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EFEITO DAS CONDIÇÕES DE CULTIVO NO REMODELAMENTO DAS 

HISTONAS DE EMBRIÕES BOVINOS PRODUZIDOS IN VITRO 

RESUMO - A produção in vitro de embriões (PIVE) bovinos é uma biotecnologia de 

grande impacto econômico por maximizar o potencial reprodutivo de animais 

geneticamente superiores resultando em maior eficiência reprodutiva. Apesar dos 

avanços da PIVE, a porcentagem de embriões que se desenvolvem ainda são 

inferiores aos produzidos in vivo. Epigenética é a regulação da expressão gênica sem 

alteração na sequência do DNA. Mecanismos epigenéticos, como o remodelamento 

das histonas, controlam expressão gênica e são fundamentais para o correto 

desenvolvimento embrionário. Dessa forma, modificações específicas nas histonas 

podem reprimir ou estimular a transcrição gênica. Os mecanismos epigenéticos são 

vulneráveis aos fatores ambientais, assim, os sistemas de cultivo in vitro podem ter 

um impacto no perfil de expressão de importantes genes relacionados ao 

desenvolvimento embrionário pré-implantacional. Dada a importância e a 

aplicabilidade da PIVE como biotecnologia reprodutiva, o papel vital dos mecanismos 

epigenéticos durante o desenvolvimento embrionário, e a importante correlação entre 

as condições de cultivo embrionário e o perfil epigenético, o presente estudo 

investigou a influência de diferentes condições de cultivo durante o desenvolvimento 

embrionário por meio da utilização de diferentes concentrações de soro fetal bovino 

(SFB) (0% ou 2,5%) e diferentes tensões de oxigênio (O2) (5% ou 20%) durante o 

cultivo embrionário in vitro (CIV) na regulação epigenética, especificamente no 

remodelamento das histonas H3K9me2 (repressiva) e H3K4me2 (permissiva) de 

embriões bovinos produzido in vitro. Para este fim, foram delineados quatro 

tratamentos durante o cultivo embrionário. T1: embriões foram cultivados em meio de 

cultivo “Synthetic Oviduct Fluid” (SOF) com 0% SFB sob tensão de 5% de O2; T2: 

embriões foram cultivados em meio SOF com 2,5% SFB sob tensão de 5% de O2; T3: 

embriões foram cultivados em meio SOF com 0% de SFB sob tensão de 20% de O2 

e T4: embriões foram cultivados em meio SOF com 2,5% SFB sob tensão de 20% de 

O2. Foram avaliadas as taxas de clivagem e de desenvolvimento até o estádio de 

blastocisto expandido e também duas modificações específicas de histonas 

(H3K9me2 e H3K4me2) por meio da técnica de imunofluorescência, bem como a 

expressão das enzimas remodeladoras das mesmas por reação em cadeia da 
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polimerase (PCR) em tempo real. As taxas de clivagem não diferiram entre os 

tratamentos: T1: 82,34 % ± 0,19, T2: 83,04% ± 0,19, T3: 81,49% ± 0,15 e T4: 84,29% 

± 0,17. Porém, as taxas de desenvolvimento de blastocistos expandidos diferiram 

significativamente entre os tratamentos: T1: 23,05% ± 0,26, T2: 31,54% ± 0,28, T3: 

20,31% ± 0,17e T4: 31,67% ± 0,30, com médias mais elevadas para os tratamentos 

que incluíram 2.5% de SFB (T2 e T4; p<0,05). As médias da intensidade de 

fluorescência encontradas para a histona H3K9me2 não diferiram entre os 

tratamentos apresentando valores de T1: 11,05 ± 1,52 (n=29), T2: 12,48 ± 1,58 (n=37), 

T3: 16,48 ± 2,73 (n=25), T4: 17,20 ± 2,43 (n=38). Para H3K4me2 os valores 

encontrados foram: T1: 17,40 ± 2,54 (n=27), T2: 17,45 ± 1,66 (n=32), T3: 20,12 ± 2,52 

(n=32) e T4: 24,94 ± 3,07 (n=29), em que T4 obteve uma maior média e diferiu 

significativamente de T1 e T2 (p<0,05). Mas, ambas as histonas diferiram 

significativamente entre as tensões de gás, quando o efeito do SFB foi eliminado da 

análise (p<0,02). Na avaliação do padrão de expressão das enzimas remodeladoras 

dessas histonas não houve diferença estatística significativa entre os tratamentos, 

para as enzimas avaliadas (EHMT2, KDM4D, KDM5A e KDM1A). Esses resultados 

mostram que embriões bovinos produzidos in vitro na presença de SFB apresentam 

uma taxa de cerca de 10% mais elevada na produção de blastocistos expandidos: 

31,60% (2,5% SFB) e 21,68% (0% SFB). No entanto, foi observado que a presença 

de SFB não influiu significativamente nas modificações específicas H3K9me2 e 

H3K4me2. Mas, a tensão de oxigênio teve um efeito significativo na marca dessas 

histonas, visto que os embriões cultivados com a tensão mais elevada de oxigênio 

(20%) apresentaram maiores valores para H3K9me2 e H3K4me2, independente da 

concentração de SFB. Estudos são necessário para avaliar se essas alterações das 

histonas estudadas podem estar associadas à diferenças na regulação da transcrição, 

e possíveis alterações no desenvolvimento embrionário. 

Palavras-chave: cultivo in vitro, embrião, epigenética, histona, H3K9me2, H3K4me2. 
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EFFECTS OF CULTURE CONDITIONS ON HISTONE REMODELING ON IN VITRO 

PRODUCED BOVINE EMBRYOS  

SUMMARY – In vitro production (IVP) of bovine embryos is a biotechnology of great 

economic impact, as it maximizes the reproductive potential of genetically superior 

animals, resulting in greater reproductive efficiency. Despite advances in technology 

in IVP, the percentage of embryos that develop to the transfer stage is still inferior to 

those seen in vivo. Epigenetics is the regulation of gene expression without altering 

DNA sequence. Epigenetic processes, such as histone remodeling, control gene 

expression and are essential for proper embryo development. Specific histone 

modifications can repress or stimulate gene transcription. Epigenetic mechanisms are 

under intense environmental control, therefore in vitro culturing systems can impact 

the expression patterns of genes that support pre-implantation embryo development. 

Given the importance of IVP as a reproductive biotechnology, the role of epigenetic 

processes during embryo development, as well the important correlation between 

culture conditions and epigenetic patterns, the present study was designed to 

investigate the influence of different culture conditions on embryo development, 

through the use of different concentrations of fetal bovine serum (FBS) (0% and 2,5%)  

and different oxygen tensions (O2) (5% and 20%) during in vitro culture, in epigenetic 

regulation, specifically in the histone remodeling H3K9me2 (repressive) and H3K4me2 

(permissive) marks, in bovine embryos produced in vitro. Four treatments were 

designed and utilized during embryo culture: T1: embryos were cultured in Synthetic 

Oviduct Fluid (SOF) media with 0% FBS, under 5% O2 tension; T2: embryos were 

cultured in SOF media with 2.5% FBS, under 5% O2 tension; T3: embryos were 

cultured in SOF media with 0% FBS, under 20% O2 tension and T4: embryos were 

cultured in SOF media with 2.5% FBS, under 20% O2 tension. Cleavage and expanded 

blastocyst development rates were evaluated, as well as the histone marks H3K9me2 

and H3K4me2, by immunofluorescence, and the expression of the histone remodeling 

enzymes by real time PCR. Cleavage rates did not differ between treatments: T1: 

82.34 % ± 0.19, T2: 83.04% ± 0.19, T3: 81.49% ± 0.15 and T4: 84.29% ± 0.17. 

However, expanded blastocyst development rates differed significantly among 

treatments: T1: 23.05% ± 0.26, T2: 31.54% ± 0.28, T3: 20.31% ± 0.17 and T4: 31.67% 

± 0.30, with higher averages for those treatments that included 2.5% FBS (T2 and T4; 
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P<0.05). Immunofluorescence intensities for H3K9me2 did not differ between T1: 

11.05 ± 1.52 (n=29), T2: 12.48 ± 1.58 (n=37), T3: 16.48 ± 2.73 (n=25) and T4: 17.20 ± 

2.43 (n=38). For H3K4me2, values were: T1: 17.40 ± 2.54 (n=27), T2: 17.45 ± 1.66 

(n=32), T3: 20.12 ± 2.52 (n=32) and T4: 24.94 ± 3.07 (n=29), where T4 was 

significantly higher thanT1 and T2 (p<0.05). However, oxygen tension had a significant 

effect for both histone marks when the main effect of FBS was eliminated for further 

analysis (p<0.02). No differences were found for the expression of the remodeling 

enzymes evaluated (EHMT2, KDM4D, KDM5A e KDM1A). These results show that 

bovine embryos produced in vitro, in the presence of FBS, have a 10% higher 

development rate. FBS did not affect the specific patterns of histone modifications 

evaluated, H3K9me2 and H3K4me2. However, oxygen tension affected significantly 

these histone marks, with the 20% tension resulting in higher H3K9me2 and H3K4me2 

marks in blastocysts, regardless of serum concentration. Studies are needed to 

evaluate if these histone modifications can be associated with differences in the 

regulation of transcription, and possible changes in embryo development. 

Keywords: embryo, epigenetic, histone, H3K9me2, H3K4me2, in vitro production. 
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EFEITO DAS CONDIÇÕES DE CULTIVO NO REMODELAMENTO DAS 

HISTONAS DE EMBRIÕES BOVINOS PRODUZIDOS IN VITRO 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A produção in vitro de embriões (PIVE) bovinos é uma biotecnologia de grande 

impacto econômico por maximizar o potencial reprodutivo de animais geneticamente 

superiores resultando em maior eficiência reprodutiva. 

Apesar dos avanços da PIVE, a porcentagem de embriões que se desenvolvem 

ainda são inferiores aos produzidos in vivo (GREVE et al., 1993; KHURAMA; 

NIEMANN, 2000; HANSEN et al., 2010; WRENZYCKI et al., 2013), apenas 30 a 40% 

dos oócitos maturados e fertilizados in vitro chegam ao estádio de blastocisto 

(LONERGAN, 2007). Acredita-se que, para a obtenção de bons resultados nos 

sistema de PIVE, as condição em que gametas e embriões são expostos devem se 

aproximar às condições fisiológicas observadas durante o desenvolvimento 

embrionário in vivo (KHURAMA; NIEMANN, 2000; SANGILD et al., 2000; 

BESENFELDER et al., 2012).   

Sendo assim, as condições de cultivo, em que embriões bovinos são 

submetidos durante a PIVE têm sido bastante estudadas (ABE et al., 1999; 

NEDAMBALE et al., 2004; FEUGANG et al., 2009; VARGA et al., 2011), pois de certa 

forma, podem gerar um ambiente impróprio ao correto desenvolvimento embrionário. 

Dentre as condições de cultivo utilizadas, a adição do soro fetal bovino (SFB) nos meio 

da PIVE vem sendo muito questionada pelo fato de apresentar efeitos contraditórios 

quanto ao seu uso. Alguns estudos mostram que o SFB é essencial para uma melhor 

qualidade do embrião produzido e para que este tenha um melhor desenvolvimento 

(CAMARGO et al., 2002; LEIVAS et al., 2011). Porém, alguns problemas podem estar 

associados ao uso do SFB, entre eles, um atraso no desenvolvimento inicial dos 

embriões (GARDNER, 1998; THOMPSON, 2000), além do conhecido problema da 

síndrome do bezerro gigante, associado ao uso de altas concentrações do soro 

(THOMPSON et al., 1995, LAZZARI et al., 2002). 
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A atmosfera gasosa em que os embriões são submetidos durante a PIVE é 

outra condição de cultivo extremamente importante, principalmente devido à 

dificuldade em encontrar a adequada tensão de oxigênio (O2) a ser utilizada. No 

ambiente do oviduto e do útero dos mamíferos a tensão de O2, em torno de 2 a 9%, é 

menor se comparada à tensão de O2 que é comumente utilizada nos sistemas de 

cultivo, 20% de O2 (THOMPSON et al., 1990; FISCHER; BAVISTER,1993; WATSON 

et al., 1994; LIM et al., 1999; VAN SOOM et al., 2002). A tensão supra fisiológica 

comumente utilizada nos sistemas de PIVE geram as espécies reativas de oxigênio 

(ERO, do inglês ROS – “Reactive oxygen species”) que podem alterar o meio 

ambiente em que embriões são cultivados, prejudicando o desenvolvimento 

embrionário (FATEHI et al., 2005; BASINI et al., 2008; SILVA et al., 2010). 

Além destes fatores é preciso considerar que o desenvolvimento embrionário 

envolve uma série de modificações epigenéticas importantes, sendo que cada estádio 

do desenvolvimento embrionário é caracterizado por um padrão epigenético 

específico (REIK, 2003; MORGAN et al., 2005, PALINI et al., 2011), portanto, as 

modificações epigenéticas nos embriões devem ocorrer de forma orquestrada e 

correta para garantir o sucesso do desenvolvimento embrionário (REIK, 2003). 

Epigenética é a regulação da expressão gênica sem que haja alteração na 

sequência do DNA. Por meio dos mecanismos epigenéticos, células que são 

produzidas no mesmo ambiente, possuindo o mesmo genoma, podem apresentar 

características diferentes. Sendo assim, os mecanismos epigenéticos contribuem 

para o entendimento de como células geneticamente idênticas podem se distinguir 

fenotipicamente, dependendo de sua localização ou função (BERGER et al., 2009). 

Sabe-se que os mecanismos epigenéticos são vulneráveis aos fatores 

ambientais (NIEMANN; WRENZYCKI, 2000; DURANTHON et al., 2008), e que 

durante o desenvolvimento pré-implantacional esses fatores são cruciais para a 

regulação epigenética (revisado em KOHDA; ISHINO, 2012), portanto, o ambiente em 

que gametas e embriões são expostos interfere nos mecanismos epigenéticos e pode 

influenciar no padrão de expressão de importantes genes relacionados a viabilidade 

do embrião (NIEMANN; WRENZYCKI, 2000; RIZOS et al., 2002a; RIZOS et al., 2003; 

REIK et al., 2011). Dessa forma, já existem evidências que a baixa taxa de 
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desenvolvimento embrionário na PIVE esteja relacionada com alterações dos 

mecanismos epigenéticos. 

Os mecanismos epigenéticos mais conhecidos são: a metilação do DNA, a 

modificação das histonas e os RNAs não-codificadores (FIRE et al., 1998; COSTA et 

al., 2008). O foco do presente estudo são as modificações das histonas, que são 

estruturas presentes nos nucleossomos e que formam a cromatina (DNA compactado) 

(LUGER et al., 1997). 

 Alguns grupos químicos podem ser adicionados às histonas modificando sua 

estrutura, e de acordo com essa modificação, o nucleossomo pode se abrir para que 

os fatores de transcrição tenham acesso ao DNA, ou pode se fechar, impedindo esse 

acesso (MORALES et al., 2000). Sendo assim, esta região reguladora do gene deve 

ser encontrada pelos fatores de iniciação e transcrição para que a expressão gênica 

possa ocorrer, ou seja, os fatores que compõem a cromatina precisam ser regulados 

para garantir o correto silenciamento ou expressão gênica, o que significa que as 

modificações específicas das histonas podem então reprimir ou estimular a 

transcrição gênica (MORALES et al, 2000). 

Portanto, considerando a importância da PIVE como biotecnologia reprodutiva, o 

papel vital dos mecanismos epigenéticos durante o desenvolvimento embrionário, e a 

importante correlação entre as condições de cultivo embrionário e o perfil epigenético, 

o presente estudo investigou a influência de variadas condições de cultivo durante o 

desenvolvimento embrionário por meio da utilização de diferentes concentrações de 

SFB (0% ou 2,5%) e tensões de O2 (5% ou 20%) durante o cultivo embrionário in vitro 

(CIV) na regulação epigenética, especificamente no remodelamento das histonas 

H3K9me2 (repressiva) e H3K4me2 (permissiva) de embriões bovinos produzido in 

vitro, visto que compreender os mecanismos epigenéticos durante o período pré-

implantacional de embriões é fundamental para aprimorar a PIVE. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Produção in vitro de embriões (PIVE) 

 

Os primeiros estudos relacionados à PIVE foram realizados por Robert 

Edwards, que recebeu o prêmio Nobel em medicina em 2010. Inicialmente ele se 

dedicou ao estabelecimento dos princípios do desenvolvimento embrionário. Em 1978 

seus trabalhos deram origem ao primeiro “bebê de proveta”, um importante marco nas 

ciências reprodutivas e na história da evolução tecnológica da humanidade (ZHAO et 

al., 2011).  

A partir de então, a PIVE expandiu-se para outras espécies animais e em 1981 

nasceu nos Estados Unidos o primeiro bezerro produzido por fertilização in vitro (FIV). 

A partir de então, as pesquisas para aprimoramento desta biotécnica não pararam, 

principalmente devido à aplicação desta ferramenta em animais domésticos de 

exploração econômica (revisado em VARAGO et al., 2008; RIZOS et al., 2010). 

A PIVE compreende algumas etapas básicas como: a recuperação de oócitos 

por meio de aspiração de folículos antrais, seguida da maturação oocitária in vitro 

(MIV); a fertilização dos oócitos in vitro (FIV) e o cultivo embrionário in vitro (CIV) até 

os estádios de mórula e blastocisto (GARCIA et al., 2005). A seguir os embriões são 

transferidos para receptoras ou criopreservados (VARAGO et al., 2008).  

Na etapa da MIV deve ocorrer uma completa maturação oocitária para que o 

oócito esteja competente, ou seja, apto a ser fecundado. A maturação decorre de 

mudanças, que devem ocorrer de forma simultânea e ordenada no núcleo, como a 

progressão de prófase I (PI) até metáfase II (MII), e no citoplasma, através de 

mudanças nas organelas, dentre as quais as mais estudadas são as que ocorrem nos 

grânulos corticais e nas mitocôndrias (GORDON, 2003).  

Durante a FIV os oócitos devem estar competentes, ou seja, maturados (em 

MII) e os espermatozoides capacitados para que ocorra a união entre os gametas e a 

formação do zigoto (MACHATY et al., 2012). Por fim, no CIV devem ocorrer as 

divisões mitóticas das células zigóticas e a completa formação do embrião até a fase 

de blastocisto (GORDON, 2003).   
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A partir dos estudos na área de produção de embriões in vitro surgiram outras 

biotecnologias como a clonagem e a injeção intracitoplasmática de espermatozoides 

(ICSI), que dependem da técnica básica da PIVE para a realização (ZHAO et al., 

2011). 

No Brasil, essa biotecnologia foi rapidamente incorporada ao setor produtivo de 

tal forma que nos últimos anos o país foi responsável por cerca de 50% da produção 

de embriões bovinos in vitro do mundo (VIANA; CAMARGO, 2007). 

A PIVE de embriões bovinos tem como objetivo principal aprimorar a eficiência 

reprodutiva, visando maximizar o potencial reprodutivo de animais geneticamente 

superiores. Por meio desta biotécnica a eficiência reprodutiva é garantida pela 

redução do intervalo entre partos e pelo aumento do número de bezerros por fêmea 

ao ano. Além disso, pode ser aplicada em animais com potencial genético que são 

portadores de infertilidade adquirida, ou em animais que não respondem aos 

protocolos de superovulação utilizados para a transferência de embriões produzidos 

in vivo (GARCIA et al., 2005).  

Dada a importância e aplicabilidade da PIVE, muitas pesquisas visam melhorar 

a compreensão dos fenômenos e das exigências fisiológicas dos gametas e embriões 

(RODINA, 2009), e aos eventos relacionados ao desenvolvimento embrionário na fase 

pré-implantacional, bem como, ao desenvolvimento de técnicas de criopreservação 

com o objetivo de maximizar esta biotecnologia (VARAGO et al., 2008). 

 É importante salientar que a viabilidade econômica da técnica não está 

relacionada apenas à taxa de produção dos embriões, mas principalmente, com a 

qualidade do embrião, a capacidade de estabelecer a gestação e o desenvolvimento 

fetal e placentário normais, além da obtenção de gestações a termo e nascimento de 

crias viáveis e saudáveis (HANSEN et al., 2010). 

 

2.1.1 Condições de cultivo embrionário 

 

As condições de cultivo embrionário durante a PIVE são extremamente 

importantes para garantir a viabilidade embrionária e o sucesso dessa biotecnologia. 

Os fatores ambientais, que envolvem o embrião durante o período pré-implantacional, 
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são imprescindíveis para o correto desenvolvimento embrionário (BESENFELDER et 

al., 2012). 

Acredita-se que para se obter bons resultados em um sistema de PIVE, as 

condições em que gametas e embriões são expostos devem aproximar-se às 

condições fisiológicas observadas durante o desenvolvimento embrionário in vivo 

(KHURAMA; NIEMANN, 2000; HANSEN et al., 2010). Portanto, é preciso o 

conhecimento básico das condições ambientais durante o desenvolvimento dos 

embriões in vivo, (SANGILD et al., 2000; BESENFELDER et al., 2012), que são 

altamente complexos e dinâmicos (HARVEY et al., 2007), para que possa repetir esse 

procedimento em laboratório. 

Sabe-se que os embriões são extremamente vulneráveis a todas as mudanças 

que ocorrem nos fatores ligados ao meio em que são expostos (NIEMANN; 

WRENZYCKI, 2000; DURANTHON et al., 2008). Vários fatores influenciam a PIVE, 

tais como a qualidade do oócito, a composição do meio, a presença ou não de co 

cultivo, a quantidade de embriões cultivados por volume de meio e a atmosfera gasosa 

(KHURAMA; NIEMANN, 2000), reforçando a ideia de que o ambiente em que gametas 

e embriões são submetidos durante a PIVE influencia o desenvolvimento embrionário 

e a eficiência dessa biotecnologia. Dentre esses fatores, a composição do meio e a 

atmosfera gasosa têm recebido especial atenção visando à obtenção de condições 

ideais que favoreçam o desenvolvimento embrionário. 

Dessa forma, a PIVE tem sido bastante estudada em todas as suas etapas 

(MIV, FIV e CIV). Entretanto, apesar do progresso em todo o procedimento de 

produção de embriões, as porcentagens de embriões que se desenvolvem 

normalmente são inferiores (aproximadamente 30 a 40%) aos produzidos in vivo 

(GREVE et al., 1993; KHURAMA; NIEMANN, 2000; LONERGAN, 2007; HANSEN et 

al., 2010).  

Algumas diferenças observadas nos embriões produzidos in vitro são: menor 

quantidade de células, alterações cromossômicas, baixa criotolerância e maior 

quantidade de lipídeos, os quais podem influenciar a sobrevivência embrionária pós-

transferência e consequentemente o estabelecimento da prenhez (RIZOS et al., 

2002b; HANSEN et al., 2010). 
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Os sistemas de cultivo in vitro podem ter um impacto, não apenas no potencial 

de desenvolvimento e qualidade dos embriões produzidos, mas também no perfil de 

expressão de genes, o que sugere que as alterações na composição do meio de 

cultivo são capazes de modular a expressão global dos genes (FELMER et al., 2011). 

Dessa forma, aprimorar as condições de cultivo, através da identificação dos 

fatores que estão envolvidos na maturação de oócitos, fertilização in vitro e 

desenvolvimento embrionário, bem como compreender os fatores moleculares, dentre 

eles os mecanismos epigenéticos envolvidos em embriões manipulados pelas 

tecnologias reprodutivas, são essenciais para aproximar a eficiência dessa técnica 

aos embriões produzidos in vivo. 

 

2.1.1.1 Meios de cultivo na produção in vitro de embriões 

 

Dentre as condições de cultivo envolvidas na produção de embriões, os meios 

utilizados na PIVE são muito estudados, já que podem perturbar o desenvolvimento e 

a morfologia embrionária e alterar a expressão de genes importantes relacionados ao 

metabolismo e desenvolvimento embrionário (RIZOS et al., 2003; FEUGANG et al., 

2009; FELMER et al., 2011).  

Os meios de cultivo utilizados para a PIVE são classificados como definidos, 

semi-definidos e indefinidos. Os meios definidos são livres de soro, de células 

sanguíneas ou constituintes celulares. Os meios indefinidos são aqueles cuja 

composição apresenta o soro, componente biológico, constituído de uma mistura 

complexa de moléculas como fatores de crescimento, hormônios e proteínas e os 

semi-definidos são meios intermediários (FEUGANG et al., 2009). Sendo assim, os 

meios de cultivo podem ser suplementados com macromoléculas de origem animal, 

como a albumina sérica bovina (BSA) e o soro fetal bovino (SFB), ou com 

macromoléculas sintéticas, como o álcool polivinil (PVA), o álcool pirrolidona (PVP), o 

polissacarídeo Ficoll, e o meio comercial Knockout (MINGOTI et al., 2011), uma fonte 

proteica sintética usada comumente em cultivo de células tronco. 

Os embriões bovinos normalmente são cultivados em meios indefinidos, pelo 

fato da suplementação proteica animal mostrar maior eficiência para o 

desenvolvimento embrionário (GOMEZ; DIEZ, 2000). Uma das funções do SFB e do 
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BSA é a proteção do embrião no CIV contra a formação de radicais livres (BAVISTER, 

1995). Sendo assim, o meio suplementado com o SFB é o mais utilizado nos sistemas 

PIVE por proporcionar também maiores taxas de formação de embriões (LEIVAS et 

al.; 2011). Porém, inicialmente o SFB nos sistemas de CIV atua inibindo ou atrasando 

as primeiras clivagens e o desenvolvimento inicial (GARDNER, 1998; THOMPSON, 

2000), mas posteriormente estimula e acelera a formação dos embriões (GORDON, 

2003). Por isso, tem sido utilizado em meio de cultivo para que o desenvolvimento 

embrionário bovino seja acelerado após o estádio de 8 a 16 células, resultando em 

blastocistos com maior número de células (VAN LANGENDONCKT et al., 1997; 

TRICOIRE et al., 1999). Esse é o estádio em que provavelmente ocorre a ativação do 

genoma embrionário (AGE) (KOPECNY et al., 1989), que se refere ao momento a 

partir do qual o embrião passa a produzir seu próprio RNA mensageiro. No momento 

da fertilização, o oócito e o espermatozoide estão transcricionalmente silenciados ou 

inativos, e como consequência, o embrião, em seus estádios iniciais de 

desenvolvimento sobrevive das reservas maternas de RNA mensageiro e proteínas, 

acumulados durante o crescimento oocitário (KOPECNY et al., 1989). Embora, a 

ativação do genoma no bovino classicamente inicia ao estádio de oito células, existem 

trabalhos que descrevem genes que são ativados de alguma forma antes deste tempo 

(provavelmente 4 a 8 células), estas observações sugerem que a ativação do genoma 

do embrião segue como um evento de múltiplas etapas (PARK et al., 1999; 

MEIRELLES et al., 2004). Portanto, a transcrição deficiente provavelmente devido as 

insuficiências dos meios de cultivo, durante o desenvolvimento embrionário nessa 

fase, pode levar ao bloqueio do desenvolvimento embrionário. 

Sabe-se que o uso do SFB nos sistemas de cultivos de embriões in vitro é 

bastante contraditório. O SFB possui vários componentes que melhoram o 

desenvolvimento embrionário como albumina, ácidos graxos, aminoácidos, vitaminas, 

fatores de crescimento, componentes que quelam os metais pesados (ABE; HOSHI, 

2003; BAVISTER, 1995; KRISHER et al., 1999), componentes esses que são 

essenciais para garantir uma melhor qualidade e desenvolvimento embrionário 

(CAMARGO et al., 2002; LAZZARI et al., 2002; RIZOS et al., 2003). Além disso, 

embriões produzidos em meio acrescidos de SFB apresentam blastocistos com maior 

número de células (LAZZARI et al., 2002; CAMARGO et al., 2002). 
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É possível que o SFB forneça a maioria dos micronutrientes necessários ao 

embrião, porém, é sabido que dependendo dos níveis existentes desses 

micronutrientes, como a deficiência de certas vitaminas pode contribuir com estrutura 

de cromatina anormais (HASSAM; ZEMPLINI, 2006), além do conhecido problema da 

síndrome do bezerro gigante, comumente associado ao uso de SFB em altos níveis 

(THOMPSON et al., 1995). O SFB também possui componentes que vêm sendo 

associados a embriões sensíveis a criopreservação (em decorrência do acúmulo 

lipídico) (RIZOS et al., 2003), aberrações cromossômicas, altas taxas de perda fetal, 

complicações na gestação e altas taxas de perda neonatal principalmente associadas 

com a síndrome da cria gigante (“Large Offspring Sindrome”, ou LOS) já citada 

(THOMPSON et al., 1995). Além disso, a adição de SFB em meios utilizados na 

produção in vitro pode ser considerada um fator de risco na transmissão de patógenos 

espécie-específicos, como agentes virais e a proteína príon, causadores da diarreia 

viral bovina (DVB) e encefalopatia espongiforme bovina (EEB) respectivamente (ABE 

et al., 1999 e RATY et al., 2011). Além disso, George et al. (2008) mostraram que 

cultivos livres de SFB garantem embriões de melhor qualidade e melhor sobrevida 

após a transferência. 

Portanto, é devido a esse paradoxo da utilização do SFB na PIVE que estudos 

são realizados na tentativa de remover, substituir ou mesmo reduzir sua concentração 

nos sistemas de cultivo (revisado em FEUGANG et al., 2009). Para isso, vários 

compostos têm sido propostos (BSA, PVP e PVA) (LIM et al., 2007; MINGOTI et al, 

2011) com o intuito também de tornar o meio definido para melhor entendimento da 

atuação dos componentes do meio no desenvolvimento embrionário e melhor controle 

da PIVE (LIM et al., 2007).  

Com o exposto pode-se observar que identificar os meios de cultivo ideais 

durante a PIVE não é tarefa fácil, pois os meios utilizados estão correlacionados com 

eventos moleculares extremamente importantes e que podem afetar sobremaneira o 

correto desenvolvimento embrionário. 
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2.1.1.2 Atmosfera gasosa na produção in vitro de embriões 

   

A atmosfera gasosa na produção in vitro de embriões é outra condição de 

cultivo de grande importância durante a PIVE. A tensão de oxigênio (O2) é essencial 

para que ocorra a competência meiótica de oócitos e consequentemente o bom 

desenvolvimento embrionário (SILVA et al., 2010). Sendo assim, existem várias 

pesquisas comparando as diferentes tensões de O2 nos sistemas de cultivo com o 

objetivo de encontrar o sistema mais adequado. 

A atmosfera gasosa em que os gametas e embriões são expostos durante a 

PIVE difere muito do cultivo in vivo. No ambiente do oviduto e do útero dos mamíferos 

a tensão de oxigênio é menor (em torno de 2 a 9% O2) comparada à tensão de O2 que 

é comumente utilizada nos meios de cultivo (20% O2) durante a PIVE no Brasil 

(THOMPSON et al., 1990; FISCHER; BAVISTER,1993; LIM et al., 1999; VAN SOOM 

et al., 2002). A alta tensão de O2 é geralmente mais utilizada, principalmente, devido 

ao fato de ser economicamente mais viável.  

O oxigênio é fundamental para a sobrevivência celular, mas a alta concentração 

deste gás na atmosfera de cultivo produz naturalmente metabólitos, que são as 

espécies reativas de oxigênio (ERO, do inglês ROS) (FATEHI et al., 2005; BASINI et 

al., 2008; SILVA et al., 2010), como os radicais superóxidos (O2
-) e hidroxil (OH-) e o 

peróxido de hidrogênio (H2O2) (FEUGANG et al., 2004), gerando o estresse oxidativo, 

que pode ser prejudicial e até levar a morte de células em cultivo (SILVA et al., 2010). 

O estresse oxidativo ocorre quando a produção de ROS é superior à eficiência dos 

mecanismos endógenos protetores (FEUGANG et al., 2003). 

  Outros fatores também têm sido associadas à formação das ROS como as 

condições sub-ótimas de cultivo in vitro, concentrações elevadas de glicose e 

exposição à luz (HASHIMOTO et al., 2000; KITAGAWA et al., 2004). A produção das 

ROS gera o estresse oxidativo, que pode modificar de maneira importante a função 

celular (SILVA et al., 2010) e o desenvolvimento embrionário (GUÉRIN et al., 2001). 

Nos gametas e embriões podem ocorrer peroxidação dos lipídios das membranas, 

danos ao DNA e morte celular por apoptose ou necrose (SILVA et al., 2010).  

Apesar dos indícios de que as ROS são prejudiciais ao sistema de produção 

de embriões, sabe-se que, a presença destas ROS em baixas concentrações é 
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fundamental, uma vez que elas agem como “segundo mensageiros” e modulam a 

expressão gênica que regula a maturação dos gametas, entre outros processos 

(FISSORE et al., 1996; LAMIRANDE et al., 1997). Isto ilustra o desafio para determinar 

as condições ideais de O2 no sistema de cultivo. 

Dessa forma, muitos autores acreditam que a baixa tensão de O2, como a 

tensão de 5%, seja mais adequada ao sistema de cultivo. Karja et al. (2004) revelaram 

que uma menor tensão (8-10%) de O2 durante MIV, FIV e CIV melhora a qualidade 

embrionária em suínos. Preis et al. (2007) observaram que em camundongos a 

utilização de 5% de O2 favoreceu o desenvolvimento embrionário, o que também foi 

visto em bovinos (YUAN et al., 2003). Em alguns trabalhos pode ser observado que 

os eventos moleculares também são prejudicados nos sistema de PIVE com alta 

tensão de O2, como dano no material genético sob a forma de fragmentação do DNA 

(TAKAHASHI et al., 2000; KITAGAWA et al., 2004). Em embriões suínos o uso de 

antioxidantes, como o ß-mercaptoetanol e vitamina E, reduziu os danos ao DNA 

quando os embriões foram cultivados em alta tensão (KITAGAWA et al., 2004), o que 

mostra que a adição de antioxidantes ao meio de CIV pode reduzir os efeitos 

deletérios da alta tensão.  

Por outro lado, outros autores comprovaram que a alta tensão de O2 pode 

beneficiar certas etapas da PIVE. Hashimoto et al. (2000) observaram reduzida 

viabilidade oocitária com a utilização de baixa tensão de O2 (5%). Outro estudo 

mostrou que a produção de embriões bovinos em atmosfera de 20% de O2 apresentou 

maior taxa de desenvolvimento embrionário quando comparado a de 5% em 

determinados meios de cultivo (MINGOTI et al., 2011). Corrêa et al. (2008) também 

demonstraram que a alta tensão é eficiente desde que utilizada junto a um co cultivo 

de células do cumulus. Em suínos a alta tensão de O2 (20%) na MIV também 

aumentou a taxa de formação de blastocistos quando comparado à baixa tensão (7%), 

enquanto no CIV, a tensão de O2 não interferiu na formação dos blastocistos (PARK 

et al., 2005).  

Há ainda trabalhos que mostram que diferentes tensões de O2 não afetam a 

PIVE. Em camundongos, as diferentes concentração de O2 durante a MIV de embriões 

não afetou a maturação oocitária, a fertilização, a clivagem e taxa de desenvolvimento 

de blastocisto, bem como a taxa de implantação embrionária (BANWELL et al., 2007). 
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Trabalhos similares também mostraram que diferentes tensões de O2 não afetaram a 

primeira clivagem e a progressão para os demais estádios embrionários (KHURANA; 

NIEMANN, 2000).  

Somfai et al. (2010) utilizaram diferentes meios de cultivo durante a PIV de 

embriões bovinos e observaram que o uso do meio CR1aa resultou em altas taxas de 

formação de blastocistos independentemente da tensão O2, enquanto o meio IVD101 

apenas apresentou alta taxa de formação de blastocisto quando se associou o seu 

uso a uma baixa tensão de O2.  Já em meio SOF a diferença da tensão de O2 não 

interferiu na produção de embriões bovinos (CORREA et al., 2008). As diferenças 

encontradas nestes estudos apontam para uma possível interação do meio e a tensão 

de O2. Outro exemplo, é o trabalho de Pereira et al. (2010) em que há evidência de 

interação entre a tensão de oxigênio e suplementação dos meios com soro de vaca 

em estro e álcool polivinílico durante MIV, influenciando o desenvolvimento do 

embrião bovino. 

Observa-se que apesar dos muitos estudos na área, há ainda grandes 

variações nos resultados sobre a atmosfera gasosa ideal. Dessa forma, para 

estabelecer-se um protocolo verdadeiramente eficiente sobre a tensão de O2 são 

necessárias novas pesquisas que, além de avaliarem a porcentagem de 

desenvolvimento embrionário, visem entender também os efeitos destas diferentes 

tensões de O2 na fisiologia embrionária e nos eventos moleculares durante o período 

de cultivo in vitro. 

 

2.2 Expressão gênica na produção in vitro de embriões 

 

A análise da expressão gênica é um caminho promissor para melhorar a 

compreensão do desenvolvimento embrionário e estudar os efeitos de diferentes 

tratamentos na PIVE (REKIK et al., 2011). Por meio dos estudos relacionados à 

expressão gênica é possível, por exemplo, compreender a base molecular da 

formação de blastocistos e criar marcadores moleculares que poderão ser utilizados 

para identificar e selecionar embriões com competência e qualidade (REKIK et al., 

2011).  
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Os estudos por meio da caracterização dos padrões de expressão gênica ao 

longo do desenvolvimento do embrião destacam a importância da regulação da 

expressão gênica em mediar as respostas dos embriões aos estímulos 

proporcionados pelas condições de cultivo. Tal fato sugere que as diferenças 

encontradas nos níveis de expressão dos genes de embriões manipulados podem 

estar associadas a insuficiências nas condições de cultivo (WRENZYCKI et al., 1998; 

NIEMANN; WRENZYCKI, 2000; HARVEY et al., 2002). 

Como exemplo de estudos nessa área, Rizos et al. (2002a) avaliaram a 

expressão de genes relacionados ao desenvolvimento embrionário bovino, como 

apoptose (BAX), comunicação celular (CX43) e estresse oxidativo (SOX) e 

observaram que embriões cultivados in vitro apresentaram menores níveis de 

expressão para o gene de comunicação celular, porém maior expressão para os 

genes de apoptose e estresse oxidativo, em relação aos embriões produzidos in vivo. 

Outro estudo da expressão de genes relacionados ao estresse oxidativo mostrou que 

embriões bovinos produzidos em alta tensão de O2 apresentaram uma expressão 

elevada do gene MN-SOD, que codifica uma enzima fundamental no sistema 

antioxidante celular, provavelmente em resposta a uma maior produção de ROS no 

cultivo sob alta tensão de O2 (CORREA et al., 2008). Ainda, outros estudos mostram 

como diferentes meios de cultivo podem alterar a expressão de determinados genes 

durante a PIVE e TNSC (WRENZYCKI et al., 2001; SAADELDIN et al., 2011; XIONG 

et al., 2012). 

Harvey et al. (2004) relataram o efeito das alterações das condições de 

oxigênio na expressão gênica de embriões bovinos e observaram que a expressão de 

GLUT1, gene relacionado ao metabolismo de transporte de glicose (resposta a 

hipóxia), foi significativamente maior em cultivo sob tensão muito reduzida de oxigênio 

(2%), mostrando assim que as células têm que se adaptarem a hipóxia e deve ser por 

esse motivo que ocorrem alterações de genes relacionados ao estresse oxidativo, ou 

seja, o O2 pode influenciar a expressão de genes nos embriões de bovinos. 

Pesquisas em células somáticas têm demonstrado que a tensão de O2 altera a 

expressão de genes envolvidos na regulação do pH intracelular (WYKOFF et al., 

2000) e na regulação do cálcio (revisado em HARVEY, 2007), vias metabólicas 

importantes na regulação do desenvolvimento do embrião. 

http://humrep.oxfordjournals.org/content/16/5/893.long#ref-47
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saadeldin%20IM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21220156
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Existem também estudos que relataram a influência dos meios no padrão de 

expressão dos genes em embriões bovinos (LONERGAN et al., 2006). Wrenzycki et 

al. (2001) relataram os efeitos de diferentes sistemas de cultivo (SFB, BSA ou PVA) 

em um conjunto de transcritos de importantes genes em bovinos envolvidos na 

compactação e cavitação embrionária como: a proteína de comunicação celular 43 

(CX43), a proteína desmossomal (PLAKO), as glicoproteínas desmossomais II e III 

(DC II, III), as proteínas de adesão celular e-caderina (E-CAD) e a proteína de junção 

de  zona ocludente (ZO-1). Em relação ao metabolismo celular o transportador de 

glicose-1 (GLUT-1), ao processamento de RNA: a enzima polimerase (POLI A); em 

relação ao estresse: a proteína de choque térmico (HSP), e também o gene envolvido 

no reconhecimento materno da gestação: interferon tau (IFτ). Esses transcritos de 

embriões bovinos gerados in vitro foram comparados aos homólogos produzidos in 

vivo, demonstrando, assim, uma diferença significativa na expressão de genes de 

embriões in vitro comparados ao in vivo. Estes breves exemplos já denotam uma 

influência significativa na expressão gênica exercida pelas condições de cultivo, entre 

elas os meios e as tensões de oxigênio utilizados nos sistemas de PIVE. 

 

2.3 Epigenética 

 

Epigenética é o conjunto de mecanismos que regulam a expressão gênica sem 

alterar o código genético, ou seja, estudar os mecanismos epigenéticos representa 

compreender como fatores associados ao DNA controlam a expressão dos genes 

(PALINI et al., 2011). Assim, é a regulação da expressão gênica sem que haja a 

alteração na sequência do DNA (BERGER et al., 2009). 

 Os mecanismos epigenéticos contribuem no entendimento de como células 

geneticamente idênticas podem se distinguir fenotipicamente, dependendo de sua 

localização ou função. Por exemplo, no blastocisto, o trofectoderma e a massa celular 

interna se desenvolvem em um mesmo ambiente, possuem o mesmo genoma, porém 

expressam características diferentes. Cada estádio do desenvolvimento embrionário 

é caracterizado por um padrão epigenético específico, sendo estas modificações 

fundamentais para a interação com o útero e consequente desenvolvimento da 

gestação (MALTEPE et al., 2010; PALINI et al., 2011). 

http://humrep.oxfordjournals.org/content/16/5/893.long#ref-47
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Os mecanismos epigenéticos possuem características como a capacidade de 

controlar a expressão gênica. Estas características são herdadas através de divisões 

mitóticas de maneira que as células-filhas adquiram a informação, e são reversíveis 

para garantir que a expressão gênica possa ser alterada durante a progressão do 

processo de diferenciação celular. Alguns dos mecanismos epigenéticos conhecidos 

até o momento são: a metilação do DNA, silenciando ou estabilizando uma sequência 

gênica através da colocação de um grupo metil em citosinas seguidas de guaninas do 

DNA; a modificação das histonas, viabilizando ou impedindo o acesso de fatores de 

transcrição aos seus sítios de ligação no DNA e o silenciamento da expressão gênica 

pelos RNAs não-codificadores, que são transcritos e não são traduzidos para 

proteínas, e que têm a capacidade de se ligar a regiões do DNA a fim de impedir a 

transcrição ou de se ligar especificamente ao RNA mensageiro, inibindo sua tradução 

ou promovendo sua degradação (FIRE et al., 1998; COSTA, 2008). 

O presente estudo propôs avaliar a influência de diferentes concentrações de 

SFB e diferentes tensões de O2 no remodelamento das histonas em embriões bovinos 

produzidos in vitro, portanto segue abaixo um enfoque especial às proteínas histonas.  

 

2.3.1 Cromatina e o remodelamento das histonas 

 

A cromatina é composta pelo DNA e pelas proteínas histonas. O DNA deve ser 

apropriadamente compactado na cromatina para assegurar a compartimentalização 

nuclear do genoma. Mas, para garantir os padrões corretos de silenciamento ou 

expressão gênica, é necessária a acessibilidade da região reguladora dos genes aos 

fatores de iniciação e promoção da transcrição, indicando que os fatores que 

compõem a cromatina precisam ser regulados. As proteínas que compõem a 

cromatina se ligam ao material genético, divididos em unidades repetitivas 

denominadas nucleossomos. O nucleossomo consiste de 146 pares de base do DNA 

enrolados em torno de um grupo de histonas, composto por duas cópias de cada uma 

das histonas H2A, H2B, H3 e H4 (KORNBERG et al., 1999). Uma histona de ligação, 

conhecida por H1, se liga ao DNA entre os nucleossomos, permitindo assim a 

formação da estrutura secundária solenoide do DNA no núcleo (IACOBUZIO-

DONAHUE, 2009).  



16 
 

As histonas apresentam uma região carboxi-terminal globular, que se liga ao 

DNA, e uma cauda amino-terminal flexível que se estende para fora do nucleossomo. 

As modificações das histonas que serão discutidas ocorrem primariamente nesta 

região amino-terminal (LUGER et al., 1997). Dependendo da modificação adicionada 

a esta cauda, o nucleossomo irá consequentemente abrir-se a fim de permitir o acesso 

de fatores de transcrição ao DNA (modificação permissiva ou ativa), ou permanecerá 

fortemente fechado, inibindo assim quaisquer interações de fatores com o DNA 

(modificação repressiva) (MORALES; RICHARD-FOY, 2000). Certos aminoácidos da 

cauda amino-terminal podem adquirir as seguintes modificações: acetilação, 

metilação, fosforilação e ubiquitinação (FISCHLE et al., 2003; ZENTER; HENIKOFF; 

GROSVELD, 2013). Cada uma das histonas está susceptível a várias modificações 

em seus aminoácidos e a presença de uma ou mais destas modificações leva a 

inibição ou indução da transcrição gênica (STRAHL; ALLIS, 2000). De uma maneira 

geral, o tipo da modificação adicionada irá determinar se genes associados a esta 

histona serão expressos ou silenciados. Por exemplo, as lisinas quando acetiladas e 

as serinas/treoninas quando fosforiladas estão geralmente ligadas à ativação de 

genes a elas associados (FISCHLE et al., 2003). No entanto, outras modificações 

como a metilação podem ser permissivas ou repressivas, dependendo neste caso do 

número de grupos metil adicionados ao aminoácido, e até mesmo que posição este 

aminoácido ocupa na cauda amino-terminal. No caso das argininas, estas podem ser 

mono ou di metiladas, enquanto as lisinas podem ser mono, di ou tri metiladas 

(FISCHLE et al., 2003). 

Essas modificações das histonas são realizadas por meio de enzimas. Várias 

enzimas responsáveis pela colocação (metiltransferase) ou retirada (demetilase) do 

grupo metil destes aminoácidos já foram identificadas (SHI; WHETSTINE, 2007). A 

metilação das histonas é promovida pelas metiltransferases, enzimas que promovem 

a metilação de resíduos de lisina ou arginina através da transferência do grupo metil 

do doador universal S-adenosil-L-metionina (SAM), resultando em S-adenosil-

Lhomocisteína (SAH), já a demetilação é promovida pelas demetilases (COPELAND 

et al., 2009). Estas metiltransferases e demetilases agem como parte de um grande 

complexo multiprotéico que normalmente envolvem também acetilases e 

deacetilases, assim como receptores nucleares que regulam a transcrição gênica. 
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Estas enzimas são também altamente específicas, regulando não apenas o número 

de grupos metil a serem adicionados ou retirados, como também, quais aminoácidos 

serão modificados. Como exemplos, existem 8 metiltransferases que regulam 

especificamente a lisina (denominada K) na posição 4 da histona H3 (H3K4), e 

também 6 metiltransferases regulando a lisina 9 da histona H3 (H3K9) (SHI; 

WHETSTINE, 2007). Para o foco do estudo serão abordadas as enzimas que 

adicionam ou removem os grupos di metil das histonas H3K4 e H3K9. 

Convém salientar que a adição de grupos di metil (me2) nas lisinas 4 e 9 da 

histona H3 (H3K4 e H3K9) apresenta efeitos opostos na atividade dos genes a elas 

associados, em que H3K4me2 resulta em ativação da expressão e H3K9me2 está 

associada a genes com transcrição silenciada (SHI; WHETSTINE, 2007). Em relação 

às enzimas responsáveis pela metilação da lisina 4 da histona H3 (H3K4), um membro 

da família “nuclear SET domain-containing methyltransferases’’ (NSDs), a “Wolf-

Hirschhorn syndrome candidate 1” (WHSC1L1, também chamada NSD3), coloca a 

modificação di metil na H3K4, causando ativação gênica (Li et al., 2009). Já as 

enzimas "euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 1" (EHMT1, também 

conhecida por KMT1D), EHMT2 (também chamada G9a ou KMT1C) e “PR domain 

zinc finger protein 2” (PRDM2, também chamada KMT8) causam a di metilação da 

H3K9, resultando em silenciamento gênico (LACHNER et al., 2003). A “lysine specific 

demethylase 1” KDM1A (também conhecida por Lsd1) é também responsável pela 

demetilação da H3K4 resultando em silenciamento (ANAND; MARMORSTEIN, 2007). 

Outra classe de demetilases, chamada “jumonji histone demethylases” (JHDMs), foi 

recentemente identificada e é altamente conservada entre espécies (SHI; 

WHETSTINE, 2007; VOLKEL e ANGRAND, 2007). As JHDM de interesse são as 

“jumonji domain containing” 1A e 2A (JMJD1A, KDM3A, JMJD2A e KDM4A), pois 

estas demetilam especificamente H3K9, permitindo que genes associados a esta 

região sejam ativados (LOH et al., 2007). Diversas das enzimas acima mencionadas 

(EHMT1, G9A, JMJDA2A, e LSD1) já foram detectadas em oócitos e embriões bovinos 

(MCGRAW et al., 2007; NOWAK-IMIALEK et al., 2008).  
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2.3.2 Modificações epigenéticas em embriões  

 

O desenvolvimento embrionário envolve uma série de modificações 

epigenéticas importantes, incluindo o remodelamento das histonas, que são 

imprescindíveis para o desenvolvimento normal do embrião. Em linhas gerais, durante 

o desenvolvimento embrionário em bovinos, uma perda global na metilação é 

observada logo após a fertilização (YANG et al., 2007). No entanto, uma metilação 

residual muito específica é observada, e necessária, em aminoácidos específicos 

durante o desenvolvimento pré-implantacional. Por exemplo, a tri metilação da lisina 

4 da histona 3 (H3K4me3), uma modificação permissiva para a transcrição, é alta em 

zigotos no estádio pró-nuclear e em embriões de 2 células, mas diminui 

significativamente no estádio de 8 células, aumentando gradativamente nos estádios 

de mórula e blastocisto (WU et al., 2011).  Este padrão de metilação deste resíduo de 

aminoácido corresponde com o padrão de ativação do genoma embrionário em 

bovinos. Um dado interessante é que por, outro lado, a demetilação da lisina 9 da 

histona 3 (H3K9me2), uma modificação repressiva, é baixa em zigotos no estádio pró-

nuclear e em embriões de 2 células, e começa a aumentar no estádio de 8-16 células 

(WU et al., 2011; SANTOS et al., 2003).  

Outra modificação permissiva para a transcrição, a acetilação da histona 4, 

atinge seu pico no momento da ativação do genoma embrionário (8-16 células em 

bovinos), o que está associado a um aumento importante da expressão gênica, e 

diminui, por sua vez, no estádio de mórula (MAALOUF et al., 2008). A primeira 

diferenciação celular no embrião em desenvolvimento pode ser observada no estádio 

de blastocisto, dando origem às células da massa celular interna e as células do 

trofectoderma (SANTOS et al., 2003). Nesse estádio de blastocisto, a metilação das 

histonas é elevada na massa celular interna, enquanto as histonas nas células do 

trofectoderma encontram-se hipometiladas. Vê-se então que a formação do 

blastocisto é acompanhada de importantes diferenças epigenéticas entre as linhagens 

celulares que o compõe (MORGAN et al., 2005).  

Alguns estudos indicam que o padrão epigenético encontra-se alterado em 

embriões manipulados, como os produzidos in vitro (LI et al., 2005; FAUQUE et al., 

2007; MCEWEN et al., 2013) e também naqueles produzidos por transferência nuclear 
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de célula somática (revisado em Morgan et al., 2005). Como exemplo Enright et al. 

(2003) observaram que o tempo de cultivo in vitro de fibroblastos e células do cumulus 

(células doadoras de núcleo para TNSC) de bovinos pode interferir nos níveis de 

acetilação das histonas H3 e H4, estas apresentaram maiores níveis de acetilação 

quando embriões foram produzidos com células que foram cultivadas por longos 

períodos (15 passagens). Em estudos realizados no laboratório da nossa equipe foi 

avaliado o remodelamento da histona H3R26me2 durante o desenvolvimento 

embrionário in vitro em bovinos e foi observado que a modificação dessa histona está 

presente durante o período pré-implantacional embrionário em bovinos, e o seu nível 

varia durante o desenvolvimento. Essas variações podem estar associadas à 

regulação da expressão gênica, crítica para um correto desenvolvimento embrionário. 

Ainda, observamos que o cultivo in vitro de embriões afetou essas variações, sendo 

que a ausência de SFB durante o cultivo levou a uma maior variação nos níveis de 

H3R26me2 quando comparados aos níveis observados para embriões cultivados em 

2.5% de SFB (CORRÊA et al., 2012). 

 É importante salientar também que a aspiração folicular de oócitos para a PIVE 

pode ser realizada por meio de ovários estimulados com o objetivo de obter-se um 

maior número de oócitos e também para obtenção de oócitos de melhor qualidade e 

melhor taxa de desenvolvimento comparado a ovários não estimulados, como 

enfatizado em um estudo retrospectivo sobre o uso da estimulação ovariana para 

punção folicular guiado por ultrassonografia (do inglês “Ovum Pick-up” – OPU) para 

PIVE (DE ROOVER et al., 2008). A estimulação ovariana é realizada com o uso de 

altas doses ou doses repetitivas de hormônios entres eles, hormônio folículo 

estimulante (FSH) e gonadotrofina coriônica equina (eCG) (BARUSELLI et al., 2006; 

MAPLETOFT; BÓ, 2012).  

  Apesar de haver poucos estudos sobre a influência dos hormônios durante a 

estimulação ovariana em animais, há trabalhos em humanos que relatam alterações 

no padrão de metilação de genes específicos de oóctios proveniente de ovários 

estimulados (SATO et al., 2007). Gad et al. (2011) demostraram, por exemplo, que a 

expressão de vários genes encontra-se alterada em animais submetidos aos 

protocolos de superovulação. Dessa forma, é provável que os protocolos de 

estimulação ovariana induzam alterações nos padrões epigenéticos. Em revisão 
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realizada por Fauque (2013) sobre a indução da ovulação e controle epigenético, foi 

destacado que tratamentos com hormônio para indução da ovulação pode ser 

prejudicial para a programação epigenética de gametas e embriões e, além disso, 

esses hormônios podem modificar o ambiente fisiológico do útero, levando a distúrbios 

epigenéticos do endométrio. 

 Em embriões produzidos por TNCS já foram observadas também alterações 

significativas do perfil epigenético, como a hipermetilação do DNA do trofoblasto 

(YANG et al., 2007), perturbações no remodelamento de histonas (SANTOS et al., 

2003; WEE et al., 2006), e também alterações de genes que sofrem “imprinting” 

genômico (genes que são regulados por mecanismos epigenéticos e devem possuir 

expressão monoalélica) (SMITH et al., 2012). A síndrome do bezerro gigante (“Large 

Offspring Syndrome” - LOS) encontrada em embriões obtidos por TNCS e PIVE 

também é caracterizada por erros nos genes marcados epigeneticamente 

(HIENDLEDER et al., 2006; TVEDEN-NYBORG et al., 2008) e hoje vem sendo 

estudada como modelo para as síndromes humanas como a de “Beckwith-

Wiedemann’’ (CHEN et al., 2013). A LOS está comumente associada a utilização de 

altas concentrações de SFB nos meio de cultivo in vitro (THOMPSON et al., 1995), e 

em estudo recente, Liu et al. (2013) mostraram que a incidência da LOS também pode 

estar associada a fatores ligados a célula doadora de núcleos durante a TNCS. 

Sabendo então que os mecanismos epigenéticos encontram-se alterados com 

o uso das biotecnologias, alguns grupos de pesquisas buscam regular esses erros por 

meio de modificadores ou moduladores epigenéticos, que são drogas que atuam em 

enzimas que regulam os mecanismos epigenéticos, sendo as mais conhecidas a 

tricostatina A (TSA) que inibe as enzimas deacetilases de histonas e o 5-aza-2’ -

deoxicitidina (5-aza-Dc) que inibe a metilação do DNA. Atualmente, esses estudos 

estão mais voltados para a TNSC (SHI et al., 2008; DING et al.; 2008; BUI et al., 2010; 

WANG et al., 2011; CONG et al., 2013) devido a falha evidente de reprogramação 

epigenética que ocorre nessa técnica. Wang et al. (2011) mostraram que a 

combinação dessas drogas na célula doadora e no embrião clonado melhorou o 

potencial de desenvolvimento dos clones (TNCS) durante o procedimento in vitro e 

também no desenvolvimento in vivo e sobrevivência pós natal, mostrando assim, que 

o uso dessas drogas ainda deve ser mais estudado e pode contribuir para a melhoria 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Smith%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22827358
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Smith%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22827358
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Smith%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22827358
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Smith%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22827358
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tveden-Nyborg%20PY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18675451
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Smith%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22827358
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Smith%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22827358
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das biotecnologias reprodutivas, sendo importante enfatizar que os mecanismos 

epigenéticos são complexos e dinâmicos e deve-se tomar cuidado em analisar 

isoladamente os resultados obtidos com uso dessas drogas, já que elas atuam 

globalmente em todo o genoma. 

Além dos estudos da importância dos padrões epigenéticos em embriões, um 

estudo em células tumorogênicas, demonstrou uma relação entre hipóxia e a 

expressão e ação de enzimas responsáveis pelo remodelamento das histonas. Os 

autores descreveram a indução da expressão da enzima metiltransferase G9a, e 

também da deacetilase HDAC1, em células cancerígenas gástricas, em resposta 

direta à hipóxia.   Este estímulo resultou em um aumento da metilação na lisina 9 da 

histona 3, bem como numa diminuição na acetilação global na histona 3 nestas células 

(LEE et al., 2009). Outro estudo em células estromais derivadas de tecido adiposo 

demonstrou que condições hipóxicas são responsáveis por um aumento na 

proliferação celular acompanhada de um estímulo na atividade da deacetilase HDAC 

(XU et al., 2009).  

Porém, ainda são poucos os estudos e pouco se sabe sobre o perfil 

epigenético, particularmente com relação ao remodelamento das histonas, durante o 

desenvolvimento embrionário in vitro de bovinos, e apesar do progresso considerável 

na determinação das exigências dos embriões bovinos, a produção in vitro permanece 

significativamente inferior ao complexo e dinâmico ambiente in vivo (HARVEY, 2007). 

Como o ambiente afeta de forma relevante os mecanismos epigenéticos, o presente 

estudo propôs avaliar a influência de diferentes concentrações de SFB e de diferentes 

tensões de O2 no remodelamento das histonas em embriões bovinos produzidos in 

vitro. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral: 

 

Avaliar a influência de variadas condições de cultivo por meio da utilização de 

diferentes concentrações de SFB (0% ou 2,5%) e tensões de O2 (5% ou 20%) durante 

o cultivo embrionário in vitro (CIV), no desenvolvimento embrionário e no 

remodelamento das proteínas histonas de embriões bovinos produzidos in vitro.  

 

3.2 Objetivos específicos:  

 

3.2.1 Objetivo 1: 

 

Avaliar as taxas de clivagem e de desenvolvimento até o estádio de blastocisto 

expandido dos embriões bovinos produzidos in vitro sob diferentes concentrações de 

SFB (0% ou 2,5%) e tensões de O2 (5% ou 20%).    

  

3.2.2 Objetivo 2: 

 

Avaliar duas modificações específicas de histonas (H3K9me2 e H3K4me2) e a 

expressão das enzimas remodeladoras das mesmas nos embriões bovinos 

produzidos in vitro utilizando diferentes concentrações de SFB (0% ou 2,5%) e 

tensões de O2 (5% ou 20%), bem como avaliar se esses padrões são perturbados na 

PIVE. 
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4. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

O presente estudo foi delineado com o objetivo de avaliar as influências de 

variadas condições de cultivo, diferentes concentrações de SFB (0% ou 2,5%) e 

tensões de O2 (5% ou 20%), durante o desenvolvimento embrionário (CIV), na 

regulação epigenética, especificamente no remodelamento da histona repressiva 

H3K9me2 e da histona permissiva H3K4me2, de embriões bovinos produzido in vitro. 

Os tratamentos utilizados, em modelo fatorial 2x2, com variações de concentração de 

SFB e tensão de O2 durante o período de CIV, estão delineados na Figura 1. 

 

Figura 1. Apresentação esquemática dos tratamentos durante a produção in vitro de embriões 

bovinos.  

 

Tratamento 1 (T1): Os oócitos foram maturados (MIV) e fertilizados (FIV) em 

atmosfera gasosa de 20% de O2 e os prováveis zigotos cultivados (CIV) em 5% de O2 

na ausência de SFB. 

Tratamento 2 (T2): Os oócitos foram maturados (MIV) e fertilizados (FIV) em 

atmosfera gasosa de 20% de O2 e os prováveis zigotos cultivados (CIV) em 5% de O2 

na presença de 2,5% de SFB. 

Tratamento 3 (T3): Os oócitos foram maturados (MIV) e fertilizados (FIV) em 

atmosfera gasosa de 20% de O2 e os prováveis zigotos cultivados (CIV) em 20% de 

O2 na ausência de SFB. 

Tratamento 4 (T4): Os oócitos foram maturados (MIV) e fertilizados (FIV) em 

atmosfera gasosa de 20% de O2 e os prováveis zigotos cultivados (CIV) em 20% de 

O2 na presença de 2,5% de SFB. 
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Portanto, com o intuito de alcançar os objetivos propostos e para obtenção das 

amostras, o processo de PIVE, sob as diferentes condições de cultivo, foi repetido em 

um mínimo de três vezes (três repetições), para todos os experimentos descritos neste 

estudo e, dessa forma, foram delineados para cada objetivo (Objetivo 1 e Objetivo 

2) os seguintes experimentos: 

 

Objetivo 1:  

 

- Experimento 1.1: primeiramente, os embriões foram produzidos obedecendo a 

métodos criteriosos de todas as etapas (MIV, FIV e CIV) da PIVE. Em seguida, foi 

realizada a avaliação das taxas de clivagem entre os dias 2 e 3 após fertilização (entre 

D2 e D3) e também avaliação de desenvolvimento embrionário ao estádio de 

blastocisto expandido. 

 

 Objetivo 2:  

 

- Experimento 2.1: as modificações das histonas foram avaliadas pela técnica de 

munofluorescência (n= 6-10 por repetição/3 repetições/tratamento). Para este fim, 

foram utilizados anticorpos monoclonais para as modificações repressoras 

(H3K9me2) e ativadoras (H3K4me2) das histonas, permitindo assim verificar a 

presença destas modificações nos embriões bovinos, e avaliar se a aquisição destas 

marcas repressoras e ativadoras nas histonas é perturbada por variadas condições 

de cultivo.  

 

- Experimento 2.2: o padrão de expressão das enzimas responsáveis pelo 

remodelamento das histonas, mais especificamente, os remodelamentos avaliados no 

Experimento 2.1, foi avaliado pela técnica de PCR em tempo real, utilizando-se “pools” 

de 30 blastocistos por repetições (3 repetições) para cada tratamento. 
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Em síntese e para melhor compreensão, segue na Figura 2 a apresentação 

esquemática dos tratamentos e das etapas experimentais.  

 

 

Figura 2. Apresentação esquemática dos tratamentos e das etapas experimentais durante a produção 

in vitro de embriões bovinos.  
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5. MATERIAL E MÉTODOS  

 

5.1 PRODUÇÃO IN VITRO DOS EMBRIÕES (PIVE) 

 

5.1.2 Obtenção e seleção de oócitos 

 

Os oócitos foram obtidos de ovários bovinos provenientes de animais abatidos 

em frigorífico. Os ovários foram transportados em solução de cloreto de sódio 0,9% a 

temperatura de 34°C a 36°C. Imediatamente após a chegada ao laboratório, folículos 

de 2 a 8mm foram aspirados com seringa de 20mL e agulha 30x10mm. O fluido 

folicular aspirado foi transferido para um tubo cônico de 50mL e decantado por 15 

minutos para a separação dos oócitos. Logo após, o sedimento foi transferido para 

placa de poliestireno e visualizado em microscópico estereoscópico. A seleção dos 

oócitos para a maturação foi realizada pela classificação descrita por De Loos et al. 

(1989). Dessa forma, foram selecionados os oócitos de cumulus compacto, com pelo 

menos três a quatro camadas de células do cumulus e ooplasma uniforme, ou seja, 

oócitos grau I e II.  

 

5.1.3 Maturação in vitro (MIV) 

 

 Os oócitos selecionados foram lavados duas vezes em meio de lavagem e uma 

vez em meio de maturação. Este último, sendo composto de TCM 199 (Gibco BRL, 

Grand Island, New York, EUA) tamponado com 25mM de bicarbonato de sódio 

(Sigma-Aldrich Corporation, St. Louis, Missouri, EUA) e suplementado com 10% SFB 

(Cripion, Andradina-SP, Brasil), 1,0μg/mL de FSH (Folltropin®, Bioniche Animal 

Health, Belleville, ON, Canadá), 50μg/mL de hCG (Vetercor®, Intervet, São Paulo, SP, 

Brasil) 1,0μg/mL de estradiol (Sigma-Aldrich Corporation, St. Louis, Missouri, EUA), 

0,20mM de piruvato sódico (Sigma-Aldrich Corporation, St. Louis, Missouri, EUA) e 

83,4 μg/mL de amicacina (Instituto Biochimico, Rio de Janeiro, RJ, Brasil). Grupos de 

20 a 25 oócitos foram distribuídos por micro gota de 100μL, imersas em óleo mineral 

(Sigma-Aldrich Corporation, St. Louis, Missouri, EUA) com o meio de maturação. Os 
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complexos cumulus-oócitos (COCs) foram mantidos por 24 horas em estufa a 38,5°C 

com atmosfera de 20% de O2. 

 

5.1.4 Fertilização in vitro (FIV) 

 

Os oócitos maturados in vitro por 24 horas foram submetidos à etapa de FIV. 

Os oócitos maturados foram lavados uma vez em meio TCM-199 suplementado com 

25mM de tampão Hepes (Sigma-Aldrich Corporation, St. Louis, Missouri, EUA) e 

30mg BSA e em seguida, colocados em microgotas de 100L de meio de fecundação 

TALP-FIV suplementado com 10g/mL de heparina (Sigma-Aldrich Corporation, St. 

Louis, Missouri, EUA) e 160L de solução penicilamina-hipotaurina-epinefrina (PHE) 

(Sigma-Aldrich Corporation, St. Louis, Missouri, EUA) para fecundação. O sêmen 

utilizado (palheta de 0,50mL), de touro da raça “Hereford” (Bos taurus taurus), foi 

descongelado em água a 36°C, por 30 segundos, os espermatozoides móveis foram 

separados por centrifugação em gradiente de densidade em Percoll 45% e 90% 

(Amersham Pharmacia Biotech AB, Uppsala, Suécia) por 7min a 3600xg. Em seguida, 

o sedimento foi ressuspenso em 500L de meio TALP-FIV e centrifugado novamente 

por 5 min a 520xg. Após a avaliação da motilidade espermática, a concentração final 

foi ajustada para 1x105 espermatozoides vivos por microgota de fecundação, que 

corresponde a 5x103 espermatozoides por oócito. Os oócitos (COCs) e 

espermatozoides foram então coincubados por 18-22 horas em temperatura de 

38,5°C e atmosfera de 20% de O2. 

 

5.1.5 Cultivo in vitro (CIV) 

 

Após 22 horas de espermatozoides e oócitos coincubados para fecundação, os 

prováveis zigotos foram desnudados para remoção do excesso de células de cumulus 

e espermatozoides aderidos e mortos e lavados várias vezes. O cultivo embrionário 

foi realizado em micro gotas contendo de 20 a 25 estruturas sob diferentes tensões 

de O2 (5% ou 20%) e com a presença (2,5% SFB) ou ausência de SFB (de acordo 

com o tratamento; Figura 1). Cada micro gota foi coberta por óleo mineral e composta 

de 100μL de meio SOF modificado, adicionado de 6mg/mL BSA livre de ácidos graxos, 
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suplementado ou não com 2,5% de SFB. Para os tratamentos com ausência de SFB 

(0%SFB) a suplementação da BSA foi de 8 mg/mL. O meio de desenvolvimento foi 

parcialmente renovado no terceiro e quinto dias de desenvolvimento embrionário (D3 

e D5), removendo-se 50% do meio pré-existente e repondo-se igual volume de meio 

recém preparado. Os embriões foram cultivados à temperatura de 38,5°C, durante 7 

a 8 dias, para atingirem o estádio de blastocisto expandido. Para a atmosfera 

controlada de 5% de O2 foram utilizadas sacolas plásticas ou “bags” vedadas e 

infladas com mistura gasosa de 5% de O2, 5% de CO2 e 90% de N2. Já, para a tensão 

de 20% de O2 foi utilizado 5% de CO2 em ar atmosférico. Para o SFB foi utilizado 

sempre o mesmo lote e o mesmo fornecedor (Cripion, Andradina-SP, Brasil) já que é 

um componente indefinido e pode ter variações de composição entre diferentes lotes.  

 

5.2 AVALIAÇÃO DAS TAXAS DE CLIVAGEM E DAS TAXAS DE 

DESENVOLVIMENTO AO ESTÁDIO DE BLASTOCISTO EXPANDIDO DOS 

EMBRIÕES BOVINOS PRODUZIDOS IN VITRO (EXPERIMENTO 1.1) 

 

 As avaliações das taxas de clivagem e desenvolvimento embrionário ao estádio 

de blastocisto dos embriões bovinos produzidos in vitro foram realizadas por meio de 

microscópio estereoscópico, sendo que a taxa de clivagem foi avaliada 

aproximadamente entre D2 e D3 após a fertilização. Os embriões que apresentaram 

duas ou mais células foram considerados clivados. A taxa de desenvolvimento até o 

estádio de blastocisto expandido foi avaliada entre sétimo e oitavo dia (D7 e D8) após 

a FIV, considerando D0 o dia da fertilização. 

 

5.3 AVALIAÇÃO DAS MODIFICAÇÕES DAS HISTONAS PELA TÉCNICA DE 

IMUNOFLUORESCÊNCIA (EXPERIMENTO 2.1) E AVALIAÇÃO DO PADRÃO DE 

EXPRESSÃO DAS ENZIMAS RESPONSÁVEIS PELO REMODELAMENTO DAS 

HISTONAS (EXPERIMENTO 2.2)  

 

Após a PIVE foram realizadas colheitas dos blastocistos expandidos para 

avaliação das modificações das histonas pela técnica de imunofluorescência, bem 

como a expressão das enzimas remodeladoras das mesmas por PCR em tempo real, 
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nos embriões bovinos produzidos in vitro sob diferentes condições de CIV. Os 

embriões foram colhidos obedecendo aos tratamentos experimentais (Figura 1) 

sendo que parte deles foram submetidos a imunofluorescência (n= 6-10 por 

repetição/três repetições/tratamento) e outra parte, “pools” de 30 blastocistos 

expandidos por repetições (três repetições) foram utilizados para avaliação da 

expressão das enzimas remodeladoras de histonas pela técnica de PCR em tempo 

real, descritas a seguir. 

  

 5.4 IMUNOFLUORESCÊNCIA  

 

Para detecção de anticorpos específicos contra H3K9me2 e H3K4me2 das 

histonas, os embriões (blastocistos expandidos) foram fixados e processados 

segundo protocolo previamente descrito por Arnold et al. (2008). Os blastocistos 

obtidos (n=6-10/3 repetições/tratamento) foram lavados três vezes em PBS/BSA-3% 

(PBS/BSA) e tratados com pronase (Sigma-Aldrich Corporation, St. Louis, Missouri, 

EUA) 0,1% por 1 a 5 minutos a 37°C para retirada da zona pelúcida, em seguida foram 

lavados duas vezes em PBS/BSA e fixados em paraformoldeído 4% por 15 minutos 

em temperatura ambiente. Os blastocistos fixados foram transferidos para Triton-X 

0,1% em temperatura ambiente por 15 minutos. Posteriormente, foram incubados por 

30 minutos em 15µL de solução de bloqueio (PBS, BSA 3% e Tween-20 0,1%) em 

agitação leve. Em seguida foram incubadas a 4°C por 12 horas em câmara úmida com 

anticorpos monoclonais anti H3K4me2 na concentração 1:100 (Cell Signaling 

Technology, Danver, Massachussetts, EUA) ou H3K9me2 na concentração 1:100 

(Cell Signaling Technology, Danver, Massachussetts, EUA) e depois lavados duas 

vezes por 10 minutos em 15µL de solução de bloqueio. Em seguida, os blastocistos 

foram incubados com anticorpo secundário Alexa Fluor® 555 na concentração 1:200 

(Invitrogen, Eugene, Oregon, EUA) por 1 hora em temperatura ambiente. Por fim, os 

embriões foram incubados por 10 minutos em 10 µg/mL Hoechst 33342 (Invitrogen, 

Eugene, Oregon, EUA), depois lavados duas vezes por 10 minutos com solução de 

bloqueio, fixados entre lâminas e lamínulas com glicerol (Sigma-Aldrich Corporation, 

St. Louis, Missouri, EUA) (1µL glicerol/embrião) e avaliados em microscópio de 

epifluorescência com excitação 330-385nm e 420-490nm para os filtros WU (azul) e 
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WIY (vermelho) respectivamente (Olympus/IX/FLA/70, Tóquio, Japão). Para 

quantificar os níveis de H3K9me2 e H3K4me2, foi usado o programa ImageJ e 

calculada a média da intensidade de fluorescência do anticorpo específico (H3K9me2 

e H3K4me2) em blastocistos expandidos cultivados em diferentes condições de 

cultivo e os resultados foram apresentados como porcentagem do DNA total.  

 

5.5 REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR) EM TEMPO REAL 

 

Para a avaliação da expressão das enzimas remodeladores de histonas, um 

“pool” de 30 embriões (blastocistos expandidos) foi utilizado por repetição (três 

repetições), para cada tratamento experimental. A extração do RNA embrionário foi 

realizada com o kit “RNeasy Protect Mini” (Qiagen, Hilden, Alemanha) segundo as 

instruções do fabricante. O RNA total, extraído de cada “pool” de embriões, foi 

submetido à transcrição reversa. A transcrição reversa foi realizada utilizando-se a 

enzima “Moloney Murine Leukemia Virus” (MMLV®) (Invitrogen, Eugene, Oregon, 

EUA), segundo protocolo do fabricante. A seguir, a reação de PCR em tempo real 

utilizou o aparelho e sistema da Mx3005P QPCR system da Stratagene (La Jolla, 

Califórnia, EUA) utilizando o “QuantiTect SYBR Green® PCR kit” (Qiagen, Hilden, 

Alemanha) com reação total de 20µL. Os oligonucleotídeos (Sigma-Aldrich 

Corporation, St. Louis, Missouri, EUA) para cada gene alvo e de referência foram 

desenhados a partir do genoma bovino publicado no “genome browser” da UCSC 

(“University of California”, Santa Cruz; http://genome.ucsc.edu/), seguindo completa 

análise in silico de anotação do genoma bovino e homologia entre espécies. O 

programa “Primer3” (KORESSAAR et al., 2007; UNTERGRASSER et al., 2012), bem 

como a ferramenta “primer-blast” do “National Center for Biotechnology Information” 

(NCBI), foram utilizados para desenho dos oligonucleotídeos, que foram escolhidos 

em exóns diferentes sempre que sequências intrônicas estavam presentes. 

As PCRs foram conduzidos em triplicatas para cada amostra e a expressão foi 

determinada pela quantificação relativa do gene alvo ajustado pelo gene de referência, 

valores Cq foram obtidos através do uso de curva-padrão específica para cada gene 

utilizado. 

http://genome.ucsc.edu/


31 
 

As enzimas conhecidas paras essas duas modificações específicas (H3K9me2 

e H3K4me2) em todas as espécies mamíferas (KHARE et al., 2011) são: as lisinas 

metiltransferases: EHMT1, EHMT2 para H3K9me2 e WHSCL1 para H3K4me2; e as 

demetilases: KDM3A, KDM3B, KDM4C, KDM4D, JHDM1D e KDM1B para H3K9me2, 

e KDM5A, KDM5C, KDM1A para H3K4me2. A Tabela 1 a seguir apresenta as 

sequências dos oligonucleotídeos das enzimas avaliadas (metiltransferases e 

demetilases) de cada histona específica (H3K9me2 e H3K4me2). Foram comparadas, 

entre os tratamentos, apenas as enzimas que apresentaram, em blastocistos 

expandidos, expressão em níveis suficientes (Cq abaixo ou igual a 31) para detecção 

em PCR em tempo real.  

 

Tabela 1. Sequências dos oligonucleotídeos e temperatura de anelamento utilizados no PCR em tempo 

real em “pool” de blastocistos bovinos produzidos in vitro sob diferentes condições de cultivo. 

Gene Sequência do “primer” (5’ → 3’) 
Temperatura de 

anelamento (°C) 

EHMT2 
GTCCACACCATTGACACAGG 

GTTTGCCCTCCAGCTCAAC 
60 

WHSCL1 
CAAGCCAGCAATCACTCTGA 

GCTTTTTCACTTCGGCTTTG 
60 

KDM3A 
TTTAGGCTGCCAGTCACAGA 

CCACGATGTTCACACAGGAG 

60 

KDM3B 
TGAGCCTCTGAAAGCAGACA 

TGGAGTCAACGGAGAGACCT 

60 

KDM4C 
ACCTGAGGCACAGCTCATT 

GTGTGCCATGCAAATGTGGT 

60 

KDM4D 
TGGCAGATGTGGTTCTCGTC 

CTCTGCAGACAGGGGTTGAG 

60 

JHDM1D 
ACTGGCACAGGCATGACTAC 

CATCGGCACTTGGGAAGACT 

60 

KDM1B 
GCATGCACTATTTGGGACCT 

CCACTCAGAGACCACATCCA 

60 

WHSCL1 
GAAATCCCTACCAGCATCCA 

CCATGGTTCATTGTGACAGG 

60 

KDM5A 
TTACAGAAGGCCCGAGAATG 

GAGAAAGGTCCTCCCTGTCC 

60 

KDM5C 
TTCCGAGACCCTCTTGGCTA 

CTCTCGTCTGGGCCTCTAGT 

60 

KDM1A 
GGCTGTGGTCAGCAAACAAG 

GCCAAGGGACACAGGCTTAT 

60 

B-ACTINA 
CCAGAGGCATACAGGGACAG 

ACTGGGACGACATGGAGAAG 

60 
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6. ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS  

     

Os dados experimentais foram analisados usando Análise de variância dos 

quadrados mínimos o “least squares analysis of variance” pelo “General Linear Model 

Procedures” do Sistema de Análise Estatística (SAS) (Cary, NC). As variáveis 

dependentes e independentes foram estabelecidas de acordo com o delineamento 

experimental específico. Os modelos estatísticos usados para os experimentos 

contiveram os efeitos principais e todas as possíveis interações. “Duncan’s multiple 

range test” foi utilizado a fim de avaliar diferenças entre as médias. 
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7. RESULTADOS 

7.1 EXPERIMENTO 1.1: AVALIAÇÃO DAS TAXAS DE CLIVAGEM E DAS TAXAS 

DE DESENVOLVIMENTO AO ESTÁDIO DE BLASTOCISTO DOS EMBRIÕES 

BOVINOS PRODUZIDOS IN VITRO SOB DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE 

SFB (0% OU 2,5%) E TENSÕES DE O2 (5% OU 20%).    

 

Os embriões bovinos foram produzidos seguindo os procedimentos de todas 

as etapas da PIVE (MIV, FIV e CIV) conforme os tratamentos propostos (Figura1). 

Em seguida, foram avaliadas as taxas de clivagem (entre D2 e D3) e de 

desenvolvimento ao estádio de blastocisto expandido. Foi observado que as taxas de 

clivagem não apresentaram diferença estatística entre os tratamentos: T1: 82,34% ± 

0,19, T2: 83,04% ± 0,19, T3: 81,49% ± 0,15 e T4: 84,29% ± 0,17. Porém, as taxas de 

desenvolvimento de blastocistos diferiram significativamente entre os tratamentos: T1: 

23,05% ± 0,26, T2: 31,54% ± 0,28, T3: 20,31% ± 0,17 e T4: 31,67% ± 0,30 (p<0,05) 

(porcentagem de blastocistos em relação ao número total de oócitos); T1: 28,00% ± 

0,32, T2: 38,04% ± 0,32, T3: 24,92% ± 0,19, T4: 37,57% ± 0,35 (p<0,05) (porcentagem 

de blastocistos em relação aos embriões clivados) (Tabela 2). Os embriões que foram 

produzidos na presença de SFB apresentaram uma taxa de cerca de 10% mais 

elevada na produção de blastocistos: 31,60% (média em 2,5% SFB) e 21,68% (média 

em 0%SFB). As diferentes tensões de O2 não diferiram quanto a taxa de clivagem e 

de desenvolvimento ao estádio de blastocisto: 33,02% (média em 5% O2) e 31,24% 

(média em 20% O2). 
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Tabela 2. Taxa de clivagem (entre D2 e D3) e de desenvolvimento embrionário (blastocisto expandido) 

de embriões bovinos produzidos in vitro sob diferentes concentrações de SFB (0% ou 2,5%) e tensões 

de O2 (5% ou 20%).     

Tratamentos 

O2/SFB (%) 
n 

Clivagem 

 (n) 

Clivagem 

(%) 

Blastocisto 

 (n) 

Blastocisto 

 (%) 

Blastocisto 

(% clivados) 

T1 (5/0) 1540 1268 82,34 ± 0,19 a 355 23,05 ± 0,26 a 28,00 ± 0,32 a 

T2 (5/2,5) 1551 1288 83,04 ± 0,19 a 490 31,54 ± 0,28b 38,04 ± 0,32 b 

T3 (20/0) 1507 1228 81,49 ± 0,15 a 306 20,31 ± 0,17 a 24,92 ± 0,19 a 

T4 (20/2,5) 1604 1352 84,29 ± 0,17 a 508 31,67 ± 0,30 b 37,57 ± 0,35 b 

 a, b Valores com sobrescritos diferentes entre linhas diferem entre si (p<0,05). Os percentuais de embriões clivados 
foram calculados em relação ao número total de oócitos. Os percentuais de blastocistos foram calculados pelo 
número total de oócitos (%) e pelo número de embriões clivados (% clivados).     
 n = número de estruturas SFB=Soro Fetal Bovino O2=oxigênio. 

 

7.2 EXPERIMENTO 2.1: AVALIAÇÃO DAS MODIFICAÇÕES DAS HISTONAS 

PELA TÉCNICA DE IMUNOFLUORESCÊNCIA. 

 

Para quantificar os níveis de H3K9me2 e H3K4me2, foi calculada a média da 

intensidade de fluorescência do anticorpo específico (H3K9me2 e H3K4me2) em 

blastocistos expandidos cultivados na ausência (0%) ou presença do SFB (2,5%) e 

em diferentes tensões de oxigênio (5% ou 20%) conforme os tratamentos da Figura 

1. Os resultados foram apresentados como porcentagem do DNA total.  

 

H3K9me2 

 

As médias da intensidade de fluorescência encontradas para a histona 

H3K9me2 foram em T1:11,05 ± 1,52 (n=29), T2:12,48 ± 1,58 (n=37), T3:16,48 ± 2,73 

(n=25), T4:17,20 ± 2,43 (n=38). Não houve diferença estatística entre as médias da 

intensidade de fluorescência entre os tratamentos (Figura 4). 
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Figura 3.  Imunofluorescência para H3K9me2 em blastocistos expandidos cultivados em diferentes 

tensões de O2 (5% ou 20%) e na ausência ou presença (0% ou 2,5%) do SFB.  

SFB=Soro Fetal Bovino O2=oxigênio 

 

 

 

 

Figura 4. Valores da média de intensidade de fluorescência para H3K9me2 em blastocistos expandidos 

cultivados em diferentes tensões de oxigênio (5% ou 20%) e na ausência ou presença (0% ou 2,5%) 

do SFB. Os resultados estão apresentados como porcentagem do DNA total. SFB=Soro Fetal Bovino 

O2=oxigênio 
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A seguir, foi realizada análise estatística considerando a influência 

independente do SFB e da tensão de O2 nos embriões cultivados sob diferentes 

condições. A intensidade de fluorescência global para o resíduo H3K9me2 (uma 

marca repressiva para a transcrição) não foi afetada significativamente pela presença 

de soro. Não obstante, a tensão de oxigênio teve um efeito significativo na marca da 

histona H3K9me2, com valores de 11,85 ± 1,11 e 16,92 ± 1,79 para os tratamentos 

com 5% e 20% de O2 respectivamente (p<0,02), com esta marca repressiva sendo 

maior (16,92 ± 1,79) em embriões cultivados com a tensão mais elevada de oxigênio 

(20%), independente da concentração de SFB (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Valores da média de intensidade para H3K9me2 em blastocistos expandidos cultivados em 

diferentes tensões de oxigênio (5% ou 20%). Há um aumento no valor de intensidade para H3K9me2 

no tratamento sujeito a 20% de O2, independentemente das condições de SFB. (*p<0,02), SFB=Soro Fetal 

Bovino, O2=oxigênio. 

 

H3K4me2 

 

As médias da intensidade de fluorescência encontradas para a histona 

H3K4me2 foram em T1: 17,40 ± 2,54 (n=27), T2:17,45 ± 1,66 (n=32), T3: 20,12 ± 2,52 

(n=32) e T4: 24,94 ± 3,07(n=29). Não houve diferença estatística significativa entre as 

médias da intensidade de fluorescência entre T1, T2 e T3 e também entre T3 e T4. 
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Todavia, T4 obteve uma maior média (24,94 ± 3,07) e diferiu significativamente de T1 

e T2 (p<0.05) (Figura 7). 

 

Figure 6. Imunofluorescência para H3K4me2 em blastocistos expandidos cultivados em diferentes 

tensões de O2 (5% ou 20%) e na ausência ou presença (0% ou 2,5%) do SFB.  

SFB=Soro Fetal Bovino, O2=oxigênio. 

 

Figura 7. Valores da média da intensidade de fluorescência para H3K4me2 em blastocistos expandidos 

cultivados em diferentes tensões de oxigênio (5% ou 20%) e na ausência ou presença (0% ou 2,5%) 

do SFB. Os resultados estão apresentados como porcentagem de DNA total. a, b Valores com 

sobrescritos diferentes diferem entre si (p<0,05). SFB=Soro Fetal Bovino, O2=oxigênio. 
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Foi observado com isso que a coloração global para o resíduo H3K4me2 (uma 

marca ativadora para a transcrição) não foi afetada significativamente pela presença 

do SFB. Mas, a tensão de oxigênio teve um efeito significativo na marca dessa histona 

17,42 ± 1,55 e 22,55 ± 1,98 para os tratamentos com 5% e 20% de O2 respectivamente 

(p<0,02), com essa marca sendo maior (22,55 ± 1,98) em embriões cultivados com a 

tensão mais elevada de oxigênio (20%), independente da concentração de SFB. 

 

 

Figura 8. Valores da média de intensidade de fluorescência para H3K9me2 em blastocistos expandidos 

cultivados em diferentes tensões de oxigênio (5% ou 20%). Há um aumento no valor de intensidade 

para H3K4me2 no tratamento sujeito a 20% de O2, independentemente das condições de SFB. (*p<0,02) 

SFB=Soro Fetal Bovino, O2=oxigênio. 

 

7.3 EXPERIMENTO 2.2: AVALIAÇÃO DO PADRÃO DE EXPRESSÃO DAS 

ENZIMAS RESPONSÁVEIS PELO REMODELAMENTO DAS HISTONAS.  

 

Observa-se no experimento 2.1 que não houve influência no remodelamentos 

das histonas por meio da análise da detecção de anticorpo específico para H3K9me2 

(marca repressiva) e para H3K4me2 (marca ativadora) quanto ao uso do SFB nos 

embriões cultivados na ausência ou presença (0% ou 2,5%) desse componente. 

Porém, a tensão de oxigênio afetou significativamente as marcas das histonas 
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estudadas H3K9me2 e H3K4me2. Essas duas modificações apresentaram-se 

elevadas em embriões cultivados com a tensão de 20% de oxigênio, independente da 

concentração de SFB. 

Dessa forma, foi avaliado para padrão de expressão das enzimas responsáveis 

pelo remodelamento das histonas apenas os tratamentos que apresentaram diferença 

estatística significativa, ou seja, o experimento foi conduzido utilizando apenas os 

grupos com diferentes tensões de O2 (5% ou 20%). Assim para realização desse 

experimento foram eleitos os tratamentos submetidos as variadas tensões de O2 (5% 

ou 20%) e com 2,5% de SFB, já que os tratamento com SFB apresentaram melhores 

taxas de desenvolvimento facilitando assim a produção dos “pools” de 30 embriões 

(blastocistos expandidos) para este experimento. O esquema a seguir (Figura 9) 

mostra os tratamentos utilizados no experimento 2.2 (correspondendo aos T2 e T4 

utilizados nos experimentos anteriores). 

  

 

Figura 9. Apresentação esquemática dos tratamentos utilizados para análise de expressão das 

enzimas modificadoras de histonas por PCR em tempo real.  

 

Para avaliar o padrão de expressão das enzimas remodeladoras das histonas, 

os embriões produzidos nos tratamentos, descritos na Figura 9, foram colhidos no 

estádio de blastocisto expandido em “pools” de 30 embriões por repetição (três 

repetições por tratamento, com um total de 90 embriões). Foram testadas para 

H3K9me2 a lisina metiltransferase EHMT2 e as demetilases KDM3A, KDM3B, 

KDM4C, KDM4D, JHDM1D e KDM1B. Para H3K4me2 foram testadas a lisina 

metiltransferase WHSCL1 e as demetilases KDM5A e KDM1A. Contudo, apenas as 
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enzimas lisina metiltransferase EHMT2 e a demetilase KDM4D para H3K9me2 e as 

demetilases KDM5A e KDM1A para H3K4me2 apresentaram expressão em níveis 

suficientes para detecção e comparação por PCR em tempo real.  

A expressão dessas enzimas foi determinada pela quantificação relativa do 

gene avaliado através do uso de curva padrão (EHMT2, KDM4D, KDM5A e KDM1A) 

ajustado pelo gene de referência (B-ACTINA). 

 Segue na Tabela 3 as enzimas que apresentaram expressão em níveis 

suficientes para detecção e comparação por PCR em tempo real. 

 

Tabela 3. Enzimas metiltransferases e demetilases utilizadas no experimento 2.2 pela técnica de PCR 

em tempo real para cada histona específica (H3K9me2 e H3K4me2) de “pool” de 30 blastocistos 

expandidos bovinos produzidos in vitro sob diferentes tensões de O2 (5% ou 20%). 

Enzimas Histonas 

 H3K9me2 H3K4me2 

Metiltranferases EHMT2 - 

Demetilases KDM4D KDM5A e KDM1A 

 

As enzimas específicas para H3K9me2 avaliadas nesse experimento não 

apresentaram diferença estatística significativa. Para EHMT2 os valores encontrados 

foram: T2 (0,59 ± 0,018) e T4 (0,57 ± 0,10) (Figura 10) e para KDM4D foram: T2 (0,08 

± 0,018) e T4 (0,07 ± 0,018) (Figura 11).    
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Figura 10. Valor relativo da expressão do gene EHMT2/B-ACTINA de embriões bovinos (blastocistos 

expandidos) produzidos in vitro sob diferentes tensões de oxigênio (5% ou 20%). 

 

Figura 11. Valor relativo da expressão do gene KDM4D/B-ACTINA de embriões bovinos (blastocistos 

expandidos) produzidos in vitro em diferentes tensões de oxigênio (5% ou 20%). 

As enzimas avaliadas para H3K4me2 foram duas demetilases (KDM5A e 

KDM1A), uma vez que nenhuma metiltranferase apresentou nível suficiente de valor 

de Cq para análise em PCR em tempo real. Essas enzimas específicas para H3K4me2 

também não apresentaram diferença estatística significativa. Para KDM1A os valores 

obtidos foram: T2 (2,33 ± 2,75) e T4 (2,13 ± 2,29) (Figura 12) e para KDM5A foram: 

T2 (0,23 ± 0,14) e T4 (0,29 ± 0,22) (Figura 13).   
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Figura 12. Valor relativo da expressão do gene KDM1A/B-ACTINA de embriões bovinos (blastocistos 

expandidos) produzidos in vitro sob diferentes tensões de oxigênio (5% ou 20%). 

 

Figura 13. Valor relativo da expressão do gene KDM5A/B-ACTINA de embriões bovinos (blastocistos 

expandidos) produzidos in vitro sob diferentes tensões de oxigênio (5% ou 20%). 

Em síntese, todos os genes avaliados (Tabela 3) pela técnica de PCR em 

tempo real não apresentaram diferença estatística significativa, ou seja, os embriões 

bovinos produzidos in vitro sob diferentes tensões de O2 (5% ou 20%) não 

apresentaram alteração no padrão de expressão das enzimas responsáveis pelo 

remodelamento das histonas estudadas (H3K9me2 e H3K4me2). 
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8. DISCUSSÃO 

 

Dada a importante correlação entre as condições de cultivo durante a PIVE e o 

perfil epigenético durante o desenvolvimento embrionário pré-implantacional, o 

presente estudo visou compreender os efeitos das condições de cultivo no 

remodelamento das histonas de embriões bovinos produzidos in vitro. Inicialmente, os 

embriões foram produzidos sob diferentes condições de cultivo (Figura 1) e foram 

avaliadas as taxas de clivagem e desenvolvimento embrionário.   

As diferentes condições de cultivo avaliadas nesse experimento durante o CIV 

de embriões bovinos não afetaram as taxas de clivagem. As taxas de clivagem durante 

a PIVE são influenciadas por vários fatores, principalmente os que ocorrem durante a 

MIV e a FIV. A clivagem ocorre após a ativação do oócito pelo espermatozoide, 

formação dos pró-núcleos, ao final da singamia do zigoto e com posterior divisões 

mitóticas (GONSALVES et al., 2002). 

Nesse experimento, as condições em que os oócitos foram submetidas durante 

a MIV (D-1), e espermatozoides e oócitos durante a FIV (D0), foram idênticas para 

todos os tratamentos, isto é todo processo de maturação e fertilização dos quatro 

tratamentos avaliados (T1, T2, T3 e T4) ocorreram nas mesmas condições. Porém, 

os prováveis zigotos após 18 a 22 horas de FIV foram cultivados em tratamentos 

diferentes (Figura 1), mostrando portando, que a exposição do provável zigoto no D2 

e D3 durante o desenvolvimento embrionário com as diferentes condições de cultivo 

utilizadas nesse experimento não influenciaram as taxas de clivagem.  

Sabe-se que os ambientes de maturação e de fertilização impactam a 

capacidade de desenvolvimento posterior dos embriões e também o início das 

primeiras clivagens, principalmente porque as primeiras divisões de clivagem e 

desenvolvimento embrionário pré-implantacional são suportadas pelo RNA 

mensageiro e as proteínas sintetizadas e armazenadas durante a oogênese 

(GONSALVES et al., 2002). No momento da fertilização, o oócito e o espermatozoide 

estão transcricionalmente silenciados ou inativos, e como consequência, o embrião, 

em seus estádios iniciais de desenvolvimento (até 8 a 16 células no bovino), sobrevive 

das reservas maternas de RNA mensageiro e proteína acumulados durante o 

crescimento oocitário (KOPECNY et al., 1989). 
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Assim como nesse estudo, grande parte dos trabalhos que avaliaram diferentes 

condições de cultivo durante a PIVE em bovinos, principalmente os que utilizaram 

diferentes meios durante o CIV com presença ou ausência de SFB em diferentes 

concentrações (2%, 5% ou 10%), e diferentes condições gasosas (2%, 5%, 7% ou 

20% de O2), também não observaram diferença significativa nas taxas de clivagem 

(RIZOS et al., 2003 HARVEY et al., 2004; SAGIRKAYA et al., 2007; GÓMEZ et al., 

2008; LEIVAS et al., 2011). 

O resultado encontrado pode ser atribuído principalmente ao fato de que as 

clivagens iniciais podem ser dependentes dos fatores associados a MIV e FIV, que 

foram idênticas para os tratamentos, ou simplesmente ao fato de que uma exposição 

sob diferentes condições de cultivo do provável zigoto, relativamente curta (até o 

momento da primeira divisão), não afetaram as taxas de clivagem. 

Dentre os fatores, além das condições de cultivo, que podem influenciar as 

primeiras clivagens é de grande importância, o tempo de interação entre gametas 

(VAN SOOM et al, 1997; GUTIERREZ-ADAN et al, 1999). Para que ocorra a 

fertilização é necessária a correta capacitação espermática, bem como a competente 

maturação oocitária. Os espermatozoides precisam de tempo suficiente para interagir 

e realizar a penetração nos oócitos para iniciar os eventos subsequentes 

(GONSALVES et al., 2002). 

A penetração in vitro de oócitos bovinos maturados (MIV) por espermatozoides, 

capacitados in vitro, ocorre dentro de 6 h após a adição dos espermatozoides aos 

oócitos em cultivo (XU e GREVE, 1988), mas a primeira clivagem ocorre mais tarde, 

em média após 30 a 36 horas (VAN SOOM et al.,1997; MEIRELLES et al., 2004, 

RIZOS et al., 2010).  

Assim, por meio de estudos foi observado que o tempo ótimo de incubação de 

espermatozoide e oócito para alcançar o máximo de taxa fertilização in vitro (FIV), é 

de 18 a 24 horas (LONG et al.,1993), o que corresponde, aproximadamente, ao tempo 

ótimo para a formação de pró-núcleos masculino e feminino (revisado em KOCHHAR 

et al., 2003). Tempo este obedecido nos tratamentos desse experimento (18 a 22 

horas de coincubação). 

Curiosamente, considerando os tempos acima mencionados, foi observado que 

no momento em que ocorreram as passagens dos prováveis zigotos da placa de FIV 
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para a placa de CIV uma pequena porcentagem já se encontrava no estádio de duas 

células. No entanto, na maioria dos embriões a primeira clivagem ocorreu na placa de 

CIV, aproximadamente 30 a 36h após a inseminação. Essa clivagem antecipada pode 

ser atribuída à população heterogênea de oócitos que são normalmente obtidos a 

partir de folículos de 3 a 8 mm (in vitro), ao contrário de folículos pré-ovulatórios (in 

vivo). Ainda, é possível que alguns zigotos possam ter apresentado um 

desenvolvimento mais acelerado, uma vez que o momento e a cinética das primeiras 

clivagens do zigoto podem ser um indicador do potencial de um embrião desenvolver-

se (MEIRELLES et al., 2004). Em estudo recente realizado por Pers-kamczycet al. 

(2012) foi demonstrado que os embriões clivados em uma velocidade maior nos 

sistemas de PIVE e com menor número de células aberrantes podem ser 

considerados embriões de melhor qualidade. 

 Em relação ao desenvolvimento embrionário sabe-se que grande parte ocorre 

durante o CIV da PIVE, que corresponde a etapa mais longa dessa biotecnologia 

(entre 7 a 8 dias). Durante esse período o embrião sofre as primeiras clivagens, passa 

por uma fase considerada crítica ao desenvolvimento, que é a ativação do genoma 

embrionário, que em linhas gerais no bovino ocorre nos estádios de 8 a 16 células. 

Em seguida, sofre a compactação no estádio de mórula e consequente formação do 

blastocisto (GONSALVES et al., 2002; MACHATY et al., 2012). 

Assim, as condições de cultivo utilizadas na produção in vitro de embriões, 

devem fornecer as necessidades fisiológicas mínimas para o correto desenvolvimento 

embrionário, e deficiências nas condições de cultivo podem perturbar o 

desenvolvimento embrionário (RIZOS et al., 2003; FEUGANG et al., 2009; FELMER 

et al., 2011).  

Os resultados encontrados demostraram que as taxas de desenvolvimento de 

blastocistos expandidos diferiram significativamente entre os tratamentos com 0% ou 

2,5% de SFB (p<0,05). Os embriões produzidos na presença de SFB apresentaram 

aumento de 10% na produção de blastocistos, 31,60%, média em 2,5% SFB, 

comparados a 21,68%, média em 0% SFB. Esses resultados são consistentes com 

outros que também demostraram que o SFB aumenta a taxa de desenvolvimento ao 

estádio de blastocisto (THOMPSON et al.; 1998; HOLM et al., 1999; CAMARGO et 

al.,2002; LAZZARI et al., 2002; RIZOS et al., 2003; LEIVAS et al.; 2011). 



46 
 

Ainda são desconhecidos quais são os fatores associados ao SFB que 

conduzem a melhores taxas de desenvolvimento, principalmente por ser um 

componente indefinido. Os componentes sabidamente presentes no SFB, como 

albumina, ácidos graxos, aminoácidos, vitaminas, fatores de crescimento e 

componentes que quelam os metais pesados (ABE; HOSHI, 2003; BAVISTER, 1995; 

KRISHER et al., 1999), bem como os fatores que possuem a capacidade antioxidante 

superior em relação aos meios com ausência dessa fonte proteica (LEMINSKA et al., 

2007), todos eles provavelmente ajudam a garantir um melhor desenvolvimento 

embrionário (CAMARGO et al.,2002; LAZZARI et al., 2002; RIZOS et al., 2003). Ou 

seja, é possível que o SFB, apesar de ser um componente indefinido, forneça a 

maioria dos micronutrientes necessários para o desenvolvimento embrionário. Porém, 

existe um estudo que relata deficiências em sua composição, como em certas 

vitaminas, o que pode contribuir com estrutura de cromatina anormais (HASSAM; 

ZEMPLINI, 2006), assim sendo, estudos em níveis moleculares merecem atenção. 

Também foi observado no presente estudo (dados não apresentados) que os 

tratamentos contendo o SFB apresentaram desenvolvimento mais acelerado ao 

estádio de blastocisto expandido em relação aos tratamentos que não apresentaram 

SFB em sua composição, concordando com vários outros trabalhos relatando que o 

SFB proporciona um desenvolvimento mais acelerado (LANGENDONCKT et al., 

1997; LONERGAN et al., 1999; GUTIERREZ-ADAN et al., 2001). Para os tratamentos 

com 2,5% de SFB o estádio de blastocisto expandindo foi atingido no D7, enquanto 

os tratamentos que não apresentaram SFB em sua composição apresentaram um 

desenvolvimento mais lento, atingindo a maioria de blastocisto expandido no D8. O 

mesmo foi observado em trabalhos realizados por Lonergan et al. (1999) e também 

por Rizos et al. (2003) que cultivaram embriões na presença de 10% SFB e 

observaram desenvolvimento mais rápido de embriões ao estádio de blastocisto. 

É sabido que o SFB nos sistemas de CIV pode inibir ou atrasar as primeiras 

clivagens e o desenvolvimento inicial (GARDNER, 1998; THOMPSON, 2000), contudo 

posteriormente, estimula e acelera a formação dos embriões (GORDON, 2003), além 

de produzir blastocistos com um maior número de células (LAZZARI et al., 2002; 

CAMARGO et al., 2002). 
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Apesar da ampla utilização de SFB nos sistemas de PIVE no Brasil é sabido 

que altas concentrações desse componente possuem efeitos deletérios durante o CIV 

de embriões, como a já bem caracterizada “síndrome do bezerro gigante” (revisado 

em FARIN et al., 2004). Muitos estudos tem sido realizados na tentativa de remoção 

do soro nos sistemas de cultivo, através da sua substituição, ou mesmo da redução 

de sua concentração (revisado em FEUGANG et al., 2009). No presente estudo, com 

o propósito de reduzir os efeitos deletérios do uso de altas concentrações do SFB, 

este foi utilizado no nível de 2.5%.  

Em trabalho realizado por Leivas et al. (2011), com o uso de 2% de SFB, oócitos 

bovinos recuperados por meio de aspiração in vivo e depois maturados, fertilizados e 

cultivados in vitro, não apresentaram diferença na taxa de clivagem, no entanto, foi 

encontrado uma taxa de cerca de 10% mais elevada na taxa de blastocistos cultivados 

com SFB, corroborando com os resultados encontrados no presente estudo. Isso 

demonstra, que talvez o caminho para reduzir os efeitos deletérios do uso do SFB seja 

reduzir sua concentração utilizando-o associado com outras fontes proteicas, como 

exemplo a BSA. 

Varga et al. (2011) demostraram a associação de diferentes concentração de 

BSA (3 ou 8 mg/mL) a 5% de SFB, e foram observados maiores taxas de blastocisto 

(D7) utilizando a menor concentração de BSA ao SFB (18,3% para 3 mg/mL de BSA 

e 14,4% para 8 mg/mL de BSA). No presente estudo, foram utilizados 6mg/mL de BSA 

associado a 2,5% de SFB demonstrando taxas de desenvolvimento de 37,80% em 

média, ou seja, a redução pela metade da concentração de SFB associado à utilização 

de concentração intermediaria de BSA, em comparação aos trabalhos de Varga et al. 

(2011) resultaram em melhores taxas de formação de blastocistos. Portanto a BSA, 

utilizada em complementação ao soro, pode ter um efeito positivo ao embrião. No 

mesmo estudo de Varga et al., 2011 foi avaliada também a adição de 5% SFB ao meio 

de cultivo em variados momentos após a inseminação (hpi) (18, 48, 72 e 96 hpi), o 

que resultou em maiores taxas de blastocistos após a adição de SFB entre 48 e 72 

hpi. 

Outros estudos foram além da análise da taxa de desenvolvimento embrionário 

após o uso do SFB, analisando também a crio tolerância e a expressão de 

determinados genes associados ao desenvolvimento embrionário (WRENZYCKI et 
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al., 1999; WRENZYCKI et al., 2001; RIZOS et al., 2003). Foi observado que o SFB 

possui componentes que podem resultar em embriões sensíveis à criopreservação 

(em decorrência ao acúmulo lipídico), e também que o SFB pode gerar alteração na 

expressão de genes importantes para o correto desenvolvimento embrionário 

(WRENZYCKI et al., 1999; WRENZYCKI et al., 2001; RIZOS et al., 2003). Muitos 

estudos tentaram reduzir ou substituir esse componente (FEUGANG et al., 2009), 

principalmente por meios definidos (LIM et al., 2007; MINGOTI et al, 2011). Mesmo 

assim, o SFB ainda é muito utilizado em meios de CIV na PIVE no Brasil, 

principalmente por proporcionar maiores taxas de blastocistos como demonstrado. 

Ao contrário do observado para SFB, as taxas de desenvolvimento embrionário 

ao estádio de blastocisto expandido não diferiram entre as diferentes tensões de O2 

(5% ou 20% de O2). Sabe-se que a tensão de oxigênio no oviduto e no útero é mais 

baixa (em torno de 2 a 9%) que a tensão que normalmente são usadas nos sistemas 

de PIVE no Brasil (20%) (THOMPSON et al., 1990; FISCHER; BAVISTER,1993; VAN 

SOOM et al; 2002). Seria lógico supor, que a tensão de oxigênio ideal para o cultivo 

do embrião seria a mais próxima do ambiente in vivo, ou seja, a baixa tensão (em 

torno de 5 % O2). E, também já é bem caracterizado que altas tensões de O2 levam a 

formação das espécies reativas de O2, que podem gerar o estresse oxidativo e morte 

das células em cultivo (GUERIN et al., 2001; FEUGANG et al., 2004; FATEHI et al., 

2005; CORRÊA et al., 2007; BASINI et al., 2008; SILVA et al., 2010). 

A literatura em relação a influência da tensão de O2 durante o desenvolvimento 

embrionário é bastante vasta, porém com grandes variações entre estudos. Alguns 

trabalhos relataram resultados diferentes dos encontrados aqui, demonstrando 

melhores taxas de desenvolvimento em baixa tensão de O2 em embriões bovinos (LIU 

et al., 1995; LIM et al., 1999; YUAN et al., 2003), suínos (KARJA et al., 2005), cabras 

(BATT et al., 1991), camundongos (UMAOKA et al., 1992; PREIS et al., 2007) e 

humanos (DUMOULIN et al., 1999). Porém, outras pesquisas relataram que a alta 

tensão de O2 poderia ser a mais adequada para a PIV de embriões bovinos (CORRÊA 

et al., 2007; MINGOTI et al., 2011) e até demostraram que a baixa tensão possui efeito 

negativo na taxa de desenvolvimento embrionário (VAN DER WESTERLAKEN et al., 

1992; ROCHA-FRIGONI et al., 2013). Na MIV, por exemplo, parece que a tensão de 

20% de O2 parece ser a mais adequada (MINGOTI et al., 2009). Pinyopummintr; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mingoti%20GZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19460192
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Bavister (1995) observaram que a porcentagem de oócitos em metáfase II foi maior 

quando se utilizou a tensão de 20% O2 durante a MIV, e que consequentemente 

poderia resultar em maiores taxas de formação de embriões no CIV. 

Assim como no presente experimento, existem trabalhos que relataram que 

diferentes tensões de O2 não diferiram quanto a taxa de desenvolvimento embrionário 

durante a PIVE (KHURANA; NIEMANN, 2000; PARK et al., 2005; BANWELL et al., 

2007; CORREA et al., 2008; SOMFAI et al. 2010; YOON et al., 2013). 

Harvey et al. (2004) utilizaram condições de cultivo semelhantes ao presente 

estudo, demonstrando resultados correlatos ao encontrado. Esses autores não 

observaram diferenças nas taxas de clivagem e desenvolvimento de embriões 

cultivados sob diferentes tensões de O2 (2%, 7% ou 20%) com resultados de clivagem 

e desenvolvimento semelhantes aos encontrados aqui. Harvey et al., 2004 

demostraram ainda que alterações na concentração de O2 resultam na expressão 

diferencial de determinados genes associados ao metabolismo do embrião, o que 

pode trazer consequências fisiológicas ao correto desenvolvimento embrionário. Tal 

estudo evidencia a importância da avaliação complementar aos dados de taxas de 

desenvolvimento, por meio das análises moleculares. 

Interessantemente, um estudo realizado por Yuan et al. (2003) propôs que o 

ideal seria alternar a tensão de O2 durante o CIV, mostrando que embriões até 8 

células se desenvolvem melhor em alta tensão. De fato, durante o desenvolvimento 

in vivo, os embriões de mamíferos (hamster, coelho e macaco rhesus) são a princípio 

sujeitos a maiores tensões de oxigênio no oviduto (5,3 a 8,7 % de O2), seguido por 

uma diminuição na tensão de oxigênio no dia 3 após a ovulação (cerca de 2% de O2) 

(FISCHER; BAVISTER,1993). Apesar das tensões de oxigênio durante o trânsito 

tubário serem maiores (máximo 9% de oxigênio) do que durante a incubação, isso 

ainda é muito abaixo do oxigênio de 20% comumente utilizado (YUAN et al., 2003; 

FISCHER; BAVISTER,1993). Ou seja, independente da tensão de oxigênio utilizada 

nos sistemas de cultivo, nenhuma delas representa as mudanças dinâmicas e 

complexas do ambiente in vivo (HARVEY et al., 2007). Dessa forma, mesmo com 

tantos estudos na área, a tensão de oxigênio ótima ou ideal para o cultivo in vitro de 

embriões bovino ainda não foi determinada. 
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Em suma, os resultados do desenvolvimento embrionário aqui encontrados, 

mesmo utilizando variadas condições de cultivo, concordam com outros estudos 

(revisado em RIZOS et al., 2010), que as taxas de embriões chegando ao estádio de 

blastocisto, durante a PIVE de bovinos, gira em torno de 30 a 40%. Esses resultados 

reafirmam que apesar dos avanços na PIVE, a porcentagem de embriões que se 

desenvolvem ainda são inferiores aos produzidos in vivo (GREVE et al., 1993; 

KHURAMA; NIEMANN, 2000; HANSEN et al., 2010, WRENZYCKI et al., 2013).   

Sabe-se que as condições de cultivo durante a PIVE estão intimamente 

correlacionada aos eventos moleculares durante o período pré-implantacional 

(BESENFELDER et al., 2012). Portanto, considerando a importância de compreender 

os mecanismos moleculares associados aos resultados obtidos até o momento, e na 

tentativa de compreender melhor a influência das condições de cultivo durante a PIVE, 

foi proposto neste estudo, analisar o remodelamento das histonas em embriões 

bovinos, produzidos in vitro, sob diferentes concentrações de SFB e tensões de O2. 

Para isso, o remodelamento das histonas (H3K9me2 - marca repressiva) e 

(H3K4me2 - marca permissiva) foi avaliado pela técnica de imunofluorescência 

(experimento 2.1) e a expressão de enzimas modeladoras das mesmas foi avaliada 

por PCR em tempo real (experimento 2.2). Para ambos experimentos foi priorizado 

avaliar a fase de blastocisto expandido. 

As mudanças em algumas modificações de histonas durante o 

desenvolvimento pré-implantacional embrionário já foram demonstradas previamente. 

A maioria dos trabalhos foram realizados em embriões de camundongos (TORRES- 

PADILLA et al., 2006; HUANG et al., 2007; OOGA et al., 2008; NASHUN et al.,2010; 

TEPEREK - TKACZ et al., 2010; WONGTAWAN et al., 2011), porém alguns trabalhos 

foram realizados em embriões bovinos (ROSS et al., 2008; MAALOUF et al., 2008; 

BRETON et al., 2010; CORRÊA et al., 2012). 

A histona H3K9me2, analisada no presente estudo em embriões bovinos, já foi 

estudada em embriões suínos e de camundongos e foi observado que a estrutura da 

cromatina em relação ao estado da di metilação dessa histona entre essas espécies 

são diferentes. Por exemplo, em embriões suínos a di metilação de H3K9 está 

presente em pro-núcleos feminino e masculino, já em embriões de murinos essa 

marca é detectada apenas na cromatina de origem materna (pro núcleo feminino) (LIU 
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et al, 2004; PARK et al., 2010). ROSS et al. (2008) demostraram alteração na 

intensidade de fluorescência nuclear em bovino para outra marca H3K27me3, durante 

etapas do desenvolvimento embrionário, observando níveis aumentando no estádio 

de blastocisto. Já, Park et al. (2009) demostraram que essa mesma marca 

(H3K27me3) não foi encontrada na fase de blastocisto em embriões suínos. Ou seja, 

os padrões de metilação das histonas também diferem entre várias espécies de 

mamíferos. A dinâmica de mesmas marcas são diferentes entre uma e outra espécie, 

com a hipótese de que pode existir uma diferença nos mecanismos intracelulares que 

afetam o estado dessas marcas entre embriões de diferentes espécies (PARK et al., 

2010). 

Recentemente alguns trabalhos também estudaram o remodelamento de 

algumas histonas em embriões produzidos in vivo comparados aos in vitro. Em 

embriões bovinos a marca permissiva H3K4me3 apresentou menor intensidade nos 

embriões fertilizados in vitro (WU et al., 2012). Em camundongos, as histonas H4ac, 

H3K9me, H3S10P não apresentaram alterações dos embriões produzidos in vivo aos 

in vitro (HUANG et al., 2007). 

Esses estudos, juntamente com o presente, demonstram que a regulação das 

histonas é essencial para o desenvolvimento normal dos embriões. Muitas pesquisas 

na área focaram nas alterações resultantes do uso da técnica de transferência nuclear 

de célula somática (TNSC), devido a uma incompleta reprogramação do núcleo da 

célula doadora. Nos embriões produzidos por TNCS já foram observadas alterações 

significativas no remodelamento de histonas (SANTOS et al., 2003; MORGAN et al., 

2005; WEE et al., 2006; WU et al., 2011). 

No entanto, sabe-se muito pouco sobre como as condições de cultivo durante 

a PIVE podem afetar as marcas epigenéticas. No presente estudo foi observado que 

as marcas analisadas não foram afetadas por diferentes concentração de SFB. No 

entanto, um estudo realizado no laboratório da nossa equipe demonstrou que o SFB 

variou os níveis de outra marcação de histona, a H3R26me2, durante o 

desenvolvimento embrionário in vitro em bovinos, sendo que, a ausência de SFB 

durante o cultivo levou a uma maior variação nos níveis de H3R26me2 quando 

comparados aos níveis observados para embriões cultivados em 2.5% de SFB 

(CORRÊA et al., 2012). Assim, foi demonstrado que o SFB induziu a variações em 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Park%20KE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19536841
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H3R26me2 em embriões bovinos cultivados in vitro, o que não foi observado para as 

histonas analisadas nesse estudo, mesmo quando utilizadas condições de cultivo 

idênticas e embriões de mesma espécie. 

Em outro trabalho que também avaliou a influência de variadas concentrações 

de SFB (0, 5 ou 10%) em embriões de camundongos cultivados in vitro, foi observado 

alteração (diminuição) no padrão de expressão dos genes “imprinted” H19 e IGF2, 

que são regulados por mecanismos epigenéticos, incluindo o remodelamento das 

histonas (KHOSLA et al., 2001). 

Por outro lado, a tensão de oxigênio teve um efeito significativo na marca das 

duas histona (H3K9me2 e H3K4me2), com estas marcas sendo maior em embriões 

cultivados com a tensão mais elevada de oxigênio (20%), independente da 

concentração de SFB. Resultados similares em relação a descrição da dinâmica pré-

implantacional em embriões humanos obtidos por meio da injeção intracitoplasmática 

de espermatozoides (ICSI) de outras marcas permissiva (H3K4me3) e repressiva 

(H3K27me3), também foram observados, em que ambas as histonas apresentaram-

se aumentadas no estádio de blastocisto (ZHANG et al., 2012). 

Dessa forma, os resultados aqui encontrados, mostram que apesar dessas 

marcas serem opostas em sua regulação, ou seja, uma permissiva e outra repressiva, 

elas apresentaram a mesma variação em resposta às diferenças gasosas (aumento 

dos níveis de marcação positiva do anticorpo na tensão de 20% O2). Como essas 

marcações específicas de histonas apresentam efeitos ou funções opostas seria 

intuitivo esperar resultados opostos, o que não foi observado. No entanto, nesse 

estudo foi realizado uma análise geral do remodelamento das histonas (através da 

visualização total das histonas com as duas marcações específicas), e as histonas 

estudadas, apesar de serem opostas nos seus mecanismos, podem regular diferentes 

genes durante o mesmo estádio do desenvolvimento embrionário (blastocisto 

expandido). Ou seja, essas regulações podem ocorrer em várias regiões do DNA e 

diferentes genes podem ser regulados ao mesmo tempo, ativando os que precisam 

estar transcritos para este estádio de desenvolvimento, e silenciando aqueles que não 

são necessários neste estádio. Esses resultados ressaltam que o desenvolvimento 

embrionário envolve uma série de modificações no remodelamento das histonas e 

essas modificações são extremamente complexas e dinâmicas. 
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Todas as alterações observadas nos mais variados estudos, incluindo esse, 

podem estar associadas à regulação da expressão gênica, processo crítico para um 

correto desenvolvimento embrionário. Assim, por meio dos dados relatados na 

literatura e dos resultados encontrados, fica evidente, que ocorre uma influência de 

certas condições de cultivo em embriões manipulados oriundos das biotecnologias 

reprodutivas, o que talvez possa explicar as baixas taxas de desenvolvimento 

resultantes da PIVE. 

Portanto, para compreender melhor as variações, dessas duas marcações de 

histonas em embriões bovinos, submetidos a diferentes tensões de O2, foi avaliado o 

padrão de expressão das enzimas responsáveis pelo remodelamento das mesmas. 

Foram utilizados para este fim, os tratamentos T2 e T4, ambos contendo SFB e 

apresentando diferença estatística para tensão de O2 nas duas marcações específicas 

(H3K9me2 e H3K4me2). Foram comparadas, entre os tratamentos, apenas as 

enzimas que apresentaram, em blastocistos expandidos, expressão em níveis 

suficientes para detecção em PCR em tempo real. Para H3K9me2 foram avaliadas 

uma metiltranferase (EHMT2) e uma demetilase (KDM4D), e para H3K4me2 duas 

demetilases (KDM5A e KDM1A). O resultado encontrado foi que o padrão de 

expressão das enzimas estudadas para ambas as histonas não apresentaram 

diferença estatística significativa, ou seja, não foi observado alteração no padrão de 

expressão dessas enzimas. 

De forma correlata com esses resultados, outro estudo com embriões clonados 

de ovelhas, apresentou padrão anormal da histona H3K9me2 (hipermetilação) durante 

o desenvolvimento pré-implantacional, mas uma normal expressão de uma enzima 

que regula essa modificação (EHMT2), sugerindo que o padrão deve ser regulado por 

mais de uma enzima (FU et al., 2012). 

Mas, diferente do presente estudo, em que não houve alteração no padrão de 

expressão das enzimas remodeladoras de histonas de embriões bovinos cultivados 

em diferentes condições, um estudo recente (LIU et al., 2013) também comparou a 

expressão de genes (GCN5 - histona acetiltransferase e HDAC1- histona desacetilase 

1), que codificam enzimas que regulam outras histonas de embriões murinos, 

produzidos in vitro, comparados aos in vivo, porém demonstrando que o cultivo in vitro,  

induziu a alteração na expressão dessas enzimas (LIU et al., 2013). Similarmente ao 
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trabalho de Liu et al. (2013), outro estudo investigou o padrão de expressão de genes 

associados a modificação das histonas (HDAC2, HAT1, SUV39H1, G9A, HP1, ZAR1) 

em embriões bovinos no período pré-implantacional produzidos in vitro, in vivo e 

clonados. Tanto a PIVE como a TNCS geraram alterações na expressão desses 

genes comparados aos embriões produzidos in vivo (NOWAK-IMIALEK et al., 2008) 

Portanto, analisando os resultados encontrados pela imunofluorescência, 

(hipermetilação nas duas histonas para tensão de 20% de O2), era esperado uma 

alteração no remodelamento das enzimas que as modificam. Em outras palavras, se 

houve uma hipermetilação e esta foi detectada por anticorpo que se liga ao metil da 

lisina específica, deveria ocorrer, associado a essa hipermetilação, um aumento da 

enzima metiltranferase, que coloca o grupo metil nas histonas, e/ou o contrário deveria 

ocorrer para a demetilase. No entanto, isso não foi observado.  

Além disso, outro trabalho relatou um aumento dos níveis de transcritos de 

JMJD3 (demetilase) com o aumento dos níveis globais de H3K27me3 (marca 

repressiva) (ROSS et al., 2008), o que também não era esperado, sugerindo que nesta 

fase, a atividade de JMJD3 pode ser direcionada a regiões específicas do DNA em 

vez de induzir uma demetilação global. 

Uma outra alternativa para compreender os resultados encontrados, e se 

considerarmos que o DNA é transcrito em uma molécula de RNAm, e que esta é 

traduzida sintetizando a proteína/enzima (GRIFFITHS et al., 2000), seria sugerir, que 

o RNA produzido para síntese das enzimas (proteínas traduzidas a partir do RNAm) 

responsáveis pela colocação dessas marcas (metilação nas histonas) tenha sido 

sintetizado anteriormente ao estádio de embrião analisado (blastocisto expandido). 

Dessa forma, o estudo da expressão das enzimas remodeladoras em estádios 

anteriores ao avaliado (blastocisto expandido) poderia auxiliar a entender os 

resultados observados no presente estudo. 

Park et al. (2010) relataram variações na abundância dos transcritos de 

embriões suínos que codificam as enzimas reguladoras (SETDB1, SUV39H1, 

SUV39H2, EHMT1 e EHMT2) da histona H3K9me2 e concluíram que esses 

transcritos encontram-se variando de acordo com os diferentes estádios do 

desenvolvimento embrionário, no entanto nesse estudo não foi comparado a 
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quantidade do transcrito correlacionando-o com a marca da histona em determinado 

estádio do desenvolvimento embrionário. 

Canovas et al. (2012) relataram a importância da reserva de RNAm materno, 

em oócitos bovinos, da enzima modificadora de histona JMJD3, uma demetilase, que 

participa da diminuição de H3K27me3 durante a ativação do genoma embrionário 

(AGE), demonstrando assim a importância dessa reserva de transcritos em estádios 

iniciais, principalmente até a AGE. Assim, depois dessa fase o embrião precisa 

estimular transcritos que codificam as enzimas reguladoras das histonas em resposta 

às diferentes condições de cultivo, influenciando o remodelamento das histonas em 

estádios mais avançados do desenvolvimento embrionário. Portanto, de fato pode ser 

que ocorra uma reserva de transcritos em estádios iniciais e que essa reserva 

influencia os estádios mais avançados. Essa regulação na quantidade de transcritos 

de acordo com o desenvolvimento embrionário é extremamente importante, pois 

diferenças na regulação da transcrição, pode levar a uma alteração no 

desenvolvimento e consequente perda embrionária. 

A diferença encontrada no remodelamento de histonas sob a influência da 

tensão de O2, por meio da imunofluorescência, pode então afetar a regulação da 

transcrição, levar a uma alteração no desenvolvimento pré-implantacional, afetando 

consequentemente o estabelecimento e manutenção da gestação. 

É importante salientar que as alterações epigenéticas decorrentes das 

mudanças dos elementos ambientais podem ser passadas de uma geração para outra 

(FEIL E FRAGA, 2011; DUPONT et al., 2012), assim fica evidente, cada vez mais, a 

preocupação em estudar as influências das biotecnologias reprodutivas nos 

mecanismos epigenéticos.  

Dessa forma, são necessários mais trabalhos que avaliem as condições de 

cultivo durante a PIVE e que os correlacione com eventos moleculares, visando 

entender como essas variações na modificação de histonas podem afetar o 

desenvolvimento embrionário, e como manipular essas variações de forma a melhorar 

a PIVE. Atualmente, modificadores epigenéticos são estudados na tentativa de 

garantir corretos padrões de metilação do DNA e modificações das histonas (SHI et 

al., 2008; DING et al.; 2008; BUI et al., 2010; WANG et al., 2011; CONG et al., 2013; 

CANTONE; FISHER, 2013; DIAO et al., 2013). Os modificadores epigenéticos 
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geralmente atuam nas enzimas responsáveis pelo remodelamento dos padrões de 

metilação do DNA, e das enzimas que regulam histonas, corroborando a necessidade 

da elucidação do padrão de expressão e regulação dessas enzimas durante o 

desenvolvimento embrionário in vivo e in vitro. 

Os resultados encontrados evidenciam a importância dos estudos dos 

mecanismos epigenéticos durante o desenvolvimento embrionário. Porém futuros 

estudos seriam interessantes para dar continuidade aos resultados encontrados, 

como por exemplo a posterior transferência destes embriões para receptoras e 

avaliação das taxas de prenhez. Considerando, que a eficiência da PIVE compreende 

desde suas etapas iniciais (MIV, FIV e CIV) até uma gestação a termo, a associação 

desses trabalhos de fato representaria o resultado ideal para compreender quais as 

condições de cultivo necessárias ao aprimoramento desta biotecnologia. 
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9. CONCLUSÃO 

 

Os resultados demonstram que as diferentes concentrações de SFB (0% ou 

2,5%) e tensão de O2 (5%ou 20%) durante o CIV da PIVE de embriões bovinos não 

afetam as taxas de clivagem, porém a adição de SFB resulta em maiores taxas de 

desenvolvimento de blastocistos expandidos, enquanto as diferentes tensões de O2 

não alteram essas taxas. 

O uso do SFB no meio de cultivo durante a PIVE não afeta a marca repressiva 

H3K9me2 e permissiva H3K4me2 das histonas. No entanto, a tensão de oxigênio 

durante o cultivo in vitro de embriões bovinos afetam essas marcas, com a tensão de 

20% de O2 promovendo aumento de ambas as marcas. O padrão de expressão, das 

enzimas remodeladoras dessas histonas (EHMT2, KDM4D, KDM5A e KDM1A), não 

é alterado pelas diferentes condições de cultivo, no estádio de blastocisto.  

Assim, as marcas das histonas H3K9me2 e H3K4me2 variam de acordo com 

as diferentes condições de cultivo. Essas alterações das histonas podem estar 

associadas à diferenças na regulação da transcrição, o que pode levar a uma 

alteração no desenvolvimento e consequente perda embrionária. Futuros estudos são 

necessários para determinar como essas variações na modificação de histonas, como 

em H3K9me2 e H3K4me2, podem afetar o desenvolvimento embrionário, e como 

manipular essas variações de forma a melhorar a produção in vitro de embriões. 
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