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O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do álcool cereal como diluente do extrato do 

cerne do caule da Auxemma oncocalyx sobre a sobrevivência e ativação in vitro de 

folículos pré-antrais ovinos. De cada par ovariano (n=3) foram obtidos fragmentos, dos 

quais um foi imediatamente fixado, constituindo o controle-fresco, e os demais 

fragmentos foram cultivados por um ou sete dias em somente alfa-meio essencial 

mínimo suplementado (α-MEM
+
 - meio controle), ou α-MEM

+
 associado ao diluente 

álcool cereal 50%, ou ainda associado ao álcool cereal 50% e ao extrato do cerne (0,05 

g/mL). Posteriormente, os fragmentos ovarianos foram processados para análise 

histológica, sendo os folículos classificados quanto à sobrevivência em normais ou 

degenerados e quanto à ativação folicular em primordiais ou em crescimento (transição, 

primários e secundários). Os dados foram submetidos aos testes de Dunnet e Student 

Newman Keuls (SNK) a um nível de significância de 5%. Os resultados mostraram que 

após um ou sete dias de cultivo, a percentagem de folículos normais nos tratamentos 

com o diluente sozinho ou acrescido do extrato foi equivalente a do -MEM
+
.  Não foi 

observado efeito da adição do extrato da Auxemma oncocalyx ao diluente álcool cereal, 

uma vez que a percentagem de folículos normais foi equivalente nesses dois 

tratamentos, em ambos os períodos de cultivo. Quando comparado ao -MEM
+
, o 

tratamento contendo o diluente álcool cereal 50% associado ao extrato do cerne da 

Auxemma oncocalyx após sete dias de cultivo, levou a uma redução significativa na 

percentagem de folículos primordiais e concomitante aumento na percentagem de 

folículos em desenvolvimento. Em conclusão, esse estudo mostrou que o diluente álcool 

cereal 50% quando utilizado sozinho ou associado ao extrato do cerne do caule da 

Auxemma oncocalyx na concentração de 0,05 g/mL mantém a sobrevivência folicular e 

o desenvolvimento in vitro de folículos pré-antrais ovinos. 
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