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Introdução
 Aspiração folicular transvaginal guiada por ultrassom (OPU), associada à produção in vitro de embriões bovinos (PIV), permite que 

oócitos imaturos de animais de alto valor genéticos gerem embriões viáveis a transferências.  No Brasil, em função da grande extensão 
territorial, o tempo de transporte dos oócitos até o laboratório de PIV é considerado um fator limitante na produção comercial. Estudos 
evidenciam a necessidade de novas alternativas para o transporte de CCOs bovinos oriundos de OPU até o laboratório quando necessário mais 
de 12h de transporte (LEIVAS et al., 2004). O bloqueio meiótico com droga especifica tem se mostrado uma alternativa. A butirolactona I (BL 
I) é uma purina derivada de micélios de Aspergillus sp, atua como um inibidor competitivo de ATP, é um potente inibidor especifico da ciclina 
quinase (CDKs) com poucos efeitos inibitórios sobre outras proteínas cinases, tais como MAP quinase (Kitagawa, 1993; Kitagawa, 1994).

Objetivos
 O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da BL I sobre o desenvolvimento embrionário in vitro proveniente de OPU de animais 

da raça brangus.

Material e Métodos
 Oócitos viáveis recuperados de aspirações foliculares transvaginais da foram transportados em criotubo com meio TCM 199 Hepes a 38 

ºC, distribuídos aleatoriamente em dois grupos experimentais: bloqueio meiótico (BM) e controle (C). Após o transporte o grupo C foi 
maturado (TCM199 com 10% de SFB, 5,0 µg/mL de LH, 0,5 µg/mL de FSH, 0,2 mM de piruvato e 50 µg/mL de gentamicina) por 22h. O grupo 
BM foi bloqueado em TCM 199 suplementado com 10 µM de BL I por 24 horas.  Em seguida transferidos para maturação nas mesmas 
condições do grupo controle. Após a MIV, os oócitos foram fecundados em meio TALP por 18h e cultivados em meio SOFaa (10% de SFB) por 
7 dias, a 38,5ºC e 5% de CO2.

Resultados e Discussão
 Foram utilizados 671 oócitos considerado viáveis, recuperados de 106 OPU de animais da raça Brangus, distribuídos em dois grupos 

experimentais. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o teste de Mann-Whitney (p<0,05). As taxas de desenvolvimento 
embrionário não variaram entre os tratamentos (p>0,05). As media de blastocistos obtidos no sétimo dia de cultivo foi de 36,5% para o grupo 
controle e 32,6% no grupo de bloqueio. Em bovinos a oogênese começa durante a vida fetal e os ovócitos permanecem em prófase I (PI) até 
pouco antes da ovulação. Quando removidos do ambiente folicular no estádio de PI, pelo processo de OPU perde seu mecanismo natural de 
bloqueio e reiniciam a divisão meiótica. Esses eventos são regulados por fosforilação e desfosforilação de proteínas, envolvendo diferentes 
quinases e fosfatases (Milanov e Serard, 1994). A BL I atua como inibidor da ciclina quinase, promovendo o bloqueio meiótico de forma 
reversível por 24h. (Adona e Leal, 2004).

Conclusão
 O bloqueio meiótico com BL I pode ser utilizado na produção in vitro de embriões bovinos quando o transporte de oócitos até o 

laboratório exceda 12 horas a partir da OPU, sem comprometer a taxa de produção de blastocistos.
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