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RESUMO 
  

A cinética do desenvolvimento embrionário pode estar relacionada com a viabilidade dos 

embriões produzidos in vitro (PIV) no que diz respeito ao estresse celular. Embora ainda 

permaneça a hipótese de que embriões que apresentam cinética de desenvolvimento mais rápida 

podem apresentar maior viabilidade, embriões que se desenvolvem mais rápido nas suas 

primeiras clivagens também podem apresentar maior resposta ao estresse. Com base nesses dados 

nossos objetivos foram caracterizar o perfil de morte celular por apoptose em embriões bovinos 

PIV com diferentes cinéticas de desenvolvimento, além de verificar possíveis marcadores de 

resposta ao estresse nestes embriões. Para tal, os complexos cumulus-oócitos obtidos de ovários 

de vacas de abatedouro comercial foram selecionados, maturados (MIV) e fecundados in vitro 

(FIV). Os zigotos denudados foram cultivados in vitro (CIV) individualmente e, 40 horas pós 

inseminação (hpi) os embriões foram classificados de acordo com suas primeiras clivagens em: 

rápidos (4 células) e lentos (2 ou 3 células), gerando dois grupos que foram avaliados nos 

seguintes estádios: clivagem (40hpi), mórula (96hpi) e blastocisto (186hpi). As avaliações 

consistiram de índice de embriões clivados (D2) e blastocistos (D7), número total de células, 

fragmentação de DNA (teste TUNEL), presença de caspase 3 e 7 ativas, presença de caspase total 

ativa e avaliação molecular dos genes candidatos (HSP60, GRP78, SOD1 e MORF4L2). Os 

dados foram submetidos ao teste t-student ou ANOVA seguida de teste Tukey quando apropriado 

(Prism 5 GraphPad Inc.). Não houve diferença entre os índices de clivagem dos grupos rápido e 

lento, no entanto maior quantidade de embriões rápidos chegaram ao estádio de blastocisto 

quando comparado com o grupo lento. Não houve diferença no número total de células e células 

TUNEL positivas entre grupos em nenhum dos momentos analisados. Apesar disso, quando o 

embrião está no estádio de mórula, no qual ocorre a ativação do genoma, classificada como uma 

fase crítica, as quantidades de caspase 3 e 7 e caspase total ativas foram maiores no grupo lento 

quando comparado com grupo rápido. Pela análise de expressão dos genes candidatos GRP78, 

HSP60, SOD1 e MORF4L2, foi possível evidenciar que os mecanismos de resposta ao ambiente 

PIV são diferentes entre os grupos analisados. Esse trabalho nos permite concluir que quando 

submetidos a PIV, embriões de diferentes cinéticas ativam vias distintas de resposta ao estresse, 

que podem ou não levar a morte celular por apoptose. Mais ainda, a fase de ativação do genoma 

embrionário é a fase mais crítica para ambos os grupos.  
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1. ENUNCIADO DO PROBLEMA 

 

A bovinocultura brasileira hoje apresenta grande destaque no cenário mundial. O Brasil é 

o dono do segundo maior rebanho do mundo, contando com 200 milhões de animais, assumindo 

liderança nas exportações com um quinto da carne comercializada internacionalmente e liderando 

as vendas em mais de 180 países (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2013).  

No contexto da produção animal, o homem tem realizado esforços para incrementar a 

produtividade na exploração dessa espécie e isto tem sido verificado de diversas formas. 

Modificações na nutrição, instalações, manejo sanitário e reprodutivo têm sido pesquisadas há 

várias décadas, mas mesmo assim, a produção bovina ainda tem dificuldades de atingir sua 

eficiência máxima. Com isso, novas tecnologias e pesquisas inovadoras são necessárias visando a 

aceleração do melhoramento genético e o aumento de produtividade. Neste contexto tecnologias 

para o incremento dos aspectos reprodutivos, incluindo a produção in vitro de embriões, têm sido 

desenvolvidas com a finalidade de refinar estratégias para melhoria na produção animal (HALL 

et al., 2013). Seu principal desafio atualmente é compreender as fases críticas do início do 

desenvolvimento embrionário. No entanto, a complexidade do processo natural dificulta a 

semelhança para o cultivo in vitro (ABSALON et al., 2014). 

 

1.1 A produção in vitro de embriões 

 

A produção in vitro de embriões, que consiste na maturação, fecundação de oócitos e 

cultivo in vitro de embriões, tem sido uma poderosa ferramenta que vem contribuindo para 

reprodução de bovinos, auxiliando no aumento da demanda de animais e buscando qualidade 

embrionária com o objetivo de otimizar o processo. No Brasil, essa técnica é amplamente 

utilizada em bovinos e seu uso vem crescendo a cada ano. Em 2009, mais de 255.000 embriões 
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foram produzidos in vitro, representando 85,8% do total de embriões produzidos no mundo 

(VIANA et al., 2010). Ainda assim, a PIV é considerada uma biotecnologia de baixa eficiência, 

já que a técnica ainda apresenta, em média, menor taxa de prenhez (33,52%) quando comparada 

com a produção in vivo (41,52%) (PONTE et al., 2009). Além disso, durante a PIV de embriões 

bovinos, apenas 80% dos oócitos aspirados são fecundados e concluem pelo menos até o segundo 

ciclo celular e desses apenas 30-40% são capazes de se desenvolver até o estádio de blastocisto, 

havendo perda principalmente devido ao bloqueio no desenvolvimento (LONERGAN et al., 

2003).  

Ainda hoje, por mais próximo que o sistema de cultivo in vitro tente chegar do processo 

in vivo, o embrião ainda está sujeito a fatores autócrinos e parácrinos que não contribuem 

positivamente para seu desenvolvimento (VAJTA et al., 2000; STOKES et al., 2005; 

GOPICHANDRAN et al, 2006). Isso pode ser evidenciado, por exemplo, pela diferente cinética 

de conversão a blastocistos e no número menor de células quando comparados com o embrião 

produzido in vivo (HOLM et al., 1999). No entanto, grande parte dos problemas técnicos que a 

PIV ainda apresenta tem grandes chances de serem solucionados por meio de pesquisas 

inovadoras relacionadas aos sistemas de cultivo e identificação dos embriões mais aptos a 

gerarem prenhez (HANSEN et al, 2008).  

O estudo de embriões (PIV) nos proporciona acesso à investigação fundamental sobre 

parâmetros importantes para o desenvolvimento embrionário, como dados sobre ciclo celular e 

regulação de expressão de genes. Estes estudos podem se tornar úteis na identificação de novos 

alvos para marcadores de caracteres reprodutivos, levando ao alcance do objetivo das tecnologias 

utilizadas para reprodução animal que é atingir a prenhez efetiva no animal (SOUZA et al., 2011; 

ABSALON et al, 2014). 
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Além da busca de marcadores, melhorias nos sistemas de cultivo são essenciais na 

tentativa de gerar um embrião produzido in vitro metabolicamente semelhante ao in vivo, uma 

vez que embriões in vivo estão expostos a um ambiente dinâmico que atende suas necessidades 

(ABSALON et al., 2014). Embriões em fase de pré implantação apresentam metabolismo 

próprio, característico do blastômero, lento nas primeiras clivagens, seguido de uma aceleração 

para suportar a intensa proliferação e diferenciação celular (ZHENG et al., 2007; LEESE et al., 

2007). Essa aceleração exige muito da maquinária celular responsável pela expressão de genes e 

síntese de proteínas, tornando embriões nessa fase extremamente sensíveis a estímulos externos 

(HAANEN et al., 1996). Neste contexto, a busca e avaliação de marcadores de estresse 

embrionário podem ser úteis para o aprimoramento das condições de cultivo in vitro (VAJTA et 

al., 2010). 

 

1.2 A influência do sistema in vitro no metabolismo e estresse embrionário 

 

A baixa competência do sistema in vitro é responsável por causar danos no 

desenvolvimento embrionário, colocando obstáculos para a produção em larga escala de 

embriões PIV de alta qualidade (KHURANA et al., 2000; OHLWEILER et al., 2013). Estudos 

recentes têm demonstrado que o ambiente in vitro conduz a um aumento de várias tensões 

relacionadas à atividade genômica por exemplo, que acabam prejudicando o desenvolvimento 

inicial dos embriões (NIEMANN et al, 2000; ZHANG et al., 2012). 

O efeito do sistema in vitro no desenvolvimento embrionário inicia-se logo na maturação 

oocitária. As condições de cultivo durante maturação e primeiros estágios de desenvolvimento 

embrionário afetam criticamente a atividade metabólica e a capacidade de embriões para se 

adaptar ao ambiente (GAD et al., 2012). Além disso, estudos têm demonstrado que o sistema de 

maturação (in vivo ou in vitro), além da qualidade intrínseca do oócito são fatores mais 
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determinantes do desenvolvimento embrionário do que o próprio sistema de CIV (RIZOS et al., 

2002; HENDRIKSEN et al.,2000; LONERGAN et al., 2003).  

A maturação dos oócitos envolve mudanças no núcleo (DE LA FUENTE., 2001), 

citoplasma (KRISCHEK et al., 2002), expansão das células da granulosa (CARABATSOS et al., 

2000), atividade de transcrição (CARABATSOS et al., 2000.; DE LA FUENTE., 2001), além da 

síntese de proteínas específicas e reorganização de organelas. A comunicação entre o oócito e as 

células do cumulus são essenciais para que ocorra a maturação adequada e, consequentemente, 

que o oócito atinja sua competência, o que se reflete diretamente no desenvolvimento 

embrionário inicial. Uma característica dessa competência é a transcrição de genes específicos 

que permanecem sendo a fonte principal de RNAm dos embriões nas primeiras fases do 

desenvolvimento (GILCHRIST et al., 2007;  HOLM et al, 1999;  SUTTON et al, 2003; 

DOROTA et al., 2014). Nessa fase, a transcrição é parcialmente inativada e o desenvolvimento 

embrionário é suportado por síntese de proteínas a partir de RNAm armazenados durante a 

maturação do oócito (VIGNEAULT et al., 2004). 

Este RNAm materno é degradado após as primeiras clivagens do zigoto e os mecanismos 

que assumem esse papel permitirão que células embrionárias ativem a transcrição gênica, dando 

início a ativação do genoma embrionário (em torno de 8-16 células). Na tentativa de impedir essa 

degradação o embrião dispensa uma maior quantidade de energia para suprir a falta do suporte 

oocitário, o que pode levar a ativação inadequada do próprio genoma (BADR et al., 2007). 

Além da transcrição, a manutenção da estabilidade destes transcritos é de fundamental 

importância para o correto início da tradução de proteínas. A exposição do oócito a condições 

adversas (como aquelas promovidas pela própria maturação in vitro), aumenta as chances da 

presença de RNAs degradados já que oócitos são altamente vulneráveis a insultos genéticos e 
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ambientais e, alterações sutis podem ter grandes efeitos sobre o desenvolvimento do embrião 

(MOOR et al., 1998.; WRENZYCKI et al., 2005; BAILLET et al., 2012). A instabilidade dos 

RNAs, assim como danos excessivos no DNA podem também ocasionar a ativação prematura do 

genoma. Esse descontrole logo nas primeiras fases pode levar ao desenvolvimento errôneo, com 

falhas na duplicação dos blastômeros, gerando células aneuploides (MEDGHALCHI et al., 

2001). Neste caso, a síntese de proteínas específicas pode ser um indicativo da tentativa da célula 

embrionária controlar a expressão gênica e também danos de DNA. Uma dessas proteínas é a 

MORF4L2, que é um componente da histona acetiltransferase NuA4, envolvida na regulação 

positiva da transcrição gênica. MORF4L2 também está envolvida no crescimento e proliferação 

celular, além de reparo a danos de DNA (CHEN et al., 2010). 

Durante as primeiras fases do desenvolvimento embrionário, fatores de estresse ambiental 

ocasionados por um sistema de cultivo  não otimizado também podem prejudicar o 

desenvolvimento embrionário. Sob condições ambientais desfavoráveis, no início do seu 

desenvolvimento, o embrião possui uma capacidade particular para se adaptar ao meio de cultivo 

e compensar estímulos externos de estresse (WAGTENDONK et al., 2006). No entanto, a fase de 

ativação do genoma embrionário ainda é um evento bastante crítico, podendo comprometer seu 

desenvolvimento até fases posteriores, e tornando embriões que atingem a fase de mórula ou 

blastocisto mais resistentes ao estresse (LOPES & HANSEN 2002b).  

Um exemplo de estresse ambiental é a alta concentração de glicose no meio de cultivo 

durante as primeiras clivagens que têm sido correlacionadas com o baixo desempenho no 

momento da ativação do genoma, levando a baixa qualidade de blastocistos (FURNUS et al., 

1997; BARNETT et al., 1997). Além disso, o alto índice de glicose intracelular estimula a 

glicólise, que perturba a fosforilação oxidativa, alterando o metabolismo mitocondrial 
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(BARNETT et al., 1997; LANE et al., 2001; BARCELO et al., 2007). A mitocôndria, sendo uma 

organela essencial para o desenvolvimento embrionário, quando em estresse lança mão de 

estratégias para manter sua viabilidade e funções. Proteínas como a HSP60 por exemplo, 

localizada na matriz mitocondrial, tem o papel de evitar o mau-dobramento e promover o 

redobramento e montagem adequada de polipeptídeos gerados sob condições de estresse na 

matriz mitocondrial (CHENG et al., 1990).  

O metabolismo mitocondrial também pode ser afetado pelo estresse oxidativo, causado 

especialmente por cultivos em alta tensão de O2, leva a danos mitocondriais, diminuindo seu 

rendimento, resultando em apoptose ou desenvolvimento embrionário anormal (KADENBACH 

et al., 2004; KIMURA et al., 2014; YOON et al., 2014). Assim, antioxidantes endógenos, como a 

superóxido dismutase (SOD1), ou adicionados ao meio CIV parecem exercer um papel 

importante na melhora da competência de embriões in vitro, contribuindo para a manutenção de 

homeostase e danos celulares mediadas por ROS durante o desenvolvimento precoce de embriões 

de mamíferos (GUERIN et al., 2001; YOON et al., 2014). 

Além da mitocôndria, outra organela primordial para o desenvolvimento embrionário 

adequado e suscetível ao estresse ambiental é o retículo endoplasmático (RE). O RE desempenha 

papel fundamental nas modificações estruturais de proteínas essenciais para que as próprias 

exerçam suas funções. Quando o RE é submetido a estresse ele responde regulando a transcrição 

de genes específicos, de maneira geral induzindo a diminuição do processo transcricional e, com 

isso, o fluxo de proteínas (SCHRODER et al., 2005). A resposta ainda leva ao aumento da 

expressão de proteínas como a GRP78 que é uma chaperona específica do RE, sendo um 

componente obrigatório do processo de morte celular. O estresse prolongado do RE leva ao 

acúmulo de proteínas mal enoveladas localizadas no seu lúmem, causando danos celulares e 

desencadeando o processo apoptótico (WANG et al., 2013; BANHEGYI et al., 2007). 
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Dessa forma, a indução do processo apoptótico embrionário é a resposta final do embrião 

em reparar danos na tentativa de sobreviver (BREE et al., 2004; ZHAO et al 2006). É sugerido 

que embriões que tem capacidade de eliminar células defeituosas por apoptose tem uma 

vantagem durante o seu desenvolvimento (revisado por ELMORE et al., 2007). 

 

 

1.3 A apoptose em embriões 

 

A apoptose é um modo característico e importante de morte celular, o qual envolve a 

eliminação de células que contém algum defeito em seu mecanismo. Ela é considerada um evento 

vital para a sobrevivência e manutenção dos organismos (revisado por ELMORE et al., 2007). O 

mecanismo apoptótico nos blastômeros pode ser desencadeado por diversos fatores recorrentes 

no sistema de produção in vitro como: danos no DNA, choque térmico, deficiência de nutrientes, 

níveis aumentados de espécies reativas de oxigênio e desbalanço hormonal (Figura 1). 
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Figura 1 - Resumo esquemático das principais vias apoptóticas relevantes no embrião. A via mediada pela 

mitocôndria intrínseca pode ser desencadeada por uma grande variedade de estímulos, incluindo a 

privação de fatores de crescimento, a presença de substâncias tóxicas ou de excesso de radicais livres ou 

de stress metabólico. Em contraste, a apoptose pode ser inibida pela presença de fatores de 

sobrevivência, que incluem fatores de crescimento e hormonais. O sistema é regulado pela interação de 

proteínas pró-apoptóticas e anti-apoptótica da família Bcl-2. As proteínas pró-apoptóticas contêm um 

domínio que forma um heterodímero com a Bcl -2, bloqueando sua atividade promotora de 

sobrevivência. A abundância destas proteínas pro - e anti-apoptótica determina a susceptibilidade das 

células à apoptose. As proteínas pró-apoptóticas atuam na membrana mitocondrial, diminuindo o 

potencial de membrana e promovem a liberação de citocromo c. A liberação de citocromo c ativa Apaf 

(Apoptotic protease activating fator) por sua vez ativam caspases iniciadoras que dão início ao efeito 

cascata ativando outras caspases, que resulta em morte. A via extrínseca, menos comum, é iniciada pela 

ligação do ligante - receptor, que por sua vez atua diretamente sobre as caspases iniciadoras (adaptada de 

KIDSON et al., 2005) 
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O processo apoptótico pode ocorre por duas vias, extrínseca (citoplasmática) e intrínseca 

(mitocondrial). A via extrínseca pode ser desencadeada pela ligação de moléculas específicas a 

um grupo de receptores de membrana da família dos receptores de fatores de necrose tumoral 

(rTNF). Esses receptores, uma vez ativados promovem a interação dos seus domínios de morte 

com moléculas conhecidas como FADD (Fas-associated death domain) que tem a capacidade de 

recrutar a caspase -8 (iniciadora) que irá ativar caspase-3 (efetora), executando a morte por 

apoptose (revisado por ELMORE et al., 2007). 

A via intrínseca é ativada por estresse intracelular ou extracelular como a deficiência de 

fatores de crescimento, danos no DNA e hipóxia. Respostas a esses danos são convertidas 

principalmente para a mitocôndria, que integra os estímulos recebidos induzindo a 

permeabilização mitocondrial e consequentemente a liberação de moléculas pró-apoptóticas. Esse 

processo interrompe a síntese de ATP, resultando em um aumento de espécie reativas de oxigênio 

(ROS), provocando a oxidação de lipídeos, proteínas e ácidos nucleicos e induzindo a ativação da 

capase- 9 (iniciadora). O citocromo c liberado no citosol pelos poros mitocondriais, formam um 

complexo com APAF-1 (Apoptotic protease activating fator) e caspase 9 chamado de 

apoptossomos, que promove a clivagem da pró-caspase-9 liberando caspase-9 ativa. Uma vez 

ativada, caspase-9 ativa caspase-3, dando início a um efeito cascata ocasionando a apoptose 

(revisado por ELMORE et al., 2007). 

Ambas as vias tem a presença de caspases iniciadoras (-8, -9 e -10) e caspases executoras 

(-6, -3 e -7). No entanto, a caspase -3 que é ativada por qualquer umas das caspases iniciadoras, 

se destaca sendo uma das mais importantes, ja que tem o papel de clivar ICAD (Inhibitor of 

CAD) para liberar CAD (Caspase-activated DNAse) que degrada DNA cromossômico 

provocando a condensação da cromatina (revisado por ELMORE et al., 2007). 
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Em embriões, o processo apoptótico parece estar relacionado ao sistema de cultivo, 

embriões PIV apresentam, em média, 20% de suas células em apoptose, enquanto que embriões 

produzidos in vivo apenas 7% (POMAR et al., 2005). Além disso, a presença de caspase ativa já 

em embriões de duas células confirma a possibilidade de que toda a maquinária apoptótica esteja 

presente em embriões de clivagem precoce e podem ser herdados do próprio oócito 

(JURISICOVA et al., 2003).  

A caspase se tornou um marcador de qualidade embrionária já que foi observado que 

embriões com marcação muito intensa dessa protease não se desenvolvem para os estádios 

seguintes. Esse fato pode levar a seleção de embriões mais resistentes e de maior viabilidade 

(MARTINEZ et al., 2002). PAULA-LOPES & HANSEN (2002a) descrevem que, embriões 

bovinos submetidos a estresse calórico ativam o processo apoptótico como mecanismo de 

eliminação de células defeituosas e que, a inibição deste processo leva ao desenvolvimento de 

embriões menos resistentes. Além disso, a inibição da atividade de caspase no início, mas não no 

final do período de cultivo afeta o desenvolvimento de embriões partenogenéticos suínos 

(COUTINHO et al., 2011). 

A viabilidade e capacidade de responder ao estresse também parecem estar relacionadas 

com a cinética embrionária. Embriões de desenvolvimento rápido apresentam aumento na 

atividade metabólica na tentativa de manter sua regulação gênica. Além disso, apresentam maior 

perturbação no “imprinting” genômico e alterações epigenéticas consideráveis como resposta a 

ambientes adversos (SALLE, 2012).  Apesar destes dados, ainda permanece a hipótese de que 

embriões com  metabolismo mais lento podem ser aqueles que terão maior chance de estabelecer 

prenhez (LEESE et al. 2007).  
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Esta proposição é baseada na premissa de que  estresse ambiental determinam em que 

condições o genoma, o transcriptoma e o proteoma do zigoto irão suportar os eventos iniciais do 

desenvolvimento. De fato, embriões de desenvolvimento lento apresentam maior quantidade de 

caspase, são mais semelhantes aos embriões in vivo e parecem não ter aumento da expressão de 

genes relacionados ao estresse (SALLE, 2012).  

Com base nestes dados, formulamos a hipótese de que a cinética de desenvolvimento 

embrionário in vitro apresenta correlação com estresse celular sendo que, embriões que se 

desenvolvem mais rápido no início apresentam maior resposta ao estresse. 
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2. OBJETIVO 

 

Caracterizar o perfil de estresse e morte celular por apoptose nos embriões bovinos 

produzidos in vitro de diferentes cinéticas de desenvolvimento (clivagem rápida e clivagem 

lenta). 

 

                         2.1. Específicos  

 

 Quantificar, durante o desenvolvimento in vitro de embriões bovinos com cinética 

de desenvolvimento rápida e lenta: 

 Número total de células. 

 Número de células com fragmentação de DNA.  

 Caspase 3 e 7 e caspase total ativas. 

 Transcritos relacionados aos estresse celular (GRP78, HSP60, SOD1 e 

MORF4L2). 
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3. MATERIAL E MÉTODO 

 

3.1 Local dos experimentos 

O presente estudo foi realizado no Laboratório de Biologia Celular e Molecular, nas 

dependências do Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC – 

Campus Santo André. 

 

3.2 Delineamento experimental 

 

Os experimentos seguiram o delineamento experimental descrito na figura 2. 

 

Figura 2: Delineamento experimental. Embriões bovinos foram produzidos in vitro e cultivados individualmente. Às 

40hpi foram classificados em rápidos (4 células) e lentos (2 ou 3 células), gerando dois grupos que foram 

avaliados nos seguintes estádios: clivagem (40hpi), mórula (96hpi) e blastocisto (168hpi). Em cada momento 

de análise os grupos foram avaliados em relação a: fragmentação de DNA, quantificação de caspase total e 

caspase 3 e 7 e expressão gênica dos genes candidatos, GRP78, HSP60, SOD1 e MORF4L2.  
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3.3  Produção in vitro de embriões bovinos 

 3.3.1 Colheita e maturação in vitro dos oócitos  

Ovários de vacas destinadas ao abatedouro comercial foram coletados e transportados até 

o laboratório em recipiente térmico contendo solução de salina (ANEXO A) aquecida a 30°C. Os 

folículos com diâmetro entre 2 e 8 mm foram  aspirados com auxílio de agulha 21G acoplada a 

seringa de 5 ml. O líquido folicular foi depositado em tubo cônico, permanecendo em repouso 

por 10 minutos. Após este período, o sedimento de cada tubo foi colocado em placa de Petri (90 

mm) para recuperação dos complexos cumulus oócito (COCs) e posterior seleção e maturação in 

vitro (MIV). 

Apenas oócitos apresentando camada de células do cumulus oophorus espessa e 

compacta, assim como citoplasma homogêneo foram selecionados para MIV. Para tal, após a 

seleção, os oócitos foram lavados três vezes no meio de lavagem pré – MIV (ANEXO B). Em 

seguida colocados em gotas de 90 ul de meio MIV (ANEXO C), sob óleo mineral (25 

oócitos/gota). A maturação foi realizada em incubadora a 38,5
o
C, 5% de CO2 em ar 100% úmido, 

por um período de 24 horas.  

 

           3.3.2  Obtenção dos espermatozoides 

Palhetas de sêmen de diferentes touros (n=3) foram descongeladas em banho-maria a 

37ºC, durante 30 segundos e seu conteúdo centrifugado conjuntamente em gradiente Percoll 

(45% e 90%) (ANEXO D) para separar os espermatozoides móveis, remoção do diluidor e do 

plasma seminal, além da separação de células não espermáticas. O pellet foi lavado em meio 

TALP sêmen (ANEXO E) e seu sobrenadante foi descartado, foi feita avaliação da motilidade e 

concentração espermática por microscopia ótica e os espermatozoides vivos foram diluídos em 

meio de FIV gota (ANEXO F) na concentração de 1x10
6
 espermatozoides/mL. 
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3.3.3 Fecundação in vitro 

Os oócitos maturados foram lavados em meio FIV (ANEXO G) e fecundados in vitro em 

microgotas de 90μl do meio FIV gota (ANEXO F - Parrish et al., 1988). Para a inseminação, 4μl 

do sêmen preparado conforme item 3.2.2 foi adicionado às gotas (25 oócitos/gota) que foram 

cobertas com óleo mineral, onde permaneceram em atmosfera com 5% de CO2 em ar, 38,5°C e 

com 100% de umidade por um período de 18 horas. 

 

3.3.4 Cultivo in vitro 

Após o período de 18 horas, os embriões foram denudados com auxílio de micropipeta e 

transferidos individualmente para microgotas de 20µL de meio de cultivo 1 (ANEXO H) em 

(ANEXO I). Após 21h de cultivo, o meio foi trocado para meio de cultivo 2 (ANEXO J) e 

cultivados em estufa a 38,5°C, 5% de CO2 em ar e alta umidade onde permanecem até o 

momento da coleta das amostras.  

O cultivo teve uma duração total de 7 dias (considerando o dia do cultivo dia 0) 

permanecendo em estufa a 38,5°C, 5% de CO2 em ar 100% úmido.  

 

 

3.4 Grupos submetidos à análise 

 

Após 40 horas de cultivo os embriões foram classificados de acordo com a velocidade das 

primeiras clivagens em: rápidos (4 ou mais células) e lentos (2 ou 3 células). Para auxiliar no 

monitoramento dos embriões, foi elaborado um mapa representativo de placas de cultivo, em que 

cada círculo representa um poço que contém um embrião (ANEXO K). Simultaneamente a 

observação dos poços a classificação era feita e anotada no mapa, admitindo cores distintas para 
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cada grupo, dessa maneira cada embrião foi monitorado até sua retirada nos momentos diferentes 

das análises (ANEXO L). 

Os embriões cultivados individualmente pertencentes aos grupos rápidos e lentos, foram 

submetidos à análise nos seguintes momentos: 

40hpi – embriões do grupo “clivado” 

96hpi – embriões do grupo “mórula” 

168hpi – embriões do grupo “blastocisto” 

Cada estádio foi composto por n=5 embriões por replicata (mínimo 4 replicatas). 

 

3.5 Avaliação do número de células totais e morte celular por apoptose (fragmentação 

de DNA – TUNEL e caspases ativas) 

 

A fragmentação de DNA nuclear foi avaliada pela técnica de TUNEL (terminal 

deoxynucleotidyl transferase madiated dUTP) com o uso do kit comercial Click-iT TUNEL assay 

for apoptosis (Invitrogen, Califórnia - EUA). A avaliação TUNEL se baseia na incorporação de 

nucleotídeos marcados com um corante fluorescente (Isotiocianato de Fluoresceína – FITC) na 

região 3’OH das quebras do DNA fita simples ou fita dupla. Essa reação é catalisada por uma 

enzima denominada terminal deoxynucleotidyl transferase que polimeriza os nucleotídeos 

modificados nas regiões de fragmentação do DNA. A incorporação de d-UTP fluoresceína é 

amplificada por várias reações enzimática secundária e mensurada por microscopia de 

fluorescência. As células embrionárias observadas no microscópio foram identificadas como 

TUNEL positivo (DNA fragmentado) por conta da presença de coloração verde determinada pela 

ação do corante isotiocianato de fluoresceína – FITC ou negativo (DNA íntegro).  

Para avaliação das caspases 3 e 7 e caspase total foram usados os kits comerciais Imagem-

iT LIVE Red Caspase-3 and -7 Detection Kit, for microscopy (INVITROGEN, Califórnia - EUA) 
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e Imagem-iT LIVE Red Poly Caspases Detection Kit, for microscopy (INVITROGEN, Califórnia 

- EUA) respectivamente. Eles se baseiam numa reação que detecta caspase ativa, já que a 

presença de caspases é uma característica típica do processo apoptótico. A detecção acontece 

com ajuda de um inibidor fluorescente de caspase chamado FLICA que atua de acordo com sua 

afinidade, formando uma ligação covalente com uma seqüência de aminoácidos específicos da 

caspase. Para a caspase-3 e – 7 a sequência de reconhecimento é o ácido glutâmico - ácido 

aspártico valine – ácido aspártico (DEVD), para o reagente de poli caspases, esta sequência de 

reconhecimento é o valina-alanina-aspártico (VAD). O grupo sulforodamina (SR) é anexado 

como um repórter e o reagente FLICA é utilizado para interagir com o centro reativo enzimático 

de uma caspase ativada através da sequência de reconhecimento. O inibidor FLICA é permeável 

à célula e não citotóxico. Moléculas FLICA difundem para fora da célula e são lavados, o sinal 

fluorescente vermelho restante é uma medida direta da quantidade de caspase ativa que estava 

presente no momento em que o inibidor foi adicionado. 

As avaliações de TUNEL, presença de caspase e número total de células foram feitas 

simultaneamente, no mesmo embrião. Para tal, embriões dos diferentes grupos foram transferidos 

para solução Flica 150X (ANEXO M) (específico para caspase 3 e 7 ou caspase total) e 

incubados por 1 hora a 38,5°C no escuro em caixa úmida. Após a incubação, foram lavados em 

duas gotas de 50ul cada contendo tampão de lavagem (ANEXO N). Em seguida foi iniciado o 

protocolo do ensaio TUNEL nos mesmos embriões submetidos no teste de Caspase. Os embriões 

foram lavados em três gotas com 50ul de fixador (ANEXO O) e incubados na última gota por 15 

minutos a temperatura ambiente. Em seguida os embriões foram transferidos para solução de 

permeabilização em 0,25% de Triton (ANEXO P) e colocados em placas de Petri (35 mm) e 

incubados por 2 horas em temperatura ambiente, em seguida lavados em 2 gotas com 50ul cada 

de 3% BSA (ANEXO Q). Os embriões submetidos ao controle positivo, foram transferidos para 
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solução Dnase I (ANEXO R), incubados por 30 minutos a 37°C, após a incubação foram lavados 

em 3 gotas com 50ul cada de 3% BSA (ANEXO Q). Já os outros grupos permaneceram esse 

tempo de incubação em solução de 3% BSA (ANEXO Q). Os embriões dos grupos rápido, lento 

e controle positivo, foram transferidos para o tampão de reação TdT e incubados em gotas de 

25μl por 10 minutos em temperatura ambiente. Em seguida foram transferidos para gota de 25μl 

contendo “cocktail Tdt” (ANEXO S), incubados por 1 hora á 37°C em caixa úmida e lavados 

novamente em 2 gotas de 50μl de 3% BSA (ANEXO Q) por 2 minutos em cada gota. Os 

embriões foram transferidos para solução “Click-it cocktail” (ANEXO T), incubados por 30 

minutos a temperatura ambiente no escuro e em seguida lavados em uma gota de 3% BSA 

(ANEXO Q) por 5 minutos. Posteriormente a lavagem, os embriões foram transferidos para gota 

com 50μl de Hoechst 33342 (INVITROGEN, Califórnia - EUA)) diluído 1:500 em PBS sem 

Cálcio e sem Magnésio (ANEXO  U) e incubados no escuro por 15 minutos. Os embriões foram 

novamente lavados em duas gotas com 50μl de 3% BSA (ANEXO Q) e cada grupo de embriões 

foram separadamente colocados entre lâminas e lamínulas numa gota de glicerol, para análise 

imediata. 

Cada embrião foi analisado individualmente sob microscopia de epifluorescência modelo 

Leica Microsystems DM16000 B. Para visualização do número total de células foi usado cubo 

com sistema óptico para fluorescência I3, faixa de excitação em azul – BP 350-490 espelho 

dicromático RKP 510 e filtro supressor LP515. Para avaliação da fragmentação nuclear foi usado 

cubo com sistema óptico para fluorescência A4 faixa de excitação verde – BP 515-560 espelho 

dicromático RKP 580 e filtro supressor LP 590. Para avaliação das caspases 3 e 7 e total foi 

usado filtro N21 (515/560). Para quantificação de caspase 3 e 7 ou caspase total, os embriões 

foram fotografados com auxílio do software Leica Application Suite (LAS) e a câmera digital 
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Leica modelo DFC365 FX para capturar campo claro e imagem com baixo nível de luminosidade 

(fluorescência) com padrões de intensidade e ganho fixos. 

3.6 Caracterização molecular  

 

3.6.1  Isolamento de RNA total 

O RNA total dos embriões foi extraído com Ilustra RNAspim Mini Isolation Kit (GE 

health care). Os embriões foram descongelados e incubados com tampão de estabilização para 

RNA e posteriormente com solução de lise. A solução foi acrescida de etanol e aplicada na 

coluna contendo membrana para separação do RNA. Contaminantes foram removidos por 

sucessivas centrifugações com solução de lavagem e o RNA eluído da membrana. Em seguida o 

RNA foi estocado em freezer á -80°C até o momento de uso. 

 

3.6.2 Síntese da primeira fita de cDNA 

Para síntese da primeira fita de cDNA foi utilizado Superscript III (Invitrogen, Califórnia, 

EUA). À 8μl de RNA total foi adicionado 1μl de oligo dT  e 1μl de dNTP. A mistura foi 

incubada á 65°C por 65 minutos e em seguida colocada em gelo por 1 minuto. Posteriormente foi 

adicionada 2μl de tampão de síntese, 4μl de MgCl2, 2ul de DTT,  1μl de RNAse out e 1μl de 

Superscrip III. Em seguida a reação foi incubada em um ciclo á 50°C por 50 minutos e 85°C por 

5 minutos, foi resfriada em gelo, adicionado a reação 1μl de RNAse H e incubado a 37°C por 20 

minutos. Em seguida o cDNA foi estocado em freezer á -20°C até o momento de uso. 
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3.6.3 Avaliação dos genes HSP60, GRP78, SOD1 e MORF4L2  por PCR em tempo 

real 

Para elucidar os possíveis mecanismos que poderiam estar levando os embriões a 

induzirem o processo de morte celular, foi feita análise de PCR em tempo real de 4 genes que 

estão relacionados com a morte celular em embriões bovinos.  

Uma breve descrição do papel funcional de cada um deles encontra-se a seguir: 

 

 GRP78 

Classificada como uma chaperona, GRP78 pode ser considerada uma das principais 

proteínas do retículo endoplasmático (RE). Essa organela desempenha um papel nas 

modificações estruturais de proteínas essenciais para que as próprias tenham um bom 

desempenho. O acúmulo de proteínas mal enoveladas localizadas no lúmem do RE, provoca 

estresse, causando danos celulares e desencadeando processo apoptótico (WANG et al., 2013; 

BANHEGYI et al., 2007). Nessa linha, a GRP78 tem como função auxiliar o dobramento e 

montagem de outras proteínas, atuando como um controle de qualidade protéica. Sendo a GRP78 

uma chaperona essencial, a sua eliminação resulta numa grave deficiência na síntese de proteínas 

e translocação de proteínas para dentro do lúmen do RE (SHENGZAN et al., 2014). Sendo 

também uma proteína anti-apoptotica, ela desempenha um papel relevante na sobrevivência 

celular. No momento em que a célula está sofrendo um estresse (tais como hipóxia, deficiência de 

glicose), a produção de GRP78 aumenta no compartimento do RE ocorrendo uma movimentação 

do RE para a superfície da célula, então GRP78 assume uma nova função de co-receptora na 

superfície celular. O reticulo endoplasmático e as mitocôndrias estão funcionalmente em 

conexão, e podemos dizer que GRP78 está também relacionado com a regulação energética 

mitocondrial (Ni et al, 2011).  
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  HSP60 

 HSPs (heat shock proteínas) são chaperonas que promovem a proteção celular contra 

danos, evitando a desnaturação de proteínas e impedindo a apoptose. Estudos têm mostrado que 

cerca de 100 proteínas pertencentes a família das Hsps participam do desenvolvimento 

embrionário (LOONES et al, 1997.; MASUDA et al., 1998), e a presença de sua expressão e seu 

nível de expressão pode estar relacionada com as fases de desenvolvimento (ZHU et al., 2010) 

A expressão de HSPs é aumentada por choque térmico, assim como por outros estímulos 

podendo ser usada como um indicador de estresse em embriões bovinos (RAJHANS et al., 2010).  

  A HSP60 é uma proteína de aproximadamente 60kD, considerada uma chaperona típica 

da mitocôndria cuja expressão pode ser aumentada por diversos estressores (HENDERSON et al., 

2003). Apesar disso, a HSP60 também já foi encontrada no citosol, superfície celular, espaço 

extracelular e tem a função de auxiliar cadeias polipepdídeas a alcançarem sua conformação 

nativa além de outras funções e interações moleculares (SONNA et al., 2002; CAPELLO et al, 

2008). A HSP60 citosólica previne a translocação da proteína pro-apoptótica Bax na mitocôndria 

promovendo a sobrevivência celular, mas também promove a maturação da pró-caspase 3, 

essencial para a morte celular mediada por caspase (ARYA et al 2007). Neste sentido, essa 

proteína pode ter papel importante na resposta celular embrionária ao estresse.  

  

 SOD1 

O embrião requer energia através da utilização de ATP e NADPH, substratos energéticos 

que são produzidos a partir da cadeia de transporte de elétrons na mitocôndria. Além da produção 

de energia, espécies reativas de oxigénio (ROS) também são geradas como subproduto de tal 

sistema. Produção de ROS é sensivelmente controlada pelo equilíbrio do status de oxidação e 



  
38 

redução e é afetada por várias enzimas antioxidantes, entre elas a superóxido dismutase (SOD). A 

SOD compõe o grupo de antioxidantes enzimáticos e está localizada no citoplasma, núcleo, 

lisossomos, peroxissomos e na intermembrana mitocondrial (TAKAHASHI et al.,2012). A SOD 

desempenha um papel central devido à sua capacidade para remover o ânoin superóxido, a 

principal ROS, gerado a partir molécula de oxigênio nas células (FRIDOVICH et al., 1995). SOD 

está presente nas células em isoformas de cobre/zinco (Cu/Zn-SOD) e manganês – dependente 

(Mn-SOD), catalisando a dismutação do radical peróxido convertendo-o em peróxido de 

hidrogênio (TATONE et al, 2010). Em conjunto, dados demonstram, que SOD é expressa em 

embriões de pré-implantação e sugerem que a Mn SOD é alterada por condições de cultivo in 

vitro (LEQUARRÉ et al., 2001).             

 

  MORF4L2 

MORF4L2 é uma proteína que participa da composição de NuA4, uma histona 

acetiltransferase que tem como função a acetilação de resíduos conservados de lisina em histonas. 

Fazendo isso, este complexo está diretamente relacionado a regulação da dinâmica de cromatina 

e ativação da transcrição gênica (BERTRAM et al., 1999). Alternativamente, MORF4L2 pode 

associar-se a um complexo independente no núcleo garantindo a continuação do crescimento 

celular alem de migrar para sítios de DNA danificado, corrigindo-os (CHEN et al., 2010). O 

excesso ou uma drástica diminuição na quantidade de uma proteína de regulação como 

MORF4L2 pode resultar na cessação da proliferação celular e  em caso extremo causando a 

morte celular (CHEN et al., 2010). 

 

Para tal, os cDNAs foram submetidos a reação de PCR em tempo real pelo sistema 

TaqMan (Applied Biosystems, USA), para quantificação dos transcritos do genes descritos acima 
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além do controle endógeno, beta-actina. As reações foram realizadas em equipamento Stratagene 

MX3005P (Agilent Technologies), utilizando o kit comercial TaqMan Universal Master Mix II 

(Applied Biosystems, USA). Todas as reações foram realizadas com 20ul de volume total e 40 

ciclos de 15 segundos à 95°C e 1 minuto à 60°C. A eficiência da reação foi determinada por 

reações de amplificações de diluições seriadas das amostras. O experimento foi realizado em 

triplicata biológica e duplicata técnica. 

Os primers e sondas utilizados, foram adquiridos já padronizados para espécie bovina 

(Life Technologies, Inc.) e especificações sobre os ensaios podem ser encontradas no site do 

fabricante através das descrições abaixo (www.lifetechnologies.com). 

- GRP78: Bt03244880_m1 (Life Technologies, Inc.) 

- HSP60: Bt04301470_g1(Life Technologies, Inc.) 

- SOD1: Bt03215423_g1 (Life Technologies, Inc.) 

- MORF4L2: Bto3270995_m1 (Life Technologies, Inc.) 

  

 3.7 Análise estatística 

 

Índice de clivagem e blastocisto dos grupos rápido e lento foram submetidos à análise por 

teste t-student. Para análise do número total de células foram consideradas variáveis 

independentes os grupos (rápido ou lento) e variável dependente o número total de células por 

embrião dos grupos mórula ou blastocisto, sendo que cada embrião foi considerado uma unidade 

experimental, dados foram submetidos ao teste t-student. Para avaliação do número de células 

TUNEL positivas, o número de células total do grupo por manipulação foi verificado assim como 

o número de células TUNEL positivo total por grupo por manipulação. O segundo número foi 

dividido pelo primeiro para determinação da proporção de núcleos com fragmentação para aquele 
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grupo numa determinada manipulação. Estes dados foram submetidos a teste de normalidade de 

D’Agostino e em seguida teste t-student.  

Para avaliação da caspase 3 e 7 e caspae total para todas as amostras foi usada uma única 

área de avaliação que consistiu em um circulo de diâmetro de 135um.  Após este procedimento 

foi verificado o número de pixels de cada imagem que foi considerada a variável dependente da 

análise. Cada embrião foi considerado uma unidade experimental. Estes valores foram 

submetidos ao teste t-student para comparação entre grupos no mesmo estádio (p.ex. blastocistos 

rápidos X blastocisto lentos) e à análise de variância ANOVA com posterior teste de Tukey 

quando comparados os grupos ao longo do desenvolvimento.  

Análise estatística da diferença de expressão dos genes nas diferentes fases de 

desenvolvimento analisadas foi realizada mediante a estimativa da eficiência de amplificação e a 

variação da expressão. As reações foram normalizadas pela frequência de expressão do controle 

endógeno (PFAFFL et al., 2001). Para análise de expressão gênica dos genes candidatos (GRP78, 

HSP60, SOD1 e MORF4L2) os dados de estádio de clivagem e mórula foram submetidos a teste 

t-student e dados de blastocisto e o grupo in vivo submetidos à análise de variância ANOVA com 

posterior teste Tukey. Para todos os ensaios, foi considerado o valor de p<0.05. 
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4. RESULTADOS 

 

Não houve diferença entre os índices de clivagem entre os grupos rápido e lento (Figura 3A). 

Embriões derivados do grupo lento se desenvolveram menos a blastocisto do que aqueles de 

clivagem rápida (Figura 3B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Índices de clivagem e blastocisto de embriões bovinos produzidos in vitro com diferentes cinéticas de 

desenvolvimento. Em (A) – índice de embriões clivados as 40hpi dos grupos rápido e lento. Em (B) – 

índices de blastocisto as 168hpi dos grupos rápido e lento. * = p<0,05 
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Foi possível evidenciar a marcação de caspases e TUNEL, além da contagem de células 

totais em todos os estádios e grupos experimentais (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Representativa de embriões bovinos produzidos in vitro dos diferentes grupos, avaliados quanto ao 

número de células totais, células TUNEL positivas, presença de caspase total ou caspase 3 e 7. Em 

(A): Embriões do grupo lento em estádio de desenvolvimento clivagem.Em (B): embriões do grupo 

lento em estádio de desenvolvimento mórula e (C):embriões do grupo lento em estádio de 

desenvolvimento blastocisto. 400x.  
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Embriões bovinos PIV de desenvolvimento rápido e lento, derivados do cultivo 

individual, não apresentaram diferença quanto ao número total de células, quando analisados em 

estádio de mórula (Figura 5A) e blastocisto (Figura 5B). 

 

 

Figura 5: Número total de células de embriões PIV de desenvolvimento rápido e lento. Em (A): número de células 

de embriões rápidos e lentos em estádio de desenvolvimento mórula. Em (B): número de células de 

embriões rápidos e lentos em estádio de desenvolvimento blastocisto. 
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Em relação a freqüência de células com fragmentação nuclear (TUNEL positivas) por 

replicata, embriões rápidos e lentos apresentaram o mesmo padrão (Figura 6 A, B e C). 

 

Figura 6: Distribuição da média de células TUNEL positiva/células totais por replicata (8) para embriões de 

desenvolvimento rápido e lento, em diferentes estádios de desenvolvimento. Em (A): Embriões em 

estádio de clivagem, em (B): Embriões em estádio de mórula, em (C): Embriões em estádio de 

blastocisto. 
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 Embriões analisados em estádio de mórula no qual acontece a ativação do genoma do 

grupo lento apresentaram marcação mais intensa de caspases 3 e 7 e total do que aqueles de 

desenvolvimento rápido. Embriões clivados e blastocistos, apesar de apresentarem marcação, não 

apresentaram diferença entre os grupos (Figuras 7 e 8). 

 

  

Figura 7: Quantificação de caspase total ativa em embriões do grupo rápido e lento, em diferentes estádios de                             

desenvolvimento. Em (A): Embriões em estádio de clivagem, em (B): Embriões em estádio de mórula, 

em (C): Embriões em estádio de blastocisto. 

 

 

 

 

Figura 8: Quantificação de caspase 3 e 7 ativa em embriões de desenvolvimento rápido e lento, em diferentes estádios 

de desenvolvimento Em (A): Embriões em estádio de clivagem, em (B): Embriões em estádio de mórula, 

em (C): Embriões em estádio de blastocisto. 
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Em relação a quantificação durante o desenvolvimento, na fase de mórula na qual 

acontece a ativação genômica dos embriões bovinos PIV houve maior marcação, tanto para 

caspase 3 e 7 quanto para caspase total. Na figura 9 é apresentado  a quantificação das caspases 

para cada grupo analisado. 

 

 

 Figura 9: Níveis de caspase total e caspase 3 e 7 para embriões dos grupos rápido e lento, em estádio de  

“clivagem”; “mórula” e “blastocistos”. ANOVA. Em verde – caspase total entre embriões lentos de 

diferentes estádios de desenvolvimento; em azul - caspase total entre embriões rápidos de diferentes 

estádios de desenvolvimento; em roxo - caspase 3 e 7 entre embriões lentos de diferentes estádios de 

desenvolvimento; em laranja - caspase 3 e 7 entre embriões rápidos de diferentes estádios de 

desenvolvimento; em vermelho - comparação entre embriões rápidos e lentos. p<0.05. 
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 4.1 Análise de expressão gênica 

 

No estádio de clivagem foi possível observar diferença entre os grupos rápido e lento na 

expressão de SOD1 e MORF4L2, sendo que o grupo rápido apresentou uma maior expressão 

quando comparado com o lento (Figura 10). 
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Figura 10: Níveis de expressão dos genes candidatos em estádio de clivagem nos grupos rápido e lento. * = p<0,05 

entre grupos, em relação ao mesmo gene. 
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Em estádio de mórula foi possível observar diferença entre os grupos rápido e lento na 

expressão dos genes GRP78, HSP60 e MORF4L2, sendo que o grupo rápido apresentou uma 

maior expressão dos dois últimos genes citados quando comparado com o lento (Figura 11). 
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Figura 11: Níveis de expressão dos genes candidatos em estádio de mórula nos grupos rápido e lento. * = p<0,05 

entre grupos, em relação ao mesmo gene. 
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Para a avaliação do nível de expressão dos genes GRP78, SOD1, HSP60 e MORF 4L2 em 

blastocistos foi adicionado um grupo de blastocistos produzidos in vivo. Assim, pode-se observar 

que a expressão de GRP78 foi menor no grupo rápido quando comparado com lento e in vivo. A 

quantidade de transcritos de HSP60 para os grupos rápidos e lentos foram iguais porém menores 

do que o grupo in vivo. Em relação a SOD1 o grupo rápido teve uma menor expressão do que o 

grupo lento é maior do que o grupo in vivo. MORF4L2 permaneceu maior no grupo rápido do 

que no lento e in vivo (Figura 12).  
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Figura 12: Níveis de expressão dos genes candidatos em estádio de blastocisto nos grupos rápido e lento. a, b, c = 

p<0,05 entre grupos, em relação ao mesmo gene. 
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5. DISCUSSÃO 

 

A qualidade de embriões in vitro é sabidamente inferior a dos embriões in vivo (RIZOS et 

al., 2002). Por conta do sistema de cultivo in vitro ainda não proporcionar condições que 

favoreçam como um todo o desenvolvimento embrionário, os embriões provenientes do sistema 

PIV tendem a ter uma maior resposta ao estresse quando comparado com embriões in vivo 

(HALL et al., 2013). De regra, embriões PIV apresentam mais células em apoptose do que 

embriões in vivo pois a exposição desses embriões ao ambiente in vitro pode causar danos no 

desenvolvimento tais como desvios metabólicos, danos de DNA, além de baixa taxa de formação 

de blastocisto (KNIJN et al., 2003; PAPAIOANNOU et al., 1988). Essas consequências sofridas 

são por conta de um sistema de cultivo não otimizado, diferentemente do que acontece in vivo 

(POMAR et al., 2005). Com isso, aumentar a eficiência do sistema PIV de embriões vem sendo 

alvo de estudos nos últimos anos fazendo com que estratégias para melhoramento do sistema, 

monitoramento e identificação dos melhores embriões ainda permaneça um desafio (HALL et al., 

2013).  

Para contribuir com as estratégias de seleção embrionária em bovinos o cultivo de embriões 

individual, semelhante ao cultivo de embriões humanos, é uma alternativa que ainda não é uma 

realidade no sistema comercial por suas baixas taxas de desenvolvimento a blastocisto (PONTES 

et al,. 2009). Este estudo só foi possível devido ao estabelecimento de um sistema de cultivo 

individual elaborado como uma adaptação do sistema WOW que apresentou resultados 

semelhantes aos do cultivo convencional em grupo descrito na literatura. Esses resultados foram 

essenciais para classificação (rápido e lento) e as análises individuais dos embriões PIV que serão 

discutidas a seguir. Com esta metodologia foram avaliados diferentes sistemas de resposta ao 
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estresse em embriões bovinos em três fases do desenvolvimento pré-implantacional: embriões 

clivados às 40hpi, mórulas às 96hpi e blastocistos às 168hpi.  

Logo no início do desenvolvimento embriões do grupo rápido e lento já apresentaram 

características distintas visto que, em embriões do grupo rápido foi evidenciada uma quantidade 

maior de transcritos para os genes SOD1 e MORF4L2. A diferença no padrão destes transcritos 

pode ser uma resposta ao ambiente do cultivo ou simplesmente um reflexo de ambientes 

foliculares distintos. Isso se deve ao fato de que apesar do embrião nas primeiras fases do 

desenvolvimento já apresentar um nível de transcrição gênica, ele utiliza majoritariamente o 

estoque materno de RNAs até o momento de ativação do seu próprio genoma. Essa resposta 

distinta pode ser reflexo da comunicação do oócito e células do cumulus no momento de 

maturação, que é um momento importante que reflete diretamente no desenvolvimento 

(GILCHRIST et al., 2007;  HOLM et al, 1999;  SUTTON et al, 2003). Independentemente do 

momento da produção destes transcritos, com base nos nossos dados é possível sugerir que 

embriões do grupo rápido, que são considerados metabolicamente mais ativos, provavelmente 

apresentam um aumento do metabolismo energético que é refletido em aumento de espécie 

reativa de oxigênio (FRIDOVICH et al., 1995) e danos no DNA (CHEN et al., 2010). Somado a 

característica metabólica, o elevado índice de glicose durante as primeiras clivagens (meio 1 > 

meio 2) também se reflete no aumento a produção de ROS (GAEL et al.,2011). 

Apesar desta diferença em relação aos transcritos, não foi possível evidenciar diferenças 

nos números de células TUNEL positivas nem na quantidade de caspases ativas. Um fato 

interessante é que a presença de caspase total e 3 e 7 ativas pôde ser observada em todas as fases 

de desenvolvimento avaliadas (clivagem, mórula e blastocisto), ao contrário do relatado por 

PAULA LOPES & HANSEN (2002b), que não observaram marcação de caspases em embriões 



  
52 

de 2-4 células. De fato, alguns mecanismos de tolerâncias ao estresse só são adquiridos por volta 

da fase de 8-16 células (SAKATANI et al., 2012, BONILLA 2011). Apesar disso, nossos dados 

estão de acordo com JURISICOVA e colaboradores (2003) que demonstraram que toda a 

maquinária apoptótica está presente em embriões já nas primeiras clivagens. A presença de 

caspase ativas no início do desenvolvimento embrionário parece ser decorrente da maturação do 

oócito assim, logo nas primeiras clivagens, por conta de um ambiente inadequado ocorre um 

reflexo crítico na atividade metabólica que leva a ativação das caspases que poderá ser refletida 

posteriormente no desenvolvimento embrionário ou revertida (RIZOS et al., 2002; 

HENDRIKSEN et al.,2000; GAD et al., 2012, TANG et al., 2012).  

O comportamento dos embriões em estádio de mórula parece ser o reflexo do estádio 

anterior. Sabe-se que o período de ativação do genoma embrionário é caracterizado por um 

momento crítico no qual o embrião esta sujeito a possíveis erros que comprometem seu 

desenvolvimento nas fases posteriores (LOPES & HANSEN 2002a). Além disso, em mórula, ou 

seja, no momento da ativação do genoma, o embrião está mais suscetível ao estresse, o que pode 

levar a ativação do evento apoptótico (SAKATANI et al., 2012, BONILLA 2011). Nossos dados 

refletem claramente o estresse sofrido neste momento visto que embriões de ambos os grupos 

apresentaram uma maior marcação de caspases nessa fase.  

Novamente embriões rápidos apresentaram um aumento do nível de expressão de genes 

de resposta ao estresse, mas dessa vez, além de MORF4L2 que está relacionado ao controle da 

expressão gênica e correção de danos de DNA, houve um aumento de HSP60 enquanto GRP78 e 

SOD1 permaneceram iguais. HSP60 é uma chaperona de extrema importância responsável por 

reparar danos no enovelamento proteico e eliminar proteínas degradadas (CAPELLO et al, 2008). 

O fato de estes dois genes apresentarem expressão maior em embriões do grupo rápido sugere 

que, ou estes embriões apresentam uma maior quantidade de danos e estão tentando fortemente 
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responder a isso ou são metabolicamente mais ativos e apresentam uma maior eficiência em 

promover a transcrição gênica e a síntese proteica do que os lentos (CHEN et al., 2010; 

CAPELLO et al, 2008). Paralelamente a isso, a quantidade de caspases ativas foi maior em 

embriões do grupo lento do que no grupo rápido, apesar do número de células TUNEL positivas 

ter sido o mesmo para ambos. De fato, já foi descrito que embriões de desenvolvimento lento em 

fase de mórula apresentam marcação de caspases 3 e 7 maior devido ao momento crítico da 

ativação do genoma (WATSON et al., 1999). Somado aos dados de expressão gênica podemos 

sugerir que o sistema de reparo de danos nos embriões rápidos parece ser mais ativo, escapando 

da morte por apoptose e levando um maior número de embriões a fases posteriores. 

 Os índices de blastocistos corroboram esta idéia visto que um menor número de embriões 

do grupo lento chegou ao estádio de blastocisto. A chegada ao estádio de blastocisto é também 

um reflexo das fases anteriores e, fica claro que dos mecanismos de resposta ao estresse avaliados 

os embriões lentos sempre foram menos ativos, o que se refletiu na maior quantidade de embriões 

induzindo o processo de morte e, conseqüentemente, bloqueados (MCEVOY et al., 2000). 

PAULA LOPES & HANSEN 2002a evidenciaram que embriões submetidos a estresse térmico 

com inibição de caspases ativas chegavam ao estádio de blastocisto com baixa viabilidade. 

Assim, podemos sugerir que embriões que tem capacidade de ativar o mecanismo apoptótico com 

o objetivo de eliminar células defeituosas tem uma vantagem durante o seu desenvolvimento, 

fazendo com que aqueles que chegam ao estádio de blastocisto apos essa seleção, cheguem com 

maior viabilidade (MARTINEZ et al., 2002; PAULA LOPES & HANSEN, et al., 2002; 

ELMORE, et al.; 2007). Ao serem selecionados em estádio de mórula, os embriões lentos que 

chegam a estádio de blastocisto são sobreviventes ao momento mais crítico do desenvolvimento, 

pois passaram por uma fase na qual mais sofrem estresse celular, eliminando os menos 
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adaptados. Por outro lado, embriões rápidos continuaram ativando mecanismos na tentativa de 

sobreviver.  

Corroborando com estes dados, podemos observar que para dois (GRP78 e MORF4L2) 

dos quatro genes avaliados os embriões lentos se assemelham aos embriões in vivo. Estes dados 

estão de acordo com dados produzidos pelo nosso grupo que evidenciaram por RNA Seq que 

embriões de desenvolvimento lento se assemelham muito mais aos embriões in vivo do que os 

rápidos (MILAZZOTTO et al., 2014). A baixa expressão de GRP78 em embriões rápidos somada 

a alta expressão de MORF4L2 sugere uma alta transcrição gênica com baixa capacidade de 

remodelamento de proteínas, o que poderia estar gerando embriões de menos viáveis ao 

estabelecimento de gestação. Por outro lado, ambos os grupos apresentaram níveis diferentes dos 

embriões in vivo com relação a HSP60 e SOD1. Em relação a HSP60 foi possível evidenciar que 

embriões in vitro apresentam menor expressão do que os in vivo, podendo ser um sinal de que 

embriões in vitro, de maneira geral, apresentam menor eficiência em reparar danos no 

enovelamento proteico e eliminar proteínas degradadas (CAPELLO et al, 2008). Por outro lado, 

SOD1 foi encontrado em quantidades muito maiores em embriões in vitro do que in vivo. Isto se 

deve provavelmente a uma alta concentração de ROS originada pelo nosso sistema de cultivo 

com alta tensão de oxigênio. Sistemas de cultivo com 20% de oxigênio são conhecidos por 

induzir uma maior concentração de ROS levando a efeitos deletérios nos blastômeros 

(JOHNSON et al., 1994).  

Sendo assim, podemos sugerir que blastocistos de desenvolvimento lento, apesar de serem 

numericamente inferiores aos rápidos, provavelmente apresentam maior viabilidade devido a 

terem passado por um processo inicial de seleção. Em contraste, embriões de desenvolvimento 

rápido por apresentarem aumento na atividade metabólica na tentativa de manter sua regulação 
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gênica (SALLE et al., 2012) podem acabar diminuindo sua habilidade de resposta a ambientes 

adversos. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 Quantificar o número total de células em embriões bovinos rápidos e lentos durante o 

desenvolvimento in vitro. 

Embriões bovinos PIV de desenvolvimento rápido e lento não apresentam diferença em 

relação ao número total de células. 

 Quantificar número de células com fragmentação de DNA em embriões bovinos rápidos e 

lentos durante o desenvolvimento in vitro 

Embriões bovinos PIV de desenvolvimento rápido e lento não apresentam diferença em 

relação à freqüência de células com fragmentação nuclear. 

 Quantificar Caspase 3 e 7 e Caspase total ativa em embriões bovinos rápidos e lentos durante 

o desenvolvimento in vitro. 

Embriões bovinos PIV apresentam maior marcação de caspases 3 e 7 e total na fase de 

ativação do genoma embrionários, sendo os embriões lentos os de marcação mais intensa.  

 Quantificar a expressão de transcritos relacionados aos estresse celular (GRP78, HSP60, 

SOD1 e MORF4L2), nos grupos rápido, lento e embriões in vivo. 

Embriões de diferentes cinéticas respondem diferentemente ao estresse ambiental, 

promovendo a transcrição de genes distintos ao longo do desenvolvimento. 
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ANEXOS 

 

A - Salina ou fisiológica 

B - Meio pré - MIV  

C - Meio MIV  

D - Percoll  

E - TL Semen e stock  

F - Meio FIV gota 

G - Meio FIV  

H – Meio de cultivo1 – KSOM  

I- Sistema individual well of the well (WOW) 

J- Meio de cultivo 2- Sofaa 

K- Mapa representativo de placas de cultivo 

L– Anotações no mapa representativo de placas de cultivo 

M- Flica 150X 

N – Solução de lavagem 

O – Solução de fixação 

P - Trinton 0,25% 

Q- BSA 3% 

R - DNAse I 

S- coktail TDT 

T - Click-it coktail 

U- PBS 
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ANEXO A 

 Solução Fisiológica ou Salina 0,9% 

Reagente Fabricante Catálogo  

NaCl Sigma S-5886 9g 

Àgua destilada   1L 

 

ANEXO B 

 Meio de lavagem MIV (Pré-MIV) 

Reagente Fabricante Catálogo Volume 

M-199 com HEPES Gibco 12380-028 4,5 ml 

Soro Fetal Bovino 10% Gibco 16140-014 0,5 ml 

Pyruvato 0,2mM Sigma P-4562 10 l 

Gentamicina 50g/ml Sigma G-1264 25 l 

Filtrar em 0,22 m 

 

 

ANEXO C 

 Meio de maturação in vitro (MIV) 

Reagente Fabricante Catálogo Volume 

M-199 com BICARBONATO Gibco 11150-026 4,5 ml 

Soro Fetal Bovino 10% Gibco 16140-014 0,5 ml 

Piruvato 0,2mM Sigma P-4562 10 l 

Gentamicina 50g/ml Sigma G-1264 25 l 

FSH 0,5g/ml Bioniche Folltropin-V 5 l 

hCG 7UI/ml Intervet Chorulon 50 l 

*Filtrar em 0,22 m 

Estradiol 1g/ml Sigma E-4389 5 l 

 

 

ANEXO D 

 Gradiente de percoll Percolzinho 

Reagentes 90% 

Percoll 0,9mL 

Solução 10X 0,1mL 

CaCl2 2H2O 1M (0,7350g/5mL de água Milli Q) 2L 

MgCl2 6H2O 0,1M (0,1015g/5mL de água Milli Q) 3,9L 

Ácido Lático (Lactado de Na) 3,7L 

NaHCO3 0,0021g 

Células totais TUNEL Caspase Merge 
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ANEXO E 

 Soluções estoques para a FIV  

Reagentes Fabricante Catálogo 
TALP STOCK 

(50mL) 

TALP SÊMEN 

(50mL) 

NaCl 
Sigma S-5886 0,3330g 0,2910g 

KCl Sigma P-5405 0,0120g 0,0115g 

MgCl2 Sigma M-2393 0,0050g 0,0040g 

NaH2PO4 Sigma S-0876 0,00205g 0,00175g 

NaHCO3 Sigma S-8875 0,1050g 0,1050g 

CaCl2H2O Sigma C-5670 0,0150g 0,015g 

Ác.Lactico syr. Sigma L-7900 71,5 l 155 l 

Hepes Sigma H-0891 ********** 0,1190g 

pH = 7,4   OSM=295 – 300 

      *Filtrar em 0,22µm 

 

 

ANEXO F 

 Meio de gotas de fertilização in vitro (FIV gota) 

Reagente Fabricante Catálogo 4ml 

Meio – FIV (Anexo F)   3.640 ml 

Heparina 140usp/mg Sigma H-9399 40 l 

PHE   160 l 

*Filtrar em 0,22 m  

 

 

ANEXO G 

 Meio de fertilização in vitro (FIV) 

Reagente Fabricante Catálogo 10ml 

TL – Stock (Anexo D)   10 ml 

BSA – Livre de Ácidos Graxos Sigma A-7511 0,060 g 

Piruvato 0,2mM Sigma P-4562 20 l 

Gentamicina 50g/ml Sigma G-1264 50 l 

*Filtrar em 0,22 m 
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ANEXO H 

 Meio de cultivo 1 (KSOM suplementado) 

Reagentes Fabricante Catálogo Volume 

KSOM MilliPore MR-106-D 1,8 ml 

Soro Fetal Bovino 10% Gibco 16140-014 180 l 

Gentamicina 50g/ml Sigma G-1264 0,45 l 

Aminoácidos não essenciais Sigma M-7145 9 l 

       *Filtrar em 0,22 m  

 

 

ANEXO I 

 Montagem das placas de cultivo. Em (A) placa de cultivo coletivo. (B) placa de cultivo 

individual. (C) placa de cultivo WOW. (D) Ampliação das gotas da placa de cultivo 

WOW, para visualização da perfuração.  

 

 

 

 

 

B A 

C D 
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ANEXO J 

 Meio de cultivo 2 SOF estoque 
 

Reagentes Fabricante Catálogo 100ml 

NaCl Sigma S-5886 0,6294g 

KCl Sigma P-5405 0,0534g 

KH2PO4 Sigma P-5655 0,0162g 

NaHCO3 Sigma S-5761 0,2106g 

Na Lactato Sigma L-7900 0,0370g 

Ácido Pirúvico Sigma P-3662 0,0034g 

L-glutamina Sigma G-8540 0,0146g 

MgCl2 7H2O Sigma M-2393 0,0098g 

CaCl2 Sigma C-5670 0,0252g 

      *Filtrar em 0,22 m  

 

 

 Meio  de cultivo 2 SOFaa (uso) 

 

Reagentes Fabricante Catálogo 5ml 

Meio SOF estoque   4,6ml 

Aminoácidos essenciais Sigma M-5550 0,100ml 

Aminoácidos não essenciais Sigma M-7145 0,050ml 

Soro Fetal Bovino Gibco 16140-014 0,250ml 

     *Preparar na hora do uso 
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ANEXO K 

 Mapa representativo de placas de cultivo. 

 

 
 

 

 

ANEXO L 

 

 Anotação das classificações no mapa de placa de cultivo. 

 
 

 

ANEXO M 

 Flica 150X 

Reagentes Fabricante Catálogo 10ul 

Flica 150x Invitrogen 135106 2ul 

TCM Invitrogen 135106 9ul 

                 *TCM aquecido á 38,5°C 
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ANEXO N 

 Solução de lavagem 

Reagentes Fabricante Catálogo 100ml 

BSA Sigma - Aldrich A7906 3g 

PBS   100ml 

 

 

ANEXO O 

 Fixador (4% paraformol) Solução de fixação 

Reagentes Fabricante Catálogo 100ml 

Paraformoldeido Sigam - Aldrich 158127 3,8g 

PBS    

                  *Estocar a 2°C 

 

 

ANEXO P 

 Triton 0,25% - Solução permeabilizante 

Reagentes Fabricante Catálogo 100ml 

Triton X – 0,25% Sigam - Aldrich X100 250ul 

PBS   100ml 

 

ANEXO Q 

 BSA 3% 

Reagentes Fabricante Catálogo 100ml 

BSA Sigam - Aldrich A7906 3g 

PBS   100ml 

                 *pH adequado para uso 7,4 

 

ANEXO R 

 DNAse  I 

Reagentes Fabricante Catálogo 25ml 

Buffer (H) Invitrogen C10245 2,5ul 

Agua Milli Q Invitrogen C10245 22,25ul 

DNAse (G) Invitrogen C10245 0,25ul 
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ANEXO S 

 Cocktail TdT 

Reagentes Fabricante Catálogo 50ml 

TdT reaction Invitrogen C10245 47ul 

EdUTP (B) Invitrogen C10245 1ul 

TdT  Invitrogen C10245 2ul 

  *Reagentes obtidos do kit Click-it TUNEL assay for apoptosis (Invitrogen, Califórnia EUA). 

 

 

ANEXO T 

 Click-it cocktail  

Reagentes Fabricante Catálogo 50ml 

Click-it (D) Invitrogen C10245 48,75ul 

Click-it add (E) Invitrogen C10245 1,25ul 

     *Reagentes obtidos do kit Click-it TUNEL assay for apoptosis (Invitrogen, Califórnia  EUA). 

 

ANEXO U 

 PBS 

Reagentes Fabricante Catálogo 2L 

NaCl Invitrogen C10245 9,9g 

Kcl Invitrogen C10245 0,25347g 

NaH2PO4 Invitrogen C10245 1,43976g 

KH2PO4 Invitrogen C10245 2,449g 

 


