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RESUMO
Características macroscópicas do folículo são importantes para determinar o potencial de maturação
nuclear e citoplasmática do oócito, desta forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência
do diâmetro folicular sobre a qualidade dos oócitos obtidos de ovários de abatedouro. Foram utilizados
ovários provenientes de abatedouro que foram dissecados, mensurados e divididos em três classes de
diâmetro: classe 1 (C1) – folículos < 5 mm; classe 2 (C2) - 5 a 7 mm e classe 3 (C3) – > 7mm. Os oócitos
recuperados foram observados e selecionados quanto ao aspecto morfológico em 5 grupos de qualidade:
Grau 1, Grau 2, Grau 3, Desnudo e Atrésicos. Dos 528 folículos dissecados, 373 foram classe I (<5mm); 80
classe II (5 –7mm) e 75 classe III (> 7mm). Não foram observadas correlações entre qualidade dos oócitos e
tamanho dos folículos (p>0,05). Concluímos que em nosso experimento não foi observada influência do
diâmetro folicular sobre a qualidade do complexo cumulus –oócito (COC) recuperados de ovários de
abatedouro.
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EFFECT OF FOLLICULAR DIAMETER ON THE QUALITY OF OBTAINED OOCYTE OF OVARIES
BOVINE FEMALES SLAUGHTER

ABSTRACT
Macroscopic characteristics of the healthy follicle are important to determine the potential of nuclear and
cytoplasmic maturation of the oocytes. The present study work was developed to examine the effect of
follicular diameter on the quality of oocytes obtained from ovaries collected after slaughter. Ovaries were
dissected, measured and divided in three classes according to the diameter: class 1 (C1) – follicles <5 mm;
class 2 (C2) - 5 to 7 mm and class 3 (C3 )– >7mm. Of 528 dissected follicles, 373 were class I, 80 were
class II, and 75 were class III. Correlations were not observed between quality of the oocytes and size of the
follicles (p> 0,05). The present results demonstrated that the diameter of the follicle did not influence the
quality of oocytes recovered after slaughter.
Key-words: oocyte quality, ovaries, dissected follicle
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II = células do cumulus compacto parcialmente

DISCUSSÃO
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Tabela 1. Número e porcentagem de oócitos
obtidos de folículos dissecados de
ovários de abatedouro nos diâmetros
classe I (<5mm), classe II (5 –7mm) e
classe III (> 7mm).
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classe II
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(23,6%)
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foram realizados para avaliar o efeito do diâmetro
folicular na competência oocitária. Carolan et al
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