
• A suplementação da dieta de galos com Se, independente da dose

utilizada, não alterou o diâmetro do túbulo seminal ou a altura do epitélio

seminífero.

• No entanto, a suplementação com 0.15ppm de Se embora tenham

causado a maior diminuição no número de espermatócito, causou a

menor diminuição de células de Sertoli e o maior incremento no número

de espermátides, favorecendo assim a espermatogênese em galos com

mais de 45 semanas de idade, em comparação as demais doses

utilizadas.
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A fertilidade é uma das características de grande importância

econômica em aves de produção. A espermatogênese é máxima entre

24 e 45 semanas, decrescendo a partir dessa idade. Assim,

alternativas que mantenham a fertilidade dos animais após as 45

semanas impactam diretamente nos custos de produção. Entre os

diversos fatores, a nutrição tem grande influência na reprodução. Como

as membranas dos espermatozoides de aves são ricas em ácidos

graxos poli-insaturados, que podem facilmente passar por peroxidação

lipídica na presença de espécies reativas de oxigênio, o uso de aditivos

nutricionais como o Selenio (Se), pode melhorar a qualidade

espermática, e possivelmente, ampliar a vida reprodutova de galos.

Este estudo tem por objetivo avaliar os efeitos da suplementação com

diferentes níveis de Selênio sobre a preservação da arquitetura

histológica testicular de galos com idade superior a 45 semanas.

Figura 1 – Efeito da suplementação dietética com Selênio sobre o diâmetro maior (A),

menor (B) e na altura do epitélio (C) de túbulos seminíferos de galos com idade superior

a 45 semanas.

Figura 2 – Efeito da suplementação dietética com Selênio sobre o número de células de

Sertoli (A); espermatogônias (B); espermatócitos (C) e espermátides (D) de galos com

idade superior a 45 semanas. Letras diferentes indicam diferença significativa pelo teste

t protegido (p≤0.05).
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