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RESUMO 

 
PUELKER, Z. R. À procura do ped bovino. 2005. 103 f. Tese (Doutorado em Medicina 
Veterinária) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2005. 
 

O objetivo deste trabalho foi buscar genes MHC classe I em bovinos expressos durante 

o desenvolvimento embrionário e gestação que apresentassem similaridade ao gene 

Ped murino. Para tanto, embriões de PIV e placentas de fetos produzidos por monta 

natural ou clonados tiveram seu RNA extraído. A partir do RNA extraído foi realizada a 

produção de cDNA para tentar o isolamento de fragmentos com similaridade ao gene 

descrito em murinos. Uma vez isolados, os fragmentos foram purificados ou clonados 

em plasmídeo. As amostras foram seqüenciadas e as seqüências obtidas foram 

avaliadas, editadas e comparadas a outras seqüências pelo programa BLAST. A 

expressão de proteína MHC-Ib foi verificada em embriões (D7) e nas amostras de 

placenta utilizando anticorpo monoclonal de camundongo anti-Qa-2 marcado com FITC. 

A seqüência consenso obtida produziu alinhamentos significantes com os genes do 

complexo Bola que faz parte do MHC classe I bovino. O alinhamento entre a seqüência 

consenso e as seqüências de Q7 (Ped) e HLA-G publicados anteriormente demonstrou 

poucas variações de nucleotídeos entre as seqüências. As amplificações de cDNA de 

embriões que atingiram o quarto ciclo celular em até 48 hpi (R8) e em 48-90 hpi (L8) e 

de embriões que atingiram o estádio de blastocisto expandido em 7 dias de cultivo (RR) 

e em 9 dias de cultivo (RL) mostraram que o fragmento cuja seqüência apresenta alta 

similaridade ao gene Ped, está presente em embriões RR e RL, mas não em embriões 

no estádio de 8 células. Em placentas, o resultado da PCR mostrou a amplificação de 

oito fragmentos em diferentes fases da gestação. O sequenciamento dos fragmentos 

gerou nove seqüências consenso similares ao gene Ped e também a seqüências 

obtidas a partir de embriões bovinos. O alinhamento das seqüências mostrou a 

existência de duas isoformas contendo edição alternativa no exon 2 ou no exon 3. O 

resultado indicou a existência de polimorfismo ou mais de um gene com alta 

similaridade ao gene Q7 sendo transcritos durante o período gestacional. A expressão 

de proteína MHC-Ib foi verificada na membrana de células do trofoblasto e da MCI de 



 

 

 
 

embriões e na porção materno fetal de placentas, com uma maior expressão na porção 

fetal. Placentas oriundas de fetos clonados apresentam maior fluorescência comparada 

àquelas oriundas de monta natural. Este trabalho identificou, em embriões bovinos, um 

possível gene homólogo ao Ped murino e a expressão de proteína semelhante àquela 

codificada por este gene e conclui que existem vários transcritos com similaridade ao 

gene Q7 sendo expressos na região materno-fetal da placenta, durante a gestação em 

bovinos, assim como nos embriões. 

 

Palavras-chave: Bovino. Embrião. MHC classe I. Placenta. 



SUMMARY 

 
PUELKER, Z. R. Searching for the Ped gene. 2005. 103 f. Thesis (Doctorate in 
Veterinary Medicine) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2005. 
 

The aim of the present work was to identify bovine MHC class I genes similar to the 

murine Ped gene expressing during embryonic development and pregnancy. Bovine in 

vitro produced embryos and placentas obtained from natural mating or cloning-derived 

fetuses had their RNA extracted. cDNA was synthesized to isolate fragments showing 

similarity with the gene described in mice. Once isolated the fragments were purified or 

cloned into plasmids. The samples were sequenced and obtained sequences edited and 

compared to other sequences by means of the BLAST software. The expression of 

MHC-Ib protein was evaluated in embryos (D7) and in placentas using a FITC 

conjugated mouse monoclonal antibody anti-Qa-2. The consensus sequence amplified 

from blastocyst cDNA produced significant alignments with genes of the Bola complex, 

which is part of the bovine MHC class I. The alignment between the consensus 

sequence and the previously published Q7 and HLA-G sequences demonstrated little 

nucleotide variations among the sequences. The cDNA amplifications of embryos at the 

fourth cellular cicle in 48hpi (F8); 48-90hpi (S8) and embryos that reached blastocyst 

expanded stage in 7 days (FF); in 9 days (FS) showed that the Ped candidate gene is 

present in FF and FS but not in 8-cell embryos. In placentas, the PCR resulted in 

amplification of eight fragments at different pregnancy stages. Sequencing of the 

fragments generated nine consensus sequences, similar to the Ped gene and also to 

sequences obtained from bovine embryos. The alignment of the sequences showed the 

existence of two isoforms containing an alternative splicing on exon 2 or 3. This result 

indicates the existence of polymorphisms or that more than one gene with high similarity 

to the Q7 gene are transcribed during pregnancy. Expression of MHC-Ib protein was 

verified in trophoblast membrane and embryos inner cell mass cells and in the maternal-

fetal portion in placentas, with a greater expression in the fetal portion. Cloned fetuses 

placentas presented grater fluorescence compared to natural mated. Overall this work 

identified in bovine embryos a possible gene homologous to the murine Ped and the 



 

 

 
 

expression of protein similar to that coded by this gene and concluded that there are 

many transcripts similar to the Q7 gene being expressed in the maternal-fetal region of 

the placenta during pregnancy in bovine and such as in embryos. 

 

Key words: Bovine. Embryo. MHC class I. Placenta 
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1 Introdução 
 

 

Nas últimas décadas temos vivenciado os avanços no desenvolvimento de 

tecnologias direcionadas à reprodução assistida em humanos, bem como a reprodução 

e manipulação genética de animais domésticos (WATSON et al., 1999). Neste contexto, 

a busca pelo aumento da produtividade de animais de interesse econômico tal como o 

bovino levou à emergência de técnicas úteis como a produção in vitro de embriões 

(PIV) e utilização de novos métodos em biologia, incluindo a análise de seqüências de 

DNA genômico, RNAm e clonagem de animais por transferência nuclear , entre outras.  

A regulação da expressão gênica durante o início da embriogênese em 

bovinos, continua sendo uma das questões fundamentais ainda não resolvidas dentro 

da biologia moderna. A sobrevivência do embrião durante o período de pré-implantação 

depende tanto do meio em que se encontra como de fatores genéticos e epigenéticos, 

sendo crucial para o sucesso da gestação (WARNER; BRENNER, 2001). 

O crescimento durante o período pré-implantacional é um dos mais importantes 

parâmetros envolvidos na regulação da sobrevivência do embrião. Dentre os obstáculos 

que o embrião deve ultrapassar, a ativação da transcrição embrionária é um fator vital 

para que o embrião em desenvolvimento seja capaz de passar pelas primeiras divisões 

celulares. Em seguida, o aumento no número de células tanto da massa celular interna 

como do trofectoderma implicará na qualidade do blastocisto formado, estando 
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associado a uma maior chance de subseqüente sobrevivência fetal (CHAN et al., 2000) 

e ocorrência da implantação (ROGERS; LEETON, 2000). 

Em camundongos, a expressão de um gene denominado Ped (do inglês 

“preimplantation embryo development gene”) é conhecida por estar correlacionada com 

o desenvolvimento e sobrevivência do embrião no período de pré-implantação 

(GOLDBARD; WARNER, 1982; WARNER et al., 1987) e no período de gestação 

(EXLEY; WARNER, 1999). 

O Ped é um gene que pertence ao Complexo Maior de Histocompatibilidade 

(MHC) e tem como produto uma proteína MHC classe Ib, o antígeno Qa-2 (WU et al., 

1999). Moléculas não clássicas do MHC classe I têm expressão restrita nas células do 

trofoblasto. Desta forma, a expressão de um gene que codifica uma molécula MHC não 

clássica durante a implantação e o período gestacional, pode estar relacionado à 

proteção do concepto contra os mecanismos de rejeição esperados a tecidos         

semi-alogênicos ou não alogênicos como os produzidos por transferência de embriões. 

Estudos apontam o HLA-G humano como sendo o homólogo funcional do gene 

Ped murino (ALLCOCK et al., 2000) e recentemente Fair et al. (2004) identificaram um 

possível homólogo bovino caracterizando a expressão do RNAm deste gene durante o 

desenvolvimento embrionário. 

No bovino, pouco se sabe sobre o papel de genes do complexo BoLA nos 

mecanismos que envolvem a biologia do desenvolvimento embrionário e fetal. No 

entanto, a presença de antígenos MHC classe I, expressos durante o desenvolvimento 

embrionário, gestação e provavelmente também presentes durante o processo de 

implantação nos leva a acreditar que a presença de um gene homólogo ao Ped possa 

estar relacionada à sobrevivência embrionária nos bovinos.  
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O alto índice de mortalidade embrionária em bovinos (cerca de 30 a 40%), 

tanto na fase de desenvolvimento do embrião como durante a gestação mostra a 

importância da identificação de genes relacionados ao aumento na taxa de prenhez. 

Desta forma, o estudo de um gene bovino homólogo ao Ped pode gerar benefícios 

como a criação de um marcador para a qualidade embrionária ou uma resposta para os 

estudos de casos de aborto. 



 

 

20
 
 

 
2 Proposição 

 

 

Levando em consideração a importância que o bovino representa para a 

economia mundial e a intensa busca pelo esclarecimento de mecanismos que possam 

contribuir para a compreensão de fatores cruciais para o sucesso da produção de 

conceptos nesta espécie, este trabalho tem como objetivos: 

 Identificar seqüências expressas semelhantes (possíveis homólogos) ao 

gene Ped em embriões de bovinos produzidos in vitro. 

 Identificar a expressão de moléculas não clássicas do MHC classe I 

semelhantes àquelas produzidas pelo Ped na porção materno-fetal de 

placentas de bovino. 

 Verificar possíveis alterações no perfil de expressão de moléculas não 

clássicas do MHC classe I em gestações de embriões bovinos 

produzidos por transferência nuclear. 
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3 Revisão de literatura 
 

 

O Complexo Maior de Histocompatibilidade  

 

O Complexo Maior de Histocompatibilidade (MHC) é uma coleção de genes 

encontrada em todos os cordatos, desde os peixes com esqueleto ósseo até 

mamíferos. O MHC recebeu este nome porque os aloantígenos codificados por esta 

região são extremamente potentes na estimulação da rejeição de tecidos ou órgãos 

transplantados.  

A denominação do MHC varia entre as diferentes espécies. Em camundongos 

é conhecido como Complexo H-2, em humanos, Complexo HLA e em bovinos, 

Complexo BoLA. 

Nos mamíferos, os genes são geralmente divididos em três regiões distintas e 

adjacentes, designadas classe I, classe II e classe III. Existem duas subfamílias maiores 

de genes MHC, a classe I (MHC-I) e classe II (MHC-II) as quais codificam glicoproteínas 

de superfície celular que apresentam peptídeos reconhecidos por células T. Os genes 

da classe I são divididos ainda em duas categorias de genes, os clássicos (classe Ia) e 

os não-clássicos (classe Ib).  

O MHC-I em bovinos exibe características incomuns. Estudos de mapeamento, 

aplótipos e análises filogenéticas apontam a presença de seis loci classe I que são 

expressos em combinações de um, dois ou três diferentes aplótipos (ELLIS, 2004). 
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Produtos de genes classe Ia são encontrados em todas as células nucleadas e 

são envolvidas na apresentação de antígenos para células T citotóxicas (CD8+). Estes 

antígenos apresentam um padrão de expressão tecidual quase que universal e são 

conhecidos por apresentarem um alto grau de polimorfismo nas suas seqüências de 

aminoácidos (YEAGER; HUGHES, 1999). 

Os produtos dos genes classe Ib (por exemplo, HLA-E, -G e –F em humanos e 

H2-K em murinos) apresentam alta similaridade nas seqüências de aminoácidos e são 

geralmente caracterizados pela sua limitada expressão tecidual e baixo grau de 

polimorfismo (KLEIN, 1994). Estas moléculas têm capacidade de se ligarem e 

apresentarem peptídeos. Em humanos o HLA-G é expresso especificamente em células 

citotrofoblásticas invasivas e deve proteger estas células do ataque de linfócitos T 

(CD4+) e/ou células “natural killer” (NK) (BAINBRIDGE et al., 2001; LE BOUTEILLER, 

2000; PARK et al., 2004).  

A expressão da molécula MHC-I na superfície da célula requer a sua 

montagem pelo retículo endoplasmático. Pequenos peptídeos são produzidos no citosol 

via proteossoma e então são transportados para dentro do retículo endoplasmático pela 

associação com uma proteína transportadora denominada TAP (do inglês “antigen 

processing protein”; Figura 1). No entanto, algumas moléculas MHC-I podem apresentar 

sinais derivados de peptídeos de proteínas secretadas no retículo endoplasmático. 

Estas moléculas não necessitam da proteína TAP para a apresentação de antígenos 

(HENDERSON et al., 1992). 

Produtos dos genes da região do MHC classe II são encontrados na superfície 

de células T e B ativadas e macrófagos e estão envolvidos na apresentação de 

antígenos para os linfócitos T (CD4+).  
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Ambas as moléculas classe I e classe II são heterodímeros transmembranares 

compostos por três domínios extracelulares, e possuem similaridades estruturais. No 

entanto, as estruturas análogas são alcançadas de formas diferentes: as moléculas de 

MHC-I diferenciam-se das de MHC-II por possuírem duas cadeias polipeptídicas, uma 

cadeia pesada altamente polimórfica (α), codificada pelo MHC e uma não polimórfica 

(β) que não é codificada pelo MHC (Figura 2; ALBERTS et al., 1994). A cadeia pesada 

das moléculas classe I possui três domínios extracelulares, α1, α2 e α3, que são 

codificados pelos exons 2, 3 e 4, respectivamente (HANSEN et al., 1993). Os domínios 

α1 e α2 que estão mais distantes da membrana contêm a maioria das regiões 

polimórficas e interagem formando os sítios ligantes de antígenos da molécula. 
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Figura 1 - Esquematização da via de apresentação de antígeno pela molécula MHC classe I.  

 

As moléculas classe Ib em camundongos são codificadas pelas regiões Q e TL 

do complexo H-2 e tem alta similaridade aos antígenos de classe Ia, mas são mais 

restritas quanto a sua expressão tecidual. Em humanos, os HLA de classe Ib, HLA-E, 

HLA-F, HLA-G e MIC, apresentam um padrão de polimorfismo nucleotídico muito 

diferente, sugerindo que ao menos tenham sofrido uma pressão evolutiva diferente 

daquela sofrida pelos genes das moléculas clássicas (GRIMSLEY, 1997; HUGHES, 

1995). Acredita-se que o baixo grau de polimorfismo dos genes classe Ib seja devido a 

funções mais especializadas na apresentação de antígenos.  
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Em bovinos não se sabe o que o alto nível de variação na composição de 

aplótipos pode significar em termos de resposta a células T CD8+ ou interação com 

receptores NK. Porém, as estratégias na intensa seleção de animais comerciais para 

produção podem comprometer a diversidade do MHC afetando o desempenho 

imunológico desses animais (ELLIS, 2004). 
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Figura 2 - Esquematização das moléculas MHC classe I e classe II presas à superfície celular. 
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Período Pré-Implantacional 

 

Existem inúmeras funções fisiológicas durante o período de pré-implantação 

envolvendo a expressão de genes que regulam a ativação genômica do zigoto, a 

compactação, a formação do blastocisto e a elongação do blastocisto. Desta forma, o 

maior desafio atual é a identificação da função de cada proteína derivada de RNAm 

transcrito durante o período pré-implantacional. 

 

Ativação do genoma 

Em muitas espécies, o genoma do zigoto não tem controle sobre as fases 

embrionárias iniciais. Nestes casos, as primeiras clivagens são controladas pelos 

transcritos e polipeptídeos produzidos e estocados no oócito durante a oogênese. Nos 

mamíferos, o genoma embrionário começa a transcrição nas fases iniciais da clivagem, 

quando o controle genético do desenvolvimento passa a ser exercido pelo embrião ao 

mesmo tempo em que ocorre o declínio das reservas de proteínas e mRNA maternos 

nos oócitos (WATSON et al.,1999). 

A fase de transição materno-zigótica é acompanhada por um estado de 

repressão transcricional do embrião (bloqueio embrionário). Nas diferentes espécies, o 

bloqueio embrionário é observado em ciclos diferentes: 2 células no camundongo, 4 

células no humano e ovino, 8 células no bovino e 16 células no coelho (DE SOUSA et 

al., 1998a). Este estágio do bloqueio é caracterizado pelo ciclo celular de maior duração 

no período de pré-implantação e coincide também com o início da transcrição do 
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genoma embrionário (TELFORD et al., 1990).  

O bloqueio embrionário é um fenômeno ainda não completamente conhecido. 

Nesta fase muitos embriões cessam o processo de clivagem e morrem. Presume-se 

que a incapacidade de vencer o ambiente de repressão transcricional, gerados por 

fatores estruturais do genoma (ex: empacotamento do DNA e metilação), seja um dos 

fatores que determine a incompetência do embrião em ultrapassar os primeiros ciclos 

de replicação celular (LAVOIR et al., 1997). Outros estudos sugerem que a inabilidade 

do embrião em manter o balanço entre fatores pró-apoptóticos e anti-apoptóticos 

presentes nos citoplasmas herdados, inicie a cascata de apoptose que culmina no 

bloqueio do desenvolvimento e morte do embrião (MEIRELLES et al., 2004). 

Estudos recentes com embriões bovinos demonstraram que, embora em baixos 

níveis, alguns genes são transcritos durante o período que antecede o 4º ciclo celular 

(DE SOUSA et al., 1998b), além da transcrição de outros genes durante o estádio de 8 

células (LAVOIR et al., 1997). Esse fenômeno reflete a complexidade da maquinaria do 

desenvolvimento, e a necessidade de conhecimento dos genes necessários para esse 

processo. 

 

Desenvolvimento embrionário 

O período da pré-implantação em mamíferos é caracterizado pela clivagem do 

embrião de uma célula até um pouco além da elongação. Nesta fase do 

desenvolvimento embrionário, duas variáveis de desenvolvimento: o rápido 

desenvolvimento e o baixo grau de fragmentação nos blastômeros são indicativos de 
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boa qualidade embrionária. Existem evidências de genes que são responsáveis pelo 

controle de ambas as características (WARNER et al., 1998b). 

Com o uso da tecnologia de microarranjos, Ushizawa et al. (2004) analisaram a 

expressão de um grande número de genes em embriões bovinos durante o período de 

pré-implantação. Os resultados obtidos mostraram que entre o dia sete e o dia catorze 

do desenvolvimento apenas 26 genes sofreram baixa na expressão enquanto a maioria 

dos genes (680) teve aumento da expressão.   

A cinética do desenvolvimento embrionário tem sido estudada por muitos autores 

(LOCKWOOD et al., 1998, HOLM et al., 1998, LONERGAN et al., 2000, HOLM et al., 

2002). Os fatores que controlam o momento da primeira clivagem não estão bem 

esclarecidos. Sabe-se que o estado de poliadenilação de genes transcritos no 

desenvolvimento está relacionado com o tempo da primeira clivagem (BREVINI; 

GANDOLFI et al., 2002). Em embriões de bovino produzidos in vitro são freqüentes as 

diferenças na expressão de genes no período inicial do desenvolvimento entre zigotos 

que apresentam clivagem precoce (27 a 30 hpi) em relação a outros de clivagem tardia 

(33 hpi), refletindo no potencial de desenvolvimento (LONERGAN et al., 2000, RIZOS et 

al., 2002).  

Fatores como aqueles intrínsecos ao oócito (BREVINI; GANDOLFI et al., 2002) 

e/ou ao espermatozóide (COMIZZOLI et al., 2000, WARD et al., 2001) influenciam na 

cinética do início do desenvolvimento embrionário, levando à produção de blastocistos 

de qualidades divergentes. Existem muitas evidências indicando que a origem do oócito 

é crucial na determinação de sua habilidade para chegar a ser fecundado, clivar e 

atingir o estádio de blastocisto. Por exemplo, oócitos derivados de folículos maiores são 
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mais competentes do que aqueles derivados de folículos pequenos ou menores de 3 

mm de diâmetro. Além deste, outros fatores como o sistema de maturação do oócito (in 

vivo ou in vitro) e seu histórico pré-ovulatório (DE LEEMPUT et al., 1999; HENDRIKSEN 

et al., 2000; DIELEMAN et al., 2002) também influenciam a sua competência para o 

desenvolvimento. 

Diferenças entre touros quanto à habilidade em fertilizar oócitos durante a 

fertilização in vitro (WARD et al., 2001) e após a injeção intracitoplasmática (WEI; 

FUKUI, 1999) foram observadas e sugerem que o espermatozóide pode influenciar na 

cinética do desenvolvimento embrionário. Existem evidências de que o espermatozóide 

influencia na ocorrência da primeira clivagem do zigoto, afetando o tempo e a duração 

da replicação do DNA durante o primeiro ciclo celular (COMIZZOLI et al., 2000). Ao 

penetrar no oócito, a cromatina do espermatozóide passa por uma extensa 

remodelação, resultando na reorganização do genoma paterno presente no pronúcleo 

masculino. Os pronúcleos materno e paterno passam por um ciclo de síntese de DNA 

antes de iniciar a primeira mitose, culminando na primeira clivagem para a formação do 

embrião de duas células.  

Outra evidência do papel do espermatozóide na cinética embrionária está 

relacionada ao sexo do embrião. O sexo parece estar envolvido com a velocidade de 

desenvolvimento embrionário em bovinos, uma vez que, durante os primeiros sete a 

oito dias pós-inseminação os embriões machos, produzidos in vitro, aparentemente 

desenvolvem-se mais rapidamente em cultivo do que fêmeas. Isto sugere que o sexo 

do embrião está relacionado à expressão de genes ligados ao desenvolvimento logo 

após a ativação do genoma embrionário (AVERY et al., 1992; XU et al, 1992). 
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As condições de cultivo também podem influenciar na cinética do 

desenvolvimento inicial (PINYOPUMMINTR; BAVISTER, 1994; FARIN et al., 2000; MC 

EVOY, 2003). Blastocistos cultivados in vitro diferem dos que foram cultivados in vivo 

quanto à expressão de genes relacionados ao crescimento, diferenciação imune, 

transcrição e tradução (NIEMANN; WRENZYCKI, 2000; MINAMI et al., 2001; 

WRENZYCKI et al., 2001; RIZOS et al., 2002). Desta forma, uma maior incidência de 

apoptose foi observada em blastocistos produzidos in vitro (GJORRET et al., 2001) e 

com taxas maiores naqueles derivados de zigotos de clivagem tardia ou cultivados na 

presença de soro fetal bovino (BYRNE et al., 1999; RIZOS et al., 2003). Este tipo de 

distorção na incidência de apoptose em blastocistos pode levar à morte precoce de 

embriões ou à formação de anomalias nos fetos o que pode ainda gerar a ocorrência de 

abortos na fase inicial da gestação.  

A formação do blastocisto tem início com a compactação e é representada pela 

polarização celular e a primeira diferenciação celular (PRATT et al., 1982) mediada pela 

transferência de fluidos através de conexões intercelulares entre os blastômeros 

adjacentes. A compactação em embriões bovinos ocorre por volta de 16 a 32 células e 

é dependente da sincronia da expressão de genes mediadores da adesão celular e 

diferenciação do trofectoderma (WATSON et al., 1999). Durante subseqüente cavitação 

e formação da blastocele, os blastômeros se diferenciam em trofoblasto (TF) e células 

da massa celular interna (MCI). 

Em estudo recente, Wrenzycki et al. (2003) identificaram genes exclusivamente 

expressos na MCI ou TF, observando que a expressão dos mesmos foi afetada pelo 

tempo de expansão do blastocisto. O estudo mostrou que genes envolvidos com a 

compactação e cavitação apresentavam um significante aumento da transcrição em 
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células do TF isoladas de blastocistos expandidos no dia 8 quando comparados com 

blastocistos expandidos no dia 7 do cultivo. A expressão de genes que são 

exclusivamente encontrados no TF é afetada pelo cultivo in vitro e transferência nuclear 

(NIEMANN; WRENZYCKI, 2000; AUGUSTIN et al., 2001; WRENZYCKI et al., 2001). 

As células da MCI em contato com a blastocele formam a endoderme primitiva 

dos embriões, enquanto as outras células da MCI formam a ectoderme primitiva. 

Algumas células ectodermais primitivas se diferenciam em membranas extra-

embrionárias. O restante dos tecidos extra-embrionários, incluindo a placenta, surgem a 

partir do TF (GARDNER, 1989; NEUBER et al., 2002). A contagem do número de 

células, tanto da MCI como do TF dos blastocistos é freqüentemente utilizada na 

análise da qualidade embrionária (AVELINO, 2004).  

Problemas na distribuição de células em blastocistos podem levar à morte 

embrionária ou à formação de anomalias fetais associadas a abortos na fase inicial 

(BRILL et al., 1999). Uma alta incidência de anomalias placentárias é observada em 

gestações iniciais e avançadas derivadas de embriões produzidos in vitro e por 

transferência nuclear, problema que pode ter sido gerado por perturbações no início da 

formação do blastocisto (KOO et al., 2002). 
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Implantação e Gestação 

 
No início do desenvolvimento embrionário, processos de intercâmbio 

fisiológicos tais como respiração e nutrição exigem disposições morfológicas especiais 

normalmente caracterizadas por uma íntima relação entre o concepto e o epitélio 

uterino materno. Desta forma, ocorre a formação de um órgão transitório conhecido 

como placenta, responsável pelo suporte metabólico, proteção mecânica e imunológica 

do feto (MORAES-PINTO, 2002). 

A implantação do embrião é dependente de uma série de eventos fisiológicos 

que levam ao reconhecimento materno-fetal. Em bovinos, a implantação do embrião à 

parede uterina ocorre 22 dias após a inseminação e mais de 40% do total de perdas 

embrionárias ocorrem entre os dias 8 e 17 da prenhez (THATCHER et al., 2001). A alta 

incidência de mortalidade embrionária precoce pode ser conseqüência de uma 

insuficiente comunicação entre o concepto e o ambiente materno. Este processo de 

reconhecimento materno da prenhez requer uma adequada interação de moléculas 

embrionárias com o endométrio uterino. 

O fator embrionário bovino interferon tau (IFNτ) é um tipo de interferon 

caracterizado como um dos mais importantes sinais de reconhecimento da prenhez. 

Sua expressão promove a supressão da luteólise e regula a expressão de vários genes 

ligados ao processo de implantação. (SPENCER; BAZER, 2002; WOLF et al., 2003; 

SPENCER et al., 2004). O IFNτ inibe a secreção da prostaglandina F2α (PGF2α ), 

mantendo o corpo lúteo funcional para a secreção de progesterona que é essencial no 

ambiente uterino para o sucesso do desenvolvimento do concepto até o nascimento 

(SPENCER et al., 2004). Codificado por múltiplos genes (EALY et al., 2001), este fator 
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é sintetizado e secretado pelas células mononucleares do TF entre os dias 10 e 25 do 

desenvolvimento (ROBERTS et al., 1999).  

Além do IFNτ outros fatores exercem influência na comunicação parácrina entre 

o embrião e o ambiente materno (WOLF et al., 2003). Entre eles estão: fator inibidor de 

leucemia (LIF), hormônio de crescimento secretado pela pituitária (GH), fatores de 

crescimento ligados à insulina (IGFs), ácido hialurônico da matriz extracelular e enzimas 

COX-1 e COX-2. 

Após o reconhecimento do embrião pelo ambiente materno, células do TF 

migram e fundem-se às células do epitélio uterino entrando em contato direto íntimo 

com os tecidos maternos. Em bovinos, a placenta restringe-se a numerosas unidades 

de tamanhos e formatos variados (placentônios), que consistem em um tufo de 

vilosidades fetais (cotilédones) interdigitadas com invaginações criptiformes reunidas no 

útero (carúnculas uterinas). Integrando esta união está o trofoblasto, representado por 

uma única camada de células que recobrem as vilosidades fetais (córion fetal). As 

células trofoblásticas do córion são as únicas células fetais em contato direto com o 

epitélio uterino e o sistema imune materno (DAVIES, et al., 2000). Por este motivo, o TF 

é a barreira anatômica responsável pela sobrevivência do feto não alogênico ou     

semi-alogênico em desenvolvimento (BILLINGTON, 1989). 

A prenhez pode ser considerada como um balanço imunológico no qual o 

sistema imune da mãe deve se tornar tolerante aos antígenos paternos do MHC 

presentes no feto e ainda manter normal sua competência imune para se defender 

contra microorganismos (WEETMAN, 1999). Na maioria dos mamíferos a proteção do 

feto parece envolver o bloqueio da expressão de antígenos polimórficos do MHC nas 
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células trofoblásticas que recobrem a porção externa da placenta, bem como a 

manutenção de um estado de quiescência imunológica ou imunossupressão do útero. 

Os mecanismos pelos quais o feto é protegido contra a rejeição do sistema 

imune materno têm sido intensamente investigados. A placenta parece manter o feto 

protegido do ataque das células T citotóxicas maternas. Em humanos, o HLA-G ligado à 

membrana suprime a proliferação de células T CD4+ e sua forma solúvel pode induzir a 

apoptose em células T CD8+ (BAINBRIDGE et al., 2000a; FOURNEL et al., 2000). 

Estudos em murinos e humanos também mostraram que moléculas MHC-Ib são 

capazes de se ligar a receptores de células NK e inibir a ativação desta célula, 

protegendo o trofoblasto de sua ação lítica (HUNT et al., 2000; CAROSELLA, 2000). 

Portanto, a interação materno-fetal e o conseqüente sucesso da reprodução podem 

depender de um sistema de alo-reconhecimento NK dependente. 

Davies et al. (2000) observaram que moléculas MHC-I são expressas em 

células trofoblásticas da região intercotiledonária e da região da arcada do placentoma 

de bovino. O estudo mostrou que durante os quatro primeiros meses de gestação, 

apenas 2% das células trofoblásticas do interplacentoma expressaram antígenos de 

classe I, porém, durante o sexto e oitavo meses de gestação e no parto, esta expressão 

ocorreu em 26 a 100% das células. Este perfil de expressão dos antígenos MHC classe 

I foi semelhante na região da arcada do placentoma, onde próximo ao parto cerca de 

62% das células trofoblásticas expressaram os antígenos de classe I. No entanto, o 

estudo não determinou se os antígenos MHC-I expressos nas células do trofoblasto são 

clássicos, ou não-clássicos.  

A supressão do MHC-I durante o primeiro trimestre da gestação em bovino é 

temporariamente associada com o início do contato íntimo entre o endométrio e o 
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corioalantóide (HILL et al., 2002). A estratégia do trofoblasto em não expressar as 

moléculas MHC-I garante que as células T maternas não efetuem o ataque citotóxico 

contra os aloantígenos fetais. Conseqüentemente, o aumento da expressão destas 

moléculas ao final da gestação contribui para a separação da placenta e parição do 

bezerro (DAVIES et al., 2004). 

No início da implantação, células binucleadas migram do epitélio coriônico 

através da interface e se fundem às células epiteliais uterinas, formando um sincício 

materno-fetal misto (WOODING, 1992). Estas células produzem RNAm de classe I 

correspondente a proteínas classe I clássicas e não-clássicas (BAINBRIDGE et al., 

2001). Desta forma, o bloqueio da expressão de MHC classe I nas células trofoblásticas 

binucleadas cotiledonárias pode ser um importante mecanismo para a proteção do feto 

da rejeição imuno mediada. 

Em bovinos, gestações estabelecidas por embriões submetidos à transferência 

nuclear apresentam altas taxas de abortos quando comparadas àquelas oriundas de 

fertilização in vitro ou in vivo. Normalmente os abortos ocorridos em gestações de 

clones são acompanhados por falhas na placentação durante o primeiro trimestre (HILL 

et al., 2000). 

Em clones, o aumento da expressão de moléculas MHC classe I no TF no início 

da gestação foi acompanhada por um significante aumento do número de linfócitos T no 

endométrio (HILL et al., 2002). A expressão anormal dessas moléculas pode ser 

prejudicial para a manutenção da gestação, pois resulta na apresentação de peptídeos 

fetais classe I por células uterinas especializadas durante o amadurecimento e 

desenvolvimento da placenta. Esta inapropriada expressão do MHC-I possivelmente 

está relacionada às muitas alterações na expressão gênica devido ao processo de 
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transferência nuclear que gera falhas na reprogramação afetando os genes “imprinted” 

e não “imprinted”. 

 

 

O Gene Ped 

 

O gene Ped há quase duas décadas é conhecido por estar correlacionado com 

o desenvolvimento e sobrevivência do embrião no período de pré-implantação 

(GOLDBARD et al., 1982; WARNER et al., 1987) e no período de gestação (EXLEY; 

WARNER, 1999) em murinos. Este gene parece ter dois alelos: Ped rápido e Ped lento. 

Sua expressão está relacionada ao rápido desenvolvimento embrionário (Ped rápido) e 

a ausência de sua expressão, ao desenvolvimento lento e baixa sobrevivência 

embrionária (Ped lento) (WARNER et al., 1993).  

McElhinny et al. (1998) observaram que blastocistos Ped positivos 

apresentaram maior número total de células por embrião quando comparados a 

blastocistos Ped negativos. O mesmo estudo mostrou que a proteína gerada pela 

expressão deste gene estava presente tanto em células do TF quanto na MCI dos 

blastocistos. 

O gene Ped em camundongos é codificado por dois genes similares, Q7 e Q9, 

na região Q do MHC. O produto do gene Ped é uma proteína MHC classe Ib, o 

antígeno Qa-2 (WU et al., 1998). Existem três formas de proteínas Qa-2: solúvel, ligada 

à membrana por um domínio transmembranal e ligada à membrana por um ligante 

glicosil-fosfatil-inositol (GPI). A forma predominante do antígeno Qa-2 na superfície das 
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células é a codificada pelos genes Q7 e/ou Q9 e presa à superfície celular pelo ligante 

GPI (XU et al., 1993). Edições alternativas geradas no RNAm de Qa-2 resultam em 

diferentes produtos, incluindo isoformas ligadas à membrana e isoformas solúveis.  

A remoção da proteína Qa-2 da superfície do embrião pelo fosfatil-inositol-

fosfolipase C, uma enzima que cliva o GPI, muda o fenótipo de embriões Ped rápidos 

para embriões Ped lentos (TIAN et al., 1992). Xu et al. (1994) observaram que a 

microinjeção do gene Q9 em embriões Ped lentos aumentou significativamente suas 

taxas de clivagem in vitro. 

Dados baseados na análise de seqüências do HLA sugerem que o HLA-G 

humano seja o homólogo funcional do Ped murino (ALLCOCK et al., 2000; COMISKEY 

et al., 2003). Grande parte das propriedades do Qa-2 e do HLA-G é similar, porém, 

enquanto o Qa-2 pode estar preso à membrana celular por um ligante GPI, a molécula 

de HLA-G inserida na membrana celular está presa por uma pequena seqüência de 

aminoácidos, denominada “short tail” (WARNER; BRENNER, 2001). Também 

semelhante ao Qa-2, múltiplos transcritos são derivados por edições (“splicing”) 

alternativas no RNAm do HLA-G, gerando diversas isoformas e codificando antígenos 

ligados a membrana e solúveis (HVIID et al., 2003).  

Além de influenciar na taxa de clivagem e sobrevivência do embrião, o gene 

Ped pode estar correlacionado a altas taxas de gestação (JURISCOVA et al., 1996). 

Acredita-se que tanto a proteína Qa-2 quanto a HLA-G atuam na proteção do feto 

contra a rejeição do sistema imune materno interagindo com receptores inibitórios de 

NK durante a implantação e a placentação (WARNER; BRENNER, 2001). Estudos 

conduzidos por análises de microensaios de DNA confirmam a hipótese de que o HLA-
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G solúvel produzido na interface materno-fetal tem como alvo células da linhagem de 

monócitos e macrófagos e modula suas funções em benefício da gestação (HUNT et 

al., 2000).  

Recentemente, Fair et al. (2004) identificaram um possível gene homólogo ao 

Ped em bovinos. No estudo foi caracterizada a expressão do RNAm  deste gene 

durante a fase de pré-implantação de embriões bovinos, mostrando que a abundância 

de transcritos do gene está associada com embriões de alta qualidade (cultivados in 

vivo) e melhor potencial de desenvolvimento (clivagem precoce). 
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Capítulo I - Homólogo Ped no Embrião 
 

 

Introdução 

A sobrevivência dos embriões bovinos durante o período de pré-implantação 

depende não apenas do fornecimento de condições apropriadas para o 

desenvolvimento normal mas também da aquisição de mecanismos pelos quais estes 

embriões superem as adversidades que lhes são impostas. A habilidade do embrião 

para resistir aos estresses gerados durante o processo de desenvolvimento, pode ser 

regulada por diversos fatores como aqueles ligados à morte celular programada e 

mecanismos de proteção envolvendo a expressão de genes que regulam a ativação 

genômica do zigoto e a formação do blastocisto. 

Em camundongos, a expressão de um gene denominado Ped (preimplantation 

embryo development) é conhecida por estar correlacionada com o desenvolvimento e 

sobrevivência do embrião no período de pré-implantação (GOLDBARD; WARNER, 

1982; WARNER et al., 1987). Este gene parece ter dois alelos: Ped rápido e Ped lento. 

Sua expressão está relacionada ao rápido desenvolvimento embrionário (Ped rápido) e 

a ausência de sua expressão, ao desenvolvimento lento e baixa sobrevivência 

embrionária (Ped lento) (WARNER et al., 1993). 

O gene Ped murino é codificado por dois genes similares, Q7 e Q9, na região 

Q do MHC e seu produto é uma proteína MHC classe Ib, o antígeno Qa-2 (WU et al., 

1998). A forma predominante do antígeno Qa-2, na superfície das células, é presa à 

superfície celular pelo ligante glicosil-fosfatil-inositol (GPI, XU et al., 1993) e está 
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presente tanto em células do trofoblasto quanto na massa celular interna dos 

blastocistos. 

Maiores taxas de sobrevivência em embriões que se desenvolvem mais rápido 

até o estádio de blastocisto são observadas em várias espécies, incluindo hamster 

(MCKIERNAN; BAVISTER, 1994), humanos (FENWICK et al., 2002) e bovinos (HOLM 

et al., 1998, LONERGAN et al., 1999). Em humanos, estudos apontam o HLA-G como 

sendo o homólogo funcional do gene Ped murino (ALLCOCK et al., 2000, COMISKEY 

et al., 2003) e recentemente Fair et al. (2004) identificou um possível homólogo bovino 

caracterizando a expressão do RNAm deste gene durante o desenvolvimento 

embrionário. 

No bovino, pouco se sabe sobre o papel de genes do MHC nos mecanismos 

que envolvem a biologia do desenvolvimento embrionário. No entanto, a presença de 

antígenos MHC classe I durante o desenvolvimento embrionário e gestação leva à 

hipótese de que a expressão de um gene homólogo ao Ped possa estar relacionada à 

sobrevivência embrionária nos bovinos. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi 

identificar possíveis homólogos ao gene Ped em embriões bovinos produzidos in vitro 

que atingem o quarto ciclo celular e o estádio de blastocisto em tempos diferentes. 
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Materiais e Métodos 

 

Produção in vitro de embriões 

A produção in vitro de embriões foi realizada mediante a aquisição de oócitos 

viáveis para maturação in vitro (MIV), fecundação com espermatozóides capacitados in 

vitro e o desenvolvimento do zigoto até o estádio de blastocisto em sistema de co-

cultivo. Para tanto, os oócitos foram obtidos de ovários de vacas zebus ou azebuadas 

oriundos de abatedouros localizados em Piracicaba – S.P. Somente os oócitos com 

cumulus compacto, completo, citoplasma límpido e de aspecto homogêneo (finas 

granulações) foram utilizados nos experimentos. Os oócitos foram maturados em 

TCM199 com sais de Earles, glutamina e NaHCO3 suplementado com 10 % de SFB, 

piruvato (22µg/ml), gentamicina (50µg/ml) e 0,5 µg de FSH/ml, 50µg de LH/ml e 1µg de 

estradiol/ml em microgotas de 100µl de meio de maturação, cobertas com óleo mineral 

e levados à incubadora a 38,5°C, 5% CO2 em ar e com máxima umidade, durante 22-

24 horas.  

Após o período de maturação, os oócitos foram submetidos à fecundação in 

vitro (FIV), em microgotas de 100µl de meio TALP suplementado com heparina 

(10µg/ml), piruvato (22µg/ml), gentamicina (50µg/ml), BSA sem ácidos graxos (6mg/ml) 

e solução de PHE (2µM de penicilamina, 1µM de hipotaurina e 0,25µM de epinefrina). 

As palhetas de sêmen de touro Nelore (previamente testado) foram descongeladas em 

banho-maria a 35°C, durante 30 segundos e seu conteúdo centrifugado em gradiente 

de Percoll (45 e 90) para obtenção dos espermatozóides móveis, além da remoção do 

diluidor e do plasma seminal. A concentração espermática foi de 2x106 células/ml e, 
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após 30 minutos de incubação dos espermatozóides, os oócitos foram transferidos para 

as microgotas (20 oócitos/gota) onde permaneceram sob incubação em atmosfera com 

5% de CO2 em ar a 38,5°C durante 12 horas.  

Após o processo de MIV e FIV, os zigotos foram co-cultivados in vitro em meio 

CR2 modificado suplementado com 10% de SFB e 30mg BSA/ml com células da 

granulosa. Decorridas 36-40 horas pós-inseminação (hpi), foi avaliada a taxa de 

clivagem e realizada a renovação do meio de cultivo (“feeding”). 

A metodologia utilizada para a investigação da expressão de genes candidatos 

ao Ped em bovinos baseou-se nos estudos de Warner et al. (1987) e Jin et al. (1992) 

que descreveram que a transcrição deste gene tem início no momento da ativação do 

genoma embrionário. Desta forma, a partir das 48 hpi os embriões foram separados em 

grupos relativos ao tempo que tomaram para atingirem o quarto ciclo celular, sendo que 

o grupo rápido (R8) atinge este estádio em até 48 hpi a e o grupo lento (L8) em 48-90 

hpi (MERIGHE et al., 2002; Figura 1). Os embriões foram cultivados até o estádio de 

blastocisto expandido para o procedimento de extração de RNA. Os embriões do grupo 

rápido foram ainda separados em dois grupos: um com embriões que atingiram o 

estádio de blastocisto expandido em 7 dias de cultivo (RR) e outro com embriões que 

atingiram o estádio de blastocisto expandido em 9 dias de cultivo (RL; Figura 1). Desta 

forma, buscamos nestes grupos diferenças na expressão dos genes candidatos a Ped. 
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Figura 1 - Cronograma da produção in vitro dos embriões bovinos de desenvolvimento rápido e lento. 

 
Extração de RNA e Transcrição Reversa 

A extração de RNA foi realizada mediante aplicação do kit Rneasy (Qiagen, 

Germany) em grupos de 50 blastocistos. O RNA total extraído dos grupos R8, L8, RR e 

RL foram utilizados para a reação da transcriptase reversa (SuperscriptTM, Invitrogen, 

USA) com um oligonucleotídeo poli “T” (12 a 18 nucleotídeos) para produção de cDNA.  

 

Amplificação de genes do MHC candidatos a PED 

Para a amplificação de fragmentos de cDNA de genes possivelmente 

homólogos ao gene Ped murino, foi utilizado um par de primers (BovMHC classe 1 

“foward” e BovMHC classe 1 “reverse”; Tabela 1) que amplifica os exons 1 a 4 do gene 

Ped do camundongo, com alta similaridade a diversas seqüências no bovino (> 94%) 

depositadas no Gene Bank e com a seqüência do HLAG humano (100%), também 

candidato ao gene Ped nesta espécie. A reação da PCR se deu em uma solução de 20 

mM Tris-HCl (pH 8,4); 50 mM KCl; 5 mM MgCl2; 600 mM de cada dNTP (Life 

Technologies, Gaithersburg, MD USA); 1,25 unidades de taq DNA polimerase. Foram 
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realizados 40 ciclos de amplificação, cada um contendo 30’’ a 94ºC, 45’’ a 57ºC e 45’’ a 

72ºC em termociclador (Genius, Techne Cambridge - England). O resultado da 

amplificação foi submetido à eletroforese em gel de agarose 1,5%, corado com brometo 

de etídio e avaliado no scanner Fla-3000G (Fujifilm, Japan) sobre um comprimento de 

onda de 532 nm de excitação e filtro de emissão de 580 nm. 

 

Análise dos produtos de PCR 

Uma vez isolados, os fragmentos obtidos foram re-amplificados e em seguida 

purificados em gel de agarose. As bandas foram recortadas do gel para a extração do 

DNA purificado (Kit QUIAEX II, Quiagen, Germany) e em seguida foram comparadas a 

uma banda do vetor Pgem -T com quantidade de DNA conhecida (200 ngr), 

assegurando que a quantidade de DNA das amostras era suficiente para o 

seqüenciamento. As amostras foram enviadas ao Laboratório de Biotecnologia Animal 

sob responsabilidade do Prof. Dr. Luiz Lehmann Coutinho situado na Escola Superior 

de Agronomia da Universidade de São Paulo, campus Piracicaba para o 

seqüenciamento com o kit dideoxi terminador BigDyeTM (Applied Biosystems, USA) no 

seqüenciador ABI Prism 377 DNA (Applied Biosystems, USA). 

 

Análise das seqüências obtidas 

As seqüências obtidas foram avaliadas e editadas para a obtenção de uma 

seqüência consenso com o auxílio do programa Bioedit (NIH - EUA) e comparadas a 

outras seqüências pelo programa NCBI BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/; 

ALTSCHUL et al., 1997). 
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PCR semi-quantitativa 

Esta técnica visa amplificar cDNA derivado de mRNA a partir de primers 

específicos e comparar sua freqüência com fragmentos isolados do mRNA de um gene 

de expressão constitutiva. Desta forma, foi realizada a comparação semi-quantitativa da 

freqüência do mRNA do Ped entre os embriões. O cDNA equivalente a dois embriões 

foi amplificado pela PCR descrita anteriormente, utilizando primers senso e anti-senso 

para a amplificação do gene Ped (BovMHC) e para a amplificação do gene de 

expressão constitutiva GAPDH (gliceraldeido-3-fosfato-desidrogenase; Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Detalhes dos primers utilizados na PCR 

 
Gene 

 
Seqüência do primer 

Temperatura 
de 

anelamento 
(OC) 

Tamanho 
do 

fragmento 
(pb) 

Acesso 
no 

GenBank 

 
GAPDH 
 

 
5´GGCGTGAACCACGAGAAGTATAA 
3´CCCTCCACGATGCCAAAGT 
 

 
57 

 
118 

 
AB098979 

 
BovMHC 
classe1 
 

 
5´GGCTACGTGGACGACACGCAG 
3´ GGCCTGGTCTCCACAAGCTCC 

 
57 

 
630 

 

 
 

Imunohistoquímica 

Para verificar a expressão de moléculas MHC Ib em embriões bovinos, foram 

utilizados blastocistos com sete dias de cultivo. O anticorpo primário utilizado para a 

reação de imunohistoquímica foi escolhido com base no trabalho de Fair et al. (2004), o 

qual mostrou que o mesmo reconhece em tecido bovino uma proteína de peso 

molecular semelhante àquela codificada pelo gene Q7 (Ped). Os embriões foram 
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removidos do cultivo e lavados em gotas de 100 µl de PBS acrescido de 0,1% de PVP 

(10ml/0,01g). Em seguida os embriões foram fixados em gotas de 400 µl de 

paraformaldeído 3,7% em PBS/PVP por 1 h a temperatura ambiente (em placas de 

quatro poços) e lavados em gotas de 30 µl PBS/PVP.  

Após a fixação, os embriões foram submetidos à técnica de imunocitoquímica 

descrita no ANEXO A, onde os embriões foram primeiramente incubados com anticorpo 

monoclonal de camundongo anti-Qa-2 marcado com FITC (fluoresceína; clone 69h1-9-

9, mouse IgG2a, kappa; eBioscience, San Diego, CA) na concentração de 1:100 e em 

seguida incubados com anticorpo secundário anti- FITC produzido em coelho marcado 

com Alexa Fluor (Alexa Fluor 488, Molecular Probes, Oregon, USA). Em seguida, os 

embriões foram corados com Hoescht 33342 para a visualização dos núcleos. As 

lâminas contendo os embriões foram montadas com gotas de glicerol e então 

visualizadas sob filtros específicos, com barreira para o FITC, em microscópio de 

epifluorescência (Axioplan II - Zeiss). As imagens foram capturadas aplicando uma 

câmera digital (axiocan, Zeiss) com uma exposição e sensibilidade constatnte entre 

todas as imagens.  
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Resultados 

 

Foi isolado um fragmento de aproximadamente 630pb, amplificado nos grupos 

de embriões RR e RL pelo par de primers BovMHC que possuem alta similaridade ao 

gene Ped do camundongo e ao HLAG humano. 

 

Sequênciamento 

Ao todo foram obtidas seis seqüências de boa qualidade (Phrap/Phrep>20), as 

quais foram utilizadas na edição de uma seqüência consenso (Figura 2). Esta 

seqüência encontra-se aceita, depositada no GeneBank e devidamente anotada sob o 

registro AY273194. 

 
 
  1 GGGCCAYCGC ACAGACTTTC CGAGTGAACC TGAACACCCT GCGCGGCTAC TACAACCAGA 

 61 GCGAGGCCGG GTCTCACACC CTCCAGTGGA TGTACGGCTG CTACGTGGGG CCGGACGGGC 

121 GTCTCCTCCG CGGGTACAWG CAGTTCGCCT ACGACGGCAG AGATTACATC GCCCTGAACG 

181 AGGACCTGCG CTCCTGGACC GCGGCGGACA CGGCGGCTCA GATCWCCAAG CGCAAGTGGG 

241 AGGCGGCAGG TGATGCKGAG AGACAGAGGA ACTACCTGGA GGGCCGGTGC GTGGAGTGGC 

301 TCCGCAGATA CCTGGAGAAC GGGAAGGACA CGCTGCTGCG CGCAGACCCT CCAAAGGCAC 

361 ATGTGACCCA TCACCCCATC TCTGACCGTG AGGTCACCCT GAGGTGCTGG GCCCTGGGCT 

421 TCTACCCTGA GGAGATCTCA CTGACCTGGC AGCGCCAATG G 

 

Figura 2 - Seqüência obtida e depositada no Gene Bank sob o registro AY273194. 

 

Variações individuais foram analisadas mediante análise da imagem do 

cromatograma com o programa BioEdit. A comparação entre as seqüências mostrou 

que pode haver polimorfismo do gene em heterozigose ou mais de um gene com alto 
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grau de similaridade pode estar sendo transcrito nos embriões ao mesmo tempo (Figura 

3). 

O alinhamento entre a seqüência consenso obtida e as seqüências de Q7 

murina (X05389) e HLA-G humana (L41392) publicadas anteriormente, demonstra 

variações de nucleotídeos entre as seqüências (Figura 4). Todavia, somente dois 

nucleotídeos (544 e 549) diferiram de ambas seqüências (humanas HLA-G e murinas -

Q7). Esta semelhança entre Q7 e HLA-G é um reforço para a possível função do gene 

candidato. 

A seqüência consenso, contém uma parte do exon 2, o exon 3 e parte do exon 

4, e quando comparada ao gene Q7 do camundongo apresentou 77% de similaridade 

ao exon 2 , 81% de similaridade ao exon 3 e 86% de similaridade ao exon 4. Os 

primeiros resultados de alinhamentos apresentados pelo BLAST mostraram que a 

seqüência consenso alinha preferencialmente com genes do MHC-I no camundongo, 

sendo que os alinhamentos mais consistentes estão na região Qa-2, mais precisamente 

nos antígenos Q7 e Q9 (responsáveis pelo fenótipo do gene Ped) e também o antígeno 

Q8 envolvido de alguma maneira na manutenção da gestação. 

Em relação ao bovino, a comparação da seqüência consenso com seqüências 

depositadas no Gene Bank mostrou 95% de homologia com o gene 3349.1 MHC classe 

I bovino (acesso AJ010862). A seqüência também produziu alinhamentos com outros 

genes do complexo BoLA que fazem parte do MHC classe I. O gene 4221.4 MHC I, 

descrito por Fair et al. (2004) como sendo homólogo ao Ped, apresentou 92% de 

identidade com a seqüência obtida neste estudo. 
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Figura 3 - Imagem de cromatograma de uma das seqüências obtidas, onde N pode indicar polimorfismo do 
gene em heterozigose ou ainda transcritos de mais de um gene com alto grau de similaridade 
presente durante esta fase do desenvolvimento embrionário 

 

 

 

Figura 4 - Imagem parcial do alinhamento entre as seqüências Q7, HLA-G e seqüência obtida a partir do 
fragmento amplificado nos blastocistos bovinos. No nucleotídeo 544 e no nucleotídeo 549 ocorrem 
variações entre a seqüência consenso e as seqüências de ambos genes humano e murino. As demais 
variações são homólogas ao murino ou ao humano (indicando prováveis mutações silenciosas ou 
alteração não importante de aminoácidos para a função da proteína) 

 

 

Expressão do transcrito nos diferentes grupos de embriões 

As amplificações de cDNA de embriões RR, RL, R8 e L8 com os primers senso 

e anti-senso BovMHC classe I e GAPDH mostraram que o fragmento cuja seqüência 
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apresenta alta similaridade ao gene Ped, está presente em embriões RR e RL, mas não 

em embriões no estádio de 8 células (Figura 5).  

 

Figura 5 - Fragmentos de DNA amplificados com primers BovMHC classe I e GAPDH a partir de 
cDNA de embriões do grupo RR (a, b); grupo RL (c, d); grupo R8 (48 hpi, e); grupo R8 (90 
hpi, f) e grupo L8 (g), respectivamente, em gel de agarose 1% corado com Vistra Green 

 
Expressão da proteína MHC-Ib 

A imunohistoquímica identificou a expressão de proteínas MHC I em 

blastocistos cultivados in vitro por sete dias. A análise das imagens mostra que a 

proteína se expressa mais freqüentemente na membrana celular. Quando comparado 

ao controle negativo, o blastocisto apresentou sinal positivo de fluorescência nas 

membranas dos blastômeros, enquanto que os citoplasma e o núcleo mostraram uma 

imagem negativa (Figura 6).  
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Figura 6- Fotomicrografia de epifluorescência de embriões bovinos marcados por imunohistoquímica 

contra antígeno MHC Ib (Qa-2) marcado por FITC e anticorpo secundário anti FITC 
marcado com Alexa Flúor e corados com Hoescht 33342. CA, cB e cC = controle negativo; 
A = blastômeros corados com Hoeschst 33342; B = expressão da proteína MHC Ib; C = 
mesma imagem da cB com aumento do contraste e da sensibilidade da câmera à 
fluorescência, mostrando que a imagem apresenta distribuição de fluorescência distinta 
das imagens B (fora do padrão normal de membrana). As imagens B mostram que a 
proteína MHC Ib se expressa apenas nas membranas do trofoblasto e da MCI 

 

cA cB 
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Discussão 

Uma característica que permite identificar o gene Ped nos camundongos é sua 

correlação positiva com a velocidade do desenvolvimento. Esta variação da velocidade 

do desenvolvimento embrionário está presente em embriões de linhas isogênicas que 

possuem ou não este gene (WARNER et al., 1998).  

Este trabalho identificou, em embriões bovinos, um possível gene homólogo ao 

Ped murino. As seqüências obtidas demonstraram que o transcrito apresenta alta 

similaridade com os genes Q7 e Q9 que são responsáveis pelo fenótipo Ped rápido em 

camundongos (WU et al., 1999). Os resultados do alinhamento da seqüência obtida 

com outras seqüências depositadas no Gene Bank indicam que é um gene do 

complexo BoLA, possivelmente o gene 3349.1 MHC classe I bovino. 

Buscando outros alinhamentos consistentes, foi possível verificar que o 

transcrito também apresenta similaridade com o HLA-G humano que, em estudos 

recentes (ALLCOCK et al., 2000), mostrou ser um forte candidato ao homólogo humano 

do Ped. A seqüência analisada também mostrou alta similaridade com o gene Q8 que, 

assim como os genes Q7 e Q9, codifica um antígeno Qa-2.  

Em camundongos, quatro genes MHC classe I da região Q (Q6, Q7, Q8 e Q9) 

são praticamente idênticos e todos codificam proteínas similares. Estes genes foram 

separados em pares de acordo com as seqüências nucleotídicas (99% de similaridade): 

par Q6/Q8 e par Q7/Q9 (CAI et al., 1996). Os resultados obtidos durante o 

seqüenciamento direto da PCR mostram polimorfismos nas seqüências indicando que, 

assim como no camundongo, pode estar sendo transcrito nos embriões bovinos mais 

de um gene MHC classe Ib com alto grau de similaridade. 
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Outra hipótese para explicar a variação de alguns nucleotídeos entre as 

seqüências obtidas é a ocorrência de polimorfismo do gene em heterozigose. Ambas as 

hipóteses são possíveis; casos de polimorfismo já foram bastante discutidos no HLA-G 

(VAN DER VEM et al., 2000) e estudos recentes mostram que, em bovinos, a 

ocorrência de polimorfismo no MHC-I segue o mesmo padrão (ELLIS, 2004).  

Fair et al. (2004) apontaram o gene BoLA 4221.1 MHC I bovino como sendo o 

possível homólogo do Ped. O alinhamento da seqüência obtida no presente estudo com 

o gene BoLA 4221.1 MHC I mostrou variações nucleotídicas indicativas de polimorfismo 

inter-específico do gene ou ainda que se tratam de genes diferentes com alto grau de 

similaridade, sendo transcritos no mesmo período de tempo. Devemos lembrar que o 

presente estudo foi realizado utilizando animais Bos indicus enquanto trabalhos já 

publicados utilizaram animais Bos taurus. Este fato pode explicar as variações entre as 

seqüências.  

Os resultados apresentados sugerem que o gene candidato a Ped se expressa 

apenas em embriões que ultrapassaram o quarto ciclo celular, contrariando outro 

estudo que indicou a expressão de um possível homólogo ao Ped em embriões bovinos 

a partir de duas células (FAIR et al., 2004). Em concordância com os dados obtidos 

nesta tese, aparentemente a expressão de genes MHC classe I na fase inicial do 

desenvolvimento não é alta (USHIZAWA et al., 2004) e só aumenta durante a fase de 

elongação. Obviamente, os modelos, embora semelhantes, são diferentes no ponto de 

vista de cultivo. Sabe-se que o cultivo altera a expressão de importantes genes do 

desenvolvimento embrionário (NIEMANN; WRENZYCKI, 2000). 

McElhinny et al. (1998) mostraram que a proteína Qa-2 se expressa tanto no 

trofoblasto como na MCI de embriões murinos e que a expressão desta proteína nos 
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blastocistos contribui diretamente para o fenótipo do gene Ped. Similarmente, os 

resultados obtidos pela imunohistoquímica em embriões bovinos, realizada com 

anticorpo monoclonal de camundongo anti-Qa-2, mostrou que a proteína MHC Ib está 

presente na membrana do trofoblasto e MCI dos blastocistos expandidos com sete dias 

de cultivo e sua expressão é variável entre os embriões. Desta forma, um gene 

homólogo ao Ped pode estar sendo expresso nesta fase do desenvolvimento 

embrionário, conferindo a estes embriões um fenótipo que possivelmente irá favorecer 

seu potencial em alcançar uma gestação.  

No modelo experimental utilizado, a presença da proteína MHC Ib não está 

correlacionada à velocidade com que os embriões atingiram o estádio de blastocisto 

expandido a partir de oito células. Talvez, seja necessário um outro tipo de investigação 

para saber se em bovinos a expressão desta proteína pode conferir diferenças na 

velocidade de clivagem e desenvolvimento embrionário. 
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Capítulo II - Homólogo Ped na Placenta 
 

 

Introdução 

Os mecanismos pelos quais o feto é protegido contra a rejeição do sistema 

imune materno têm sido intensamente investigados. Em camundongos, a expressão de 

um gene denominado Ped é conhecida por estar correlacionada com o 

desenvolvimento e sobrevivência do embrião no período de pré-implantação 

(GOLDBARD et al., 1982; WARNER et al., 1987) e também no período de gestação 

(EXLEY; WARNER, 1999). O Ped é um gene que pertence ao Complexo Maior de 

Histocompatibilidade (MHC) e tem como produto uma proteína MHC classe I não 

clássica, o antígeno Qa-2 (WU et al., 1999).  

Moléculas não clássicas do MHC classe I têm expressão restrita que inclui as 

células do trofoblasto. Desta forma, a expressão de um gene que codifica uma molécula 

MHC não clássica durante a implantação o e período gestacional pode estar 

relacionado à proteção do concepto contra os mecanismos de rejeição esperados a 

tecidos semi-alogênicos.  

A placenta parece manter o feto protegido do ataque das células T citotóxicas 

maternas. Em humanos, o HLA-G, citado como o homólogo funcional do Ped murino 

(ALLCOCK et al., 2000; COMISKEY et al., 2003), suprime a proliferação de células T 

CD4+ e pode induzir a apoptose em células T CD8+ (BAINBRIDGE et al., 2000a; 

FOURNEL et al., 2000).  

Acredita-se que tanto a proteína Qa-2 quanto a HLA-G atuam na proteção do 
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feto contra a rejeição do sistema imune materno interagindo com receptores inibitórios 

de NK durante a implantação e a placentação (WARNER; BRENNER, 2001). A forma 

predominante do antígeno Qa-2 na superfície das células é a codificada pelos genes 

Q7 e/ou Q9 e presa à superfície celular pelo ligante GPI (XU et al., 1993). No entanto, 

edições alternativas geradas no RNAm de Qa-2 resultam em diferentes produtos, 

incluindo isoformas ligadas à membrana e isoformas solúveis.  

Semelhantes ao Qa-2, múltiplos transcritos são derivados por edições 

alternativas no RNAm do HLA-G gerando diversas isoformas e codificando antígenos 

ligados a membrana e solúveis (HVIID et al., 2003). Estudos conduzidos por análises 

de imuno-PCR confirmam a hipótese de que o HLA-G solúvel produzido na interface 

materno-fetal tem como alvo células da linhagem de monócitos e macrófagos e modula 

suas funções em benefício da gestação (HUNT et al., 2000).  

Em bovinos, gestações estabelecidas por embriões submetidos à transferência 

nuclear apresentam altas taxas de abortos quando comparadas àquelas oriundas de 

fertilização in vitro ou in vivo. Normalmente os abortos ocorridos em gestações de 

clones são acompanhados por falhas na placentação durante o primeiro trimestre (HILL 

et al., 2000). Esta deficiência faz do clone um importante modelo de estudo para falhas 

de placentação. 
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Materiais e Métodos 

 

Animais usados no experimento 

Placentas de bovinos foram coletadas de fêmeas zebus ou azebuadas 

gestando fetos produzidos por monta natural e abatidas em frigorífico situado no 

município de Piracicaba – SP e de receptoras mestiças ou azebuadas gestando fetos 

clonados por transferência nuclear (TN), gentilmente cedidos pelos professores 

doutores Joaquim Mansano Garcia – FCAV/Unesp - Jaboticabal, José Antônio Visintin – 

FMVZ/USP e Rodolfo Rumpf – Embrapa/Cenargen. 

Para a realização da técnica de imunohistoquímica na investigação da 

expressão de moléculas MHC-Ib coletou-se para o controle do experimento placentas 

de duas fêmeas murinas. 

 

Obtenção das amostras 

As amostras de placentas foram coletadas de forma asséptica, preservando-se 

a interface materno-fetal. Em camundongos, as placentas foram colhidas no terço final 

da gestação, enquanto que em bovinos de abatedouro, foram colhidas amostras de 

placentas do primeiro, segundo e terceiro terços da gestação. A idade fetal foi 

determinada pela técnica descrita por NODEN e De LAHUNTA (1990), colocando-se o 

feto em decúbito lateral para a observação do alinhamento da coluna vertebral e 

tomada da medida occipto-sacral. Em gestações de fetos clonados, as amostras de 

placenta foram colhidas no terceiro terço da gestação ou no momento do parto. Os 

placentônios próximos à linha dorsal do feto foram recortados com lâmina de bisturi 

nova, retirando um fragmento de aproximadamente 1 cm de espessura da região 
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central, contendo tecido materno e fetal. As amostras utilizadas na extração de RNA 

foram imediatamente identificadas e depositadas em recipiente contendo nitrogênio 

líquido ou gelo seco. Todas as amostras utilizadas para a técnica de imunohistoquímica 

foram fixadas em líquido fixador metacarn (60% de metanol, 30% de clorofórmio e 10% 

de ácido acético), por no máximo 20 horas antes de serem incluídas em parafina. 

 

Extração de RNA e Transcrição Reversa 

A extração do RNA das amostras foi realizada pelo método que utiliza o reagente 

Trizol (ANEXO B). Em seguida, o RNA extraído foi utilizado para a reação da 

transcriptase reversa (SuperscriptTM, Invitrogen, USA) com um oligonucleotídeo poli “T” 

(12 a 18 nucleotídeos) para produção de cDNA. Para verificar a qualidade do RNA 

extraído, o cDNA foi amplificado pela PCR, utilizando primers senso e antisenso 

GAPDH. 

 

Amplificação de genes do MHC candidatos a PED 

Para a amplificação de fragmentos de cDNA de genes possivelmente 

homólogos ao gene Ped murino, foi utilizado um par de primers BovMHC 

(5´GGCTACGTGGACGACACGCAG e 3´GGCCTGGTCTCCACAAGCTCC) que 

amplificam os exons 1 a 4 do gene Ped do camundongo, com alta similaridade a 

diversas seqüências no bovino (> 94%) depositadas no Gene Bank e com a seqüência 

do HLAG humano (100%), também candidato ao gene Ped nesta espécie. A reação da 

PCR se deu em uma solução de 20 mM Tris-HCl (pH 8,4); 50 mM KCl; 5 mM MgCl2; 

600 mM de cada dNTP (Life Technologies, Gaithersburg, MD USA); 1,25 unidades de 
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taq DNA polimerase. Foram realizados 40 ciclos de amplificação, cada um contendo 

30’’ a 94ºC, 45’’ a 57ºC e 45’’ a 72ºC em termociclador (Genius, Techne Cambridge 

Limited – England). O resultado da amplificação foi submetido à eletroforese em gel de 

agarose 1,5%, corado com brometo de etídio e avaliado no scanner Fla-3000G sobre 

um comprimento de onda de 532 nm de excitação e filtro de emissão de 580 nm. 

 

Clonagem dos fragmentos obtidos 

Os fragmentos obtidos foram clonados para posterior sequenciamento 

utilizando o quite TOPO TA Cloning  (Invitrogen) e bactérias eletrocompetentes E. 

coli DH5α cedidas pelo Prof. Dr. Luiz Lehmann Coutinho. A reação de ligação dos 

fragmentos obtidos com o plasmídeo vetor TOPO utilizou PCR fresco e está descrita na 

tabela 1. 

 

Tabela 1 - Descrição da reação de ligação dos fragmentos obtidos pela 
PCR com o plasmídeo vetor TOPO 

Reagente Volume 

PCR 0.5 - 4 µl 

Sol. Sal ---------------------------------- 

Sol. Sal Diluída 1 µl 

Água MQ Adicionar p/ 5 µl total 

Vetor TOPO 1 µl 

Volume final 6 µl 

 
 

A reação foi incubada por 5 minutos a temperatura ambiente (22–23 oC) e em 

seguida no gelo até o momento da transformação. 
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Para a transformação, adicionou-se 2ul da reação de ligação para 20ul de E. 

coli DH5α competente. Este material foi colocado em uma cubeta para eletroporação 

com o cuidado de não deixar bolhas e submetido a uma voltagem de 1480KV/cm-4ms. 

Depois de retiradas da cubeta e transferidas para um tubo novo, as células foram 

ressuspendidas em 1 ml de meio SOC e submetidas à agitação em shaker (200 rpm) 

por 1 hora a 37 °C. 

As placas para o crescimento das colônias foram vertidas com meio LB 

(ANEXO C) contendo ampicilina (50ug/ml para TOP10 e 100ug/ml para E. coli DH5α). 

Depois de solidificado, adicionou-se 100ul de X-Gal e 40ul de IPTG. As placas foram 

colocadas na estufa por 15 minutos.  

Após o plaqueamento, as placas permaneceram per noite por mais ou menos 

16 horas em estufa a 37ºC. 

As colônias matrizes (brancas) foram retiradas com o auxílio de um replicador e 

inoculadas em placa de 96 poços, sendo uma colônia por poço preenchido com meio 

Circle Grow 40g/L (1ml/poço, ANEXO C) contendo ampicilina (100mg/mL).  A placa foi 

selada com adesivo próprio e incubada em shaker (300 rpm) por 22 horas a 37 °C. 

O DNA plasmidial contendo o inserto a ser seqüenciado foi isolado das outras 

estruturas da célula hospedeira pelo protocolo de minipreparação plasmidial descrito no 

ANEXO D.  
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Sequenciamento 

Depois de isolado o DNA foi submetido à reação de seqüenciamento (ANEXO E) para o 

seqüenciamento com o quite dideoxi terminador BigDyeTM (Applied Biosystems, US) no 

equipamento ABI Prism 377 DNA (Applied Biosystems, US). 

 

Análise das seqüências obtidas 

As seqüências geradas pelo sequenciamento dos fragmentos obtidos foram 

agrupadas em seqüências consenso através da utilização dos programas 

phred/phrad/consed (NHI-EUA) e em seguida foram avaliadas e editadas com o auxílio 

do programa Bioedit (NIH-EUA) e comparadas a outras seqüências pelo programa 

NCBI BLAST. 

 

Imunohistoquímica 

O anticorpo primário utilizado para a reação de imunohistoquímica foi escolhido 

com base no trabalho de Fair et al. (2004), o qual mostrou que o mesmo reconhece em 

tecido bovino uma proteína de peso molecular semelhante àquela codificada pelo gene 

Ped (proteína MHC Ib). 

As amostras de placenta foram incluídas em parafina e os cortes de 5 

micrômetros em lâminas de vidro foram desparafinados, lavados 3 vezes em PSB e 

incubados por 30 minutos em solução de leite desnatado a 5% em PBS a 37oC para 

bloqueio de sítios inespecíficos. Os cortes foram a seguir lavados em solução de Twenn 

20 a 0,05% em PBS e incubados com anticorpo monoclonal de camundongo anti-Qa-2 

marcado com FITC (fluoresceína; clone 69h1-9-9, mouse IgG2a, kappa; eBioscience, 

San Diego, CA) na concentração de 1:100 per noite. Após lavagem com PBS os cortes 
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foram incubados por 1 hora com anticorpo secundário anti- FITC produzido em coelho 

(Alexa Fluor 488, Molecular Probes, Oregon, USA) anti-FITC e a seguir lavados 3 

vezes em PBS. Para a visualização de núcleos, os cortes foram corados com Hoescht 

33342 para então serem montados com glicerina e visualizados sob filtros específicos, 

com barreira para o FITC, em microscópio de epifluorescência (Axioplan II- Zeiss). As 

imagens foram capturadas aplicando uma câmera digital (axiocan, Zeiss) com uma 

exposição e sensibilidade constatnte entre todas as imagens. Para a análise do 

resultado foram utilizadas imagens sobrepostas ou não. 
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Resultados 

 

Uma das características de um gene candidato a Ped é a sua função durante o 

desenvolvimento da placenta. Desta forma, a amplificação de fragmentos a partir de 

cDNA de placenta por primers BovMHC possibilitou a observação da expressão deste 

gene durante a fase pós-implantacão. 

O resultado da PCR mostrou a amplificação de oito fragmentos nas placentas 

de primeiro e segundo terço da gestação e sete fragmentos nas placentas de terceiro 

terço gestacional e final de gestação de embrião clonado (Figura 1). O sequenciamento 

dos fragmentos gerou nove seqüências consenso (C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8 e C9) 

que foram alinhadas ao gene Ped e também a seqüências obtidas a partir de embriões 

bovinos: AY273194 e PedFair (FAIR et al., 2004). 

O alinhamento das seqüências mostrou a existência de duas isoformas 

contendo edição alternativa no exon 2 ou no exon 3 (Figura 2). O resultado indicou a 

existência de polimorfismo ou mais de um gene com alta similaridade ao gene Q7 

sendo transcritos durante o período gestacional. 

As seqüências C8 e C9 apresentaram 99% de similaridade entre seus 

nucleotídeos, 80% de similaridade com o gene Q7 (X05389), 83% de similaridade com 

HLA-G (L41392) e 91% de similaridade com a seqüência obtida por Fair et al. (2004). 
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Figura 1 - Fragmentos de DNA amplificados com primers 
BovMHC classe I a partir de cDNA de placentas de 
primeiro (A), segundo (B) e terceiro (C) terço de 
gestação e gestação de feto clonado por TN (D; 
terceiro terço da gestação) 
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O alinhamento de aminoácidos da seqüência do gene Q7 com o HLA-G, a 

seqüência C9, a seqüência AY273194 (obtida em blastocistos) e a seqüência obtida por 

Fair et al. (2004) indicou que existe similaridade entre as seqüências (Figura 3). 

 

 

Figura 2 - Diagramas esquemáticos dos exons 2 (α1), 3 (α2) e 4 (α3) de isoformas de MHC I 
encontradas em embriões (PedFair e AY273194) e placenta (C1 a C9) de bovinos 
comparados (% de similaridade) ao gene Q7 (Ped). As áreas texturizadas indicam regiões 
que apresentam de 0 a 10% de similaridade e áreas em preto indicam ausência de 
seqüência 
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Figura 3 - Alinhamento de aminoácidos das seqüências Q7, HLA-G, C9, AY273194 (BovPed) e a 
seqüência obtida por Fair et al. (2004). Letras em vermelho indicam aminoácidos que não se 
identificam com Q7 e HLA-G, letras em azul indicam aminoácidos que diferem de Q7 e 
letras em verde, aminoácidos que diferem de HLA-G. A área circunscrita aponta uma área 
de polimorfismo e as setas indicam aminoácidos conservados na espécie bovina 
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Figura 4 - Porcentagem de similaridade no alinhamento de seqüências de aminoácidos de genes 
candidatos a homólogo Ped com o gene Q7 

 

A leitura das lâminas submetidas a imunohistoquímica com o anticorpo de 

camundongo anti-Qa-2 mostrou que a proteína se expressa na membrana de células 

da porção materno fetal, sendo que a porção fetal apresenta uma maior expressão. É 

possível verificar a presença de células positivas na porção materno-fetal dos tecidos 

controles (placentônios murinos) e de bovinos coletados em matadouro ou oriundos de 

gestação de clones (Figura 5). No entanto, foi possível visualizar um aumento no 

número de células apresentando sinal positivo para a presença de antígeno MHC 

classe Ib nos tecidos oriundos de bovinos produzidos por TN (Figura 5). 
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Figura 5 - Fotomicrografia de epifluorescência de cortes de placenta marcados por imunohistoquímica contra 

antígeno Qa-2 (MHC classe Ib). Observar a maior intensidade de fluorescência nos tecidos dos 
animais clonados 

 



 

 

70

 

 

 

 

Figura 6 – Imagem de sobreposição de fotomicrografias de epifluorescência de corte de placenta 
marcado por imunohistoquímica contra antígeno Qa-2 (MHC classe Ib, verde) e 
corado com Hoescht 33342(azul). A seta indica célula com fluorescência padrão de 
membrana e no detalhe, uma célula binucleada migrando da região fetal para a região 
materna. 
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Discussão 

 

O gene Ped murino tem sido relacionado a altas taxas de gestação 

(JURISCOVA et al., 1996). Da mesma forma, o HLA-G humano que tem sido apontado 

como homólogo ao Ped (ALLCOCK et al., 2000; COMISKEY et al., 2003) parece 

beneficiar a gestação. As proteínas Qa2 produto do gene Ped e HLA-G podem estar 

atuando na proteção do feto contra a rejeição materna interagindo com receptores 

inibitórios de células NK durante a implantação e placentação (WARNER; BRENER, 

2001). 

Este estudo mostra que existem vários transcritos com similaridade ao gene Q7 

(Ped) sendo expressos na região materno-fetal da placenta durante a gestação em 

bovinos. Estes transcritos podem ser isoformas de um mesmo gene, genes diferentes 

com mesma função ou com função diferente. Em murinos, edições alternativas do 

RNAm da proteína Qa-2 resultam em diferentes produtos, incluindo isoformas ligadas à 

membrana e isoformas solúveis (TABACZEWSKI et al., 1994). Da mesma forma, o 

gene HLA-G possui seis tipos diferentes de isoformas transcripcionais com edições 

alternativas do RNAm no exon 3, exons 3 e 4 ou exon 4, sendo que quatro delas 

codificam proteínas de membrana e duas proteínas solúveis (BOUTEILLER; MALLET, 

1997, CAROSELLA, 2000). 

A comparação entre as seqüências encontradas neste estudo e isoformas de 

HLA-G, mostra que existe semelhança na estrutura protéica de C1 com HLA-G4 e C7 

com HLA-G2 ou HLA-G6. A cadeia α1 está presente em todas as isoformas de HLA-G 

(CAROSELLA, 2000) e Qa-2 (TABACZEWSKI et al., 1994), o que sugere que α1 seja a 
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região mais conservada e de grande importância para a função da proteína. Portanto, a 

isoforma C1 que apresenta uma edição alternativa no exon 2, provavelmente se trata 

de uma seqüência pouco funcional ou mesmo pode ter sido gerada por algum tipo de 

erro transcricional. Da mesma forma, a ocorrência de um “gap” na seqüência 

apresentada por Fair et al. (2004) como um possível gene homólogo ao Ped em 

bovinos, quando comparada ao Q7, pode indicar que esses dois genes codificam 

proteínas com funções distintas. 

Os resultados mostram que as isoformas C8 e C9 têm alta similaridade com 

Q7, HLA-G e a seqüência indicada por Fair et al. (2004). No entanto, C8 e C9 alinham-

se ao Q7 sem intervalos na região que codifica α1. Este fato faz com que estes 

transcritos também sejam candidatos em potencial a homólogo Ped em bovinos. 

O grau de similaridade entre as seqüências de aminoácidos pode dar indícios 

de similaridade de função do gene. O alinhamento de aminoácidos da seqüência C9 

com as seqüências das proteínas geradas por Q7 e HLA-G mostra que 90% dos 

aminoácidos de C9 se identificam com uma das duas proteínas. No entanto, aqueles 

aminoácidos que não apresentam identificação com Q7 e HLA-G são similares a outras 

seqüências obtidas de bovinos (AY273194 e PedFair) e podem indicar diferenças entre 

as espécies e locais de conservação na espécie bovina. 

Grande parte das propriedades das proteínas Qa-2 e HLA-G são similares 

(WARNER; BRENER, 2001). Este fato aumenta as chances de C9 ser também 

homólogo funcional de Q7, uma vez que sua seqüência de aminoácidos tem a mesma 

similaridade a Q7 apresentada por HLA-G. Fica evidente com este estudo que, em 
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bovino, existem vários genes ou isoformas que possivelmente são homólogos ao Ped 

murino. 

Muito tem sido investigado sobre a expressão, regulação e função dos 

produtos de genes MHC Ib em tecidos da região materno-fetal (HUNT et al., 2000). Em 

bovinos, a expressão de moléculas MHC I diminui no início da gestação e aumenta a 

partir do sexto mês de gestação na região intercotiledonária e da arcada do 

placentoma, mas não na região dos vilos cotiledonários fetais durante todo o período 

gestacional (DAVIES et al., 2000). No entanto, Ellis et al. (2001) verificaram, próximo ao 

parto, a expressão de moléculas MHC I por células binucleadas do trofoblasto na região 

materno-fetal. 

Os resultados da imunohistoquímica obtidos no presente estudo mostram a 

expressão de antígenos MHC Ib na membrana celular de células da região materno-

fetal de placentas oriundas de gestação de feto produzido in vivo, poucas células 

positivas coradas menos intensamente quando comparado a gestação de feto clonado. 

Foi possível verificar que tanto células dos vilos fetais quanto as dos vilos maternos 

expressam moléculas MHC-Ib, no entanto a porção fetal apresenta uma maior 

expressão (Figura 6 ). Estes dados concordam com dados de Bainbridge et al. (2001) 

que identificaram em células binucleadas seqüências bastante similares ao gene classe 

I HD15 (ELLIS et al., 1999) apontado como um possível gene MHC I não-clássico 

transcrito em linfócitos. 

Nossos resultados mostram ainda que a expressão de moléculas classe Ib está 

aumentada em tecidos oriundos do final da gestação de embriões produzidos por TN. 

Esta expressão anormal pode significar uma tentativa bem sucedida de levar a 

gestação a termo uma vez que os clones geralmente interrompem a gestação, 
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apresentando altos índices de aborto já no primeiro terço gestacional (HILL et al., 

2002). Desta forma, o aumento na expressão de um gene MHC Ib pode estar 

relacionado à proteção do feto alogênico contra o sistema imune materno, 

compensando possíveis falhas de expressão gênica.  

De qualquer maneira, fica claro com este estudo que a gestação de embriões 

clonados é um ótimo modelo para posteriores estudos de falhas na placentação e 

casos de aborto envolvendo alterações na expressão de moléculas do MHC. 
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4 Conclusões 
 

 

De acordo com a literatura consultada e resultados obtidos pode-se concluir que: 

 

Capítulo I 

 Um transcrito similar ao gene Ped murino está presente em embriões 

bovinos que ultrapassaram o 4o ciclo celular independente da velocidade 

que estes levam para atingir o estádio de blastocisto expandido. 

 A seqüência obtida em embriões apresenta alta similaridade ao gene Q7 e 

ao HLA-G, sendo candidata a gene homólogo Ped em bovinos. 

 Os blastocistos bovinos expressam proteína MHC Ib na membrana das 

células do trofoblasto e massa celular interna. 

 

Capítulo II 

 Existem várias seqüências com similaridade ao gene Ped sendo 

transcritas na porção materno-fetal da placenta de bovinos durante o 

período gestacional. 

 A seqüência C9 encontrada na placenta de bovinos apresenta alto grau 

de similaridade de aminoácidos com o Q7 e o HLA-G, podendo ser um 

gene homólogo funcional do Ped. 

 Placentas de bovinos expressam proteína MHC Ib nos vilos maternos e 

fetais. 
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 Em gestações de animais clonados a termo ocorre um aumento da 

expressão de moléculas MHC Ib. 
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I- SOLUÇÕES NECESSÁRIAS 
 

1- PBS+0,1% PVP 

2- 3,7% PARAFORMALDEIDO + PBS/PVP 

3- 0,5% DE TRITON X-100, 0,1% DE CITRATO DE SÓDIO EM PBS COM 0,1% PVP 

4- 2% BSA, 0,2% LEITE EM PÓ DESNATADO, 2% DE SORO DE CABRA E 0,8% DE 

TRITON X-100 EM PBS/PVP 

 

II- PROCEDIMENTO 

 

1- Lavar os embriões PBS/PVP em gotas de 30µl (placas PETRI). Para facilitar esta 

etapa, dividir a placa de petri com o número de grupos e fazer 3 gotas de lavagem, 

deixando sempre 10 minutos na última gota. 

 

 

 

 

2- Permeabilizar os embriões com 0,5% de Triton X-100, 0,1% de citrato de sódio em 

PBS/PVP por 1hora, a temperatura ambiente, não deixar muito tempo para que não 

ocorra a lise dos embriões (placas NUNC) 

3- Lavar os embriões PBS/PVP em gotas de 30µl (placas PETRI). Para facilitar esta 

etapa, dividir a placa de petri com o número de grupos e fazer 3 gotas de lavagem, 

deixando sempre 10 minutos na última gota. 
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4- Pré-incubar os embriões com tampão de bloqueamento a temperatura ambiente por 

1 hora (2% BSA, 0,2% leite em pó desnatado, 2% de soro de cabra e 0,8% de triton X-

100 em PBS/PVP). NÃO LAVAR MAIS! Fazer em lâminas delimitadas por esmalte e 

em câmara úmida. 

 

 

 

 

5-Incubar os embriões com o primeiro anticorpo (1:100) per noite a 40C (Qa-2-1:100 em 

PBS).Permanecer em câmara úmida. A incubação deverá ser feita em lâminas. Não 

fazer gotas tão pequenas, pois ao final da incubação elas secarão. 

 

 

 

 

 

OBS: Não esquecer de fazer controle negativo deixando-os em PBS no tempo de 

incubação com o primeiro anticorpo.   

 

Gotas de Lavagem 

Gota de Incubação 

Gotas de Lavagem 

Gota de Incubação 
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6- Lavar os embriões PBS/PVP em gotas de 30µl (placas PETRI). Para facilitar esta 

etapa, dividir a placa de petri com o número de grupos e fazer 3 gotas de lavagem, 

deixando sempre 10 minutos na última gota. 

 

 

 

 

7- Incubar os embriões com o segundo anticorpo (1:50) em temperatura ambiente por 1 

hora (proteger da luz). Não fazer gotas tão pequenas pois ao final da incubação elas 

secarão. 

 

 

 

 

8- Lavar os embriões PBS/PVP em gotas de 30µl (placas PETRI). Para facilitar esta 

etapa, dividir a placa de petri com o número de grupos e fazer 3 gotas de lavagem, 

deixando sempre 10 minutos na última gota.  (proteger da luz). 

 

 

 

9-Incubar os embriões com iodeto de propídio (10µg/ml) em temperatura ambiente por 

10 minutos em gotas de 20µl em lâminas delimitadas por esmalte (proteger da luz). 

 

Gotas de Lavagem 

Gota de Incubação 
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10- Lavar os embriões PBS/PVP em gotas de 30µl (placas PETRI). Para facilitar esta 

etapa, dividir a placa de petri com o número de grupos e fazer 3 gotas de lavagem, 

deixando sempre 10 minutos na última gota.  (proteger da luz). 

 

 

 

 

11- Montar lâminas com glicerol (15µl). Transferir com o menor volume de PBS 

possível. Para facilitar montar o seguinte esquema na ponteira: 

 

Após a montagem das lâminas, cobrir com lamínula e vedar as laterais com esmalte. 

Não esquecer de identificar as amostras. 

 

 

 

 

12- Avaliar sob microscópio de Fluorescência (Filtro 9/objetiva 40). 

 

13- Armazenar protegida da luz à 40C. 

Embrião Embrião AR AR

EXP 1 EXP 2 .  .  .  .  .  .  
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OBS: O soro de cabra e 20anticorpo deve ser conservado em freezer – 800C (solução 

estoque), já o 10 anticorpo deve ser mantido em geladeira. A solução trabalho pode ser 

conservada em geladeira por no máximo 1 mês. 
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Anexo B 
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1. Homogeneizar as amostras de tecido 50-100 mg e adicionar 1ml de Trizol por 

amostra (o volume da amostra não deve exceder 10% do volume de Trizol). 

Estocar –80ºC ou continuar. 

2. Incubar os tubos em temperatura ambiente por 5 minutos. Adicionar 0,2 ml de 

clorofórmio por tubo. Mexer vigorosamente por 15 segundos. Incubar 3 minutos 

em temperatura ambiente. 

3. Centrifugar a 10800 rpm por 15 minutos a 4ºC. Transfere o sobrenadante (0,6 ml) 

para outro tubo de 1,5 ml. 

4. Adicionar 0,6 ml de clorofórmio-butanol (4:1) e vortexar por 10 segundos. 

5. Centrifugar a 10800rpm por 15 minutos a 4ºC. Transfere o sobrenadante 

(Aproximadamente 500ml) para outro tudo de 1,5 ml. 

6. Adicionar 500ul de isopropanol a –20ºC. 

7. Incubar a temperatura ambiente por 10 minutos. Centrifugar a 10800 rpm por 10 

minutos a 4ºC. 

8. Observa-se o pellet e se remove o sobrenadante. Adicionar 1ml de etanol 75%. 

Vortexar e centrifugar a 8540rpm por 5 minutos. 

9. Descartar etanol e secar a temperatura ambiente por 10-15 minutos com o tubo 

invertido. 

10. Dissolver o pellet em 40-100ul de H2O DEPC e estocar a –80 ºC. 
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Anexo C 
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Ampicilina 100mg/ml 
1g de ampicilina 

10ml de água 

Filtrar e estocar a –20ºC 

 

Meio SOC 

Triptona 2% 

Extrato de levedura 0,5% 

NaCl 5M 

MgCl2 1M 

KCl 1 M 

MgSO4 1M 

 

Meio LB com ágar 

5g de extrato de levedura 

5g de NaCl 

10g de triptona 

0,6% ágar 

Completar 1000ml com água miliQ 

 

Meio Circle Grow 

40g de meio CG 

1l de água miliQ 

Dissolver e autoclavar por 20 minutos 



 

 

98

IPTG 10mM 

238mg em 10ml de água miliQ e dissolver 

Aplicar 40ul/placa de petri grande 

Secar 20-30 minutos em estufa 

 

Xgal 

20mg de X-gal 

1ml dimetilformamida NN 
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Protocolo realizado em micro placa de 96 poços 

 
1. Retirar a placa da estufa e fazer estoque para cultura permanente em placas 

estéreis contendo 100 µL da cultura e 100 µL de glicerol 50% e armazenar em 

freezer a - 80ºC; 

2. Centrifugar a placa por 6 minutos, a 4000 rpm para sedimentar as células e 

descartar o sobrenadante invertendo a placa; 

3. Adicionar 240 µL de GET a cada poço (glicose 20%, EDTA 0,5M/ pH 8,0 e Tris-

HCl 1M/ pH7,4) para ressuspensão das células e agitar a placa constantemente 

em vortex por 2 minutos; 

4. Centrifugar por 6 minutos a 4000 rpm para que ocorra a sedimentação das 

células e descartar o sobrenadante; 

5. Adicionar 80 µL de GET e agitar constantemente em vortex por 2 minutos; 

6. Transferir 60 µL da suspensão de cada poço para uma placa de fundo redondo 

(tipo Elisa) contendo 2,5 µL de RNAse (10 mg/mL); 

7. Na mesma placa adicionar 60 µL de solução tenso-ativa de NaOH 0,2N/ SDS1% 

e misturar a solução por inversão da placa por 10 vezes; 

8. Incubar a placa por 10 minutos a temperatura ambiente; 

9. Centrifugar a 1000 rpm; 

10. Adicionar 60 µL de acetato de potássio 3M (estocado a 4ºC) e misturar a solução 

10 vezes por inversão; 

11. Incubar por 10 minutos a temperatura ambiente; 

12. Alocar a placa em estufa a 90ºC por 30 minutos; 

13. Transferir a placa para uma cuba com gelo e aguardar 10 minutos; 
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14. Centrifugar por 4 minutos a 4000 rpm; 

15. Encaixar uma placa filtro sobre uma placa de fundo “V” e depositar na primeira 

placa todo o volume da solução trabalhada; 

16. Centrifugar por 4 minutos a 4000 rpm; 

17. Remover a placa filtro e adicionar, ao material filtrado, 110 µL de isopropanol; 

18. Misturar 10 vezes por inversão e centrifugar por 45 minutos a 4000 rpm e 

descartar o sobrenadante invertendo a placa; 

19. Acrescentar 200 µL de etanol 70% gelado para a lavagem do pellet; 

20. Centrifugar por 5 minutos a 4000 rpm e descartar o sobrenadante; 

21. Dar um pulso (1000 rpm) na placa invertida sob um papel absorvente; 

22. Deixar secar a temperatura ambiente por 1 hora; 

23. Ressuspender com 40 µL de água MiliQ; 

24. Deixar a placa selada com adesivo próprio em descanso “per noite”; 

25. Avaliar a concentração de DNA na placa por análise quantitativa em gel de 

agarose 0,8%, usando Pgem como padrão comparativo. 
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 Preparar o mix da reação de seqüenciamento referente a cada poço da placa: 

 

a) 100µL de primer R ou F (3,2 pmoles/µL), SP6 (10 pmoles/µL) ou T7 (15 

pmoles/µL)- Operon 

- Reverse M13: AACAGCTATGACCATG 

- Foward M13: GTAAAACGACGGCCAGT 

- SP6: ATTTAGGTGACACTATA 

- T7: TAATACGACTCATATAGGG 

b) 200µL de tampão Save Money (200mM Tris pH 9,0; 5mM MgCl2); 

c) 200µL de Quite Big Dye; 

d) XµL de água MiliQ 

 Adicionar YµL da ressuspensão de DNA a cada poço. A quantidade vai depender da 

concentração de DNA encontrada no gel de agarose. 

X + Y = 5µL, portanto a quantidade de água MiliQ utilizada é complementar à 

quantidade de DNA. 

 

 Homogeneizar bem a quantidade de DNA depositada no mix; Adicionar 8,9ul de mix 

para cada poço. 

 Levar a placa ao termociclador Perkin-Elmer modelo Gene Amp PCR System 9600 

ou MJ Research, onde ocorrem ciclos correspondentes a desnaturação da fita de 

DNA, ao anelamento do primer à essa fita e à extensão da cadeia. Os ciclos 

ocorrem em 4 passos: 

a) 96ºC por 2 minutos; 
b) 96ºC por 10 segundos; 
c) 50ºC por 15 segundos; 

 Após o término da reação a placa é armazenada em freezer - 20ºC. 

24 vezes 


