Entretanto, o resultado é 

semelhante (BONI et al., 1997; NEGLIA et al., 2003; PAVASUTHIPAISIT et al., 1995; 

TECHAKUMPHU et al., 2004) ou inferior a outras citações (FERRAZ, 2006; OHASHI 

et al., 2002). Estas variações nos resultados, possivelmente são decorrentes de 

fatores como raça, variação individual (BONI et al., 1997), ciclicidade (BONI et al., 

1994), estado nutricional, idade, presença de corpo lúteo e idade reprodutiva 

(KAMONPATANA; CHUANGSOONGNEON, 1994; PAVASUTHIPAISIT et al., 1995), 

qualidade da imagem do aparelho de ultra-som (HASHIMOTO et al., 1999; OHASHI 

et al., 2002), intervalo entre aspirações (GARCIA; SALAHEDDINE, 1998; VIANA et 

al., 2004), estímulo hormonal prévio (BONI et al., 1994; TRIPP et al., 2000), pressão 

de vácuo (BOLS et al., 1996, 1997; WARD et al., 2000), bem como de acordo com a 

equipe que realiza os procedimentos (MERTON et al., 2003).

O número de oócitos recuperados variou conforme a sessão de aspiração 

(p=0,02). Este efeito é, provavelmente, decorrente da variação do número de 
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folículos disponíveis para aspiração de acordo com a sessão, como descrito 

anteriormente. Estes resultados não estão em conformidade ao verificado por outros 

autores na espécie bubalina (BONI; ROVIELO; ZICARELLI, 1996), e na espécie 

bovina (BROADBENDT et al., 1997; GARCIA; SALAHEDDINE 1998; GIBBONS et 

al., 1994; GOODHAND et al., 1999; VIANA et al., 2004), nas quais não se observou 

redução do número de oócitos recuperados após sucessivas sessões de aspiração.

Viana (2002) discorre sobre o aumento de 28,6% (2/7) para 77,8% (7/9) na 

incidência de algum grau de aderência ou fibrose nos ovários de animais submetidos 

a mais de 20 sessões de aspiração. A incidência destas alterações está, segundo 

este autor, correlacionada com a capacidade do indivíduo de se recuperar das 

lesões. Vale a pena ressaltar que os animais do atual estudo apresentaram queda 

significativa do número de oócitos recuperados a partir da sexta sessão de 

aspiração, juntamente com o crescente aparecimento de estruturas pouco 

ecogênicas, sugerindo a presença de coágulos nos ovários dos animais (dados não 

apresentados). Sendo assim, o aparecimento precoce de alterações nos ovários 

devido à incapacidade dos animais de se recuperarem das lesões adquiridas, 

provavelmente, foi a causa da redução do número de oócitos recuperados de acordo 

com a sessão. 

No presente estudo a taxa de recuperação média foi de 55%. Esta taxa de 

recuperação está dentro da faixa de variação observada em alguns trabalhos 

realizados com bovinos (GARCIA; SALAHEDDINE, 1998; GIBBONS et al., 1995; 

KRUIP et al., 1994; MANCHATKOVA et al., 2000; PIETERSE et al., 1991; VIANA et 

al., 2004), bem como aos descritos para bubalinos (BONI; ROVIELLO; ZICARELLI, 

1996; MANIK et al., 2002). No entanto, são inferiores aos obtidos por outros 

pesquisadores, tanto em bovinos (BUNGARTZ et al., 1995) quanto em bubalinos 

                                                                                                                                                                                    
1 Ferraz, M. L. experimento em fase de elaboração. Tese Mestrado, VRA, FMVZ, USP, 2006. 
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(FERRAZ 20061; GUPTA et al., 2006; TECHAKUMPHU et al., 2004;). Esta 

divergência nos resultados pode ser decorrente novamente dos fatores mecânicos 

ou biológicos que afetam a eficiência da técnica de aspiração folicular (BOLS 2001; 

BOLS et al., 1996, 1997; MERTON et al., 2003; VIANA et al., 2004; WARD et al., 

2000).

Segundo Viana et al. (2004) a realização de punções foliculares mais 

freqüentes (a cada 3 a 4 dias vs. 7 dias) promove redução na taxa de recuperação 

de oócitos. Os autores discorrem sobre a crescente dificuldade na realização da 

anestesia epidural e a menor qualidade no bloqueio anestésico. Estes efeitos 

também foram observados no atual estudo. Verificou-se que determinados animais 

apresentavam elevado grau de reatividade ao procedimento de aspiração, sendo 

que algumas das fêmeas também demonstravam maior sensibilidade às perfurações 

no fundo de saco vaginal e/ou nos ovários, o que determinou crescente dificuldade 

para sua contenção e maior dificuldade para a realização os procedimentos.   

O tratamento com bST não alterou a taxa de recuperação (54,5 % bST vs. 

57,7 % Controle). Este resultado discorda do observado por outros estudos 

(FERRAZ, 20061; TRIPP et al., 2000). Tripp et al. (2000) descrevem redução de 14% 

na taxa de recuperação nos animais tratados com bST (30%) em relação aos não 

tratados (44%). Ferraz (2006, em fase de elaboração)1 observou efeito do 

tratamento com bST (64,4% bST vs. 70,7% Controle; p=0,03), bem como da 

interação entre o tratamento e o intervalo entre aspirações (a cada 7 ou 14 dias) na 

taxa de recuperação  (p=0,03). Este autor observou que o tratamento com bST em 

animais aspirados a cada 14 dias promove menores taxas de recuperação (58,4%b)

do que animais não tratados aspirados com a mesma freqüência (73,6%a). Valores 

                                                          
1 Ferraz, M. L. experimento em fase de elaboração. Tese Mestrado, VRA, FMVZ, USP, 2006. 
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intermediários foram obtidos nos animais tratados (67,4%ab) ou não (69,3%ab) e 

submetidos à aspiração a cada 7 dias.  

Uma possível explicação para a divergência entre os resultados referentes à 

taxa de recuperação dos animais tratados com bST (FERRAZ, 20061;  TRIPP et al., 

2000) com, os obtidos no presente estudo pode ser decorrente dos diferentes 

intervalos entre aspirações empregados. Intervalos menos freqüentes (a cada 7 ou 

14 dias) podem levar a assincronia entre a atresia folicular e oocitária, o que poderia 

determinar maiores dificuldades na remoção do oócito do interior do folículo durante 

a aspiração (BOLS et al., 1998). O tratamento com bST em fêmeas bovinas causa 

regressão prematura do folículo dominante, reduzindo seu período de dominância de 

24 a 48 horas (CRYSTAL et al., 1997; KIRBY et al., 1997; LUCY at al., 1994). Este 

efeito ocorre provavelmente devido à maior secreção de estradiol nos animais 

tratados com bST, levando a um feedback negativo na secreção LH e FSH (na 

presença de progesterona), determinando o surgimento prematuro da segunda onda 

de desenvolvimento folicular (CRYSTAL et al., 1997). Adicionado a este efeito, sabe-

se que a total eliminação do oócito do ovário pode levar ao redor de 1 a 2 semanas 

(KRUIP et al., 1982). Portanto, a aspiração de folículos de animais tratados com bST 

em intervalos menos intensos pode gerar diferentes resultados devido às grandes 

variações no desenvolvimento e atresia entre os oócitos e os folículos puncionados.  

A porcentagem de oócitos de boa qualidade (A+B+C) não foi alterada pelo 

tratamento com bST. Observou-se que 72% (186/258) dos oócitos obtidos dos 

animais tratados com bST e que 70% (144/207) dos obtidos dos animais não 

tratados foram classificados como de boa qualidade. Estes resultados estão de 

acordo com os obtidos por Tripp et al. (2000) e por Bols et al. (1998) que não 

observaram diferenças na qualidade morfológica dos CCOs recuperados de fêmeas 
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tratadas ou não com bST. Entretanto, discorda com os resultados obtidos por Roth 

et al. (2002), que trabalhando com vacas de leite durante o outono (após o período 

de estresse calórico causado pelo verão) obteve aumento na porcentagem de 

oócitos de boa qualidade (72% bST vs. 26% controle). 

O número de oócitos de boa qualidade foi semelhante ao descrito por Zicarelli 

(2003) em fêmeas Mediterrâneas e por Gupta et al. (2006) em fêmeas da raça 

Murrah. No entanto, foi superior ao obtido por Boni; Roviello e Zicarelli (1996) em 

fêmeas bubalinas da raça Mediterrânea e pelo descrito por Techakumphu et al. 

(2004) em búfalas do pântano. Comparando-se os resultados deste estudo com os 

obtidos em fêmeas bovinas, a qualidade oocitária é semelhante (VIANA et al., 2004) 

ou inferior (GARCIA; SALAHEDDINE, 1999).

Outro interessante resultado obtido por Ferraz (2006, em fase de 

elaboração)1, demonstrou a dependência do efeito do bST de acordo com o intervalo 

entre aspirações (a cada 7 ou 14 dias). O autor obteve interação (p=0,02) entre o 

tratamento e o intervalo entre aspirações na qualidade oocitária. O tratamento com 

bST em animais aspirados a cada 14 dias promoveu menor proporção de oócitos de 

boa qualidade (66,5%b) do que animais não tratados e submetidos a aspirações 

foliculares com a mesma freqüência (76,4%a). Valores intermediários foram obtidos 

nos animais tratados (71,3%ab) ou não (69,3%ab), submetidos à aspiração a cada 7 

dias. Estes resultados demonstram mais uma vez o possível efeito do bST 

promovendo variados graus de desenvolvimento ou atresia folicular e/ou oocitária. 

Este efeito parece ser dependente do período de permanência do oócito no folículo 

contendo altas concentrações de IGF-I ou do efeito da atresia precoce. Neglia et al. 

(2004) observaram correlação positiva (r2=0,29; p<0,001) entre as concentrações 

plasmáticas de IGF-I e as concentrações deste fator de crescimento no fluido 

                                                                                                                                                                                    
1 Ferraz, M. L. experimento em fase de elaboração. Tese Mestrado, VRA, FMVZ, USP, 2006. 
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folicular em novilhas bubalinas. Elevadas concentrações de IGF-I podem causar 

superestimulação das células da granulosa (SPICER; CHAMBERLAIN; MACIEL, 

2002) e do oócito (ARMSTRONG et al., 2001), promovendo efeitos deletérios na 

esteroidogênese e no desenvolvimento oocitário. Portanto, os efeitos do bST na 

qualidade oocitária parecem ser alterados de acordo com o período de permanência 

dos oócitos no interior de folículos de fêmeas tratadas com o hormônio.

A taxa de produção embrionária não variou conforme o tratamento (19,7% 

bST vs. 26,0% Controle). Este resultado concorda com o observado por outros 

autores em fêmeas bovinas (BOLS et al., 1998; ROTH et al., 2002; TRIPP et al., 

2000). No entanto, discorda de Ferraz (2006; em fase de elaboração)1 em fêmeas 

bubalinas, que observou efeito negativo do tratamento com bST na taxa de 

produção embrionária (11,9% bST vs. 21,9% Controle). Esta discordância entre os 

resultados obtidos por Ferraz (2006) e o do presente estudo, possivelmente, possa 

ser decorrente do reduzido número de sessões com produção embrionária (somente 

5 sessões produziram embriões no presente estudo). Mesmo assim, observou-se 

redução numérica (ao redor de 6%) na taxa de produção embrionária, o que poderia 

resultar em diferença estatisticamente significativa com o aumento do número de 

observações.

Em bovinos, o tratamento com 500mg de bST em vacas não lactantes 

promove considerável aumento de  IGF-I, levando a redução na taxa de prenhez 

(BILBY et al., 2004; THATCHER et al., 2006). Em ratas, o excesso de IGF-I in vivo

ou in vitro prejudica o desenvolvimento embrionário (KATAGIRI et al., 1996, 1997). 

Bilby et al., (2004) discorrem sobre limiares em que o GH e o IGF-I estimulam 

maiores taxas de concepção, e que reduções na eficiência reprodutiva podem 

ocorrer no momento em que estes níveis são ultrapassados. Elevadas 
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concentrações de IGF-I no cultivo celular (100ng/ml) promovem bloqueio dos efeitos 

positivos do IGF-I na atividade aromática das células da granulosa de bovinos 

(SPICER; CHAMBERLAIN; MACIEL, 2002). A superestimulação com IGF-I 

(ARMSTRONG et al., 2001) e também com insulina (ARMSTRONG et al., 2003) 

provocam efeitos deletérios no desenvolvimento folicular e oocitário em bovinos.

Neste sentido, acredita-se que o efeito negativo do bST na produção 

embrionária pode ser decorrente de uma superestimulação ovariana por elevação 

excessiva das concentrações plasmáticas de IGF-I após o tratamento com 500mg de 

bST em novilhas bubalinas ou vacas lactantes com produção de leite mediana (até 

20kg leite por dia). Portanto, acredita-se que a redução da dose previamente 

utilizada poderia não causar efeitos negativos na produção embrionária de  fêmeas 

bubalinas.

Os resultados da produção embrionária ao redor de 19-26% obtidos no 

presente estudo são inferiores aos descritos por Neglia et al. (2003) utilizando 

oócitos bubalinos obtidos através de aspiração folicular e produzidos in vitro com 

metodologia semelhante (entende-se como: MIV com suplementação de 50 M de 

cisteamina). Estes autores descrevem 29,7%, 19,9% e 29,7% de taxa de produção 

embrionária para oócitos obtidos por aspiração folicular em fêmeas bubalinas, 

ovários de matadouro de fêmeas bubalinas e ovários matadouro de fêmeas bovinas, 

respectivamente.

Entretanto, em experimentos contemporâneos, realizados no mesmo 

laboratório do presente estudo, ou seja, utilizando as mesmas condições de 

equipamentos e meios na fertilização e cultivo in vitro, Soria (2005, em fase de 

elaboração)2 utilizando oócitos bovinos de matadouro obteve taxas de produção de 

                                                                                                                                                                                    
1 Ferraz, M. L. experimento em fase de elaboração. Tese Mestrado, VRA, FMVZ, USP, 2006. 
2 Soria, G. F. experimento em fase de elaboração. Tese Mestrado, UNESP, Jaboticabal., 2005. 
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blastocistos entre 12-26%. Sendo assim, acredita-se que é possível obter resultados 

equiparáveis aos de oócitos bovinos derivados de matadouro a partir de oócitos 

bubalinos após aspiração folicular. 

A taxa de aproveitamento após sincronização da ovulação com o método 

Ovsynch para transferência de embriões em tempo fixo foi de 76% (19/25).  Estes 

resultados são inferiores às taxas de ovulação (90-95%) com o uso do mesmo 

protocolo em fêmeas bubalinas (BARUSELLI et al., 1999; BERBER et al., 2002). 

Este decréscimo da taxa de aproveitamento em relação à taxa de ovulação é 

decorrente, provavelmente, da não utilização de fêmeas que apresentavam CL com 

diâmetro inferior a 10mm. Entretanto, estes resultados são semelhantes aos 

descritos na literatura da utilização do protocolo “Ovsynch” em programas de 

transferência de embriões em tempo fixo em fêmeas bovinas (BARUSELLI et al., 

2000; ZANENGA et al., 2000). Portanto, acredita-se que com o uso do protocolo 

“Ovsynch” é possível realizar a transferência de embriões em tempo pré-

determinado, eliminando a necessidade de detecção de estro e promovendo índices 

aceitáveis de taxa de aproveitamento em fêmeas bubalinas sincronizadas na 

estação reprodutiva favorável (outono e inverno).

As taxa de concepção, de prenhez e de nascimento foram de 10,5% (2/19), 

de 8% (2/25) e 100%(2/2), respectivamente. Até o presente momento este é o 

primeiro relato do nascimento de dois bezerros bubalinos produzidos in vitro e 

vitrificados.nas Américas. Estes resultados são inferiores aos obtidos por Neglia et 

al. (2004), que descrevem índice de 37,5%(3/8) na taxa de concepção embriões 

bubalinos produzidos in vitro e vitrificados. Estes mesmos autores discorrem sobre a 

obtenção do primeiro nascimento de embriões bubalinos produzidos totalmente in 

vitro e vitrificados. Adicionalmente, Hufana-Duran et al. (2004) destacam a obtenção 
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de 16,3% (9/55) de taxa de concepção utilizando maior número de animais, e 

conseguindo seis produtos de embriões produzidos in vitro e vitrificados. Vale a pena 

ressaltar que no presente estudo a transferência dos embriões vitrificados foi 

realizada de maneira direta. Deste modo, exclui-se a necessidade de observação da 

re-expansão do embrião após o descongelamento, realizada no outro experimento 

relatado (HUFANA-DURAN et al., 2004), o que facilita a rotina da transferência dos 

embriões.

Sendo assim, estes resultados confirmam a viabilidade da técnica para a 

espécie, e promovem boas perspectivas tanto nacionais quanto internacionais da 

aplicação desta biotecnologia em programas de melhoramento genético visando 

otimizar o potencial reprodutivo feminino na espécie bubalina.
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8 CONCLUSÃO 

A hipótese do presente estudo foi parcialmente rejeitada. O tratamento com bST 

aumentou a população folicular, o número de folículos aspirados e o número de 

oócitos recuperados. Entretanto, não aumentou a qualidade oocitária e a produção 

in vitro de embriões. 

Dentro dos objetivos propostos, é possível concluir que: 

 O tratamento com bST aumentou a população folicular de fêmeas bubalinas 

submetidas a aspiração folicular; 

 A eficiência da técnica de aspiração folicular apresentou incremento parcial, pois 

o tratamento com bST aumentou o número de oócitos recuperados, mas não a 

taxa de produção embrionária; 

 As concentrações plasmáticas de IGF-I em fêmeas bubalinas tratadas ou não 

com bST e submetidas à aspiração folicular não foram conclusivas, devendo ser 

novamente avaliadas; 

 É possível obter satisfatórias taxas de aproveitamento, com taxas de prenhez e 

nascimento semelhantes às obtidas em bovinos, utilizando a transferência em 

tempo fixo de embriões bubalinos produzidos in vitro e vitrificados. 
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