
CONCLUSÃO 
 

Este foi o primeiro estudo realizado em animais da raça Wagyu no Brasil. Os 

resultados obtidos sugerem que é possível utilizar a mensuração sorológica do AMH 

como um método para selecionar fêmeas da raça Wagyu com maior capacidade de 

produção oocitária e embrionária, visto que sua avaliação está diretamente 

associada a reserva folicular ovariana. Apesar dos elevados níveis de endogamia os 

animais dessa raça não estão sendo selecionados de acordo com a capacidade 

reprodutiva.  

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 Amostras de soro: (n=30) fêmeas da raça Wagyu Kuroge (mesma propriedade e 

mesmo grupo contemporâneo); 

 Histórico de 7 aspirações foliculares para produção embrionária; 

 Mensurações do AMH: kit BOVINE AMH ELISA (Ansh Labs®, Webster, TX, 

USA).  

USO DO HORMÔNIO ANTI-MULLERIANO PARA AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA REPRODUTIVA EM 
FÊMEAS BOVINAS DA RAÇA WAGYU  

 

INTRODUÇÃO 
 

Na última década o uso da fertilização in vitro (FIV) para produção de embriões tem 

sido amplamente empregado em animais de produção (GONÇALVES; VIANA, 

2019). Dentre suas principais vantagens destaca-se a rápida propagação da 

genética de animais de alto valor zootécnico (VARAGO et al., 2008). No entanto 

resultados de trabalhos prévios do nosso grupo identificaram uma grande 

variabilidade em resposta a FIV em fêmeas da raça Wagyu Kuroge (FACIOLI et al., 

2020). A raça de bovinos Wagyu é originária do Japão e é conhecida pelos 

elevados níveis de gordura intramuscular na carne (IMF) (AWA, [s.d.]; MOTOYAMA 

et al., 2016) . No entanto, por ter uma baixa variabilidade genética acaba forçando a 

realização de cruzamentos endogâmicos, e consequentemente afetando fenótipos 

reprodutivos (LEROY, 2014; SCRAGGS et al., 2014). Por isso, a necessidade de 

identificar um marcador hormonal relacionado com a eficiência reprodutiva, 

possibilitando a seleção das fêmeas mais responsivas a protocolos reprodutivos 

nesta raça. 

OBJETIVO 
 

Avaliar os níveis do hormônio anti-Mulleriano (AMH) sanguíneo e associar com os 

resultados de produção oocitária e de taxa de blastocisto em fêmeas bovinas da 

raça Wagyu e o efeito dos níveis de endogamia nestes parâmetros.  

RESULTADOS 
 

1) Existe uma correlação positiva entre a produção oocitária e taxa de blastocisto 

(r2= 0.84, P= 9 x 10-9);  

2) Existe uma correlação entre os níveis de AMH com a produção oocitária (r2= 

0.49, P= 0.006)  e embrionária (r2= 0.39, P= 0.03);  

3) Não foi observada uma associação entre a produção oocitária (r2= -0.20, P= 0.36) 

e níveis de AMH (r2= -0.31, P= 0.09) com os níveis de endogamia dos animais (Fx);  

4) Quando foi comparado os níveis médios de AMH entre animais de baixa 
produção oocitária (11,06 ± 3,01) e alta (20,75 ± 4,46)  foi verificado uma diferença 

significativa (P= 0.01) entre os grupos.  
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Figura 1: Fêmeas bovinas da raça Wagyu Kuroge. 

Figura 2: Coleta e processamento das amostras encaminhadas para análise. 
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Figura 3: Frequência na produção oocitária e embrionária em fêmeas bovinas da raça Wagyu. (A) Histograma da produção 
oocitária (17,80 ± 5,91). (B) Histograma da produção embrionária (4,30 ± 2,05). 

Figura 4: Avaliação sorológica dos níveis de AMH e a produção oocitária e embrionária em fêmeas Wagyu. (A) Histograma da 

frequência de distribuição da concentração sorológica de AMH (n = 30). (B) Correlação entre o número de oócitos e as 

concentrações sorológicas de AMH (r2 = 0.49; P = 0.006). (C) Correlação entre o número de embriões e as concentrações 

sorológicas de AMH (r2 = 0.39; P = 0.03). 
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