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RESUMO 
 

 
A maturação in vitro (MIV) é uma etapa fundamental da produção in vitro 

de embriões bovinos (PIV). A conclusão prematura da maturação nuclear 

durante a MIV é considerada como uma das principais causas da eficiência 

limitada da PIV. Em camundongos, o fator de crescimento dos fibroblastos 8 

(FGF8) regula a atividade do peptídeo natriurético tipo C (NPPC) aumentando a 

expressão de seu receptor (NPR2) e contribuindo assim para o bloqueio 

meiótico. O principal objetivo deste trabalho foi testar os efeitos do FGF8 sobre 

a dinâmica da quebra da vesícula germinativa e progresso da meiose durante a 

MIV induzida com FSH ou ampirregulina (AREG) em bovinos. Paralelamente, os 

efeitos do FGF8 sobre a expansão do cumulus e metabolismo da glicose também 

foram testados. Na MIV induzida com AREG, mas não com FSH, o FGF8 

diminuiu a porcentagem de oócitos com quebra da vesícula germinativa às 6 e 9 

horas do cultivo, enquanto aumentou a expressão do RNAm do NPPC, mas não 

do NPR2, nas células do cumulus. Distintamente, na MIV com FSH, o FGF8 

diminuiu a porcentagem de oócitos em Meiose I às 9 horas de cultivo. O FGF8 

não afetou a porcentagem de oócitos em Meiose II às 22 horas da MIV, nem a 

expansão do cumulus, embora tenha aumentado a expressão do RNAm de 

genes da cascata ovulatória [prostaglandina endoperoxido sintase 2 (PTGS2) e 

desintegrina e metaloproteinase de domínio contendo proteína 10 (ADAM 10)]. 

Além disso, o FGF8 diminuiu o consumo de glicose e a produção de lactato na 

MIV com FSH, mas não com AREG. Em conclusão, o FGF8 desacelera a 

dinâmica da maturação nuclear enquanto aumento a expressão do NPPC nas 

células do cumulus durante MIV induzida com AREG e, portanto, apresenta-se 

como fator potencialmente útil para melhorar a eficiência da MIV. 

 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Complexo cumulus-oócito, FGF8, bovino. 
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ABSTRACT 

 
 

In vitro maturation (IVM) is a fundamental step for in vitro production of bovine 

embryos (IVP). Premature nuclear maturation during IVM is considered a major 

cause of limited efficiency in IVP. In mice, fibroblast growth factor 8 (FGF8) 

regulates natriuretic peptide type C (NPPC) activity by increasing the expression 

of its receptor (NPR2) and thus contributing for meiosis block. The aim of this 

study was to test the effects of FGF8 on the dynamics of germinal vesicle 

breakdown and meiosis progress during IVM induced with FSH or amphirregulin 

(AREG) in cattle. In parallel, the effects of FGF8 on cumulus expansion and 

glucose metabolism were also tested. In IVM induced with AREG, but not with 

FSH, FGF8 decreased the percentage of oocytes with germinal vesicle 

breakdown at 6 and 9 hours of culture, while increased mRNA levels of NPPC, 

but not of NPR2 in cumulus cells. Differently, during IVM with FSH, FGF8 

decreased the percentage of oocytes in meiosis I (MI) at 9 hours of culture. 

Treatment with FGF8 did not affect cumulus expansion, nor the percentage of 

oocytes in meiosis II at 22 hours of IVM, although it increased mRNA abundance 

of genes in the ovulatory cascade [prostaglandin endoperoxide synthase 2 

(PTGS2), and disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 10 

(ADAM 10)]. In addition, FGF8 decreased glucose consumption and lactate 

production in IVM with FSH, but not with AREG. In conclusion, FGF8 slows 

nuclear maturation dynamics while increasing the expression of NPPC in 

cumulus cells during IVM with AREG, and thus may be a useful additive to 

improve the efficiency of IVM.  

 
 

KEY WORDS: oocyte cumulus complex, FGF8, bovine. 
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1.INTRODUÇÃO 
 
 O Brasil é um país com grande potencial de produção e exportação de 

carne bovina. Por muitos anos deteve o título de maior exportador do mundo, 

atualmente com 16,13% da produção de carne bovina mundial ocupando terceira 

posição no ranking, precedido dos Estados Unidos e Índia. Em relação a 

produção leiteira, o Brasil situa-se na quinta posição com 33,3 bilhões de litros, 

sendo que a maior parte de produção de embrião designa para esta última 

atividade. (FAS/USDA, 2016). 

 Biotécnicas são utilizadas para auxiliar na melhoria dos índices 

zootécnicos, como por exemplo, a produção in vitro de embriões (PIV), que 

possui duas etapas importantes: a maturação in vitro (MIV) e a fecundação in 

vitro (FIV). Esse sistema é utilizado para aumentar a eficiência reprodutiva de 

rebanhos, selecionando animais com material genético superior e reduzindo a 

perda de células germinativas das fêmeas bovinas (YANG et al., 1998; FARSI, 

2013).  

Estudos utilizando o bovino como modelo experimental, além dos 

benefícios supracitados para a melhoria dos rebanhos, também beneficiam o 

progresso das biotécnicas aplicadas em clínicas de reprodução assistida 

humana, visto que a fêmea bovina tem fisiologia ovariana semelhante à da 

mulher, além da dificuldade em utilizar células germinativas provenientes de 

humanos para fins experimentais. 

A maturação do complexo cumulus-oócito (COC) é um processo 

importante para que o oócito se torne competente com a finalidade de suportar 

processos subsequentes, como ovulação, fecundação e desenvolvimento do 

embrião (GOTTARDI e MINGOTI, 2009). Para que a maturação ocorra de forma 

completa, as células do cumulus são fundamentais, pois estabelecem uma 

interação bidirecional com o oócito de grande importância (TANGHE et al., 2002; 

FAIR, 2003). 

A comunicação celular é mediada por junções do tipo gap, que 

transportam íons, metabólitos, aminoácidos e pequenas moléculas reguladoras 

ao oócito, e também por fatores parácrinos, tanto oocitários (GILCHRIST et al., 

2008) quanto do cumulus, que regulam o metabolismo celular (ALBERTINI et al., 

2001). Alguns fatores importantes são secretados pelo oócito (FSO; GILCHRIST, 
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2004), como os fatores pertencentes à família dos fatores de crescimento 

transformantes � (TGF�; LI et al., 2000; MCNATTY et al., 2004; GILCHRIST et 

al., 2008), dentre eles a BMP15 e o GDF9, que regulam a diferenciação e 

expressão gênica das células do cumulus (JUENGEL et al., 2004, GILCHRIST 

et al., 2008). Os fatores de crescimento dos fibroblastos (FGFs) também 

pertencem ao grupo dos FSO. O FGF8, FGF10 e FGF17 são expressos pelo 

oócito bovino e assim como a BMP15 e GDF9 regulam a função do cumulus 

(BURATINI et al., 2005; CAIXETA et al., 2013; MACHADO et al., 2015). O FGF8, 

em sinergismo com BMP15, aumenta a atividade glicolítica das células do 

cumulus (SUGIURA et al, 2007) e a expressão do receptor de peptídeo 

natriurético tipo 2 (NPR2) nas células do cumulus, contribuindo para o bloqueio 

meiótico (ZHANG et al., 2010).  

Na MIV, no momento em que o oócito é retirado do folículo, há perda da 

influência dos fatores inibidores da meiose presentes no fluido folicular, 

precipitando o processo de maturação nuclear (SIRARD e COENEN, 1993) e 

afetando a competência para o desenvolvimento embrionário (SIRARD, 2001). 

Sendo assim, existe a necessidade de ajustar as condições de cultivo para que 

se aproximem da situação fisiológica, proporcionando melhores resultados na 

produção in vitro (PIV) de embriões bovinos.  

Este estudo teve como objetivo testar os efeitos do FGF8 no meio de 

maturação in vitro sobre a progressão da meiose, expansão das células do 

cumulus e metabolismo glicolítico de complexo cumulus-oócito, além de 

expressão gênica de células do cumulus. 

 

2.REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1.MATURAÇÃO DO COMPLEXO CUMULUS-OÓCITO 
 

2.1.1. Maturação Oocitária 
 

O processo de maturação oocitária se inicia antes do nascimento e 

continua durante foliculogênese, sendo um evento prolongado e complexo no 

qual oócitos alcançam competência para o desenvolvimento (FARSI, 2013). 
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A maturação oocitária compreende a maturação nuclear e a 

citoplasmática, sendo que estas devem acontecer em sincronia para não haver 

prejuízo celular. Se esta etapa for incompleta ou assincrônica entre núcleo e 

citoplasma, a fecundação e o desenvolvimento embrionário podem ser 

comprometidos (XU e GREVE, 1988). 

A maturação nuclear é caracterizada pela progressão da meiose no 

oócito, que inclui remodelagem da cromatina, quebra da vesícula germinativa 

(VGBD) em decorrência da ação do LH nas células da granulosa mural, levando 

à segregação cromossômica, desaparecimento do nucléolo, extrusão do 

primeiro corpúsculo polar e formação do segundo fuso meiótico e após a 

fertilização a extrusão do segundo corpúsculo polar finalizando a meiose 

(MEINECKE et al., 2001). Já a maturação citoplasmática inclui eventos que 

proporcionam condições adequadas ao oócito para completar a maturação 

nuclear, como a reorganização de organelas, acúmulo de RNA, proteínas e 

fatores transcricionais (WATSON, 2007).  

O acúmulo de RNAm e proteínas que ocorre durante a primeira parada 

meiótica é fundamental para suportar o desenvolvimento embrionário até o início 

da transcrição embrionária, que se inicia após a fase conhecida como bloqueio 

embrionário (FEUERSTEIN et al., 2006; NOGUEIRA et al., 2006). 

 A parada meiótica depende das concentrações de 3�5� adenosina 

monofosfato cíclico (AMPc) dentro do oócito, que são reguladas pela atividade 

das fosfodiesterases (PDE), enzimas que degradam o AMPc (TSAFRIRI et al, 

1996). A principal PDE no oócito é a PDE3A, cuja atividade é regulada pelo 

monofosfato cíclico de guanosina (GMPc), que atua como um inibidor 

competitivo da hidrólise de AMPc. Portanto, quando o GMPc chega em grandes 

quantidades ao oócito através de junções do tipo gap (NORRIS et al., 2009), 

uma maior parcela da PDE3A disponível degrada GMPc, aumentando as 

concentrações de AMPc no oócito (revisado por ZACCOLO e MOVSESIAN, 

2007), proporcionando a manutenção da parada meiótica.  

 A produção de GMPc pelas células do cumulus é estimulada quando o 

precursor do peptídeo natriurético C (NPPC) se liga ao seu receptor peptídeo 

natriurético tipo-2 (NPR2), ambos presentes nas células da granulosa mural 

(VACCARI et al., 2009; ZHANG et al, 2010; 2011). O principal papel do NPPC é 

inibir a retomada da meiose e sustentar as junções do tipo gap abertas 
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permitindo a passagem do GMPc e, este por sua vez, regula a atividade da 

PDE3A (FRANCIOSI et al, 2014). 

  Para ocorrer a retomada da meiose é necessário que haja o estímulo 

gonadotrópico pré-ovulatório do LH, com rompimento da vesícula germinativa, 

progressão da meiose e expansão das células do cumulus via sinalização dos 

mediadores parácrinos secretados pelas células da granulosa murais, os fatores 

semelhantes ao fator de crescimento epidermal (EGF-Like; SCHATTEN e SUN, 

2011; ASHKENAZI et al., 2005; PENG et al., 1991; revisado por CONTI et al., 

2006).  

 O LH induz a expressão dos fatores EGF-like como ampirregulina 

(AREG), epirregulina (EREG) e betacelulina (BTC) nas células da granulosa por 

aumento dos níveis de AMPc e ativação da proteína quinase A (PKA; PARK et 

al., 2004; FREIMANN et al., 2004). Esses fatores são sintetizados pelas células 

da granulosa murais como precursores transmembrânicos e devem ser clivados 

pelos membros da família desintegrina e metaloproteinases (ADAMs) para 

serem liberados da superfície celular em sua forma ativa (BEM-AMI et al., 2006). 

Assim que são liberados, os fatores EGF-like ativam seus receptores (EGFR) 

nas células da granulosa e do cumulus e estimulam a maturação do complexo 

cumulus-oócito (ASHKENAZI et al., 2005; CONTI, 2006; DIAZ et al., 2006; SU et 

al., 2003). 

Após a ativação do EGFR, há fosforilação das ERK1/2 (SAKAGUCHI et 

al., 2000) e ativação de vias que induzem a fosforilação da conexina 43 (Cx43), 

que causa o fechamento de junções gap com consequente perda dos efeitos 

inibitórios do AMPc e GMPc vindos das células do cumulus sobre a meiose. Na 

presença de AMPc e de GMPc o bloqueio meiótico é mantido pela inibição do 

fator promotor da maturação (MPF) e da regulação da PDE3A, respectivamente 

(revisado por GILCHRIST et al., 2011). 

O declínio do AMPc leva à desfosforilação e consequente ativação do 

MPF (MILLER e RUSSELL, 1992). A proteína MPF é responsável pelo início da 

maturação oocitária e é ativada concomitantemente à quebra da vesícula 

germinativa (GVBD). Essa proteína é um complexo formado pela ciclina B 

(subunidade regulatória) e quinase p34cdc2 (subunidade catalítica). Quando ativo, 

o MPF fosforila proteínas que formam o envelope nuclear alterando a 

condensação da cromatina e levando à reorganização do citoesqueleto (VAN 
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DER HURK e ZHAO, 2005). Concluindo a etapa de maturação, o oócito atinge a 

metáfase II, enquanto este é circundado pelo cumulus expandido, torna-se 

competente para a fecundação (VAN DER HURK e ZHAO, 2003). 

 

2.1.2. Maturação Nuclear 
 

A maturação nuclear é o processo que se inicia quando o oócito retoma a 

meiose, caracterizado pela quebra da vesícula germinativa (VGBD) que é 

seguida pela conclusão da metáfase II. A quebra de vesícula germinativa 

compreende uma série de acontecimentos, que incluem condensação da 

cromatina e dissolução da membrana nuclear, que é a quebra propriamente dita 

(MERMILLOD e LANNOU, 1999). Estas mudanças na configuração da 

cromatina em estágio de vesícula germinativa (VG) foram descritas em bovinos 

e ocorrem até o momento anterior ao reinício da meiose. A cromatina contida na 

VG atinge um alto grau de condensação e compactação passando por 

configurações intermediárias (GRUZOVA e PARFENOV, 1993; FUHRER et al, 

1989; CHOHAN e HUNTER, 2003; LODDE et al, 2007).  A vesícula germinativa 

apresenta padrões diferentes de configuração da cromatina, classificados como 

GV0, GV1, GV2 e GV3, com aumento progressivo da condensação, 

silenciamento transcricional, metilação global do DNA e acetilação de histonas 

(H4; LODDE et al., 2007, 2008, 2009; LUCIANO et al., 2011). A acetilação das 

histonas está associada com modificações da estrutura da cromatina. Quando a 

cromatina está aberta no nucleossomo existe um aumento da atividade 

transcricional (CHEUNG et al., 2000; GRUNSTEIN, 1997; TURNER, 2000; 

WOLFFE e PRUSS, 1996).  

A relação direta entre configuração da cromatina e competência oocitária 

foi avaliada em vacas, relacionando as taxas de VG com a configuração da 

cromatina e a competência meiótica. Apenas uma porcentagem limitada de 

oócitos VG0 foi capaz de completar a primeira divisão meiótica, enquanto os 

oócitos em VG1, VG2 e VG3 conseguiram alcançar o estágio de MII (LODDE et 

al., 2007; LUCIANO et al., 2011). Além disso, no mesmo estudo quando 

comparados os estágios de VG em relação a competência oocitária, os oócitos 

em VG2 e VG3 conseguiram completar o desenvolvimento pré-implantação em 

uma proporção maior do que oócitos que estavam em VG1 (LODDE et al., 2007). 
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Alguns estudos demonstraram que mudanças na estrutura e remodelação da 

cromatina são características que podem ser consideradas como marcadores de 

diferenciação e competência para o desenvolvimento do oócito (DE LA FUENTE, 

2006). 

Os hormônios gonadotróficos estimulam o recomeço do ciclo celular a 

partir do diplóteno da prófase I, fase onde as cromátides-irmãs tornam-se visíveis 

com um centrômero aparentemente não dividido. Na metáfase I, a membrana 

nuclear e os nucléolos desaparecem, cada cromossomo homólogo toma uma 

posição nas extremidades do plano equatorial e os centrômeros ligam-se às 

fibras do fuso dos polos opostos (MEINECKE et al., 2001).  Em seguida, na 

anáfase I, cada um dos dois pares de cromátides irmãs é levado para um polo 

diferente, e na telófase I, forma-se um núcleo para cada polo (GRIFFITHS et al., 

2006). Na prófase II, se formam novos centríolos, na metáfase II, as cromátides-

irmãs movem-se para o plano equatorial, há formação do segundo fuso meiótico 

e alinhamento dos cromossomos e, finalmente, na anáfase II, cada uma das 

cromátides-irmãs é levada para um núcleo diferente à medida que a célula se 

divide pela segunda vez (GRIFFITHS et al., 2006). 

Quando a primeira divisão meiótica ocorre, o citoplasma é dividido de 

forma assimétrica para que não ocorra grande perda do material citoplasmático, 

a célula menor é chamada de corpúsculo polar e a outra é o oócito secundário 

que é o oócito propriamente dito (CAN et al., 2003). O corpúsculo polar, além de 

possuir metade dos cromossomos, também possui uma variedade de organelas, 

como mitocôndrias, ribossomos e grânulos corticais. Este corpúsculo polar é 

estruído para o espaço perivitelino (SIRARD, 1992).  

Com a conclusão da metáfase II, o oócito permanece nesse estágio até a 

fecundação (MAYES e SIRARD, 2001). Após a fecundação, a segunda divisão 

meiótica será concluída com a continuidade da metáfase II, telófase II e extrusão 

do segundo corpúsculo polar. A partir da formação do zigoto, as células 

embrionárias se multiplicarão por divisões mitóticas (GOTTARDI e MINGOTI, 

2009). 

Durante a maturação nuclear, mudanças epigenéticas podem afetar a 

expressão gênica sem alterar a sequência de DNA (BARTON et al., 1984; 

OBATA et al., 1998; SURANI, 1998). O genoma do oócito é passível de 

modificações, particularmente por diferenciação funcional da estrutura da 
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cromatina, o que altera a expressão gênica (EPPIG et al., 2004; PATTERTON e 

WOLFFE, 1996). A organização da cromatina é um aspecto importante da 

diferenciação dos oócitos em mamíferos (LODDE et al., 2013). Para o 

desenvolvimento do oócito, é necessário que haja mudanças na estrutura e 

função da cromatina no interior do núcleo, que são essenciais para a 

competência meiótica. Essas alterações acontecem ao longo da foliculogênese 

e são reguladas pela comunicação entre o gameta e as células somáticas 

(ALBERTINI et al., 2003). 

 

2.1.3. Expansão das Células do Cumulus 
 

O processo de expansão dessas células é fundamental para ovulação. Se 

a expansão das células do cumulus for comprometida, há queda na taxa de 

ovulação (CHEN et al., 1993; HESS et al., 1999). A expansão também é 

necessária para a passagem eficiente do oócito pelo oviduto e para fecundação 

in vivo e in vitro (BUCCIONE et al., 1990; TANGHE et al., 2002; FURNUS et al., 

1998). Esse evento é caracterizado pela produção de uma matriz intercelular 

formada por deposição de ácido hialurônico (YOKOO e SATO, 2004).  

Durante o período pré-ovulatório, a expansão das células do cumulus é 

disparada pelo pico de LH, ativando a expressão dos EGF-like e da hialurona 

sintetase 2 (HAS2), prostaglandinas (PG) endoperoxide sintase 2 (PTGS2), da 

proteína indutora do fator de necrose tumoral 6 (TSG6) e da pentraxina 3 (PTX3; 

RUSSEL e ROBKER, 2007). A HAS2 é a principal enzima responsável pela 

síntese de ácido hialurônico, que é um produto do metabolismo da glicose pela 

via das hexosaminas nas células do cumulus (SCHOENFELDER e 

EINSPANIER, 2003; CHEN et al., 1990).  A TSG6 tem função de estabilizar a 

hialurona extracelular do cumulus expandido (RICHARDS, 2005). A interação da 

TSG6 com a PTX3 é necessária para a estruturação da matriz do cumulus 

(RICHARDS, 2005). A expressão da HAS2, COX2, TSG6 e PTX3 tem sido usada 

como marcador da competência do COC para a fecundação (TESFAYE et al., 

2009; ASSIDI et al., 2008). 
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2.2. METABOLISMO GLICOLÍTICO   
 

Durante a maturação do complexo cumulus-oócito há uma demanda 

metabólica muito intensa e uma grande quantidade de moléculas e fatores são 

mobilizados. COCs maturos consomem o dobro de glicose, oxigênio e piruvato, 

quando comparados a COCs imaturos (SUTTON et al., 2003). Segundo PREIS 

et al., 2005, a atividade metabólica dos oócitos aumenta na segunda metade do 

processo de maturação meiótica, coincidentemente com aumento na produção 

de lactato, que tem sido proposto como indicador na qualidade oocitária. 

A glicose é um fator limitante para o metabolismo glicolítico do COC, uma 

vez que a baixa disponibilidade de glicose impede a síntese de ácido nucleico e 

produção de energia, podendo comprometer a homeostase e sinalização celular 

(SUTTON et al., 2003b; DOWNS et al., 1998), resultando em prejuízo para 

maturação nuclear e todo desenvolvimento embrionário (EPPIG et al., 2000; 

SUTTON-MCDOWALL et al., 2005). 

As vias metabólicas da glicose são: biossíntese da hexosamina, glicólise, 

pentose fosfato e via poliol (GUTNISKY et al., 2007; SUTTON-MCDOWALL et 

al., 2010). Na via da biossíntese da hexosamina há conversão de frutose-6-

fosfato em glicosamina-6-fosfato, que é convertido pela enzima reguladora L-

glicosamina: D-frutose-6-fosfato (GFPT) e o produto final da via é UDP-N-acetil 

glicosamina. Nas células do cumulus, este produto final é convertido através da 

HAS2 em ácido hialurônico, principal componente da matriz extracelular das 

células do cumulus (SUTTON-McDOWALL et al., 2006). 

A enzima fosfofrutoquinase é responsável por regular a via glicolítica. 

Essa enzima catalisa a reação de transferência de um grupo ATP para frutose-

6-fosfato, formando frutose 1,6-bifosfato. Desta forma, permitindo a produção de 

lactato ou piruvato, para que haja a conversão de um para o outro é necessário 

que a enzima lactato deidrogenase esteja presente (LDHA) (MOON et al, 2011; 

SUTTON-McDOWALL et al., 2010). O lactato tem como função permitir o estado 

antioxidante citosólico, conhecido também como estado redox, na qual promove 

a integridade citoplasmática (DUMOLLARD et al., 2007; DUMOLLARD et al., 

2009). Enquanto o piruvato serve de substrato para a enzima oxidativa 

mitocondrial denominada piruvato desidrogenase 1 (PDHA1), presente nas 

células do cumulus e oócito de camundongos e tem como função catalisar a 
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formação da adenosina trifosfato (ATP) com consumo de oxigênio e liberação de 

dióxido de carbono (JOHNSON et al., 2007). 

A via pentose fosfato é importante no processo de maturação, porém, 

apenas uma parte da glicose é metabolizada por ela, sendo a maior quantidade 

processada pela via glicolítica (DOWNS e UTECHT, 1999). Ela é dividida em 

estágio oxidativo e não oxidativo. A oxidação de glicose-6-fosfato em 6-

fosfogluconolactona pela enzima G6PDH resulta na produção de NADPH, que 

tem como função, combater efeitos prejudiciais das espécies reativas de 

oxigênio e radicais livres, participar da síntese de ácidos graxos e compostos 

esteroides. Além de promover a integridade citoplasmática e ser responsável 

por manter o estado redox através da redução da glutationa (SUTTON-

McDOWALL et al., 2010). Um produto também originado desta via é o 

fosforibosilpirofosfato, que é importante para síntese de purinas, fundamentais 

na síntese de nucleotídeos, tendo como objetivo formar novos RNAs 

mensageiros. Também tem envolvimento na progressão de todo os estágios da 

meiose, incluindo retomada da meiose e transição de meiose I para meiose II, 

desta forma, controlando a maturação nuclear (SUTTON-McDOWALL et al., 

2010; SUTTON-McDOWALL et al., 2005, HERRICK et al., 2006). 

A via poliol produz, através de enzimas aldo-redutase (AR) e sorbitol 

desidrogenase (SDH), substratos denominados sorbitol e frutose que são 

considerados fonte alternativa de energia para o oócito. Existem algumas 

evidências de que as células da granulosa fazem a conversão de glicose para 

sorbitol, desta forma, tentando uma alternativa de suprir a demanda de energia 

celular (WONGSRIKEAO et al., 2006). Porém, na ausência de glicose, estes 

substratos são ineficientes em manter o processo de maturação adequado 

(SUTTON-MCDOWALL et al., 2010). Em condições normais de taxas 

glicêmicas, esta via é responsável apenas por uma pequena parte do 

metabolismo da glicose em células somáticas, talvez pela baixa afinidade das 

enzimas AR pela glicose (SUTTON-MCDOWALL et al., 2010). Sob condições 

normais de glicemia, SDH e AR são expressos em tecidos reprodutivos. Os mais 

elevados níveis de proteína e atividade enzimática são encontrados no ovário 

(KANEKO et al., 2003), sugerindo que a via do poliol está envolvida na 

diferenciação dos tecidos do ovário e remodelação durante o ciclo estral. 
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A via de metabolismo da glicose utilizada pelo COC que permite a 

produção de energia sob forma de ATP e produção de piruvato e lactato é a via 

glicolítica (DOWNS e UTECHT 1999, HARRIS et al., 2009). O oócito tem pouca 

capacidade de utilizar glicose, sendo seu substrato eleito o piruvato. 

O piruvato e o lactato são metabolizados pelos oócitos via ciclo de Krebs 

(ciclo de ácido tricarboxylic), seguido pela fosforilação oxidativa (STEEVES e 

GARDNER 1999). Os oócitos possuem baixa atividade glicolítica e as células do 

cumulus fazem o papel de metabolizar grande quantidade de glicose consumida 

pelo COC (BIGGERS et al., 1967). Essa glicose é convertida em piruvato/lactato 

para utilização imediata pelo oócito (SUTTON-MCDOWALL et al., 2010). As 

células do cumulus possuem elevada atividade de enzimas glicolíticas como 6-

fosfogluconato e PFKP e alta expressão de genes como o solute carrier family 2 

(facilitated glucose transporter) member 1 (SLC2A 1) ou transportador de glicose 

1(GLUT1) e solute carrier family 2 (Facilitated Glucose Transporter), member 4 

(SLC2A4) ou transportador de glicose 4 (GLUT4), que codificam proteínas que 

funcionam como facilitadores do transporte de glicose (DOWNS et al., 1996; 

ROBERTS et al., 2004). 

 

2.3. COMUNICAÇÃO ENTRE O CUMULUS E OÓCITO 
 

O oócito regula a diferenciação das células somáticas adjacentes desde 

o início da foliculogênese até a fecundação (EPPIG, 2001). Há evidências de 

que o metabolismo do COC é essencial para o desenvolvimento do oócito, pois 

as células do cumulus fornecem a energia necessária para o processo de 

maturação nuclear e citoplasmática através do piruvato, além de fornecer lipídios 

e aminoácidos (SUGIURA et al., 2005). 

A comunicação entre oócito e células do cumulus é viabilizada por junções 

tipo gap. Por meio dessas junções metabólitos e outras moléculas transitam 

entre as células (LUCIANO et al., 2011). Além de comunicar os oócitos com as 

células do cumulus, estas junções potencialmente possibilitam também 

comunicação entre as células da granulosa e o oócito (ANDERSON e 

ALBERTINI, 1976). 

Cada junção do tipo gap é composta por seis subunidades de conexinas 

(Cx), formando hexâmeros dispostos como um hemi-canal. Um canal funcional 
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é formado quando hemi-canais dispostos em duas membranas celulares 

interagem (WHITE et al., 1995). Embora a proteína Cx-43 tenha sido detectada 

no ooplasma (GRANOT et al., 2002), estudos realizados em ratas, demonstram 

que a principal conexina envolvida na comunicação entre o oócito e as células 

do cumulus adjacentes é a Cx-37 (SIMON et al., 1997).  

Outra estrutura importante para a comunicação entre as células do 

cumulus e o oócito são as projeções trans-zonais (TZPs), que são extensões das 

células da granulosa que atravessam a zona pelúcida e atingem a membrana do 

oócito. Através delas, há transporte de RNAm das células do cumulus para o 

oócito, o que parece ser importante para a competência oocitária (MACAULAY 

et al., 2014).  

 

2.4. FATORES SECRETADOS PELO OÓCITO (FSO) 
 

Os fatores secretados pelo oócitos mais conhecidos são o fator de 

crescimento e diferenciação 9 (GDF9) e a proteína morfogenética óssea 15 

(BMP15), pertencentes à família dos fatores de crescimento transformantes � 

(TGF�), que regulam tanto a função das células do cumulus quanto a qualidade 

do oócito (LI et al., 2000; EPPIG, 2001; MCNATTY et al., 2004; GILCHRIST et 

al., 2008).  

Os TGF� (GDF-9 e BMP15) participam da regulação parácrina da maturação 

oocitária e da diferenciação das células do cumulus e das células da granulosa, 

além de serem fundamentais para o desenvolvimento de folículos pré-antrais e 

antrais (LI et al., 2000; JUENGEL e MCNATTY, 2005). Eles regulam vários 

processos como proliferação, esteroidogênese, apoptose e expansão das 

células do cumulus, além de favorecem a competência do oócito para a 

fecundação e desenvolvimento embrionário (EPPIG, 2001; GILCHRIST et al., 

2004; JUENGEL et al., 2004).  

 Os fatores de crescimento dos fibroblastos (FGFs) também estão 

incluídos no grupo dos FSO.  
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2.4.1. Fatores de Crescimento dos Fibroblastos (FGFs) 
 

Os FGFs e seus receptores (FGFR) estão envolvidos em diversos 

sistemas biológicos e são relevantes em alguns processos como 

desenvolvimento embrionário e fetal, reparação de tecidos, diferenciação celular, 

angiogênese, além de agirem como mediadores autócrinos e parácrinos em 

vários processos fisiológicos e patológicos como, por exemplo, em 

desenvolvimento ou progressão de tumores (NEZU et al., 2005, TURNER; 

GROSE, 2010). Segundo ZHANG e EALY, 2012, os FGFs também estão 

envolvidos no controle da oogênese, foliculogênese e maturação do complexo 

cumulus-oócito. Sabe-se que o bloqueio de receptores de FGFs prejudica as 

taxas de fertilização e de desenvolvimento embrionário em vacas. 

Em mamíferos, os FGFs compõem uma família de 23 membros, que 

apresentam padrões temporais e espaciais de expressão específicos (revisado 

por BEENKEN e MOHAMMAD, 2009). Estes polipeptídios são ligantes 

extracelulares que possuem em comum um núcleo de 140 aminoácidos e são 

agrupados em sete subfamílias de acordo com sua homologia sequencial e 

função (ORNITZ, 2000). Estudos filogenéticos levaram ao agrupamento dos 

FGFs em sete subfamílias, cujos membros ativam os mesmos receptores: 

subfamílias do FGF1, FGF4, FGF7, FGF8, FGF9, iFGF e hFGF (ITOH & 

ORNITZ, 2004). 

A sinalização dos FGFs ocorre por meio de quatro receptores (FGFR1 a 

4) do tipo tirosina-quinase localizados na membrana plasmática. Arranjos 

transcricionais alternativos (�alternative splicing�) do FGFR1, FGFR2 e FGFR3 

levam à formação das isoformas �B� e �C� dos receptores, que apresentam 

diferentes graus de afinidade por FGFs distintos (ORNITZ et al., 1996; ZHANG 

et al., 2006). A dimerização dos FGFRs resulta na transforilação de resíduos 

específicos de tirosina quinase, levando à ativação de mecanismos 

intracitoplasmáticos envolvidos na migração, proliferação, diferenciação e 

sobrevivência celular (revisado por DOREY e AMAYA, 2010). A foliculogênese 

está incluída dentre os processos fisiológicos dos quais participam os FGFs.  
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2.4.2. Subfamília FGF8 
 

A subfamília do FGF8 é também conhecida como família oncogênica fetal 

(NEZU et al., 2005). Membros dessa subfamília (FGF8, FGF17 e FGF18) 

apresentam semelhantes sequências de aminoácidos (HOSHIKAWA et al., 

1998; MARUOKA et al., 1998; XU et al., 1999), características bioquímicas 

incluindo afinidade pelos mesmos FGFRs (ITOH, ORNITZ, 2004). Esses FGFs 

ativam preferencialmente os receptores FGFR3c e FGFR4, apresentando ainda 

afinidade moderada pelo FGFR2c (XU et al., 2000; FORD-PERRISS et al., 2001; 

ZHANG et al., 2006). A expressão de receptores FGFR2c e FGFR3 foi relatada 

em células do cumulus antes e durante a maturação (ZHANG e EALY, 2012). 

Mudanças drásticas no perfil de RNAm de FGFR foram observadas em células 

do cumulus, porém não em oócitos durante a MIV. Sugere-se que o FGF age 

através de células do cumulus para melhorar a competência oocitária, também 

foi observado um aumento na expressão relativa de RNAm de SPRY2 (Sprouty 

homolog 2) que é um regulador de feedback dos receptores do tipo tirosina 

quinase, que está relacionada com aumento na atividade dos receptores de FGF 

já existentes nas células do cumulus durante a maturação in vitro (ZHANG e 

EALY, 2012). 

O FGF8 foi primeiramente descrito como um fator sinalizador crucial para 

o desenvolvimento embrionário e oncogênese (TANAKA et al., 1992; 

CROSSLEY e MARTIN, 1995). Transcritos de FGF8 são expressos nas células 

da granulosa e em oócitos bovinos (BURATINI et al., 2007), sendo que nos 

oócitos e nas células do cumulus (CAIXETA et al., 2015) a expressão parece 

diminuir ao longo da maturação do COC (MACHADO et al., 2015). Seus 

receptores estão expressos em células da teca, da granulosa mural e do 

cumulus, onde os níveis de RNAm foram drasticamente aumentados pelo FSH 

(BURATINI et al, 2005). Níveis de RNAm que codificam variantes do tipo �C� de 

FGFR2 e FGFR3 também foram aumentados em células do cumulus pelo FSH 

(CAIXETA et al., 2013). 

O FGF8, em sinergismo com a BMP15, estimula a expressão e atividade 

de enzimas glicolíticas nas células do cumulus (SUGIURA et al., 2007). Além 

disso, o FGF8, também em cooperação com a BMP15, aumenta a expressão do 



18 

 

receptor natriurético tipo 2 (NPR2) nas células do cumulus, o que aumenta a 

síntese de GMPc e inibe a retomada da meiose (ZHANG et al., 2010).  
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CAPÍTULO 2 
 

O FATOR DE CRESCIMENTO DOS FIBROBLASTOS 8 (FGF8) RETARDA A 
MATURAÇÃO NUCLEAR DURANTE A MATURAÇÃO IN VITRO DE 

COMPLEXOS CUMULUS-OÓCITO BOVINOS 
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RESUMO 
 

A maturação in vitro (MIV) é uma etapa fundamental da produção in vitro 

de embriões bovinos (PIV). A conclusão prematura da maturação nuclear 

durante a MIV é considerada como uma das principais causas da eficiência 

limitada da PIV. Em camundongos, o fator de crescimento dos fibroblastos 8 

(FGF8) regula a atividade do peptídeo natriurético tipo C (NPPC) aumentando a 

expressão de seu receptor (NPR2) e contribuindo assim para o bloqueio 

meiótico. O principal objetivo deste trabalho foi testar os efeitos do FGF8 sobre 

a dinâmica da quebra da vesícula germinativa e progresso da meiose durante a 

MIV induzida com FSH ou ampirregulina (AREG) em bovinos. Paralelamente, os 

efeitos do FGF8 sobre a expansão do cumulus e metabolismo da glicose também 

foram testados. Na MIV induzida com AREG, mas não com FSH, o FGF8 

diminuiu a porcentagem de oócitos com quebra da vesícula germinativa às 6 e 9 

horas do cultivo, enquanto aumentou a expressão do RNAm do NPPC, mas não 

do NPR2, nas células do cumulus. Distintamente, na MIV com FSH, o FGF8 

diminuiu a porcentagem de oócitos em Meiose I às 9 horas de cultivo. O FGF8 

não afetou a porcentagem de oócitos em Meiose II às 22 horas da MIV, nem a 

expansão do cumulus, embora tenha aumentado a expressão do RNAm de 

genes da cascata ovulatória [prostaglandina endoperoxido sintase 2 (PTGS2) e 

desintegrina e metaloproteinase de domínio contendo proteína 10 (ADAM 10)]. 

Além disso, o FGF8 diminuiu o consumo de glicose e a produção de lactato na 

MIV com FSH, mas não com AREG. Em conclusão, o FGF8 desacelera a 

dinâmica da maturação nuclear enquanto aumento a expressão do NPPC nas 

células do cumulus durante MIV induzida com AREG e, portanto, apresenta-se 

como fator potencialmente útil para melhorar e eficiência da MIV. 
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INTRODUÇÃO 
 

 A maturação in vitro (MIV) tem como objetivo proporcionar a aquisição 

de competência para a fecundação em oócitos retirados da fêmea doadora antes 

da maturação fisiológica induzida pelo pico de LH (CHILD et al, 2002). A MIV 

deve proporcionar maturação nuclear com condensação da cromatina e 

segregação cromossômica após retomada da meiose, e citoplasmática, com 

reorganização das organelas e armazenamento de RNAm, proteínas e fatores 

de transcrição (WATSON, 2007). In vivo, o LH estimula a secreção dos fatores 

EGF-like [ampirregulina (AREG), epirregulina (EREG) e betacelulina (BTC)] nas  

células da granulosa murais, que estimulam sua própria produção nas células do 

cumulus, enquanto que na maturação in vitro utiliza-se o FSH ou o EGF, que 

agem diretamente nas células do cumulus levando à produção dos fatores EGF-

like (GILCHRIST, 2011). Os fatores EGF-like induzem a maturação do complexo 

cumulus-oócito via ativação do EGFR e da via de sinalização ERK1/2, 

principalmente (SAKAGUCHI et al., 2000). A cascata ovulatória leva à 

fosforilação da conexina 43 (Cx43), que causa o fechamento de junções gap com 

consequente perda dos efeitos inibitórios do AMPc e GMPc vindos das células 

do cumulus sobre a meiose (revisado por GILCHRIST, 2011), resultando na 

retomada da meiose.  

 Na MIV, assim que os oócitos são retirados do folículo, há retomada 

espontânea da meiose (PINCUS e ENZMANN, 1935), gerando assincronia entre 

a maturação nuclear e citoplasmática (GOTTARDI e MINGOTI, 2009; SANCHEZ 

e SMITZ, 2012), pois o COC perde o contato com fatores inibidores da meiose 

contidos no ambiente folicular (WASSARMAN e ALBERTINI, 1994), Dessa 

forma, alguns oócitos reassumem a meiose sem adquirir plena competência 

citoplasmática (ADONA e LEAL, 2006; GILCHRIST E THOMPSON, 2007). A 

maturação oocitária é mais eficiente quando realizada in vivo, proporcionando 

ao oócito maior competência para o desenvolvimento (CHIAN et al., 2004), em 

comparação a maturação in vitro (VAN DE LEEMPUT et al., 1999; RIZOS et al., 

2002; FARIN et al., 2007). Portanto, novas estratégias de cultivo tem sido 

propostas para tornar a maturação nuclear mais gradual beneficiando a 

fertilidade do oócito. Por exemplo, sistemas de cultivo em duas fases com 

utilização de inibidores de fosfodiesterase ou NPPC no cultivo pré-maturação 
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tem disso investigados (ALBUZ et al., 2010; FRANCIOSI et al., 2014). Por outro 

lado, a substituição do FSH pela AREG, que é o indutor fisiológico principal da 

maturação do cumulus, também têm sido estudada. Recentemente, a 

combinação de AREG com BMP15 proporcionou aumento da produção e 

qualidade embrionária (SUGIMURA et al., 2015).  

 Fatores secretados pelo oócito como a BMP15, o GDF9 e fatores de 

crescimento dos fibroblastos regulam a diferenciação do cumulus e, 

consequentemente, a fertilidade do próprio oócito (CAIXETA et al., 2013; 

SUGIURA et al., 2010). O FGF10 e o FGF17 estimularam a expansão do 

cumulus e melhoraram a produção embrionária in vitro em bovinos (ZHANG et 

al., 2010, CAIXETA et al., 2013, MACHADO et al., 2015). O FGF8 ativa os 

mesmos receptores que o FGF17 e é expresso pelo oócito bovino (BURATINI et 

al, 2005; ZHANG 2006, FORD-PERRISS et al., 2001). Interessantemente, 

polimorfismos no gene FGF8 foram associados a maior recuperação de oócitos 

em vacas (SANTOS-BIASE et al., 2012). Em camundongos, o FGF8 em 

cooperação com a BMP15 estimula o metabolismo glicolítico no cumulus e 

regula a maturação nuclear (ZHANG et al., 2010; SUGIURA, 2010, SUTTON-

MCDOWALL et al., 2010). O efeito do FGF8 sobre a maturação nuclear parece 

ser mediado pelo aumento da expressão de NPR2 nas células do cumulus 

(ZHANG et al., 2010). Contudo, nenhum estudo até o momento avaliou a 

participação do FGF8 no controle da maturação nuclear oocitária em outras 

espécies. 

 Este trabalho teve como objetivo investigar os efeitos do FGF8 sobre a 

quebra da vesícula germinativa e progressão da meiose, bem como sobre a 

expansão e atividade glicolítica do cumulus durante a maturação oocitária in vitro 

induzida com FSH ou AREG em bovinos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

 Os experimentos foram realizados no Laboratório de Fisiologia 

Molecular Ovariana localizado na Universidade Estadual Paulista � campus 

Botucatu. 
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Obtenção e cultivo dos Complexos Cumulus-oócito (COCs) 

Ovários bovinos obtidos em abatedouro foram transportados em 

recipiente térmico contendo solução salina (0,9% NaCl) estéril e aquecida a 26°-

28°C. No laboratório, foram lavados em solução salina aquecida a 26°C e álcool 

70%. Os folículos com diâmetro entre 3 a 6 mm foram aspirados. O fluido 

recuperado foi depositado em tubo cônico, permanecendo em repouso, para 

posterior recuperação e seleção, sob estereomicroscópio, dos COCs de grau 1 

e 2 (células com citoplasma homogêneo e pelo menos com 5 camadas de células 

do cumulus) em placa de Petri (90mm). 

Os COCs foram lavados com solução TCM199 e 25Mm Hepes, 

suplementado com amicacina (75�g/mL) e 4mg/mL albumina sérica bovina 

(BSA) (M199D). Grupos de 20 COCs foram transferidos e cultivados em placas 

multipoços contendo 400µl em meio de cultivo básico TCM 199 com sais de 

Earle, glutamina e NaHCO3, suplementado com amicacina (75µg/mL), piruvato 

(22µg/mL), 4mg/mL de BSA fração V livre de ácidos graxos e AREG (100 ng/mL) 

ou FSH (1 ug/mL; pFSH, Folltropin-V® Bioniche, ON, CA). Os cultivos foram 

realizados sob temperatura de 38,5ºC, atmosfera gasosa de 5% CO2 e máxima 

umidade.  

 

Delineamento experimental 

Para testar os efeitos do FGF8 sobre a maturação nuclear e função do 

cumulus, COCs foram cultivados por 6, 9 e 22 horas com concentrações 

crescentes de FGF8 (0, 1, 10 e 100 ng/mL) na presença de FSH ou AREG (n=3-

5 réplicas por grupo). A progressão da meiose foi avaliada às 6 e às 9 horas e 

oócitos foram classificados em VG, VGBD e MI, enquanto ás 22 horas oócitos 

foram classificados em estágio de MI e MII, a expansão do cumulus foi avaliada 

às 22 horas e as concentrações de glicose e lactato do meio de cultivo foram 

avaliadas nos três momentos. 

 

Avaliação da expansão 

A expansão foi avaliada visualmente no estéreo-microscópio atribuindo-

se graus de 1 a 3 (1- expansão inexistente ou muito fraca; 2- expansão parcial;  

3- expansão completa ou quase completa (ZHANG et al., 2010). 
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Avaliação da maturação nuclear 

A ocorrência de quebra da vesícula germinativa e o progresso da meiose 

foram avaliados pela visualização do envelope nuclear e configuração da 

cromatina. Para tanto, os oócitos foram desnudados mecanicamente, fixados 

com 500 µl solução 60% de metanol em Dulbecco PBS (DPBS) durante 30 

minutos a 4°C e corados com 5�l da solução de 1 µg/mL do corante Hoechst 

33342 (Sigma, St. Louis, MO, USA), para serem avaliados em microscópio de 

epifluorescência (Nikon Eclipse 80i) e classificados em vesícula germinativa 

(VG), quebra da vesícula germinativa (VGBD), metáfase I e metáfase II. 

 

Metabolismo glicolítico 

 Concentrações de glicose e lactato foram determinadas no meio de 

maturação pelo método de química seca, esta metodologia dispensa a utilização 

de água em qualquer uma de suas etapas, utiliza seis camadas de reagentes 

sólidos que filtram os interferentes de alto peso molecular (proteínas, lipídios e 

hemoglobinas) e possibilitam que o exame seja feito a partir de uma amostra 

com o mínimo de interferentes. Este método foi realizado com uso do 

equipamento VITROS®Fusion 5.1 FS (JOHNSON & JOHNSON, Ontario, 

Canada). Para determinar o consumo de glicose, a concentração de glicose 

medida ao fim do cultivo foi subtraída da concentração de glicose no meio pré-

cultivo. O consumo de glicose e a síntese de lactato foram expressos em 

pmol/COC/h (SUTTON Mc-DOWALL et al., 2012). 

 

Análise de expressão gênica 

 Para investigar os mecanismos pelos quais o FGF8 altera a maturação 

nuclear, avaliou-se os efeitos do FGF8 sobre a expressão de genes da cascata 

ovulatória, NPPC e NPR2. As células do cumulus foram utilizadas para realizar 

a expressão gênica, após serem cultivadas, ainda com o oócito, por 6 horas de 

MIV. 

As células do cumulus e oócitos (n= 20/grupo) foram mecanicamente 

separados por sucessivas pipetagens em gotas de PBS. Oócitos desnudos 

foram lavados três vezes em PBS. As células do cumulus foram transferidas para 
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um tubo de 1,5 mL, centrifugadas durante 5 minutos a 700 g, após o que o 

sobrenadante foi descartado e 350 ul de tampão de lise foram adicionados ao 

precipitado de células celulares, o que foi armazenado a -80°C para posterior 

extração de RNA. A extração do RNA total das células do cumulus de grupos de 

20 COCs foi realizada utilizando-se o kit RNeasy (Qiagen, Mississauga, ON, CA) 

conforme as instruções do protocolo do fabricante. Após a purificação, as 

amostras de RNA total foram suspensas em 30 �l de água ultrapura livre de 

RNAse. A concentração do RNA total extraído das amostras foi mensurada no 

espectrofotômetro NanoDrop ND 1000 (Thermo Scientific, Wilmington, DE, 

USA). Alíquotas de 100ng de RNA total foram tratadas com DNAse I (1 U/�g; 

Invitrogen, São Paulo, Brazil) e só então submetidas à transcrição reversa com 

primers Oligo-dT e a transcriptase reversa Omniscript (Qiagen, Mississauga, ON, 

CA) para células do cumulus.  

A avaliação da expressão gênica foi realizada por RT-PCR em tempo real 

com termociclador ABI 7500 utilizando o sistema de detecção Power SYBR 

Green PCR Master Mix (Applied Biosystems) com volume final de 25�l para 

todos os genes alvos e endógenos. Os ciclos de PCR foram repetidos 40 vezes 

conforme a seguir: 95°C por 10 minutos, desnaturação a 95°C por 10 segundos 

seguido de anelamento por 1 minuto. As temperaturas de anelamento foram 

distintas para cada primer e aparecem especificadas na Tabela 1, bem como a 

sequência e tamanho dos amplicons (fragmentos amplificados). As reações 

foram otimizadas para obter máxima eficiência para cada gene. 

Cada amostra foi corrida em duplicata e a especificidade do produto de 

PCR foi testada pela curva de dissociação e avaliação do tamanho do amplicon 

em eletroforese em gel de agarose 2,5%. Para seleção do controle endógeno, 

mais estável, os perfis de amplificação dos genes Ciclofilina-A (CYC-A), 

Gliceraldeído-3-fosfato dehidrogenase (GAPDH) e Histona (H2A) foram testados 

utilizando o programa geNorm para Microsoft Exel (medgen.ugent.be/genorm; 

VANDESOMPELE et al., 2002) em estudo anterior (CAIXETA et al., 2013). Para 

células do cumulus, o gene endógeno mais estável foi a CYC-A. Os valores de 

expressão relativa para cada gene foram calculados pelo método !!Ct com 

correção da eficiência e uma amostra como calibradora (PFAFFL, 2001). A 

média da eficiência para cada gene foi calculada a partir do perfil de amplificação 

de cada amostra com o software LinRegPCR (RAMAKERS et al., 2003).  
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Análise Estatística 

 A fim de testar os efeitos dos tratamentos sobre a maturação nuclear e 

expansão das células do cumulus, os dados referentes a proporções de COCs 

ou oócitos foram transformados em arcoseno, enquanto que as concentrações 

de glicose e lactato e os valores de expressão gênica foram transformados em 

log quando não apresentaram distribuição normal. Os efeitos dos tratamentos 

foram testados por ANOVA e os grupos comparados com o teste de Tukey. 

Quando mesmo após transformação, a distribuição dos dados não era normal, 

utilizou-se o teste não paramétrico de Kruskall Wallis. 

A análise estatística foi feita utilizando-se o software JMP (SAS Institute, 

Cary, NC, USA) e os resultados são apresentados como média ± erro padrão da 

média (EPM). Diferenças foram consideradas significativas quando P<0.05. 

 

RESULTADOS 
 

 Inicialmente, comparamos a dinâmica da quebra da vesícula germinativa 

na MIV induzida com FSH ou AREG e constatamos que às 6 horas do cultivo a 

AREG antecipou a quebra da vesícula germinativa e a meiose I (Fig. 1). 

 Na presença de AREG, o FGF8 na dose de 100ng/mL diminuiu a taxa 

de oócitos em VGBD às 6 horas e aumentou a taxa de oócitos em VG às 6 e 9 

horas. Já na presença de FSH, o FGF8 na dose de 100ng/mL diminuiu a taxa de 

oócitos em meiose I às 9 horas (Fig. 2). O FGF8 não afetou a progressão da 

meiose (Fig. 3), nem a expansão do cumulus em nenhum dos dois cenários às 

22 horas (Fig. 4). 

 O FGF8 não influenciou o consumo de glicose e a produção de lactato 

na presença de AREG (Fig. 5), mas, na dose de 100ng/mL, reduziu o consumo 

de glicose na presença de FSH às 9 horas da MIV (Fig. 6). 

 A fim de avaliar os mecanismos pelos quais o FGF8 retardou a 

maturação nuclear na presença de AREG, testamos seus efeitos sobre a 

abundância do RNAm de genes da cascata ovulatória e do sistema NPPC/NPR2. 

O FGF8 aumentou a expressão de ADAM 10, PTGS2 e NPPC (Fig. 7). 
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DISCUSSÃO 
 

 Neste trabalho, primeiramente, observou-se que a AREG precipita a 

maturação nuclear em relação ao FSH, o que possivelmente se deve à ativação 

direta dos receptores EGFR dando início à cascata ovulatória mais rapidamente 

em relação ao estímulo com FSH.  Além disso, a AREG reduziu a expressão do 

RNAm do NPPC em células da granulosa de ratas (TSUJI et al, 2012), o que 

poderia contribuir para um efeito mais agudo sobre o bloqueio da meiose. 

 Na MIV com AREG, o FGF8 diminuiu as taxas de VGBD às 6 e 9 horas 

do cultivo, o que se mostrou associado a níveis aumentados do RNAm do NPPC 

nas células do cumulus. O efeito inibitório do FGF8 sobre a VGBD pode ter sido 

causado, ao menos em parte, pelo aumento da expressão de NPPC nas células 

do cumulus. Isso causaria aumento da produção de GMPc e consequentemente, 

aumento dos níveis de AMPc, contribuindo para a parada meiótica (ZHANG et 

al., 2010). Já na MIV com FSH o efeito sobre a quebra da vesícula germinativa 

não se repetiu, embora o FGF8 tenha reduzido a porcentagem de oócitos em MI 

às 9 horas da MIV com FSH. As diferenças dos efeitos do FGF8 nesses cenários 

distintos é interessante, mas de difícil explicação. O FGF8, por ser capaz de 

estimular a expressão do NPPC, poderia atenuar a diminuição mais rápida da 

oferta de NPPC na MIV com AREG em relação ao FSH, contribuindo para manter 

a vesícula germinativa. 

 Nos cenários de AREG ou FSH, o FGF8 não alterou a expansão do 

cumulus na MIV, embora tenha aumentado a expressão de ADAM10 e PTGS2 

na presença de AREG. Os resultados corroboram com os dados de SUGIURA 

et al, 2010, em que o FGF8 não alterou a expansão do COC em camundongos. 

Entretanto, MACHADO et al, (2015) demonstraram que o FGF17, que ativa os 

mesmos receptores que o FGF8, estimula a expansão das células do cumulus. 

Ações diferentes de FGFs que ativam os mesmos receptores podem ser 

decorrentes de diferentes padrões de ativação das vias intracelulares 

(SUGIURA, et al 2007). 

  O FGF8 não afetou o metabolismo da glicose no cenário AREG, 

enquanto que no cenário FSH, o FGF8 diminuiu o consumo de glicose às 9 horas 

da MIV. Outros estudos são necessários para esclarecer as causas desse efeito 

e se há repercussão sobre a fertilidade do oócito. A ausência de efeito inibitório 
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sobre o metabolismo da glicose na presença de AREG pode ser decorrente da 

maior competência da AREG, comparada ao FSH, em estimular o metabolismo 

energético. A AREG reduz o fluxo de glicose através da via das hexosaminas, 

direcionando-o para o metabolismo glicolítico e, proporcionando, desta forma, 

maior produção de ATP a partir da glicólise dentro das células do cumulus em 

comparação com COCs tratados com FSH. Especula-se que essa seja a causa 

pela qual a AREG pode melhorar a competência para o desenvolvimento dos 

oócitos (SUGIMURA et al, 2014).  

 Em conclusão, o presente estudo indica que a AREG precipita a 

retomada da meiose (VGBD) em relação ao FSH na MIV em bovinos. Além 

disso, apresentamos pela primeira vez evidências de que o FGF8 é capaz de 

retardar a quebra da vesícula germinativa sem comprometer a capacidade de 

atingir a meiose II, por mecanismos que parecem incluir o aumento da expressão 

do NPPC nas células do cumulus. Esses dados sugerem que o FGF8 pode ser 

utilizado como um modulador da maturação nuclear na MIV induzida com AREG, 

embora seus efeitos sobre a produção embrionária ainda devem ser testados.  
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FIGURAS      
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Fig 1. A) Efeitos do FSH e da AREG sobre as porcentagens de oócitos em 

vesícula germinativa (VG), quebra de vesícula germinativa (VGBD) e meiose I 

(MI) após 6 horas de MIV (n= 5 réplicas; 15-20 oócitos por grupo). B) Imagens 

representativas de oócito em VG corado com Hoechst 33342 e sob luz branca, 

visualizados com microscópio de fluorescência (400x). Letras diferentes indicam 

diferença estatisticamente significativa (p <0,05). 
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Fig 2. Efeitos do FGF8 sobre as porcentagens de oócitos em vesícula 

germinativa (VG), quebra de vesícula germinativa (VGBD) e meiose I (MI) após 

6 e 9 horas de MIV na presença de FSH ou AREG (FSH 6 horas: n= 4; FSH 9 

horas: n= 5; AREG 6 horas: n=5; AREG 9 horas: n=4; 15-20 oócitos por grupo). 

Letras diferentes indicam diferenças significativas (p <0,05). O asterisco indica a 

porcentagem de oócitos imaturos (0 hora) em estágio de VG e VGBD, este dado 

não foi adicionado a análise estatística, somente utilizado para controle interno. 
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Fig 3. A) Efeitos do FGF8 sobre as porcentagens de oócitos em meiose I (MI) e 

meiose II (MII) após 22 horas de MIV na presença de FSH ou AREG (AREG 22 

horas: n=5 réplicas; FSH 22 horas: n= 3 réplicas; 15-20 oócitos por grupo).  

B) Imagens representativas de oócitos em MI e MII corados com Hoechst 33342 

e visualizados com microscópio de fluorescência (400x).  
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Fig 4. Efeitos do FGF8 sobre as porcentagens de oócitos com diferentes graus 

de expansão do cumulus após 22 horas de MIV induzida com AREG ou FSH. 

(AREG 22 horas: n=5 réplicas; FSH 22 horas: n=3 réplicas; 15-20 oócitos por 

grupo). 
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Fig 5. Efeitos do FGF8 sobre o consumo de glicose e produção de lactato, após 

6, 9 e 22 horas de MIV com AREG. (AREG 6 horas: n=5 réplicas; AREG 9 horas: 

n=4 réplicas; AREG 22 horas: n=5 réplicas; 15-20 oócitos por grupo). 
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Fig 6. Efeitos do FGF8 sobre o consumo de glicose e produção de lactato, após 

6, 9 e 22 horas de MIV com FSH. (FSH 6 horas: n=4 réplicas; FSH 9 horas: n=5 

réplicas; FSH 22 horas: n=3 réplicas; 15-20 oócitos por grupo). Letras diferentes 

indicam diferenças significativas (p <0,05) 
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Fig 7. Efeitos do FGF8 sobre a abundância de RNAm dos genes ADAM10, 

PTGS2, AREG, EREG, EGFR, NPPC e NPR2 nas células do cumulus de COCs 

cultivados por 6 horas com AREG. Letras diferentes indicam diferenças 

significativas (P <0,05). 
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TABELA 
 

Tabela 1: Informação de primers específicos utilizados para a amplificação por 
PCR em tempo real. 

GENES Sequência 

Tamanho do 

fragmento 

(bp) 

Temperatura 

de 

anelamento 

(C°) 

AREG F 5�-CTTTCGTCTCTGCCATGACCTT-3� 

R 5�-CGTTCTTCAGCGACACCTTCA-3� 

100 60 

EREG F 5�-ACTGCACAGCATTAGTTCAAACTGA-3� 

R 5�-TGTCCATGCAAACAGTAGCCATT-3� 
100 60 

EGFR F 5�-AAAGTTTGCCAAGGGACAAG-3� 

R 5�-AAAGCACATTTCCTCGGATG-3� 
253 53 

PTGS2 F 5�-AAGCCTAGCACTTTCGGTGGAGAA�3� 

R 5�-TCCAGAGTGGGAAGAGCTTGCATT�3� 
168 60 

ADAM 10 F 5�-ACCCCCCAAAGTCTCTCACA�3� 

R 5�-AATCATGCGGAGATCCAAAGTT�3� 
210 60 

NPPC F- TCAGCCTCCTCGCATCT 

R- ACAGCTGGTGTTGTATCC 

101 60 

NPR2 F-ATGACAGCATCAACCTGGACTGGA 

R-AGCACGAAACGACTATCCACCACA 
145 60 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo mostra pela primeira vez que o FGF8 tem participação no 

atraso da retomada da meiose durante o processo de maturação in vitro, 

possibilitando a sincronização entre maturação nuclear e citoplasmática. Visto 

que, no momento em que o COC é retirado do folículo perde fatores inibidores 

da meiose fazendo com que este processo reinicie precocemente, mesmo que 

o oócito não esteja completamente capacitado. Dados obtidos através dos 

cultivos com associação de AREG e FGF8 mostraram uma maior porcentagem 

de oócitos que se mantiveram em estágio de VG. Desta forma, concluímos que 

o oócito tenha adquirido melhor competência neste cenário. Sendo assim, o 

FGF8 pode ser um aditivo útil para a MIV na presença de AREG, pois o oócito 

mais competente possui melhores chances de suportar etapas subsequentes a 

maturação e evoluindo para o desenvolvimento embrionário. 

 


