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EFEITOS DA SUBSTITUIÇÃO DO SORO FETAL BOVINO (SFB) E DA

ALBUMINA SÉRICA BOVINA (BSA) PELA OVALBUMINA (OVA) NA

PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES BOVINOS

RESUMO – O presente trabalho objetivou avaliar os efeitos da substituição do

SFB e do BSA pela OVA na PIV, por estudos nas etapas de maturação,

fecundação e cultivo in vitro. Observamos que durante a etapa de maturação, a

concentração 4mg/mL de OVA não afetou a maturação nuclear (82,66%) e a

migração de grânulos corticais (GC) para a periferia dos oócitos (54,21%), sendo,

portanto, utilizada nos experimentos subseqüentes. Foi observado que as fontes

protéicas SFB, BSA, OVA, e BSA com OVA (BO) não afetaram (p>0,05) as taxas

de maturação nuclear e migração de GC. Para a sigla dos tratamentos, as fontes

protéicas foram identificadas pelas iniciais (SFB=S, BSA=B e OVA=O). Cada

tratamento foi abreviado com a primeira letra referente à etapa de maturação, a

segunda à fecundação, e a terceira ao cultivo. Quanto às taxas de formação de

pronúcleo (PN) observamos que o grupo SO (76,67% de 2 PN) foi semelhante

(p>0,05) ao grupo controle (82,95% de 2 PN). A etapa de CIV permitiu avaliar que

os diferentes tratamentos foram semelhantes (p>0,05) quanto à taxa de clivagem.

Entretanto, quanto à taxa de produção de blastocistos, o grupo OOO (26,0%) foi

semelhante (p>0.05) aos grupos SOS (33,8%), BBB (35,8%), BOB (32%), e OBO

(33%), mas foi inferior (p<0,05) aos grupos CONT (45%) e SBS (42,8%). Quanto

à taxa de eclosão, o grupo OOO (20,4%), foi inferior (p<0,05) aos grupos CONT

(46,2%), SBS (43,4%), SOS (38,4%), BBB (41,6%), e semelhante aos grupos

BOB (28,2%) e OBO (25,4%). Concluímos que é possível produzir embriões

bovinos na ausência de SFB e/ou BSA, com a fonte protéica OVA, embora tanto a

quantidade como a qualidade dos blastocistos tenham se apresentado inferiores

em relação àqueles produzidos na presença de SFB e/ou BSA.

Palavras-chave: produção in vitro, bovino, fontes protéicas, ovalbumina.
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EFFECTS OF FETAL BOVINE SERUM (FBS) AND BOVINE SERUM

ALBUMIN (BSA) SUBSTITUTION FOR OVALBUMIN (OVA) ON IN VITRO

PRODUCTION OF BOVINE EMBRYOS

ABSTRACT - The present work aimed to evaluate the effects of FCS and BSA

substitution for OVA on in vitro production of bovine embryos, studying in vitro

maturation, fertilization, and development. For maturation, we observed that the

concentration 4mg/mL of OVA didn't affect nuclear maturation (82.66%), and

cortical granule (CG) migration (54.21%), which indicated its use in the

subsequent experiments. It was observed that the protein sources FBS, BSA,

OVA and BO didn't significantly affect (p>0.05) the rates of nuclear maturation and

CG migration. For evaluation of pronucleus (PN) formation rates, we observed that

the SO group (the first letter means the protein source for the maturation stage,

the second for the fertilization, and the third for the development), (76.67% of 2

PN) was similar (p>0.05) to the control group (82.95% of 2 PN). However, two

pronucleus formation rates in BB (56.98%), BO (39.02%), OB (37.36%) and OO

(39.24%) were different (p<0.05) from the control group (82.95% of 2 PN).

Different treatments (CONT, SBS, SOS, BBB, BOB, OOO, OBO) were similar

(p>0.05) in cleavage rates. However, regarding to blastocyst production rates, the

OOO group (26.0%) was similar (p>0.05) to the SOS group (33.8%), BBB (35.8%),

BOB (32%), and OBO (33%) groups, but it was inferior (p <0.05) compared to the

CONT (45%) and SBS (42.8%) groups. In relation to blastocyst hatching rate, the

OOO group (20.4%) was inferior (p<0.05) when compared to the CONT (46.2%),

SBS (43.4%), SOS (38.4%), BBB (41.6%) groups, and it was to BOB (28.2%) and

OBO (25.4%) groups. We concluded that it’s possible to produce bovine embryos

in the absence of FBS and/or BSA using ovalbumin (OVA) as the protein source,

even though decreased quantity and quality rates of bovine blastocysts were

observed.

Keywords: in vitro production, bovine, protein sources, ovalbumin.
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1. INTRODUÇÃO

As biotecnologias aplicadas à reprodução animal vêm causando grandes

impactos à produção animal, principalmente nas últimas duas décadas. No entanto,

até mesmo as biotécnicas mais complexas como a clonagem e a transgenia são

dependentes da técnica básica de produção in vitro (PIV) de embriões.

A PIV de embriões bovinos é uma ferramenta muito importante para o

melhoramento genético animal, desde que utilizada com critério. Sendo assim, os

avanços na bovinocultura podem ser acelerados com o uso dessa biotecnologia,

com a finalidade de maior exploração reprodutiva de animais geneticamente

superiores. Portanto, estudos na área de PIV são necessários para otimizar os

resultados, pois as pesquisas em todas as etapas, como maturação in vitro (MIV),

fecundação in vitro (FIV) e cultivo in vitro (CIV) de embriões bovinos, são

extremamente importantes para a própria evolução da biotécnica, bem como para

fornecer suporte às outras biotecnologias mais complexas e sofisticadas.

Em mamíferos, a fecundação e o desenvolvimento embrionário inicial in vivo

ocorrem nas tubas uterinas, e a principal razão de se estudar e investigar o fluido

presente no oviduto é para se obter sucesso nas técnicas de transferência de

embriões (TE) e fecundação in vitro (FIV) (LEESE et al., 2001).

Historicamente, o meio de cultivo para o desenvolvimento de embriões de

mamíferos contém soro fetal bovino (SFB) ou albumina como suplemento, na forma

de albumina sérica bovina (BSA) ou albumina sérica humana (HSA) (BAVISTER et

al., 1992; GARDNER e LANE, 1993). Assim, SFB e BSA são as fontes protéicas

mais comumente utilizadas como suplemento do meio de cultura para a produção in

vitro de embriões bovinos (MINGOTI, 2000).

As barreiras sanitárias para comercialização de embriões bovinos produzidos

in vitro são decorrentes da falta de controle dos produtos de origem animal que são

utilizados como fontes de suplementação protéica durante o processo de PIV

(BAVISTER et al., 1992).
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SFB e BSA são complexas misturas não definidas de diferentes proteínas,

possivelmente contendo vários pequenos peptídeos, substratos energéticos e fatores

de crescimento que participam no desenvolvimento embrionário (KANE e HEADON,

1980; MENEZO et al., 1982; KANE, 1985). Dessa maneira, SFB e BSA são

conhecidos por promoverem o crescimento de embriões cultivados in vitro (LEESE,

1988; PRATTEN et al., 1988).

Por outro lado, a albumina sérica bovina e o soro fetal bovino são preparados

e purificados a partir de produtos derivados sangüíneos e, conseqüentemente,

apresentam altos riscos de contaminação por patógenos, como alguns vírus: vírus do

herpes bovino 1 (BHV-1), e o vírus da diarréia bovina a vírus (BVDV) (GUERIN et al.,

1988), e príons, como o da encefalopatia espongiforme bovina (BSE) (BATT et al.,

1991; KRISHER et al., 1999). Além disso, assim como o co-cultivo, essas fontes

protéicas podem introduzir componentes tóxicos ao meio (KRISHER e BAVISTER,

1999).

Alternativas à utilização de SFB e BSA têm sido buscadas por meio da

utilização de macromoléculas sintéticas, como o álcool polivinílico (PVA) e a polivinil

pirrolidona (PVP), visando à obtenção de meios de cultura definidos. Entretanto, os

resultados obtidos são muito controversos com relação à quantidade e à qualidade

de embriões produzidos in vitro. A utilização de PVA em substituição à albumina e ao

soro fetal no meio de cultivo embrionário promoveu redução nas taxas de

desenvolvimento quando comparada aos sistemas suplementados com SFB e BSA

(TAKAHASHI e FIRST, 1992; KESKINTEPE e BRACKETT, 1996; ECKERT et al.,

1998; KRISHER et al., 1999; WRENZYCKI et al., 1999), demonstrando que o

desenvolvimento embrionário necessita de fatores encontrados no SFB ou no BSA

para diferenciação e proliferação celular (LIM et al., 1999a). Além disso, análises dos

blastocistos cultivados com PVA revelaram taxas reduzidas de metabolismo

(ECKERT et al., 1998) e conteúdo protéico (THOMPSON et al., 1998) comparado ao

cultivo contendo albumina. Além do que, o PVA não é capaz de sustentar a reação

acrossomal e a fecundação, em várias espécies (BAVISTER et al., 1992). Dessa
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maneira, Soria (2005) observou que os sistemas definidos de cultivo embrionário que

utilizaram macromoléculas sintéticas produziram baixas taxas de blastocistos.

A capacidade de maturação oocitária, fecundação e o subseqüente cultivo de

desenvolvimento de embriões, na ausência de proteínas derivadas do sangue, são

passos significativos adiante ao desenvolvimento de um sistema completamente

definido de produção in vitro de embriões, o qual pode ser avaliado e contribuir tanto

em pesquisas fundamentais, bem como em programas de produção (GARDNER et

al., 1994).

Atualmente, o principal problema em se utilizar soro fetal bovino (SFB) e

albumina sérica bovina (BSA) na produção in vitro de embriões bovinos refere-se às

barreiras sanitárias, pois essas duas substâncias, por serem produtos derivados

sangüíneos, e ainda da própria espécie bovina, representam altos riscos de

contaminação e transmissão de doenças, demonstrando ser um dos principais

fatores limitantes na comercialização desses embriões (TORNESI et al., 1993;

MILHAM et al., 1994). Dessa forma, o conhecimento sobre substâncias que exerçam

a mesma função na suplementação protéica, e que possam substituir o SFB e o BSA

nas etapas de maturação, fecundação, e cultivo faz-se necessário, pois assim será

possível diminuir ou extinguir os riscos de contaminações.

Segundo Bielansky (1998), é certo que embriões livres de patógenos podem

ser produzidos, porém ainda não estão estabelecidos os melhores métodos que

proverão esta segurança. Sendo assim, o comércio internacional de embriões PIV

pode ser mais seguro quando obtidos de doadoras com estado sanitário conhecido,

comparados àqueles produzidos por fecundação de oócitos de animais abatidos

comercialmente.

De acordo com Barlian et al. (1993), a ovalbumina é um suplemento protéico

não aparentado ao BSA, mas que também possui a capacidade de manter a

proliferação celular. Além disso, por ser de origem heteróloga (aves), os riscos de

transmissão de doenças aos bovinos são menores. Sistemas semidefinidos ou

definidos, livres de contaminantes e patógenos, poderão contribuir com

consideráveis avanços à produção in vitro de embriões bovinos.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Soro Fetal Bovino (SFB) como fonte de suplementação protéica na

produção in vitro de embriões.

A suplementação do meio de cultura com fontes protéicas de origem animal

apresentam os melhores resultados na maturação oocitária e no desenvolvimento in

vitro de embriões (CAROLAN et al., 1995; MINGOTI, 2000; VANROOSE et al.,

2001). O SFB é uma fonte protéica muito utilizada nos meios de cultura, e que

promove o aumento na produção in vitro de embriões bovinos (ALI e SIRARD, 2002).

A suplementação protéica com soro fetal bovino (SFB) é benéfica ao

desenvolvimento oocitário e embrionário in vitro. No entanto, impossibilita investigar

as necessidades nutricionais do oócito e do embrião durante as fases de

desenvolvimento, pois o SFB é composto por uma variedade de substâncias, ou

componentes indefinidos, incluindo os ácidos graxos, fatores de crescimento,

substratos energéticos, aminoácidos e vitaminas, com concentrações variáveis

dependendo do lote, remessas e fornecedores. Ainda por ser proveniente do fluido

formado pela coagulação sangüínea de bovinos, o SFB pode introduzir uma série de

componentes patogênicos nos sistemas de cultivo (BAVISTER et al., 1992;

KRISHER et al., 1999; HAN e NIWA, 2003), e ainda pode estar relacionado ao

nascimento de fetos gigantes produzidos in vitro, ou síndrome do bezerro gigante,

“large offspring syndrome” (LOS) (FARIN e FARIN, 1995).

SFB e BSA são as fontes protéicas mais comumente utilizadas como

suplemento do meio de cultura para produção in vitro de embriões bovinos

(MINGOTI, 2000). No entanto, estudos indicaram que o uso do SFB tem sido

superior ao BSA como suplemento protéico adicionado ao meio de MIV, durante a

etapa de maturação oocitária, pois foi demonstrada maior viabilidade dos oócitos e

maior expansão das células do cumulus (LEIBFRIED-RUTLEDGE et al., 1986;

SANBUISSHO e THRELFALL, 1988; ANCIOTO, 2004).
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O fluido do oviduto é o ambiente no qual ocorre a capacitação do

espermatozóide, a fecundação, o transporte embrionário e o desenvolvimento inicial.

As proteínas mais abundantes encontradas no fluido do oviduto são a albumina e a

imunoglobulina G (LEESE, 1988). In vitro, embriões de algumas espécies podem ser

cultivados durante o estádio de duas células com meio contendo fontes protéicas,

como SFB ou BSA (KANE, 1985).

Foi reportado por diversos autores, que o SFB promove efeitos benéficos na

PIV de embriões, pela presença dos fatores de crescimento e aminoácidos

(KESKINTEPE et al., 1995), substratos energéticos e vitaminas (TAKAHASHI e

FIRST, 1992), peptídeos, proteínas e citrato (KESKINTEPE et al., 1995), e

hormônios esteróides (MINGOTI et al., 1995).

A adição de SFB ao meio de maturação não influenciou a taxa de maturação

oocitária, ou seja, a porcentagem de oócitos que atingiram o estádio de MII

(metáfase II), sugerindo que a maturação nuclear pode ser um processo

independente da suplementação do meio de cultura (SUSS et al., 1988; MINGOTI et

al., 1995), entretanto influenciou durante a etapa de fecundação in vitro (MINGOTI et

al., 1995), e durante a etapa de cultivo in vitro, pois as proteínas sintetizadas na

etapa de maturação persistem e influenciam no desenvolvimento embrionário inicial

(SIRARD et al., 1998).

Oócitos imaturos cultivados in vitro são capazes de retomar a meiose e atingir

a maturação nuclear (MII), entretanto, são poucos os competentes para suportar o

desenvolvimento embrionário até a implantação. É provável que mais de um fator

seja responsável pela variação na capacidade de diferentes fontes protéicas em

darem suporte ao desenvolvimento in vitro de embriões. Diversos aspectos

relacionados ao processo de maturação in vitro dos oócitos podem interferir no

desenvolvimento embrionário, dentre eles, a deficiência na maturação citoplasmática

(LEIBFRIED-RUTLEDGE et al., 1987), como a migração inadequada dos grânulos

corticais para a periferia (DAMIANI et al., 1996), e a baixa concentração de glutationa

intracelular (DE MATOS et al., 1996).
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2.2. Histórico da Albumina - Fração Cohn / Fração V.

Com uma concentração circulante de 35–50 g/L, a albumina é o maior

componente protéico no plasma sanguíneo. A necessidade de um componente

estável como substituto de sangue, que salvaria vidas durante a Segunda Guerra

Mundial, motivou o bioquímico de Harvard, Edwin Cohn, a desenvolver métodos de

quebrar o protoplasma em seus componentes individuais. Cohn explorou a

solubilidade diferencial de proteínas de protoplasma a várias temperaturas, pH, sais

e concentrações de solventes orgânicos, para identificar cinco frações de

protoplasma humano: fibrinogênio, imunoglobulinas, transferrina, lipoproteínas, e

outros componentes que teriam significado comercial posteriormente (COHN et al.,

1947). A quinta fração produzida por esse processo foi a albumina, e por isso, essa

proteína geralmente é chamada Fração V. Este nome tem sido utilizado como

sinônimo universal para a albumina.

A metodologia original de Cohn (1947), envolveu manipulação da

concentração de etanol a baixas temperaturas, e variações de pH para se isolar a

albumina de protoplasma. Melhorias dos processos industriais logo acrescentadas

ao método de Cohn, como a diálise, troca de íons, e várias técnicas de filtração

foram importantes para aumentar a purificação. Como o protoplasma humano para

fabricar albumina era de oferta limitada e caro, então a equipe de Cohn pensou

originalmente que o processo de fracionamento pudesse ser adaptado para o

protoplasma de bovinos. Sendo assim mais econômico e disponível na indústria de

carne bovina, a albumina bovina estava isolada, e era efetiva em expansão de

volume de protoplasma, mas seu uso era potencialmente mortal em humanos.

A principal função da albumina é atuar como transportadora. As propriedades

ligantes da albumina, como proteína de transporte, incluem afinidades por ácidos

graxos, metais e íons, hormônios endógenos e substâncias exógenas ao plasma

sangüíneo.
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Para se ligar, a albumina pode exibir afinidade muito alta, mas também pode

mostrar alta taxa de dissociação sob certas condições. A afinidade é hidrofóbica,

mas também pode ser de natureza covalente ou iônica. Enquanto a prevalência de

ligantes tem pouco efeito no desempenho da albumina como um dilatador de volume

de protoplasma, os ácidos graxos podem aumentar sua estabilidade, e causar

dificuldades em aplicações de alta purificação como imunoensaios e química clínica

(JOHANSON, 1981).

A estrutura da albumina é altamente conservada entre várias espécies de

mamíferos, sendo a homologia entre BSA e albumina sérica humana (HSA) de 76%.

No entanto, as diferenças entre BSA e HSA eram grandes o bastante para fazer a

molécula perigosamente alergizante em uma porcentagem pequena de pacientes

infusos. A purificação de BSA de protoplasma bovino se tornou um método, por

conseguinte, à procura de uma aplicação, um projeto à espera do aparecimento de

diagnósticos modernos e cultura celular. Além do Fracionamento de Cohn, foram

usadas modificações para produzir alta purificação de BSA. Ainda, muitos métodos

industriais empregam o etanol ou diversos outros solventes orgânicos.

2.3. Albumina Sérica Bovina (BSA) como fonte de suplementação

protéica na produção in vitro de embriões.

Assim como o SFB, a albumina sérica bovina (BSA) é uma das fontes

protéicas mais comumente utilizadas como suplemento do meio de cultura para

produção in vitro de embriões bovinos (MINGOTI, 2000). A albumina sérica bovina,

geralmente, é utilizada como fonte de proteína em meios de cultivo e também por

promover efeitos benéficos durante o desenvolvimento embrionário com a sua

propriedade de ligação, pois dessa forma protege contra componentes tóxicos

presentes nos meios de cultura (FLOOD e SHIRLEY, 1991), também possui a

capacidade de quelar metais pesados e equilibrar o pH (MEHTA e KIESSLING,

1990), e ainda pela propriedade surfactante previne adesão de células a superfícies

plásticas e de vidro (BAVISTER, 1981; PINYOPUMINTR e BAVISTER, 1994).
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O BSA tem sido utilizado em meios de cultura como substituto do SFB.

Entretanto, meios que contém BSA, ainda que livres de ácidos graxos, livres de

globulinas e com poucas endotoxinas, são considerados semidefinidos, pois podem

conter outras proteínas e diversos contaminantes (KRISHER et al., 1999).

A albumina, normalmente, é necessária para auxiliar a capacitação

espermática e a fecundação in vitro, mas os mecanismos dessa ação ainda não são

bem compreendidos. O preparo comercial de albumina sérica é contaminado com

uma variedade de outras proteínas e compostos, sendo sua atividade biológica

variável (KANE e HEADON, 1980; FLOOD e SHIRLEY, 1991). Preparações

comerciais de albumina sérica são contaminadas com outras proteínas, bem como

com ácidos graxos e outras moléculas pequenas (KANE e HEADON, 1980; BATT e

MILLER, 1988). As pequenas moléculas contaminantes incluem fatores

embriotróficos de crescimento, os quais estimulam a divisão celular e o

desenvolvimento de mórulas e blastocistos (KANE, 1985). Até mesmo diferentes

lotes de albumina sérica bovina da mesma fonte diferem na composição,

especialmente no que se relaciona aos valores de ácidos graxos (CHEN, 1966),

promotores e fatores de crescimento, e à capacidade de dar suporte ao

desenvolvimento embrionário, em várias espécies (KANE, 1985).

Nos estudos realizados por Eckert e Niemann (1995), a formação de

pronúcleo foi retardada em meio com ausência de suplementação protéica,

indicando que o BSA é necessário para regular a fecundação in vitro, mas em

condições experimentais, a suplementação protéica não foi necessária para a

maturação e para o desenvolvimento in vitro até o estádio de blastocisto. No entanto,

Ali e Sirard (2002) reportaram que o BSA afetou a maturação oocitária, pois causou

atraso no início da meiose, e também alterações no desenvolvimento embrionário,

diminuindo a capacidade de desenvolvimento aos estádios de mórula e blastocisto,

embora tenha sido observado efeito estimulatório a blastulação.
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Visconti et al. (1995) executaram diferentes testes e ensaios para determinar

quais fatores eram necessários para: capacitação espermática, reação acrossomal e

capacidade de formação de pronúcleo. Na ausência de BSA, eles descobriram que a

proteína de fosforilação da tirosina 95/116 hexoquinase era limitada e que à medida

que a concentração de BSA era aumentada, a intensidade da proteína de

fosforilação de tirosina aumentava, revelando o valor máximo perto de 3 mg/mL de

BSA. O BSA pode ser considerado um componente variável do meio de MIV visto

que a preparação comercial apresenta um produto quimicamente impuro. Por essa

razão, qualquer meio de maturação contendo BSA comercial não pode ser

considerado definido quimicamente (KANE, 1987). In vivo, uma das principais

funções do BSA é servir como transportador de nutrientes (JOHANSON, 1981).

2.4. Macromoléculas quimicamente definidas utilizadas na produção in

vitro de embriões.

Foi relatado que o SFB e BSA podem ser substituídos por macromoléculas

sintéticas, como a polivinil pirrolidona (PVP) ou álcool polivinílico (PVA) em cultivo

inicial de embriões de hamster (KANE e BAVISTER, 1988), coelho (KANE, 1985), e

camundongo (ZHANG e ARMSTRONG, 1990). No entanto, possuem resultados

controversos, e foi reportado que a formação do pronúcleo foi retardada, quando o

meio de fecundação continha PVA (ECKERT e NIEMANN, 1995).

Devido às possíveis contaminações por patógenos (vírus e príons), além dos

efeitos tóxicos em meios de cultura com adição de fontes protéicas de origem

sangüínea, tem sido proposta e preconizada a substituição de SFB e BSA por

macromoléculas quimicamente definidas, ou macromoléculas sintéticas

(THOMPSON, 1999; 2000).
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Meios de cultura definidos são essenciais para a compreensão das

necessidades nutricionais de oócitos e embriões (LIU e FOOTE, 1995; GANDHI et

al., 2000), bem como para o estudo de substâncias adicionadas ao meio de cultura,

que poderão promover incremento e melhoria nos índices da biotécnica de PIV de

embriões (GESHI et al., 2000). No entanto, embriões cultivados em meios totalmente

definidos, apresentaram bloqueio no desenvolvimento (CAMOUS et al., 1984),

redução da viabilidade, em comparação aos cultivados em meios suplementados

com SFB e BSA (WRIGHT e BONDIOLI, 1981; PINYOPUMMINTR e BAVISTER,

1994; KIM et al., 1996; KESKINTEPE e BRACKETT, 1996).

Segundo Uto e Yamahama (1996), o PVA, macromolécula sintética, é uma

alternativa razoável para substituir o BSA na fecundação in vitro, e apresenta um

lento progresso no sistema para obtenção de um bom modelo de estudo dos

diversos passos da ativação espermática. De acordo com o mesmo autor, foi

possível obter taxas equivalentes de maturação em oócitos bovinos submetidos a

meio definido comparado às condições de maturação padrão com soro. Além disso,

o desenvolvimento embrionário subseqüente é melhorado após maturação na

ausência de soro (GARDNER et al., 2001).

De acordo com os resultados de Eckert e Niemann (1995), a presença ou a

ausência de proteína na maturação e/ ou no meio de cultivo não afetou

significativamente o desenvolvimento in vitro até o estádio de mórula ou blastocisto.

Já Thompson (1999) observou que o nível de proteína total e a utilização de

substratos energéticos são baixos em blastocistos cultivados em meio suplementado

com PVA, quando comparado àqueles cultivados em meio suplementado com SFB

ou BSA. Dessa forma, o PVA não tem sido muito empregado como suplemento em

meios de cultura, pois a habilidade de desenvolvimento adquirida pelo oócito durante

o processo de maturação é originário, em grande parte, pela síntese de proteínas

que ocorre nas primeiras etapas do desenvolvimento (SIRARD et al., 1998).
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Outros autores reportaram que os meios completamente definidos, livres de

proteínas, e suplementados com álcool polivinílico (PVA) ou polivinil pirrolidona

(PVP) apresentam baixas taxas de desenvolvimento, e resultados críticos quanto à

viabilidade, número de células e taxas de prenhez, quando comparados aos

resultados obtidos com os meios indefinidos ou semidefinidos, suplementados com

SFB e BSA (KESKINTEPE e BRACKETT, 1996). Enquanto que os sistemas

semidefinidos, contendo BSA nas etapas de MIV, FIV e CIV, resultam em

desenvolvimento e taxa de eclosão semelhantes aos que utilizam SFB (GANDHI et

al., 2000).

2.5. Definição, classificação e propriedades das proteínas.

Proteína é uma macromolécula cujos monômeros são �-aminoácidos. As

proteínas são constituintes dos tecidos biológicos, e muitas funcionam como

enzimas. As proteínas são classificadas quanto à estrutura molecular em:

- Proteínas simples ou homoproteínas: são constituídas somente por

aminoácidos.

- Proteínas complexas, conjugadas ou heteroproteínas: apresentam a cadeia

de aminoácidos ligada a um radical diferente, ou seja, um grupo prostético.

Dependendo do grupo prostético, as proteínas podem ainda ser classificadas em:

glicoproteínas, cromoproteínas, fosfoproteínas ou nucleoproteínas (NORTH, 1979).

2.6. Ovalbumina (OVA).

A ovalbumina ou albumina do ovo de galinha é uma albumina pertencente à

classe das albuminas solúveis, proveniente da coagulação de proteínas. Há diversas

albuminas, como: albuminas de tecidos animais, miogênio muscular, albumina sérica

ou sangüínea, lactalbumina do leite, além de albuminas vegetais.
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A separação da ovalbumina, assim como das albuminas séricas, ou outras

proteínas sangüíneas, é realizada por eletroforese ou precipitações fracionadas com

vários sais (BAHR e JOHNSON, 1991).

A OVA é a maior proteína constituinte da parte branca do ovo, ou seja, da

clara. Participa com 54% da constituição de toda a porção branca do ovo, juntamente

com os outros constituintes: ovomucóide (11%), ovotransferrina (13%), lisozima

(3,5%), além de globulina e avidina. Possui aproximadamente 3% de carboidratos

(BESLER e MINE, 1999).

A OVA é considerada uma fosfoproteína (o grupo prostético é o ácido

fosfórico) com 386 aminoácidos (44kD) com um N ligante à cadeia de

oligossacarídeos, sendo a síntese de OVA estimulada pelo estrógeno (BAHR e

JOHNSON, 1991).

A porção branca do ovo, que é a substância gelatinosa protetora que envolve

a gema (porção amarela), consiste de albumina dissolvida em água (BIOGRAPHIES

CHEMISTRY, 2001).

A ovalbumina é uma das 30 proteínas diferentes que formam o albume, e

contém todos os aminoácidos essenciais. Acredita-se que a formação do albume de

aves esteja sob controle hormonal (hormônios estrogênicos, androgênicos e

progesterônicos), mecânico e nervoso fazendo com que as células glandulares do

magno (também chamada glândula albuminífera nas aves) secretem e depositem os

extratos sobre a gema, que, no seu trajeto, gira sobre seu eixo. O ovo em formação

percorre o magno em cerca de 3 horas (BURKE, 1996).

Enquanto a ovalbumina apresenta classificação quanto à função biológica de

proteína de armazenagem (depósito protéico da porção branca do ovo de aves), as

albuminas séricas apresentam a função de proteínas de transporte (como o

transporte de ácidos graxos no sangue, manutenção das relações osmóticas entre o

sangue circulante e os espaços teciduais). Enquanto a OVA possui peso molecular

(medido por ultracentrifugação) de 45,0, coeficiente de difusão de 7,76 e coeficiente

de sedimentação de 2,85, a albumina sérica apresenta 69,0, 5,94 e 4,6,

respectivamente (NEURATH, 1965).
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2.7. Produção in vitro de embriões bovinos.

A PIV é considerada como a terceira geração de biotecnologias da reprodução

animal (THIBIER et al., 1992). Para muitas espécies de mamíferos, como os bovinos,

embriões podem ser rotineiramente produzidos em laboratório até o estádio de

blastocisto utilizando as técnicas de maturação in vitro de oócitos (MIV), seguido da

fecundação in vitro (FIV) e posterior cultivo in vitro (CIV), ou de desenvolvimento.

2.7.1. Maturação in vitro.

A capacidade de oócitos mamíferos em maturar in vitro está correlacionada

com a atividade ovariana, o crescimento folicular e a presença ou ausência de

células do cumulus, formando o complexo cumulus-oócito (COC), sendo esse último,

necessário para o transporte de energia e a promoção da maturação no oócito

bovino. A presença de células do cumulus circundando os oócitos parece ser mais

importante para a maturação in vitro que até mesmo a atividade ovariana ou o

tamanho folicular (SATO et al., 1977; FUKUI e SAKUMA, 1980). A maturação de

oócitos advindos de folículos com vários tamanhos dependem de diferentes

exigências nutricionais in vitro, pois estão em diferentes estádios de desenvolvimento

(HAIDRI e GWATKIN, 1973).

A etapa de maturação in vitro possui grande influência no êxito da PIV.

Durante este período devem ocorrer a maturação nuclear e citoplasmática do oócito,

tornando-o apto a suportar o desenvolvimento embrionário. De acordo com Gordon

(1994), os oócitos retomam a meiose espontaneamente em meio de cultivo

apropriado. Durante o processo de desenvolvimento folicular, os oócitos passam por

fases de crescimento, e no estádio dictiáteno adquirem a habilidade de sofrer

redução meiótica, ou seja, adquirem competência para completar o processo

meiótico (TSAFRIRI, 1985; LONERGAN et al., 1999).
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Durante a maturação meiótica ocorrem diversas alterações nucleares e

citoplasmáticas, incluindo a quebra da vesícula germinativa (GVBD), a condensação

dos cromossomos, a extrusão do primeiro corpúsculo polar (CP) e a formação do

fuso meiótico (WITTMANN et al., 2001).

Os meios de cultura e suas suplementações são fundamentais no sistema de

maturação in vitro. Muitos estudos têm examinado seus efeitos sobre o potencial de

desenvolvimento de embriões bovinos, favorecendo a produção de blastocistos

(HAWK e WALL, 1994; LIU e FOOTE, 1995; PINYOPUMMINTR e BAVISTER, 1996).

Entretanto, alguns problemas atribuídos à maturação oocitária in vitro podem ser

observados, entre eles, a deficiência de maturação citoplasmática. Ainda que oócitos

cultivados in vitro apresentem, na sua maioria, maturação nuclear (Metáfase II),

podem apresentar deficiências na maturação citoplasmática (LEIBFRIED-

RUTLEDGE et al., 1987).

O processo de maturação in vitro de oócitos bovinos completa-se,

aproximadamente, após 18 a 22 horas do início da MIV, e a maturação

citoplasmática, aproximadamente, após 24 horas. Diversos fatores biológicos atuam

de forma conjunta na preparação do oócito imaturo para que este se torne

competente e passível de posterior desenvolvimento embrionário (YANG et al.,

1998).

A maturação citoplasmática é considerada um processo de alterações

estruturais e biológicas no gameta feminino, para que essa célula seja capaz de

suportar os eventos da fecundação e do início do desenvolvimento. Algumas dessas

mudanças incluem a redistribuição das organelas citoplasmáticas, entre elas, os

grânulos corticais (GC), as mitocôndrias, o complexo de Golgi e o retículo

endoplasmático (DULCIBELLA et al., 1990). Em mamíferos, a migração dos grânulos

corticais para a periferia do oócito é um importante indício de maturação

citoplasmática e tem sido utilizado como critério para avaliar a maturação e a

organização citoplasmática do oócito (DAMIANI et al., 1996; CARNEIRO et al.,

2002).
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Segundo Sirard (2001), o padrão de distribuição dos grânulos corticais pode

ser utilizado na avaliação da maturação citoplasmática, já que essa migração dos

GC para a periferia do oócito está associada à reorganização das organelas

citoplasmáticas, bem como às alterações celulares que ocorrem, como o

reposicionamento das mitocôndrias para a porção central no oócito, e modificações

em número, tamanho e/ ou posição das demais organelas. Os GC são grânulos

secretórios, capazes de promover o endurecimento da zona pelúcida (CHERR, et al.,

1988), estão associados com um segmento do retículo endoplasmático liso, e após o

início de maturação do oócito, ocorre um aumento do número de GC, principalmente

após a ruptura da vesícula germinativa (GVBD) (CRAN, 1989).

Os grânulos corticais (GC) são responsáveis por auxiliar no bloqueio à

polispermia (LIU et al., 2003). A liberação do conteúdo desses grânulos provoca uma

reorganização extensa da ZP e /ou reação cortical da superfície vitelina, resultando

em alterações bioquímicas, e também na liberação de enzimas que provocam o

endurecimento da ZP e a inativação dos receptores espermáticos (ZP3) (FAIR et al.,

1997).

De acordo com Wolf (2005), independentemente do meio utilizado na MIV de

oócitos bovinos, o sistema de cultivo de desenvolvimento com 5% de O2 produziu

blastocistos com melhor qualidade proporcional massa celular interna (MCI):

trofoblasto (TF), mas com maior quantidade de células em apoptose na região da

MCI e no embrião total, em comparação ao cultivo de desenvolvimento com 20% de

O2.

Segundo Avelino (2004), a utilização de diferentes suplementos com

antioxidantes no meio de maturação in vitro de oócitos bovinos, apesar de,

geralmente não afetar a taxa de maturação nuclear (estádio de progressão nuclear),

pode alterar a taxa de maturação citoplasmática avaliada pela distribuição dos

grânulos corticais, bem como promover alterações na síntese de glutationa

intracelular.
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2.7.2. Fecundação in vitro.

A etapa de fecundação consiste no momento em que o espermatozóide

fecunda o oócito maturo, promovendo elevações transitórias de cálcio livre

intracelular, o que resulta na retomada da meiose e, posteriormente, na formação

dos pronúcleos (KUPKER et al., 1998). A fecundação é um processo complexo que

resulta na união de dois gametas, promovendo a restauração do número de

cromossomos para o começo do desenvolvimento de um novo indivíduo (GORDON,

1994).

Os eventos iniciais da ativação se dividem em nucleares: retomada da

meiose, transição anáfase – telófase, extrusão do segundo corpúsculo polar (CP); e

citoplasmáticos, como a exocitose dos grânulos corticais GC), com conseqüente

endurecimento da zona pelúcida (ZP) e bloqueio à polispermia (LIU et al., 2003).

A albumina sérica, usualmente albumina sérica bovina (BSA), dentre muitas

funções, durante a etapa de fecundação in vitro (FIV), no momento da capacitação in

vitro, tem a função de promover a remoção do colesterol da membrana plasmática

do espermatozóide. Essa remoção é também essencial na regulação da sinalização

intracelular que ocorre durante a capacitação espermática (ZENG et al., 1995).

Segundo Saeki et al. (1997), a formação dos pronúcleos ocorre em

aproximadamente 7h após inseminação dos oócitos, já de acordo com Lim et al.

(1999b), isso ocorre após 8 horas, e ainda de acordo com Méo Niciura (2005), os

pronúcleos aparecem pela primeira vez após 12h da inseminação dos oócitos.

Em zigotos bovinos, é possível diferenciar o pronúcleo (PN) feminino do

masculino por coloração e pelo tamanho entre 14 e 18h após a inseminação (hpi)

dos oócitos, enquanto que a singamia dos pronúcleos ocorre aproximadamente a

partir das 24hpi (MÉO NICIURA, 2005).
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2.7.3. Desenvolvimento e Viabilidade Embrionária.

O sistema de desenvolvimento in vitro de embriões não apresenta a mesma

eficiência que o sistema in vivo (VAN SOOM et al., 1997). Estudos comparativos

entre embriões produzidos in vitro e in vivo mostram importantes diferenças na

morfologia, na estrutura, na bioquímica, no metabolismo e na expressão de genes,

que podem levar a menor capacidade de desenvolvimento embrionário in vitro

(KNIJN, et al., 2003).

Embriões derivados do sistema de produção in vitro, apresentam menores

taxas de clivagem e assincronias na formação dos pronúcleos, masculino e feminino.

Durante o cultivo, a taxa de desenvolvimento e o número de núcleos dos blastocistos

produzidos in vitro é menor que dos blastocistos produzidos in vivo, e tem resultado

em menores taxas de prenhez (VAN WAGTENDONK-DE LEEUW et al., 2000).

No sistema de produção in vitro de embriões, vários parâmetros influenciam o

desenvolvimento e a viabilidade embrionária, entre eles, as condições de cultivo dos

oócitos durante o processo de maturação. Os meios de maturação e seus

suplementos podem atuar de forma benéfica ou não no desenvolvimento embrionário

(BRISON e SCHULTZ, 1997; KRISHER e BAVISTER, 1998).

A atmosfera gasosa é uma importante variável a ser considerada

principalmente na etapa de CIV, pois o estresse oxidativo provocado por altas

concentrações de O2 pode influenciar na qualidade e na expressão gênica dos

embriões, principalmente de genes que regulam a apoptose. A atmosfera in vivo

normalmente encontrada em oviduto de mamíferos varia entre 5 a 8% de O2,

portanto, in vitro, as altas concentrações de O2, cerca de 20%, na mistura gasosa

exercem efeitos deletérios sobre o desenvolvimento embrionário (BAVISTER, 1995;

FUKUI et al., 1999).

A redução da concentração de O2 para, aproximadamente, 5% durante o CIV

pode reduzir a presença de radicais livres de oxigênio e diminuir os efeitos deletérios



18

no DNA durante o desenvolvimento embrionário, e resultar em maiores taxas de

produção de blastocistos, com maiores quantidades de células (TAKAHASHI et al.,

2000).

A contagem do número de células em blastocistos é um dos parâmetros mais

utilizados para caracterizar a qualidade embrionária in vitro. Durante o processo de

desenvolvimento de embriões pré-implantação, as células embrionárias se

diferenciam em trofoblasto (TF) ou massa celular interna (MCI). O TF é composto por

células externas do blastocisto que originam as membranas extra-embrionárias,

enquanto que as células da MCI originam o feto e contribuem em parte, para a

formação das membranas extra-embrionárias (NEUBER et al., 2002). O

desenvolvimento fetal normal é dependente do número de células totais do embrião

(LANE e GARDNER, 1997), e o estabelecimento de uma proporção adequada entre

MCI:TF é considerada essencial para assegurar a viabilidade embrionária

(FLEMING, 1987).

A técnica de coloração diferencial por fluorocromo possibilita determinar a

contagem das células da MCI e TF (IWASAKI et al., 1990). Embora não se tenha um

parâmetro ideal para essa razão, tem-se adotado os valores de uma célula da MCI

para duas de TF (AVELINO, 2004).

O desenvolvimento de um meio de cultivo livre de soro para embriões de

animais domésticos é altamente desejável para facilitar estudos do desenvolvimento

embrionário inicial e para aumentar a eficiência dos procedimentos de MIV e FIV

(GARDNER et al., 1994).
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivos gerais

• Estudar os efeitos da substituição de proteínas derivadas sangüíneas da

espécie bovina (SFB e BSA) pela ovalbumina, nas etapas de maturação,

fecundação e cultivo no sistema de produção in vitro (PIV) de embriões

bovinos.

3.2. Objetivos específicos

• Estabelecer e definir qual a concentração adequada de ovalbumina a ser

utilizada nas etapas de MIV, FIV e CIV.

• Avaliar a influência da ovalbumina na maturação nuclear e na migração de

grânulos corticais em oócitos bovinos.

• Analisar a capacidade de fecundação dos espermatozóides em meio

contendo ovalbumina pela identificação dos pronúcleos masculino e feminino.

• Verificar os efeitos da ovalbumina nas etapas de maturação, fecundação e

cultivo in vitro e suas conseqüências no desenvolvimento embrionário in vitro

(taxa de clivagem, taxa de produção de blastocistos e taxa de eclosão).

• Avaliar o desenvolvimento embrionário e a qualidade dos embriões

produzidos in vitro por coloração diferencial e contagem do número de células

da massa celular interna (MCI), células do trofoblasto (TF) e células totais.
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4. HIPÓTESE

A ovalbumina pode ser utilizada como fonte de suplementação protéica

substituta ao SFB e BSA nas etapas de MIV, FIV e CIV de embriões bovinos, não

alterando as taxas de maturação oocitária, formação de pronúcleos, clivagem,

produção de blastocistos, eclosão, bem como número de células da MCI, TF e

células totais.

5. MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi realizado no Laboratório de Produção in vitro de embriões do

Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Reprodução Animal da

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV), Universidade Estadual

Paulista – UNESP, Câmpus de Jaboticabal, durante o período de agosto de 2005 a

novembro de 2006.

Para a realização dos experimentos foram utilizados ovários de fêmeas

bovinas abatidas em frigoríficos localizados em Sertãozinho SP, e Taquaritinga, SP,

cidades vizinhas a Jaboticabal.

5.1. Experimento I: Influência da concentração de ovalbumina na

maturação nuclear e na migração de grânulos corticais em oócitos

bovinos.

Neste experimento; avaliaram-se os efeitos da substituição do soro fetal

bovino (SFB) por diferentes concentrações de ovalbumina (OVA) na maturação

nuclear quanto ao estádio de progressão nuclear, e na maturação citoplasmática,

quanto à distribuição dos grânulos corticais (GC), por representar um indício de

maturação citoplasmática. Foi realizada a padronização da concentração adequada

de ovalbumina, a qual foi utilizada nos experimentos seguintes.
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5.1.1. Obtenção, seleção e maturação in vitro de oócitos bovinos.

Ovários bovinos obtidos em abatedouro foram transportados ao laboratório,

em solução salina a 28-32ºC, e seus folículos antrais (com diâmetro de 3 a 7mm)

foram aspirados com auxílio de seringas (20 mL) com extremidade de agulha (18-G).

O fluido folicular aspirado foi transferido para tubo cônico de 50mL e decantado por

15min para a separação dos oócitos. Posteriormente, o sedimento foi transferido

para placa de Petri e visualizado em microscópio estereoscópico, com aumento de

20 a 80 X.

Foram selecionados para a maturação, oócitos de cumulus compacto, com

pelo menos, três a quatro camadas de células do cumulus, e ooplasma de

granulação uniforme.

Os oócitos aspirados foram selecionados segundo Loos et al. (1991), onde:

a) Grau I: revestimento com multicamadas de cumulus compacto, ooplasma

homogêneo e complexo cumulus-oócito claro e transparente;

b) Grau II: revestimento com 3 a 5 camadas de cumulus compacto, ooplasma

homogêneo ou com regiões escuras na periferia;

c) Grau III: pouco revestimento de células do cumulus (1 a 3 camadas) e

ooplasma irregular com picnose;

d) Grau IV ou atrésico: cumulus expandido com células escuras e em grumos, e

complexo cumulus-oócito escuro e irregular;

e) Desnudo: sem camadas do cumulus e com ooplasma uniforme ou com

granulações.

Os oócitos selecionados, de grau I, II e III (Figura 1a e a1), foram divididos

igualmente em quatro grupos, lavados duas vezes em meio de lavagem

(suplementado de acordo com o respectivo meio de maturação), uma vez em meio

de maturação, correspondente ao grupo experimental, e distribuídos em número de

20 a 25 oócitos por microgota (100�L), sob óleo mineral (Dow Corning 200 Fluid

50CST), com meio de maturação específico para cada tratamento, como descrito a

seguir.
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A distribuição, aleatória entre os quatro grupos experimentais, foi seguida de

cultivo em incubadora à temperatura de 38,5oC com 5% de CO2 em ar e umidade

saturada, durante 24h.

Os oócitos foram maturados in vitro (MIV) em meio TCM 199 com sais de

Earle (Gibco 31.100; Grand Island, NY, EUA) suplementado de acordo com os

tratamentos: Controle (10% SFB; Crypion®) ou OVA (Inlab® Cód.1860; nas

concentrações: 2, 4 e 6mg/mL OVA) de acordo com a Tabela 1, e 1,0µg/mL de FSH

(Pluset®, Calier), 50UI/mL de hCG (Profasi®, Serono), 1,0µg/mL de estradiol (Sigma

E-2758), 0,2mM de piruvato de sódio (Biochemical 44094) e 83,4µg/mL de amicacina

(Biochimico).

Tabela 1. Apresentação esquemática dos tratamentos utilizados na etapa de
maturação in vitro de oócitos bovinos (Experimento I).

Maturação –MIV Suplementação

Controle SFB (10%)

OVA 2 OVA (2mg/mL)

OVA 4 OVA (4mg/mL)

OVA 6 OVA (6mg/mL)

SFB = soro fetal bovino; OVA = ovalbumina.



23

Figura 1. Aspecto morfológico dos COCs e oócitos bovinos selecionados para a
maturação in vitro. (a) e (a1) Oócitos antes da MIV. (b) e (b1) Oócitos com
expansão das células do cumulus, após 24 h de maturação in vitro.

5.1.2. Avaliação da maturação oocitária.

A maturação oocitária foi avaliada pelo estádio da progressão nuclear

(maturação nuclear, para o estádio de MII), e pela migração dos grânulos corticais

(GC) para a periferia da membrana citoplasmática (indício de maturação

citoplasmática). Para a coloração dos GC foi utilizada a metodologia descrita por

Cherr et al. (1988) com modificações (AVELINO, 2004).

Após maturação por 24h (Figura 1b e b1), foi realizada a remoção das células

do cumulus (Figura 2a e a1), com 0,2% de hialuronidase (Hyalozima®, Aspen) em

PBS livre de Ca2+, com 0,1% de álcool polivinílico (PVA; Sigma P-8136), e a

remoção da zona pelúcida (Figura 2b e b1) com pronase (0,5% em PBS) por 3min e

depois em solução ácida (PBS pH 2,5) por 10 seg, à temperatura ambiente.

a b

b1a1
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Posteriormente à remoção da ZP, os oócitos foram fixados em 3% de

formaldeído (Mallinckrodt 5016), em tampão salina fosfato (PBS), por 30min à

temperatura ambiente, e incubados a 4ºC durante a noite, em solução de bloqueio –

SB [PBS com 1mg/mL de albumina sérica bovina (BSA; Sigma A-6003), 100mM de

glicina (Plusone 17-1323-01) e 0,2% de azida de sódio (Sigma S-2002)].

Figura 2. Aspecto morfológico de oócitos bovinos após a remoção das células do
cumulus e durante a etapa de remoção da zona pelúcida (ZP). (a) e (a1)
Oócitos com ausência das células do cumulus e com a presença da ZP
(Seta). (b) e (b1) Oócitos com ZP removidas (Seta).

a b

a1 b1
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Para a permeabilização, os oócitos foram tratados por 15 min a 38ºC em

solução de bloqueio (SB) acrescida de 0,1% de Triton X-100 (USB 22686).

Posteriormente, foram incubados em 10µg/mL de Lens culinaris aglutinina conjugada

a isotiocianato de fluoresceína (FITC-LCA); esta lecitina se liga especificamente à α-

D-manose presente nos GC. Em seguida, os oócitos foram lavados 3 vezes em SB,

corados com 10 µg/mL de Hoechst 33342 em SB por 10 minutos, lavados

novamente em SB, montados em lâminas e visualizados em microscópio de

epifluorescência (Olympus – IX-FLA-70, Tóquio, Japão). Em cada grupo

experimental, os oócitos foram avaliados quanto à maturação nuclear pela

progressão meiótica (excitação 330-385nm e emissão 420-490nm para o Hoechst) e

quanto à maturação citoplasmática pela distribuição dos grânulos corticais (excitação

460-490nm e emissão 515nm, para o FITC).

Os oócitos foram classificados quanto à maturação nuclear pelo estádio de

progressão nuclear, e foram considerados maturos quando no estádio de MII.

Quanto à maturação citoplasmática, os oócitos foram classificados de acordo com a

distribuição dos GC, sendo considerados imaturos aqueles com GC dispostos em

“clusters” distribuídos por todo o citoplasma; parcialmente maturos ou em transição,

os oócitos com GC migrando para a periferia; e maturos os oócitos com GC

dispostos na periferia de forma homogênea; de acordo com a classificação de

HOSOE e SHIOYA (1996) e MÉO (2002).

Após o estabelecimento da melhor concentração da ovalbumina, essa foi

adotada nos experimentos seguintes.

5.2. Experimento II: Avaliação da influência da ovalbumina como

suplemento protéico na maturação in vitro de oócitos bovinos.

Neste experimento; avaliou-se a influência da substituição do soro fetal bovino

(SFB) e da albumina sérica bovina (BSA) pela ovalbumina (OVA) na maturação

nuclear quanto ao estádio de progressão nuclear, e na maturação citoplasmática,

quanto à distribuição dos grânulos corticais (GC).
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5.2.1. Obtenção, seleção e maturação in vitro dos oócitos bovinos.

A metodologia para obtenção, seleção e maturação in vitro dos oócitos

bovinos foi desenvolvida como anteriormente, descrita no item 5.1.1., com exceção

da suplementação protéica utilizada na etapa de MIV.

Os oócitos foram maturados in vitro (MIV) em meio TCM 199 com sais de

Earle (Gibco 31.100), suplementado de acordo com os tratamentos: SFB (10% SFB;

Crypion®), BSA (Inlab®; 4mg/mL BSA), OVA (Inlab®; 4mg/mL OVA) ou BO (2mg/mL

BSA + 2mg/mL OVA), conforme a Tabela 2, e 1,0µg/mL de FSH (Pluset®, Calier),

50µg/mL de hCG (Profasi®, Serono), 1,0µg/mL de estradiol (Sigma E-2758), 0,2mM

de piruvato de sódio (Biochemical 44094) e 83,4µg/mL de amicacina (Biochimico),

durante 24h à temperatura de 38,5ºC e atmosfera de 5% de CO2 em ar.

Tabela 2. Apresentação esquemática dos tratamentos utilizados na etapa de
maturação in vitro de oócitos bovinos (Experimento II).

Maturação –MIV Suplementação

Controle SFB (10%)

BSA BSA (4mg/mL)

OVA OVA (4mg/mL)

BO BSA (2mg/mL) e OVA (2mg/mL)

SFB = soro fetal bovino; BSA = albumina sérica bovina; OVA = ovalbumina;
BO = BSA + OVA

5.2.2. Avaliação da maturação oocitária.

A metodologia para avaliação dos oócitos bovinos maturados sob diferentes

suplementos protéicos (SFB, BSA, OVA ou BSA+OVA) foi desenvolvida como

descrito anteriormente no item 5.1.2.
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5.3. Experimento III: Avaliação da influência da ovalbumina como

suplemento protéico na fecundação in vitro.

Neste experimento avaliou-se a influência da substituição da albumina sérica

bovina (BSA) pela ovalbumina (OVA) na etapa de fecundação in vitro de oócitos

bovinos, através da identificação e da visualização de pronúcleos masculino e

feminino.

5.3.1. Obtenção, seleção e maturação in vitro dos oócitos bovinos.

A metodologia para obtenção, seleção e maturação in vitro dos oócitos

bovinos foi desenvolvida como anteriormente, descrita no item 5.1.1., com exceção

da suplementação protéica utilizada na etapa de MIV.

Os oócitos foram maturados in vitro (MIV) em meio TCM 199 com sais de

Earle (Gibco 31.100), suplementado de acordo com os tratamentos: SFB (10% SFB),

BSA (4mg/mL BSA) ou OVA (4mg/mL OVA), e 1,0µg/mL de FSH (Pluset®, Calier),

50µg/mL de hCG (Profasi®, Serono), 1,0µg/mL de estradiol (Sigma E-2758), 0,2mM

de piruvato de sódio (Biochemical 44094) e 83,4µg/mL de amicacina (Biochimico),

durante 24h à temperatura de 38,5ºC e atmosfera de 5% de CO2 em ar.

5.3.2. Fecundação in vitro (FIV) dos oócitos bovinos.

Os oócitos maturados in vitro sob os diferentes suplementos protéicos (SFB,

BSA ou OVA), foram divididos aleatoriamente pela metade, para formação de seis

tratamentos (Tabela 3) durante o processo de fecundação in vitro.

A fecundação in vitro (FIV) foi realizada após 24h de MIV, em gotas, cobertas

por óleo mineral, de 100µL de meio TALP-FIV [meio TALP com 30µg/mL de heparina

(Sigma H-3149), 18µM de penicilamina (Sigma P 4875), 10µM de hipotaurina (Sigma

H-1384) e 1,8µM de epinefrina (Sigma E-4250)], com 0,2mM de piruvato, 83,4µg/mL
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de amicacina e suplementado de acordo com os tratamentos: 6mg/mL de BSA, ou

6mg/mL de OVA.

O sêmen, congelado em palhetas de 0,5 mL, foi aquecido em água a 35oC por

30seg e preparado por centrifugação em gradiente de Percoll (Sigma P-4937), de 45

e 90%, a 900xg por 30min, em meio TALP-sêmen [meio TALP com 10mM de hepes

ácido (J.T. Baker 4018-01)].

Foram recuperados 30µL do sedimento, que foram avaliados quanto à

concentração e a motilidade espermática. A concentração final foi ajustada para 25 x

106 espermatozóides móveis/mL com meio TALP-FIV sob óleo mineral.

Posteriormente, 8µL do sêmen diluído foram adicionados às gotas contendo de 20 a

25 oócitos, obtendo-se a concentração final de 2 x 105 espermatozóides vivos/gota

(2 x 106/mL), resultando em 8-10 x 103 de espermatozóides por oócito. O período de

co-incubação foi de 18 a 20h, em incubadora à temperatura de 38,5, 5% de CO2 em

ar e umidade saturada.

Figura 3. Aspecto morfológico dos COCs, oócitos e prováveis zigotos. (a) Oócitos
com expansão das células do cumulus, após 24 h de MIV. (b) Prováveis
zigotos após 18 a 20 h de FIV.

a b
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Tabela 3. Apresentação esquemática dos tratamentos utilizados nas etapas de
maturação e fecundação in vitro de oócitos bovinos (Experimento III).

Grupos Maturação –MIV Fecundação – FIV

CONT SFB (10%) BSA(6mg/mL)

SO SFB (10%) OVA (6mg/mL)

BB BSA (4mg/mL) BSA (6mg/mL)

BO BSA (4mg/mL) OVA (6mg/mL)

OB OVA (4mg/mL) BSA (6mg/mL)

OO OVA (4mg/mL) OVA (6mg/mL)

SFB = soro fetal bovino; BSA = albumina sérica bovina; OVA = ovalbumina.

5.3.3. Avaliação da formação de pronúcleos.

Dezoito a vinte horas após o início FIV, os possíveis zigotos (Figura 3b)

tiveram as células do cumulus removidas por sucessivas pipetagens, posteriormente

foram lavados em PBS com 2% de BSA, e corados com 10 µg/mL Hoechst 33342

em TCM-199 Hepes por 10 min, colocados entre lâminas e lamínulas, e avaliados

quanto à presença de pronúcleos, e quanto ao número de PN, em microscópio de

epifluorescência (excitação de 330-385nm e emissão de 420-490nm).

5.4. Experimento IV: Avaliação dos efeitos da ovalbumina nas etapas de

maturação, fecundação e cultivo in vitro e sua conseqüência no

desenvolvimento embrionário in vitro.

Neste experimento, foi avaliada a influência da ovalbumina nas diversas

etapas da PIV (Produção in vitro) de embriões, desde a MIV, a FIV e o CIV, sob

diferentes suplementos protéicos e diferentes combinações, pela análise da taxa de

clivagem, taxa de produção de blastocisto, taxa de eclosão, número de células da

massa celular interna e trofoblasto, e número total de células dos blastocistos.
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5.4.1. Obtenção, seleção e maturação in vitro dos oócitos bovinos.

A metodologia para obtenção, seleção e maturação in vitro dos oócitos

bovinos foi desenvolvida como anteriormente, descrita no item 5.3.1.

5.4.2. Fecundação in vitro (FIV).

A metodologia para fecundação in vitro foi desenvolvida como descrito

anteriormente de acordo com o item 5.3.2.

5.4.3. Cultivo in vitro (CIV) dos prováveis zigotos.

Após o término da incubação com os espermatozóides, os prováveis zigotos

(Figura 4) foram submetidos ao cultivo de desenvolvimento em placas de 4 poços

Nunc®, com 500 µL de meio SOF, cobertos com óleo mineral, e suplementado de

acordo com os tratamentos (SFB, BSA ou OVA; Tabela 4), atmosfera com baixa

tensão de O2 (5% de O2, 5% de CO2 e 90% de N2), denominado sistema com 5% de

O2 em câmara modular (Billups-Rothenberg – Califórnia USA), em umidade saturada

e mantida no interior de incubadora de cultivo à temperatura de 38,5°C, durante 7 a

8 dias, para atingirem o estádio de blastocisto (dia 0 = dia da fecundação).



31

Tabela 4. Apresentação esquemática dos tratamentos utilizados nas etapas de
maturação, fecundação e cultivo in vitro (Experimento IV).

Grupos Maturação –MIV Fecundação – FIV Cultivo – CIV

CONT SFB (10%) BSA(6mg/mL) SFB(2,5%)+BSA(4mg/mL)

SBS SFB (10%) BSA (6mg/mL) SFB (10%)

SOS SFB (10%) OVA (6mg/mL) SFB (10%)

BBB BSA (4mg/mL) BSA (6mg/mL) BSA (4mg/mL)

BOB BSA (4mg/mL) OVA (6mg/mL) BSA (4mg/mL)

OOO OVA (4mg/mL) OVA (6mg/mL) OVA (4mg/mL)

OBO OVA (4mg/mL) BSA (6mg/mL) OVA (4mg/mL)

SFB = soro fetal bovino; BSA = albumina sérica bovina; OVA = ovalbumina
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Figura 4. A PIV foi realizada mediante maturação (MIV) durante 24 horas,
fecundação (FIV) e cultivo (CIV) de 18 a 20 horas após a inseminação
(hpi). Decorridas 32 a 36 horas pós-inseminação (hpi) foi realizada a
contagem da taxa de clivagem, no D7 foi verificada a taxa de produção de
blastocistos e no D8 e no D9, avaliada a taxa de eclosão, com intuito de
avaliar o efeito das diferentes fontes protéicas nas três etapas da PIV.

MIV FIV CIV Desenvolvimento embrionário

D -1 D 0 D 1 D 3 D7 D8 a D9

(% Clivados) (% Blastocistos) (% Eclodidos)

22-24h 20-22h 32 a 36h
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5.4.4. Quantificação das taxas de clivagem, de desenvolvimento

embrionário e de eclosão dos embriões CIV.

A taxa de clivagem foi avaliada aproximadamente de 32 a 36 horas pós-

inseminação (hpi), em microscópio estereoscópico (aumento de 50 X) e embriões de

duas e quatro células foram considerados clivados.

No sétimo dia após a fecundação in vitro, foi avaliada a taxa de

desenvolvimento até o estádio de blastocisto (Bl). A eclosão foi avaliada no oitavo e

no nono dia após a FIV.

5.4.5. Verificação da qualidade embrionária por meio do número de

células da MCI, do TF, e total nos embriões CIV.

A qualidade morfológica dos blastocistos produzidos in vitro foi avaliada pela

proporção do número de células da massa celular interna (MCI) e do trofoblasto (TF)

em relação ao número total (T) de células.

A determinação da massa celular interna (MCI) e trofoblasto (TF) foi baseada

na técnica de coloração diferencial por fluorocromo, descrita por Iwasaki et al.

(1990).

Os blastocistos obtidos no dia 7 após a fecundação foram tratados com

pronase (0,5% em PBS) por 3min e em seguida, por solução "Tyrodes Ácida" (pH

2,1) a 37°C por 40seg, para retirada da zona pelúcida. Posteriormente, os

blastocistos foram lavados três vezes em meio TCM-199 Hepes com 10% de SFB e

duas vezes em meio TCM-199 Hepes sem SFB. Os blastocistos foram incubados em

gelo durante 10 minutos, em solução de ácido pícrico (10 mM; Reagen®) e PVP

(3mg/mL; Sigma®) em PBS. Após lavagem em meio TCM-199 Hepes, foram

incubados a 38,5°C por 30 minutos com soro de coelho anti-bovino na proporção de

1:10 em meio TCM-199 Bicarbonato. Após nova lavagem em meio TCM-199 com

10% de SFB, os embriões foram incubados a 38,5°C por mais 30 minutos em

complemento de cobaia na proporção de 1:10 em meio TCM-199 Hepes acrescido
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de 10 µg/mL de iodeto de propidio (Sigma® – P-4170) (corante não vital) e 10µg/mL

de Hoechst 33342 (corante vital). Para finalização, foram lavados em PBS com 0,3%

de BSA e fixados entre lâminas e lamínulas com glicerol, onde foram levemente

achatados por pressão manual.

Os blastocistos foram avaliados em microscópio de epifluorescência (com

filtro de excitação de 340-380 nm e emissão de 430 nm) quanto ao número de

células da MCI (núcleos com fluorescência azul, corados pelo Hoechst 33342) e do

TF (núcleos com fluorescência rosa, corados tanto pelo iodeto de propídio quanto

pelo Hoechst) e total de células. A média (DP) do número de células total, na MCI e

no TF, e a proporção MCI:TF, dos blastocistos foram determinados.

Na avaliação dos blastocistos (Bl) quanto à proporção de MCI:TF, foram

considerados de qualidade superior aqueles blastocistos que apresentaram razão

igual ou superior a 1:2, de acordo com classificação de Avelino (2004).
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5.5. Análise estatística.

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa “Statistical

Analysis System” (SAS Institute Inc, 1989), SAS/STAT Software, V 9.1. Cary: SAS

Institute Inc. (LITTLELL et al., 1996).

Os resultados dos experimentos I, II, e IV foram submetidos à Análise de

Variância (ANOVA), seguido pela comparação entre as médias pelo Teste de

Tukey, com o procedimento GLM do SAS System (Versão 9.1). Para o

experimento III foi utilizado o teste Qui-Quadrado ( 2χ ). O nível de significância de

5% foi utilizado em todos os experimentos.
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 Experimento I: Influência da concentração de ovalbumina na

maturação nuclear e na migração de grânulos corticais em oócitos

bovinos.

Para se determinar a melhor concentração de ovalbumina na maturação in

vitro de oócitos bovinos, foram utilizados 676 oócitos, distribuídos nos quatro

grupos experimentais em três repetições (159-180 oócitos por tratamento). No

total dos oócitos avaliados, 503 (74,40%) atingiram o estádio de metáfase II e 301

(44,55%) apresentaram GC dispostos na periferia da membrana citoplasmática do

oócito.

As taxas de maturação nuclear para os diferentes tratamentos estão

descritas na Tabela 5 e demonstradas nas Figuras 5 e 6. Observamos que os

grupos tratados com 4mg/mL OVA (82,66%) e 6 mg/mL OVA (77,05%) foram

semelhantes (p>0,05) ao grupo controle tratado com 10% SFB (85,37%). Por

outro lado, a taxa de maturação nuclear, avaliada pelo estádio de progressão

nuclear, no grupo tratado com 2mg/mL OVA (50,83%) foi inferior (p<0,05) aos

demais grupos.
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Tabela 5. Valores médios (% ± dp) de maturação nuclear (oócitos em metáfase II)
após cultivo de maturação por 24h, em meios suplementados com 10%
SFB (CONT), ou diferentes concentrações de ovalbumina, 2 (OVA 2), 4
(OVA 4) ou 6mg/mL (OVA 6).

Grupos No de oócitos Maturação nuclear (médias % ± dp)

CONT 180 85,37 ± 4,77 a

OVA 2 159 50,83 ± 8,42 b

OVA 4 167 82,66 ± 0,63 a

OVA 6 170 77,05 ± 5,82 a

a,b Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si (p>0,05).
F = 15,63*, CV = 7,65%.
* = Significativo (p<0,05),
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Figura 5. Representação gráfica da porcentagem média e desvio padrão de
oócitos em metáfase II, após 24h de maturação in vitro, em meios
suplementados com 10% SFB, ou 2, ou 4 ou 6mg/mL de OVA.
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Figura 6. Aspecto morfológico da progressão nuclear em oócitos bovinos MIV por
24h, corados com Hoechst 33342 e avaliados sob microscopia de
epifluorescência. (a) Oócito não maturo (VG); (b) Oócito maturo,
apresentando metáfase II (M), com presença do primeiro corpúsculo
polar (1CP).

Figura 7. Aspecto morfológico da distribuição dos grânulos corticais em oócitos
bovinos MIV por 24h, corados com lecitina (específica a �-D-manose)
conjugada a FITC, e avaliados sob microscopia de epifluorescência. (a)
Oócito apresentando GC dispostos em “clusters” no citoplasma (oócito
imaturo); (b) Oócito apresentando GC dispostos em todo o citoplasma, no
centro e na periferia (oócito em transição imaturo/maturo); (c) Oócito
apresentando GC dispostos na periferia (oócito maturo).

a b

a b c
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A migração dos grânulos corticais para a periferia dos oócitos é utilizada

como indício de maturação citoplasmática, pois representa uma das alterações

que ocorrem com as organelas na etapa de maturação oocitária. Observamos que

os grupos tratados com 4mg/mL OVA (54,21%) e 6 mg/mL OVA (47,65%) foram

semelhantes (p>0,05) ao grupo controle tratado com 10% SFB (53,75%). Por

outro lado, a porcentagem de oócitos com GC na periferia no grupo tratado com

2mg/mL OVA (20,15%) foi inferior (p<0,05) aos demais grupos (Tabela 6, Figuras

7 e 8).

Tabela 6. Valores médios (% ± dp) de oócitos bovinos apresentando GC
periféricos, como indício de maturação citoplasmática, após cultivo de
maturação por 24h, em meios suplementados com 10% SFB (CONT),
ou diferentes concentrações de OVA: 2 (OVA 2), 4 (OVA 4) ou 6mg/mL
(OVA 6).

Grupos No de oócitos GC periféricos (médias % ± dp)

CONT 180 53,75 ± 1,77 a

OVA 2 159 20,15 ± 2,31 b

OVA 4 167 54,21 ± 5,04 a

OVA 6 170 47,65 ± 4,16 a

a,b Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si (p>0,05).
F = 40,71**, CV = 8,14%.
** = Significativo (p<0,01),
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Figura 8. Representação gráfica da porcentagem média e do desvio padrão de
oócitos com grânulos corticais na periferia, como indício de maturação
citoplasmática, após 24h de maturação in vitro, em meios suplementados
com 10% SFB, ou 2, ou 4 ou 6mg/mL de OVA.

A MIV de oócitos é uma importante etapa na produção in vitro de embriões

(PIV), pois os oócitos maturos depois de fecundados devem sustentar o

desenvolvimento embrionário e fetal, resultando em indivíduos saudáveis

(DIELEMAN et al., 2002).

A utilização de ovalbumina, na concentração de 2 mg/mL, mostrou-se

menos eficiente na maturação nuclear e na migração de grânulos corticais em

oócitos bovinos, quando comparada às concentrações 4 e 6 mg/mL de OVA e ao

grupo controle (10% SFB).

Durante o processo de maturação oocitária ocorrem alterações nucleares

(reorganização da rede de microtúbulos, ruptura do envoltório nuclear,

condensação dos cromossomos e progressão da meiose para metáfase I,

anáfase I, telófase I, expulsão do primeiro corpúsculo polar e retenção no estádio

de metáfase II) (CHA e CHIAN, 1998). De acordo com Dode e Adona (2001), os
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oócitos que atingem o crescimento total completam a maturação nuclear, mesmo

na ausência de substâncias estimuladoras. Com isso, ações para modificar o

programa molecular do oócito devem acontecer antes do rompimento da vesícula

germinativa (GVBD) (DODE e GRAVES, 2003).

Ainda durante a maturação, ocorre uma série de alterações

citoplasmáticas, como desenvolvimento do estoque de lipídeos, redução do

complexo de Golgi, redistribuição de ribossomos, rearranjo das mitocôndrias, e

alinhamento dos grânulos corticais próximo à membrana plasmática (HYTTELL et

al., 1997).

A concentração 8mg/mL de ovalbumina (OVA), em meio SOF durante a

etapa de MIV, foi utilizada por Ali e Sirard (2002) propiciando subseqüente

desenvolvimento embrionário. Ainda segundo os mesmos autores, as

concentrações 1, 8 ou 20mg/mL não diferiram significativamente nas taxas de

clivagem e de produção de mórulas e blastocistos.

A partir desses resultados de maturação nuclear e migração de grânulos

corticais (Tabelas 5 e 6, Figuras 5 a 8), constatamos que a ovalbumina (OVA) nas

concentrações 4 e 6 mg/mL promoveram taxas similares entre si, e ao grupo

controle (10% SFB), tanto na maturação nuclear, como na migração dos grânulos

corticais para a periferia do oócito. Portanto, sob as condições desse estudo, a

menor concentração eficiente de ovalbumina a ser utilizada na etapa de MIV foi a

de 4mg/mL.
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6.2. Experimento II: Avaliação da influência da ovalbumina como

suplemento protéico na maturação in vitro de oócitos bovinos.

Para avaliação da maturação oocitária sob diferentes suplementos

protéicos, foram utilizados 1505 oócitos, distribuídos nos quatro grupos

experimentais em quatro repetições (334-450 oócitos por tratamento). No total de

oócitos avaliados, 1140 (75,74%) atingiram o estádio de metáfase II e 955 oócitos

(63,45%) apresentaram GC dispostos na periferia da membrana citoplasmática.

As taxas de maturação nuclear para os diferentes tratamentos estão

descritas na Tabela 7 e demonstradas na Figura 9. Observamos que os grupos

tratados com diferentes fontes protéicas, 4mg/mL BSA (74,01%), 4mg/mL OVA

(78,78%), e 2mg/mL BSA + 2mg/mL OVA (73,92%), foram semelhantes (p>0,05)

ao grupo controle tratado com 10% SFB (75,66%).

Tabela 7. Valores médios (% ± dp) de maturação nuclear (oócitos em metáfase II)
após cultivo de maturação por 24h, em meios suplementados com 10%
SFB (SFB), ou 4mg/mL de albumina sérica bovina (BSA), ou 4mg/mL de
ovalbumina (OVA), ou 2mg/mL BSA + 2mg/mL OVA (BO).

Grupos No de oócitos Maturação nuclear (médias % + dp)

SFB 384 75,66 + 2,88 a

BSA 450 74,01 + 4,41 a

OVA 334 78,78 + 4,32 a

BO 337 73,92 + 2,93 a

a Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si (p>0,05).
F = 1,50NS, CV = 4,90%
NS = Não significativo (p>0,05)
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Figura 9. Representação gráfica da porcentagem média e desvio padrão de
oócitos em metáfase II, após 24h de maturação in vitro, em meios
suplementados com 10% SFB, ou 4mg/mL de BSA, ou 4mg/mL de OVA,
ou 2mg/mL de BSA + 2mg/mL de OVA (BO).

Em relação à migração dos grânulos corticais (Tabela 8, Figura 10),

utilizada como indício de maturação citoplasmática, observamos que os grupos

tratados com diferentes fontes protéicas, 4mg/mL BSA (58,89%), 4mg/mL OVA

(65,48%), e 2mg/mL BSA + 2mg/mL OVA (66,76%), foram semelhantes (p>0,05)

ao grupo controle tratado com 10% SFB (64,35%).
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Tabela 8. Valores médios (% ± dp) de oócitos bovinos apresentando GC
periféricos, como indício de maturação citoplasmática, após cultivo de
maturação por 24h, em meios suplementados com 10% SFB (SFB), ou
4mg/mL de albumina sérica bovina (BSA), ou 4mg/mL de ovalbumina
(OVA), ou 2mg/mL BSA + 2mg/mL OVA (BO).

Grupos No de oócitos GC periféricos (médias % ± dp)

SFB 384 64,35 ± 5,56 a

BSA 450 58,89 ± 2,88 a

OVA 334 65,48 ± 11.50 a

BO 337 66,76 ± 4,58 a

a Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si (p>0,05).
F = 1,00NS, CV = 10,87%
NS = Não significativo (p>0,05).
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Figura 10. Representação gráfica da porcentagem média e desvio padrão de
oócitos com grânulos corticais na periferia, como indício de maturação
citoplasmática, após 24h de maturação in vitro, em meios
suplementados com 10% SFB, ou 4mg/mL de BSA, ou 4mg/mL de
OVA, ou 2mg/mL de BSA + 2mg/mL de OVA (BO).
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A partir dos resultados de maturação nuclear e migração de grânulos

corticais (indício de maturação citoplasmática) (Tabelas 7 e 8, Figuras 9 e 10),

constatamos que não houve diferença significativa (p>0,05) entre as diferentes

fontes protéicas (SFB, BSA, OVA e BO) com relação à maturação nuclear

(quantidade de oócitos em estádio de metáfase II (MII)), e à migração dos

grânulos corticais para a periferia do oócito.

O SFB e BSA são as fontes protéicas de origem animal mais utilizadas na

suplementação do meio de maturação in vitro (MIV), e são responsáveis pelo

incremento na taxa de maturação oocitária e eficiência produtiva (ALI e SIRARD,

2002).

Além das características morfológicas dos oócitos, as condições de cultivo

também afetam a etapa de MIV. Hormônios, substâncias antioxidantes, fatores de

crescimento, temperatura, atmosfera gasosa, tipo de suplemento protéico,

densidade, entre outros, são alguns dos fatores que influenciam a eficiência da

maturação oocitária in vitro (WATSON et al., 2000; DODE e GRAVES, 2003;

DALVIT et al., 2005). A maturação se finaliza com a aquisição, pelo oócito, da

capacidade de ser fecundado e desenvolver-se em embrião (LEAL e ADONA,

2006).

A maturação nuclear, nos diferentes grupos, variou de 73,92 a 78,78%, e

foi semelhante à obtida por outros autores, de aproximadamente 80% em meio

indefinido (KIM et al., 1997; MÉO NICIURA, 2005). Entretanto, os resultados de

migração dos grânulos corticais, variaram de 58,89 a 66,76% (oócitos com GC

periféricos), e foram inferiores aos descritos por MÉÓ NICIURA (2005), de 67,2 a

79,3%. Dessa maneira, podemos afirmar, que nessas condições de cultivo, as

diferentes fontes protéicas utilizadas não afetaram a maturação in vitro de oócitos

bovinos.

Os oócitos maturados in vitro, comparados aos oócitos maturados in vivo,

apresentam menores taxas de desenvolvimento embrionário após a FIV e o CIV

(TAKAGI, 2001; RIZOS et al., 2003). Dessa maneira pode-se inferir que a

maturação nuclear, citoplasmática e molecular, são incompletas.
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Dessa maneira, podemos inferir que, nessas condições de cultivo durante

etapa de MIV, as diferentes fontes protéicas utilizadas não limitaram as taxas de

maturação in vitro, e que até mesmo o tratamento com duas fontes protéicas

distintas, o grupo BO (composto por BSA e OVA), resultou em taxas similares de

maturação oocitária.

6.3. Experimento III: Avaliação da influência da ovalbumina como

suplemento protéico na fecundação in vitro.

Para avaliação das taxas de formação de pronúcleos sob diferentes

suplementos protéicos, foram utilizados 508 prováveis zigotos, distribuídos nos

seis grupos experimentais em quatro repetições (79-90 prováveis zigotos por

tratamento). No total dos prováveis zigotos avaliados, 285 (56,10%) apresentaram

dois pronúcleos, 159 (31,30%) não apresentaram nenhum pronúcleo, 26 (5,12%)

apresentaram 1 PN e 38 (7,48%) apresentaram mais de 2 pronúcleos.

As taxas de formação de pronúcleos para os diferentes tratamentos estão

descritas nas Tabelas 9 e 10, e demonstradas nas Figuras 11 e 12. Observamos

que o grupo SO (76,67% de 2 PN) foi semelhante (p>0,05) ao grupo CONT

(82,95% de 2 PN). Por outro lado, as taxas de formação de dois pronúcleos dos

demais grupos, BB (56,98%), BO (39,02%), OB (37,36%) e OO (39,24%),

diferiram (p<0,05) do grupo controle (82,95% de 2 PN).
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Tabela 9. Valores médios (número total e %) da formação de pronúcleos com 18
a 20 h após início da fecundação, em seis tratamentos: controle (CONT),
SFB e OVA (SO), BSA e BSA (BB), BSA e OVA (BO), OVA e BSA (OB),
e OVA e OVA (OO).

Grupos No prov Z 0PN 1PN 2PN +2PN

CONT 88 7 (7,95%) 2 (2,28%) 73 (82,95%) 6 (6,82%)

SO 90 9 (10%) 8 (8,89%) 69 (76,67%) 4 (4,44%)

BB 86 28 (32,56%) 4 (4,65%) 49 (56,98%) 5 (5,81%)

BO 82 37 (45,12%) 1 (1,23%) 32(39,02%) 12(14,63%)

OB 83 38 (45,78%) 9 (10,84%) 31 (37,36%) 5 (6,02%)

OO 79 40 (50,63%) 2 (2,54%) 31 (39,24%) 6 (7,59%)

No prov Z = número de prováveis zigotos

Tabela 10. Valores do qui-quadrado nas comparações entre grupo controle
(CONT) com todos os demais tratamentos: SFB e OVA (SO), BSA e
BSA (BB), BSA e OVA (BO), OVA e BSA (OB), e OVA e OVA (OO).

Grupo vs Grupo �����
2χ

SO CONT 0,2269NS

BB CONT 0,0004*

BO CONT 0,0001*

OB CONT 0,0001*

OO CONT 0,0001*

NS = Não significativo (p>0,05)
* = Significativo (p<0,01)

2χ = Qui-Quadrado
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Figura 11. Representação gráfica da porcentagem média de zigotos segundo o
estádio pronuclear após 18 a 20 horas do início da fecundação in vitro
(FIV), em meio TALP-FIV suplementado com BSA ou OVA.

Figura 12. Aspecto morfológico do estádio pronuclear em zigotos coletados após
18 a 20 horas do início da fecundação in vitro (FIV). (a) Zigoto com 2
pronúcleos (PN); (b) zigoto com 1 PN. DNA corado com 10�g/mL de
Hoechst 33342 por 20 min.
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O êxito da fecundação in vitro em bovinos requer preparação apropriada

tanto para o sêmen, quanto para o oócito, bem como condições que favoreçam a

atividade metabólica dos gametas masculino e feminino (BRACKETT et al., 1981).

De acordo com Méo Niciura (2005), a presença de 2 pronúcleos de tamanhos

diferentes (masculino maior que o feminino), avaliada por coloração, predominou

às 14 e 18 horas pós inseminação (hpi), embora tenham aparecido, pela primeira

vez, às 12 hpi. Por outro lado, de acordo com Saeki et al (1991) e Lim et al.

(1999c), a formação de PN ocorreu 7 hpi, e 8 hpi, respectivamente,

provavelmente devido às diferenças nos protocolos utilizados na etapa de FIV.

Os resultados referentes às taxas de formação de um pronúcleo, entre 1,23

a 10,84%, nos momentos de 18 a 20 hpi corroboram com os descritos por Méo

Niciura (2005), onde mesmo nos momentos em que houve predominância de 2

PN de tamanhos diferentes, foram encontrados zigotos com 1 PN (16,7 a 28,6%).

Ainda, de acordo com a mesma autora, o melhor momento para a diferenciação

entre os pronúcleos masculino e feminino ocorreu entre 14 e 18 horas após a

inseminação (hpi), enquanto a singamia (união dos pronúcleos masculino e

feminino) em zigotos bovinos, aconteceu em maior freqüência após 24 h de

fecundação in vitro.

Como foram observados zigotos com 1 pronúcleo (PN) em momentos com

predominância de 2 PN, pode se supor que alguns zigotos apresentaram

singamia e desenvolvimento mais rápidos, e provavelmente, até possuem maior

potencial para atingirem o estádio de blastocisto (MEIRELLES et al., 2004). Por

outro lado, esses embriões podem ter sofrido ativação partenogenética, e dessa

forma não são passíveis de se desenvolverem a termo.

Bavister et al. (2003) reportam que a albumina sérica de várias espécies

diferentes é capaz de proporcionar capacitação espermática efetiva e ainda, a

capacidade de fecundação em outras espécies. Sendo assim, não é considerada

espécie específica, pois é efetiva para diferentes espécies. Por exemplo,

albuminas séricas de hamsters, humanos e bovinos podem suportar a etapa de

fecundação em hamsters.
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Esses resultados são importantes para avaliação da eficiência das fontes

protéicas utilizadas nas etapas de MIV e FIV, e suas interações e combinações,

pois os tratamentos com as maiores taxas de formação de 2 PN, grupos Controle

e SO, foram superiores aos demais tratamentos na formação de pronúcleos. Os

dois tratamentos mais eficientes, nessas condições, possuem fonte protéica em

comum na etapa de MIV, o SFB. Isto deixa claro que a capacidade do zigoto em

formar os pronúcleos é dependente da qualidade da maturação oocitária. Neste

caso, o SFB mostrou ser mais eficiente do que as fontes protéicas BSA e OVA.

No entanto, o tratamento com OVA foi capaz de induzir a capacitação e reação

acrossomal, viabilizando a fecundação e formação dos pronúcleos em condições

similares ao do BSA, porém quando a maturação foi obtida com a suplementação

de SFB.

Para os oócitos submetidos às etapas de maturação e fecundação em

meio suplementado com BSA, a formação dos pronúcleos foi mais eficiente do

que quando a maturação se deu com BSA e fecundação com OVA. Por outro

lado, onde a MIV foi realizada com suplementação de OVA e fecundação em BSA

ou OVA, os resultados foram numericamente similares e inferiores,

respectivamente, a BO. Podemos inferir que a formação dos pronúcleos após a

etapa de fecundação é diretamente dependente da etapa de maturação.
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6.4. Experimento IV: Avaliação dos efeitos da ovalbumina nas etapas

de maturação, fecundação e cultivo e suas conseqüências no

desenvolvimento embrionário in vitro.

No experimento IV foram avaliados os efeitos da ovalbumina nas etapas de

MIV, FIV e CIV, e suas conseqüências no desenvolvimento embrionário in vitro,

tanto quanto a produção embrionária quantitativa (taxa de clivagem, produção de

blastocistos e eclosão), como qualitativa (quantidade celular diferenciada de MCI,

TF, e número total de células).

Foram avaliadas as taxas de clivagem, de produção de blastocistos e de

eclosão dos embriões, sob diferentes fontes protéicas e combinações entre as

etapas de MIV, FIV e CIV. E também foi avaliada a qualidade embrionária pela

verificação do número de células da MCI, do TF, e número total de células, dos

blastocistos produzidos sob diferentes fontes protéicas e combinações entre as

etapas de MIV, FIV e CIV.

6.4.1. Quantificação das taxas de clivagem, de desenvolvimento

embrionário e de eclosão dos embriões CIV.

Para avaliação quantitativa, foram utilizados 2355 oócitos bovinos

distribuídos entre sete grupos experimentais: CONT, SBS, SOS, BBB, BOB, OOO

ou OBO (Tabela 7), em cinco repetições (314-352 oócitos por tratamento). No

total dos oócitos avaliados, 1795 (76,22%) clivaram, 646 (27,43% do total de

oócitos ou 35,99% do total de clivados) tornaram-se blastocistos e 243 (10,32%

do total de oócitos, 13,54% do total de clivados, ou 37,62% do total de

blastocistos) eclodiram.

As taxas de clivagem, produção de blastocistos e eclosão para os

diferentes tratamentos estão descritas nas Tabelas 11, 12 e 13 e demonstradas

nas Figuras 13 a 16.
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Tabela 11. Valores médios (% ± dp) da taxa de clivagem após maturação,
fecundação e início de desenvolvimento em meios suplementados com
SFB ou BSA ou OVA.

Tratamentos No de Variável
oócitos _______________________________________

Tx Clivagem
(média, %, ± DP)
(Clivados/oócitos)

CONT 352 294,98 (83,8%) ± 11,98a

SBS 340 276,76 (81,4%) ± 12,88a

SOS 314 236,76 (75,4%) ± 7,92a

BBB 341 261,89 (76,8%) ± 7,12a

BOB 343 254,51 (74,2%) ± 8,76a

OOO 340 227,12 (66,8%) ± 10,92a

OBO 325 232,70 (71,6%) ± 2,31a

a,b,c,d Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si (p>0,05).
F = 1,85NS, CV = 12,47%
NS = Não significativo (p>0,05)
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Figura 13. Representação gráfica da quantificação das taxas de clivagem sob
diferentes suplementos protéicos nas etapas de MIV, FIV e CIV.
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Tabela 12. Valores médios (% ± dp) da taxa de produção de blastocistos após
maturação, fecundação e cultivo de desenvolvimento em meios
suplementados com SFB ou BSA ou OVA.

Tratamentos No de Variáveis
oócitos _________________________________________

Tx Blastocistos Bl/Total
(média, %, ± DP)
(Bls/clivados)

CONT 352 132,74 (45,0%) ± 11,23a 37,5%

SBS 340 118,45 (42,8%) ± 8,41a 34,7%

SOS 314 80,02 (33,8%) ± 5,02ab 25,4%

BBB 341 93,76 (35,8) ± 6,26ab 27,3%

BOB 343 81,44 (32,0) ± 4,69ab 23,6%

OOO 340 59,05 (26,0) ± 4,42b 17,3%

OBO 325 76,79 (33,0) ± 8,63ab 23,4%

a,b,c,d Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si (p>0,05).
F = 3,95*, CV = 20,68%
* = Significativo (p<0,05)
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Figura 14. Representação gráfica da quantificação das taxas de produção de
blastocistos sob diferentes suplementos protéicos nas etapas de MIV,
FIV e CIV.
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Tabela 13. Valores médios (% ± dp) da taxa de eclosão de blastocistos após
maturação, fecundação e cultivo de desenvolvimento em meios
suplementados com SFB ou BSA ou OVA.

Tratamentos No de Variáveis
oócitos _________________________________________

Tx Eclosão Eclosão/Total
(média, %, ± DP)
(Eclodidos/Bls)

CONT 352 61,32 (46,2%) ± 6,76a 17,3%

SBS 340 51,41 (43,4%) ± 11,89ab 15,0%

SOS 314 30,73 (38,4%) ± 8,29abc 9,5%

BBB 341 39,01 (41,6%) ± 9,29abc 11,4%

BOB 343 22,97 (28,2%) ± 7,12bcd 6,7%

OOO 340 12,05 (20,4%) ± 8,32d 3,5%

OBO 325 19,50 (25,4%) ± 5,59cd 5,8%

a,b,c,d Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si (p>0,05).
F = 7,12*, CV = 24,12%
** = Significativo (p<0,01).
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Figura 15. Representação gráfica da quantificação das taxas de eclosão dos
blastocistos, sob diferentes suplementos protéicos nas etapas de MIV,
FIV e CIV.
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Observamos que os diferentes tratamentos (CONT, SBS, SOS, BBB, BOB,

OOO, OBO) foram semelhantes (p>0,05) quanto à taxa de clivagem. Entretanto,

quanto à taxa de produção de blastocistos, o grupo OOO (26,0%) foi semelhante

(p>0,05) aos grupos SOS (33,8%), BBB (35,8%), BOB (32%), e OBO (33%), e por

outro lado, foi inferior (p<0,05) aos grupos CONT (45%) e SBS (42,8%). Quanto à

taxa de eclosão, o grupo OOO (20,4%) foi inferior (p<0,05) aos grupos CONT

(46,2%), SBS (43,4%), SOS (38,4%), BBB (41,6%), e semelhante (p>0,05) aos

grupos BOB (28,2%) e OBO (25,4%).
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Figura 16. Aspecto morfológico de embriões bovinos. (a) Embriões clivados nos
estádios de 4 a 8 células. (a1) Embrião de 8 células. (b) e (b1)
Blastocistos em D7 e Bls expandidos (Setas). (c) Blastocistos eclodidos
(Be) e presença das zonas pelúcidas (ZP) próximas, em D8 e D9. (c1)
Blastocisto em eclosão (Seta).
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Ocorrem variações na produção de blastocistos entre laboratórios em

função das inúmeras diferenças em procedimentos que são adotados, bem como

protocolos, procedimentos e substâncias utilizadas (GORDON, 1994). Os oócitos

provenientes de abatedouros, utilizados nos experimentos para a produção in

vitro (PIV) de embriões bovinos, apresentam qualidade e competência

heterogêneas, resultando em diferentes taxas de clivagem, taxas de produção de

blastocistos e taxas de eclosão. Há inúmeras diferenças nos oócitos provenientes

de acordo com a idade da fêmea abatida (PONDERATO et al., 2002), estação do

ano e condições nutricionais, bem como escore de condição corporal (BOLAND et

al., 2001), estágio do ciclo estral e condição reprodutiva (CHOHAN e HUNTER,

2003).

Variações entre épocas do ano, momentos de colheita do material e nos

procedimentos foram minimizados com a distribuição aleatória dos oócitos

originários do mesmo dia do procedimento, os quais foram selecionados e

divididos entre todos os tratamentos, procurando desta forma diminuir os efeitos

da origem e variações diárias.

A taxa de clivagem média dos tratamentos variou entre 66,8% a 83,8%,

utilizando o mesmo sêmen, na etapa de fecundação, para todos os tratamentos.

Embora não significativa (p>0,05), é importante ressaltar que as maiores taxas de

clivagem (81,4 e 83,8%) ocorreram nos tratamentos CONT e SBS, onde a

maturação in vitro (MIV) foi realizada com a suplementação com SFB, fecundação

em BSA e cultivo de desenvolvimento somente com as fontes SFB ou SFB e

BSA. No entanto, nos tratamentos BBB e BOB, quando a MIV foi realizada com a

suplementação com BSA, e a fecundação em BSA ou OVA, e cultivo de

desenvolvimento em BSA, resultaram em valores intermediários (74,2 e 76,8%), e

as taxas mais baixas de clivagem (66,8 e 71,6%) foram verificadas nos

tratamentos onde a MIV foi realizada com a suplementação com OVA, FIV com

BSA ou OVA, e cultivo de desenvolvimento em OVA.
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Os resultados obtidos estão de acordo com Pinyopummintr e Bavister

(1994), que obtiveram taxas de clivagem semelhantes em oócitos maturados e

fecundados in vitro em meios de cultura simples (semidefinido ou indefinido) ou

quimicamente definido (na ausência de suplementação protéica), e também estão

de acordo com os resultados obtidos por Soria (2005), onde os sistemas de

cultivo embrionário quimicamente definidos utilizando as macromoléculas

sintéticas (PVA ou PVP), bem como sistemas de cultivo embrionário orgânicos,

suplementados com diferentes fontes protéicas (BSA ou SFB), não apresentaram

diferenças estatísticas em relação à taxa de clivagem.

Pode haver clivagem de oócitos maturados e fecundados in vitro em meios

de cultura simples (semidefinido ou indefinido) ou quimicamente definido (na

ausência de suplementação protéica), entretanto para o desenvolvimento ideal de

blastocistos, o SFB é requerido (PINYOPUMMINTR e BAVISTER, 1994).

A produção de blastocistos e a capacidade destes em eclodir foram

influenciados pelas fontes protéicas utilizadas nas etapas de maturação,

fecundação e cultivo de desenvolvimento in vitro. O SFB como fonte protéica na

MIV proporcionou os melhores resultados de produção e eclosão dos blastocistos

(Tabelas 12 e 13 e Figuras 14 e 15). O BSA, como fonte protéica nas etapas de

fecundação e cultivo de desenvolvimento embrionário, refletiu diretamente nas

taxas de produção e eclosão dos blastocistos. No entanto, a OVA quando

utilizada nas três etapas (MIV, FIV e CIV), apresentou os menores desempenhos

nas taxas de produção de blastocistos e nas taxas de eclosão.

Oócitos cultivados em meios de maturação contendo diferentes

concentrações de BSA, Fração V (1, 8 ou 20mg/mL) resultaram em taxas de

clivagem semelhantes, no entanto o tratamento com ausência de BSA, em meio

SOF, durante a etapa de MIV, resultou em maior produção de mórulas e

blastocistos, e as demais concentrações de BSA não diferiram entre si. Já os

oócitos maturados em ausência de fonte protéica, e diferentes fontes (BSA-V,

BSA purificado, BSA-FAF, ovalbumina, ou SFB) foram avaliados até a etapa de

CIV, onde a presença de BSA-V e SFB significativamente diminuíram a
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porcentagem de mórulas e blastocistos, enquanto as demais fontes protéicas

apresentaram maiores taxas de produção de mórulas e blastocistos (ALI e

SIRARD, 2002).

Quando o BSA-V foi substituído na etapa de MIV por BSA, BSA-FAF e

OVA, a taxa de desenvolvimento embrionário aumentou. Moléculas de baixo peso

molecular podem agir como contaminantes durante a preparação do BSA-V,e

atuar negativamente quando adicionado ao meio de MIV (ALI e SIRARD, 2002).

Em hamsters, diferentes preparações de BSA causam efeitos variados no

desenvolvimento, aumentando ou diminuindo, estimulando ou inibindo

(BAVISTER, 1995).

Garcia (2004) observou que a suplementação com BSA na etapa de CIV

originaram maiores (p<0,01) taxas de clivagem, produção de blastocistos (taxa

calculada em relação ao número de oócitos totais) e eclosão (taxa calculada em

relação ao número de blastocistos), sendo de 93,5%, 32,3% e 77,1%, em

comparação à suplementação com SFB, as quais foram: 84,0%, 26,7% e 38,7%,

respectivamente. Entretanto, Lonergan et al. (1998) observou que o SFB acelerou

significativamente o desenvolvimento embrionário, promovendo blastulação

prematura e aumentando a porcentagem total de blastocistos com maior número

de células totais e taxa de eclosão.

De acordo com Lonergan et al. (1999), as diferentes composições dos

meios de cultivo, assim como as variações da qualidade espermática, também

exercem impactos significativos sobre a produção de embriões, por interferir

diretamente na FIV e no CIV de embriões.

Embora os meios definidos sejam modelos ideais para se estudar as

exigências exatas dos oócitos e embriões em cultivo in vitro, e analisar a ação

física de variadas substâncias, e ainda também úteis na prevenção de

contaminações por patógenos (GANDHI et al., 2000), a suplementação dos meios

de cultura com fontes protéicas de origem animal têm apresentado os melhores

resultados desde a maturação oocitária até a etapa final de desenvolvimento in

vitro de embriões (VANROOSE et al., 2001). De acordo com Soria (2005), as
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taxas de eclosão de embriões bovinos não apresentaram diferenças em relação

ao controle e aos tratamentos aos quais foram submetidos, entretanto, em valores

absolutos, a eclosão em meios sintéticos (PVA e PVP) foi inferior em relação aos

meios orgânicos (SFB e BSA).

Segundo Bavister et al. (2003), há moléculas contaminantes presentes em

diferentes preparações de albuminas comerciais, o que causa variações das

atividades biológicas, e resultados oscilatórios nas taxas de produção de

embriões de diferentes espécies. Ainda sugere que é inexplicável o fato de que

essas diferentes albuminas possuem a capacidade de suportar a capacitação e a

fecundação in vitro, em virtude dos diferentes contaminantes, tipos e diferentes

processos de purificação, cristalina versus BSA livre de ácidos graxos, ou até

mesmo diferentes combinações comerciais.

De acordo com Carolan et al. (1995), a remoção do BSA no meio SOF

padrão resultou em significativa redução de blastocistos produzidos nos Dias 6, 7

e 8, respectivamente (17 vs 8%; 28 vs 18%; 31 vs 21%; P < 0,05), mas a

presença ou ausência de células do cumulus circundando os supostos zigotos no

cultivo em SOF não promoveram diferença na taxa de clivagem, na porcentagem

de embriões de 5 a 8 células ou na produção de blastocistos (Dia 6, 7 ou 8). No

entanto, a suplementação com SFB na etapa de CIV reduziram as taxas de

produção de blastocistos e a qualidade dos mesmos, pois houve diminuição do

número de núcleos e redução da taxa de eclosão em comparação à

suplementação com o BSA (GARCIA, 2004).

Diferentes sistemas de cultivo in vitro que sustentam o desenvolvimento

embrionário podem ser classificados em função da presença ou da ausência de

fontes protéicas. Os meios considerados indefinidos contam com a presença de

SFB, devido à presença de hormônios, fatores de crescimento e outras

substâncias desconhecidas (HOLM et al., 2002), meios que contém o BSA como

principal substituto protéico do SFB, são considerados meios semidefinidos, pelo

fato de estar ligado a fatores embriotróficos, como proteínas, fatores de

crescimento, substratos energéticos e outros contaminantes. Já os sistemas
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definidos são aqueles constituídos por substâncias previamente conhecidas,

como aminoácidos, macromoléculas, dentre elas PVA, PVP, fatores de

crescimento e suplementos sintéticos (GORDON, 1994).

Foi demonstrado que em meios contendo SFB a eclosão é facilitada, isso

ocorre devido a presença do plasminogênio, o qual o embrião o transforma em

plasmina, de atividade proteolítica, e dessa forma auxilia na degradação da zona

pelúcida, no momento da eclosão (KAAEKUAHIWI e MENINO, 1990).

A velocidade de formação dos blastocistos é maior em meio contendo SFB,

em comparação aos meios com ausência de SFB na etapa de desenvolvimento

embrionário (RIZOS et al., 2003).

Diversos estudos têm reportado que a suplementação prolongada com

SFB nos meios de cultura provocam alterações morfológicas e efeitos deletérios

diretos aos embriões, como densidade, coloração, tamanho, metabolismo e a

expressão de inúmeros genes (SHAMSUDDIN e RODRIGUEZ, 1994; HALL,

1999; KRISHER et al., 1999), além de rupturas ultra-estruturais em organelas,

como as mitocôndrias, entre outras alterações prejudiciais (HASLER, 2000;

FARIN et al., 2001). Há também alterações metabólicas, como presença de maior

quantidade de grânulos lipídicos em mórulas e blastocistos cultivados em meios

suplementados com SFB, em comparação aos cultivados na ausência de

suplementação (ABE et al., 1999).

6.4.2. Verificação da qualidade embrionária através do número de

células da massa celular interna (MCI), do trofoblasto (TF), e número

total de células (MCI + TF) nos embriões CIV.

Neste experimento foram utilizados 390 blastocistos, oriundos dos sete

grupos experimentais: CONT, SBS, SOS, BBB, BOB, OOO ou OBO (Tabela 8),

em três repetições (53-59 blastocistos por tratamento).



62

No sétimo dia de CIV, os embriões produzidos sob diferentes suplementos

protéicos nas etapas de MIV, FIV e CIV, foram destinados à verificação da

qualidade por meio da proporção entre o número de células da MCI, do TF e

células totais.

As médias de células da MCI, TF e totais dos blastocistos avaliados

oriundos dos diferentes tratamentos estão descritas na Tabela 12 e demonstradas

nas Figuras 17, 18 e 19.

Observamos que a média de células da MCI dos blastocistos do grupo

OOO (16,79) foi inferior (p<0,05) aos demais grupos. Entretanto, a média de

células do TF dos blastocistos do grupo OOO (38,25) foi semelhante (p>0,05) aos

grupos: BBB (45,74) e BOB (45,60), e foi inferior (p<0,05) aos grupos: CONT

(57,59), SBS (54,41), SOS (56,74) e OBO (47,35). A média total de células dos

blastocistos do grupo OOO (56,04) foi inferior (p<0,05) aos grupos CONT (84,86),

SBS (78,96), SOS (81,32), BBB (68,11), BOB (69,55), e OBO (69,82).
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Tabela 14. Valores médios ± (dp) do número de células na MCI, TF e Totais nos
embriões bovinos em D7, produzidos em meios suplementados com
SFB, ou BSA, ou OVA durante as etapas de MIV, FIV e CIV,
respectivamente.

Tratamentos No de média de células ______
Bls MCI (média ± dp) TF (média ± dp) Totais (média ± dp)

CONT 58 27,27 ± 8,09a 57,59 ± 14,56a 84,86 ± 17,08a

SBS 56 24,55 ± 7,75ab 54,41 ± 13,20ab 78,96 ± 16,47ab

SOS 59 24,58 ± 6,85ab 56,74 ± 11,82a 81,32 ± 14,94a

BBB 55 22,36 ± 6,88b 45,74 ± 12,64cd 68,11 ± 14,82c

BOB 53 23,94 ± 7,76ab 45,60 ± 12,00cd 69,55 ± 15,95c

OOO 53 16,79 ± 5,00c 39,25 ± 12,60d 56,04 ± 16,03d

OBO 56 23,18 ± 6,28b 47,35 ± 12,77bc 69,82 ± 15,95bc

a,b,c,d Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si (p>0,05).
F = 5,73**(MCI); F = 7,84**(TF); F = 10,24**(Totais). CV = 30,19%(MCI); CV = 26,17%(TF); CV =
22,16%(Totais).
** = p<0,01
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Figura 17. Representação gráfica da média do número de células da massa
celular interna (MCI), nos blastocistos, sob diferentes suplementos
protéicos nas etapas de MIV, FIV e CIV de produção in vitro de
embriões bovinos.
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Figura 18. Representação gráfica da média do número de células do trofoblasto
(TF), nos blastocistos, sob diferentes suplementos protéicos nas etapas
de MIV, FIV e CIV de produção in vitro de embriões bovinos.
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Figura 19. Representação gráfica da média do número de células totais, nos
blastocistos, sob diferentes suplementos protéicos nas etapas de MIV,
FIV e CIV de produção in vitro de embriões bovinos.
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Verificou-se que a produção in vitro de embriões bovinos utilizando os

diferentes suplementos protéicos, em diferentes combinações entre as etapas de

MIV, FIV e CIV, e distribuídos em sete tratamentos, apresentou diferenças

estatísticas (p<0,05) em relação às médias de células da MCI nos grupos: CONT

(27,27), SBS (24,55), SOS (24,58), BBB (22,36), BOB (23,94), OOO (16,79) e

OBO (23,18). Assim como apresentaram diferenças estatísticas (p<0,05) em

relação às médias de células do TF nos grupos: CONT (57,59), SBS (54,41), SOS

(56,74), B (45,74), BOB (45,60), OOO (39,25) e OBO (47,35), bem como nas

médias de células totais nos grupos: CONT (84,86), SBS (78,96), SOS (81,32),

BBB (68,11), BOB (69,55), OOO (56,04) e OBO (69,82).

0

20

40

60

80

100

CONT SBS SOS BBB BOB OOO OBO

P
o

rc
en

ta
g

em
%

TF

MCIa
a

a a a a a a a

aaaa a

Figura 20. Representação gráfica da porcentagem média e desvio padrão de
células da MCI e do TF, em relação ao número total de células dos
blastocistos produzidos sob diferentes suplementos protéicos nas
etapas de MIV, FIV e CIV.

Nos diferentes tratamentos, a distribuição das células em MCI e TF foram

semelhantes e demonstraram que não houve influência das diferentes fontes

protéicas na alocação das células (Figura 20 e 21).
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Figura 21. Fotomicrografias de blastocistos (sete dias após a FIV) avaliados pela
técnica de coloração diferencial sob microscopia de epifluorescência.
Azul (Hoechst 33342): núcleo das células da massa celular interna;
Rosa (iodeto de propídeo + Hoechst): núcleo das células do trofoblasto.

Uma das formas mais práticas e eficientes para se avaliar a qualidade

embrionária dos blastocistos que estão sendo produzidos in vitro, é pela técnica

de quantificação do número total de células do embrião, bem como da proporção

destas células que se dividem em massa celular interna (MCI) e trofoblasto (TF).

Embriões bovinos de qualidade superior devem apresentar o número total de

células o mais próximo do número de ciclos, que, para as condições do nosso

experimento varia entre 64 a 128 células. O número total de células nos

tratamentos, com diversas fontes de suplementação protéica, mostrou-se variável

entre 56,04 a 84,86 células por embrião. Considerando o intervalo de avaliação,

observamos que esta média foi discretamente inferior ao esperado pela idade

cronológica dos blastocistos.

Em relação aos tratamentos utilizando as três fontes de suplementação

protéica, SFB ou BSA, ou OVA, ficou evidente (Tabela 14 e Figuras 17 e 18), que

a utilização do SFB durante a etapa de maturação é mais eficiente na PIV,

independente da fonte protéica utilizada na etapa de fecundação, BSA ou OVA.
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Nos tratamentos onde foi utilizado o BSA em todas as etapas (BBB), e nas

combinações BSA com OVA (BOB e OBO), os embriões aparentaram-se de

qualidade intermediária. Entretanto, o tratamento que se utilizou suplementação

com OVA, nas três etapas (MIV, FIV e CIV), resultou em embriões com o menor

número de células totais, abaixo de 64 células, correspondente ao 6º ciclo celular,

os quais podem ser classificados de qualidade inferior.

Segundo Neuber et al. (2002), com a primeira diferenciação celular,

durante o desenvolvimento inicial, as células da MCI originarão o feto, enquanto o

TF originará as membranas extra-embrionárias, Sendo assim, torna-se

interessante que o embrião apresente uma MCI com grande quantidade de

células, embora deva possuir uma proporção ideal de MCI:TF, para assegurar a

viabilidade embrionária, a qual ainda não foi determinada exatamente (FLEMING,

1987), portanto tem-se adotado valores próximos de 1:2 (AVELINO, 2004). A

atmosfera de 5% de O2 favorece o aumento do número de células da MCI (VAN

SOOM et al., 2002).

De acordo com Garcia (2004), a média de células da MCI e TF em

blastocistos suplementados com BSA na etapa de CIV foi de 58,4, e 111,2,

respectivamente, enquanto que os blastocistos suplementados com SFB

apresentaram a média de 42,2 células na MCI e 79,9 células no TF, sendo

significativamente (p<0,05) inferior. Esses resultados mostraram que a

suplementação com SFB durante o CIV de embriões bovinos inibiu o

desenvolvimento embrionário e provocou aumento na duração média do ciclo

celular do 8º para o 9º dia, reduzindo o número de células totais dos blastocistos.

De acordo com Kuran et al. (2001), blastocistos produzidos em meio livre

de proteínas possuem menos células totais que blastocistos produzidos em meio

contendo albumina como principal suplemento protéico. Os blastocistos

produzidos em meio contendo 10% de SFB possuíam média de 81 células totais,

os produzidos em meio com 4 mg/mL de BSA, com média de 156 células totais e

os produzidos em 3 mg/mL de PVA, média de 76 células totais.
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Staines et al. (1999) e Takahashi e First (1992), reportaram diminuição no

desenvolvimento embrionário em sistemas de cultivo livres de proteínas, as

reduções também se manifestaram nas taxas de clivagem, e menor quantidade

de células totais por blastocisto produzido. Entretanto, outros autores, (ECKERT e

NIEMANNN, 1995; KESKINTEPE e BRACKETT, 1996; KESKINTEPE et al., 1995)

reportaram que não houve efeitos prejudiciais nos blastocistos produzidos em

meios com a exclusão da proteína, quanto a esses parâmetros.

Garcia (2004) observou que a presença de SFB diminuiu o número de

células da MCI, no entanto, a proporção MCI:TF manteve-se constante, indicando

que a diferença do número de células e qualidade do blastocisto não ocorreram

por efeito da diferenciação provocada pelo SFB durante o estádio final de

desenvolvimento embrionário, o que infere que a influência do SFB ocorre em

uma fase mais precoce do desenvolvimento embrionário.
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7. CONCLUSÕES

Com a metodologia utilizada neste estudo e os resultados obtidos, pode-se

concluir que:

É possível produzir embriões bovinos na ausência de SFB e/ou BSA, com

a fonte protéica ovalbumina (OVA), embora tanto a quantidade como a qualidade

dos blastocistos bovinos tenham se apresentado inferiores em relação àqueles

produzidos na presença de SFB e BSA.
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8. IMPLICAÇÕES

Embora a ovalbumina tenha apresentado resultados biológicos inferiores

nas etapas de fecundação e nas etapas finais do desenvolvimento, a ovalbumina

(OVA) pode ser uma fonte protéica importante e promissora pelo fato de

representar menores riscos de contaminações por patógenos. Por ser de origem

heteróloga (aves), os riscos de transmissão de doenças aos bovinos são

menores, principalmente nos casos específicos de entraves correlacionados à

exportação de embriões e às barreiras sanitárias internacionais, já que os meios

quimicamente definidos também apresentam baixa eficiência.

A OVA, como fonte protéica, e a adição de substâncias que promovam

melhorias na eficiência de produção, podem representar avanços na PIV de

embriões bovinos.

Há necessidade ainda de se avaliar a capacidade de desenvolvimento

posterior in vivo dos embriões produzidos in vitro sob essas condições de

substituição pela ovalbumina, e, dessa forma, promover o estabeleciemento de

gestação.
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