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RESUMO 
 

ANDRADE, G. M. Prospecção retrospectiva de lipídios presentes no líquido 

folicular associados ao potencial de desenvolvimento dos oócitos. 2013. 94f. 

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 

Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2013. 

 

A produção in vitro de embriões, no Brasil, ocupa lugar de destaque dentre as 

biotecnologias da reprodução animal e o atual desafio é torná-la cada vez mais 

acessível, para tanto, é fundamental aproximar os resultados de produção e 

sobrevivência dos embriões produzidos in vitro daqueles desenvolvidos naturalmente. 

Boa parte desta variação do potencial de desenvolvimento do embrião está relacionada à 

características do oócito.  Há a possibilidade de essa capacidade estar relacionada ao 

perfil lipídico do líquido folicular e das células do folículo, neste sentido, este projeto 

teve como objetivo principal avaliar a correlação do potencial de desenvolvimento de 

oócitos com o conteúdo do perfil lipídico no líquido folicular e das células foliculares, 

baseado no sistema de ativação partenogenética, cultivo individual e analise 

retrospectiva. Não existe, até o momento, uma caracterização detalhada do 

microambiente folicular, um componente importante dos fluídos são os lipídios e 

recentemente tem sido demonstrado que eles estão envolvidos em vários aspectos do 

metabolismo além de também funcionarem como moléculas sinalizadoras ou até mesmo 

serem capazes de induzir modificações na cromatina. Os íons oriundos do estudo do 

perfil lipídico foram avaliados em comparação ao potencial de desenvolvimento do 

oócito. No conjunto de dados do MALDI observou-se maior concentração de 

triacilglicerídeos, principalmente contendo ácidos graxos como o oleico, linoleico e 

esteárico nos líquidos foliculares e células do folículo provenientes do ambiente 



folicular de oócitos que clivaram. No perfil lipídico do líquido folicular feito por LC-

MS/MS os lipídios identificados foram de classes diversas, com participação expressiva 

no modo positivo de triacilgliceróis, fosfatidilcolinas, esfingomielinas, 

monoacildiacilglicerídeos entre outros e no modo negativo a classe lipídica que 

prevaleceu foi dos lipídios mitocondriais, as cardiolipinas. Também foram detectados 

lipídios citosólicos como o CE e alguns pouco descritos no líquido folicular como o 

PIP2 e PIP3, além disso, alguns lipídios foram característicos dos grupos clivados e 

blastocistos. O perfil lipídico do líquido folicular e das células do folículo é complexo e 

alguns lipídios deste ambiente tem potencial para serem biomarcadores de qualidade 

oocitária. 

 

 

Palavras-chave: Células do folículo, Lipídios, Líquido folicular, Qualidade oocitária.



ABSTRACT 

 

ANDRADE, G. M. Retrospective analysis follicular fluid lipids associated with the 

oocytes development potential. 2013. 94f. Dissertation (Master) – Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2013. 

 

In vitro embryo production in Brazil occupies a prominent place among the  animal 

reproduction biotechnology, the current challenge is to make it increasingly accessible so it is 

essential to approach the results of production and survival of in vitro produced embryos of 

those developed naturally. Much of this potential change of embryo development is related to 

the oocyte characteristics. There is the possibility of this ability is related to the lipid profile of 

follicular fluid and follicle cells , in this sense, this project aimed to evaluate the correlation of 

the oocytes development potential with the content of the lipid profile in follicular fluid and 

cells follicular, based on parthenogenetic activation , individual cultivation and retrospective 

analysis system. There isn’t, to date, a detailed characterization of the follicular 

microenvironment, an important component of the follicular fluid and cels are the lipids and 

recently has been shown that they are involved in various aspects of metabolism in addition 

also function as signaling molecules or even be capable of inducing changes in chromatin. 

Derived ions from the study of lipid profile were evaluated compered with oocyte 

developmental potential. In MALDI dataset observed triacylglycerides higher concentration, 

mainly containing fatty acids such as oleic, linoleic and stearic acids in follicular fluid and 

follicle cells from follicular environment of cleaved oocytes. In follicular fluid lipid profile 

done by LC-MS/MS lipids were identified in diferent classes, with significant participation in 

positive mode of triacylglycerols, phosphatidylcholines, sphingomyelins, 

monoacildiacilglicerídeos among others and in negative mode prevailed lipid class was of 

mitochondrial lipids, the cardiolipin. Cytosolic lipids were also detected as CE and some little 



follicular fluid as described in the PIP2 and PIP3, and others lipids were characteristic of 

cleaved and blastocysts groups. The lipid profile of follicular fluid and follicle cells is 

complex and some of this lipid environment has the potential to be biomarkers of oocyte 

quality. 

 

 

Key-words: Follicle cells, lipids, follicular fluid, oocyte quality. 
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Introdução 20 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O sucesso da produção in vitro de embriões bovinos está estritamente 

relacionado à qualidade dos oócitos (LONERGAN et al., 2003; SIRARD et al., 2003). 

Essa qualidade refere-se à competência oocitária, que é definida como a habilidade ou 

potencial de um oócito alcançar sua maturidade, ser fecundado, desenvolver-se até 

blastocisto e manter a gestação (PORCIUNCULA, 2007). A competência ao 

desenvolvimento é progressivamente adquirida durante o crescimento folicular 

(MERMILLOD et al., 2000) e é resultado da interação entre os fatores externos e o 

microambiente folicular (KRISHER, 2013).  

O ambiente folicular é importante para a integridade dos processos de 

desenvolvimento e para a produção de um oócito de alta qualidade (MOTTA, 2008). O 

qual é composto por três tipos celulares (células da teca, da granulosa e do cumulus), 

uma lâmina basal e o fluido folicular, sendo que, cada um tem papel ativo na 

diferenciação, no crescimento e maturação do gameta (COMBELLES et al., 2010).   

O fluido folicular é formado a partir do plasma e da secreção das células da 

granulosa e da teca no interior do folículo (FORTUNE, 1994).  Contém uma grande 

variedade de moléculas, incluindo proteínas, peptídeos, aminoácidos, hormônios, 

fatores de crescimento, açúcares, fatores anti-coagulantes, eletrólitos, espécies reativas 

de oxigênio, entre outros (REVELLI et al., 2009). Este líquido banha o oócito e faz a 

intermediação da comunicação entre os vários tipos celulares presentes no folículo 

(HENNET; HOPE; COMBELLES, 2013). Possui várias funções no controle do 

crescimento do folículo, da maturação nuclear do oócito, e no metabolismo dos 

espermatozóides (HAFEZ, 2004). 

A composição do fluido folicular é um importante indicativo de qualidade 

oocitária e embrionária, pois reflete todo o metabolismo folicular. Ele contém moléculas 

regulatórias que são cruciais para o sucesso da maturação dos oócitos (WALLACE et 

al., 2012). O nível de nutrientes deste fluído varia de acordo com a dominância do 

folículo e o estágio do ciclo estral (ORSI et al., 2005). Sua composição não reflete 

diretamente àquela encontrada no soro sanguíneo e sofre grandes variações quando 

comparada em folículos dominantes e subordinados (BENDER et al., 2010). 

Quando comparados o líquido folicular e o soro sanguíneo em relação à 

composição lipídica as diferenças são evidentes, revelando que o líquido folicular 
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possui uma composição lipídica única (BENDER et al., 2010). Estudos envolvendo 

gametas e embriões bovinos mostram que o conteúdo lipídico tem capacidade de 

influenciar, a maturação oocitária, fertilidade e o desenvolvimento embrionário in vitro 

(SOUZA et al., 2003) desempenhando um papel essencial na estrutura e na organização 

celular nos eventos de sinalização e triagem de macromoléculas (BOU KHALIL et. al., 

2010), ou seja, participam efetivamente nas alterações do oócito durante o seu 

desenvolvimento. Esta participação pode ser observada através do aumento do número 

de gotas lipídicas quando a dominância folicular é estabelecida (GORDON, 1994), pela 

contínua deposição lipídica no momento da maturação final (HYTTEL et al., 1997). 

Alguns estudos obtiveram sucesso ao correlacionar e identificar moléculas com 

a qualidade oocitária, tanto no líquido folicular, como nas células da granulosa e células 

do cumulus (ROBERT et al, 2001;. REVELLI et al, 2009;. ASSIDI et al, 2010). 

Técnicas como a espectrometria de massas, são utilizadas com frequência para 

determinação de biomarcadores de maturação oocitária e potencial de desenvolvimento 

embrionário (FERREIRA et al., 2009). 

Utilizando a técnica de espectrometria de massa a composição lipídica de 

amostras de fluido folicular e células foliculares foram analisadas em relação à 

capacidade do oócito em maturar, clivar ou gerar blastocisto. Desta forma a hipótese 

deste estudo é que a composição de lipídios no fluido folicular e nas células presentes 

em folículos ovarianos está associada com competência oocitária. A determinação desta 

correlação auxiliará no conhecimento básico sobre condições oferecidas pelos folículos 

e poderá eventualmente resultar em diagnóstico prematuro da qualidade de oócitos 

podendo assim gerar uma nova ferramenta para aprimorar os protocolos de fertilização 

in vitro.  
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1.1. HIPÓTESE 

 

A competência do oócito se desenvolver até o estágio de blastocisto esta 

relacionada ao perfil lipídico do líquido folicular e das células presentes no ambiente 

folicular. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

 Identificar os lipídios e/ou classes lipídicas que compõem o perfil lipídico do 

líquido folicular bovino e das células foliculares; 

 Encontrar biomarcadores lipídicos relacionados à qualidade oocitária no líquido 

folicular e/ou nas células presentes no folículo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

  

2.1. OOGENÊSE E FOLICULOGÊNESE 

 

Os ovários dos mamíferos são órgãos dinâmicos, sua unidade estrutural e 

funcional são os folículos ovarianos (LEITÃO et. al., 2009), que têm como função a 

produção de hormônios e de oócitos (gamêtas) (PALMA et. al., 2012), através da 

oogênese - crescimento, capacitação e maturação do oócito (HENNET; COMBELLES, 

2012) e da foliculogênese - formação, crescimento e maturação dos folículos 

(COMBELLES et. al., 2010). 

Durante a foliculogênese os folículos são classificados de acordo com o grau de 

evolução em pré-antrais (primordiais, primários e secundários), e em antrais (terciários 

e pré-ovulatórios), devido à ausência ou presença, respectivamente, do antro, uma área 

preenchida por fluido folicular (FIGUEIREDO et al., 2008).  

O desenvolvimento de um folículo da fase primordial até se tornar pré-

ovulatório, em bovinos, dura aproximadamente 4-6 meses (EVANS et a., 2012). Antes 

da formação do antro o processo é longo, depende de fatores intrínsecos e possui muitos 

mecanismos ainda desconhecidos. Após sua formação o desenvolvimento é mais rápido, 

dependente das gonadotrofinas (principalmente LH e FSH) e também de estrógeno 

(produzido pelo próprio folículo) (ANTONIOLLI, 2002).  

O folículo primordial é formado por um oócito quiescente, em prófase I da 

meiose e é caracterizado por possuir uma única camada achatada de células pré-

granulosa; estes folículos primordiais constituem a reserva do ovário, a partir da qual os 

folículos são recrutados para o desenvolvimento (AERTS; BOLS, 2010). 

A hipótese mais aceita é que ao nascimento os ovários de primatas e animais 

domésticos contêm um número finito de folículos primordiais, enquanto que em 

roedores esta reserva ovariana desenvolve nos primeiros dias pós-parto (FORTUNE, 

2003). Embora Johnson e seus colaboradores (2004) demonstraram a existência de 

células-tronco responsáveis pela renovação da reserva folicular pós-natal em ovários de 

mamíferos.  

O início do crescimento dos folículos primordiais é um processo gradual e 

contínuo, que se inicia logo após sua formação e acontece ao longo da vida reprodutiva 

(FORTUNE et al., 1998) sendo resultado de uma interação entre fatores endócrinos, 
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autócrinos e parácrinos. Pouco se conhece sobre o gatilho responsável pelo retorno ao 

crescimento dos folículos da reserva folicular (OKTEM; OKTAY 2008), mas sabe-se 

que o desenvolvimento folicular inicial é induzido por alguns fatores secretados pelo 

oócito como o fator de diferenciação crescimento (GDF9), a proteína morfogenética do 

osso (ELVIN et al., 2000; KNIGHT; GLISTER, 2003) e o fator de crescimento de 

fibroblastos (VAN DER HURK; ZHAO, 2005) (NILSSON et al., 2001). Mas, a 

ativação de folículos primordiais requer também a presença de fatores secretados pelas 

células da granulosa (NILSSON; SKINNER, 2001) e pelas células da teca (EPPIG, 

2001). Portanto, a foliculogênese pode ser desregulada quando um determinado fator ou 

tipo celular está ausente ou deficiente (EPPIG, 2001). 

Uma vez recrutado, o folículo primordial passa a ser folículo primário, e a única 

camada de células da granulosa que possui se torna cuboidal. Uma característica 

marcante dessa fase do folículo no desenvolvimento oocitário é o surgimento da zona 

pelúcida (MANNIKKO et al., 2005). Posteriormente, com o aumento do oócito, a 

formação da zona pelúcida, as primeiras células da teca e no mínimo duas camadas da 

granulosa o folículo passa a ser denominado secundário (SENEDA e BORDIGNON, 

2007), durante esta fase do folículo, o oócito apresenta intenso crescimento, com 

marcante síntese de RNA e proteínas, aumento do número de ribossomos, mitocôndrias 

e reorganização das organelas existentes (HYTTEL et al., 1997). 

Com a intensa proliferação das células da granulosa, a formação de uma área 

preenchida por fluido na camada granulosa e a organização completa das células da teca 

os folículos são classificados como terciários e já são considerados antrais (BURATINI 

et al., 2005), neste estágio do desenvolvimento a maioria dos folículos regridem 

(JAMNONGJIT; HAMMES, 2005). A partir desse estágio, o diâmetro folicular 

aumenta acentuadamente devido ao crescimento do oócito, a multiplicação das células 

da granulosa e da teca e ao aumento da cavidade antral (PARROT; SKINNER, 2000).  

O crescimento dos folículos antrais, no processo conhecido como seleção 

folicular, é dependente dos níveis de hormônio folículo-estimulante (FSH). Quando há 

um aumento da concentração de FSH os folículos responsivos continuam seu 

crescimento, se desenvolvem e produzem quantidades crescentes de estradiol. À medida 

que os folículos crescem, a concentração de estradiol produzido aumenta e provoca um 

feedback negativo no FSH fazendo com que suas concentrações diminuam (FAIR, 

2003).  
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Em geral, apenas um folículo consegue continuar seu crescimento tornando-se o 

folículo dominante, o restante dos folículos antrais regridem e entram em processo de 

atresia (HENNET; COMBELLES, 2012). No final do seu crescimento, o folículo 

dominante atinge uma fase de platô, um período de maior diferenciação bioquímica que 

ocorre antes da ovulação, é nesse período que o oócito sofre a maturação in vivo. Após o 

pico de LH, este folículo muda a sua atividade hormonal, substituindo a produção de 

estradiol por progesterona (REVELLI et al., 2009). 

O microambiente oocitário, formado pelo folículo antral, é responsável pela 

integridade dos processos e a produção de um oócito de alta qualidade. Os componentes 

do folículo antral, incluindo três tipos distintos de células somáticas (células da teca, da 

granulosa e do cumulus), a lâmina basal, e o fluido folicular têm papéis ativos na 

diferenciação e regulação do oócito, além de influenciar sobre o seu desenvolvimento 

(COMBELLES et al., 2010). A maior parte do crescimento dos oócitos ocorre antes da 

foliculogênese antral, mas eles ainda crescem após a formação do antro, e somente 

completam seu desenvolvimento quando o folículo atinge, em média 3 mm de diâmetro, 

no caso da espécie bovina (FAIR, 2003).  

Além de ser influenciado pelo microambiente do folículo, o oócito também 

contribui ativamente para o processo de desenvolvimento folicular, possivelmente com 

a função de orquestrar a foliculogênese. A indicação principal para o papel central do 

oócito na formação de folículos é que este processo parece ser coordenado pelo fator de 

transcrição de linha germinativa (FIGLA), expresso pelos oócitos (SOYAL et. al., 

2000). Em seus estudos, Eppig e seus colaboradores (2002) observaram que folículos 

primordiais, que receberam oócitos provenientes de folículos secundários, assumiram 

características de secundários como diferenciação de células da granulosa e duplicação 

das taxas de desenvolvimento. 

Fica, então, evidente a relação de dependência entre o desenvolvimento dos 

oócitos e seus folículos e isso representa uma dificuldade para a mimetização deste 

ambiente in vitro. Para aperfeiçoar as tecnologias de reprodução assistida é necessário 

entender como, quando e por que o oócito induz alterações no ambiente folicular e 

tentar reproduzir ou oferecer in vitro os componentes presentes no microambiente 

folicular (HENNET; HOPE; COMBELLES, 2013). 
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2.2. COMPETÊNCIA OOCITÁRIA 

 

A competência oocitária é definida como a habilidade ou potencial de um oócito 

passar pela maturação, ser fecundado, desenvolver-se até o estágio de blastocisto e 

manter a gestação (PORCIUNCULA, 2007).  Está relacionada à mudanças que ocorrem 

no oócito, nas células que estão em contato com ele e também nas células do folículo 

(BLONDIN et al., 1997), e é progressivamente adquirida durante o crescimento 

folicular (MERMILLOD et al., 2000; COTICCHIO et al., 2004). A competência 

oocitária envolve uma série de eventos, entre eles a maturação nuclear (com a retomada 

da meiose) e citoplasmática (com alterações moleculares e estruturais) (BEVERS et al., 

1997).  

O crescimento oocitário permite que o oócito termine a meiose, tenha uma 

fecundação monospérmica e passe dos estágios iniciais de desenvolvimento até a 

ativação do genoma embrionário. Por fim o crescimento oocitário pode ainda ser 

determinado por fatores diversos como tamanho folicular, dia do ciclo estral, nível de 

atresia e influência de folículos vizinhos (COTICCHIO et al., 2004).  

Os eventos citoplasmáticos envolvidos na maturação e a sincronia entre a 

maturação nuclear e citoplasmática são essenciais para a capacitação do oócito. A 

competência meiótica, ou seja, a habilidade do oócito em reiniciar a maturação nuclear 

é obtida no final da fase de desenvolvimento, o que não obrigatoriamente lhe garante o 

potencial de viabilidade ou de nascimento (ALI e SIRARD, 2005).  

O ambiente folicular inibe a maturação espontânea do oócito e esse bloqueio é 

mantido pela proteína G estimulatória (Gs) (MEHLMANN et al., 2002). In vivo, apenas 

quando os oócitos de mamíferos completam seu crescimento, através de sinais das 

células somáticas, que eles reiniciam a meiose, completando a primeira divisão meiótica 

e progredindo até o estágio de metáfase II (MII) da segunda divisão (GOSDEN; LEE, 

2010). Mas nas condições in vitro, quando os oócitos são retirados do seu ambiente 

folicular, automaticamente o processo de maturação é iniciado, mesmo que antes do seu 

completo desenvolvimento (MEHLMANN et al., 2002).  

De acordo com Hennet e Combelles (2012) cada tipo de célula folicular é 

parcialmente responsável pela maturação e competência do oócito. As células do 

cumulus, que estão intimamente ligadas com o oócito no complexo cumulus-oócito, 

fornecem ajuda metabólica essencial e participam da sinalização parácrina entre todos 
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os tipos de células, incluindo as células da granulosa e as células da teca; sinalização 

esta que é a chave para regular a progressão da meiose. Além disso, a tradução dos 

mRNAs, que são essenciais para reprogramar o oócito para o desenvolvimento do 

embrião, depende de sinais de células somáticas (CHEN et al., 2013). Grande parte 

desta interação é guiada pelo oócito, e, consequentemente, muitos estudos têm sugerido 

que a saúde e a funcionalidade das células foliculares somáticas é um reflexo da saúde e 

da competência de oócitos, e vice-versa (HENNET; COMBELLES, 2012). 

O tamanho oócito é um fator limitante na aquisição da competência, uma vez 

que oócitos pequenos (<60μm) não são capazes de reiniciar a meiose quando removidos 

de seus folículos e cultivados in vitro (JONES, 2004). Otoi et al. (1997) observaram que 

os oócitos bovinos adquirem competência meiótica com 115 µm de diâmetro, mas a 

completa competência para o desenvolvimento só ocorre quando chegam a um diâmetro 

de 120µm.   

Assim como o tamanho dos oócitos, o tamanho dos folículos também tem 

relação com a capacidade oocitária. Em bovinos, oócitos de folículos com maior 

diâmetro possuem maior potencial de desenvolvimento (CAIXETA et al., 2009), e 

oócitos de folículos menores que 02 mm de diâmetro além de possuírem menor taxa de 

maturação, possuem maior suscetibilidade a anomalias de fertilização quando 

comparados com folículos de diâmetros maiores (YANG et a., 1998). 

Diferentemente da maturação in vivo, os oócitos maturados in vitro 

frequentemente têm seu metabolismo alterado e um potencial de desenvolvimento 

reduzido (CHAVES et. al., 2010). Podendo ser consequência de deficiências no meio de 

maturação, pois a regulação da disponibilidade de nutrientes e de enzimas pode ocorrer 

em níveis diferentes (KRISHER, 2004). Sendo assim, o cultivo de folículos pré-antrais 

pode apresentar vantagens, provocando alterações significativas no microambiente do 

folículo e do oócito antes e durante os processos de maturação. Além disso, o cultivo 

também pode ser útil para explorar as diferentes respostas do oócito e das células 

somáticas do folículo quando submetidos a diferentes ambientes e concentrações de 

moléculas e fatores (SUN et al., 2004).  

Oócitos de boa qualidade são pré-requisito para muitas aplicações, tanto clínicas 

como agrícolas por isso existe a necessidade de identificar e compreender as alterações 

celulares e moleculares que influenciam a integridade do oócito e do folículo durante a 

foliculogênese (COMBELLES et al., 2010). Muitos estudos têm avaliado as diferentes 
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características foliculares, que podem estar associadas com o aumento da competência 

oocitária, pois os baixos resultados da produção in vitro (PIV) podem ser, seguramente 

atribuídos as falhas nas condições de cultivo in vitro (RUSSEL et al., 2006) e a 

qualidade dos oócitos selecionados (CAMARGO et al., 2006).  

Como o potencial de desenvolvimento do oócito é determinado por múltiplos 

fatores, há uma necessidade urgente de procedimentos não invasivos para a avaliação da 

prévia de sua qualidade mais fidedigna do que seu aspecto morfológico (GOOVAERTS 

et. al., 2010). Novas tecnologias, como a transcriptômica, proteômica e metabolômica, 

permitem que os pesquisadores e clínicos investiguem métodos mais sofisticados para a 

seleção de oócitos e embriões, com ênfase no valor preditivo de fluidos e tecidos 

supérfluos, tais como fluido folicular, as células foliculares e células do cumulus 

(REVELLI et al., 2009). 

 

2.3. MATURAÇÃO OOCITÁRIA  

 

A maturação do oócito inclui todos os eventos necessários para que o gameta 

feminino possa expressar seu potencial de desenvolvimento após a fecundação. É uma 

das fases mais importantes da produção in vitro de embriões, pois, quando a maturação 

do oócito é inadequada, seja no núcleo ou no citoplasma, sua fecundação é 

inviabilizada, aumentando a ocorrência de polispermia e causando o bloqueio do 

desenvolvimento embrionário (XU e BRACKET, 1988). O indicador mais factual da 

completa maturação nuclear e citoplasmática, observado em laboratório, é a capacidade 

do oócito de ser fecundado e se desenvolver até o estágio de blastocisto eclodido 

(GONÇALVES et al., 2008).  

A maturação in vivo do oócito tem início logo após o pico ovulatório de LH 

quando o oócito retoma a meiose e, in vitro, espontaneamente, com a retirada do oócito 

do seu folículo, quando o efeito inibidor exercido pelas células foliculares cessa (DE 

BEM, 2009). Durante a maturação o oócito passa da fase de prófase I da meiose até o 

estágio de metáfase II. A maioria das fêmeas dos mamíferos ovulam oócitos em 

metáfase II (MII) e eles permanecem nessa fase da meiose até que ocorra a ativação 

induzida pelo espermatozóide ou por estímulo artificial (KUPKER et al., 1998). A 

capacidade de oócitos mamíferos em maturar in vitro esta correlacionada com a 

atividade ovariana, crescimento folicular e a presença ou ausência de células do 
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cumulus, formando o complexo cumulus-oocito (COC), necessário para o transporte de 

energia e promoção da maturação no oócito (TETZNER, 2011). 

O processo de maturação em si consiste em uma complexa sequência de eventos 

nucleares e citoplasmáticos (FISSORE et al., 2002). Entre estas estão inúmeras 

modificações estruturais e moleculares no citoplasma (maturação citoplasmática) que 

culminam com a configuração cromossômica em metáfase II (maturação nuclear) 

precedendo a penetração do espermatozoide e sua ativação para fecundação (ROTH e 

HANSEN, 2005).  

Os eventos nucleares incluem: quebra da vesícula germinativa, desaparecimento 

do nucléolo, condensação da cromatina, extrusão do primeiro corpúsculo polar e 

formação do segundo fuso meiótico (MEINECKE et al., 2001). Os eventos 

citoplasmáticos incluem: síntese de proteínas (SIRARD et al., 1998), modificações 

moleculares (KUBELKA et al., 2000), redistribuição das organelas intracelulares 

(STOJKOVIC et al., 2001) e maturação dos mecanismos de liberação do Ca2+ (WANG 

et al., 2003). Evidências indicam que condições de cultivo adequadas suportam a 

maturação nuclear, mas frequentemente não conseguem sustentar a maturação 

citoplasmática (COMBELLES et al., 2010). 

No momento em que o oocito é retirado do folículo ele automaticamente reinicia 

o processo de meiose, prejudicando a coordenação e a conclusão dos processos de 

diferenciação. Estratégias in vitro para inibir o avanço, não fisiológico, da meiose não 

são muito eficientes, pois, não mimetizam a influência e a comunicação com as células 

do cumulus e com os outros componentes foliculares (GILCHRIST, 2011). 

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

maturação in vitro e as baixas taxas são determinadas por fatores ambientais e inerentes 

ao próprio sistema de produção de embriões (GOTTARDI E MINGOTI, 2009). A 

remoção do oócito do ambiente folicular, com consequente perda da interação 

morfológica, hormonal e molecular entre oócito e células foliculares e a soma desses 

fatores determina o prejuízo na qualidade e competência oocitária, levando à baixa 

produção de blastocistos (GOTTARDI E MINGOTI, 2009).  

Nutrientes, atmosfera, osmolaridade e pH são fatores que devem ser bem 

controlados durante o cultivo in vitro, tentando sempre seguir as características mais 

próximas possíveis do ambiente folicular in vivo (GORDON, 1994). O meio mais 
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utilizado na maturação in vitro (MIV) de oócitos bovinos é o “Tissue Culture Medium” 

199 (TCM-199), existindo poucos relatos que sugerem que outro meio possa ser mais 

apropriado. 

Vários suplementos são adicionados aos meios e os efeitos moleculares que 

justificam a influência destes suplementos não estão completamente esclarecidos 

(CARNEIRO et al., 2001). Muitas substâncias como os fatores de crescimento, as 

gonadotrofinas, os suplementados de soro sanguíneo específico e diferentes condições 

de cultivo revelaram algum efeito nas taxas de produção e na qualidade embrionária, 

porém nunca ao ponto de todos os oócitos responderem a estas condições (SIRARD et 

al., 1998). Por essa razão, é evidente que as condições de cultivo tenham efeitos 

significativos em permitir ao oócito expressar seu potencial, mas os constituintes 

originais do oócito controlam a sua habilidade de responder às melhores condições 

(SIRARD, 2001).  

As fontes protéicas mais comumente utilizadas como suplemento do meio de 

cultura para PIV e embriões bovinos são o soro fetal bovino e a albumina sérica bovina 

(MINGOTI et al., 2002). No entanto, vários estudos demonstraram a desvantagem da 

utilização de fontes de origem animal nos meios de PIV, pois esses podem ser veículos 

para agentes infecciosos e tóxicos para o embrião (GARDNER, 1994; THOMPSON et 

al., 1995). Ainda entre outras desvantagens, observa-se que geralmente embriões 

cultivados com soro contêm grandes quantidades de lipídios em comparação com 

embriões produzidos in vivo, o que aumenta a sensibilidade à criopreservação (ABE et 

al., 2002; GÓMEZ et al., 2008).  

Rotineiramente também são adicionados aos meios de maturação os hormônios 

LH e FSH, os quais promovem melhora na expansão das células do cumulus facilitando 

a fertilização e o FSH também estimula a produção de substâncias sinalizadoras pelas 

células somáticas, que induzem à retomada da meiose (YOUNIS e BRACKETT, 1992).  

Além da utilização de substâncias reconhecidamente reguladoras da maturação 

nuclear de oócitos em mamíferos, outros componentes que também estão envolvidos no 

processo de foliculogênese como o fluido folicular e o co-cultivo com células da 

granulosa (CARNEIRO, 2007).  

O pH das soluções e do fluido celular é crítico para a eficiência de muitos 

eventos e reações bioquímicas que envolvem o equilíbrio ácido-básico e, devido a isto, 

influencia a produção de blastocistos (GOTTARDI e MINGOTI, 2009). Variações de 

pH no meio de cultivo, dependendo da amplitude, podem resultar em diminuição dos 
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índices de fecundação e produção de blastocistos, já que a viabilidade celular é afetada. 

Normalmente, a maturação in vitro é realizada em 5% CO2 em ar atmosférico, 

utilizando-se meio tamponado com bicarbonato de sódio para manutenção do pH em 7,4 

(GOTTARDI e MINGOTI, 2009).  

A exposição de oócitos a temperaturas muito baixas ou elevadas (i.e. choque 

térmico) na fase de vesícula germinal (PAYTON et al., 2004), ou durante a fase inicial 

de maturação (ROTH e HANSEN, 2004), interfere no processo de maturação (ROTH e 

HANSEN, 2005) devido a alterações que ocorrem no citoesqueleto (SHIN e KIM, 

2003).  

O estoque de transcritos e proteínas no citoplasma do oócito é de fundamental 

importância para o processo de maturação e, principalmente, para assegurar o 

desenvolvimento embrionário inicial até o estágio de oito células (bovinos), período em 

que genoma embrionário é ativado e que a síntese de novas proteínas torna-se 

necessária (FERREIRA et al., 2009). Essa fase é denominada transição materno-

zigotica e a expressão de certos genes durante esse período determinara o sucesso da 

embriogênese nas etapas pré-implantação (MEIRELLES et al., 2004). 

Segundo Gottardi e Mingoti (2009), as pesquisas realizadas com o objetivo de 

aumentar a eficiência do desenvolvimento de oócitos cultivados in vitro têm recebido 

dois principais enfoques: a adição de substâncias promotoras de crescimento ao meio de 

maturação e a tentativa de simulação das condições intrafoliculares. O entendimento das 

particularidades da fisiologia, a adição de hormônios e os fatores de crescimento 

específicos nos meios de cultivo proporcionaram avanços na MIV em mamíferos 

(CHAVES et al., 2010). Mas as razões para as falhas dos oócitos de ruminantes em 

completar a meiose in vitro não foram totalmente determinadas. 

 

2.4. LÍQUIDO FOLICULAR 

 

O líquido folicular, também denominado de fluido folicular, é o líquido presente 

no antro folicular. É formado a partir da corrente sanguínea e da secreção das células 

somáticas no interior do folículo (FORTUNE, 2004; REVELLI et al., 2009), contém 

uma grande variedade de moléculas, incluindo proteínas e hormônios, fatores anti-

coagulantes, fatores de crescimento, açúcares, espécies reativas de oxigênio, eletrólitos 

entre outros (REVELLI et al., 2009). Este líquido banha o oócito e faz a mediação da 
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comunicação entre os vários tipos celulares presentes no folículo (HENNET; 

COMBELLES, 2012). 

Sabe-se que a composição do líquido folicular tem influencia na capacidade de 

desenvolvimento do oócito. Esta afirmativa baseia-se principalmente em alguns 

componentes do fluido folicular que têm significativa importância na diferenciação do 

oócito como: espécies reativas de oxigênio e antioxidantes, hormônios e metabólitos 

(HENNET; COMBELLES, 2012). O equilíbrio entre as espécies reativas de oxigênio 

(ROS) e os antioxidantes no fluido folicular é essencial, pois em níveis baixos, as ROS 

são importantes para as funções celulares e vias de sinalização; e, em níveis excessivos 

as ROS podem causar aberrações na organização dos microtúbulos, no alinhamento dos 

fusos cromossômicos da metáfase II em oócitos de camundongos in vitro (CHOI et al., 

2007), e inibir a maturação em oócitos de ratas (TAMURA et al., 2008). 

As concentrações de hormônios no líquido folicular influenciam a diferenciação 

do oócito direta (via ação genômica e não-genômica) e indiretamente (através de células 

somáticas dentro do folículo). Em humanos, os principais hormônios presentes no 

líquido folicular são FSH, LH, hormônio de crescimento (GH), gonadotrofina coriônica 

humana (hCG), progesterona e estradiol; e as concentrações elevadas de hCG, FSH e 

LH parecem beneficiar a maturação de oócitos e correlacionam-se com uma elevada 

probabilidade de fertilização (HENNET; COMBELLES, 2012). Altos níveis de 

estradiol, especialmente em relação aos níveis de andrógenos também estão associados 

com alta qualidade de oócitos e folículos saudáveis (REVELLI et al., 2009). 

Os metabólitos presentes no líquido folicular se acumulam dentro do oócito e 

fornecem os componentes intracelulares necessários para a diferenciação oocitária, entre 

esse metabólitos estão os aminoácidos, os lipídios, os nucleotídeos e outras pequenas 

moléculas, os quais são oriundas tanto do soro como da atividade metabólica das células 

somáticas foliculares (HENNET; COMBELLES, 2012).  

De acordo com Bender et. al. (2010) a composição dos metabolitos do fluido 

folicular de vacas é significativamente diferente quando comparado com o líquido 

folicular das novilhas, e também quando comparada entre folículos subordinados e o 

dominante. Em seus estudos pelo menos 37 ácidos graxos já foram identificados no 

fluido folicular dos bovinos e estão entre os mais abundantes o ácido linoleico, ácido 

oleico, ácido esteárico e ácido palmítico. Sinclair et. al. (2008) observaram diferenças 

significativas nas concentrações de ácidos graxos saturados em oócitos competentes e 

degenerados.  
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Quando comparado o perfil de ácidos graxos entre o soro e o fluido folicular, 

observou-se que a composição do fluido folicular é única, e que não é um simples 

reflexo do perfil desses componentes no soro (BENDER et al.,2010). O líquido folicular 

e o soro sanguíneo também possuem concentrações distintas com relação aos 

aminoácidos, pois, a maioria dos os aminoácidos essenciais e não essenciais apresentam 

concentrações mais baixas no líquido folicular de folículos pré-ovulatórios do que no 

plasma, com a exceção do glutamato, que a concentração é três vezes mais elevada no 

líquido folicular do que no plasma (JOZWIK et al., 2006). 

Os três tipos de células somáticas presentes no ambiente folicular, ou seja, as 

células da granulosa, as células da teca e as células do cumulus também influenciam nas 

concentrações do líquido folicular, pois secretam uma variedade de moléculas que 

incluem proteínas e fatores de crescimento, os quais têm efeitos sob o oócito, na 

regulação e na retomada da meiose (HENNET; COMBELES, 2012). A composição do 

fluido folicular é um possível e importante indicativo de qualidade oocitária e 

embrionária, pois reflete todo o metabolismo folicular e contém moléculas reguladoras 

que são cruciais para o sucesso da maturação dos oócitos (WALLACE et al., 2012).  

A análise do ambiente folicular é um passo lógico no desenvolvimento de 

métodos não invasivos para a seleção de oócitos e embriões. Como o fluido folicular é 

um subproduto da recuperação de oócitos, na rotina, torna-se a amostra ideal para esses 

estudos. A identificação de biomarcadores e explicações plausíveis para as alterações na 

composição de metabólitos irão possibilitar a identificação e a padronização de um 

método não invasivo de qualidade oocitária (WALLACE et al., 2012). 

 

 

2.5. OS LIPÍDIOS NO DESENVOLVIMENTO E NA QUALIDADE 

OOCITÁRIA 

 

Os lipídios desempenham um papel essencial na estrutura e na organização 

celular, nos eventos de sinalização e tráfico, e na triagem de macromoléculas (BOU 

KHALIL et. al., 2010), ou seja, participam ativamente das alterações do oócito durante 

o seu desenvolvimento. Participação esta que pode ser observada através do aumento do 

número de gotas lipídicas quando a dominância folicular é estabelecida (GORDON, 

1994) e também pela contínua deposição lipídica no momento da maturação final 

(HYTTEL, 1997).  
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Durante o crescimento e a maturação oocitária, os lipídios do fluido folicular 

acumulam dentro do oócito e constituem uma reserva para o desenvolvimento 

embrionário futuro (HAGGARTY et al., 2006). Na maturação, os lipídios podem ser 

usados como uma fonte de energia, pois, a atividade da enzima lipase permanece 

constante (CETICA et. al., 2002) e os estoques de triglicérides e colesterol são 

reduzidos (FERGUSON; LEESE, 1999; KIM et. al., 2001). Da mesma forma, durante a 

fertilização, pois, os estoques de lipídios são reduzidos do momento da fertilização até a 

formação do embrião de duas células (FERGUSON; LEESE, 1999).  

De acordo com Bender et a. (2010), estudos com gametas e embriões de 

mamíferos provaram que o teor de lipídios tem capacidade de influenciar a maturação 

oocitária, fertilidade e o desenvolvimento embrionário in vitro. Além disso, os lipídios 

juntamente com os ácidos graxos são contribuintes essenciais para a integridade 

estrutural, funcional e metabólica do embrião pré-implantação (BENDER et al., 2010).  

Em oócitos bovinos, suínos e ovinos, os ácidos graxos (FA –“fatty acids”) 

predominantemente encontrados foram os ácidos palmítico, esteárico e oléico, suas 

proporções variaram entre as espécies e diferenças espécies-específicas também foram 

observadas para ácidos graxos polisaturados (MCEVOY et al., 2000). O ácido palmítico 

foi o FA mais abundante em todos os oócitos bovinos, ácido oléico foi o segundo tipo 

mais comum em oócitos de melhor qualidade e ácido esteárico foi o segundo mais 

comum em oócitos classificados como sendo de qualidade inferior (KIM et al., 2001).  

Em seus estudos, Marei et al. (2010) observou que as concentrações de ácido 

linoleico diminuem à medida que o tamanho do folículo aumenta e a exposição 

experimental, de COC’s a este ácido graxo inibiu a expansão das células do cumulus e 

diminuiu do número de oócitos em metafase II. Mas, seus efeitos foram dose-

dependentes e provocaram pequenas alterações em mecanismos moleculares que 

regulam a maturação do oócito (MAREI et al., 2010). Segundo Bender et. al. (2010) a 

concentração de 11 ácidos graxos no fluido folicular dos folículos subordinados foram 

significantemente menores quando comparadas com o folículo dominante, entre eles 

ácido linolênico, ácido araquidônico, ácido eicosatrienoico. 

Os triglicerídeos (TAG) são a principal classe lipídica presente no citoplasma 

das células de mamífero como gotículas lipídicas e constituem uma fonte de energia 

para oócitos e embriões (STURMEY et al., 2009). Ferreira et. al. (2012) verificaram 

através do perfil dos TAG que eles estão pouco presentes no oócitos imaturos, mas 

aumentam em quantidade nos oócitos maturados e aparecem claramente nos embriões. 
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Os fosfolípidos (PL) são os mais abundantes nas membranas das células eucarióticas, e 

o seu papel na criopreservação bem sucedida permanece pouco compreendido (VAN 

MEER; VOELKER; FEIGENSON, 2008). 

O conhecimento da composição lipídica do líquido folicular é importante devido 

a sua influência na maturação e no potencial de desenvolvimento do oócito e do 

embrião (SOUZA, 2003). Há evidências de que os níveis de gotículas lipídicas 

citoplasmáticas estão associadas à redução sobrevivência embrionária pós-

criopreservação (SUDANO et al., 2012). A lipidômica, o estudo em larga escala de 

lípidos celulares, é uma alternativa, pois, é um campo de pesquisa relativamente recente 

e promissor, e é caracteriazado por avanços rápidos e tecnológicos pois, permite o 

reconhecimento e a análise detalhada dessas moléculas (FAHY et. al., 2011). 

 

2.6. ATIVAÇÃO PARTENOGENÉTICA 

 

O oocito possui o poder de programar seu núcleo e começar o desenvolvimento 

embrionário, algumas vezes mesmo sem a participação do espermatozóide, como na 

ativação partenogenética (PALMA et. al., 2012). A partenogênese é definida como a 

produção de um embrião, com ou sem o eventual desenvolvimento de um indivíduo, a 

partir de um gameta feminino sem a contribuição do gameta masculino (BEATTY, 

1957).  

Após a ovulação, os oócitos bovinos, têm um curto período de tempo para serem 

ativados, seja pelo espermatozóide, que é o ativador natural do oócito ou artificialmente, 

pela ativação partenogenética (KUPKER et al., 1998). Assim que acontece a fusão do 

espermatozóide com o oócito, na ativação natural, ocorre uma cascata de eventos que 

culminam com a formação do IP3 (inositol trifosfato) que desempenha a função de 

estimular a liberação de Ca+2 no interior do oócito (HAJNÓCZKY et al., 2003). Com 

as oscilações intracelulares de Ca+2 iniciam-se eventos no interior dos oócitos que são 

imprescindíveis para o posterior desenvolvimento embrionário, como por exemplo, a 

diminuição do MPF (fator promotor da maturação) (KIKUCHI et al., 2000). O 

significado biológico dessas oscilações não é bem conhecido, mas sabe-se que os íons 

Ca+2 estão envolvidos na exocitose dos grânulos corticais e no controle da progressão 

do ciclo celular (KLINE e KLINE, 1990; MIYAZAKI, 1990; GRUPEN et al., 2002).  
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É possível induzir essa ativação, in vitro, aumentando os níveis intracelulares de 

cálcio através de agentes físicos, como eletrochoques, injeção intracelular de CaCl2 ou 

através de agentes químicos, como ionomicina, etanol, ciclohexamida, estrôncio e 6-

dimetilaminopurina (NUSSBAUM; PRATHER, 1995). O envelhecimento do oócito 

facilita a resposta à ativação, mas compromete o desenvolvimento embrionário, pois, 

além da diminuição do fator promotor de metáfase, ocorre degradação da reserva de 

mRNA e proteínas maternas (COLLAS et al., 1993;1995; ALBERTINI, 2003). Um 

único estímulo pode ser capaz de inativar o MPF, o que implica na retomada da meiose, 

extrusão do segundo corpúsculo polar e formação dos pró-núcleos (PORCIUNCULA, 

2007).  

Existem diversas limitações no processo de indução da ativação, como a 

dependência do tempo de maturação, idade dos oócitos (BARNES et al., 1993) e 

estímulos insuficientes. Por exemplo, quando o estímulo é insuficiente, não ocorre 

inativação da proteína kinase ativada por mitógeno e os níveis de MPF são 

restabelecidos (KIKUCHI et al., 2000), consequentemente, os eventos posteriores, 

como recrutamento de mRNA, formação de pró-núcleo, síntese de DNA e clivagem não 

ocorrem de maneira coordenada (MÉO, 2004). 

A ativação partenogenética é uma valiosa ferramenta laboratorial para avaliar o 

real potencial de desenvolvimento do oócito até o estágio de blastocisto, pois não há 

interferência de fatores ligados ao espermatozoide (DE SOUSA et al., 2002; LIU; 

AOKI, 2002). 

 

2.7. CULTIVO OOCITÁRIO E EMBRIONÁRIO INDIVIDUAL 

 

Na rotina de produção de embriões in vitro (PIV), tanto experimentalmente 

como comercialmente, o cultivo de oócitos e embriões é feito em grupos 

(GOOVAERTS et al., 2009). Embriões pré-implantação cultivados em grupos possuem 

melhores taxas de desenvolvimento (GOOVAERTS et al., 2010) por, principalmente, 

duas razões: ausência de estimulação autócrina e parácrina por oócitos ou embriões 

vizinhos comprometendo a capacidade de desenvolvimento (MATOBA; FAIR; 

LONERGAN, 2010); e a manipulação, de oócitos e embriões, individualmente é 

trabalhosa e demorada. 

A produção e o cultivo individual possuem vantagens que incluem a capacidade 

de rastrear e monitorar os embriões individuais (estudos retrospectivos), coleta de dados 
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mais específicos com parâmetros adicionais, melhor avaliação embrionária individual 

para o sucesso da implantação, avaliação e monitoramento do secretoma de oócitos ou 

embriões individuais, estudos de biomarcadores de viabilidade e qualidade entre outros 

(KRISHER; WHEELER, 2009). 

Alternativas como a Cell-Tak, WOW (Well-of-the-Well) ou sistemas de cultura 

de malha oferecem a vantagem de melhores resultados quando comparados aos sistemas 

tradicionais, permitindo o isolamento e, por conseguinte, a identificação de oócitos e 

embriões individuais durante todo o período de desenvolvimento (MATOBA; FAIR; 

LONERGAN, 2010). A dissecção do folículo e a cultura individual em Cell-Tak não 

afetam a taxa de clivagem ou a taxa de formação de blastocistos (MATOBA et al., 

2013) 

Outros protocolos têm sido testados, entre eles a co-cultura com células do 

cumulus que pode aumentar a produção de blastocistos, por neutralizar os efeitos 

negativos do cultivo individual, atingindo taxas semelhantes às obtidas em culturas em 

grupo, mas é igualmente importante otimizar também a maturação oocitária e a 

fertilização individual (GOOVAERTS et al., 2009). Em co-cultura com células do 

cumulus, 24% blastocistos foram obtidos com protocolo de produção completamente 

individual (maturação, fertilização e cultura), a qualidade do embrião e os perfis de 

expressão gênica não diferem entre os embriões produzidos em grupos e 

individualmente (GOOVAERTS et al., 2011). Segundo Govaerts et al. (2012) quando 

desenvolvimento a blastocisto precisa ser isolado, a utilização de células do cumulus é 

um método eficiente e robusto e proporciona boas taxas de blastocistos.  

Para melhorar o desenvolvimento individual, foram testadas modificações nos 

meios de cultura (progesterona, soro fetal bovino (SFB), albumina sérica bovina 

(BSA)), composição da atmosfera de gás, tamanho de gota, volume e área sob óleo, e, 

também modificações do ambiente físico (GOOVAERTS et al., 2012) pois, a 

otimização da produção in vitro individual de embriões é interessante para revelar mais 

informações sobre os requisitos necessários ao oócito e ao embrião para expressarem 

sua capacidade ao desenvolvimento (GOOVAERTS et al.,2010). 
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2.8. EPECTROMETRIA DE MASSAS (MS) E LIPIDÔMICA 

 

O espectrômetro de massas (MS) é um instrumento que sujeita moléculas a um 

feixe de elétrons de alta energia; possui cinco compartimentos: unidade de entrada da 

amostra, fonte de ionização, analisador de massa, detector e sistema de dados. Seu 

produto final é o espectro de massa – um gráfico do número de íons detectados como 

uma função da razão m/z (PAVIA et. al. 2010). O espectrômetro de massa pode ser 

usado, também, em modo de verificação (MS) para proporcionar informações sobre 

massas moleculares precursoras dentro de uma gama especificada de massa. A análise 

em conjunto (MS / MS) fornece informações complementares e em maior número 

(HARKEWICZ; DENNIS, 2011).  

Através da espectrometria de massas é possível determinar a massa molecular e 

quantificar biomoléculas como proteínas, carboidratos, lipídeos e oligonucleotídeos; 

com sua utilização, incríveis avanços nos estudos biológicos foram observados nas 

áreas de genômica, transcriptômica, metabolômica, proteômica e lipidômica 

(FERREIRA et al.,2009). De todas as moléculas contidas no metabolismo, os lipídios 

representam o maior subgrupo existente nas células e tecidos.  

Conhecida como lipidômica, uma parte dominante da metabolômica, é a análise 

e caracterização global, tanto espacial e temporal, da estrutura e da função lipídica 

dentro de um sistema vivo (HARKEWICZ; DENNIS, 2011). As vias lipídicas 

desempenham papéis biológicos fundamentais dos mamíferos em embriologia pré-

implantacional, controlando vias de desenvolvimento precoce em termos de destino e 

diferenciação celular (IKONOMOV et al., 2011), também em gametas e embriões de 

mamíferos onde  a composição de ácidos graxos influencia diretamente na maturação 

oocitária, na fertilidade e no desenvolvimento embrionário in vitro (KIM et. al., 2001). 

A análise dos lípidos constitui um desafio constante devido à grande quantidade 

e diversidade estrutural. Estima-se que o número teórico de isoformas distintas lipídicas 

é cerca de 200.000 (ORESIC, HANNINEN, E VIDAL-PUIG, 2008; YETUKURI et al, 

2008). A espectrometria de massas oferece uma alta sensibilidade e representa uma 

solução para a caracterização dos perfis lipídicos em uma célula ou organismo 

(MURPHY et al., 2005). A MS tem feito significativo avanço em lipidômica e, várias 

formas de ionização podem ser utilizadas dependendo do objetivo e dos lipídios a serem 

detectados (PAVIA et al.,2010).  
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Na biotecnologia da reprodução a espectrometria tem sido amplamente aplicada, 

como por exemplo, no controle e qualidade de meios utilizados na produção in vitro de 

embriões (PIVE), em lipidoma de oócitos e de embriões e em estudos de composição de 

soro fetal bovino (FERREIRA et a., 2009) pois, conhecer a composição lipídica de 

meios de cultivo, do líquido folicular, dos oócitos e dos embriões será um grande 

avanço para entender as diferenças nos índices de desenvolvimento in vivo e in vitro, 

tanto oocitário como embrionário.  

A espectrometria de massa, em geral, é a técnica de escolha para caracterizar 

estruturas lipídicas, quantificar lipídios abundantes em misturas complexas e também 

identificar determinados lipídios-alvo, presentes em baixas concentrações, que são 

gerados pelo metabolismo celular. A compreensão e identificação dos componentes 

lipídicos dentro e fora da célula vai melhorar o entendimento da biologia celular e da 

natureza integrada de lipídios, proteínas e genes nos processos bioquímicos (MURPHY 

et al., 2005). 
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3. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Legenda:  

Foram utilizados 04 (quatro) ovários por rotina, e de cada um deles selecionados 5 

(cinco) folículos, com diâmetro entre 3 e 6mm. Os ovários e folículos foram 

identificados e os oócitos foram classificados e colocados em maturação in vitro pelo 

período de 26 horas, os quais foram desnudados e avaliados quanto à presença do 

primeiro corpúsculo polar com 19 horas de maturação. O líquido folicular foi coletado e 

em seguida centrifugado (600g por 8 minutos) para separação dos componentes 

celulares e do líquido folicular. Foram estocados o líquido folicular, a parede folicular, o 
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pellet celular e os blastocistos produzidos, fixados em paraformoldeído 4% e/ou 

congelados. Os oócitos, maturados ou não, foram submetidos à ativação 

partenogenética, individualmente. Após ativação os partenotos foram cultivados, 

individualmente, em meio SOF por 8 dias. Sendo a taxa clivagem avaliada no terceiro 

dia (D3) após ativação e a taxa de blastocistos no sétimo e oitavo dia após ativação (D7 

e D8). Reconhecido o potencial individual de cada oócito, as amostras armazenadas de 

líquido folicular e de células do folículo foram separados em grupos relacionados com o 

estágio em que o desenvolvimento oocitário foi interrompido – Não Clivados, Clivados 

e Blastocistos. Os líquidos foliculares e as células analisadas foram submetidos a 

protocolo de extração de lipídios e as análises foram feitas por espectrometria de 

massas, MALDI ou LC-MS/MS. 
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4. MATERIAL E METÓDOS 

 

 Os reagentes e meios de cultivo utilizados foram adquiridos da Sigma-Aldrich 

Chemical Company (St. Louis, MO, USA) quando não for o caso, será informada a 

origem. Os experimentos foram desenvolvidos de acordo com o International Guiding 

Principles for Biomedical Research Involving Animals (Society for the Study of 

Reproduction). 

 

4.1. Local do experimento 

 

O experimento foi realizado no Laboratório de Morfofisiologia Molecular e 

Desenvolvimento (LMMD) no Departamento de Ciências Básicas da Faculdade de 

Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo – Campus de 

Pirassununga. As aplicações e avaliações da técnica para determinar o perfil lipídico 

foram desenvolvidas em colaboração com Dr. Edson Guimarães Lo Turco 

(Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP), Prof. Dr. Carlos Alberto Labate 

(Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” - ESALQ) e Dra.Christina Ramires 

Ferreira (Purdue University). 

 

4.2. Coleta dos ovários, folículos e oócitos 

 

 Foram utilizados ovários de bovinos abatidos em frigoríficos na região de 

Pirassununga – SP. Os ovários foram transportados ao laboratório em garrafas térmicas 

com solução fisiológica estéril (NaCl 0,9%)  na temperatura de aproximadamente 26ºC, 

em intervalo de até 3 horas após o abate. 

 No laboratório os ovários foram lavados em solução fisiológica estéril e 

armazenados em Becker com a mesma solução. Por rotina, quatro ovários foram 

escolhidos aleatoriamente e de cada um deles cinco folículos, com diâmetro variando de 

3 a 6 mm, foram dissecados individualmente, com o objetivo de deixar a menor 

quantidade possível de tecido ovariano, utilizando tesoura e bisturi Os folículos, 

provenientes de um mesmo ovário, foram agrupados e colocados em placas de Petri (60 

mm), previamente numeradas, com solução salina estéril (NaCl 0,9%) até serem levados 

ao microscópio estereoscópico (Figura 1).. 
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Com agulhas 18-G os folículos foram ordenadamente rompidos e, assim que 

localizados, os oócitos foram classificados e transferidos (Figura 2), individualmente, 

para gotas de 20µl de meio para lavagem - Tissue Culture Medium-199 (TCM-199; 

GIBCO BRL) tamponado com HEPES e suplementado com 10% SFB, 0,2 mM de 

piruvato de sódio e 83,4 µg/ml de sulfato de amicacina. 

 A classificação dos oócitos foi feita de acordo com a quantidade de células do 

cumulus e a qualidade morfológica intracelular em Grau I (GI), Grau II (GII), Grau III 

(GIII) ou Grau IV (GIV). Oócitos foram considerados GI quando possuíam mais de 3 

camadas compactas de células do cumulus e citoplasma homogêneo, GII quando tinham 

de 2 a 3 camadas de células do cumulus compactas e citoplasma homogêneo, podendo 

apresentar granulações no citoplasma, GIII quando as células do cumulus  do oócito 

estavam expandidas, com citoplasma contraído, fragmentado ou apresentando vacúolos 

e GIV na ausência de células do cumulus e /ou degenerado. 

 Imediatamente após a identificação e separação do oócito, o líquido folicular 

(em média 15 µl) foi coletado e armazenado em tubos tipo eppendorf (0,6 ml), e 

posteriormente centrifugado a 600g por 8 minutos, para purificação, por separação do 

sobrenadante com pipeta automática. 

Ambos, líquido folicular e pellet de células foliculares foram armazenados em 

freezer -80ºC, para posterior análise. Após a coleta do líquido folicular a parede do 

folículo também foi armazenada em freezer-80ºC, em tubos tipo eppendorf (0,6 ou 0,2 

ml). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Fotomacrografias do procedimento de dissecção do folículo ovariano. 

Em (A) os instrumentos cirúrgicos utilizados, em (B) o folículo sendo separado 

do ovário, em (C) um folículo sendo dissecado e em (D) os folículos dissecados 

separados de acordo com o ovário de origem, em placa de Petri de 60mm. 
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4.3. Maturação in vitro (MIV) 

 

 Os oócitos foram individualmente maturados em gotas de 09 µl de meio de 

maturação, constituído por TCM-199 tamponado com Bicarbonato e suplementado com 

10% SFB, 0,2 mM de piruvato de sódio, 0,5 µg/ml de hormônio folículo estimulante - 

FSH (Folltropin-V; Bioniche Animal Health Belleville, Canada), 5µl/ml de gentamicina 

e 10µ l/ml de hormônio luteinizante- LH; sob óleo mineral, em incubadora a 38,5º C e 

atmosfera úmida de 5% CO2 em ar atmosférico. 

Após 19 horas de MIV, os oócitos foram desnudados individualmente em gotas 

de solução pré-aquecida - 20 minutos em estufa - de hialuronidase a 0,2% em tampão 

fosfato salino (PBS) livre de Ca
++

 e Mg
++ 

com auxílio de uma pipeta de Pasteur esticada 

manualmente sob lamparina. Os oócitos, sem células do cumulus, foram lavados em 

meio de maturação e colocados novamente em estufa em meio MIV até completarem 26 

horas de maturação. 

Figura 6. Sequência dos procedimentos após dissecação dos folículos ovariano. 

Fotomacrografias dos foliculos ovarianos, em (A) folículos sob esteromicroscópio; em 

(B)  utilização do paquímetro para determinação do diâmetro folicular e em (C) 

rompimento do folículo ovariano bovino  com utilização de agulhas 18G. 

Fotomicrografia do oócito bovino nota-se em (D) parte do folículo ovariano rompido. 
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Quando desnudos, os oócitos foram classificados em maturados ou não-

maturados, baseado na presença ou ausência, respectivamente, do primeiro corpúsculo 

polar (1º CP), que determina a chegada do oócito ao estágio de Metáfase II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Ativação Partenogenética 

 

Todos os oócitos foram ativados, independente de terem sido classificados como 

maturados ou não-maturados e lavados, individualmente, em três gotas de meio H199 

(TCM-199 com 25mM Hepes) suplementado com 0,5 mg/mL de albumina sérica 

bovina (BSA), 2µl/mL de piruvato e 5 µl/mL de gentamicina. Depois de lavados, a 

ativação foi feita com o meio citado acima com adição de 5 μM de ionomicina, por 5 

minutos. 

Após o período sob a ação da ionomicina, os oócitos foram lavados, 

individualmente, três vezes, em meio H199 saturado (TCM-199 com 25mM Hepes com 

30mg/mL de BSA, 2µl/mL de piruvato e 5 µl/mL de gentamicina), para remoção 

completa da ionomicina e posteriormente lavados, novamente três vezes, em meio de 

cultivo em fluido de oviduto sintético (SOF) suplementado com 5 mg/mL de BSA, 

2,5% SFB, 0,2 mM de piruvato, 10 mg/mL de gentamicina e 2 mM de 6-

dimetilaminopurina (6-DMAP), e então colocados em uma placa de Petri (35 mm) com 

Figura 7. Fotomicrografias de oócitos bovinos. Observa-se em (A) um oócito imaturo, em (B) 

oócito desnudo e em (C) oócito maturo. A seta aponta o primeiro corpúsculo polar 
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meio SOF com 6-DMAP, descrito acima, em gotas individuais de 9µl, em estufa a 38,5º 

C, 5%CO2 em ar atmosférico, por 3 horas. 

 

4.5. Cultivo embrionário in vitro 

 

Depois da ativação, os oócitos foram lavados, três vezes, em meio SOF 

suplementado com 5 mg/mL de BSA, 2,5% SFB, 0,2 mM de piruvato, 10 mg/mL de 

gentamicina e foram co-cultivados na presença de monocamada de céulas da granulosa, 

na mesma placa da maturação com meio renovado, em gotas de 9µl (1 oócito/gota) do 

meio SOF, cobertas por óleo mineral, em estufa com a temperatura de 38,5ºC em 

atmosfera úmida de 5% O2, 5% CO2 e 90% N2, por 8 dias. 

Os embriões foram avaliados no D2 pós-ativação quanto à clivagem e nos D7 e 

D8 pós-ativação quanto à capacidade de chegar ao estágio de blastocisto ou não. 

 

4.6. Preparação das amostras para a análise dos lipídios 

 

As amostras de líquido folicular e células do folículo foram separadas em três 

grupos de acordo com a capacidade de desenvolvimento dos oócitos. Se o oócito não 

tivesse capacidade para clivar, seu respectivo líquido folicular e/ou células do folículo 

seriam destinados ao grupo dos não clivados (NCLIV), o mesmo para líquido folicular e 

células do folículo do ambiente folicular de oócitos que clivaram mas não chegaram ao 

estágio de blastocisto (CLIV) e para  líquido folicular e células do folículo do 

microambiente folicular de oócitos que conseguiram se desenvolver até o estágio de 

blastocisto (BLAST). 

Foram feitos três experimentos, sendo dois utilizando equipamentos de 

espectrometria equipados com Matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) e 

um com Cromatografia líquida em conjunto com espectrometria de massas com 

aquisição de dados MS/MS independente (LC- MS/MS) chamado SWATH - AB Sciex. 

Portanto, o experimento 1 refere-se a análise do perfil lipídico do líquido 

folicular feito pela técnica de MALDI, o experimento 2 é o estudo do perfil lipídico das 

células do folículo ovariano através da técnica de MALDI e, o experimento 3 é a análise 

do perfil lipídico do líquido folicular utilizando a técnica LC-MS/MS. 
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4.6.1. Experimento 1 

 

A extração dos lipídios do líquido folicular foi realizada com 10µL de amostra, 

100µL de Metanol e 100µL de Clorofórmio, posteriormente colocada no vórtex por 1 

minuto, centrifugada a 16000g por 15 minutos e foi retirado 100µL do sobrenadante e 

seco em temperatura ambiente. Para este experimento a placa de MALDI foi preparada 

com 1µl de amostra, deixado em temperatura ambiente para secar, adicionou novamente 

1µl de amostra em cada splot depois que secaram novamente foi adicionado 1 uL de 

matrix 2,5-dihydroxybenzoic acid (Matrix DHB). 

 

4.6.2. Experimento 2 

 

Células provenientes do ambiente folicular foram utilizadas para a extração dos 

lipídios de acordo com o protocolo de Bligh and Dyer (Blight et al. 1959), mas antes da 

extração 50µL de água ultrapura foi adicionado às células e a mistura foi colocada 1 

minuto em vórtex, para promover a lise celular. Após a extração as amostras foram 

ressuspendidas em solução 90% (v:v) MEOH:Cloroformio. A placa de MALDI foi 

preparada com 1µl de amostra, deixado em temperatura ambiente para secar, adicionou 

novamente 1µl de amostra em cada splot depois que secaram novamente foi adicionado 

1 uL de matrix 2,5-dihydroxybenzoic acid, para análise. 

 

4.6.3. Experimento 3 

 

Lipídios foram extraídos do líquido folicular utilizando a solução: 10µL de 

amostra, 100µL de Metanol e 100µL de Clorofórmio. Posteriormente colocada no 

vórtex por 1 minuto, centrifugada a 16000g por 15 minutos. O sobrenadante, 

aproximadamente 100µL, foi retirado e deixado em temperatura ambiente até que o 

solvente evaporasse. Após a extração dos lipídios foi adicionado acetato de amônio nas 

amostras para a análise no modo positivo e ácido acético para a análise do modo 

negativo. 
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4.7. Obtenção do perfil lipídico 

 

Os experimentos para a obtenção do perfil lipídico foram realizados em 

diferentes laboratórios. Portanto, os equipamentos e as formas de obtenção dos dados 

foram distintas. As metodologias usadas serão descritas nos parágrafos a seguir. 

 

4.7.1. Experimento 1 

 

Esta primeira análise do perfil lipídico do líquido folicular foi feita em parceria 

com o Dr. Edson Guimarães Lo Turco na Universidade Federal de São Paulo - 

UNIFESP. Foram utilizadas 30 amostras, sendo 10 de cada grupo experimental - não 

clivados, clivados e blastocistos.  

Os espectros de massa das células do folículo foram adquiridos utilizando um 

equipamento MALDI AltoFlex da marca Bruker. Foi utilizado um Laser de 1000 Herts 

com uma potência de 50% foram realizados cinco seções de 500 tiros cada em modo 

manual durante 15 segundos. Os cromatogramas e espectros de massas gerados foram 

adquiridos pelo programa MassLynx 4.1 (Waters – Manchester, UK). Os dados serão 

processados através do software MarkerLynx XS Application Manager (Waters – 

Manchester, UK), no qual serão feitos os ajustes dos dados. 

 

4.7.2. Experimento 2 

 

Este experimento, do perfil lipídico das células do ambiente folicular, foi 

realizado em parceria com o laboratório do Prof. Dr. Carlos Alberto Labate na Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – ESALQ/USP. Foram utilizadas 7 amostras 

por grupo experimental (não clivados, clivados e blastocistos). 

Os espectros de massa das células do folículo foram adquiridos utilizando um 

equipamento MALDI da ABsciex, no modo de análise reflector positivo. A voltagem da 

fonte de ionização de 3400 kvolts no modo MS, sendo aplicado 1000 shots/spectrum no 

modo MS. A análise foi realizada no modo automático e a calibração realizada com 

padrão interno, CAL Mix1 (ABsciex). A faixa de aquisição foi de 700-1200 m/z. O 

programa utilizado para obter os resultados da espectrometria foi: o ABsciex Maldi 

Tof/Tof series explorer version 4.1.0) e o programa utilizado para fazer as análises dos 

conjuntos de dados foi o MarkerView. 
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4.7.3. Experimento 3 

 

Neste ultimo estudo dos lipídios do líquido folicular por LC-MS e MS/MS, foi 

desenvolvido em parceria com o Dr. Edson Guimarães Lo Turco na Universidade 

Federal de São Paulo - UNIFESP. Foram analisadas, no total, 30 amostras, 10 do grupo 

não clivados, 10 do grupo clivados e 10 do grupo dos blastocistos. 

O equipamento utilizado neste estudo foi AB Siex no modo reflector positivo e 

negativo, através da técnica de cromatografia líquida (LC) em conjunto com 

espectrometria de massas com aquisição de dados MS/MS independente chamado 

SWATH - AB Sciex. A faixa de detecção de íons foi de 200-1200 m/z. 

 

4.8. Análise estatística 

 

 As análises estatísticas foram feitas de forma comparativas entre 3 grupos 

experimentais: Não clivados (NCLIV), Clivados (CLIV) e Blastocistos (BLAST), 

utilizando os lipídios (m/z) e suas respectivas intensidades detectados pelo 

equipamento. 

Foi utilizado o website MetaboAnalyst para as análises dos conjuntos de dados. 

Primeiramente foram feitas dois métodos de análise multifatorial: a análise do 

componente principal (PCA) e a análise discriminatória parcial dos quadrados mínimos 

(PLS-DA), de acordo com os resultados obtidos por essas duas primeiras análises, 

foram feitos testes de análise de variância (ANOVA) e posteriormente, quando 

necessário, o teste t ou teste de Fisher. A importância da variável na projeção (VIP) foi 

utilizada para identificar os íons que tiveram maior efeito discriminatório entre os 

grupos em cada comparação.  

Após a estatística, os íons provenientes do experimento 1 e 2 foram identificados 

no banco de dados online, através do m/z detectado pelo equipamento. O banco de 

dados utilizados foi o METLIN: Metabolite and Tandem MS Database 

(http://metlin.scripps.edu/index.php).

http://metlin.scripps.edu/index.php
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Produção in vitro de blastocistos 

O desenvolvimento embrionário até o estágio de blastocisto foi necessário para 

conhecer o potencial de desenvolvimento dos oócitos e separar os grupos deste estudo. 

A produção de embriões partenotos foi feita mediante ativação partenogenética em 

sistema individual que teve início desde a maturação até o cultivo. No total foram 

realizadas 11 (onze) rotinas de produção de embriões. Do total de oócitos coletados, 

29,31% desenvolveram até o estágio de blastocisto. Visando garantir que o 

desenvolvimento atingido tenha forte relação com o potencial do oócito e não com a 

metodologia do cultivo individual, rotinas com taxa de produção de blastocistos (% 

clivados) inferior a 35%, não foram utilizados no experimento. O número de oócitos por 

rotina e as taxas de produção são demonstradas a segui na tabela 1. Durante as rotinas o 

desenvolvimento embrionário foi avaliado duas vezes, a primeira vez quanto a clivagem 

(positiva ou negativa) no terceiro dia após a ativação partenogenética e a segunda vez 

quanto à capacidade de desenvolver até o estágio de blastocisto (blastocisto ou não) no 

sétimo e/ou oitavo dia após a ativação (figura 4). A partir das amostras coletadas foram 

feitos os três experimentos que constam nesta dissertação.  

 

Tabela 1. Produção individual de embriões partenotos, em sistema de co-cultivo com 

células do cumulus; clivagem (48 h – D2) e blastocistos (D7 e D8). 

Rotina Nº de 

oócitos 

Nº de 

Clivados 
Clivados (%) Nº de 

Blastocistos 

Blastocistos 

(% oócitos) 
Blastocistos 

(% clivados) 

1 16 10 62 6 37 60 

2 16 9 56 5 31 55 

4 19 11 57 5 26 45 

6 21 15 71 7 33 46 

7 18 11 61 4 22 36 

8 22 16 72 8 36 50 

9 23 17 74 7 30 41 

10 17 11 64 5 29 45 

11 22 11 50 4 18 36 

TOTAL 174 111 63,79 51 29,31 45,94 
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5.2. Análise do perfil lipídico 

As amostras coletadas de líquido folicular e de células do folículo foram 

analisadas por duas diferentes técnicas de espectrometria de massas, devido à 

disponibilidade do equipamento e afinidade de detecção. Foram utilizados neste projeto 

2 tipos de espectrometria de massas: o MALDI (Matrix-assisted laser 

desorption/ionization) e o LC-MS/MS (Cromatografia líquida em conjunto com 

espectrometria de massas com sistema de aquisição de dados MS/MS independente 

chamado SWATH - AB Sciex). 

 

5.2.1. Experimento 1: Perfil lipídico do líquido folicular - MALDI 

Para compreender o perfil lipídico do líquido folicular foram utilizadas 10 

amostras de cada grupo, através da técnica de MALDI. Foram identificados, no total, 

227 íons (picos (mz/rt)). A normalização dos dados foi realizada por intensidade 

relativa. As diferenças entre os grupos foram pontuais o que poderá ser notado nas 

diferentes técnicas de análises estatísticas utilizadas (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Fotomicrografias de embriões bovinos. Na foto (A) um embrião de duas 

células, em D2, dia da contagem dos clivados, e na foto (B) um embrião em D7, dia da 

contagem dos blastocistos. 
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Para o estudo dos dados obtidos e as comparações entre os três grupos 

experimentais foram utilizados dois métodos de análises multivariadas, o PCA e o PSL-

DA, posteriormente foi feita a ANOVA e para testar a hipótese de diferença entre os 

grupos, quando necessário, foi utilizado o teste t. Como pode ser observado na figura 6 

não houve uma separação satisfatória dos grupos, nem no PCA nem no PLS-DA. 

 

  

 

) 

 

 

 

 

Figura 5. Heatmaps mostrando no geral a distribuição dos lipídios dentro dos grupos experimentais, nas colunas diferentes 

lipídios (m/z) detectados pelo equipamento, nas linhas as amostras e as cores representam as intensidades. Dados foram 

agrupados de acordo com os grupos experimentais sendo o vermelho o grupo dos Blastocistos, o verde o grupo dos Clivados e 

em azul o grupo dos Não-clivados. Em (A) heatmap do MALDI do líquido folicular e em (B) o heatmap do MALDI das células 

do cumulus (exp. 2). 

B

a A

a 

Figura 6. Representação gráfica 3D entre os componentes principais 1, 2 e 3. Em (A) PCA e em (B) PLS-DA. Os triângulos 
representam as amostras, em vermelho o grupo dos blastocistos, em verde os clivados e em azul os não-clivados. 
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Figura 7.  Íons identificados pelo PLS-DA como importantes para a 

separação dos grupos. As caixas coloridas a direita relacionam as 

concentrações dos metabólitos selecionados em cada grupo experimental. 

Da esquerda para a direita blastocistos, clivados e não-clivados. 

Mesmo com a não separação dos grupos no PLS-DA os íons utilizados nessa 

análise, denominados Vip socores (figura 7) foram analisados. Um gráfico com esses 

lipídios (m/z) importantes e suas respectivas intensidades médias e desvio padrões está 

representado na figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8. Gráfico dos íons identificados como importantes pelo PLS-DA e suas respectivas intensidades de detecção 

e desvios padrões. 
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 Após a identificação dos lipídios importantes para o PSL-DA foi feito um teste t 

para constatar se haviam diferenças entre os grupos em algum desses lipídios. A tabela a 

seguir (tabela 2) apresenta os dois lipídios que foram estatisticamente diferentes entre os 

grupos experimentais, os valores de p encontrados e os grupos em que foram 

predominantes. 

 

Tabela 2. Lipídios do vip score do PLS-DA, do MALDI do líquido folicular, que 

apresentaram diferença significativa entre os grupos experimentais. 

Lipídios (m/z) Valor de p Grupos predominantes 

783,17 0,03 NCLIV e CLIV 

761,19 0,04 CLIV e BLAST 

 

Na ANOVA foram identificados 8 picos (mz/rt) estatisticamente diferentes entre 

os grupos estudados (tabela 3). Para conhecer a relevância dos íons foram criados 

gráficos das intensidades médias dos íons nos diferentes grupos (figura 9), nos quais é 

possível notar que os lipídios possuem frequências muito baixas, provavelmente fazem 

parte da linha de base dos espectros e que os desvios são muito altos. 

 

Tabela 3. Íons identificados com significância estatística pela análise de variância e 

posteriormente pelo teste t, no MALDI do líquido folicular bovino. 

Lipídios Valor de p Grupos predominantes 

921,63 0,02 NCLIV e CLIV 

923,99 0,04 NCLIV e CLIV 

1037,61 0,05 CLIV 

1113,92 0,01 CLIV e BLAST 

1135,31 0,01 CLIV 

1151,64 0,01 CLIV e BLAST 

1161,73 0,01 CLIV e BLAST 

1182,37 0,03 CLIV e BLAST 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Gráfico dos lipídios identificados na ANOVA. No eixo X os lipídios e no eixo Y a 

intensidade de detecção. 
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Os íons foram procurados no banco de dados METLIN com um erro de até 

50ppm para a identificação dos lipídios correspondentes. Os íons 921,63 m/z; 923,99 

m/z; 1037,61; 1113,92 m/z; 1151,64 m/z; 1161,73 m/z e 1182,37 m/z, nas condições de 

busca citadas, não foram identificados, apenas o íon 1135,31 m/z foi identificado, como 

ardeparin, o qual não é característico do tipo de análise (Matriz DHB + MALDI) e nem 

comumente encontrados em amostras como líquido folicular ou embriões. 

A correta e confiável identificação destes lipídios exige a fragmentação dos 

dados (MS/MS) ou correlação com estudos prévios que tenham feito fragmentação e a 

identificação desses íons. Na literatura, apenas 2 dos íons detectados pelo teste ANOVA 

já foram anteriormente fragmentados e identificados por MALDI, o 921,63 m/z e o 

923,99 m/z (tabela 4). 

Tabela 4. Identificação dos lipídios significativos no teste ANOVA do MALDI do 

líquido folicular, baseada em experimentos prévios com fragmentação na técnica 

MALDI. 

m/z 

detectados 

m/z 

descrito 
Lipídio Referência 

921,63 921,7 

921,74 

OOL ou LLS (54:4) + K 

TAG (16:0/20:3/18:1) + K 

Hayasaka et al., 2009 

Ferreira et al., 2010 

923,99 923,7 OOO ou SOL (54:3) + K Ferreira et al., 2010 
 

O – ácido oleico; L – acido linoleico; S – acido esteárico; TAG – triacilglicerídeo 

 

Foram feitos testes t comparando os grupos dois a dois, avaliando o potencial de 

chegar ao estágio de blastocisto (BLASTXNBLAST) e o potencial de clivagem 

(CLIVxNCLIV).  

Nas comparações entre BLASTXNBLAST 6 íons foram diferentes, mas 

apresentaram as mesmas características de quando comparados os três grupos, altos 

pesos moleculares (m/z) baixa frequências nos espectros, no máximo 2,5%, e nos testes 

PCA e PSL-DA não houve separação dos grupos.  

Quando comparados CLIVxNCLIV, 5 íons foram diferentes no teste t, apenas 

um teve boa intensidade e foi identificado em estudos prévios de MALDI com 

fragmentação, o 836,20 m/z (valor de p 0,04) que foi detectado por Fuchs et al. (2008) 

com o peso molecular de 836,6 m/z e identificado como PC 18:2/22:5 + H
+
 (Figura 10). 

Na comparação CLIVxNCLIV também não houve separação dos grupos no PCA e no 

PSL-DA. 
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Por fim, foi feita análise dos dados retirando outliers detectados, mas o resultado 

foi semelhante aos apresentados anteriormente. Uma alternativa, que será feita 

futuramente é considerar apenas lipídios já caracterizados por MALDI e refazer a 

estatística.  

 

5.2.2. Experimento 2: Perfil lipídico das células do folículo - MALDI 

Nas análises por MALDI das células do ambiente folicular bovino foram 

utilizadas 07 amostras por grupo, 516 íons (m/z) foram detectados. Como já ilustrado 

anteriormente através do heatmap e a seguir nos espectros (figura 11), os grupos 

experimentais não apresentaram diferenças muito evidentes, ou seja, o perfil lipídico 

dentro dos grupos experimentais é semelhante.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Lipídio estatisticamente diferente entre os grupos 

Clivados e Não Clivados que pôde ser identificado baseado na 

literatura como PC 18:2/22:5 + H+.
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No teste de variância 18 íons foram estatisticamente significativos. Nos gráficos 

da figura 12 é possível observar a intensidade de detecção desses íons e a forma como 

variaram entre os grupos. Alguns desses íons não puderam ser identificados nos 

espectros, pois possuem intensidade muito baixa e estão localizados no ruído, podemos 

observar também nos gráficos, através do desvio padrão, o quanto é grande a variação 

dos dados entre as amostras, dificultando sua interpretação.  

A maioria dos íons diferenciados na análise de variância quando buscados no 

banco de dados online gerou muitas possibilidades de lipídios e alguns compostos 

incomuns a esse tipo de amostras então, foi escolhido fazer a identificação desses 

lipídios apenas baseada em publicações prévias que fizeram a fragmentação de dados 

MALDI (tabela 5). 

 

 

 

A 

B 

C 

Figura 11. Espectros de dados MALDI-MS das células do folículo. Em (A) Não-Clivados, (B) Clivados e 

(C) Blastocistos. O eixo X corresponde aos íons detectados e o eixo Y mostra a intensidade relativa. 
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Figura 12. Gráficos de barras dos íons estatisticamente diferentes no teste ANOVA, com p < 0,05 de significância. Nos eixos x os 

grupos NCLIV, CLIV e BLAST, nesta ordem e no eixo Y a intensidade relativa (%). A barra de erros representa o desvio padrão dos 

grupos experimentais. 
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Tabela 5. Identificação dos íons detectados pelo teste ANOVA, nos dados do MALDI 

das células do folículo, com intensidade maior que 5%, em dados anteriores de MS/MS. 

m/z dados 
Grupo 

(valor de p) 

m/z 

descrita 
Fonte dos dados Lipídios 

909.5542 CLIV 

(0.01) 

909.6 

909.6 

Saraiva et al., 2009 

Schiller et al., 2003 

OOS, SSL (54:2) + Na
+ 

1-Palmityl-2-docosahexaenoyl-PC (Na+) 

925.5828 CLIV 

(0.04) 

925.7 Ferreira et al., 2010 OOS or SSL (54:2)+ K 

923.6035 CLIV 

(0.02) 

923.7 Ferreira et al., 2010 OOO or SOL (54:3)+ K 

 

Nas análises multivariadas, o PCA e PSL-DA não houve separação dos grupos 

(figura 13). Mesmo assim, os íons utilizados nessa análise, denominados Vip scores 

(figura 14) foram analisados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Íons identificados pelo PLS-DA como importantes. As 
caixas coloridas a direita relacionam as concentrações dos 

metabólitos selecionados em cada grupo experimental. Da 

esquerda para a direita blastocistos, clivados e não-clivados. 

Figura 13. Representação 3D do PLS-DA das células 

do folículo, entre os componentes principais 1, 2 e 3. 

Os triângulos representam as amostras, em vermelho os 

blastocistos, em verde os clivados e em azul os não 

clivados. 
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Dentre os lipídios identificados como importantes para o PLS-DA apenas um 

lipídio foi significativo biologicamente, o 1071,5984 m/z o qual não é característico 

desse tipo de análise e não pode ser identificado em banco de dados nem em trabalhos 

anteriores com fragmentação nas mesmas condições. O íon 1071,5983 foi 

significativamente mais intenso no grupo CLIV e BLAST. 

 

5.2.3. Experimento 3: Perfil lipídico do líquido folicular - LC-MS e MS/MS 

As amostras de líquido folicular bovino foram submetidas à LC-MS 

posteriormente MS/MS, ambas no modo positivo e negativo. Foram utilizadas dez 

amostras de cada grupo. No geral, foram identificados 978 lipídios diferentes nos dois 

modos de detecção.  

Apenas os lipídios detectados em 70% ou mais das amostras de pelo menos um 

dos grupos foi incluído, portanto, foram incluídos 177 lipídios, sendo 163 detectados no 

modo positivo e 14 no modo negativo. O diagrama de Venn (figura 15) mostra, em qual 

grupo, ou grupos, esses lipídios que serão estudados foram detectados e o quadro (figura 

16) identifica e localiza os lipídios contados no diagrama.  

O perfil lipídico do líquido folicular bovino obtido neste experimento mostrou 

ser composto por diversas classes lipídicas, com participação expressiva no modo 

positivo de triacilglicerídeos (TAG), fosfatidilcolinas (PC), esfingomielinas (SM), 

monoacildiacilglicerol (MADAG), N-Acilfosfatidiletanolaminas (NAPE) entre outros e 

no modo negativo a classe lipídica que prevaleceu foi a dos cardiolipinas (CL). 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Diagrama de Venn dos lipídios nos grupos experimentais. Sendo 15 nos 

NCLIV, 7 nos CLIV e 8 nos BLAST, 8 comuns entre NCLIV e CLIV, 5 entre CLIV e 

BLAST e 9 entre NCLIV e BLAST, e 125 comuns a todos os grupos estudados. 

Foram considerados lipídios presentes no grupo quando detectados em mais de 70% 

das amostras deste grupo. 
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Lipídios presentes em somente um dos grupos 

Não Clivados Clivados Blastocistos 

CL 68:8 (FA 18:1) 
CL 82:4 (FA 16:0) 

GlcdE 10:3 (-GlcdE) 

Hex2Cer 36:1;3+Na 

(LCB 18:1;2-H2O,LCB 18:0;3-2H2O) 
LPC 30:0+Na (PC) 

LPC 30:1 (PC) 

MADAG 54:9+NH4 (-FA 18:1 (NH4)) 
PC 36:0 (LPC) 

SM 32:2;3 (SM) 

SM 44:4;2 (SM) 

TAG 38:2+NH4 (-FA 18:2 (NH4)) 
TAG 40:3+NH4 (-FA 16:2 (NH4)) 

TAG 54:5+NH4 (-FA 15:2 (NH4)) 

TAG 58:5+NH4 (-FA 17:2 (NH4)) 
TAG 58:5+NH4 (-FA 17:3 (NH4)) 

GM2 36:2;3 (LCB 18:0;2-H2O) 
GT2 26:4;3 (LCB 18:0;2-H2O) 

NAPE 50:4+NH4 (-FA 17:3 (NH4)) 

PC 32:3 (LPC) 

SM 38:2;4 (SM) 
SM 40:4;3 (SM) 

TAG 54:6+NH4 (-FA 15:3 (NH4)) 

PIP3 34:2 (FA 18:2) 
SM 38:4;3 (SM) 

SM 30:3;4 (SM) 

MADAG 38:3+NH4 (-FA 13:2 (NH4)) 

NAPE 56:3+NH4 (-FA 17:0 (NH4)) 
PE 36:5+Li (-PE) 

NAPE 58:6+NH4 (-FA 17:0 (NH4)) 

NAPE 58:6+NH4 (-FA 19:0 (NH4)) 

Lipídios presentes em dois grupos 

Não clivados e clivados Clivados e Blastocistos Não Clivados e Blastocistos 

DGDG 34:6+NH4 (-FA 17:3 (NH4)) 
PC 32:5+Na (LPC) 

PC 34:5+Na (LPC) 

PC 36:1+AcO (FA 18:1) 
PC 38:2 (LPC) 

SM 38:1;4 (SM) 

TAG 42:4+NH4 (-FA 18:3 (NH4)) 

TAG 66:3+NH4 (-FA 17:1 (NH4)) 

CL 86:7 (FA 18:0) 
NAPE 50:3+NH4 (-FA 17:3 (NH4)) 

NAPE 56:6+NH4 (-FA 17:0 (NH4)) 

PC 32:2 (LPC) 
SM 40:3;2 (SM) 

CL 76:14 (FA 18:1) 
CL 82:1 (FA 16:0) 

LPC 12:4 (PC 104) 

MADAG 50:8+NH4 (-FA 24:0 (NH4)) 
PC 36:6+Na (PC) 

SM 36:1;3 (SM) 

TAG 38:2+NH4 (-FA 14:2 (NH4)) 

TAG 40:4+NH4 (-FA 16:3 (NH4)) 
TAG 54:5+NH4 (-FA 13:2 (NH4)) 

Lipídios presentes nos três grupos 

CE 14:0+NH4 (Chol) 

CE 16:0+NH4 (Chol) 
CE 16:1+NH4 (Chol) 

CE 18:2+NH4 (Chol,-FA 18:2 (NH4)) 

CE 18:3+NH4 (Chol,-FA 18:3 (NH4)) 
CE 20:3+NH4 (-FA 20:3 (NH4),Chol) 

CE 20:4+NH4 (-FA 20:4 (NH4),Chol) 

CE 20:5+NH4 (Chol,-FA 20:5 (NH4)) 
CL 64:6 (FA 16:0) 

CL 68:6 (FA 18:0) 

CL 76:13 (FA 18:1) 

CL 82:2 (FA 16:0) 
CL 82:3 (FA 16:0) 

CL 86:7 (FA 16:0) 

CL 86:7 (FA 18:1) 
CerP 40:2;3-H2O (LCB 18:0;2-H2O) 

DAG 38:1+NH4 (Chol,-FA 18:1 

(NH4)) 

GT3 42:2;3 (LCB 18:1;2-H2O,LCB 
18:0;3-2H2O) 

LPC 18:3 (PC 104) 

LPS 26:0 (-PS) 

PC 32:0 (PC) 

PC 32:0 (PC) 
PC 32:1 (LPC) 

PC 32:1 (PC) 

PC 32:2 (PC) 
PC 32:3 (PC) 

PC 32:5 (PC 104) 

PC 32:5+Na (PC) 
PC 34:0 (LPC) 

PC 34:0 (PC) 

PC 34:1 (LPC) 

PC 34:1 (PC 104) 
PC 34:1 (PC) 

PC 34:2 (LPC) 

PC 34:2 (PC) 
PC 34:3 (PC) 

PC 34:4 (PC) 

PC 34:4+Na (PC) 

PC 34:5 (PC) 
PC 34:5+Na (PC) 

PC 34:6+Na (PC) 

PC 36:0 (PC) 

PC 38:3+Na (PC) 

PE 36:0 (-PE) 
PE 36:1 (-PE) 

PE 36:2+Li (-PE) 

PS 28:0 (-PS) 
PS 36:2 (-PS) 

SM 28:1;2 (LCB 18:1;2-H2O,LCB 

18:0;3-2H2O) 
SM 32:3;4 (SM) 

SM 32:4;4 (SM) 

SM 34:2;3 (SM) 

SM 34:3;4 (SM) 
SM 36:0;4 (SM) 

SM 36:1;4 (SM) 

SM 36:2;4 (SM) 
SM 36:3;4 (SM) 

SM 38:1;3 (SM) 

SM 38:2;3 (SM) 

SM 38:3;4 (SM) 
SM 38:4;4 (SM) 

SM 40:2;3 (SM) 

SM 40:3;3 (SM) 
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M(IP)2C 30:2;2 (LCB 18:1;2-

H2O,LCB 18:0;3-2H2O) 

MADAG 40:3+NH4 (-FA 15:2 (NH4)) 
MADAG 40:4+NH4 (-FA 15:3 (NH4)) 

MADAG 40:4+NH4 (-FA 17:3 (NH4)) 

MADAG 42:3+NH4 (-FA 17:2 (NH4)) 

MADAG 42:3+NH4 (-FA 17:3 (NH4)) 
MADAG 46:4+NH4 (-FA 17:3 (NH4)) 

MADAG 48:4+NH4 (-FA 17:3 (NH4)) 

MADAG 50:4+NH4 (-FA 17:3 (NH4)) 
NAPE 40:1+NH4 (-NAPE (16:0 

NH4)) 

NAPE 56:1+NH4 (-FA 24:0 (NH4)) 
NAPE 56:4+NH4 (-FA 17:0 (NH4)) 

NAPE 58:4+NH4 (-FA 19:0 (NH4)) 

NAPE 58:9+NH4 (-FA 17:2 (NH4)) 

NAPE 58:9+NH4 (-FA 17:3 (NH4)) 
PC 30:0 (PC) 

PC 30:1 (PC) 

PC 30:2 (PC) 
PC 30:5+Na (PC) 

PC 32:0 (LPC) 

PC 36:0+Na (LPC) 

PC 36:0+Na (PC) 

PC 36:1 (LPC)  
PC 36:1 (PC) 

PC 36:1+Na (LPC) 

PC 36:1+Na (PC) 

PC 36:2 (LPC) 
PC 36:2 (PC) 

PC 36:2+Na (LPC) 

PC 36:2+Na (PC) 
PC 36:3 (LPC) 

PC 36:3 (PC) 

PC 36:3+Na (PC) 
PC 36:4 (LPC) 

PC 36:4 (PC) 

PC 36:5 (PC) 

PC 36:5+Na (PC) 
PC 36:6 (PC) 

PC 38:1 (PC) 

PC 38:1+Na (PC) 
PC 38:2 (PC) 

PC 38:2+Na (PC) 

SM 40:3;4 (SM) 

SM 40:4;4 (SM)  

SM 42:3;2 (SM) 
SM 42:4;2 (SM) 

TAG 42:3+NH4 (-FA 17:3 (NH4)) 

TAG 42:3+NH4 (-FA 18:2 (NH4)) 

TAG 46:0+NH4 (-FA 17:0 (NH4)) 
TAG 46:3+NH4 (-FA 17:3 (NH4)) 

TAG 48:6+NH4 (-FA 17:3 (NH4)) 

TAG 54:3+NH4 (-FA 17:3 (NH4)) 
TAG 54:3+NH4 (-FA 18:1 (NH4)) 

TAG 56:5+NH4 (-FA 15:2 (NH4)) 

TAG 56:6+NH4 (-FA 15:3 (NH4)) 
TAG 56:6+NH4 (-FA 17:3 (NH4)) 

TAG 58:10+NH4 (-FA 17:3 (NH4)) 

TAG 58:6+NH4 (-FA 17:3 (NH4)) 

TAG 58:7+NH4 (-FA 17:3 (NH4)) 
TAG 60:7+NH4 (-FA 17:3 (NH4)) 

TAG 60:8+NH4 (-FA 17:3 (NH4)) 

TAG 66:3+NH4 (-FA 17:2 (NH4)) 
TAG 66:4+NH4 (-FA 17:3 (NH4)) 

Figura 16. Quadro para identificação dos lipídios representados numericamente no diagrama de Venn. 

 

Os espectros representativos dos líquidos foliculares referentes aos três grupos 

experimentais, não-clivados, clivados e blastocistos estão ilustrados a seguir, nos modos 

positivo (figura 17) e negativo (figura 18). Algumas discretas diferenças entre os grupos 

podem ser observada. Nota-se também a maior quantidade de lipídios detectados no 

modo positivo em comparação com o modo negativo. 
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Figura 17. Espectros de LC-MS do líquido folicular bovino no modo de detecção positivo. (A) Não-clivados, (B) clivados (C) blastocistos.  

A 

B

A 

C

A 
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Figura 18. Espectros de LC-MS de líquido follicular bovino em modo negativo. (A) amostra do grupo Não-clivados, (B) amostra do grupo Clivados (C) 

amostra do grupo Blastocistos. 
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B

A 

C
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No modo negativo (MS/MS), para entender e detectar as diferenças nos perfis 

lipídios do líquido folicular, análises estatísticas multivariadas, como PCA e PLS-DA 

seguidas por ANOVA e testes t foram feitas. A separação dos grupos experimentais não 

foi satisfatória na análise do PCA, no PLS-DA os grupos foram discretamente separados 

(figura 19). Os 10 íons importantes para o PLS-DA, estão identificados na figura 20 e 

na tabela 6 com suas respectivas massa/carga e a intensidade média de detecção dentro 

dos grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Representação do PLS-DA modo negativo. Os triângulos 

representam as amostras, sendo os vermelhos do grupo BLAST, os verdes do 

CLIV e os azuis do NCLIV. A no modo positivo e B no modo negativo. 

Figura 20. Íons identificados pelo PLS-DA como importantes. As caixas 

coloridas à direita indicam as concentrações dos lipídios em cada grupo 

experimental. Da esquerda para a direita blastocistos, clivados e não-

clivados. 
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Tabela 6. Os 15 lipídios mais importantes de acordo com o PSL-DA, modo negativo 

LC-MS/MS.  

Lipídios m/z Grupos Valor de p 

CL 64:6 (FA 16:0) 669.4 (255.2) CLIV e BLAST 0,04 

PC 36:1+AcO (FA 18:1) 846.6 (281.2) NCLIV e CLIV 0,02 

PC 36:1+AcO (FA 18:0) 846.6 (283.3) NCLIV e CLIV 0,04 

CL 76:13 (FA 18:1) 746.7 (281.2) NCLIV e CLIV 0,04 

CL 68:6 (FA 18:0) 697.5 (283.3) CLIV e BLAST 0,02 

PIP3 34:2 (FA 18:2) 535.9 (279.2) Todos - 

CL 84:15 (FA 18:2) 800.7 (279.2) NCLIV e CLIV 0,04 

PIP3 34:2 (FA 16:0) 535.9 (255.2) Todos - 

CL 86:7 (FA 18:0) 822.8 (283.3) Todos - 

CL 82:4 (FA 16:0) 797.7 (255.2) NCLIV e BLAST 0,04 

CL 86:7 (FA 16:0) 822.8 (255.2) Todos - 

NAPE 42:0+AcO (FA 18:0) 904.8 (283.3) Todos - 

PC 34:2+AcO (FA 18:2) 816.6 (279.2) Todos - 

PC 34:2+AcO (FA 16:0) 816.6 (255.2) Todos - 

CL 86:8 (FA 16:0) 821.8 (255.2) Todos - 

 

 

 A maneira como os lipídios variam dentro dos grupos, o valor do desvio padrão 

e sua intensidade de detecção são importantes para avaliar a relevância biológica destes 

íons identificados pelos testes estatísticos. Esses dados representados nos gráficos de 

barras a seguir (figura 21) dos íons importantes no PLS-DA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No modo de detecção positivo (LC-MS/MS), utilizando técnica de componentes 

principais, os grupos foram discretamente separados, mas a variação dos dados 

Figura 21.  Representação gráfica dos 15 íons mais importantes para o PLS-DA do líquido folicular no modo negativo. No eixo X dos 

gráficos estão os grupos e no eixo Y a intensidade relativa. Barras representam erro padrão das amostras dentro dos grupos. 
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explicada pelo PSL-DA foi baixa (figura 22), os íons importantes para o PLS-DA estão 

ilustrados na figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Gráfico 3D da análise PLS-DA dos dados em modo positivo do LC-

MS/MS. Representados em vermelho o grupo dos blastocistos, em verde o 
grupo dos clivados e em azul o grupo dos Não-clivados. 

Figura 23. Íons identificados pelo PLS-DA como importantes. As caixas coloridas 
à direita indicam as concentrações dos lipídios em cada grupo experimental. Da 

esquerda para a direita blastocistos, clivados e não-clivados. 
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Os 15 lipídios importantes (vip scores) foram analisados quanto à variação entre 

os grupos, intensidade e desvio padrão e os gráficos dos quatro lipídios mais 

consistentes estão representados nos gráficos a seguir (figura 24). Mas não houve 

diferença significativa entre eles pelo teste t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na análise de variância 16 íons apresentaram diferença significativa, somente 3 

apresentaram variação consistente entre os grupos: CE 14:0+NH4 (Chol), PC 32:3 

(LPC) e SM 40:3,4 (SM) com pesos moleculares de 614,6-369,4 m/z;728,6-125,0 m/z e 

815,8-184,1m/z respectivamente (figura 25). O CE e o PC em maior concentração no 

grupo NCLIV e o SM no grupo CLIV. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Gráfico dos lipídios diferentes entre os grupos no teste ANOVA, com p< 0,05. Barras ilustram erro padrão positivo e 

negativo. 

Figura 24.  Lipídios com variação mais consistente entre os vip scores do PLS-DA do modo positivo, barras representam o 

erro padrão dos grupos. 
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Como as intensidades no geral foram baixas e os desvios padrões muito amplos, 

uma alternativa para esses dados foi selecionar os lipídios mais expressos e refazer as 

análises estatísticas para melhorar a busca de marcadores de qualidade oocitária. Para 

essas análises foram selecionados os lipídios que foram expressos em pelo menos 50% 

das amostras de pelo menos um grupo. Nesses dados foi realizado o teste de variância e 

posteriormente teste t. A figura 26 ilustra a intensidade dos íons selecionados pela 

ANOVA nos três grupos com seus respectivos erro padrão. Na tabela 7 estão 

identificados os grupos onde esses lipídios foram mais intensos, o m/z correspondente e 

o valor de p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7. Lipídios significativos no teste ANOVA e teste t, no modo positivo do LC MS/MS, 

considerando íons intensos. 

Lipídios m/z Grupos Valor de p 

CE 16:0+NH4 (Chol) 642.6 (369.4) NCLIV 0,02 

MADAG 50:8+NH4 (-FA 24:0 (NH4)) 822.8 (437.2) BLAST 0,01 

SM 34:2;4 (SM) 733.6 (184.1) BLAST 0,02 

CE 20:4+NH4 (-FA 20:4 (NH4),Chol) 690.6 (369.4) NCLIV e CLIV 0,03 

GlcdE 10:3 (-GlcdE) 223.1 (149.0) NCLIV 0,03 

GT2 26:4;3 (LCB 18:1;2-H2O,LCB 18:0;3-2H2O) 904.9 (282.3) BLAST 0,04 

NAPE 58:0+NH4 (-FA 18:0 (NH4)) 1087.8 (786.7) CLIV e BLAST 0,05 

PC 36:4 (PC) 782.6 (184.1) CLIV e BLAST 0,04 

PC 32:1 (PC) 732.6 (184.1) CLIV e BLAST 0,00 

 

 

Figura 26. Gráfico referente aos lipídios significativos no teste ANOVA. As barras representam a intensidade de detecção dentro de cada 

grupo e seus respectivos erros padrão. 
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Foi realizada também uma análise chamada dada fusion, que significa fazer uma 

estatística com a união dos dados dos dois modos de detecção, positivo e negativo do 

LC-MS/MS. No PLS-DA desta análise uma maior separação dos grupos pode ser 

observada (figura 27), mas os íons importantes foram semelhantes aos apresentados nas 

análises individuais do modo positivo (figura 28), com um único lipídio diferente, o PI 

22:0, que foi identificado nos grupos clivados e dos blastocistos, com p < 0,05 (figura 

29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Gráfico 3D da análise de componentes principais PLS-DA dada fusion LC-

MS/MS. Representados em vermelho o grupo dos blastocistos, em verde o grupo dos 

clivados e em azul o grupo dos Não-clivados. 

Figura 28. Íons importantes pelo PLS-DA, do dada fusion. Os quadrados 

coloridos à direita indicam as concentrações dos lipídios em cada grupo 

experimental. Da esquerda para a direita blastocistos, clivados e não-

clivados. 
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Figura 29. Lipídio diferente entre o PLS-DA modo positivo e dada 

fusion. 
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6. DISCUSSÃO 

O líquido folicular é essencial para a maturação oocitária, fertilização, 

diferenciação e proliferação das células da granulosa (PINERO-SAGREDO et al., 

2010). Para esclarecer a composição lipídica e sua possível contribuição para o 

desenvolvimento de capacidade oocitária este estudo descreve e compara o perfil 

lipídico do líquido folicular e das células do folículo que deram origem a oócitos com e 

sem capacidade ao desenvolvimento. As principais ferramentas utilizadas foram 

produção individual de embriões partenotos bovinos e lipidômica. 

A partir rotinas de produção com taxas acima de 35% de blastocistos/clivados, 

as amostras de fluido folicular e células nele contidas colhidas previamente foram 

separadas em grupos: não-clivados, clivados e blastocistos e avaliadas individualmente. 

Os íons e lipídios foram obtidos por MALDI e por LC-MS com fragmentação MS/MS. 

Nas análises feitas pela técnica de MALDI, os resultados não foram os esperados por 

conta da afinidade da matriz DHB utilizada e pela falta de fragmentação não puderam 

ser conclusivos, mas indicaram uma maior concentração de ácidos oleico, linoleico, 

esteárico e TAG no grupo CLIV. Na técnica de LC-MS/MS o perfil lipídico do líquido 

folicular foi caracterizado com grande variedade de lipídios identificados, alguns 

lipídios foram diferentes entre os grupos, também foram identificados lipídios ainda não 

descritos em literatura no líquido folicular, como o glicerofosfoinositol tri-fosfato 

(PIP3). 

Existem estudos nos quais o cultivo individual é inevitável, por exemplo, nos 

retrospectivos relacionados à qualidade oocitária, no desenvolvimento de técnicas não-

invasivas de avaliação de oócitos, entre outros e a maioria encontra dificuldades com os 

protocolos de produção, pois as taxas de produção de blastocistos são insatisfatórias 

(OYAMADA et al., 2004, GOOVAERTS et al., 2010). Trabalhos como o de Biase et al 

(2009) e de Chiaratti et al. (2010)  que utilizaram modelos retrospectivos relacionados à 

qualidade e ao potencial de desenvolvimento oocitário demonstram que esse modelo é 

uma importante ferramenta para avaliar o potencial do desenvolvimento embrionário. 

O cultivo individual é normalmente evitado devido às baixas taxas de 

blastocistos, justificadas pela ausência de comunicação autócrina e parácrina com 

oócitos ou embriões “vizinhos” (GOPICHANDRAN; LEESE, 2006) e também devido  

ao maior dispêndio de tempo e trabalho (GOOVAERTS, et al., 2011). Para oferecer 
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condição ao oócito de expressar seu potencial de desenvolvimento este estudo usou um 

corte bastante criterioso, e considerou apenas rotinas de produção com taxa de 

blastocisto/clivados igual ou acima de 35%. Poucos trabalhos apresentaram 

porcentagem de blastocistos de 34 a 39% após todas as etapas de produção - maturação, 

fertilização e cultivo- individuais (ARAKI et al., 1998).  

A primeira técnica utilizada neste estudo para avaliar o perfil lipídico das 

amostras foi a matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (MALDI-

MS). Essa técnica tem sido bem sucedida em estudos de composição lipídica além de 

outras moléculas biológicas (FUCHS; SCHILLER, 2008), e pode contribuir para o 

estudo da lipidômica de embriões e oócitos, em especial na detecção de lipídios das 

classes: SM, PC e TAG (FERREIRA et al., 2010).  

No MALDI-MS do líquido folicular, dois lipídios identificados estatisticamente 

diferentes na ANOVA, o 921,63 m/z e o 923,99 m/z foram encontrados fragmentados 

em trabalhos anteriores utilizando a mesma técnica com a mesma matrix. O primeiro, 

921,63 m/z, foi identificados como TAG (16:0/20:3/18:1) + K por Ferreira et al.  (2010) 

e como OOL ou LLS (54:4) + K por Hayasaka et al. (2009) e segundo, 923,99 m/z, 

como OOO ou SOL (54:3) + K por Ferreira et al.  (2010). Entre os íons importantes 

para o PLS-DA, dois íons foram significativos, 783,17 m/z e 761,19 m/z, mas sua 

identificação não foi possível através do METLIN com erro de até 50 ppms, nem em 

publicações anteriores. Nas análises comparando apenas dois grupos ClivxNCliv um 

lipídio foi diferente no teste de variância: 836,20 m/z, anteriormente descrito por Fuchs 

et al. (2008) como PC 18:2/22:5 + H
+
 e se destacou no grupo dos não clivados. Baseado 

nos testes de componente principal, não houve separação satisfatória dos grupos em 

nenhuma das análises realizadas. 

Os resultados do MALDI das células do folículo não foram muito diferentes aos 

encontrados no fluido folicular. Poucos lipídios puderam ser identificados com base em 

trabalhos com a mesma técnica, mas nenhum com intensidade ou distribuição 

claramente destacada entre as amostras. Os lipídios 909,5542 m/z; 925,5828 m/z e o 

923,6035 m/z foram mais frequentemente identificados no grupo dos clivados, com 

valor de p 0,01; 0,04 e 0,02; respectivamente. Trabalhos realizados com a mesma 

técnica identificaram estes ions como: 909,6 m/z (909,5542m/z) foi descrito por Saraiva 

et al. (2009) como OOS, SSL (54:2) + Na
+
 e por Schiller et al. (2003) como 1-Palmityl-

2-docosahexaenoyl-PC (Na+). O 925,7 m/z (925, 5828 m/z) e o 923,7 m/z (923,6035 
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m/z) foram identificados por Ferreira et al. (2010) como OOS or SSL (54:2)+ K e OOO 

or SOL (54:3)+ K, respectivamente. 

No conjunto dos dados analisados por MALDI, observa-se, portanto uma 

variação nos triglicerídeos principalmente aqueles contendo os ácidos graxos: oleico, 

linoleico, esteárico. Os TAG são geralmente detectados na faixa de 900-1000 m/z 

(GONZÁLES-SERRANO, et al., 2013). Os ácidos oleico, linoleico e esteárico estão 

entre os três lipídios mais detectados em oócitos de vacas, porcas e ovelhas 

(FERREIRA et a., 2011) e estão associados à qualidade oocitária (KIM et al., 2001). O 

ácido oleico é o ácido graxo em maior concentração no líquido folicular (TSUJII et al., 

2001), é benéfico ao desenvolvimento embrionário pós-fertilização, ao estoque lipídico 

e à maturação oocitária (AARDEMA, et al., 2011). O ácido linoleico é o principal ácido 

graxo no líquido folicular bovino e tem efeito inibitório na maturação oocitária in vitro 

(MAREI et al., 2010), em altas concentrações a clivagem e o desenvolvimento até o 

estágio de blastocisto é reduzido (MAREI et al., 2010). O ácido esteárico é o terceiro 

FA mais presente no fluido folicular e pode ser convertido em ácido oleico 

monoinsaturado (TSUJII et al., 2001).  A proporção de ácidos graxos saturados e 

insaturados ideal é essencial para a maturação oocitária (McKEEGAN;STURMEY, 

2011). Neste estudo, estes lipídios foram predominantes no grupo dos clivados. 

Os resultados das análises não foram característicos de MALDI com matriz 

DHB, pois essa matriz é bem seletiva para os fosfolipídios e esfingomielinas. Portanto é 

aconselhável a fragmentação dos dados ou refazer a estatística considerando somente os 

lipídios já descritos anteriormente para diminiuir o "ruido" causado pelos íons de baixa 

intensidade e identificar melhor as diferenças entre os grupos. Nas condições em que os 

dados foram analisados, MALDI + matrix DHB, não foi houve diferença significativa 

biológica nos perfis lipídicos entre os grupos (não-clivados, clivados e blastocistos). 

Não significa que não há alteração de nenhum lipídio, pois existem diversas outras 

classes de lipídios, como os ácidos graxos livres (FFA), fosfatidilinositol (PI), 

fosfatidilserina (PS), fosfatidiletanolamina (PE) e triacilgliceróis (TAG) que podem 

estar alterados e que podem ser detectadas por outras condições de espectrometria de 

massas.  

Estudos tem revelado a multiplicidade de substratos energéticos usados pelos 

oocitos e embriões em seus primeiros estágios do desenvolvimento. E sugerido que essa 
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versatilidade de vias metabólicas disponíveis para a produção de energia é a chave para 

um maior potencial de desenvolvimento (COLLADO-FERNANDEZ et al., 2012).No 

perfil lipídico do líquido folicular feito pelo LC-MS/MS os lipídios identificados foram 

de classes diversas, com participação expressiva no modo positivo de triacilgliceróis 

(TAG), fosfatidilcolinas (PC), esfingomielinas (SM), monoacildiacilglicerídeos 

(MADAG), N-Acilfosfatidiletanolaminas (NAPE) entre outros e no modo negativo a 

classe lipídica que prevaleceu foi dos lipídios mitocondriais, as cardiolipinas (CL). 

Também forma detectados lipídios citosólicos como o CE, comumente detectados na 

faixa de 700-850 m/z (GONZÁLEZ-SERRANO, 2013) e alguns pouco descritos no 

líquido folicular como o PIP2 e PIP3, um glicerofosfolipídio da classe dos 

glicerofosfoinositol-trifosfatos (FAHY et al., 2011).  

As diferentes classes lipídicas desempenham papéis fundamentais no ambiente 

folicular. A comunicação intercelular dentro do folículo entre o oócito e as células do 

folículo que o circundam é fundamental, primeiramente pela manutenção do oócito na 

prófase I da meiose e posteriormente para estimulá-lo a continuação da meiose no 

momento da ovulação (TANGHE et al., 2002). Os glicerofosfolipídios são importantes 

moléculas sinalizadoras (SCHILLER et al., 1999) muito presente nos ambiente 

folicular, em especial, nas células foliculares (células do cumulus, células da granulosa 

e células da teca). Aparecem em espectros com amplitude de massa-carga de 700-1000 

m/z (FERREIRA et al., 2012). 

Os glicerolipidios e os esfingolipidios tem papel na sinalização celular como 

segundos mensageiros em uma variedade de vias celulares, o primeiro é derivado dos 

glicerofosfolipidios e o segundo das ceramidas (GHOSH, et al., 1997). Os 

esfingolipidios funcionam como moléculas sinalizadoras na mediação de controle do 

ciclo celular, na resposta ao estresse, e na apoptose (DICKSON; LESTER, 1999, 

SPIEGEL, 1999). Os lipídios esteróis participam em diferentes processos biológicos 

como hormônios e moléculas sinalizadoras (TSAI; O’MALLEY, 1994), e são cruciais 

para a meiose (BYSKOV et al., 1995) e os policetídeos produzem uma grande 

diversidade de estruturas naturais, podendo ser modificados por vários processos, como 

metilação, hidrolização, oxidação entre outros (BOU KHALIL et al., 2010). 

O PIP3, fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato, é formado na membrana plasmática 

quando os receptores de fatores de crescimento ativam a fosfoinosito-3-kinase, que 
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fosforila o PI(4,5)P2 na posição D3 (AUGER et al., 1989). A formação do PI(3,4,5)P3 

acontece em resposta a estimulação por insulina, hormônios do crescimento e fatores de 

crescimento epidermais. Os lipídios PIP3 e PIP2 recrutam proteínas kinases que ativam 

as vias de resposta dos fatores de crescimento (CANTLEY, 2002). Apenas uma 

pequena quantidade de PIP2 da membrana plasmática é convertida em PIP3, portanto, 

mesmo com vias de fatores de crescimento ativas sua concentração continua baixa 

(FALKENBURGUER et al.,2010).  

Nas diferentes análises feitas com os dados LC-MS/MS, no modo positivo e 

negativo, alguns lipídios demonstraram potencial para serem marcadores biológicos de 

qualidade oocitária. No modo negativo, o CL 64:6 (FA 16:0) – 669,4 m/z e o CL 68:6 

(FA 18:0) - 697,5 m/z foram significativos no grupo dos CLIV e BLAST e podem estar 

relacionados à qualidade oocitária, assim como, no modo positivo os lipídios MADAG 

50:8 +NH4 (822,8 m/z), SM 34:2;4 (733,6 m/z) e GT2 26:4;3 (904,9 m/z) foram 

significativos no grupo dos blastocistos e os lipídios SM 40:3;4 (815,8 m/z), NAPE 58:0 

+ NH4 (1087,8 m/z), PC 36:4 (782,6 m/z), PC 32:1 (732,6 m/z) e PI 22:0 (669,4 m/z) 

foram significativos no grupos dos clivados e/ou clivados e blastocistos.  

Os mecanismos envolvidos aquisição de competência do oócito ainda não foram 

completamente elucidados (GILCHRIST; THOMPSON, 2007). É um processo 

multifatorial que inclui etapas fundamentais como a maturação citoplasmática e nuclear, 

sabe-se que sem a adequada maturação do oócito o desenvolvimento embrionário não 

acontecerá. Vários fatores influenciam na aquisição de qualidade oocitária. Entretanto, 

um adequado microambiente folicular é um fator determinante para que o oócito tenha 

sucesso, seja in vivo ou in vivo, no crescimento, na maturação, na fertilização, no 

desenvolvimento embrionário inicial e até na implantação, no crescimento fetal e no 

nascimento de um produto saudável (KRISHER, 2013). 
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7. CONCLUSÃO  

 

Os triacilglicerídeos principalmente contendo os ácidos graxos: oleico, linoleico, 

esteárico aparecem em maiores concentrações em líquido folicular e células do folículo 

dos grupos em que os oócitos tiveram maior potencial ao desenvolvimento. O perfil 

lipídico do líquido folicular é, no entanto, complexo com grande variedade de 

triacilgliceróis, fosfatidilcolinas, esfingomielinas, monoacildiacilglicerídeos, N-

Acilfosfatidiletanolaminas, cardiolipinas. 

Neste estudo, demonstramos que o perfil lipídico do líquido folicular bovino e 

das células do ambiente folicular dos diferentes grupos experimentais apresentam 

diferenças. 

Tendo em vista a relação direta do potencial de desenvolvimento estimada pelo 

estudo retrospectivo realizado neste trabalho concluímos que alguns lipídios como as 

cardioliopinas (669,4 m/z e 697,5 m/z) monoacildiacilglicerol (822,8 m/z), 

esfingomielinas (733,6 m/z, 815,8 m/z) e GT2 (904,9 m/z) N-Acilfosfatidiletanolamina 

(1087,8 m/z), fosfatidilcolinas (782,6 m/z e 732,6 m/z) e fosfatidilinositol (669,4 m/z) 

demonstraram possuir potencial de biomarcadores de qualidade oocitária no líquido 

folicular bovino. 
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