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RESUMO 

 

No primeiro experimento foram utilizados oócitos de ovários de abatedouro 

distribuídos em seis grupos: 1) Maturação e Cultivo in vitro sem adição de antioxi-

dantes (Ct-Ct); 2) Maturação com 2 μM de quercetina (Qc-Ct); 3) Cultivo com 2 μM 

de quercetina (Ct-Qc); 4) Maturação e Cultivo com 2 μM de quercetina (Qc-Qc); 5) 

Maturação com 100 μM de cisteamina e Cultivo com de 2 μM de quercetina (Cis-Qc) 

e 6) Maturação com cisteamina (Cis-Ct). Com base no primeiro experimento, os oó-

citos provenientes de Ovum pick up foram avaliados nos grupos Cis-Qc e Cis-Ct. Os 

resultados do experimento 1 e 2 para os grupos Cis-Qc e Cis-Ct foram confrontados. 

A análise estatística considerou significância de 5% nas avaliações. O percentual 

médio de desenvolvimento dos embriões foi similar entre os grupos Qc-Ct, Ct-Qc, 

Cis-Qc e Cis-Ct (49,55±5.1), porém superiores aos grupos Ct-Ct e Qc-Qc (42,4±6.1). 

A taxa média de blastocistos eclodidos foi similar entre os grupos Ct-Ct, Qc-Ct, Cis-

Qc e Cis-Ct (60,9±6.3), e estes superior grupo Qc-Qc (54,7±9.7). Para o número 

médio de células dos blastocistos o grupo Cis-Ct (145±25) foi superior os grupos 

Cis-Qc, Ct-Ct e Qc-Ct (128±25) e estes superiores os grupos Ct-Qc e Qc-Qc 

(109±32). No experimento 2 a taxa de clivagem não diferiu entre Cis-Ct (88,8±3.9) e 

Cis-Qc (87,7±4.5). Mas o percentual de blastocistos foi superior para Cis-Qc 

(64,6±9.8) em relação a Cis-Ct (56,4±3.6). Enquanto a taxa de prenhez do grupo 
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Cis-Ct (45,1±2.5) foi superior ao Cis-Qc (38,5±3.5). O percentual de blastocisto do 

experimento 2 (56,4±3.6 e 64,6±9.8%) foram superiores aos do experimento 1 

(48,9±3.6 e 52,2±5.1%) para os grupos Cis-Ct e Cis-Qc, respectivamente. Em con-

clusão, a produção in vitro de embriões suplementada com antioxidante dependendo 

do grupo foi positiva, mas este benefício não foi confirmado na taxa de prenhez com 

o uso da quercetina no cultivo in vitro. 

 

Palavras-chave: Oócitos. Cisteamina. Quercetina. Clivagem. Blastocistos. 
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ABSTRACT 

 In the first experiment we used oocytes from ovaries of slaughterhouse dis-

tributed in six groups: 1) Maturation and cultivation without the addition of antioxi-

dants (Ct-Ct); 2) Maturation with 2 μM of quercetin (Qc-Ct); 3) Cultivation with 2 μM 

of quercetin (Ct-Qc); 4) Maturation and cultivation with 2 μM of quercetin (Qc-Qc); 5) 

Maturation with 100 μM of cysteamine and cultivation with of 2 μM of quercetin (Cis-

Qc) and 6) Maturation with cysteamine (Cis-Ct). Based in experiment 1, the oocytes 

of Ovum pick up (OPU) were evaluated in Cis-and Cis-Qc CT. for experiment 3 were 

assessed the results of experiment 1 and 2 for groups Cis-and Cis-Ct Qc. Statistical 

analysis significance of 5% was considered in reviews. The percentage of embryos 

was superior to Qc-Ct, Ct-Qc, Cis-and Cis-Ct Qc (49,55±5.1),  about Ct-Ct and Qc-

Qc (42.4±6.1). The hatching rate was similar to Ct-Ct, Qc-Ct, Cis-and Cis-Ct Qc 

(60,9±6.3), however the Group Qc-Qc (54,7±9.7). Had the lowest rate of hatching, 

followed by the Ct-Qc (57.3 ± 11.0). The number of cells in the embryos of the Group 

Cis-Ct (145±25) was superior to the Cis-Qc groups, Ct-Ct and Qc-Ct (media 128 ± 

25). The embryos of Ct-Qc groups and Qc-Qc (media 109 ± 32) had the fewest cell. 

The rate of cleavage in the oocytes OPU did not differ between Cis-Ct (88.8±3.9) and 

Cis-Qc (87.7 ± 4.5). But the percentae of blastocyst was superior to Cis-Qc (64.6 ± 

9.8) for the Cis-Ct (56.4 ± 3.6). However, the rate of pregnancy blastocyst Cis group-
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Ct (45.1±2.5) were higher than those of Cis-Qc (38.5±3.5). The percentage of blasto-

cyst OPU oocytes (56.4 ± 3.6 and 64.6 ± 9.8%) were higher than those of slaughter-

house (48.9 ± 3.6 and 52.2 ± 5.1%) independent of the groups evaluated (Cis-and 

Cis-Qc Ct), respectively. In conclusion, the in vitro production of embryos supple-

mented with antioxidant depending on the Group was positive, but this benefit has 

not been confirmed pregnant rate with the use of quercetin on in vitro cultivation. 

 

Key-words: Oocytes. Cysteamine. Quercetin. Cleavage. Blastocysts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A biotecnia de produção in vitro de embriões é uma metodologia de três eta-

pas que compreende: a maturação in vitro de oócitos recuperados de folículos ovari-

anos (in sito ou in vitro); a fecundação in vitro que constitui a co-incubação de es-

permatozoides e oócitos maturados in vivo ou in vitro; e o cultivo in vitro que propicia 

o desenvolvimento dos zigotos até o estádio de blastocistos prontos a serem transfe-

ridos para receptoras previamente sincronizadas.  

Apesar das constantes melhorias nas etapas da produção in vitro de embri-

ões. A etapa da maturação in vitro é um fator chave para determinar a proporção de 

oócitos que se desenvolvem até o estádio de blastocistos. Além disso, e o sistema 

de cultivo in vitro de embriões está estritamente relacionado à qualidade dos mes-

mos e estes são inferiores aos do produzidos in vivo (Rizos, Lonergan, et al., 2002; 

Rizos, Ward, et al., 2002; Lonergan et al., 2004; Sananmuang et al., 2011; De Bem 

et al., 2014; Sovernigo et al., 2017). 

A maturação do oócitos é um processo complexo influenciado pela interação 

de fatores reguladores que incluem as gonadotrofinas, uma variedade de moléculas 

estocadas ou secretadas e das interações entre oócito e as células cumulus 

(Canipari, 2000; Tanghe et al., 2002; Van Den Hurk e Zhao, 2005; Ferreira et al., 

2009; Assidi et al., 2010). O avanço da maturação nuclear do oócito de estádio vesí-

cula germinal para metáfase II com extrusão do primeiro corpúsculo polar, concomi-

tantemente com alguns eventos da maturação citoplasmática (reorganização das or-

ganelas e alterações moleculares) encerra um amplo conjunto de eventos celulares 

ainda não totalmente compreendidos, mas essenciais para a fertilização e desenvol-

vimento inicial do embrião (Adona et al., 2008; Ferreira et al., 2009; Silva et al., 2013; 
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Reader et al., 2017; Yuan et al., 2017). 

O cultivo in vitro é crucial para a qualidade dos embriões, visto que zigotos 

provindos da produção in vitro de embriões, geram blastocistos de qualidade superi-

or quando cultivados in vivo. Inversamente, zigotos da produção in vivo, cultivados in 

vitro produzem blastocistos de qualidade inferior (Rizos, Ward, et al., 2002; 

Lonergan, Rizos, Kanka, et al., 2003; Lonergan et al., 2004). Estes e outros estudos 

demonstram influência significativa na qualidade dos blastocistos cultivados em dife-

rentes meios de cultivo pós-fecundação e que a atividade da transcrição da proteína 

de choque térmico (Hsp70) foi mais elevada em embriões produzidos in vitro do que 

aqueles produzidos in vivo e em diferentes sistemas de cultivos. Esse resultado indi-

ca que Hsp70 é um indicador sensível do estresse causado por condições do siste-

ma de cultivo celular (Christians et al., 1995; Wrenzycki et al., 2001; Lonergan, 

Rizos, Gutierrez-Adan, et al., 2003; Rizos et al., 2004) 

No decorrer da produção in vitro de embriões, oócitos e embriões são expos-

tos a elevadas concentrações das espécies reativas de oxigênios, provenientes da 

tensão de oxigênio, exposição à luz e do excesso de manipulação de oócitos ou 

embriões (Guerin et al., 2001; Sovernigo et al., 2017). As espécies reativas de oxi-

gênios são átomos e moléculas, que exibem pelo menos um elétron não comparti-

lhado na camada de valência e são os de maior importância, uma vez que são pro-

duzidas pelo metabolismo celular (Guerin et al., 2001; Silva et al., 2011).  

Quando em baixas concentrações, as espécies reativas de oxigênios desem-

penham papéis importantes como moléculas de sinalização durante a ovulação .Seu 

aumento moderado no ovário é benéfico para a retomada meiótica e para a extrusão 

do primeiro corpúsculo polar dos oócitos (Devine et al., 2012; Tiwari e Chaube, 

2016). Quando em concentrações elevadas, às espécies reativas de oxigênios po-
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dem ter resultados deletérios sobre as funções celulares, acarretando detrimentos 

oxidativos dos constituintes intracelulares, os quais podem promover a apoptose ce-

lular (Yang et al., 1998; Guerin et al., 2001; Andrade et al., 2010).  

Um sistema de produção in vitro de embriões  deve ser equilibrado entre as 

espécies reativas de oxigênios e antioxidante, tendo papel positivo para a maturação 

e para o desenvolvimento embrionário in vitro (Guerin et al., 2001; Andrade et al., 

2010; Sovernigo et al., 2017). Portanto, o uso de antioxidante é imprescindível na 

produção in vitro de embriões em sistema de alta concentração de oxigênio (20% de 

O2), devido à diminuição dos efeitos danosos causados pelo excesso das espécies 

reativas de oxigênios. 

A glutationa, a catalase e outros antioxidantes fazem parte do sistema repro-

dutivo feminino que é naturalmente rico da presença destas moléculas e, é conside-

ravelmente diferente dos meios sintéticos utilizados para na produção in vitro de em-

briões (Carbone et al., 2003). Os meios sintéticos para a produção in vitro de embri-

ões geralmente têm pequenas quantidades de antioxidantes e elevadas concentra-

ções das espécies reativas de oxigênios, o que torna imprescindível sua suplemen-

tação com antioxidantes (Sovernigo et al., 2017).  

Uma ampla variedade de drogas com ação antioxidantes (cisteamina, querce-

tina, β-mercaptoetanol, Carnitina, vitamina C, resveratrol, melatonina...) tem sido 

avaliada para diminuir as espécies reativas de oxigênios durante o processo de pro-

dução in vitro de embriões, no entanto, ainda não está definido qual o antioxidante é 

mais adequado para apoiar o desenvolvimento dos embriões de bovinos (Kere et al., 

2013; Mishra et al., 2016; Rocha-Frigoni et al., 2016; Nikseresht et al., 2017; 

Sovernigo et al., 2017; Tian et al., 2017). 

A cisteamina é um composto de tiol que estimulam a síntese de glutationa, 
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que atua como o principal sistema de defesa não enzimático para reduzir os níveis 

das espécies reativas de oxigênios (De Matos, Gasparrini, et al., 2002; Deleuze e 

Goudet, 2010; Rocha-Frigoni et al., 2016). A cisteamina é mais estável do que outros 

compostos de tiol, mas sua eficácia no desenvolvimento dos oócitos parece atuar de 

forma diferente dependendo da espécie, raça ou da concentração usada (De Matos, 

Gasparrini, et al., 2002; Mahmoud et al., 2016; Nikseresht et al., 2017).   

A quercetina é um flavonoide do grupo dos compostos polifenólicos que são 

metabolitos secundários de origem vegetal encontrado em frutas, vegetais, grãos e 

flores (Sun et al., 2015). Estes flavonoides são produzidos pelas plantas para prote-

ção contra infecções fúngicas e bacterianas (Langcake et al., 1979; Kwak et al., 

2012; Kang et al., 2013). O uso da quercetina no combate ao estresse oxidativo tem 

sido mencionado por vários autores e vem sendo amplamente estudado em cultivos 

in vitro para produção in vitro de embriões (Kang et al., 2016; Naseer et al., 2017; 

Sovernigo et al., 2017; Wang et al., 2017). A ação da quercetina é por interação com 

íons superóxido, na formação de radicais hidroxílicos por quelar íons de ferro e na 

peroxidação lipídica (Afanas'ev et al., 1989). 
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2 OBJETIVOS 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a eficiência da produção in vitro de 

embriões bovino suplementada com antioxidantes cisteamina ou quercetina e seu 

efeito na taxa de prenhez. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Avaliação da produção in vitro de embriões suplementada com antioxidan-

tes em oócitos provenientes de ovários de abatedouro. 

 Avaliação da produção in vitro de embriões suplementada com antioxidan-

tes e o efeito na taxa de prenhez em oócitos provenientes de Ovum pick 

up. 

 Avaliação de oócitos provenientes de ovários de abatedouro versus Ovum 

pick up 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 IMPORTÂNCIA DA PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES  

O interesse crescente da produção in vitro de embriões ocorre, devido a 

possibilidade de aumentar rapidamente a produção de uma fêmea, visto que os nú-

meros de produtos obtidos superam o de transferência de embriões clássica. O 

aprimoramento das condições de cultivo in vitro bem como das técnicas de recupe-

ração de oócitos in vivo tornaram-se viáveis à aplicação da produção in vitro em es-

cala comercial desde a década de 90 (Rumpf et al., 2000). 

 Atualmente muitos países utilizam a técnica comercialmente. No entanto, 

é no Brasil que se verifica um número surpreendente de embriões gerados a partir 

deste método. Dentre os principais aspectos relacionados a esta expressiva disse-

minação da técnica no país, pode-se apontar o domínio da produção in vitro por la-

boratórios privados e a crescente valorização da raça Nelore (Seneda e Blaschi, 

2004).  

A produção in vitro tem sido utilizada, alternativamente, para acelerar a 

produção de animais geneticamente superiores, uma vez que permite diminuir o in-

tervalo entre gerações e impedir, através da aspiração folicular guiada por ultrassom 

(AFGUS), o descarte precoce de fêmeas geneticamente privilegiadas que não res-

pondem à superovulação hormonal ou que sejam portadoras de infertilidade adquiri-

da (Gonçalves et al., 2008). 

 No entanto, apesar de muitas pesquisas e estudos, os resultados da téc-

nica ainda não são muito variáveis de um laboratório para outro, até mesmo dentro 

de um mesmo laboratório (Garcia et al., 2004).  
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A relativa baixa eficiência da técnica e também a menor qualidade dos 

embriões produzidos in vitro, quando comparados com os produzidos in vivo, são 

outros fatores limitantes desta, uma vez que aproximadamente 30% dos oócitos co-

locados para maturar se desenv olvem até o estádio de blastocisto (Mingoti, 2005) e, 

geralmente, menos de 50% dos embriões transferidos geram prenhez, isto quando 

não foram anteriormente criopreservado, pois nestes casos os resultados são bem 

inferiores (Dode et al., 2000). 

 Diante destes aspectos, para obtenção de melhores resultados, muitos 

estudos avaliam individualmente cada uma das etapas envolvidas no processo de 

produção in vitro, principalmente para ajustar, da melhor maneira possível, todas as 

suas variáveis envolvidas (Mingoti, 2005). Apesar dos avanços obtidos, a produção 

in vitro ainda apresenta algumas limitações tais como: os baixos índices de blasto-

cisto, dificuldade na criopreservação dos embriões, menor viabilidade dos oócitos 

obtidos de bezerras em relação aos de vacas e novilhas, e o custo do embrião que é 

mais alto do que uma transferência de embrião. Além disso, bezerros com maior pe-

so ao nascer, período de gestação mais longo, aumento na incidência de abortos, 

aumento da mortalidade perinatal e aumento de anormalidades congênitas têm sido 

associado à prenhezes produzidas por transferência de embriões produzidos in vitro 

(Rumpf, 2007). 

 

3.2 IMPORTÂNCIA DA OPU 

Nos últimos anos a aspiração folicular transvaginal em fêmeas bovinas doa-

doras de oócitos guiada pela ultrassonografia ou OPU (Ovum pick up) tem se torna-

do uma prática muito difundida. Foram Pieterse et al. (Pieterse et al., 1988) que des-
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creveram a técnica pela primeira vez e, desde então, ela vem sendo utilizada na 

multiplicação de fêmeas de elevado valor zootécnico. Essas fêmeas podem atingir 

uma produção média de 25 produtos por ano, o que supera significativamente os ín-

dices da transferência de embriões (Gonçalves et al., 2008).  

A eficiência da ovum pick up está relacionada a aspectos técnicos e biológi-

cos. Os aspectos técnicos correspondem ao tipo e frequência do transdutor, à agu-

lha utilizada na punção e à pressão de vácuo. Os biológicos compreendem a fase 

reprodutiva a que o animal se encontra, as terapias hormonais (Pieterse et al., 1988; 

Gonçalves et al., 2008), o tamanho dos folículos, além da raça dos animais. Segun-

do Dayan et al. (Dayan et al., 2000), reprodutoras zebuínas apresentam maior núme-

ro de folículos recrutados por onda em relação às europeias.  

A aspiração folicular pode ser realizada com agulhas específicas para aspira-

ção, ou por agulhas hipodérmicas descartáveis. As primeiras causam maiores lesões 

no estroma ovariano, pelo fato de ser usado em vários animais, dado seu elevado 

custo. Com a perda do gume, as agulhas promovem lesões mais severas, quando 

comparadas às agulhas hipodérmicas (Seneda e Blaschi, 2004). Alguns trabalhos 

relatam a possibilidade de lesões nos ovários (Mcevoy et al., 2002; Viana et al., 

2003) e também a possibilidade da ocorrência de distocias (Gonçalves et al., 2008). 

 Em humanos, a incidência de sequelas após a colheita transvaginal de oóci-

tos varia de 0,4 % a 0,7%. É importante ressaltar que, em mulheres, são realizadas 

a antibioticoterapia profilática e a antissepsia vaginal com iodo povidine e solução 

fisiológica. Em fêmeas bovinas, apenas a região posterior do animal é higienizada 

(Pieterse et al., 1988; Gonçalves et al., 2008). 
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3.3 ASPECTOS ENVOLVIDOS NA MATURAÇÃO IN VITRO  

Para entender a regulação local da maturação oocitária e os fatores en-

dócrinos envolvidos neste processo, sistemas de cultivo in vitro são frequentemente 

utilizados (Van Den Hurk e Zhao, 2005). A adição de substâncias promotoras de 

crescimento ao meio de maturação e a tentativa de simular da forma mais fidedigna 

possível as condições intrafoliculares, tem sido os dois principais alvos das pesqui-

sas realizadas com o objetivo de aumentar a eficiência do desenvolvimento de oóci-

tos cultivados in vitro.  

Durante o cultivo in vitro, os nutrientes, a atmosfera, osmolaridade e o pH 

devem ser cuidadosamente controlados, tentando mimetizar o máximo possível o 

ambiente folicular in vivo (Gottardi e Mingoti, 2009).  

O meio de cultivo mais utilizado para a maturação de oócitos bovinos in 

vitro é o meio de cultivo de tecidos 199 (TCM199), apesar de não ser um meio espe-

cífico capaz de suprir as necessidades dinâmicas dos complexos cúmulos oócito du-

rante a maturação in vitro. Este fato tem levado vários pesquisadores a realizarem 

várias investigações para melhorar este meio e, consequentemente, a qualidade dos 

oócitos cultivados em sistemas in vitro (Gottardi e Mingoti, 2009).  

O soro e a albumina sérica bovina são as fontes de proteínas mais utiliza-

das como suplemento aos meios de cultivo de bovinos (Mingoti et al., 2002).Porém 

vários estudos demonstraram que há desvantagens ao se utilizar fontes de origem 

animal nos meios de produção in vitro, uma vez que eles podem ser veículos de 

agentes infecciosos e tóxicos para o embrião (Gardner, 1994; Thompson et al., 

1995). Em virtude disso, vários estudos recomendam a utilização de meios quimica-

mente definidos, apesar de estes proporcionarem baixas taxas de blastocistos viá-

veis (Ali e Sirard, 2002; Thomas et al., 2003).  
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Uma melhora da expansão das células dos cúmulos é observada quando 

os hormônios hormônio luteinizante e hormônio folículo estimulante são adicionados 

aos meios de maturação (Younis e Brackett, 1992). A produção de substâncias sina-

lizadoras pelas células somáticas é estimulada pelo hormônio folículo estimulante. 

Estas substâncias induzem à retomada da meiose, estimulam a expansão dos cú-

mulos e, por fim, facilitam a fertilização (Gottardi e Mingoti, 2009). A produção de 

blastocistos é influenciada pelo potencial hidrogenionico das soluções do fluido celu-

lar, o qual é crítico para a eficiência de vários eventos e reações bioquímicas que 

envolvem equilíbrio acidobásico, podendo afetar a viabilidade celular.  

A utilização de tampões no meio de cultivo é necessária para reduzir as 

variações do potencial hidrogenionico no meio, que deve permanecer entre 7,3 e 7,5 

durante a maturação dos oócitos e cultivo dos embriões. 

 A maturação in vitro é, geralmente, realizada em uma atmosfera de 5% 

CO2, sendo utilizado meio tamponado com bicabornato de sódio para a manutenção 

do potencial hidrogenionico em 7,4. Quando a maturação é realizada em ar atmosfé-

rico, o meio ácido etano sulfônico 4-2 hidroxietil piperazina-1(HEPES) mantém o po-

tencial hidrogenionico do meio de maneira mais eficiente em relação à utilização úni-

ca de bicarbonato, sendo o sistema tampão orgânico mais utilizado para o cultivo de 

tecidos e células animais (Gottardi e Mingoti, 2009). 

 Em contrapartida, estudos mostraram que o HEPES pode reduzir o po-

tencial hidrogenionico intracelular ou causar alteração no desenvolvimento da com-

petência oocitária, além de poder ser tóxico e causar fragmentação celular durante 

as primeiras divisões embrionárias (Iwasaki et al., 1999; Hashimoto et al., 2002; 

Morgia et al., 2006). 

 A suplementação dos meios de maturação com fatores de crescimento 
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tem sido indicada, como o fator de crescimento de diferenciação 9 (GDF-9), fatores 

de crescimento semelhantes à insulina (IGFs), o Kit ligante (KL), fator de crescimen-

to do endotélio vascular (VEGF), as BMPs, dentre vários outros. Todos estes fatores 

estão ligados ao crescimento celular, desenvolvimento de mensageiros bioquímicos 

e aos receptores que se completam para a aquisição da competência oocitária final, 

visando à melhora da produção in vitro de embriões (Gottardi e Mingoti, 2009). 

 

3.4  ASPECTOS ENVOLVIDOS NO CULTIVO IN VITRO  

O cultivo in vitro de embriões requer um sistema que suporte um alto de-

senvolvimento embrionário. O co-cultivo com células somáticas era essencial para 

se obter taxas aceitáveis de desenvolvimento embrionário. Entretanto, com o desen-

volvimento do meio Fluido sintético de oviduto (SOF), que foi criado baseado na 

constituição do fluído do oviduto de bovinos, foi eliminada a necessidade de co-

cultivo, visto que, nesse meio, os zigotos se desenvolvem com boas taxas sem a 

presença de células somáticas (Watson et al., 2000). Esse meio, contudo, requer 

uma atmosfera de 5% de O2, a qual difere da utilizada para a maturação in vitro e 

FIV.  

Estudos têm demonstrado, entretanto, que o meio SOF pode ser utilizado 

com alta tensão de oxigênio, desde que as células do cumulus remanescentes no 

zigoto após a FIV sejam mantidas Dode et al. (Dode et al., 2002). Esses resultados 

sugerem que as células do cumulus facilitariam o crescimento embrionário por retira-

rem substâncias tóxicas, diminuindo o estresse oxidativo. 

 Condições de cultivo in vitro normalmente aumentam a produção de radi-

cais livres, pois os embriões estão mais expostos à luz e a altas concentrações de 



20 
 

O2, afetando a taxa de desenvolvimento embrionário. 

 Comparando os embriões produzidos in vitro e os produzidos in vivo, foi 

observado que eles diferem em várias características, tais como, aspectos morfoló-

gicos, aspectos metabólicos, alterações cromossômicas, número de células e ex-

pressão de mRNA específicos (Soom et al., 1996; Viuff et al., 1999; Viuff et al., 

2000). Estas diferenças possivelmente determinam o começo de uma série de pro-

blemas que levam a uma redução na eficiência da técnica (Farin et al., 2001).  

Os embriões produção in vitro apresentam maior vacuolização, menores 

número de células, menor densidade de mitocôndrias, maior densidade de lipídios 

(Crosier et al., 2001) e junções incompletas entre as células do botão embrionário e 

do trofoblasto (Farin et al., 2001). A maior densidade de lipídios observada nesses 

embriões sugere que eles retiram mais lipídios do meio de cultivo ou que seu meta-

bolismo estaria alterado. Em estudo utilizando a técnica de hibridação in situ por flu-

orescência (FISH) para avaliar poliploidias, foi observado que 72% dos embriões 

produzidos in vitro eram mixoplóides e que, apesar da mixopolidia ocorrer também 

em embriões in vivo, nos in vitro ocorre com maior frequência e em estágios mais 

precoces do desenvolvimento (Viuff et al., 1999). Além disso, a poliploida somente 

foi observada nos in vitro e não nos in vivo (Viuff et al., 1999; Viuff et al., 2000). 

 

3.5 FUNÇÃO DOS OXIDANTES NA PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES 

Sabe-se que o metabolismo oxidativo é essencial para produção da ener-

gia celular que regula os processos fisiológicos. Entretanto, está inevitavelmente as-

sociado à geração de espécies reativas de oxigênio e ocorrência do estresse oxida-

tivo. Segundo (Aréchiga et al., 1998), a produção em excesso de radicais livres pode 
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resultar em infertilidade, em razão do tecido ovariano, do espermatozoide e do em-

brião pré-implantacional serem sensíveis a danos oxidativos . Além disso, tem sido 

sugerido que a produção de radicais livres no meio de cultivo de embriões bloqueia 

o seu desenvolvimento (Legge e Sellens, 1991). Há relatos do envolvimento das es-

pécies reativas de oxigênio em concentrações fisiológicas na proliferação celular 

(Rahimi et al., 2003), maturação oocitária (Hammadieh et al., 2008), luteólise (Riley e 

Behrman, 1991; Sugino et al., 2000), esteroidogênese folicular e luteal, ovulação, 

fertilização, implantação e desenvolvimento embrionário inicial (Agarwal e 

Allamaneni, 2004; Fujii et al., 2005; Morado et al., 2009).  

A primeira retomada da meiose é induzida por um aumento de espécies 

reativas de oxigênio e inibida por agentes antioxidantes (Takami et al., 2000; 

Behrman et al., 2001), indicando que a geração desses radicais livres pelo folículo é 

um importante promotor da sequência ovulatória. No entanto, sugere-se que a pro-

dução cíclica dessas moléculas reativas pode, ao longo do tempo, contribuir para 

uma insuficiência ovariana prematura autoimune (Behrman et al., 2001).  

Estudos anteriores têm mostrado que essas moléculas afetam negativa-

mente a progressão da metáfase II na segunda parada da meiose, pois estão asso-

ciadas à diminuição de gonadotrofinas, a danos no DNA e à inibição na produção de 

ATP (Behrman et al., 2001). Além disso, (Margolin et al., 1990) observaram que as 

espécies reativas de oxigênio estão envolvidas na perda da sensibilidade de células 

da granulosa a hormônios gonadotróficos e na perda da função esteroidogênica, as 

quais são características de atresia folicular. 

 Sabe-se que os cultivos in vitro de tecido ovariano (Hovatta et al., 1997) 

ou de folículos isolados (Tilly e Tilly, 1995) são geralmente submetidos a maiores 

concentrações de oxigênio em relação às condições in vivo, podendo o estresse 
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oxidativo contribuir para as altas taxas de atresia observadas nos cultivos. 

 Além disso, o excesso de espécies reativas de oxigênio vem sendo corre-

lacionado com apoptose celular. Embora a indução de apoptose causada por estas 

moléculas ainda seja pouco investigada em folículos ovarianos, observou-se que o 

tratamento com peróxido de hidrogênio é tóxico para células da granulosa, uma vez 

que inibe o acúmulo do AMPc estimulado pelo hormônio folículo estimulante (FSH) e 

a produção de progesterona (Margolin et al., 1990). Há evidências de que as espé-

cies reativas de oxigênio induzem vias de apoptose mitocondrial por meio da ativa-

ção de receptores de morte celular na membrana (Chandra et al., 2000), havendo, 

então, indução proteínas quinase ativadora de mitógenos e da via das caspases 

(Schulze‐Osthoff et al., 1998). Além disso, o estresse oxidativo induz a fragmentação 

do DNA nas células (Halliwell e Aruoma, 1991; Henle e Linn, 1997). Essa quebra 

pode ocorrer devido à ação direta da OH· ou ainda pela ativação de endonucleases, 

devido ao acúmulo de cálcio intracelular livre estimulado pelos radicais livres. A exis-

tência de quebras unilaterais no momento da replicação do DNA induz quebras irre-

versíveis da cadeia dupla (Cox et al., 2000), prejudicando a polimerização do DNA. 

Essas alterações são características de apoptose, culminando com a degeneração e 

a morte celular. 

 

3.6 ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO 

O efeito prejudicial das espécies reativas ao oxigênio sobre o espermato-

zoide foi sugerido por (Macleod, 1943), o qual demonstrou que a exposição do es-

permatozoide humano a altas concentrações de oxigênio resultou em toxicidade, 

com perda de sua motilidade devido à ocorrência da peroxidação lipídica. 
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 Os efeitos desta reação incluem perda de motilidade, de forma irreversí-

vel, inibição de respiração espermática, lesões no DNA espermático e perda de en-

zimas intracelulares, interferindo na capacidade fertilizante do espermatozoide 

(White, 1993). As células espermáticas são sensíveis a lesões peroxidativas devido 

à grande quantidade de ácidos graxos polinsaturados em sua membrana. Estas le-

sões induzem a geração de espécies reativas ao oxigênio (ROS), grandes respon-

sáveis por danos na viabilidade e fertilidade de espermatozoides (Alvarez e De 

Moraes, 2006). 

 O elemento oxigênio (O) pode ser considerado um radical livre, já que 

apresenta desemparelhamento de elétrons na sua última camada eletrônica, confe-

rindo a ele uma alta reatividade (Halliwell e Gutteridge, 2015). As ROS, ou espécies 

reativas ao oxigênio, incluem todos os radicais derivados do oxigênio e encontrados 

em todos os sistemas biológicos. Segundo Nordberg e Arnér (Nordberg e Arnér, 

2005), em condições fisiológicas, o O2 sofre uma redução tetravalente com aceita-

ção de quatro elétrons, resultando em formação de água. Durante esta reação são 

elaborados reativos intermediários como os radicais superóxido (O2-), hidroperoxila 

(HO2) e hidroxila (OH).  

Além destes, temos o não radical, peróxido de hidrogênio (H2O2). O radi-

cal superóxido é um radical livre formado a partir do oxigeno molecular pela adição 

de um elétron. Sua formação ocorre espontaneamente, especialmente, na membra-

na mitocondrial através da cadeia respiratória. É um radical pouco reativo e não tem 

a habilidade de penetrar em membranas lipídicas, agindo apenas no compartimento 

onde é produzido. 

 A radical hidroxila é considerada o mais reativo em sistemas biológicos e 

é formado a partir do peróxido de hidrogênio em uma reação catalisada por íons me-
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tais (Fe++ ou Cu++), denominada de reação de Fenton. O peróxido de hidrogênio 

(H2O2) é extremamente danoso, pois tem vida longa e é capaz de atravessar mem-

branas biológicas. Uma vez produzido, o H2O2 é removido por um dos três sistemas 

de enzimas antioxidantes como a catalase, a glutationa peroxidase e peroxireduta-

ses (Nordberg e Arnér, 2005). 

 

3.7 GLUTATIONA (GSH) 

Uma das principais preocupações durante o processo de maturação e fe-

cundação in vitro são os danos causados pelos radicais livres, produzidos normal-

mente no metabolismo oxidativo (Dew, 2001). Entretanto, a maioria das células 

apresenta um potente sistema de defesa contra radicais livres, representado pela 

glutationa (GSH), a qual possui como principal função a detoxicação e antioxidação 

celular (Luberda, 2005; Gasparrini et al., 2006). 

 Assim, propõe-se o uso de substâncias que atuem como precursores de 

glutationa, tais como a cisteína, a cisteamina e o β-mercaptoetanol, utilizadas com 

êxito na maturação in vitro de oócitos bovinos (De Matos et al., 1996) e atualmente 

descritas como coadjuvantes importantes para o aumento da eficiência na produção 

de embriões bovinos (De Matos, Gasparrini, et al., 2002; De Matos, Herrera, et al., 

2002; Balasubramanian e Rho, 2007).  

A adição ao meio de cultivo de substratos energéticos para a promoção 

da sobrevivência celular e suporte da maturação é estratégia alternativa. Neste sen-

tido, a combinação de insulina transferrina, selênio (ITS) e β-mercaptoetanol pode 

ser utilizada. A insulina melhora o desenvolvimento embrionário por meio do trans-

porte da glicose, além de exercer ações mitogênicas e antiapoptóticas (importantes 
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na maturação in vitro). O selênio atua como estimulador da síntese de GSH, e a 

transferrina como quelante dos radicais hidroxila, facilitando o transporte de ferro e 

outros metais para o interior do embrião e agindo como fator de crescimento (Lim e 

Hansel, 2000; Augustin et al., 2003).  

Embora Pires (Pires, 2006) não tenha encontrado efeito positivo da adi-

ção de cisteamina (100 mM) e cisteína (0,1 mM) sobre as taxas de MII de oócitos 

caninos, Hossein et al. (Hossein et al., 2007) relataram elevação das taxas de MII ao 

utilizarem adição de 0,5 mM de cisteína e 100 mM de cisteamina ao meio de cultivo. 

  

3.8 CARACTERÍSTICAS DA CISTEAMINA COMO ANTIOXIDANTE  

A cisteamina é o resultado da degradação do aminoácido cisteína, que 

tem a função, no sistema biológico, de clivar ligações dissulfeto. Desse modo, a sua 

relação com a baixa síntese de glutationa durante a produção in vitro de embriões 

bovinos, vem sendo estudada por alguns pesquisadores (De Matos, Herrera, et al., 

2002). 

 A síntese de glutationa depende da disponibilidade de cisteína presente 

nos meios de cultura. Entretanto, a molécula de cisteína, quando em ambiente ex-

tracelular, é instável, sendo auto-oxidada à cistina. O potencial da cisteamina em 

quebrar ligações dissulfeto reduz a cistina à cisteína, proporcionando, assim, maior 

disponibilidade de cisteína no meio de produção in vitro de embriões e, consequen-

temente, o aumento na síntese de glutationa, o qual melhora a taxa de desenvolvi-

mento dos blastocistos in vitro (Córdova et al., 2010). 
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3.9 CARACTERÍSTICAS DA QUERCETINA COMO ANTIOXIDANTE  

A quercetina é um flavonoide do grupo dos compostos polifenólicos, sen-

do amplamente encontrado nas frutas, vegetais, grãos, flores, com elevada concen-

tração no vinho tinto. Deste modo, a quercetina é classificada como um antioxidante 

natural não enzimático (Liu et al., 2010).  

A quercetina possui uma estrutura considerada ideal para a redução do 

estresse oxidativo, pois possui vários grupos de hidroxilas e, assim, se torna mais 

potente que as vitaminas E e C (Barreiros et al., 2006). Isso pode ser explicado, pela 

grande quantidade de grupos hidroxila presentes na estrutura da quercetina 

(Barreiros et al., 2006), sendo demonstrada sua capacidade em inibir danos oxidati-

vos induzidos pelo H2O2 (Bianchi e Antunes, 1999). Além disso, a quercetina possui 

capacidade inibidora sobre a peroxidação lipídica, similar e sinergética ao resve-

ratrol, um polifenol não flavonoide (Stojanović et al., 2001).  

Gibb et al. utilizaram a quercetina com objetivo de neutralizar a formação 

excessiva de EROs decorrente do processo de criopreservação e sexagem do sê-

men de garanhões. Como resultado, eles observaram a redução dos índices de fra-

gmentação de DNA no sêmen criopreservado sexado e aumento significativo da mo-

tilidade e capacidade de interação entre espermatozoide-oócito do sêmen criopre-

servado não sexado. 

 Em outro estudo realizado por Zribi et al. (Zribi et al., 2012) com sêmen 

humano, a adição de quercetina ao diluente seminal aumentou a motilidade e viabili-

dade espermática, reduziu a fragmentação do DNA e a oxidação após descongela-

mento do sêmen. Em outro estudo, adicionando a quercetina ao diluente Tris-gema 

de ovo-glicerol, Silva et al. (Silva et al., 2012) não observaram diferença (P<0,05) 

entre os grupos quando avaliada a motilidade progressiva, vigor, acrossoma e mem-
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branas íntegras. Entretanto, no grupo suplementado com 5 μg/mL de quercetina, a 

porcentagem de gametas com alto potencial de membrana mitocondrial foi maior 

(P<0,05) do que naqueles tratados com 10, 15 ou 20 μg/mL de quercetina. 

Portanto a esta pesquisa é de suma importância para o meio da bio-

tecnologia pois, através desta poderemos ter novas pesquisa que viabilizarão assim 

como esta a melhoria da biotecnologia bovina. 
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4 MATERIAL E METODOS 

Os produtos para produção in vitro de embriões foram adquiridos da Sigma 

Chemical Company, St Louis, MO, EUA, a menos que especificado de outra forma. 

Todos os procedimentos neste experimento foram aprovados pelo Comitê Ética da 

Universidade do Norte Paraná e realizados de acordo com a ética e o bem-estar 

animal.  

 

4.1 RELAÇÃO DE MEIOS UTILIZADOS PARA PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRI-

ÕES 

H-199: TCM 199 com sais de Earle e 25 mM de Hepes (M7528) suplementa-

do com 50 μg/mL gentamicina, 0.2 μM de piruvato de sódio e 10% de soro fetal bo-

vino (SFB).PBS-heparina: Tampão fosfato-salino (Nutricell - Nutrientes Celulares 

Ltd, Brasil) suplementado com 1% de SFB, 50 μg/mL gentamicina e 10 UI/mL de he-

parina sódica (Liquemine, Roche Farmacêutica, Brasil).B-199: TCM 199 com sais de 

Earle e 20 mM de bicarbonato de sódio (M4530) suplementado com 10% de SFB, 

5.0 µg/mL de LH (Lutropin-V, Bioniche Animal Health USA, Inc.), 0.5 µg/mL de FSH 

(Folltropin-V, Bioniche Animal Health USA, Inc.) 50 μg/mL de gentamicina e 0.2 μM 

de piruvato de sódio.TALP-FIV: Tyrode’s, albumina, lactato e piruvato (TALP) su-

plementado com 2 mM penicilamina, 1 mM hipotaurina, 250 mM epinefrina e 20 

µg/mL heparina (167 UI/mg).SOF-CIV: Fluido sintético de oviduto (SOF) suplemen-

tado com 2% de solução de aminoácidos (BME), 1% de solução de aminoácidos não 

essenciais (MEM), 0.34 mM sódio tri-citrato, 2.77 mM myo-inositol, 3% SFB, 4mg/mL 

albumina sérica bovina, 0.75 mg/mL glicina, 0.15 mg/mL alanina e 0.09 mg/mL glu-

tamina. 
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4.2 COLETA DE OVÁRIOS E OÓCITOS IN VITRO   

Ovários de fêmeas bovinas com média de 6 anos de idade de raças puras ou 

cruzadas (maioria) com diferentes graus de sangue Bos indicus (maioria) e Bos tau-

rus foram coletados em abatedouro comercial logo após o abate e transportados em 

solução fisiológica (NaCl 0.9%) a uma temperatura de 25º C. No laboratório, os ová-

rios com folículos de 2–8 mm diâmetro foram aspirados com auxílio de uma agulha 

(40 x 1.2 mm) conectada a um tubo cônico de 50 mL (Corning Incorporated, USA, 

430290) e a uma Bomba de Vácuo BV-003D (Watanabe Tecnologia Aplicada, Brasil) 

com uma pressão de 90 mm/Hg.  

O líquido da aspiração folicular depositado no tubo foi mantido em repouso 

por 10 minutos e a porção superior do líquido foi removida, ao pellet foram adiciona-

dos 5 mL de meio H-199. O conteúdo foi transferido para uma placa de Petri (Cor-

ning Incorporated, USA, 430166) para classificação dos oócitos sob estereomicros-

cópio (Nikon, SMZ1000). Somente oócitos de classificações graus I e II, contendo 

três ou mais camadas de células do cumulus oophorus e citoplasma uniforme, foram 

utilizados para os experimentos.  

O período de manipulação entre a aspiração folicular, seleção e a transferên-

cia dos oócitos para o cultivo foi de aproximadamente duas horas à 27º C.  

 

4.3 OVUM PICK UP (OPU) 

Oito animais da raça Nelore (doadoras),provenientes da própria Agropecuária, 

com idade entre quatro e oito anos, ciclando normalmente e com boas condições 

corporais foram selecionadas a partir do histórico Zootécnico e de acordo com a po-
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pulação de folículos nos ovários com no mínimo seis folículos por ovário. Os animais 

foram mantidos em pasto de Brachiaria brizantha, com acesso a água e sal mineral 

ad libitum. As vacas não receberam hormônios exógenos para estimular a produção 

de folículos ou a sincronização das ondas foliculares. Todos os procedimentos foram 

realizados em estágios aleatórios do ciclo estral e o intervalo entre as OPU foi de 

aproximadamente 15 dias. 

Para os procedimentos de OPU foi utilizando um transdutor convexo (Faixa 

de Frequência: 5-12 MHz) preparado em um dispositivo intravaginal conectado ao 

equipamento de ultrassom veterinário Sonoscape A5 Vet (Mindray Medical Internati-

onal Ltd. China) e a um tubo cônico de 50 mL contendo 15 mL de meio PBS-

heparina acoplado a uma Bomba de Vácuo com uma pressão de 90 mm/Hg para 

aspiração dos folículos de 2-8 mm de diâmetros. 

Na classificação dos oócitos no estereomicroscópio foram considerados viá-

veis aqueles que apresentavam uma ou mais camadas de células do cumulus com-

pactas e com citoplasma homogêneo ou com leve granulação (Guemra et al., 2014). 

Os oócitos foram acondicionados em criotubos de 1,5 mL (Corning Incorporated, 

USA, 430487) contendo 1 mL de meio H-199, mantidos em uma garrafa térmica por 

2-3 horas à 36° C e encaminhados ao laboratório de fertilização in vitro. 

 

4.4 MATURAÇÃO IN VITRO 

Os oócitos foram lavados em meio H-199 e, em seguida, foram transferidos 

para a maturação in vitro em placa de Petri (Corning Incorporated, USA, 430166) 

com gotas de 100 µL de meio B-199 com aproximadamente 25 oócitos por gota, sob 

óleo mineral por um período de 24 horas a 38,5º C em atmosfera de 5% de CO2 em 

ar. Para avaliação dos antioxidantes (cisteamina ou quercetina) na maturação in vitro 
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o meio B-199 foi suplementado com 100 μM de Cisteamina ou 2 μM de quercetina. 

As concentrações dos antioxidantes (Tabela 1) foram baseadas na literatura 

(Sovernigo et al., 2017). 

 

Tabela 1. Diluição e preparação do estoque dos antioxidantes  

Substancias Código Diluente Estoque MIV* Referencia 

Quercetina Q4951 NaOH 50 mg/mL 2 μM 
(Sovernigo et al., 2017) 

Cisteamina C8397 H2O 100 mg/mL 100 μM 

As alíquotas das substâncias foram em microtubos de 100 mL e armazenadas a -20° C durante seis meses. * 

Concentrações finais de antioxidantes no meio de maturação in vitro (MIV). Hidróxido de sódio (NaOH) e 

Agua ultra pura (H2O). 

 

 

4.5 FECUNDAÇÃO E CULTIVO IN VITRO 

Sêmen congelado do mesmo lote e do mesmo touro da raça Nelore de fertili-

dade conhecida foi utilizado para fertilização in vitro. O sêmen foi descongelado à 

36°C por um minuto em Banho Maria e adicionado na porção superior da solução do 

gradiente de densidade que foi preparado com as soluções BoviPure e BoviDilute 

(Nidacon International AB, Suécia) em um tubo cônico (Eppendorf, USA 022363514) 

com 0.4 mL de BoviPure 90% seguido de 0.4 mL de BoviPure 45% e centrifugado 

(Eppendorf, USA, 022620207) por 5 minutos a 3200 rpm (±400 g), sendo o sobrena-

dante descartado e uma nova centrifugação de 2 min a 1200 rpm (±150 g) com 1 mL 

de meio TALP-FIV (Parrish et al., 1988) foi realizada e o sobrenadante foi descarta-

do. 

 Para fecundação in vitro, os espermatozoides (2 x 106 células/mL) e os oóci-

tos foram acondicionados em placa de Petri (Corning Incorporated, USA, 430166) 

em gotas de 100 µL de meio TALP-FIV por um período de 18 horas. Após este perí-

odo os oócitos foram transferidos para o cultivo in vitro em meio SOF-CIV (Holm et 
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al., 1999) com uma monocamada de células somáticas (cumulus) em placa de Petri 

em gotas de 100 µL de meio SOF-CIV. Para avaliação da quercetina no cultivo in 

vitro, o meio SOF-CIV foi suplementado com 2 μM de quercetina. Percorrido 24 ho-

ras de cultivo os oócitos foram movimentados manualmente na própria placa de cul-

tivo com auxílio do estereomicroscópio de uma micropipeta de vidro para avaliação 

da taxa de clivagem e do número de blastômeros. Na avaliação do número de blas-

tômeros foi determinado dois grupos de embriões clivados: embriões com 4 ou mais 

blastômeros e embriões com menos de 4 blastômeros. Os oócitos não clivados fo-

ram removidos do cultivo e descartados. Cultivo foi em estufa de CO2 a 38,5º C com 

atmosfera de 5% de CO2 em ar. 

 

4.6 DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO, TRANSFERÊNCIA E DIAGNÓSTICO 

DE PRENHEZ 

 No sétimo dia de cultivo (160 horas), após a fecundação in vitro, foi determi-

nada a qualidade e o percentual de embriões com auxílio do estereomicroscópio de 

acordo com os seguintes critérios: Embriões grau I, com a blastoceles bem formada 

ou embriões expandidos e embriões grau II, embriões em estádio inicial de formação 

do blastocele. 

 Apenas blastocistos de grau I foram transferidos para vacas receptoras. As 

transferências dos embriões foram realizadas por meio do método transcervical (não 

cirúrgico) no corno uterino ipsilateral ao corpo lúteo das receptoras que responderam 

ao tratamento de sincronização do estro e que apresentava um corpo lúteo de ≥18 

mm2.  

A avaliação do diagnóstico de prenhez foi realizada após 60 dias da transfe-
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rência dos embriões com auxílio de uma sonda transrectal acoplada ao aparelho ve-

terinário de ultra-sonografia. 

4.7 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL  

4.7.1 EXPERIMENTO 1: PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES SUPLEMENTADA 

COM ANTIOXIDANTES 

Para a execução deste experimento (Figura 1) foram utilizados oócitos prove-

nientes de ovários abatedouro no qual foram distribuídos em seis grupos experimen-

tais: 1) Grupo controle-controle (Ct-Ct), meios de maturação e de cultivo in vitro sem 

suplementação com antioxidantes; 2) Grupo quercetina-controle (Qc-Ct), meio de 

maturação in vitro suplementado com 2 μM de quercetina; 3) Grupo controle-

quercetina (Ct-Qc), meio de cultivo in vitro suplementado com 2 μM de quercetina; 4) 

Grupo quercetina-quercetina (Qc-Qc), meio de maturação e de cultivo in vitro suple-

mentados com 2 μM de quercetina; 5) Grupo cisteamina-quercetina (Cis-Qc), meio 

de maturação suplementado com 100 μM de cisteamina e meio de cultivo in vitro 

suplementado com 2 μM de quercetina; 6) Grupo cisteamina-controle (Cis-Ct), meio 

de maturação in vitro suplementado com 100 μM de cisteamina (meio padrão usado 

no laboratório).  
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Figura 1. Diagrama simplificado do delineamento experimental 1. 

Fonte: Próprio autor 

4.7.2 EXPERIMENTO 2: PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES COM ANTIOXI-

DANTES E O EFEITO NA TAXA PRENHEZ 

Para a execução deste experimento foram utilizados oócitos provenientes da 

técnica de OPU de vacas de valor zootécnico (Figura 2). Com base nos resultados 

do experimento 1 foram definidos dois grupos para esta avaliação. Os grupos seleci-

onados foram o Cis-Qc (cisteamina-quercetina) e o Cis-Ct (cisteamina-controle). 

 

Figura 2. Diagrama simplificado do delineamento experimental 2.  

 

 

Fonte: Próprio auto 
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4.7.3 EXPERIMENTO 3: AVALIAÇÃO DE OÓCITOS PROVENIENTES DE OVÁ-

RIOS DE MATADOURO E DE OPU 

Para esta avaliação foram utilizados resultados (Figura 3) da produção in vitro 

de embriões de oócitos provenientes de abatedouros e dos resultados de oócitos da 

técnica de OPU para os grupos Cis-Qc (cisteamina-quercetina) e Cis-Ct (cisteamina-

controle). 

 

Figura 3. Diagrama simplificado do delineamento experimental 3. 

 

Fonte: Próprio auto 

4.7.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As variáveis porcentagem de clivagem, blastocistos e prenhez foram trans-

formados de acordo com a função arco seno. Os dados relativos aos números de 

células dos blastocistos foram analisados na escala original. Para todas as análises, 

utilizou-se o software BioEstats 5.3 (Instituto Mamirauá, Brasil) e a ANOVA foi apli-

cada para destacar diferenças entre os tratamentos seguidos pelo teste t com 5% de 

significância. Os dados são expressos como média ± sd (desvio padrão). 
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4 RESULTADOS 

4.1 EXPERIMENTO 1 

Na avaliação da maturação ou do cultivo in vitro suplementados ou não com 

antioxitantes, os grupos Qc-Ct (quercetina-controle), Ct-Qc (controle-quercetina), 

Cis-Qc (cisteamina-quercetina) e Cis-Ct (cisteamina-controle) não diferiram (p>0,05) 

entre si para produção in vitro de embriões (Tabela 2), mas foram superiores 

(p<0,05) em relação aos grupos Ct-Ct (controle-controle) e Qc-Qc (quercetina-

quercetina), que também não diferiram (p>0,05) entre si. 

 Os percentuais de blastocistos eclodidos foram similares (p>0,05) entre os 

grupos Ct-Ct, Qc-Ct, Cis-Qc e Cis-Ct (Tabela 2).  

O grupo Qc-Qc foi o que teve a menor (p<0,05) taxa de eclosão, seguido pelo 

grupo Ct-Qc, mas este foi similar (p>0,05) ao grupo Cis-Qc (Tabela 2).  

O número médio de células dos embriões no grupo Cis-Ct foi superior 

(p<0,05) aos grupos Cis-Qc, Ct-Ct e Qc-Ct e, estes não diferiram (p>0,05) entre si 

(Tabela 2). Porém, os embriões dos grupos Ct-Qc e Qc-Qc foram os que tiveram o 

menor (p<0,05) número médio de célula, mas não diferindo (p>0,05) entre si. 

 

Tabela 2. Avaliação da produção in vitro de embriões suplementada com antioxidantes 

Tratamentos Oócitos Blastocisto 
D7*

 Eclosão 
D8*

 Células 
D8**

 

MIV
1
 CIV

1
 Grupos Nº N° (%±dpm) N° (%±dpm) N° (%±dpm) 

Controle Controle Ct-Ct 328 140 (42.7±6.0)
b
 85 (60.7±7.9)

a
 127±18

b
 

Quercetina Controle Qc-Ct 329 162 (49.2±6.0)
a
 99 (61,1±6.9)

a
 128±25

b
 

Controle Quercetina Ct-Qc 328  157 (47.9±5.9)
a
 90 (57,3±11.0)

b
 111±28

c
 

Quercetina Quercetina Qc-Qc 329 139 (42.2±6.3)
b
 76 (54,7±9.7)

c
 109±32

c
 

Cisteamina Quercetina Cis-Qc 324 169 (52.2±5.1)
a
 101(59,8±6.7)

ab
 130±22

b
 

Cisteamina Controle Cis-Ct 325 159 (48.9±3.6)
a
 99 (62,3±3.8)

a
 145±25

a
 

Letras diferentes (a-c) na mesma coluna indicam diferença significativa (p<0,05) entre os tratamentos. 

Percentual médio (%) mais desvio padrão da média (±dpm) de cinco repetições em triplicata. *Dias após 
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4.2 EXPERIMENTO 2 

As taxas de clivagem nos oócitos provenientes da OPU não diferiram (p>0,05) 

entre os grupos Cis-Ct e Cis-Qc, também não houve variação (p>0,05) no número 

de blastômeros para os embriões com 4 ou mais blastômeros em relação aos embri-

ões com número inferir a 4 blastômeros (Tabela 3). O percentual total de blastocistos 

e o de embriões grau I foram superiores (p<0,05) para o grupo Cis-Qc em relação ao 

grupo Cis-Ct (Tabela 4). Porém, na taxa de prenhez os blastocistos do grupo Cis-Ct 

foram superiores (p<0,05) ao grupo Cis-Qc no percentual de prenhez (Tabela 5). 

 

Tabela 3. Produção in vitro de embriões suplementada com antioxidantes – Efeito na cli-

vagem e no numero de blastômeros de oócitos provenientes de OPU. 

Tratamentos Oócitos Clivagem D2* Numero de blastômeros D2* 

MIV
1
 CIV

1
 Grupos N° 

Total 

N° (%±dpm) 

4 ou mais 

N° (%±dpm) 

Inferir a 4 

N° (%±dpm) 

Cisteamina Controle Cis-Ct 250 222 (88.8±3.9) 122 (55.0±6.0) 44 (45.5±6.5) 

Cisteamina Quercetina Cis-Qc 268 235 (87.7±4.5) 126 (53.6±9.9) 42 (46.4±9.5) 

Não hove diferença significativa (p<0,05) entre os tratamentos. Percentual médio (%) mais desvio padrão da 

média (±dpm) de quatro repetições em triplicatas. *Dias após fecundação in vitro (D). 
1
Maturação e cultivo in 

vitro (MIV e CIV). 

 

Tabela 4. Produção in vitro de embriões suplementada com antioxidantes – Efeito no 

percentual e qualidade dos blastocistos. 

Tratamentos Oócitos Blastocistos * 

MIV
1
 CIV

1
 Grupos N° 

Total 

N° (%±dpm) 

Grau I 

N° (%±dpm) 

Grau II 

N° (%±dpm) 

Cisteamina Controle Cis-Ct 250 141 (56.4±3.6)
b
 102 (72,3±3.0)

b
 39 (27.7±3.1)

a
 

Cisteamina Quercetina Cis-Qc 268 173 (64.6±9.8)
a
 138 (79.8±6.6)

a
 35 (20.2±6.2)

b
 

Letras diferentes (a-b) na mesma coluna indicam diferença significativa (p<0,05) entre os tratamentos. 

Percentual médio (%) mais desvio padrão da média (±dpm) de quatro repetições em triplicatas. *160 horas após 

fecundação in vitro. 
1
Maturação e cultivo in vitro (MIV e CIV). 
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Tabela 5. Produção in vitro de embriões suplementada com antioxidantes – Efeito na ta-

xa de prenhez aos 60 dias de gestação. 

Tratamentos Embriões transferidos * Prenhez ** 

MIV CIV Grupos N° N° (%±dpm) 

Cisteamina Controle Cis-Ct 82 37 (45.1±2.5)
a
 

Cisteamina Quercetina Cis-Qc 104 40 (38.5±3.5)
b
 

Letras diferentes (a-b) na mesma coluna indicam diferença significativa (p<0,05) entre os tratamentos. 

Percentual médio (%) mais desvio padrão da média (±dpm) de quatro repetições. *160 horas após fecundação in 

vitro. **60 dias pós transferencia dos embriões. 
1
Maturação e cultivo in vitro (MIV e CIV) 

 

4.3 EXPERIMENTO 3 

O percentual de blastocisto dos oócitos provenientes da técnica OPU 

(56.4±3.6 e 64.6±9.8%) foram superiores (p<0,05) aos de ovários de matadouro 

(48.9±3.6 e 52.2±5.1%) independente dos grupos avaliados (Cis-Ct e Cis-Qc), res-

pectivamente (Figura 4). O grupo Cis-Qc (64.6±9.8%) foi superior (p<0,05) ao grupo 

Cis-Ct (56.4±3.6%) para o percentual de blastocistos para os oócitos de OPU. Po-

rém, as taxas de blastocistos nos oócitos de ovários de matadouro não diferiram 

(p>0,05) entre os grupos Cis-Ct (48.9±3.6%) e Cis-Qc (52.2±5.1%). 

Figura 4. Produção in vitro de embriões suplementada com antioxidantes em oócitos 

provenientes de ovários de matadouro e da técnica de OPU. Cisteamina-controle 

(Cis-Ct) e Cisteamina-quercetina (Cis-Qc). Letras diferentes (a-c) indicam diferença 

significativa (p<0,05) entre os tratamentos. 
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5 DISCUSSÃO 

 A suplementação com quercetina (Qc-Ct) ou com cisteamina (Cis-Ct) como 

antioxidantes no sistema de maturação in vitro de oócitos de bovinos proporcionou 

acréscimo nos percentuais de desenvolvimento embrionário (Tabela 2). Este aumen-

to nos percentuais de embriões pode estar relacionado com equilíbrio nos níveis das 

espécies reativas de oxigênios e que a suplementação com quercetina (Qc-Ct) ou 

cisteamina (Qc-Ct) afeta positivamente a produção in vitro de embriões. E de acordo 

com a literatura um sistema de produção in vitro de embriões equilibrado entre as 

espécies reativas de oxigênios e antioxidante tem impacto positivo para desenvolvi-

mento embrionário (Guerin et al., 2001; Sovernigo et al., 2017). Visto que concentra-

ções equilibradas das espécies reativas de oxigênios desempenham papéis impor-

tantes como moléculas de sinalização e são benéficas para a retomada meiótica e 

para a extrusão do primeiro corpúsculo polar dos oócitos (Devine et al., 2012; Tiwari 

e Chaube, 2016). 

 Apesar das espécies reativas de oxigênios estarem envolvidas na maturação 

de oócitos, estudos feitos por vários grupos de pesquisa, inclusive o deste estudo, 

descrevem que o percentual de maturação nuclear não teve acréscimos na taxa de 

metáfase II com o uso de antioxidantes (Sovernigo et al., 2017). Embora a adição de 

antioxidante durante a maturação in vitro não proporciona efeitos significativos nas 

taxas de metáfase II de acordo com a literatura, a suplementação durante a matura-

ção in vitro foi essencial para uma melhor maturação citoplasmática, que faz parte 

de uma das etapas da maturação dos oócitos e que está associado à competência 

de desenvolvimento embrionário de oócitos. Resultados similares são encontrados 

na literatura que descrevem acréscimo da produção in vitro de embriões em cultivos 

de maturação suplementada com quercetina ou cisteamina em espécies como: bovi-
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nos (De Matos, Herrera, et al., 2002; Sovernigo et al., 2017) suínos (Kang et al., 

2013), ovinos (De Matos, Gasparrini, et al., 2002).  

A adição do antioxidante quercetina no cultivo in vitro (Ct-Qc) proporcionou 

percentual de blastocistos similares há da adição de quercetina somente na matura-

ção in vitro (Qc-Ct) e ambos os grupos foram superiores ao controle (Ct-Ct) sem adi-

ção de antioxidantes. Porém, quando a quercetina foi adicionada tanto na maturação 

quanto no cultivo in vitro (Qc-Qc) houve redução no percentual de blastocisto (Tabe-

la 2) com exceção no comparativo com o controle (Ct-Ct). Com base nestes resulta-

dos a quercetina é desfavorável na produção in vitro de embriões quando adicionada 

tanto na maturação quanto no cultivo in vitro (Qc-Qc). Mas, em uma análise mais 

ampla abrangendo taxa de embriões, de eclosão e número médio de células dos 

blastocistos, a quercetina  proporcionou redução no percentual de embriões, ou na 

taxa de eclosão e no número médio de células dos blastocistos. Em outro estudo 

que a maturação in vitro de oócitos bovinos foi suplementada com quercetina, este 

antioxidante também proporcionou redução no número de células em comparação a 

outros antioxidantes estudados (Sovernigo et al., 2017). Um possível motivo do efei-

to negativo da suplementação da maturação ou do cultivo in vitro com quercetina, é 

que este antioxidante pode tornar-se oxidado devido à sua interação com as espé-

cies reativas de oxigênios e sua interação forma um composto (quercetina-quinona) 

menos prejudicial do que as espécies reativas de oxigênios, mas ainda reativo que 

interage com a glutationa e provavelmente reduzindo sua concentração (Sovernigo 

et al., 2017). Concentrações adequadas de glutationa nos oócitos são imprescindí-

veis para fertilização, desenvolvimento subsequente e pré-implantação embrionária 

(Zuelke et al., 2003; Winkler et al., 2011; Devine et al., 2012). 

A suplementação do cultivo in vitro com quercetina (Ct-Qc e Qc-Qc) não pro-
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porcionou melhorias em termos gerais (blastocistos, eclosão e número de células) 

para a produção in vitro de embriões. Mas quando a maturação in vitro foi suplemen-

tada com cisteamina e o cultivo in vitro com quercetina (Cis-Qc) houve melhoria em 

termos geral, que pode ser em parte atribuída a cisteamina que é um percursor da 

glutationa promovendo aumento da sua concentração intracelular (Deleuze e 

Goudet, 2010; Rocha-Frigoni et al., 2016; Sovernigo et al., 2017). Níveis adequados 

de glutationa estão envolvidos com a aquisição da competência dos oócitos e com 

descondensacão do espermatozoide e na formação do pro-núcleo masculino 

(Sutovsky e Schatten, 1997; Abeydeera et al., 1998; Curnow et al., 2010). O provável 

aumento da glutationa no grupo Cis-Qc proveniente da suplementação da matura-

ção in vitro com cisteamina pode ter neutralizado o composto reativo derivado da in-

teração da quercetina com as espécies reativas de oxigênios no meio de cultivo in 

vitro, sem que ocorresse uma redução prejudicial de glutationa para o desenvolvi-

mento embrionário.  

Na avaliação da clivagem de oócitos provenientes de OPU, o grupo suple-

mentado com cisteamina na maturação in vitro (Cis-Ct) e o grupo suplementado com 

cisteamina na maturação e com quercetina no cultivo in vitro (Cis-Qc) não diferiram 

significativamente na taxa de clivagem e nem na avaliação quando ao número de 

blastômeros dois dias pós-fecundação (Tabela 3). Este resultado inicial similar era 

esperado devido a maturação in vitro dos dois grupos (Cis-Ct e Cis-Qc) ser suple-

mentada com cisteamina que é um percussor da glutationa bastante usado na matu-

ração in vitro para estudos de produção in vitro de embriões (De Matos, Herrera, et 

al., 2002; Rocha-Frigoni et al., 2016; Sovernigo et al., 2017). Este e outros antioxi-

dantes não interferem significativamente na taxa de clivagem de acordo com alguns 

estudos (You et al., 2012; Kere et al., 2013; Sovernigo et al., 2017). Mas está apa-
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rente similaridade na clivagem entre os grupos Cis-Ct e Cis-Qc não se manteve na 

avaliação do percentual de blastocistos, visto que o grupo Cis-Qc foi superior na taxa 

de blastocisto total e de embriões grau I. Este melhor resultado no grupo Cis-Qc po-

de ser atribuído à eficiência dos antioxidantes (cisteamina e quercetina) na redução 

das espécies reativas de oxigênios amplamente relatados na literatura (De Matos, 

Herrera, et al., 2002; Kang et al., 2013; Rocha-Frigoni et al., 2016; Sovernigo et al., 

2017).  

O acréscimo no percentual de blastocistos e na taxa de embriões grau I no 

grupo Cis-Qc, não refletiu quanto ao percentual de prenhez (Tabela 5). No entanto, a 

redução na taxa de prenhez no grupo Cis-Qc, contraria os efeitos positivos da quer-

cetina para redução das espécies reativas de oxigênios e em geral para o desenvol-

vimento embrionário in vitro. Em alguns poucos estudos que empregaram o uso an-

tioxidante no cultivo in vitro demonstraram aumento na taxa e na qualidade dos blas-

tocistos, como o observado no presente estudo (Thiyagarajan e Valivittan, 2009; 

Mehaisen et al., 2015; Takahashi et al., 2016; Kim et al., 2017). Porém, com a es-

cassez de dados na literatura sobre cultivo in vitro com antioxidante e, sobretudo 

quando o assunto está relacionado a prenhez de embriões cultivados in vitro com 

antioxidante,  fica evidencia da necessidade de mais estudos para entender as cau-

sas da redução no percentual de prenhez de embriões cultivados in vitro com quer-

cetina.  

O bom desempenho dos grupos Cis-Ct e Cis-Qc na produção in vitro de em-

briões com oócitos provenientes de OPU independente das diferenças entre ele foi 

expressiva em relação aos oócitos coletados de ovários matadouro para os mesmos 

grupos (Cis-Ct e Cis-Qc). Esta diferença na produção in vitro de embriões de oócitos 

de OPU e de Matadouro submetidos aos mesmos tratamentos (Figura 4) devem-se 
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provavelmente as raças das vacas doadoras de oócitos (ver metodologia). De acor-

do com alguns estudos a variabilidade entre os animais abatidos devido a fatores 

como raça, idade, estado fisiológico ou diâmetros dos folículos e dos oócitos, estão 

relacionados com o desenvolvimento competente dos oócitos (Kauffold et al., 2005; 

Pontes et al., 2010; Castaneda et al., 2013; De Bem et al., 2014; Gimenes et al., 

2015). Estas variáveis com exceção diâmetros dos folículos (2-8 mm de diâmetros) e 

provavelmente dos oócitos (não foram mensurados) podem ter, contribuido para um 

maior desempenho na produção in vitro de embriões nos oócitos coletado via OPU 

de aminais selecionados como doadoras de oócitos.  
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6 CONCLUSÃO 

A suplementação da produção in vitro de embriões com antioxidante propor-

cionou resultado nos percentuais de desenvolvimento embrionário. Porém, a suple-

mentação do cultivo (CIV) com quercitina influenciou negativamente a taxa de pre-

nhez. 
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