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RESUMO 
 
ALMEIDA T. G. Cinética e desenvolvimento embrionário in vitro de embriões 
bovinos de touros de alta e baixa fertilidade. [Kinetics and embryo development 
of in vitro bovine embryos from bulls with high and low fertility]. 2018. 78 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, 2018. 
 
Os resultados da produção in vitro de embriões (PIVE) sofrem variações que podem 

ser decorrentes do efeito do touro utilizado. Fatores paternos afetam o 

desenvolvimento embrionário desde as primeiras clivagens até após a ativação do 

genoma embrionário (AGE). Pouco se sabe sobre os mecanismos que promovem a 

diferença de fertilidade in vitro entre touros, muito menos as consequências no 

desenvolvimento do embrião. Por tanto, o objetivo do presente trabalho foi identificar 

o momento em que ocorre divergência entre embriões oriundos de touros com 

diferença de fertilidade e as causas para tal divergência. Para isto, 10 touros (Alta 

fertilidade, AF, n=5, Baixa fertilidade, BF n=5) foram retrospectivamente selecionados 

a partir de um banco de dados de 3 anos de um laboratório comercial de PIVE, com 

aproximadamente 140 touros, baseados nas taxas de desenvolvimento embrionário 

(taxa de blastocistos/taxa de clivagem). Embriões produzidos com o sêmen de cada 

um dos touros foram avaliados e classificados de acordo com o estágio de 

desenvolvimento (não clivados, 2 células, 3-4 células, 6 células, 8 células) às 24, 36, 

48, 60, 72 horas pós inseminação (hpi) para estabelecer a cinética de 

desenvolvimento embrionário. A avaliação da taxa de fecundação foi feita a partir da 

contagem dos pronucleos, a taxa de clivagem foi realizada no dia 3 (D3) de cultivo in 

vitro, e as taxas de desenvolvimento embrionário e a taxa de blastocisto (Grau I e 

Grau II, GI e GII respectivamente) foram avaliadas no dia 7 (D7). Embriões no estágio 

de 8 células e blastocistos foram coletados de cada touro e manipulação para 

avaliação da abundância de 96 transcritos. Além disso, blastocistos foram avaliados 

quanto a contagem total de células e a fragmentação de DNA (TUNEL). Não foram 

encontradas diferenças em relação à cinética de desenvolvimento nos momentos 

observados (p>0,05), nem na taxa de clivagem (AF=86,7%; BF= 84,9%; p= 0,25), 

entretanto, o grupo de alta fertilidade apresentou maior taxa de fecundação (72%) do 

grupo de baixa (62%) e também menor taxa de poliespermia (AF=16,2% BF=29,2%). 

Como esperado, a taxa de blastocisto (AF=29,4%; BF= 16,0%; p<0,0001), e a taxa de 

desenvolvimento embrionário (AF=33,9 % BF= 18,9%; p<0,0001) foram maiores no 



 

  

grupo de alta fertilidade. No estágio de oito células, 30 transcritos foram 

diferencialmente representados entre os grupos experimentais (p<0,10). Apenas 

PGK1, PPIA e TFAM tiveram maior representação no grupo de alta fertilidade. Genes 

relacionados a estresse embrionário (9/27, 33%), proliferação celular (8/27, 30 %), 

metabolismo lipídico (6/27, 22%), e outras funções celulares (4/27, 15%) foram mais 

representados no grupo de baixa fertilidade. Blastocistos apresentaram apenas 12 

genes diferencialmente representados (p<0,10), sendo apenas ACSL3, ELOV1, IFNT 

mais representados no grupo de alta fertilidade. Não foram encontradas diferenças 

entre os grupos na contagem de células totais, fragmentação de DNA ou porcentagem 

de blastocistos GI (p<0,05). Os resultados demonstraram que mesmo não sendo 

observados efeitos paternos na cinética embrionária inicial, a fertilidade in vitro dos 

touros influencia a abundância de transcritos no estágio de oito células e blastocisto, 

sendo desde último, em menor proporção. Um aumento da representação de genes 

relacionados a estresse oxidativo e apoptose no momento de AGE sugere que o 

desenvolvimento do embrião é prejudicado no grupo de baixa fertilidade, 

consequentemente resultando em uma menor taxa de blastocistos. 

 

Palavras-chave: Produção in vitro de embriões. Efeito paterno. Cinética embrionária. 

Expressão gênica. 

 

  



 

  

ABSTRACT 

ALMEIDA T. G. Kinetics and embryo development of in vitro bovine embryos 
from bulls with high and low fertility. [Cinética e desenvolvimento embrionário in 
vitro de embriões bovinos de touros de alta e baixa fertilidade]. 2018. 78 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, 2018. 

 

The use of different sires influences in vitro embryo production (IVP) outcome. Paternal 

effects are observed from the first cleavages until after embryonic genome activation 

(EGA). Little is known about the mechanisms that promote in vitro fertility differences, 

even less about the consequences on embryo development. Therefore, the objective 

of the present work was to identify divergence moment between embryos from high 

and low fertility bulls and identify the causes for this divergency. For that, ten bulls were 

retrospectively selected in high (HF; n=5) and low (LF; n=5) in vitro fertility from a 

database of approximately 140 bulls used in commercial IVP ranked based on embryo 

development rate (blastocyst/cleaved rate). IVP embryos from 5 manipulations were 

classified by their stage of development (2 cell, 3-4 cell, 6 cell, 8 cell), at 24, 36, 48, 

60, 72 hpi, to evaluate embryo kinetics. Pronuclei were evaluated 24 hpi, cleavage rate 

was assessed on day 3 (D3) of in vitro culture, development rate and blastocyst rate 

(Grade I and II) were assessed on day 7 (D7). Abundance of 96 transcripts was 

analyzed in embryos at 8-cell stage and blastocysts from each bull and each 

manipulation. Total cell counting, and DNA fragmentation were assessed on 

blastocysts as well. There was no difference in early embryo kinetics (p>0.05), and 

cleavage rate (HF=86.7%; LF= 84.9%; p= 0.25). However, fertilization rate was higher 

on high fertility group (72%) than low fertility (62%) and polyspermy rate was lower on 

high fertility compared to low fertility group (HF:16,2% LF:29,2%). As expected, 

blastocyst rate (HF=29.4%; LF= 16.0%; p<0.0001) and development rate (HF=33.9 % 

LF= 18.9%; p<0.0001) were higher in the high fertility group than in the low fertility. At 

8 cell stage, 30 transcripts were differentially represented (p<0.10) between the two 

groups. Only PGK1, PPIA and TFAM levels were higher in high fertility group. Stress 

related genes (9/27, 33%), cell proliferation (8/27, 30 %), lipid metabolism genes (6/27, 

22%), and other cellular functions (4/27, 15%) were highly expressed on low fertility 

embryos. Blastocysts had only 12 differentially represented transcripts (p<0.10); only 

ACSL3, ELOV1 and IFNT were higher in high fertility. Lipid metabolism genes (3/9, 

33%) and other cellular functions (6/9, 67%) were higher in low fertility group. Results 



 

  

demonstrate that although there was no paternal effect on early in vitro embryo 

kinetics, sire in vitro fertility influences the content of transcripts at 8-cell stage and at 

blastocyst stage, but at a lower extent. An increase in apoptotic and oxidative stress 

genes at EGA stage suggest that embryo development is impaired in LF group causing 

reduction of blastocyst rate.  

 
Keywords: In vitro embryo production. Paternal effect. Embryo kinetics. Gene expression.  
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1 INTRODUÇÃO 

 Projeções da FAO estimam que o consumo de alimentos crescerá cerca de 

70% no mundo até 2050, acompanhando o crescimento populacional estimado em 2 

bilhões de pessoas. O consumo também vem acrescido de mudanças dietéticas, 

sendo que a demanda por proteína será proporcionalmente maior do que a demanda 

por vegetais (ALEXANDRATOS; BRUINSMA, 2012). 

 Nesse contexto destaca-se a pecuária bovina como uma das principais 

atividades do agronegócio brasileiro, sendo o rebanho composto de mais de 215 

milhões de animais, o maior rebanho comercial do mundo (IBGE, 2015), responsável 

pela produção de 18% da produção mundial de carne (GUÉNEAU, 2018).  

 Apesar do inestimável valor nutricional de produtos de origem animal, a 

pecuária é responsável por impactos ambientais tanto pela emissão de gases de efeito 

estufa como pela degradação da terra utilizada nas pastagens (HAVLIK et al., 2014). 

O Brasil já é referência em produção de alimentos devido ao grande território 

destinado a agricultura, energia de baixo custo e disponibilidade de água. Porém, para 

produzir alimentos de forma sustentável existe a necessidade de poupar os recursos 

naturais e investir em melhoria na eficiência dos rebanhos. 

 A criação de bovinos no Brasil é predominantemente extensiva, demonstrando 

imenso potencial em incremento produtivo e tecnológico. Para melhorar a eficiência 

dos sistemas de produção, pode-se investir em nutrição, sanidade animal e 

reprodução. Esta última reflete tanto o desempenho do rebanho como a lucratividade, 

mas é influenciada pelos demais fatores do manejo reprodutivo (CROWE; HOSTENS; 

OPSOMER, 2018). Biotécnicas da reprodução são uma boa ferramenta para 

aumentar a eficiência reprodutiva em criações tecnificadas.  

 A produção in vitro de embriões (PIVE) é uma dessas técnicas em que o Brasil 

é pioneiro e responsável pela produção de aproximadamente de 60% dos embriões 

in vitro do mundo (STRINGFELLOW; GIVENS; SOCIETY., 2010). Mediante à PIVE é 

possível obter blastocistos inteiramente cultivados in vitro, desde a maturação de 

oócitos, seleção espermática, fecundação até o cultivo dos presumíveis zigotos. Os 

blastocistos viáveis produzidos podem ser transferidos para receptoras ou 

criopreservados para transporte ou transferências futuras. 

 Superando o método convencional de produção in vivo pela superovulação, a 

PIVE, no Brasil, já é a biotécnica de eleição para obtenção de embriões bovinos 
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(SARTORI et al., 2016). Tal fato pode ser atribuído pela possibilidade de produção em 

larga escala de descendentes geneticamente superiores, aproveitando-se o potencial 

do macho e da fêmea, permitindo alterar as características genéticas e fenotípicas de 

um rebanho em apenas uma geração.  

 Ainda que a técnica comercial seja bem estabelecida, existem limitações que 

levam a inconstâncias nos resultados. Estima-se que a eficiência global do processo 

não ultrapasse 10% de embriões viáveis, quando feita a razão entre a taxa de prenhez 

e o número de oócitos fecundados no início do processo. Dentre as razões para a 

baixa eficiência, ou a falta de repetibilidade nas produções, destacam-se a baixa 

qualidade oocitária associada a fatores nutricionais, hormonais e metabólicos da 

fêmea, maturação oocitária incompleta, condições sub-ótimas de cultivo in vitro, 

qualidade da matéria prima dos meios de produção, qualidade da água e baixa 

qualidade espermática (PERKEL et al., 2015). 

 Além da qualidade espermática, efeito individual do touro é reconhecido como 

um dos fatores que interfere nos resultados de produção (PALMA; SINOWATZ, 2004). 

Sabe-se que existem touros mais ou menos férteis em relação ao número de 

blastocistos viáveis produzidos, mas poucos trabalhos objetivam elucidar os 

mecanismos paternos que provocam as diferenças entre os reprodutores, 

principalmente quando compara-se com o número expressivo de trabalhos sobre o 

impacto do gameta feminino na fertilidade (LONERGAN et al., 2001, 2003; 

LONERGAN, 2011; BARUSELLI et al., 2016). 

 Os parâmetros tradicionais para a avaliação de qualidade espermática, como 

morfologia e motilidade, são os mais abundantes na literatura para correlação com a 

fertilidade (SANCHES et al., 2013; AMANN; WABERSKI, 2014; LUKE et al., 2014; 

MORALES et al., 2016), mas não permitem a compreensão dos eventos de 

desenvolvimento do embrião in vitro nem em que momento ocorre a divergência 

quando utilizados touros com alta ou baixa fertilidade.  

 A comparação do desenvolvimento embrionário, qualidade e expressão gênica 

de embriões, oriundos da fecundação com espermatozoides de touros com diferente 

fertilidade in vitro, pode auxiliar na compreensão dos eventos que levam à 

diferenciação entre eles. Além disso, podem ser criados critérios para a seleção dos 

touros que produzam mais embriões e de maior qualidade. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 FERTILIDADE DE TOUROS  

 

A fertilidade do macho foi por muitos anos considerada secundária e até mesmo 

negligenciada, acreditando-se que seu principal papel era o de contribuir com o 

genoma haploide, cabendo ao gameta materno, o oócito, todo o controle do 

desenvolvimento embrionário inicial (BARNES; EYESTONE, 1990). No entanto, hoje 

se sabe que o sucesso da produção in vitro de embriões sofre grande influência da 

qualidade dos gametas utilizados (LECHNIAK; PERS-KAMCZYC; PAWLAK, 2008; 

ANIFANDIS et al., 2014). 

Atualmente já se tem evidências comprovando que o espermatozoide tem um 

papel tão importante quanto o oócito, contribuindo, além dos aspectos genéticos, com 

elementos fundamentais para fecundação e o desenvolvimento embrionário 

(OSTERMEIER et al., 2004; BOERKE; DIELEMAN; GADELLA, 2007; KROPP et al., 

2017) e até mesmo influenciando a saúde dos seus descendentes (ISGANAITIS; 

SUEHIRO; CARDONA, 2017).  

A fertilidade é considerada uma das características mais impactantes na 

eficiência produtiva dos rebanhos e é modulada por diversos fatores como por 

exemplo nutrição, idade, genética e manejo (THUNDATHIL; DANCE; KASTELIC, 

2016; CROWE; HOSTENS; OPSOMER, 2018). Além desses fatores, o 

processamento do sêmen também pode refletir na fertilidade. A capacidade do 

espermatozoide de reagir às injúrias provocadas pelos processos de criopreservação 

e de sexagem, varia entre os indivíduos e entre ejaculados do mesmo indivíduo 

(PALMA; SINOWATZ, 2004).  

Para avaliação da fertilidade de um touro, o método mais acurado e empregado 

tem sido a obtenção das taxas de prenhez, ou taxas de não retorno ao cio, após as 

inseminações artificiais a campo, ainda que seja um método dispendioso e demorado 

(LARSSON, 2000). Porém, a correlação entre o desempenho de um touro a campo, 

in vivo, e o desempenho na PIVE, in vitro, não tem se mostrado constante.  

Já foram demonstradas correlações positivas entre a fertilidade a campo (in vivo) 

e a fertilidade in vitro, sendo esta, definida por taxa de fecundação, clivagem e 

blastocisto (ZHANG et al., 1997; DANILENKO et al., 1999; WARD et al., 2001, 2003) 

e até foi criado um modelo matemático para predição da fertilidade in vivo utilizando 
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esses parâmetros in vitro (SUDANO et al., 2011). Porém, correlações negativas com 

pelo menos um desses parâmetros (PUGLISI; BALDUZZI; GALLI, 2004; VANDAELE 

et al., 2006; KROPP et al., 2017), bem como nenhuma correlação (SCHNEIDER; 

ELLINGTON; WRIGHT, 1999; ZHANG et al., 1999; ALOMAR et al., 2006; NAIB et al., 

2011; HOLDEN et al., 2017; KROPP et al., 2017) também foram reportadas.  

Estes estudos estão sujeitos a variações, dependendo de como a fertilidade in 

vivo foi avaliada, o número de animais utilizados, os parâmetros in vitro considerados 

para a correlação e até o próprio tipo de sistema de PIVE utilizado (LARSSON, 2000). 

Esta não concordância entre resultados in vivo e in vitro pode ser atribuída aos 

desafios impostos ao espermatozoide em relação ao ambiente de fecundação, já que 

o sistema in vitro promove um ambiente bem menos seletivo quando comparado ao 

in vivo (VAN SOOM et al., 2007). Provavelmente, as deficiências nas características 

espermáticas que afetam a performance in vivo não são necessariamente condizentes 

àquelas in vitro (BASU et al., 2014). 

Em suma, os trabalhos mostram que não é prudente comparar a fertilidade de 

touros in vivo e in vitro, e que estas devem ser analisadas separadamente, até que 

seja comprovado um método passível de repetição. 

No que diz respeito a PIVE, um touro de alta fertilidade pode ser considerado 

aquele que produz taxas de blastocisto viáveis mais altas. No sistema PIVE comercial, 

quanto maior a quantidade de embriões, que possam ser transferidos ou congelados, 

menor será o custo de cada embrião no final do processo, uma vez que o custo de 

produção (material descartável, meios de cultivo, manutenção de incubadoras e mão 

de obra) é o mesmo independente da fertilidade dos touros. 

A variação das taxas de blastocisto como resultado de uso de diferentes touros 

ou de diferentes ejaculados de um mesmo touro é bastante conhecida (HUNTER; 

DEMMENT; MILLER, 1987; PALMA; SINOWATZ, 2004; ALOMAR et al., 2006; 

CASTRO et al., 2018b). Os mecanismos envolvidos nessa diferença ainda não estão 

esclarecidos. Um estudo com enfoque no desenvolvimento embrionário, desde a 

fecundação até a formação do blastocisto, pode contribuir para pontuar a influência 

paterna em cada uma das etapas do desenvolvimento embrionário in vitro.  

 

2.2 FECUNDAÇÃO  
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Para que ocorra a fecundação, o espermatozoide precisa realizar uma trajetória 

pelo trato reprodutivo da fêmea até o oviduto, onde encontra o oócito. Durante este 

percurso, uma primeira seleção é feita dos espermatozoides móveis ocorrendo 

mudanças funcionais e estruturais na célula espermática tornando-a apta à 

fecundação, evento denominado capacitação espermática (GEORGADAKI et al., 

2016). A capacitação ocorre quando o espermatozoide entra em contato com fluido 

uterino contendo moléculas e células que desencadeiam o processo (CHANG; 

PINCUS, 1951). Já foram identificadas 27 proteínas, tais como a albumina e heparina, 

importantes para a capacitação espermática, presentes no fluido uterino que tem 

interações com os espermatozoides (LAMY et al., 2018). Ainda não se sabe a função 

exata de todas essas proteínas, mas que muitas são secretadas pelas células 

epiteliais com o objetivo de proporcionar a seleção, manutenção da motilidade, 

viabilidade e capacitação, modulando as funções espermáticas e habilitando a célula 

espermática para a fecundação (IKAWA et al., 2010; MAILLO et al., 2016; LAMY et 

al., 2018; OKABE, 2018). 

Quando se trabalha com fecundação in vitro os processos naturais de seleção e 

capacitação estão ausentes, por tanto é necessário mimetizá-los. Para a seleção 

espermática normalmente se utilizam o gradiente de densidade Percoll® ou o método 

de swim-up, cujos objetivos são remover o diluidor e o crioprotetor, bem como separar 

as células móveis das imóveis (PARRISH; KROGENAES; SUSKO-PARRISH, 1995). 

Já a capacitação pode ser induzida pelos chamados agentes capacitantes. Dentre 

eles destacam-se substâncias como heparina, glicose, albumina sérica bovina ou 

bicarbonato de sódio (PARRISH, 2014) que também são encontradas no fluido uterino 

(OKABE, 2018). 

Uma vez capacitada a célula espermática, ocorre a reação acrossomal que 

culmina com a liberação de enzimas proteolíticas que digerem a zona pelúcida, ocorre 

a interação e posterior fusão das membranas dos gametas (FLÉCHON, 2016). 

Posteriormente, ocorre a entrada do espermatozoide no gameta feminino, podendo 

se destacar o núcleo paterno organelas, moléculas de sinalização e fatores de 

transcrição (KRAWETZ, 2005). 

Umas dessas organelas é o centríolo, de origem exclusivamente paterna, 

responsável por servir de molde para a reconstituição do centrossoma do zigoto, já 

que o centrossoma do gameta feminino é degenerado durante a oogênese 

(SATHANANTHAN, 1998; INOUE; WITTBRODT; GRUSS, 2018). O centrossoma é 
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fundamental não apenas para a singamia como também para as posteriores divisões 

celulares (SATHANANTHAN, 2013). 

Na sequência, o material genético paterno, até então altamente compactado 

pelas protaminas, passa por um processo de descondensação, troca das protaminas 

por histonas e a formação do pronúcleo masculino (XU; GREVE, 1988; 

SATHANANTHAN, 2013).  

Já para formação do pronúcleo feminino é necessário o desbloqueio da meiose 

do oócito que se encontra na fase de metáfase II. Evidências mostram que a 

fosfolipase C zeta (PLCZ) liberada pelo espermatozoide desempenha papel central 

como fator de ativação oocitário (SANDERS; SWANN, 2016). A PLCZ desencadeia 

uma reação em cascata a partir do influxo de Ca+, permitindo a retomada da meiose, 

formação do pronúcleo feminino e extrusão do segundo corpúsculo polar (GARDNER; 

EVANS, 2006; SANDERS; SWANN, 2016). 

Simultaneamente ao primeiro contato do espermatozoide com o oócito, o influxo 

de Ca+ desencadeia a despolarização da membrana plasmática, promovendo o 

mecanismo inicial de bloqueio a entrada de novos espermatozoides (CHEESEMAN et 

al., 2016; WALE; GARDNER, 2016). Essa despolarização promove dois tipos de 

mecanismos. Inicialmente, permite a exposição do receptor de ligação oocitário Juno, 

a qual se ligará IZUMO, molécula presente no espermatozoide (INOUE, 2017) 

impedindo a ligação de mais de um espermatozoide. Em seguida, induzirá a liberação 

do conteúdo dos grânulos corticais presentes no oócito (SATHANANTHAN, 2013), 

contendo enzimas que modificam a zona pelúcida, tornando-a mais rígida ((INOUE, 

2017). Na falha da ativação deste mecanismo de bloqueio, ocorre o fenômeno 

chamado de poliespermia (COY; AVILÉS, 2010; INOUE, 2017). 

Um dos problemas comumente relacionados à FIV é a alta incidência de 

poliespermia variando de 5 - 45% em bovinos (revisado por COY; AVILÉS, 2010). A 

poliespermia pode ocasionar o desenvolvimento embrionário anormal refletindo-se em 

baixa taxa de clivagem e blastocisto (ALOMAR et al., 2008; DEMYDA-PEYRÁS et al., 

2015) como também pode levar ao retardo no desenvolvimento embrionário e 

mortalidade (SUMANTRI et al., 1997). 

As possíveis causas apontadas para poliespermia vão desde de baixa qualidade 

oocitária (WANG; DAY; WU, 2003), alta concentração espermática na dose 

inseminante (DEMYDA-PEYRÁS et al., 2015) ou dos agentes capacitantes (LU; 
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SEIDEL, 2004), o tempo de incubação (SUMANTRI et al., 1997; IWATA et al., 2008) 

e até mesmo efeito individual do touro (ALOMAR et al., 2008).  

Essa variação individual do touro se reflete também nas taxas de fecundação. 

(WARD et al., 2001; PUGLISI; BALDUZZI; GALLI, 2004; ALOMAR et al., 2006, 2008)) 

consequentemente nas taxas de blastocisto (ALOMAR et al., 2006, 2008)). A falha na 

fecundação, da mesma forma que a poliespermia, pode estar relacionada à 

concentração dos agentes capacitantes. Na ausência da concentração mínima 

adequada, a capacitação pode não ocorrer impedindo a fecundação (LU; SEIDEL, 

2004). O mesmo ocorre quando há deficiência ou disfunção das proteínas 

espermáticas e seminais relacionadas à capacitação (HARAYAMA et al., 2017).  

Outro motivo para falha na fecundação é o próprio ambiente, ou meio, em que 

se realiza a FIV. Esse ambiente já é reconhecido por ser propício à formação de 

espécies reativas de oxigênio (EROs) (MARTÍN-ROMERO et al., 2008; LEITE et al., 

2017) que em excesso pode gerar dano na membrana espermática levando a 

incapacidade funcional de adesão ao oócito (AITKEN et al., 1998; AITKEN; KRAUSZ, 

2001; CASSINA et al., 2015). A susceptibilidade do sêmen ao estresse oxidativo é 

variável entre indivíduos e pode influenciar nos resultados da PIVE (SIMÕES et al., 

2013; SIQUEIRA, 2016). 

Apesar de reconhecidos os problemas no momento da fecundação, touros com 

as mesmas taxas de fecundação obtiveram diferentes taxas de produção de 

blastocisto (P. COMIZZOLI, B. MARQUANT-LE GUIENNE, Y. HEYMAN, 2000; 

PALMA; SINOWATZ, 2004)). Isto comprova que o efeito paterno não está apenas 

presente no momento da fecundação, mas pode interferir também no 

desenvolvimento embrionário subsequente. 

 

2.3 INFLUÊNCIA PATERNA NO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO 

 

Por muitos anos ficou restrito ao oócito toda a capacidade de controlar as 

clivagens e o desenvolvimento embrionário inicial. Um grande fato que impulsionou a 

investigação para o papel masculino na fecundação foi a identificação de um RNA 

mensageiro (mRNA) transferido para o oócito pelo espermatozoide (OSTERMEIER et 

al., 2004). 

Essa contribuição paterna abriu portas para pesquisas que identificaram 

diversos fatores e moléculas com potencial para funções na espermatogênese, 
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fertilidade, desenvolvimento embrionário, e até capazes de regular a transcrição de 

genes (GOVINDARAJU et al., 2012). Não apenas as moléculas entregues ao oócito, 

mas também as informações epigenéticas que o espermatozoide carrega já foram 

relacionadas com diferença de fertilidade, refletindo-se diretamente no 

desenvolvimento embrionário (URREGO; RODRIGUEZ-OSORIO; NIEMANN, 2014). 

O desenvolvimento embrionário pré-implantacional pode ser dividido em duas 

fases: inicial e tardio. Na fase inicial, os embriões realizam baixa transcrição, suprindo-

se basicamente do estoque de proteínas e transcritos maternos, acumulados no oócito 

durante a foliculogênese e embriogênese (GRAF et al., 2014; A; A, 2015). A fase tardia 

ocorre após a chamada ativação de genoma embrionário (AGE), que se caracteriza 

como o momento de substituição da utilização dos transcritos maternos para utilização 

de transcritos e proteínas produzidos pelo próprio embrião. Em bovinos a AGE ocorre 

no estágio de 8 a 16 blastômeros, sendo relatada uma menor ativação no período de 

zigoto a 4 células (MEMILI; DOMINKO; FIRST, 1998; MEMILI; FIRST, 2000; GRAF et 

al., 2014; JIANG et al., 2014). 

Os efeitos paternos já foram relatados tanto na fase inicial quanto na tardia. Em 

humanos, tais efeitos são bastante atribuídos à fragmentação de DNA espermático, 

que é apontada como uma das responsáveis por falhas nas técnicas de reprodução 

assistida como ICSI e PIVE (SIMON et al., 2014; WDOWIAK; BAKALCZUK; 

BAKALCZUK, 2015; SIMON; EMERY; CARRELL, 2017a, 2017b). Sugere-se que o 

estresse oxidativo e a apoptose são as causas mais comuns de fragmentação 

(LEWIS; AITKEN, 2005; SIMON; EMERY; CARRELL, 2017b). O efeito negativo dos 

danos espermáticos foram observados na fecundação (AITKEN et al., 1998), 

clivagens iniciais (LEWIS; AITKEN, 2005), taxa de blastocisto, taxa de fecundação, 

taxa de implantação (AITKEN et al., 2016) e até sugere-se que o estresse oxidativo 

espermático possa estar correlacionado a certos distúrbios metabólicos dos 

descendentes gerados (PALMER et al., 2012; LANE et al., 2014).  

Em bovinos, a fragmentação espermática também foi observada em amostras 

submetidas à irradiação ou ao estresse oxidativo. A irradiação do sêmen resultou em 

taxas de fecundação e de clivagens normais, mas com bloqueio embrionário após o 

terceiro ciclo celular e apoptose em embriões (FATEHI et al., 2006). Já Castro et al. 

(2016), induziram o estresse oxidativo espermático com diferentes doses de peróxido 

de hidrogênio (H2O2), sendo observada queda na taxa de clivagem e de blastocisto 

inversamente proporcional à dose utilizada. Essa relação também foi observada em 
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amostras de sêmen classificadas com diferenças na susceptibilidade ao estresse 

oxidativo, entretanto sem apresentar diferença na taxa de blastocisto (SIMÕES et al., 

2013).  

Apesar dos efeitos adversos devido ao dano ao DNA espermático, especula-se 

que a compactação do DNA bovino seja mais eficiente quando comparado à dos 

humanos, o que o torna menos suscetível às injúrias (CASTRO et al., 2018). Apesar 

disso, amostras de sêmen de bovinos que não demonstraram diferenças na 

integridade de DNA, apresentaram resultados extremos de fertilidade in vitro 

(CASTRO et al., 2018). Em vista disso, outros atributos espermáticos ou fatores 

entregues pelo espermatozoide podem estar envolvidos para gerar diferenças no 

desenvolvimento embrionário. Tais diferenças poderiam ser identificadas ao se 

delinear um experimento focado na cinética embrionária.  

Os efeitos paternos precoces podem também repercutir no desenvolvimento 

embrionário tardio. No que concerne o primeiro ciclo celular, já foi comprovado o efeito 

do touro na fase mitótica de replicação, a fase S. (EID; LORTON; PARRISH, 1994; P. 

COMIZZOLI, B. MARQUANT-LE GUIENNE, Y. HEYMAN, 2000). A avaliação do início 

precoce na fase S in vitro teve correlação positiva com touros de alta fertilidade in vivo 

(EID; LORTON; PARRISH, 1994) e in vitro (COMIZZOLI; MERMILLOD; MAUGET, 

2000).  

Neste último trabalho, Comizzoli et al., (2000). demonstraram que os touros que 

tiveram o melhor desempenho in vitro produziram maior porcentagem de zigotos 

entrando precocemente em replicação celular. Ou seja, a fase G1 começou antes, e 

a fase S, apesar de mais precoce, foi mais duradoura em touros que tiveram maiores 

taxas de blastocisto, o que também foi correlacionado com o tempo menor de 

conclusão do primeiro ciclo celular.  

Em concordância com esses resultados, foi observada diferença na velocidade 

de clivagem em zigotos provenientes de touros com diferença de fertilidade, sendo as 

maiores taxas de blastocisto pertencentes a touros que produziram zigotos clivando 

mais precocemente (WARD et al., 2001), o que condiz com dados reportados na 

reprodução humana  (FENWICK, 2002; TESARIK; MENDOZA; GRECO, 2002). 

Estudos sugerem que os embriões que completam os primeiros ciclos celulares 

mais rápido são os que apresentam o maior potencial de desenvolvimento em bovinos 

(VAN SOOM et al., 1992; WARD et al., 2001; ALOMAR et al., 2008; OROZCO-

LUCERO et al., 2014; YOUNG et al., 2017), humanos (FU et al., 2009; LEE et al., 
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2012, 2016), felinos (NI, 2017). Sendo assim, a cinética embrionária, especialmente a 

primeira clivagem, poderia auxiliar a diferenciar touros com alta e baixa fertilidade in 

vitro.  

 

2.4 CINÉTICA DE DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE EMBRIONÁRIA  

 

A seleção dos embriões para transferência é realizada na maioria dos 

laboratórios pela classificação de morfologia embrionária com base nos critérios 

estabelecidos pela International Embryo Transfer Society (IETS). Em bovinos, a taxa 

de prenhez associada a esse tipo de seleção varia entre 30 – 60%, dependendo do 

grau de qualidade do embrião (FARIN; SLENNING; BRITT, 1999). Logo, é uma 

metodologia de análise muito subjetiva, sendo que mesmo entre avaliadores 

experientes, apresenta uma imensa taxa de variação na classificação entre os graus 

estabelecidos (ROCHA et al., 2017a, 2017b). Esses resultados são esperados vez 

que a morfologia não necessariamente reflete o status gênico do embrião, 

(AMARNATH et al., 2007), o nível de desenvolvimento e composição celular, 

(LEIDENFROST et al., 2011) sendo até relatada maior taxa de aneuploidia em 

embriões com melhor morfologia (PERKEL et al., 2015). 

Outras metodologias, invasivas ou não, como avaliação de apoptose célular, 

contagem total e diferencial de células, presença e metabólitos no meio de cultivo, 

cariotipagem têm sido utilizadas para tentar estabelecer um padrão de qualidade 

embrionária (VAN SOOM et al., 2003; PERKEL et al., 2015; SANCHEZ et al., 2017). 

Porém, muitas técnicas têm finalidade apenas acadêmica, sem possibilidade de 

aplicação em laboratórios comerciais porque aumentariam o custo de produção, a 

logística do processo ou inviabilizam a transferência do embrião.  

A cinética de desenvolvimento embrionário pode ser uma ferramenta de fácil 

aplicação para aumentar a acurácia na seleção. Essa análise já é utilizada como 

marcador não invasivo para humanos. Sistemas de incubadoras com time-lapse têm 

sido utilizadas em algumas clínicas para registrar o desenvolvimento embrionário, sem 

tirar o embrião do ambiente controlado, e fazer a melhor seleção com base nos 

parâmetros morfo-cinéticos (GARDNER; KELLEY, 2018). A maioria desses sistemas 

funciona com uma câmera programada para fazer um registro fotográfico dos 

embriões em cultivo em intervalos de horários pré-determinados, permitindo avaliar 

precisamente cada etapa do desenvolvimento embrionário. 
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Mesmo sem uma câmera de time-lapse, observações em determinados 

momentos podem auxiliar a classificar os embriões de acordo com a velocidade de 

clivagem e morfologia, permitindo a criação de parâmetros e modelos capazes de 

correlacionar a velocidade dos primeiros ciclos celulares com taxa de implantação e 

prenhez (BOS-MIKICH; MATTOS; FERRARI, 2001; LUNDIN; BERGH; HARDARSON, 

2001; FU et al., 2009; BANG et al., 2013; MILEWSKI et al., 2016). 

Em bovinos, a avaliação não invasiva pelo time-lapse já obteve resultados 

positivos no aumento da taxa de prenhez (SUGIMURA et al., 2012), mas ainda sem 

conseguir atingir escala comercial. Foi observado que blastocistos oriundos de 

clivagens iniciais rápidas tinham taxa de apoptose celular inferior aos de clivagens 

lentas (VANDAELE et al., 2006). Em contrapartida, maior taxa de bloqueio 

embrionário (GARCIA et al., 2015), maior número de anormalidades cromossômicas 

(PERS-KAMCZYC et al., 2012), padrões de expressão gênica irregulares 

(LONERGAN et al., 2000; GUTIÉRREZ-ADÁN et al., 2004; RIPAMONTE et al., 2012; 

OROZCO-LUCERO et al., 2014), foram observados em embriões com clivagens 

tardias. 

Entretanto, estudos mais recentes relatam que embriões que clivam mais rápido 

não necessariamente são os melhores para transferência (A; C; B, 2015; 

CARROCERA et al., 2016; MILAZZOTTO et al., 2016). Os aspectos negativos das 

clivagens rápidas podem estar ligados, por exemplo, à perda de imprinting genômico 

(VELKER; DENOMME; MANN, 2012). Lonergan et al. (1999) não encontraram 

diferenças nas taxas de gestação entre embriões bovinos com diferentes velocidades 

de clivagem assim como já foi relatado, em humanos, a incapacidade de predição de 

taxa de gestação com um modelo de seleção baseada em time-lapse (KIRKEGAARD 

et al., 2013). Uma das causas apontadas para falhas nos modelos é a falta de um 

algoritmo que leve em consideração o fator espermatozoide (NEYER et al., 2015).  

Por esse motivo, estabelecer correlações entre a cinética e outras metodologias 

de qualidade embrionária podem auxiliar na criação de padrões para bovinos e 

permitir uma seleção embrionária mais acurada. A expressão gênica é uma 

ferramenta que permite complementar a avaliação da cinética e morfologia de forma 

mais objetiva. As informações obtidas poderão remeter não só a qualidade 

embrionária, como também à compreensão dos processos envolvidos no 

desenvolvimento e permitir a comparação entre a fertilidade dos touros utilizados.  
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2.5 EXPRESSÃO GÊNICA E QUALIDADE EMBRIONÁRIA  

 

O desenvolvimento inicial do embrião é extremamente dinâmico e repleto de 

transformações morfológicas e moleculares. Destacam-se a transição materno-fetal, 

a ativação do genoma embrionário, a compactação e a diferenciação celular como 

momentos cruciais em que a expressão de genes específicos é necessária para 

garantir um desenvolvimento embrionário adequado (BÓ et al., 2005; BADR et al., 

2007). Um padrão de expressão irregular pode levar à interrupção do desenvolvimento 

embrionário, anormalidades placentárias e fetais (NIEMANN; WRENZYCKI, 2000; 

URREGO; RODRIGUEZ-OSORIO; NIEMANN, 2014). 

A análise da expressão gênica dos embriões, seja pontual por PCR de genes 

específicos ou global pela avaliação do transcriptoma embrionário tem sido 

amplamente utilizada para compreender os eventos do desenvolvimento e também 

para encontrar possíveis marcadores de qualidade e competência embrionária 

(WRENZYCKI; HERRMANN; NIEMANN, 2007; AMIN et al., 2014; OROZCO-

LUCERO; SIRARD, 2014; HUE, 2016).  

El Sayed et al. (2006) e Salilew-Wondim et al. (2010) compararam a expressão 

gênica de embriões que concluíram a gestação produzindo bezerros àquelas que não 

geraram prenhez ou resultaram em perda gestacional. Os autores identificaram 

diferenças na expressão de genes nos blastocistos com funções em vias de 

biossíntese proteica, metabolismo, transcrição, expressão gênica, apoptose e 

comunicação celular (EL-SAYED et al., 2006b; SALILEW-WONDIM et al., 2010b). 

Ghanem et al. (2011) demonstraram que os mesmos genes diferencialmente 

representados nos embriões in vitro que proporcionaram nascimento de bezerros, 

descritos por El-Sayed et al. (2006b), foram similares aos embriões in vivo que 

resultaram nascimento de bezerros. 

Isso demonstra que, independente da origem do embrião, o padrão de 

expressão gênica daqueles capazes de manter a gestação é semelhante. Além disto, 

apesar dos embriões produzidos in vitro apresentarem diferenças na expressão 

gênica (GUTIÉRREZ-ADÁN et al., 2004) e no metabolismo (MILAZZOTTO et al., 

2016) com relação aos produzidos in vivo, podem ser utilizados como referência para 

a otimização dos sistemas de produção.  

Tais vias também foram encontradas em um estudo comparativo de embriões 

oriundos da fecundação com touros de alta ou baixa taxas concepção à campo, em 
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que não houve nenhuma diferença na produção e na morfologia dos embriões com 

(sete) dias de cultivo. O transcriptoma dos blastocistos demonstrou que os embriões 

provenientes de touros de alta fertilidade in vivo tinham alta expressão de genes 

relacionado ao metabolismo, enquanto os de baixa fertilidade, apresentaram alta 

expressão de genes relacionados à regulação de ciclo celular, ao estresse 

embrionário e à apoptose (KROPP et al., 2017).  

As vias de apoptose são bastante investigadas em vários estágios do 

desenvolvimento embrionário (BADR et al., 2007; MELKA et al., 2010; RIPAMONTE 

et al., 2012; GARCIA et al., 2015) por ser considerada uma das principais causas de 

interrupção do desenvolvimento (ANTUNES et al., 2010). Apesar da função fisiológica 

da apoptose, que permite eliminar células defeituosas poupando os recursos para que 

as células normais possam desenvolver-se adequadamente (ZAKERP et al., 2015), 

acredita-se que o descontrole dos seus mecanismos possa levar a letalidade 

embrionária (ZIMMERMANN; BONZON; GREEN, 2001; ANTUNES et al., 2010). 

Um evento envolvendo a apoptose comumente relatado em embriões bovinos é 

o bloqueio embrionário que ocorre no estágio de 8 células (MEIRELLES et al., 2004) 

(MEMILI; FIRST, 2000; RIPAMONTE et al., 2012; GARCIA et al., 2015), coincidindo 

justamente com o momento de maior ativação do genoma embrionário. 

A ativação do genoma embrionário é o período de maior expressão gênica na 

fase pré-implantacional, precedendo de uma menor ativação, cujo objetivo parece ser 

de preparar o embrião para a transição materno fetal (GRAF et al., 2014; JIANG et al., 

2014). É atribuído à maior ativação do genoma, a degradação dos transcritos e 

proteínas maternas, e início de uma produção de transcritos própria do embrião, por 

esse motivo, as funções dos genes expressos são majoritariamente de transcrição, 

degradação proteica, tradução inicial e processo metabólico de RNA (GRAF et al., 

2014)  

Essa etapa de transição é extremamente crítica e fundamental para o sucesso 

do desenvolvimento, pois a maquinaria transcripcional do embrião deve ser preparada 

para suportar a replicação e a diferenciação celular posteriores. Especula-se que o 

bloqueio embrionário ocorre pela incapacidade de ativar adequadamente genes 

envolvidos nessas funções (BETTS; KING, 2001).  

A expressão diferencial no momento da AGE entre embriões com clivagens 

lentas ou rápidas mostrou que para embriões com rápida clivagem, genes 

relacionados ao desenvolvimento embrionário foram ativados, enquanto nos lentos 
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foram ativados genes de sobrevivência ou de morte celular resultando em menor taxa 

de blastocisto (RIPAMONTE et al., 2012).  

Condições inadequadas para o desenvolvimento embrionário resultam em 

alterações em expressão gênica que não necessariamente se refletem na morfologia 

embrionária. A importância do oócito e do meio de cultivo são fundamentais, 

entretanto, o efeito paterno tem se mostrado relevante para a produção de embriões 

de qualidade, com maior potencial de gerar prenhez (KROPP et al., 2017).  

Um comparativo entre os embriões produzidos com touros de diferentes 

fertilidades in vitro pode ser feito com a análise de genes envolvidos em importantes 

funções biológicas, tanto no momento de AGE quanto nos blastocistos. O momento 

de AGE é importante para verificar se o padrão de expressão está adequado para 

posterior desenvolvimento, e os blastocistos para determinar a qualidade do embrião 

produzido. 



HIPÓTESE E OBJETIVOS 30 

3 HIPÓTESE 

 

Touros de alta e baixa fertilidade in vitro produzem embriões que diferem na 

cinética das primeiras clivagens, evidenciado por diferenças na expressão gênica de 

embriões, contagem de células totais e fragmentação de DNA nos blastocistos. 

 

4 OBJETIVOS 

 

Principal 

 

Identificar durante o desenvolvimento embrionário in vitro o momento e as 

causas de divergência entre os embriões produzidos com sêmen de touros de alta e 

baixa fertilidade. 

 

Específicos 

Este estudo teve como objetivos específicos, produzir embriões de touros de 

alta e baixa fertilidade in vitro e: 

 

1- Avaliar a taxa de fecundação in vitro; 

 

2- Avaliar cinética de desenvolvimento embrionário inicial, identificando o estágio 

embrionário que ocorre o bloqueio embrionário; 

 

3- Avaliar taxa de fragmentação de DNA e número total de blastômeros; 

 

4- Identificar as vias gênicas diferencialmente expressas entre embriões de 8 

células e os blastocistos.
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5 MATERIAL E MÉTODO 

 

Todos os procedimentos foram realizados de acordo com a Comissão de Ética 

no Uso de Animais em Experimentação (CEUA) da Faculdade de Medicina Veterinária 

e Zootecnia (Protocolo n˚ 7170010816). Esse projeto foi realizado em colaboração 

com a empresa In Vitro Brasil (Mogi Mirim, SP, Brasil).  

 

5.1 SELEÇÃO DOS TOUROS  

 

Para seleção dos touros utilizados no experimento, foi realizado um estudo 

retrospectivo a partir do banco de dados dos anos 2012 a 2015 de produção in vitro 

de embriões gentilmente concedidos pela empresa In Vitro Brasil. (IVB, Mogi Mirim, 

Brasil). Durante esse período, a empresa realizou mais de 5000 manipulações 

comerciais de produção in vitro de embriões, com 500 touros de diferentes partidas, 

raças e centrais de reprodução, sendo 85% das palhetas utilizadas de sêmen sexado. 

Devido ao volume de doses sexadas, e para padronizar o estudo da cinética do 

desenvolvimento embrionário, bem como as análises de expressão gênica, apenas 

manipulações utilizando palhetas de sêmen sexado de fêmea foram incluídas no 

experimento. Em seguida, apenas touros que foram utilizados em mais de 5 

manipulações, com mais de 50 oócitos por manipulação foram selecionados 

resultando em 140 touros. 

Destes 140 animais foram considerados os seguintes parâmetros: 

- Taxa de clivagem: razão entre total de presumíveis embriões apresentando 

pelo menos 4 células sobre o total de estruturas cultivadas, avaliada às 72 horas pós-

inseminação (hpi) equivalente ao 3˚ dia de cultivo in vitro (D3). 

- Taxa de blastocisto: total de blastocistos GI ou GII segundo o manual IETS 

(2010) sobre o total de estruturas cultivadas avaliada às 148 hpi equivalente ao 7o dia 

de cultivo in vitro (D7). 

Os touros foram, então, ranqueados baseados na taxa de desenvolvimento 

embrionário (total de blastocistos GI e GII sobre o total de clivados em D3) sendo 

selecionados 5 touros de extremo superior (Alta fertilidade) e 5 inferior (Baixa 

Fertilidade).  
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5.2 PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES 

 

A etapa de produção in vitro de embriões foi inteiramente executada no 

laboratório da empresa In Vitro Brasil. Exceto quando mencionado, todos os reagentes 

foram adquiridos da Sigma (St. Louis, MO, EUA).  

 

5.3 OBTENÇÃO DOS OÓCITOS E MATURAÇÃO IN VITRO (MIV) 

 

Ovários de vacas Bos taurus indicus destinadas ao abatedouro comercial foram 

coletados, armazenados em solução salina a 25-30˚C e transportados até o 

laboratório 25 minutos após o abate. No laboratório, os ovários tiveram os folículos 

entre 2 e 8 mm de diâmetro aspirados utilizando uma agulha 19G (Becton Dickinson, 

Curitiba, PR, Brasil) conectada a uma seringa de 20 mL. Complexo cumulus oophorus 

(CCOs) foram selecionados em um estereomicroscópio com magnificação de 80X 

utilizando os critérios de compactação das camadas de células do cumulus e 

homogeneidade do citoplasma. Apenas oócitos com pelo menos uma camada de 

células do cumulus compactas e citoplasma homogêneo foram selecionados. Os 

CCOs que atendiam ao critério de seleção foram lavados três vezes em meio TCM-

199 HEPES suplementado com 10% de SFB, 0,20mM de piruvato de sódio e 

83,4mg/mL de amicanina (Instituto Bioquímico, Rio de Janeiro, Brasil).   

Após a lavagem, os oócitos foram maturados durante 24 horas em criotubos de 

poliestireno (BD Falcon) de 5 mL não lacrados contendo 50 CCOs em 400 ul de TCM-

199 (Gibco Life Technologies). Esse meio foi suplementado com 10% de SFB 

(GibcoLife Technologies), 1 mg/mL de hormônio folículo estimulante, FSH, 

(Folltropin,BionicheAnimal Health, Belleville,ON,Canada), 50 mg/mL de gonadotrofina 

coriônica humana, hCG (Profasi, Serono, SãoPaulo-SP, Brasil),1 mg/mL 

estradiol(estradiol- 17b), 0,2mM de piruvato de sódio e 83,4 mg/mL amicacina 

(Instituto Bioquímico, Rio de Janeiro, Brasil) recobertos de óleo mineral 

(D’Altomare,SantoAmaro,SP,Brazil). A atmosfera foi controlada em 5% de CO2 a 38,5-

39˚ C. Foram necessárias oito coletas resultando um total de 550 CCOs por touro. 
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5.4 FECUNDAÇÃO IN VITRO (FIV)  

 

Após a MIV, os oócitos foram lavados em meio TALP suplementado com 0,2 

mM de piruvato, 83,4g/mL de amicacina e 10mM de Hepes e colocados em gotas (25- 

30 oócitos por gota) de 50 µL de meio FIV-TALP suplementado com 0,2 mM de 

piruvato, 83,4g/mL de amicacina e 10mM de Hepes, 10 g/mL de heparina, 18 M de 

penicilamina, 10 M de hipotaurina e 8 M de epinefrina.  

A FIV foi realizada com sêmen sexado de fêmea dos touros do grupo de alta 

(n=5) e baixa fertilidade (n=5). Para cada repetição, foi utilizado um número 

equivalente de touros de alta e baixa fertilidade, sendo que nas 3 últimas repetições 

todos os touros foram utilizados simultaneamente. O sêmen foi descongelado a 39˚C 

por 30 segundos e foi realizada a pré-seleção espermática com gradiente de Percoll® 

(22,5%; 78,75%) e centrifugação a 6.600 G por 5 minutos. O sobrenadante foi 

removido, deixando aproximadamente 100 µl do sedimento. Esse volume foi 

ressuspendido com FIV-TALP e submetido a nova centrifugação de 1.100 G por 3 

minutos, 100 µl foi recuperado do sedimento contendo as células móveis e as gotas, 

contendo os oócitos maturados, inseminadas com 10 µL. O período de co-incubação 

foi de 24 horas em incubadora a 38,5˚C, 5% de CO2 e umidade de 90%. 

 

5.5 TAXA DE FECUNDAÇÃO 

 

Após 24 horas de co-incubação de espermatozoides e oócitos, 10% dos 

presumíveis zigotos de cada touro foram fixados em paraformaldeído 4% após a 

remoção mecânica das células do cumulus com sucessivas pipetagens. Para 

avaliação da taxa de fecundação, os oócitos foram lavados quatro vezes em DPBS 

com 1% de PVP e corados com 10µg/ml de Hoechst 33342, sendo os pronúcleos 

avaliados no microscópio de epifluorescência (Olympus IX80, Olympus Corporation). 

Foram realizadas três classificações: fecundação normal (2 pronúcleos), fecundação 

negativa (1 pronúcleo), poliespermia (mais de 2 pronúcleos).  
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5.6 CULTIVO IN VITRO 

 

O restante dos presumíveis zigotos foi lavado em meio TALP para remoção das 

células do cumulus e colocados em 100 µL SOF (Wells et al., 1999) suplementado 

com 2,5% de SFB 0,5% de albumina sérica bovina (BSA). No dia D3 e D5 de cultivo, 

ou 72 hpi e 120 hpi, respectivamente, 50% do volume do meio foi substituído pelo 

meio SOF. A taxa de blastocistos foi calculada no D7 como sendo a razão entre os 

blastocistos GI e GII (IETS, 2010) sobre o número de estruturas cultivadas. Foram 

descontadas do denominador os embriões retirados para análise de expressão 

gênica. 

 

5.7 AVALIAÇÃO DA CINÉTICA DE DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO 

 

A contagem de clivagem foi realizada nos momentos 24, 36, 48, 60, 72, 96 hpi. 

Os zigotos foram classificados de acordo com o número de blastômeros em não 

clivados (NC), 2 células (2C), 4 células (4C), 6 células (6C), 8 células (8C) maior ou 

igual a 16 células. Para a contagem, a placa de CIV foi retirada da incubadora e a 

contagem feita em estereomicroscópio em 80X de magnificação. 

 

5.8 AVALIAÇÃO DE FRAGMENTAÇÃO DE DNA E CONTAGEM TOTAL DE 

BLASTÔMEROS 

 

Após a avaliação dos blastocistos em D7, blastocistos (BL) e blastocistos 

expandidos (BX) GI e GII foram fixados em paraformaldeído 4% durante 30 minutos a 

temperatura ambiente para posterior avaliação pelo ensaio TUNEL (Kit Click-It® Plus 

TUNEL Assay– Alexa FluorTM 488, Thermo Fisher Scientific) e contagem total de 

células. 

Para o realizar o ensaio, os embriões foram permeabilizados durante 30 

minutos em solução de permeabilização (Triton -X 0,5% em DPBS com 1% de PVP) 

a temperatura ambiente. Em seguida, foi realizado o controle positivo com a incubação 

de embriões com enzima DNase (Click-iT® TUNEL Alexa Fluor® Imaging Assay 

Protocol) durante meia hora a temperatura ambiente. Todos os embriões foram 

lavados com água deionizada e prosseguiram para a reação de TUNEL contendo 

dUTP e a enzima dexosinucleotidiltransferase durante uma hora a 37˚C, segundo as 
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instruções do fabricante (Click-iT® TUNEL Alexa Fluor® Imaging Assay Protocol, 

Thermo Fisher). Após esse período, os embriões foram incubados no escuro durante 

mais meia hora com a fluoresceína Alexa Fluor 488TM. Por fim, os embriões foram 

lavados novamente e corados com Hoechst 33342 (5µg/mL) por mais 15 minutos e 

colocados em uma lâmina com lamínula. A avaliação foi feita em microscópio de 

epifluorescência (IX80, Tóquio, Japão) sendo as células embrionárias com 

fragmentação de DNA coradas em verde (Filtro FITC) e os núcleos celulares totais em 

azul (Filtro DAPI).  

 

5.9 EXPRESSÃO GÊNICA  

 

Para extração de RNA total foram coletados 5 embriões de 8 células no D3 e 5 

blastocistos expandidos no D7 de cada touro, resultando um total de 5 réplicas por 

touro para cada tipo de amostra (8 células ou blastocisto). Totalizando 25 réplicas 

biológicas de cada estágio, 8 ou blastocisto, para cada um dos grupos, alta e baixa 

fertilidade.  

Após a lavagem em DPBS com 1% de PVP os embriões foram colocados em 

criotubos de 2 mL () contend 10µL de RNA Extraction Buffer® do kit de extração de 

RNA total PicoPure® (ThermoFisher, Massachusetts, EUA).  Esse tubo foi incubado 

a temperatura de 42˚C por 30 minutos e em seguida estocado em nitrogênio líquido.  

No laboratório de Biologia do Espermatozoide, Departamento de Reprodução 

Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo, a extração de RNA progrediu conforme o manual do kit de extração de RNA 

total PicoPure® resultado em 11 µL de RNA eluído. Desse volume, 1 µL foi utilizado 

para quantificação no espectrofotômetro NanoDrop® (ThermoFisher, Massachusetts, 

EUA) sendo a pureza (280/260) considerada adequada na faixa entre 1,9 e 2,1.  

Para síntese de DNA complementar (cDNA), foi utilizada reação com 

transcriptase reversa a partir do RNA isolado utilizando o kit Script® VILOTM cDNA 

synthesis (Life Technologies, Califórnia, EUA). Por fim, foi feita a quantificação em 

Qubit® 2.0 fluorometer (Qubit® dsDNA BR) e o cDNA preservado a -20˚C até posterior 

análise.  

As análises de expressão gênica foram realizadas utilizando o Sistema HD 

Biomark (Fluidgm) no Laboratório de Fitomedicamento Farmacologia e Biotecnologia 

do departamento de Farmácia, do Instituto de Biociência da Universidade Estadual 
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Paulista Júlio de Mesquita Filho, Botucatu, São Paulo. Foram utilizados ensaios 

Biosystems™ TaqMan® (ThermoFisher, Massachusetts, EUA) específicos para Bos 

taurus. A abundância de mRNA de 96 genes (Anexo 1) foi analisada, sendo os genes 

escolhidos com bases nas suas funções. As amostras foram submetidas inicialmente 

a uma sequência de pré-amplificações. Foram adicionados 1,25 µL do mix Taqman® 

Assay e 2,5 µL TaqMan PreAmp Master Mix (Applied Biosystems, #4391128) a 1,25 

µL do previamente sintetizado cDNA (5ng/µL). O ciclo de ativação das reações foi 

realizado a 95°C durante 10 minutos, seguidos de 95ºC por 15 segundos para 

desnaturação e 14 ciclos de 60ºC por 4 minutos para anelamento amplificação.  

Para a análise da expressão gênica propriamente dita, foi utilizado o chip 96.96 

Dynamic Array™ Integrated Fluidic Circuits (Fluidigm) para 96 amostras e 96 genes 

(Anexo 1). Foi preparada uma solução para leitura com 2,25µL de cDNA pré-

amplificado de cada amostra, 2,5 µL de 2X TaqMan Universal PCR Master Mix 

(Applied Biosystems, Californoa, EUA) e 0.25 µL 20X GE Sample Loading Reagent 

(Fluidigm, California, EUA). A solução do ensaio também foi preparada com 2,5 µL de 

20X TaqMan Gene Expression Assay (Applied Biosystems, California, EUA) e 2,5 µL 

de 2X Assay Loading Reagent (Fluidigm, California EUA) para cada gene. Foram 

pipetados no chip 5 µL da solução de leitura de cada gene e da solução de cada 

amostra. O ciclo de qPCR foi feito pelo equipamento Biomark HD System (Fluidigm, 

California, USA) no setup TaqMan GE 96x96 Standard. Esse programa consiste em 

quarto estágios: Thermal Mix (50ºC/2 min, 70ºC /20 min e 25ºC/10 min), Hot Start  

(50ºC/2 min e 95ºC/10 min), desnaturação (40 ciclos de 95ºC/15 s) e anelamento de 

primers e extensão (60ºC/60 s). Os valores de Ct bruto dos 96 transcritos foram 

normalizados pela média geométrica dos endógenos ACTB, HMBS, PPIA para 8 

células e ACTB, HMBS, GAPDH para blastocisto.  
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5.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

O delineamento experimental adotado foi de blocos casualizados com 5 

repetições. Um total de 10 touros foram homogeneamente distribuídas em dois grupos 

(cinco para alto e cinco a baixo desempenho na PIVE). Todas as análises foram 

realizadas utilizando o software Statistical Analysis System (SAS, Version 9.4 for 

Windows; SAS Inst., Cary, NC) através do pacote Enterprise Guide (v 7.1). 

Todos os dados foram testados quanto à normalidade dos resíduos usando o 

procedimento UNIVARIATE de acordo com o teste de Shapiro-Wilk. Quando a 

normalidade não foi obtida, os dados foram transformados (Log10; Log natural; Raiz 

quadrada; Arco seno ou Box-Cox). Outliers foram removidos quando necessário. O 

efeito foi determinado por ANOVA bi-direccional utilizando somas de quadrados do 

Tipo III. Para os dados não paramétricos, utilizou-se a análise de variância não 

paramétrica (Kruskal Wallis, pelo do procedimento NPAR1WAY), e para comparação 

das médias utilizou-se comparação entre dois grupos de cada vez (Wilcoxon). 

Dados categóricos e cálculo de taxas (%) foram analisados pelo procedimento 

Glimmix ajustando para distribuição Binomial - função link = Logit. No modelo, foram 

incluídos grupo (Alta e Baixa fertilidade na PIVE), réplicas (1 a 5) e interação 

grupo*réplicas como efeitos fixos. Para correção dos graus de liberdade das 

variâncias foi incluída a opção ddfm = kenwardroger. Os resíduos foram utilizados 

como efeito aleatório e Animal(Grupo) como erro termo. O teste post hoc de diferença 

significativa incluiu ajuste de Tukey. Os valores foram apresentados como 

porcentagem (%). Diferenças foram aceitas para valores de P ≤ 0,05.  

As reações de qRT-PCR foram realizadas com Fluidigm Biomark 96.96 

Dynamic Arrays. Os dados foram processados aplicando-se o método de 

quantificação relativo comparável ao 2-ΔCt. As suposições de distribuição normal e 

igualdade das variâncias dentro dos conjuntos de dados foram atendidas. Os dados 

foram transformados em log quando necessário e foram analisados por ANOVA 

usando os General Linear Models (Proc GLM utilizando teste t). Os dados foram 

apresentados como média ± erro padrão da média. Diferenças foram aceitas para 

valores de P ≤ 0,10. Para a normalização da expressão do gene alvo, foram tomadas 

as médias aritméticas geométricas dos genes de referência. Para estágio de oito 

células foram adotados ACTB, HMBS e PPIA. Para o estágio de blastocisto ACTB, 

HMBS e GAPDH.  
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6 RESULTADOS 

 
6.1 TAXAS DE PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES 

 
Os resultados obtidos da etapa de PIVE foram comparados com a triagem prévia 

(dados da produção comercial desses embriões), confirmando as taxas entre os 

grupos de alta e baixa fertilidade. A taxa de blastocisto e de desenvolvimento 

embrionário confirmaram os dados prévios e diferiram significativamente entre os 

grupos de alta e baixa fertilidade (Figura 1). Não houve diferença quanto à taxa de 

clivagem, também se adequando aos resultados da seleção dos animais (Figura 1).  

 

Figura 1 - Taxas de clivagem, taxa de blastocistos Grau I e Grau II e de desenvolvimento 

embrionário entre os grupos de alta e baixa fertilidade 

 

Fonte: Almeida (2018) 

Nota: Diferentes letras indicam diferença estatística significativa (p<0,05). 

 

6.2 TAXA DE FECUNDAÇÃO 

 

A taxa de fecundação foi maior no grupo de alta fertilidade do que no grupo de 

baixa, já a taxa de poliespermia foi maior no grupo de baixa fertilidade (Figura 2). A 

fecundação negativa não diferiu entre os dois grupos (Figura 2). 
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Figura 2 - Taxas de fecundação positiva normal (2PN), fecundação positiva com poliespermia 
(>2PN), e fecundação negativa (1 PN) entre os grupos de alta e baixa fertilidade 

 
Fonte: Almeida (2018) 

 
 

Figura 3 – Microscopia de epifluorescência de presumíveis zigotos corados com Hoechst (filtro 
DAPI); A = Poliespermia; B = Fecundação Negativa; C = Fecundação Normal 

A 

 

B 

 

C 

 

FONTE: Almeida (2018). 

 

6.3 CINÉTICA DE DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO 

 

 Não foram observados efeitos de grupo e estágio de desenvolvimento 

embrionário para velocidade de clivagem (Figura 3) em nenhum dos momentos 

avaliados (24, 36, 48, 60, 72 hpi). A maior porcentagem de estruturas não clivadas foi 

observada às 24 hpi (Figura 7A), de presumíveis zigotos com duas células às 36 hpi 

(Figura 3B), de 4 células às 36 e 48 hpi (Figura 3C), de 6 células às 48 hpi (Figura 

3D), e finalmente 8 células às 72 hpi (Figura 3E) independente do grupo avaliado.  
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Figura 4 -Taxa de presumíveis zigotos clivados às 24, 36, 48, 60 e 72 horas pós inseminação 
nos grupos de alta e baixa fertilidade 

  

  

 
Fonte: Almeida (2018) 

Legenda: A- Estruturas não clivadas, B- total de embriões com 2 células, C- total de embriões 
com 4 células, D – total de embriões com 6 células e E – total de embriões com 8 
células 
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6.4 EXPRESSÃO GÊNICA E QUALIDADE EMBRIONÁRIA 

 

A expressão relativa avaliada no estágio de oito células apresentou maior 

número de genes diferencialmente representado (30/96) do que no estágio de 

blastocisto (12/96) (Tabela 1 e 2, respectivamente), sendo a razão entre a expressão 

relativa dos genes de baixa e alta fertilidade representada nas figuras 4 e 5, para oito 

células e blastocisto respectivamente. A maior parte dos genes em ambos estágios 

de desenvolvimento apresentou maior expressão no grupo de alta fertilidade do que 

de baixa. No estágio de oito células, apenas os genes CDK6, PGK1 e TFAM (3/30) 

tiveram maior expressão relativa no grupo de alta. Já no estágio de blastocisto apenas 

ACSL3, ELOV1, IFNT (3/12) estiveram mais representados do que no grupo de baixa 

fertilidade. Quanto à avaliação de qualidade embrionária, não houve diferença entre a 

porcentagem de células TUNEL positivas no grupo de alta (6,83%) e baixa (3,13%) 

fertilidade, nem na porcentagem de blastocistos GI (Alta: 43,7%; Baixa: 37,7%) (Figura 

6). 
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Tabela 1 - Média e erro padrão da média da expressão relativa e valor de P dos genes que 
apresentaram diferença significativa (p<0,10) entre os grupos de alta e baixa 
fertilidade no estágio de oito células 

 

GENE 
Grupo 

Valor de P 
Alta Fertilidade Baixa Fertilidade 

ACSL3 0.220±0.019 0.281±0.021 0,0259 

BAX 0.158±0.021 0.240±0.019 0,0012 

CDK6 0.0775±0.0070 0.0630±0.0068 0,0875 

CPT1B 0.0069±0.0018 0.0103±0.0012 0,0103 

DDIT3 1.3895±0.1246 1.6609±0.1320 0,0916 

Dnmt3B 0.688±0.113 0.754±0.046 0,0515 

ELOVL4 1.978±0.306 2.377±0.226 0,0716 

ELOVL5 1.766±0.164 2.276±0.116 0,0021 

FOXO3 1.268±0.123 1.609±0.127 0,0431 

GDF9 3.842±0.446 4.913±0.406 0,0289 

GPAM 0.035±0.006 0.042±0.004 0,0479 

GREM1 0.00292±0.00070 0.00515±0.00089 0,0532 

GSK3A 1.67±0.07 2.08±0.09 0,0015 

HAND1 0.0261±0.0043 0.0393±0.0064 0,0759 

HMBS 0.06±0.01 0.07±0.00 0,0547 

IGFBP2 0.305±0.033 0.371±0.031 0,0437 

MAPK1 1.3761±0.1627 1.9686±0.1771 0,0014 

MORF4L2 0.6469±0.1003 0.7080±0.0683 0,0799 

MTIF3 0.074±0.008 0.101±0.009 0,0159 

NFE2L2 0.068±0.009 0.083±0.007 0,0309 

NFkB2 0.529±0.084 0.599±0.060 0,00662 

NOS2 0.368±0.078 0.436±0.039 0,0178 

PGK1 2.387±0.241 1.514±0.107 0,0043 

PPARG 0.171±0.027 0.197±0.011 0,0128 

PPARGC1A 0.5723±0.1092 0.6039±0.0482 0,0811 

PPIA 2.2089±0.1198 1.9038±0.0972 0,0849 

PRDX3 0.088±0.014 0.105±0.088 0,0383 

RGS2 2.693±0.430 4.135±0.428 0,0024 

TFAM 0.473±0.069 0.309±0.035 0,0317 

XBP1 0.1869±0.0090 0.2554±0.0266 0,0701 

Fonte: Almeida (2018) 

Nota: Em vermelho estão destacados os genes mais expressos no grupo de alta fertilidade. 
 

  



RESULTADOS - 43 

Figura 5 - Média e erro padrão da média da expressão relativa dos genes diferencialmente 
expressos no estágio de oito células 

 
Fonte: Almeida (2018) 

 

Tabela 2 - Média e erro padrão da média da expressão relativa e valor de P dos genes que 
apresentaram diferença significativa estatística (p<0,10) entre os grupos de alta e 
baixa fertilidade no estágio de oito células 

 

GENE 
Grupo Valor de 

P Alta Fertilidade Baixa Fertilidade 

ACSL1 0.042±0.003 0.055±0.004 0,0073 

ACSL3 0.556±0.032 0.459±0.027 0,0188 

BCL2 0.000169±0.000019 0.000614±0.000195 0,0133 

CDCA8 0.119±0.005 0.140±0.008 0,0343 

ELOVL1 0.047±0.003 0.034±0.003 0,008 

HSPA1A 0.0108±0.0019 0.0171±0.0028 0,057 

IFNT2/IFNT3/IFNT 0.06260±0.00717 0.04635±0.00630 0,0555 

LUM 0.003±0.001 0.013±0.003 0,0022 

MTIF3 0.010±0.001 0.013±0.001 0,0086 

NDUFA1 0.0707±0.0094 0.0963±0.0123 0,0997 

PPARGC1A 0.00165±0.001703 0.002655±0.000327 0,0053 

STAT3 0.131±0.012 0.157±0.011 0,0597 

Fonte: Almeida (2018) 

Nota: Em vermelho, estão destacados os genes mais expressos no grupo de alta fertilidade. 
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Figura 6 - Média e erro padrão da média da expressão relativa dos genes diferencialmente 
expressos no estágio de blastocisto 

 

 
Fonte: Almeida (2018) 

 
Figura 7 – Microscopia de epifluorescência de embriões; A = Contagem de células totais 

corados com Hoechst (filtro DAPI) ; B = Controle negativo - Ensaio TUNEL(Filtro 
FITC); C = Células TUNEL positivas (Filtro FITC) 
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Fonte: Almeida (2018) 
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Figura 8 - Taxas de células TUNEL – positivas (A), da porcentagem de blastocisto GI (B) e 
da contagem de células totais 9C) 

 

  

 

Fonte: Almeida (2018) 
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7 DISCUSSÃO 

 

7.1 TAXAS DE PRODUÇÃO IN VITRO 

 

A proposta inicial deste estudo foi avaliar a diferença do desenvolvimento 

embrionário pré-implantacional entre grupos de touros de alta e baixa fertilidade. As 

taxas de clivagem foram iguais entre os dois grupos e não houve, em todos os tempos 

avaliados do desenvolvimento inicial (24, 36, 48, 60, 72 hpi), diferença na cinética de 

desenvolvimento embrionário que se justifica a alta fertilidade dos touros. Em relação 

ao desenvolvimento inicial, já foi demonstrado que embriões que clivam mais rápido 

tem maior potencial de desenvolvimento à blastocistos (VAN SOOM et al., 1992; VAN 

SOOM; YSEBAERT; DE KRUIF, 1997; DINNYÉS et al., 1999; LONERGAN et al., 

1999; COMIZZOLI; MERMILLOD; MAUGET, 2000; SOMFAI et al., 2010; YOUNG et 

al., 2017). No entanto, WARD et al., (2001) relataram que embriões com clivagens 

mais rápidas foram relacionados a touros com maior fertilidade in vitro.  

Apesar de não detectadas nesse estudo, a diferença no desenvolvimento inicial 

entre os grupos de alta e baixa fertilidade in vitro pode ter ocorrido em um intervalo 

muito restrito de tempo, e pode não ter sido registrado nos momentos 24, 36, 48, 60, 

72 hpi. Eid et al., (1994) verificaram a cinética de formação pronuclear entre touros 

com diferença de fertilidade in vivo checando os zigotos a cada duas horas entre 8 e 

20 hpi. Nesse curto intervalo verificaram que a fase de replicação do DNA iniciava 

mais cedo, resultando em primeira clivagem mais precoce, nos touros de alta 

fertilidade in vivo. Entretanto, não houve prosseguimento do cultivo embrionário in vitro 

para estabelecer correlações dessa cinética pronuclear com resultados de clivagem e 

de blastocisto. COMIZZOLI, et al. (2000) também observaram diferenças na fase de 

replicação entre as 27 hpi e 33 hpi, o que no presente estudo não pode ser confirmado, 

pois as observações foram feitas às 24hpi e depois as 36hpi.  

Os resultados de cinética de desenvolvimento foram muito condizentes com 

outros experimentos já relatados (VANDAELE et al., 2006; SOMFAI et al., 2010; 

SUGIMURA; AKAI; IMAI, 2017). Contudo, a porcentagem de embriões atingindo 

estágios mais avançados foi maior no presente estudo, o que pode ser decorrente de 

um sistema mais eficiente de produção. Essa pode também ser uma justificativa para 

a ausência de diferenças de desenvolvimento aliada à pressão de seleção de touros 
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nas centrais de reprodução (CASTRO et al., 2018a), que acabam por minimizar as 

diferenças entre os reprodutores. 

Supreendentemente, mesmo sem apresentar diferenças quanto a cinética 

inicial, a taxa de fecundação foi maior no grupo de alta fertilidade e a taxa de 

poliespermia menor. Ainda que o grupo de baixa fertilidade tenha apresentado taxa 

de fecundação 16% menor em relação ao grupo de alta fertilidade (alta = 72%; baixa 

= 62%), e 44,6% a mais de fecundações com poliespermia (alta =16,2%; baixa = 

29,2%), esses valores corroboram aos já descritos na literatura (P. COMIZZOLI, B. 

MARQUANT-LE GUIENNE, Y. HEYMAN, 2000; ALOMAR et al., 2004, 2006).  

Sabe-se que a poliespermia é altamente correlacionada às altas concentrações 

de espermatozoides no momento da fecundação (DEMYDA-PEYRÁS et al., 2015) e 

à baixa qualidade oocitária (HWANG et al., 2016). Entretanto, devido ao uso do sêmen 

sexado uma alta concentração não é esperada, já que o número total de 

espermatozoides na palheta do sêmen sexado (aproximadamente 4 milhões de 

espermatozoides) é inferior ao de uma palheta de sêmen convencional 

(aproximadamente 10 milhões de espermatozoides). Isto foi inclusive demonstrado 

por (AN et al., 2017) que reportaram taxas de poliespermia inferiores para o sêmen 

sexado quando comparado ao sêmen convencional de um mesmo touro. Além disso, 

os oócitos foram devidamente homogeneizados entre os grupos, não sendo suficiente 

para explicar as diferenças encontradas. 

Touros com baixa fertilidade in vitro podem apresentar deficiência em proteínas 

de ativação oocitária, como por exemplo a PLCZ. Sem sua adequada concentração, 

é possível que uma ativação parcial ocorra, e que não haja a promoção adequada do 

influxo de cálcio que inicia a cascata para o bloqueio da poliespermia. Outra hipótese 

seria de que os espermatozoides dos touros de baixa fertilidade apresentassem falha 

estrutural na proteína IZUMO, que se liga ao receptor no oócito justamente para 

bloquear a entrada de mais espermatozoides (INOUE, 2017)consequentemente 

aumentando a frequência de poliespermia.  

Ainda que o objetivo deste trabalho não tenha sido investigar as causas das 

taxas de poliespermia, e que a cinética inicial nem as taxas de clivagem tenham 

variado entre os grupos, seria interessante enfocar, em próximos estudos, as vias de 

sinalização na fecundação para estabelecer uma correlação com a poliespermia e 

possivelmente sobre o desenvolvimento embrionário subsequente.  
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7.2 EXPRESSÃO GÊNICA E QUALIDADE EMBRIONÁRIA 

 

Apesar da metodologia de avaliação para cinética de desenvolvimento 

embrionário inicial, ter sido limitada a momentos específicos, foi possível notar que 

embriões de touros de alta e baixa fertilidade apresentaram velocidade das primeiras 

clivagens semelhante. Isto indica que, no presente estudo, os efeitos paternos podem 

ter sido manifestados mais tardiamente (TESARIK; MENDOZA; GRECO, 2002; 

PALMA; SINOWATZ, 2004; FATEHI et al., 2006) ou seja, após o estágio de 8 células, 

momento de AGE em bovinos (PALMA; SINOWATZ, 2004). 

Dos 96 genes avaliados nos embriões no estágio de oito células, 30 deles 

(31%) apresentaram diferença de representação entre os grupos de touros com alta 

e baixa fertilidade in vitro, sendo apenas três deles (PGK1, PPIA, TFAM) com maior 

representação no grupo de alta fertilidade. Os demais genes que estiveram mais 

expressos no grupo de baixa fertilidade estão relacionados às funções biológicas de 

metabolismo lipídico (ACSL3, CPT1B, ELOV4, ELOV5, GPAM, PPARG), de 

desenvolvimento e proliferação celular (CDK6, GDF9, GREM1, GSK3A, HAND1, 

IGFBP2, MAPK1, MORF4L2, PRDX3), de metabolismo proteico (HMBS, MTIF), de 

regulação epigenética (Dnmt3B) estresse e apoptose (BAX, DDIT3, FOXO3, NFE2L2, 

RGS2, XBP1, NFkB2, NOS2, PPARGC1A).  

Dos transcritos relacionados ao estresse oxidativo, NFE2L2 (AMIN et al., 2014) 

e FOXO3 (KLOTZ et al., 2015) coordenam a expressão de genes para 

reestabelecimento do potencial óxido-redutivo (REDOX). O óxido nítrico, produto do 

transcrito NOS2 aparece em concentração mais elevadas quando há um estresse 

oxidativo (TAKAHASHI, 2012). Ainda que a família FOXO esteja envolvida na ativação 

da expressão de genes que codificam enzimas superóxido dismutase (KLOTZ et al., 

2015), não houve diferença na representação dos genes SOD entre os dois, o que 

pode indicar que a via não foi adequadamente ativada no grupo de baixa. É possível 

que neste grupo, a defesa antioxidante seja menos eficiente, o que promove a 

necessidade de aumentar a necessidade de transcritos para obtenção do mesmo 

resultado.  

As moléculas de espécies reativas de oxigênio (EROs) são produto normal de 

processos metabólicos e desempenham funções biológicas como sinalização e 

regulação celular (SCHIEBER; CHANDEL, 2014). No espermatozoide, as EROs são 

fundamentais no processo de capacitação espermática (AITKEN et al., 1995) e 
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produto da reação na mitocôndria responsável pela geração de energia para o 

movimento dos espermatozoides (GARRETT; REVELL; LEESE, 2008). Quando a 

produção de EROs supera a defesa antioxidante do organismo, ocorre alteração na 

forma e consequentemente na função de diversas macromoléculas como DNA, 

lipídeos, proteínas e carboidratos (BIRBEN et al., 2012).  

Em relação às proteínas, quando danificadas pelos EROs podem acumular-se 

no retículo endoplasmático, a organela mais importante para síntese proteica (RAO; 

ELLERBY; BREDESEN, 2004). Isso pode explicar o aumento de representatividade 

dos genes XPB1 e DDIT3 no grupo de baixa fertilidade, que funcionam como 

indicadores de estresse do retículo, em resposta ao acúmulo de proteínas danificadas 

(KANG et al., 2017) pelo provável estresse oxidativo. O transcrito XBP1 ativa genes 

necessários para degradação das proteínas anormais ou para a correção das mesmas 

(XU; BAILLY-MAITRE; REED, 2005). Já o DDIT3, além de ser um indicador de 

estresse, também atua protegendo a células contra os danos oxidativos ativando 

outras vias e interferindo na metilação por exemplo (LEITE et al., 2017).  

Os embriões provenientes dos touros de baixa fertilidade podem ter um sistema 

antioxidante menos eficiente, como já foi discutido, tornando-os mais sensíveis ao 

estresse oxidativo do que os embriões do grupo de alta fertilidade. Mas outra 

possibilidade seria de que o próprio sêmen fosse carreador de EROs, promovendo 

um ambiente em desbalanço oxidativo. Como o touro foi o único fator de diferença 

entre os embriões dos dois grupos avaliados, sendo as condições de tensão de 

oxigênio de cultivo iguais, o sêmen dos touros de baixa fertilidade pode estar induzindo 

um maior estresse oxidativo no meio FIV como indica os padrões gênicos observados. 

Esse estresse oxidativo pode ser ocasionado pelo próprio processo de 

sexagem e criopreservação do sêmen (ESPINOSA-CERVANTES; CÓRDOVA-

IZQUIERDO, 2012; AMIDI et al., 2016). Sabe-se que o sêmen de cada touro ou até 

mesmo partidas do mesmo touro reagem de maneira diferente aos desafios 

promovidos pelo ambiente durante a manipulação e do seu processamento (HOLT, 

2000). Logo existem touros, ou partidas, que são considerados piores para 

criopreservação ou sexagem, o que pode promover um aumento na produção de 

EROs.  

Os efeitos negativos do estresse oxidativo espermático na produção 

embrionária foram relatados na fecundação, clivagem e na produção de blastocisto 

(CASSINA et al., 2015; DE CASTRO et al., 2016; SIMÕES et al., 2013; SIQUEIRA, 
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2016). As taxas de blastocisto foram diferentes entre os grupos, mas não as de 

clivagem, o que está em concordância com o trabalho de Pang et al. (2016) que, ao 

suplementar o sêmen com um antioxidante, observou aumento da taxa de blastocisto 

sem alterar a taxa de clivagem.  

Já os resultados apresentados relativos à taxa de fecundação podem ser uma 

consequência do prévio estresse oxidativo oriundo das palhetas de sêmen afetando 

as proteínas espermáticas, apesar de não ter sido mensurada a produção de radicais 

livres após a descongelação. A alteração da forma das proteínas espermáticas 

poderia levar justamente às falhas na ligação entre oócito e espermatozoide, levando 

a redução da taxa de fecundação como também propiciar o aumento de poliespermia 

pela redução da ativação do bloqueio espermático. 

Esse quadro pode gerar uma ativação de diversas vias, como as vias lipídicas 

e proteicas descritas nesse trabalho, que podem ser uma tentativa de reparo de dano 

do embrião. Quando essa tentativa de reparo é insuficiente, mecanismos pró-

apoptóticos são desencadeados para eliminar os embriões inaptos para prosseguir 

com o desenvolvimento.  

O estresse oxidativo é apontado como uma das principais causas para 

apoptose celular podendo agir em diversas vias simultaneamente (KANNAN; JAIN, 

2000). A expressão de FOXO3 ligada a resposta ao estresse oxidativo também regula 

a ativação de vias pró-apoptóticas intrínsecas envolvendo genes da família BLC-2, 

como BCL6 e BIM (NAKAMURA; SAKAMOTO, 2008). O gene pró-apoptótico BAX 

também da família BCL-2, é essencial para a ocorrência de morte celular programada 

pois permite permeabilização da membrana mitocondrial (RENAULT et al., 2015). 

Apesar de não ter sido descrito no trabalho de Nakamura e Sakamoto, (2008) e Chung 

et al., (2013) observaram que o BAX, pode ser ativado pela via de p53, que também 

pode ser regulada pelo FOXO3.  

Assim como a família BCL-2, os fatores da família NF-k promovem a 

expressão de genes que induzem ou bloqueiam a apoptose celular dependendo do 

estímulo recebido, relacionados a via de apoptose extrínseca (KALTSCHMIDT et al., 

2000). O gene NF-k2 mais expresso no grupo de baixa fertilidade codifica a proteína 

p100, ou p52 na forma ativa, envolvida na ativação de mecanismos de sobrevivência 

celular (MIN et al., 2008) o que pode ser uma resposta compensatória a atividade pró-

apoptótica e ao estresse celular estabelecido.  
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Ambas vias apoptóticas ativam a via das caspases efetoras, as quais 

pertencem a caspase 3 e 7, cujos genes (CASP3, CASP 7) foram avaliados, mas não 

foram encontradas diferenças entre os grupos. Por ser a última etapa a induzir a morte 

celular, é possível que no momento da avaliação essa via ainda não tenha sido ativada 

no grupo de baixa fertilidade, justificando a ausência de diferença de representação 

em relação ao grupo de alta fertilidade. 

A análise realizada permite a observação simultânea de apenas 96 genes e 

pouca diferença de representatividade foi encontrada. O fato da maioria estar 

relacionada a vias apoptóticas ou de estresse oxidativo pode ser uma mera 

consequência do “recorte” feito na seleção dos genes para este estudo. Ou seja, 

muitas outras vias podem estar diferencialmente representadas, mas apenas com 

uma análise global seria possível avaliá-las com maior precisão. 

O bloqueio embrionário não é consequência da interação de apenas 2 vias, 

mas sim de muitas outras interligadas. Sugere-se que genoma paterno dos embriões 

de baixa fertilidade apresente um conjunto de genes indesejáveis, ou menos 

adequados ao desenvolvimento nas condições observadas. Seja por mutações na 

espermatogênese, danos decorrentes a criopreservação, ou a manipulação in vitro, 

esse conjunto de genes característicos fornecidos ao embrião, impossibilitariam a 

adequação às condições ambientais, impedindo o prosseguimento da vida. 

Esse bloqueio poderia ocorrer tanto no momento de ativação do genoma, em 

que genes determinados devem ser ativados ou silenciados de forma sincrônica para 

garantir a continuidade do processo, ou mesmo após a ativação. 

Tudo se encaixa ao postulado da teoria evolucionista Darwinista em que o 

organismo com as variações mais favoráveis às condições ambientais tem maiores 

chances de sobrevivência. A dificuldade de estabelecer um padrão das variações 

ideais, ou, no caso, genes ideais, é justamente a variabilidade de fatores envolvidos, 

que podem requerer um conjunto de genes diferente para cada situação. Isso sem 

mencionar as modificações epigenéticas que alteram completamente o funcionamento 

de moléculas possibilitando novas perspectivas para um mesmo padrão de 

representação gênica.  

Não se pode afirmar que os embriões do grupo de baixa fertilidade sofreram 

maior bloqueio de desenvolvimento embrionário no estágio de 8 células, pois não 

houve avaliação posterior de contagem de blastômeros. Entretanto, os resultados 

apontam esse período como sendo crucial na formação de blastocistos.  
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Diferentemente dos embriões de 8 células, os blastocistos apresentaram um 

menor número de genes diferentemente representados entre os grupos (12/96; 

12,5%), indicando uma maior semelhança entre as estruturas independente do grupo. 

Isto também foi observado nas avaliações de qualidade embrionária não havendo 

diferença significativa na porcentagem de células totais, porcentagem de células 

TUNEL positivas e porcentagem de blastocistos GI entre os grupos de alta e baixa 

fertilidade.  

Garcia et al., (2015) sugeriram que os embriões que conseguissem ultrapassar 

o momento de AGE teriam o mesmo potencial de alcançar o estágio de blastocisto, 

justificando os resultados encontrados no presente estudo, ainda que só se possa 

especular um maior bloqueio embrionário no grupo de baixa fertilidade. Os embriões 

que conseguiram promover o reparo de danos, superando os desafios do meio e as 

suas possíveis “deficiências genômicas”, no momento de ativação ou logo após a 

ativação do genoma são os sobreviventes. Por isso acabam apresentando muitas 

semelhanças.  

Tais semelhanças entre os blastocistos de alta e baixa fertilidade são 

reforçadas já que não houve diferenças no desenvolvimento inicial. Diferenças no 

padrão global de metilação, expressão gênica e metabolismo se mostraram 

acentuadas em estudos cujos embriões apresentaram desenvolvimento embrionário 

diferente (MILAZZOTTO et al., 2016; ISPADA et al., 2018).  

Os blastocistos provenientes dos touros de baixa fertilidade, apresentaram 

maior expressão do gene BCL-2, também da família BCL, porém este relacionado à 

atividade anti-apoptótica, o contrário do que ocorreu no estágio de 8 células. Ainda 

que tenham atingido o estágio de blastocisto de forma semelhante ao grupo de alta 

fertilidade, o estágio de oito células no grupo baixa fertilidade demonstrou maior 

representação de vias de estresse e apoptose. Consequentemente, os embriões 

desse grupo estavam menos aptos à sobrevivência, repercutindo na menor taxa de 

blastocisto e na necessidade compensatória de impedir a apoptose num estágio mais 

avançado do desenvolvimento.  

Genes relacionados ao metabolismo lipídico, com exceção do ACSL3, também 

foram mais expressos nos embriões do grupo de baixa fertilidade assim como no 

estágio de 8 células. Apesar dos lipídeos serem biomoléculas essenciais presentes 

na membrana plasmática e de muitas organelas, acúmulo lipídico em embriões in vitro 

é relacionado à baixa qualidade embrionária e baixa sobrevivência após 
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criopreservação (SUDANO et al., 2014), o que já é uma característica reconhecida 

nos embriões in vitro quando comparados aos embriões in vivo.  

De forma geral, os embriões de 8 células e blastocistos do grupo de baixa 

fertilidade apresentaram níveis mais elevados nas vias relacionadas ao metabolismo 

energético, lipídico, de síntese proteica e reparo de dados celulares. Este perfil foi 

descrito por (BAUMANN et al., 2007), sendo relacionado à avaliação de metabolismo 

de um embrião que direcionava o gasto energético para reparo de danos. Tais vias 

também são encontradas diferencialmente representadas entre embriões in vivo e in 

vitro indicando que são cruciais para um desenvolvimento adequado, considerando 

que padrão mais perto do ideal seria do modelo in vivo (GAD et al., 2012). 

Apesar de não terem sido encontradas muitas diferenças entre os blastocistos, o 

gene IFNT foi maior no grupo de alta fertilidade. Esse gene tem se mostrado um 

sensível indicador de qualidade embrionária já que é capaz de codificar a proteína 

necessária para reconhecimento materno fetal. A abundância desse transcrito nos 

embriões in vitro quando comparados aos in vivo foi elevada e precoce (KUBISCH; 

LARSON; ROBERTS, 1998; NEIRA et al., 2007), sendo um possível indicativo da 

qualidade embrionária inferior em relação aos produzidos in vivo. Entretanto, quando 

comparados embriões in vitro entre si, os embriões com maior potencial de 

desenvolvimento apresentaram maior representação desse gene além de melhor 

classificação morfológica (NEIRA et al., 2007). É possível que embriões in vitro 

necessitem de maior abundância desse transcrito para garantir o reconhecimento da 

gestação. Por tanto, é possível que embriões dos touros de alta fertilidade resultem 

melhores resultados de prenhez do que os embriões dos touros de baixa fertilidade, 

indicando maior qualidade. Entretanto, como não foi realizada a transferência dos 

embriões para avaliação de prenhez, ou a comparação da representação dos 

transcritos em embriões in vivo, não há como confirmar os dados relacionados a 

qualidade embrionária.
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8 CONCLUSÕES 

 

Touros de alta e baixa fertilidade in vitro não diferem quanto a cinética das 

primeiras clivagens, quanto a fragmentação de DNA nos blastocistos, nem quanto a 

contagem de células totais e grau de qualidade embrionária. Entretanto, houve 

diferença em relação a taxa de fecundação e a expressão gênica embrionária. 

Touros de alta fertilidade apresentam maior taxa de fecundação e menor taxa de 

poliespermia em relação aos grupos de baixa fertilidade. 

No estágio de 8 células, foram observadas maiores diferenças na representação 

gênica entre o grupo de alta e de baixa fertilidade, sendo genes relacionados às vias 

de estresse oxidativo e apoptose mais abundantes. No estágio de blastocisto houve 

menor representação gênica entre os grupos indicando maior similaridade nesse 

estágio. 

Não foi possível identificar o momento de divergência no desenvolvimento 

embrionário pré-implantacional entre os grupos de alta e baixa fertilidade.  
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ANEXO 1 

 

Tabela 3 – Símbolo do gene, código do ensaio TaqMan (Thermofisher®) e nome dos 
genes usado para a expressão relativa dos transcritos 

GENE CÓDIGO NOME  

ACACA Bt03213389_m1 Acetyl Coa Carboxylase 

ACSL1 Bt03248469_m1 Acyl-Coa Synthetase Long-Chain Family Member 1  

ACSL3 Bt04282138_m1 Acyl-Coa Synthetase 3 

ACSL6 Bt03231692_m1 Acyl-Coa Synthetase 6 

ACTB Bt03279174_g1 Actin, Beta  

ATF4 Bt03221057_m1 Activating Transcription Factor 4 

BAX Bt03211777_g1 Bcl2-Associated X Protein 

BCL2 Bt04298952_m1 B-Cell Cll/Lymphoma 2 

BID Bt03241255_m1 Bh3 Interacting Domain Death Agonist 

CASP3 Bt03250954_g1 Caspase 3, Apoptosis-Related Cysteine Peptidase 

CASP9 Bt04282453_m1 Caspase 9, Apoptosis-Related Cysteine Peptidase 

CAT Bt03228713_m1 Catalase 

CCND2 Bt03249250_m1 Cyclin D2 

CDCA8 Bt03257041_g1 Cell Division Cycle Associated 8 

CDK6 Bt04311264_m1 Cyclin-Dependent Kinase 6 

CPT1B Bt03244645_m1 Carnitine Palmitoyltransferase 1B 

DDIT3 Bt03251320_g1 Dna-Damage-Inducible Transcript 3 

DGAT1 Bt03251719_g1 Diacylglycerol O-Acyltransferase 1 

Dnmt1 Bt03224737_m1 Dna (Cytosine-5)-Methyltransferase 1 

Dnmt3A Bt01027164_m1 Dna (Cytosine-5)-Methyltransferase 3A 

Dnmt3B Bt03259810_m1 Dna (Cytosine-5)-Methyltransferase 3B 

EGFR AJT96D7 Epidermal Growth Factor - Receptor 

ELOVL1 Bt03286627_s1 Elovl Fatty Acid Elongase 1 

ELOVL2 Bt03256849_m1 Elovl Fatty Acid Elongase 2 

ELOVL3 Bt04311306_g1 Elovl Fatty Acid Elongase 3 

ELOVL4 Bt03270721_m1 Elovl Fatty Acid Elongase 4 

ELOVL5 Bt03235956_m1 Elovl Fatty Acid Elongase 5 

CDH1 Bt03210093_g1 Cadherin 1 

FADS2 Bt03256255_g1 Fatty Acid Desaturase 2 

FASN Bt03210485_m1 Fatty Acid Synthase 

FOXO3 Bt03649334_s1 Forkhead Box O3 

G6PD Bt03649181_m1 Glucose 6 Phosphate Desidrogenase 

GAPDH Bt03210912_g1  Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase 

GDF9 Bt03223996_m1 Growth Differentiation Factor 9 

GPAM Bt03210381_m1 
Glycerol-3-Phosphate Acyltransferase, 
Mitochondrial 

GPX1 Bt03259217_g1 Glutathione Peroxidase 1 

GPX4 Bt03259611_m1 Glutathione Peroxidase 4 

GREM1 Bt03255355_m1 Gremlin 1 

GSK3A Bt03273695_m1 Glycogen Synthase Kinase 3 Alpha 

GUCY1B3 Bt03215602_m1 Guanylate Cyclase 1, Soluble, Beta 3 

H2AFZ Bt03216346_g1 H2A Histone Family, Member Z 

H3F3A Bt03278804_g1 H3 Histone, Family 3A 

H3F3B Bt04319377_g1 H3 Histone, Family 3B (H3.3B) 

HAND1 Bt04318733_g1 Heart And Neural Crest Cell Derivative 1 

HDAC2 Bt03244871_m1 Histone Deacetylase 2 

HMBS Bt03234763_m1 Hydroxymethylbilane Synthase 

HP1 Bt03246076_m1 Heterochromatin Protein 1 
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GENE CÓDIGO NOME  

HSF1 Bt03249686_m1 Heat Shock Transcription Factor 1 

HSP90AA1 Bt03218068_g1 Heat Shock Protein 90Kda Alpha 

HSPA1A Bt03292670_g1 Heat Shock 70Kda Protein 1A 

HSPA5 Bt03244880_m1 Glucose-Regulated Protein, 78Kda 

HSPD1 Bt04301470_g1 Heat Shock 60Kda Protein 1A 

IFNT2/ 
IFNT3/ 
IFNT 

Bt03210589_g1 Interferon Tau 

IGF1R Bt03649217_m1 Insulin-Like Growth Factor 1 Receptor 

IGFBP2 Bt01040719_m1 Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 2 

IGFBP4 Bt03259500_m1 Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 4 

KEAP1 Bt03817661_m1 Kelch-Like Ech-Associated Protein 1 

ATP5L Bt03210836_g1 
Atp Synthase, H+ Transporting, Mitochondrial Fo 
Complex Subunit E 

LIF Bt03211910_m1 Leukemia Inhibitory Factor 

LPL Bt03240493_m1 Lipoprotein Lipase 

LUM Bt03211920_m1 Lumican 

MAPK1 Bt03216718_g1 Mitogen-Activated Protein Kinase 

MORF4L2 Bt03270996_m1 Mortality Factor 4 Like 2 

MTIF3 Bt03231844_m1 Mitochondrial Translational Initiation Factor 3 

NANOG Bt03220541_m1 Nanog Homeobox 

NDUFA1 Bt03216720_g1 Nadh:Ubiquinone Oxidoreductase Subunit A1 

NFE2L2 Bt03251880_m1 Nuclear Factor (Erythroid-Derived 2)-Like 2 

NFkB2 Bt03272789_g1 
Nuclear Factor Of Kappa Light Polypeptide Gene 
Enhancer In B-Cells 2  

NOS2 Bt03249597_m1 Nitric Oxide Synthase 2, Inducible 

SF3A1 Bt03254301_m1 Splicing Factor 3A Subunit 1 

PA2G4 Bt03211241_g1 Proliferation-Associated 2G4 

PAF1 Bt03239371_g1 Rna Polymerase Ii Associated Factor 

PFKP Bt04316551_m1 Phosphofructokinase 

PGK1 Bt03225854_mH Phosphoglycerate Kinase 1 

PLAC8 Bt03211579_m1 Placenta-Specific 8 

POU5F1 Bt03223846_g1 Pou Class 5 Homeobox 1 (Oct4) 

PPARA Bt03220821_m1 Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Alpha 

PPARG Bt03217547_m1 
Peroxisome Proliferator-Activated Receptor 
Gamma  

PPARGC1A Bt01016720_m1 
Peroxisome Proliferator-Activated Receptor 
Gamma, Coactivator 1 Alpha 

PPIA Bt03224617_g1 Peptidylprolyl Isomerase A 

PRDX1 Bt03223684_m1 Peroxiredoxin-1 

PRDX3 Bt03214402_m1 Peroxiredoxin 3 

REST Bt03278318_s1 Re1-Silencing Transcription Factor 

RGS2 Bt03246656_g1 Regulator Of G-Protein Signaling 2 

SALL4 Bt04298191_g1 Spalt-Like Transcription Factor 4 

SCD Bt04307476_m1 Stearoyl-Coa Desaturase 

SLC2A1 Bt03215314_m1 
Solute Carrier Family 2 (Facilitated Glucose 
Transporter), Member 1 

SLC2A3 Bt03259514_g1 
Solute Carrier Family 2 (Facilitated Glucose 
Transporter), Member 3 

SLC2A4 Bt03215316_m1 
Solute Carrier Family 2 (Facilitated Glucose 
Transporter), Member 4 

SLC2A5 Bt03258296_m1 
Solute Carrier Family 2 (Facilitated 
Glucose/Fructose Transporter), Member 5 

SOD1 Bt03215423_g1 Superoxide Dismutase 1, Soluble 

SOD2 Bt03244551_m1 Superoxide Dismutase 2, Mitochondrial 
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GENE CÓDIGO NOME  

SOX2 Bt03278318_s1 Sry (Sex Determining Region Y)-Box 2 

STAT3 Bt03259871_g1 Signal Transducer And Activator Of Transcription 3 

TFAM Bt03260078_m1 Transcription Factor A, Mitochondrial 

XBP1 Bt03227621_g1 X-Box Binding Protein 1 

Fonte: Almeida (2018) 
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