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RESUMO 

 

Ispada J. A cinética de desenvolvimento embrionário e suas relações com o perfil 

epigenético. Tese de doutorado em Interunidades em Biotecnologia. Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo; 2018. 

  

O momento das primeiras divisões celulares pode predizer o potencial de 

desenvolvimento de um embrião, incluindo sua capacidade de estabelecer prenhez. Além 

de diferenças relacionadas ao metabolismo, estresse e sobrevivência, embriões com 

diferentes velocidades de desenvolvimento apresentam padrões transcricionais distintos, 

principalmente relacionados ao metabolismo energético e lipídico. Como o padrão 

transcricional é regulado por fatores epigenéticos este estudo visou caracterizar os 

mecanismos epigenéticos envolvidos neste fenótipo. Para isto, embriões bovinos foram 

produzidos in vitro utilizando sêmen sexado (fêmeas) e as 40 horas pós inseminação (hpi) 

foram classificados como Rápidos (4 ou mais células) ou Lentos (2 ou 3 células), 

permanecendo em cultivo até o estágio de blastocisto (168 hpi) (Capítulo 1) ou sendo 

avaliados com 40 hpi, 96 hpi ou 168 hpi (Capítulo 2). No capítulo 1, a análise da metilação 

global do genoma pelo sistema EmbryoGENE Methylation DNA Array (EDMA) 

identificou 11.584 regiões diferencialmente metiladas (DMRs) (7.976 regiões 

hipermetiladas em blastocistos derivados do grupo de clivagem rápida –FBL - e 3.608 

regiões hipermetiladas em blastocistos derivados de embriões de clivagem lenta - SBL). 

Os FBL apresentaram mais regiões classificadas como hipermetiladas, distribuídas ao 

longo do genoma, como nos íntrons, exons, promotores e elementos de repetição, 

enquanto em SBL, as regiões hipermetiladas estavam mais presentes nas ilhas CpG. As 

DMRs foram agrupadas em relação aos processos biológicos a que estavam envolvidas, 

e algumas das vias mais afetadas foram relacionadas à sobrevivência/diferenciação 

celular e metabolismo energético/lipídico. Os perfis dos transcritos dos genes 

diferencialmente metilados (DMs) relacionados com estas vias também foram avaliados, 

e a maior parte revelou mudanças na quantificação relativa. No capítulo 2, foi avaliada 

ao longo do desenvolvimento a presença de metilações e hidroximetilações do DNA e 

modificações pós-traducionais de histonas (acetilação e trimetilação da lisina 9 da histona 

3 e trimetilação da lisina 27 da histona 3 – H3K9ac, H3K9me3 e H3K27me3, 

respectivamente). A cinética das primeiras clivagens influenciou a maioria das 

modificações epigenéticas estudadas desde os estágios iniciais até o blastocisto (exceto 



 
 

pela hidroximetilação do DNA e H3K27me3). A análise dos transcritos relacionados a 

inclusão ou remoção dessas modificações corroborou o padrão de modificações 

encontrado. É possível concluir que a cinética das primeiras clivagens apresenta relação 

com modificações epigenéticas nos embriões e que se manterão até o final do 

desenvolvimento pré-implantacional, resultando em blastocistos de padrão transcricional 

e metabólico distintos, podendo influenciar na viabilidade embrionária. 

 

Palavras chave: Embriões. Bovino. Morfocinética. Epigenética.   



 
 

ABSTRACT 

 

Ispada J. The kinetics of embryonic development and its relationships with epigenetic 

profile. Ph.D. thesis in Interunidades em Biotecnologia. Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo; 2018. 

 

The timing of the first cell divisions may predict the developmental potential of an 

embryo, including its ability to establish pregnancy. Besides differences related to 

metabolism, stress, and survival, embryos with different speeds of development present 

distinct patterns of gene expression, mainly related to energy and lipid metabolism. As 

gene expression is regulated by epigenetic factors, and that includes DNA methylation 

patterns, in this study we compared the global DNA methylation profile of embryos with 

different kinetics of development in order to identify general pathways and regions that 

are most influenced by this phenotype. For this, bovine embryos were produced in vitro 

using sexed semen (females) and the 40 hours post insemination (hpi) were classified as 

Fast (4 or more cells) or Slow (2 or 3 cells), remaining in culture until the blastocyst stage 

(168 hpi) (Chapter 1) or evaluated at 40 hpi, 96 hpi or 168 hpi (Chapter 2). In Chapter 1, 

the analysis of global DNA methylation by EmbryoGENE DNA Methylation Array 

(EDMA) identified 11,584 differentially methylated regions (DMRs) (7,976 regions 

hypermethylated in blastocysts derived from the fast cleavage group -FBL- and 3,608 

hypermethylated regions in blastocyst derived from the slow cleavage group -SBL). FBL 

presented more regions classified as hypermethylated, distributed throughout the genome, 

as in introns, exons, promoters and repeating elements, whereas in SBL, hypermethylated 

regions were more present in the CpG islands. DMRs were grouped in relation to the 

biological processes to which they were involved, and some of the most affected 

pathways were related to cell survival/differentiation and energy/lipid metabolism. 

Profiles of transcripts of differentially methylated (DMs) genes related to these pathways 

were also evaluated, and most presented changes in relative quantification. In Chapter 2, 

the presence of DNA methylations and hydroxymethylations and post-translational 

histone modifications (histone 3 lysine 9 acetylation and trimethylation and histone 3 

lysine 27 trimethylation - H3K9ac, H3K9me3 and H3K27me3, respectively). The 

kinetics of the first cleavages influenced most of the epigenetic modifications studied 



 
 

from the initial stages to the blastocyst (except DNA hydroxymethylations and 

H3K27me3). The analysis of the transcripts related to insertion or removal of these 

modifications corroborated the pattern of modifications. It is possible to conclude that the 

kinetics of the first cleavages is related with epigenetic modifications in embryos that will 

be maintained through the pre-implantation development, resulting in blastocysts with 

different transcriptional and metabolic patterns, which might influence the embryonic 

viability. 

 

Keywords: Embryos. Bovine. Morphokinetics. Epigenetics 
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1 INTRODUÇÃO 

No dia 9 de junho de 1.981, ocorreu o nascimento do primeiro bezerro oriundo de 

produção in vitro (PIV) (1) revisado por (2). Quase 40 anos depois, esta técnica foi 

aperfeiçoada e é utilizada tanto para fins comerciais quanto para pesquisa básica e 

aplicada. Comercialmente, a PIV permite que ocorra encurtamento do intervalo 

geracional de animais de interesse zootécnico, além de aumentar a quantidade de prole 

que pode ser gerada a partir de gametas destes animais (3). Atualmente, o Brasil é o maior 

produtor de in vitro de embriões bovinos do mundo (4), demonstrando a importância desta 

biotecnologia para o mercado nacional. Com relação às aplicações para pesquisa, a 

utilização de embriões bovinos pode ter enfoque no melhoramento das etapas da PIV, das 

técnicas de criopreservação e transferência embrionária e da recuperação e 

armazenamento de gametas; ou ser utilizada como ferramenta para compreender os 

eventos bioquímicos, moleculares e epigenéticos que ocorrem durante produção de 

gametas e o desenvolvimento embrionário pré-implantacional (3; 5). 

De fato, a melhor compreensão dos eventos associados ao desenvolvimento 

embrionário, quais fatores ambientais exercem maior impacto nestes, e quais 

características fenotípicas destes embriões estão associadas ao maior sucesso na formação 

de blastocistos e sucesso da implantação podem permitir a seleção de embriões com maior 

potencial para gerar prenhez (6; 7). Uma ferramenta não invasiva para a seleção de 

embriões utilizada em humanos é baseada na morfocinética destes (8; 9), embora esta 

ainda seja controversa e pareça variar entre espécies (8; 10; 11). Sabe-se que embriões 

bovinos com cinéticas distintas durante as primeiras clivagens apresentam alterações 

metabólicas, no consumo e segregação de moléculas e no perfil de mRNA (12; 13; 14). 

Desta forma, é possível supor que esses embriões apresentem diferenças epigenéticas, 

fazendo-se necessária a compreensão da dimensão destas diferenças, visto que ao 

selecionar embriões de cinética distintas também estamos selecionando embriões com 

alterações em processos biológicos (12; 10). 

Desde que o conceito de epigenética foi proposto por Conrad H. Waddington, nos 

primeiros anos da década de 1.940, um grande número de mecanismos específicos que 

desempenham papel crucial na definição do perfil de expressão gênica em diferentes 

tecidos ou em diferentes momentos vem sendo elucidados (15; 16). Esses mecanismos 

são, principalmente: a metilação e hidroximetilação do DNA, que consistem na presença 
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de um grupo metil (CH3) ou hidroxil (HO-), respectivamente, em citosinas; e as 

modificações pós-traducionais de histonas, uma grande variedade de alterações nos 

aminoácidos das caudas N-terminais de histonas, tais como metilação, acetilação, 

ubiquitinação, fosforilação, entre outros (15; 16). 

Estes mecanismos epigenéticos desempenham papéis importantes no 

desenvolvimento embrionário inicial, quando o zigoto inicia intensas alterações 

epigenéticas (reprogramação), principalmente metilação e hidroximetilação de DNA, e 

metilação e acetilação de histonas, para garantir que o embrião tenha o potencial de gerar 

um indivíduo com grande diversidade celular (15; 17). Ainda, sabe-se que a PIV de 

embriões pode perturbar esta reprogramação epigenética, afetando assim a capacidade 

destes em se desenvolver corretamente (16). No entanto, poucos estudos se concentraram 

em entender como esses mecanismos trabalham juntos durante esta reprogramação 

embrionária e como, mesmo em grupos aparentemente homogêneos de embriões, esses 

mecanismos poderiam ser diferentemente ativados. 

Com base nessas informações, o presente trabalho estudou embriões bovinos com 

diferentes cinéticas nas primeiras clivagens em diferentes estágios para expor as variações 

nos mecanismos epigenéticos que exercem função regulatória durante o desenvolvimento 

embrionário pré-implantacional (16). Com este trabalho espera-se também compreender 

quais as possíveis consequências biológicas destas alterações epigenéticas em 

blastocistos gerados a partir de embriões de cinética rápida e lenta. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Produção de embriões bovinos in vitro 

A PIV de embriões bovinos constitui um alvo para a aplicação de novos processos 

capazes de melhorar as taxas reprodutivas e, consequentemente, produtivas de bovinos 

(18). Em 2.016 o número de embriões PIV transferidos foi de 448.113 em todo o mundo 

e o Brasil foi responsável por aproximadamente 62% destas transferências, demonstrando 

seu importante papel na economia e produção brasileira (4). A PIV é uma técnica que 

contribui para a obtenção de embriões de matrizes de elevado interesse genético e desde 

o nascimento do primeiro bezerro produzido in vitro, em 1.981, foram obtidos avanços 

consideráveis nesta técnica (19). Atualmente, a PIV é dividida nas etapas de maturação e 

fecundação de oócitos e o cultivo in vitro de embriões (MIV, FIV e CIV, 

respectivamente). 

 Durante a MIV deverá ocorrer a maturação nuclear e citoplasmática/molecular 

dos oócitos, assim como ocorreria no ambiente in vivo. Resumidamente, na maturação 

nuclear, o oócito bovino que se encontrava bloqueado no diplóteno da prófase I 

(conhecido como a fase de vesícula germinativa – VG) retoma a meiose, promove a 

extrusão do primeiro corpúsculo polar e atinge a metáfase II, quando sofre um novo 

bloqueio meiótico. A retomada da meiose e extrusão do segundo corpúsculo polar 

ocorrem apenas após a fertilização (20). A maturação citoplasmática/molecular garante 

ao oócito a capacidade de ser fertilizado e de suportar estágios subsequentes do 

desenvolvimento. Este processo envolve, principalmente, a redistribuição de diversas 

organelas celulares (mitocôndrias, grânulos corticais, reticulo endoplasmático, complexo 

de Golgi e ribossomos) e estoque de mRNAs materno, proteínas e fatores de transcrição 

(21) (Figura 1). Problemas associados a MIV, como a utilização de meios de cultura não 

otimizados e condições ambientais diferentes das observadas fisiologicamente, levam a 

produção de oócitos incapazes de serem fertilizados e/ou suportar os estágios iniciais do 

desenvolvimento embrionário em decorrência de falhas na maturação nuclear e, 

principalmente, na maturação citoplasmática/molecular (22). 

 Após a MIV, os oócitos maturados são incubados com espermatozoides 

capacitados ou que estão em processo de capacitação. Para a otimização do ambiente in 

vitro, diversas moléculas são acrescentadas ao meio para garantir que os espermatozoides 
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consigam realizar a capacitação (que fisiologicamente ocorre no trato reprodutor 

feminino) e, futuramente, a reação acrossomal (23). Somente após esta reação o 

espermatozoide conseguirá se ligar à componentes da zona pelúcida para que ocorra a 

fusão do espermatozoide ao oócito. Esta fusão desencadeia o processo de bloqueio de 

poliespemia ocasionado pela extrusão dos grânulos corticais induzida pela liberação do 

Ca2+ armazenado no retículo endoplasmático liso. Esse evento é seguido de picos de Ca2+ 

decrescentes que são essenciais para a retomada e término da meiose oocitária e extrusão 

do segundo corpúsculo polar (24). A FIV constitui outro gargalo da PIV de embriões, 

pois problemas na preparação do espermatozoide levam à incapacidade deste em fecundar 

o oócito (23) (Figura 1). 

Após a FIV, inicia-se o processo de CIV, a etapa mais longa da PIV. Neste 

momento, ocorrerão sucessivas divisões mitóticas que levarão ao aumento no número de 

blastômeros. Nas clivagens iniciais ocorre a divisão do conteúdo celular do blastômero-

mãe entre os blastômeros-filhos até que, após o quarto ciclo de divisões (quando o 

embrião atinge o estágio de 8 células), aproximadamente, o embrião inicia a transcrição 

de seus próprios mRNAs (ativação do genoma embrionário) (25) (Figura 1). Esta etapa é 

crítica para o desenvolvimento embrionário e momento em que ocorre grande bloqueio 

na progressão do desenvolvimento. Nas divisões subsequentes, ocorre aumento do 

número celular resultando na formação da mórula que, futuramente, formará a mórula 

compacta ocasionada por mudanças nos perfis das junções entre as células. As clivagens 

seguintes serão acompanhadas pela diferenciação das primeiras linhagens celulares do 

desenvolvimento, a massa celular interna e trofectoderma que deixarão de ser blastômeros 

totipotentes e se tornarão pluripotentes, levando a formação do blastocisto (26).  
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Figura 1: Etapas da PIV indicando os principais eventos que devem ocorrer em cada uma destas etapas 

para garantir a formação dos blastocistos. 

Embora a PIV tenha crescido substancialmente nas últimas décadas, ainda é uma 

técnica de baixa eficiência e que produz embriões de menor qualidade, quando 

comparados aos embriões produzidos in vivo. Aproximadamente 30% dos oócitos 

submetidos à MIV se desenvolvem até o estágio de blastocisto (25) e menos de 50% dos 

embriões transferidos são capazes de gerar prenhez (27). Além disso, gestações 

produzidas por transferência de embriões oriundos de PIV estão associadas ao aumento 

na incidência de abortos, bezerros com maior tamanho e peso ao nascer, períodos de 

gestação mais longos, aumento da mortalidade perinatal e elevação de anomalias 

congênitas (28). Diante destes fatos, muitos estudos avaliando individualmente e 

buscando melhorias de cada uma das etapas envolvidas no processo de PIV e 

desenvolvendo metodologias que permitam identificar embriões de melhor qualidade e 

capacidade de estabelecer gestação vem sendo aplicados (29).  

2.2 Cinética do desenvolvimento embrionário 

Existem relatos de que a cinética embrionária representa um alvo potencial para 

predizer a capacidade de desenvolvimento embrionário e a probabilidade deste embrião 

em estabelecer gestação. Em humanos, foi descrito que embriões que clivam primeiro 

(possuem 2 células em 25-27h) após injeção intracitoplasmática de espermatozoides 

apresentam maior taxa de gestação após a transferência do que embriões de clivagem 

posterior a este período (30) (31). Estes parâmetros parecem ser herdados do oócito, uma 
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vez que o embrião utiliza o estoque materno de mRNAs e proteínas durante as primeiras 

divisões embrionárias (32; 7). 

A relação da cinética com perfis metabólicos vem sendo estudada na tentativa de 

se fornecer um método de seleção de viabilidade embrionária mais eficiente e não 

invasivo. Neste sentido, embriões de cinética de desenvolvimento mais lenta apresentam 

maiores níveis de transcritos de genes envolvidos em produção de energia por diversas 

vias como glicólise, fosforilação oxidativa, respiração celular, entre outros, sugerindo um 

metabolismo mais ativo (12). Estes embriões metabolicamente mais ativos, no entanto, 

parecem sofrer mais por danos ao Ácido desoxirribonucleico (DNA), o que poderia levar 

a ativação prematura do genoma e diminuição de qualidade do embrião (33); alto 

consumo de piruvato e glutamato na fase de mórula; e acúmulo de lipídios no estágio de 

blastocisto (12). Por outro lado, embriões bovinos de desenvolvimento rápido apresentam 

altos níveis de enzimas antioxidantes; menor metabolismo e índice glicolítico; menor 

reversão de aminoácidos (34); aumento no consumo de glicose na fase de ativação do 

genoma embrionário (12) e pouco acúmulo de lipídios no estágio de blastocistos (12). 

Com relação à viabilidade embrionária, parece existir uma necessidade maior na 

ativação de mecanismos de sobrevivência em embriões de desenvolvimento rápido do 

que embriões lentos (13). Também já foi relatado que o consumo e secreção (produção) 

de metabólitos globais são diferentes entre embriões rápidos e lentos nas fases de 

clivagem, mórula e blastocisto (14). 

Diferenças nos padrões transcricionais em embriões de cinética distinta sugerem 

que, entre estes grupos PIV, possam existir padrões epigenéticos distintos, visto que estes 

são importantes mecanismos regulatórios da transcrição gênica (16). A análise do perfil 

epigenético de embriões PIV com diferentes cinéticas de desenvolvimento representa um 

parâmetro relevante para identificação de embriões com maior semelhança aos 

produzidos in vivo, o que possibilitaria a identificação de embriões de maior qualidade 

(35) (36).  

Dentro do contexto da cinética de desenvolvimento embrionário, não existem 

relatos sobre mudanças de padrões epigenéticos e suas possíveis relações com a qualidade 

embrionária para bovinos. Porém, em camundongos, já foi visto que embriões com alta 

cinética apresentam maiores perturbações no imprinting genômico do que aqueles com 
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baixa cinética de desenvolvimento. Embriões que se desenvolvem lentamente 

apresentaram maiores semelhanças a embriões produzidos in vivo, exibindo quantidades 

semelhantes de células, volume embrionário e metilação de genes que devem ser 

silenciados, como observado para o gene H19. Estes dados demonstram a possível relação 

entre a cinética embrionária e a existência de padrões epigenéticos aberrantes (10).  

 Estas informações revelam que existe grande controvérsia quanto à relação entre 

qualidade embrionária e cinética do desenvolvimento, principalmente quando são 

comparadas espécies distintas. Consequentemente, é necessário entender como a cinética 

embrionária está afetando, ou sendo um marcador, de diferenças metabólicas, 

morfológicas e epigenéticas, entre outras, existentes entre estes grupos. 

2.3 Mecanismos epigenéticos 

 O conceito de epigenética foi introduzido no início da década de 40 por Conrad 

H. Waddington, sendo definido atualmente como qualquer atividade regulatória de genes 

que não envolvem mudanças na sequência do DNA e que pode persistir por uma ou mais 

gerações (16). O prefixo epi, de origem grega, significa “acima de”, representando uma 

forma de herança que se sobrepõe à herança genética (37). Mudanças epigenéticas 

exercem um papel crucial na definição do perfil de expressão gênica em diferentes tecidos 

ou em tempos diferentes. Enquanto o código genético é considerado relativamente 

estático, o código epigenético, por sua vez, é considerado altamente dinâmico e tecido-

específico na maioria das células de um mesmo organismo (16). 

Os principais reguladores epigenéticos das células dos mamíferos incluem os 

seguintes mecanismos: metilação do DNA pela adição de um grupo metil (CH3) ao 

carbono 5 de citosinas, predominantemente em regiões de DNA conhecidas como ilhas 

CpG (Cytosine-Phosphate-Guanine); modifições pós-traducionais de histonas, através de 

alterações nos resíduos presentes na cauda N-terminal de histonas, tais como metilação, 

acetilação, ubiquitinação, fosforilação, entre outros; remodelamento da cromatina através 

da ação de complexos proteicos dependentes de ATP, que alteram a localização e/ou 

estrutura dos nucleossomos; substituição de histonas por variantes com estabilidades 

diferentes ou especializadas em diferentes domínios de DNA; e ação de RNA não 

codificantes, como micro RNAs (miRNA) e RNAs de interferência (iRNA), que regulam 

a expressão gênica no nível pós-transcricional (17; 15; 16). 
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Os mecanismos de controle epigenético regulam funções celulares cruciais para a 

diferenciação celular e a plasticidade. Estas funções envolvem a garantia de estabilidade 

do genoma, inativação do cromossomo X, realização e manutenção do imprinting 

genômico, silenciamento de elementos de transposição do DNA, plasticidade em resposta 

à fatores ambientais diversos e estrutura e função celular tecido-específica (17; 15).  

As regulações epigenéticas são especialmente importantes durante o 

desenvolvimento embrionário inicial, quando as células com DNA altamente inacessível 

para transcrição (gametas) são transformadas em células que têm DNA acessível para 

realizar a transcrição de um grande número de genes (blastômeros em estágios iniciais). 

No decorrer do desenvolvimento embrionário, o DNA desses blastômeros (até então 

totipotente) começa a perder a capacidade de transcrever alguns genes e ativa 

diferencialmente a transcrição de outros, levando a formação das primeiras linhagens de 

células embrionárias, a massa celular interna e o trofectoderma (blastomeros 

pluripotentes) (17; 15). Os principais mecanismos epigenéticos que atuam no 

desenvolvimento embrionário pré-implantacional de embriões bovinos e como eles são 

ativados e desativados ao longo deste desenvolvimento serão detalhados a seguir. 

2.3.1 Metilações do DNA 

Dentre os mecanismos epigenéticos conhecidos, a metilação do DNA é 

considerada a mais importante e, portanto, a mais estudada em mamíferos (38; 39). A 

metilação do DNA é uma modificação epigenética que consiste na metilação de citosinas, 

levando a formação de 5-metilcitosinas (5mC). Este mecanismo ocorre mais 

frequentemente em dinucleotídeos GpG em áreas genômicas conhecidas como ilhas CpG 

(regiões contendo mais de 200 pares de bases com aproximadamente 60% de 

dinucleótidos CpG), localizados principalmente em regiões promotoras de genes (40). 

Embora a metilação possa existir em dinucleotídeos não CpG, esse padrão é mais raro e 

sua função ainda é pouco conhecida (17). As metilações do DNA também estão 

relacionadas ao imprintig genômico e à indução de modificações pós-traducionais de 

histonas. O imprinting genômico é um fenômeno no qual um gene específico é silenciado 

em um alelo, dependendo da origem deste, podendo ser observado imprinting materno ou 

paterno (16).  
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A presença do grupamento metila em uma citosina pode reprimir fortemente a 

transcrição gênica por impedimento estérico, impedindo que os fatores de transcrição se 

liguem a essas regiões. A inibição da transcrição também pode ocorrer através de 

Proteínas de Ligação a Metila (MBP), proteínas que possuem afinidade pelo grupo metila, 

que se ligam aos dinucleotídeos CpGs metilados e atuam dificultando o acesso de fatores 

de transcrição (41). Elevados níveis de metilação em dinucleotídeos GpG em regiões 

promotoras estão associados principalmente à repressão da transcrição e, portanto, ao 

silenciamento gênico (17). No entanto, análises detalhadas de ilhas CpG levaram à 

classificação dos promotores em três categorias com base na diferença de quantidade de 

CpGs e no tamanho destas regiões. A alta intensidade de CpGs nas regiões promotoras 

(HCPs) tem sua metilação associada ao silenciamento da transcrição. Da mesma forma, 

regiões promotoras de intensidade intermediária de CpGs (ICPs) tornam-se inativas 

quando metiladas, levando ao silenciamento gênico e são mais frequentes em genes 

promotores relacionados a células pluripotentes e germinativas. Já em regiões promotoras 

de baixa densidade de CpGs (LCPs), que normalmente encontram-se hipermetiladas, 

permanecem ativas transcricionalmente, independentemente da presença ou ausência de 

metilações (17). 

Durante a metilação, o grupo metila da S-adenosilmetionina é transferido para o 

DNA pelas enzimas DNA metiltransferase (DNMTs). As DNMTs são uma família de 

dois tipos diferentes de enzimas: aquelas envolvidas na manutenção de metilações 

durante processos de replicação, como o DNMT1; e enzimas que inserem metilações em 

regiões do DNA sem que estas apresentem indicação para metilação, tais como DNMT3a 

e DNMT3b (42). Além disso, existe a DNMT3-like (DNMT3l), uma proteína 

cataliticamente inativa que interage e regula a atividade de DNMT3a ou DNMT3b (17). 

A remoção do grupamento metila do DNA, ou desmetilação, pode ocorrer 

passivamente ou ativamente. A forma passiva ocorre quando a manutenção da metilação 

pelas enzimas metiltransferases é inativada durante os ciclos celulares e na forma ativa a 

remoção do grupo metila ocorre através de enzimas desmetilases (Figura 2). O processo 

de desmetilação permite que marcas epigenéticas sejam apagadas durante o 

desenvolvimento ou em resposta a fatores ambientais (40). As enzimas responsáveis pela 

desmetilação são TET 1-3 (Ten-eleven-translocation). Estas enzimas têm a capacidade de 

oxidar a 5-metilcitosina (5mC) a 5-hidroximetilcitosina (5hC), que pode ser convertida 
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em 5-formilcitosina (5fC) e 5-carboxicitosina (5caC). Estas duas últimas formas são alvos 

da glicosilase de timidina do DNA (TDG) e processadas pela via de reparação por excisão 

de bases (BER) (17; 15). Além disso, 5mC e 5hmC podem ser convertidos em citosinas 

desmetiladas através da atuação de desaminases induzidas por ativação (AID) ou 

polipeptideo catalítico de edição do mRNA da apolipoproteina B (APOBEC1), entre 

outros, a timidina e 5-hidroximetiluracila, respectivamente, levando a ativação de BER 

(17; 15). 

 

Figura 2: (A) Processo de desmetilação passiva que ocorre durante as clivagens, sendo dependente da 

presença ou ausência de DNMT1. No processo de desmetilação passiva, as citosinas metiladas 

(representadas em preto) são diluídas entre as fitas de DNA durante o processo de replicação, resultando 

na formação do DNA com uma das fitas com citosinas metiladas e a outra fita com citosinas desmetiladas 

(representadas em branco); (B) Processo de desmetilação ativa realizado pelas enzimas TET. Estas enzimas 

são responsáveis pela oxidação de 5-metilcitosina (5mC) à 5-hidroximetilcitosina (5hmC), 5-formilcitosina 

(5fC) e 5-carboxilcitosina(5caC). Estas modificações intermediárias no processo de desmetilação e a 

própria 5mC podem sofrer a ação direta de enzimas (AID, TDG, entre outras) que culminaram com a 

ativação do mecanismo de excisão de base (BER); (C) Processo de metilação de novo realizado pelas 

enzimas DNMT3a ou DNMT3b, quando citosinas não metiladas (representadas em branco) são metiladas 

(representadas em preto) sem que exista marcação prévia.  

Os padrões de metilações do DNA em células somáticas são na sua maioria 

estáveis e hereditários. Já em células germinativas durante a gametogênese e durante o 

desenvolvimento embrionário inicial o genoma é reprogramado epigeneticamente (15). 

Essa reprogramação ocorre por meio da desmetilação e metilação ‘de novo’, sendo 

regulado, no início do desenvolvimento embrionário, pelo estoque de DNMTs e TETs 
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materno do oócito e posteriormente, pela expressão destas enzimas após a ativação do 

genoma embrionário (15). 

2.3.2 Metilações do DNA em embriões bovinos 

No contexto da reprodução, sabe-se que os gametas de mamíferos apresentam 

maior quantidade de metilações do DNA do que células somáticas e que durante a 

gametogênese e o desenvolvimento embrionário ocorrem dois ciclos de reprogramação 

em padrões epigenéticos (17). O primeiro ciclo ocorre durante a gametogênese com a 

desmetilação do DNA nas células germinativas primordiais, que ocorre em diferentes 

momentos e locais em machos e fêmeas, e o subsequente estabelecimento de um padrão 

metilações do DNA específico de espermatozoides os oócitos (17). Nos gametas 

masculinos, a remetilação do DNA inicia-se ainda no desenvolvimento fetal e é finalizada 

antes do nascimento, ocorrendo a manutenção destas metilações durante as divisões 

meióticas. Já em gametas femininos, a remetilação do DNA inicia-se apenas após o 

nascimento, durante a fase de crescimento oocitário, com este oócito bloqueado na 

prófase da meiose I (17). 

O segundo ciclo de desmetilação inicia-se após a fecundação, quando o genoma 

paterno e materno são desmetilados ativamente e passivamente, respectivamente, com 

exceção de alguns genes e regiões (100-200 genes, aproximadamente, e alguns 

retrotransposons) (16). Durante as primeiras clivagens, o genoma do embrião é 

ativamente desmetilado, através da atividade enzimática das TETs e passivamente 

desmetilado devido à redução na quantidade da enzima DNMT1, responsável pela 

manutenção de metilações durante a divisão celular (5; 17). Na ausência de DNMT1, as 

enzimas DNMT3a e DNMT3b parecem garantir a manutenção de algumas metilações do 

DNA, preservando assim o imprinting de alguns genes (16). Este processo de 

desmetilação ocorre até, aproximadamente, o embrião atingir o estágio de 8-16 células, 

quando inicia-se a metilação ‘de novo’ do DNA embrionário (43) (Figura 3).  

A metilação ‘de novo’, que consiste na adição de um grupo metil pelas enzimas 

DNMT3a e DNMT3b em uma fita de DNA sem que a fita oposta contenha citosinas 

metiladas, também ocorre em embriões bovinos, embora não exista consenso na literatura 

sobre o momento do desenvolvimento em que esta metilação inicia-se (44; 45; 46; 47). 

Esse processo de remetilação do DNA parece ocorrer de maneira diferente entre os 
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blastômeros, no entanto, existem relatos controversos se são as células da massa celular 

interna ou as trofoblásticas que apresentam maiores níveis de metilação do DNA (Figura 

3) (45; 46; 47). 

Essas variações epigenéticas são necessárias durante o desenvolvimento 

embrionário e são afetadas por fatores ambientais. O uso de técnicas de reprodução 

assistida, como protocolos de superovulação, PIV de embriões e criopreservação, pode 

afetar o padrão de metilação do DNA em gametas, embriões e proles. Além disso, em 

bovinos, o uso de técnicas de reprodução assistida parece estar relacionado à Síndrome 

do Bezerro Gigante, uma síndrome relacionada à falha na reprogramação epigenética e 

manutenção de imprinting parental (16). Com relação aos estágios de PIV, já foi relatado 

que, durante a MIV, há um aumento na atividade das enzimas DNMT1, DNMT3a e 

DNMT3b em relação aos oócitos maturados in vivo (48). Durante a CIV, há relatos de 

reprogramação anormal de genes que devem sofrer imprinting em um dos alelos durante 

o desenvolvimento bovino normal (16). 

O padrão de metilação de embriões bovinos PIV, in vivo ou que permaneceram 

durante um período de tempo in vitro e, posteriormente, são transferidos em diferentes 

estágios de desenvolvimento (zigoto, 4 células ou 16 células) e cultivados in vivo até o 

estágio de blastocisto também é alterado. Neste trabalho foi relatado que quanto maior o 

período de cultivo in vitro, maior o grau de desregulação da metilação do DNA em 

promotores e outras regiões gênicas. Além disso, os blastocistos que permaneceram in 

vitro em todos os estágios apresentaram níveis mais elevados de metilação do DNA do 

que os embriões produzidos completamente in vivo, e as principais diferenças observadas 

ocorreram em regiões gênica e promotores (49). 

Existem ainda relatos na literatura que demonstram a relação entre a metilação do 

DNA e modificações pós-traducionais das histonas. Essa relação ocorre através da 

interação das metilações do DNA com proteínas que se ligam à estas regiões, recrutam 

um complexo proteico que contém histona desacetilases e histona metiltransferases (50; 

51). Juntos, esses dados demonstram que a metilação do DNA pode induzir mudanças 

estruturais na cromatina através das modificações de histonas. 
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Figura 3: Representação da desmetilação do DNA no genoma paterno (azul) e materno (vermelho) iniciada 

logo após a fertilização. A menor intensidade de metilações do DNA é observada em embriões no estágio 

de 8-16 células, quando é iniciada a metilação ‘de novo’ do genoma embrionário (preto). 

2.3.3 Modificações pós-transcricionais de histonas 

As histonas, compostas por um domínio C-terminal globular e uma cauda N-

terminal flexível, são os componentes básicos dos nucleossomos, que por sua vez 

constituem a cromatina. Cada nucleossomo é formado por um octâmero de histonas 

contendo pares de cada histona, H2A, H2B, H3 e H4, circundados por 146-147 pares de 

bases de DNA (52) revisado por (53).  

A cauda N-terminal, que se projeta da superfície dos nucleossomos, é composta 

por aminoácidos em quantidade e tipos variáveis e está sujeita a extensas modificações 

pós-traducionais, que implicam na ativação ou inativação transcricional, constituição da 

cromatina e replicação de DNA (54). Modificações de histona incluem acetilação de 

resíduos de lisina, metilação de resíduos de lisina e arginina, ubiquitinação de resíduos de 

lisina e fosforilação de resíduos de serina e treonina, entre outros. A acetilação e metilação 

das histonas H3 e H4 estão entre as modificações pós-traducionais de histonas mais 

abundantes e, portanto, são as mais estudadas (Figura 4). A acetilação de lisinas, por 

exemplo, está associada a estados de transcrição de genes ativos. Por outro lado, a 

metilação de lisinas e argininas, embora geralmente associada ao silenciamento gênico, 

também podem levar a ativação da transcrição gênica, dependendo da região de inserção 

na histona N-terminal e da quantidade de metilações presentes (uma, duas ou três) (54). 
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Figura 4: Principais modificações pós-traducionais nas histonas H3 e H4. Os grupos adicionados ac – acetil 

(rosa); me – metil (verde); ph – fosforil (amarelo); Ub – ubiquitina (azul) em aminoácidos lisina (K), 

arginina (R), serina (S) ou treonina (T) (55).  

Existem duas formas pelas quais a acetilação de histonas regula a transcrição 

gênica. A primeira delas é reduzindo a carga positiva das proteínas histonas, diminuindo 

assim a afinidade destas à molécula de DNA (carregada negativamente), o que leva ao 

afrouxamento desta união e maior exposição do DNA aos fatores de transcrição (56). A 

segunda é através da criação, estabilização ou quebra de regiões de interação entre a 

cromatina e proteínas reguladoras, como fatores de transcrição ou proteínas que atuam na 

condensação da cromatina (57; 58). Existem proteínas que possuem bromodomínios 

capazes de reconhecer o grupo acetil nas histonas e tornar a cromatina mais acessível aos 

remodeladores e aos fatores de transcrição (59). As regiões de localização de acetilação 

mais descritas na literatura são as lisinas K5, K8, K12, K16 da histona 4 e as lisinas K9, 

K14, K18, K23 da histona 3 (60). 

Já foi descrito que as enzimas acetil-transferase de histonas (HATs) e 

desacetilases de hitonas (HDACs) atuam regulando a transcrição genica, ao promoverem 

a inserção ou remoção, respectivamente, do grupamento acetila à calda N-terminal das 

histonas (61). Existem 17 tipos de enzimas HAT, que são divididas em dois tipos, A e B. 

As HATs tipo A são encontradas no núcleo e regulam a expressão gênica, trabalhando 

principalmente como co-ativadores da transcrição. As HATs do tipo B estão localizadas 

principalmente no citoplasma e têm função acetilar histonas recém formadas (62). A 

inserção do grupo acetila é feita por HATs específicas para cada região N-terminal através 

da transferência do grupo acetil da acetil-coenzima A (Acetil-CoA) para a região ε-amino 

da lisina alvo (63). A remoção desse grupo é feita pelas HDACs ou KDACs, levando a 
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liberação de ânions acetato (64). Existem 18 HDAC divididas em classe I (HDAC1–3 e 

8), classe II (HDAC4–7 e 9), classe III ou sirtuinas (SIRT1–7), e classe IV (HDAC11) 

(64). 

Outra importante modificação pós-traducional das histonas é a metilação dos 

resíduos de aminoácidos lisina e arginina através da inserção de, até três para lisinas e até 

dois para argininas, grupamentos metila provenientes da SAM (65). A maior parte das 

metilações de aminoácidos de histonas estão relacionadas ao silenciamento gênico. Ao 

contrário da acetilação, a metilação das histonas não causa alterações de carga, mas pode 

provocar a mudança conformacional desta proteína, formando um local específico para 

ligação de outras proteínas (65; 66). 

O papel da metilação de histonas no controle da expressão gênica depende da 

localização do resíduo de aminoácido onde este é inserido e da quantidade de grupos metil 

adicionados a este. Por exemplo, a trimetilação da lisina 4 da histona 3 (H3K4me3) estão 

associadas ao aumento da transcrição genica e formação de eucromatina (forma 

descompactada da cromatina). Por outro lado, a tripla metilação das lisinas 9 ou 27 na 

histona 3 (H3K9me3; H3K27me3, respectivamente) estão relacionadas à redução da 

transcrição e à formação de heterocromatina (forma compacta da cromatina) (67; 68). A 

presença de H3K9me3, por exemplo, pode promover o rearranjo da cromatina através da 

ligação com a proteína da heterocromatina 1 (HP1) que, por sua vez, se liga a uma histona 

metiltransferase (HMT), promovendo assim a trimetilação de outras H3K9 próximas. 

Estas histonas servirão então como um local de ligação para novas proteínas HP1, 

promovendo a propagação da estrutura da heterocromatina ao longo do cromossomo, até 

que um elemento delimitador seja encontrado (69). 

As enzimas responsáveis pela metilação das histonas são as histonas 

metiltransferases (HMTs) e as responsáveis pela remoção são as histonas desmetilases 

(HMDs). Existem 3 classes de enzimas HMTs: as metiltransferases de lisinas que 

possuem domínio SET, metiltransferases de lisinas que não possuem domínio SET, e as 

metiltransferases de arginina (70). Inicialmente, acreditava-se que a metilação de histonas 

era um processo irreversível. A identificação a primeira desmetilase de lisinas de histonas 

(KDM1A) é relativamente recente (71). Deste então, outras enzimas desmetilases de 

histonas foram identificadas, sendo atualmente classificadas como pertencentes à família 

KDM1 (dois membros: KDM1A e KDM1B) e à família de desmetilases contendo 
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domínio Jumonji C (JmJC), o maior grupo de desmetilases de histonas (Até o momento 

foram identificadas 20 enzimas que realizam a desmetilação de lisinas de histonas) (72). 

A descoberta dessas enzimas demonstrou que as metilações de histonas são muito mais 

dinâmicas do que previamente estimado e podem ser inseridas ou removidas de acordo 

com a necessidade celular (73). 

2.3.4 Modificações pós-traducionais de histonas em embriões bovinos 

As modificações pós-traducionais das histonas desempenham um papel crucial no 

desenvolvimento de embriões bovinos, permitindo mudanças no padrão de expressão 

gênica em momentos/regiões específicos. Sabe-se que nos cromossomos de origem 

paterna, logo após a fertilização, ocorre a substituição de protaminas por histonas que 

apresentam altos níveis de acetilação e baixos níveis de metilação. Neste período inicial, 

o genoma materno sofre poucas alterações, mantendo os mesmos padrões de acetilação 

de lisinas e metilação da argininas e lisinas em histonas H3 e H4 (74). 

Durante o início do desenvolvimento embrionário, em bovinos, inicia-se a 

mudança nos níveis de acetilação das histonas. Logo após as primeiras clivagens, ocorre 

a redução nas acetilações de H3K9 e H3K18, até que estas atinjam baixos níveis no 

estágio de 8-16 células. Após essa etapa, observa-se um aumento na acetilação dessas 

lisinas até o estágio do blastocisto, onde é observada maior intensidade de acetilação de 

K18 em células do trofectoderma do que em células da massa celular interna (75). As 

acetilações de H4K5 e H4K8, no entanto, são similares entre embriões durante primeiras 

clivagens e no estágio de 8-16 células, mostrando apenas aumento de acetilação destas 

lisinas após este estágio e sem que exista diferença nos níveis de acetilação entre as 

células do trofectoderma e massa celular interna (75). 

Com relação à presença de HATs e HDACs, existem poucos relatos detalhando a 

expressão destas enzimas ao longo do desenvolvimento embrionário de bovinos. Já foi 

demonstrada presença de mRNA de HDAC1, HDAC2, HDAC3, HDAC7, HAT1 e HAT2 

em oócitos, embriões de 2 celulas, 8 células e blastocistos (76). Neste trabalho, a 

expressão de HAT1, mas não de HAT2, diferiu ao longo do desenvolvimento, sendo 

elevada em embriões no estágio de blastocisto. Neste mesmo estágio do desenvolvimento, 

também foi observado aumento da expressão de HDAC1 e HDAC2 em relação aos à 

embriões de 2 ou 8 células. Enquanto isso, HDAC3 e HDAC7 não diferem entre os 
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estágios de desenvolvimento embrionário (76). Estes achados sugerem que, 

principalmente no estágio de blastocisto, estão ocorrendo eventos simultâneos de 

acetilação e desacetilação, provavelmente para garantir que estes embriões sejam capazes 

de inserir e remover acetilações específicas e ativar a expressão de genes conforme sua 

necessidade. 

Com relação aos níveis de metilação da histona, já foi relatado que logo após as 

primeiras clivagens, há uma redução nos níveis de trimetilação na lisina 9 da histona 3 

(H3K9me3) até o estágio de 8-16 células (77), enquanto os níveis de bimetilação dessa 

mesma lisina (H3K9me2) permanecem inalterados entre esses estágios (75). Após o 

estágio de 8-16 células, há aumento da bimetilação e trimetilação desta lisina até o estágio 

de blastocisto (75). No entanto, é importante ressaltar que a presença de H3K9me3 já foi 

reportada como não sofrendo alterações ao longo do desenvolvimento, demonstrando que 

não existe concordância na literatura sobre esta modificação pós-traducional em embriões 

de bovinos (78). A metilação de H3K9 é particularmente importante porque parece seguir 

o mesmo perfil observado para a metilação do DNA, ambos mecanismos epigenéticos 

capazes de reduzir a transcrição gênica (77).  

Dentre as enzimas que atuam na metilação de histonas, poucas foram estudadas 

em embriões de bovinos. Sabe-se que SETDB1, uma metiltransferase específica para 

H3K9, é abundante em oócitos e embriões até o estágio de 8 células, quando começa a 

decair atingindo baixos níveis em blastocistos (79). Enquanto isso, SUV39H1 e 

SUV39H2, que também atuam na metilação de H3K9, apresentam altos níveis de 

expressão apenas em estágio de 2 células e 4 células, respectivamente (78). Já SMYD3, 

uma metiltransferase específica de H3K4 (tripla metilação que exerce papel permissivo à 

transcrição do DNA) é observada em baixos níveis ao longo do desenvolvimento até o 

estágio de mórula, quando ocorre um pico na quantidade de mRNA desta enzima (80). 

Com relação as enzimas que atuam na desmetilação de histonas, já foi detectada 

a presença de HDM3A, HDM4A e HDM4C ao longo do desenvolvimento embrionário 

de bovinos, sendo observadas em menor quantidade apenas em embriões de 4 ou 8 

células. Já HDM5B, outra desmetilase de histonas, está ausente em estágios iniciais do 

desenvolvimento, apenas sendo observada após o estágio de 8 células (81), tendo sua 

origem na transcrição do genoma do próprio embrião. Enquanto isso, HDM4D e HDM4E 

(específicas de H3K9me3 e H3K9me2), embora detectadas em todos os estágios do 
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desenvolvimento embrionário, apresentam expressão aumentada nos estágios de 8 e 16 

células (82). JMJD3 apresenta níveis elevados em oócitos, redução ao longo do 

desenvolvimento embrionário e aumento novamente em embriões no estágio de 

blastocisto (83). JMJD1C, outra desmetilase que contem domínio JmJC, também é 

observada em altos níveis ao longo do desenvolvimento embrionário, embora em níveis 

mais baixos do que os observados em oócitos (84).  

A associação das informações sobre as modificações pós-traducionais de histonas 

e as enzimas responsáveis por essas modificações ao longo do desenvolvimento 

embrionário de bovinos demonstra que a grande maioria destas sofrem drástica variação 

no momento de ativação do genoma embrionário (8-16 células, aproximadamente), 

característico da reprogramação que estes embriões sofrem nesta fase. No entanto, 

existem poucos relatos na literatura sobre a importância destas modificações pós-

traducionais e da associação destas com as metilações do DNA em embriões de bovinos, 

além de quais seriam as reais consequências de falhas na ativação destes mecanismos 

epigenéticos para o embrião. 

Com base nas informações fornecidas, o capítulo 1 deste trabalho visou identificar 

a alteração no padrão de metilação do DNA, assim como as regiões em que estas são 

encontradas, de blastocistos bovinos PIV a partir de embriões com cinéticas distintas. 

Ainda foi avaliada a alteração no perfil de transcritos envolvidos em vias identificadas 

como diferencialmente metiladas entre estes embriões. No capítulo 2 foram avaliados os 

padrões de metilação e desmetilação global do DNA e de modificações pós-traducionais 

de histonas (acetilação de H3K9 e trimetilação de H3K9 e H3K27) em embriões bovinos 

de cinéticas distintas ao longo do desenvolvimento. Para melhor compreensão destes 

resultados, foi feita a avaliação do perfil de transcritos de genes relacionados a estes 

mecanismos epigenéticos. A divisão deste trabalho em capítulo 1 e 2 foi realizada para 

facilitar a compreensão e correlação dos resultados obtidos em cada uma das análises.   
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3 HIPÓTESES 

Considerando que: 

- Embriões de cinéticas de desenvolvimento distintas apresentam diferenças metabólicas 

e no perfil global de transcritos na fase de blastocisto sem evidente alteração morfológica 

- Modificações no padrão epigenético nas primeiras fases do desenvolvimento são 

cruciais para o adequado desenvolvimento embrionário, fetal e do indivíduo adulto 

A hipótese deste trabalho é que embriões bovinos de cinética distinta durantes as 

primeiras clivagens ativam diferentemente mecanismos epigenéticos logo no início do 

desenvolvimento embrionário o que resulta na produção de blastocistos com perfis 

globais de marcas epigenéticas distintos com impacto no perfil transcricional.  
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4 Objetivos 

O objetivo geral deste capítulo foi a identificação de diferenças no padrão global 

de metilações do DNA em embriões de cinética distintas. Para tal, foram propostos os 

seguintes objetivos específicos: 

• Identificar o padrão metilômico de embriões PIV com diferentes cinéticas de 

desenvolvimento; 

• Analisar os transcritos de genes pertencentes à vias diferencialmente metiladas de 

embriões PIV com cinética de desenvolvimento rápida e lenta. 
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5 Material e Métodos 

5.1 Delineamento experimental 

 Foi realizada a coleta de embriões bovinos PIV no estágio de blastocisto para (1) 

utilização da plataforma EmbryoGENE, que permite a identificação do padrão global de 

metilações do DNA (10 blastocistos/grupo em 4 réplicas); (2) validação da plataforma de 

microarray utilizada (10 blastocistos/grupo em 3 réplicas); (3) análise de transcritos 

relacionados as vias diferencialmente metiladas utilizando BioMarkTM HD System 

(Fluidigm, San Francisco) (3 blastocistos/grupo em 4 réplicas).  

Para isto, os embriões foram produzidos como descrito a seguir: 

5.1.1 Coleta e maturação in vitro (MIV) de oócitos 

Ovários de animais oriundos de abatedouro comercial foram transportados para o 

laboratório em solução salina estéril (Anexo A). Os CCOs foram coletados pela técnica 

de aspiração folicular com o auxílio de seringa e agulha e selecionados (graus I e II) de 

acordo com as características morfológicas (85) (Tabela 1) em estereomicroscopio. Os 

CCOs foram lavados em meio Pré-MIV [Tissue Culture Medium-199 (TCM-199) - 

HEPES contendo 10% de Soro Fetal Bovino (SFB), 50 μg/mL de gentamicina e 0,2 mM 

de piruvato de sódio (Anexo B)] e em meio MIV [TCM-199 - Bicarbonato contendo 10% 

de SFB, 50 μg/mL de gentamicina, 0,2 mM de piruvato de sódio, 1 μg/mL de estradiol, 

10 μg/mL de hormônio folículo estimulante (FSH) e 10 μg/mL de hormônio luteinizante 

(LH) (Anexo C)], sendo, posteriormente, divididos em grupos de 25-30 CCOs e 

submetidos a maturação em gotas de 90 µL do meio MIV, sob óleo mineral por 22-24  

 

Tabela 8: Características morfológicas utilizadas na classificação de CCOs em grau I, II 

e III. 

Classificação Descrição 

Grau I 
Mais de três camadas compactas de células do cumulus e oócito com 

citoplasma escuro e homogêneo  

Grau II 
Três camadas compactas de células do cumulus e oócito com 

citoplasma escuro e homogêneo ou com pequenas irregularidades 

Grau 

III 

Parcialmente 

denudos 

Oócitos com ausência de células do cumulus em áreas inferiores a um 

terço de sua superfície 
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Denudos e/ou 

degenerados 

Oócitos com ausência da maioria ou total de células do cumulus em 

sua superfície e/ou apresentando sinais evidentes de degeneração, 

como presença de vacúolos ou desintegração do citoplasma 

Expandidos 
Células do cumulus expandidas, com aumento de volume total e 

aspecto gelatinoso 

Zona pelúcida Zona pelúcida rompida, sem o conteúdo citoplasmático 

 

5.1.2 Fertilização in vitro (FIV) 

Os meios de cultura TALP (Tyrode’s albumin-lactate-pyruvate) utilizados para 

purificação do sêmen e FIV foram preparados segundo Parrish et al. (23; 86) (Anexo D). 

Após 22-24 horas de maturação, os CCOs foram lavados em meio FIV gota composto 

pela solução TALP modificada com 6 mg/mL de albumina sérica bovina (BSA) – Livre 

de ácidos graxoss, 50 μg/mL de gentamicina e 0,2 mM de piruvato de sódio, 17.500 

USP/mL de heparina e 0,044 μL/mL de PHE (Penicilamina 2 μM, hipotaurina 1μM, 

epinefrina 0,25 μM) (Anexos E e F). Em seguida, grupos de 25-30 CCOs foram 

transferidos para gotas de 60 μL de meio FIV gota. Em cada manipulação, palhetas de 

sêmen sexado (fêmeas) foram descongeladas durante 30 segundos à 37°C e purificadas 

em gradiente de Percoll (Percoll 80% e Percoll 40% - Anexo G) pela centrifugação a 

6.000 g por 6 minutos. O sedimento (100 uL de pellet) foi centrifugado a 3.000 g por 3 

minutos em 600 uL de meio FIV. O volume final de pellet retirado foi de 90 uL, sendo 

utilizados 12 uL para a fertilização de 6 - 7 gotas. Os oócitos foram incubados em estufa 

à 38,5°C e 5% de CO2 em ar e alta umidade com os espermatozoides por 18 horas. 

 

5.1.3 Cultivo in vitro (CIV) 

Após a FIV, os presumíveis zigotos foram submetidos à técnica de denudação 

para a remoção das células do cumulus com auxílio de micropipeta. Depois desta etapa, 

os presumíveis zigotos foram transferidos para gotas de 90 µL de meio de cultivo 1 

[Potassium Simplex Optimization Medium (KSOM -Millipore®), suplementado com 9% 

de SFB, 0,02 µL/mL de gentamicina e 8 µL/mL de aminoácidos não essenciais e 16 

µL/mL de aminoácidos essenciais (Anexo H)] e meio de cultivo 2 [Synthetic Oviduct 

Fluid (SOF – Anexo I), suplementado com 2% de aminoácidos essenciais, 1% de 

aminoácidos não essenciais e 5% de SFB (Anexo J)] cobertas por óleo mineral e 
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cultivados em incubadora a 38,5°C, 5% de CO2 em ar e alta umidade, onde permaneceram 

até o momento da coleta das amostras para análise.  

 

5.1.4 Classificação cinética 

Para a classificação dos grupos de embriões rápidos e lentos a clivagem 

embrionária foi avaliada 22 horas após o início da CIV (40 horas pós-inseminação - hpi) 

(87) (88). Neste momento foram separados em diferentes gotas os embriões dos grupos 

clivado rápido (4 ou mais células) e clivado lento (2 ou 3 células). Embriões com uma 

célula foram avaliados posteriormente para comporem o índice total de clivagem, no 

entanto não foram utilizados para as análises. Foram obtidos os dados de clivagem total 

(número total de clivados/número total de oócitos), clivados lento (número de clivados 

lento/número total de oócitos) e clivados rápido (número de clivados rápido/número total 

de oócitos). Os embriões permaneceram em cultivo para avaliação das próximas fases de 

desenvolvimento.  

 

5.1.5 Avaliação de embriões em estágio de blastocisto 

Após 150 horas do início do CIV (168 hpi), os embriões que atingiram o estágio 

de blastocisto expandido foram classificados como FBL (blastocistos derivados do grupo 

de “clivagem rápida”) e SBL (blastocistos derivados do grupo de “clivagem lenta”). Neste 

momento, os blastocistos foram retirados do cultivo e armazenados a -80ºC para análise 

posterior.  

 

5.2 EmbryoGENE DNA methylation array (EDMA) 

 As amostras de embriões bovinos PIV e armazenados em freezer -80 °C foram 

submetidas à análise de metilação do DNA utilizando EmbryoGENE DNA methylation 

array (EDMA). Foram realizadas 4 replicatas contendo pool de 10 blastocistos por grupo. 
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5.2.1 Extração do DNA genômico 

A extração do DNA genômico (gDNA) foi realizada com AllPrep DNA/RNA 

Mini Kit (QIAGEN, Mississauga, ON, Canada) com eluição das amostras em 30 μL. Para 

qualificar e quantificar o DNA extraído foi feita a análise de absorbância óptica com 

Nanodrop ND-1000 spectrophotometer (NanoDrop Technologies Inc.) e eletroforese em 

de gel de 0,5% agarose à 45 volts por 2 h. 

  

5.2.2 Digestão com enzima MseI 

Todas as amostras de gDNA (2 vezes de 15 μL para cada amostra) foram 

submetidas a fragmentação com a enzima MseI (5’-T/TAA-3’) em solução composta por 

0,5 μL de MseI, 0,5 μL de BSA (100x), 5 μL NEB buffer 4 (10x), 28 μL de água livre de 

DNAse/RNAse e DNA controle (spike-in) à 37°C por 16 horas seguida por incubação à 

65°C por 20 minutos. O gDNA foi precipitado com 1 μg de solução linear de acrilamida 

(Ambion) como carregador e 5 μL de buffer acetato de sódio (3 M, pH 5,5) acrescida de 

330 μL de etanol 95% por 2 horas à -80°C. A solução foi centrifugada (>10.000g/2 

minutos à 4°C), o pellet foi lavado com etanol 70% por 20 minutos à -80°C e centrifugada 

nas mesmas condições. O pellet foi seco ao ar e ressuspendido em 5 μL de água livre de 

DNAse/RNAse. 

 

5.2.3 Ligação de adaptadores aos fragmentos de gDNA 

Adaptadores foram ligados aos fragmentos de gDNA digeridos pela MseI através 

da utilização de 0,5 μL de cada primer (MseLig 21: 5′-AGT GGG ATT CCG CAT GCT 

AGT-3′, MseLig 12: 5′-TAA CTA GCA TGC-3′, 100 μM) em 0,5× One-Phor-All plus 

Buffer (Pharmacia Biotech) e 1,5 μL água livre de DNAse/RNAse. O anealamento foi 

iniciado a 65°C por 20 minutos seguido por decréscimo da temperatura de 1°C/min até 

15°C. Em seguida, com as amostras ainda à 15°C, foi feita a adição de 1 μL de Adenosida 

trifosfato (ATP - 10mM) e 1 μL de T4 DNA ligase (5U/μL) e incubação à 15°C por 16 

horas. 
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5.2.4 Digestão com enzimas sensíveis à metilação do DNA 

 Foi realizada a fragmentação do gDNA através das enzimas de restrição de 

FastDigest™ [HpaII (5’-C/CGG-3’), HinP1I (5’-GC/GC-3’) e AciI (5’-C/CGC-3’)]. A 

cada amostra foram adicionados 5 μL de FastDigest buffer (10X), 0,5 μL de HpaII 

(10U/μL), 0,5 μL de HinP1I e 34 μL de água livre de DNAse/RNAse. As amostras foram 

incubadas por 12 horas à 37°C. Em seguida, foram adicionados 0,5 μL de AciI, 5 μL de 

FastDigest buffer (10X) e 44,5 μL de água livre de DNAse/RNAse à cada amostra, que 

foram incubadas por 4 horas à 37°C. A inativação enzimática foi feita por 10 minutos à 

80°C após o término da incubação. 

 

5.2.5 Eficiência da digestão de enzimas sensíveis à metilação do DNA 

 Para determinar a eficiência da fragmentação com FastDigest™ foi realizada 

detecção por polymerase chain reaction quantitativa (qPCR) dos controles (spiked-in). 

Resumidamente, foi preparada uma solução contendo 1,6 μL de MgCl2 (25mM), 2 μL de 

LightCycler FastStart (10x) DNA Master SYBR Green mix (Roche Diagnostics Canada, 

Laval, QC, Canada), 14,4 μL de água livre de DNAse/RNAse e 5 μL de primers (foward 

e reverse - 10μM) para cada uma das fragmentações enzimáticas (para sítios de HpaII, 

HinP1I ou AciI) (89). À esta solução foram adicionados 1 μL de água – controle negativo; 

ou 1 μL de amostra; ou 1 μL 1/100 spike-in diluído em 1/1000 – controle positivo. As 

condições utilizadas para o qPCR foram: Denaturação - 95°C por 10 minutos; 

Amplificação - 50 ciclos de 95°C por 5 segundos, 52°C por 5 segundos e 72°C por 20 

segundos; Fusão - 1 ciclo iniciado de 94°C por 5 segundos, 72°C por 30 segundos, 94°C 

por 0 segundos e resfriamento 40°C por 0 segundos (alteração de temperatura de 

0,2°C/segundo). A especificidade do Amplicon é utilizada para calcular a eficiência da 

fragmentação e é determinada pela forma da curva de fusão e a diferença de limiar de 

ciclo (ΔCt) entre metilados (protegidas à fragmentação com enzimas sensíveis à 

metilação) e não-metilatilados (desprotegidas à fragmentação com enzimas sensíveis à 

metilação). Caso a fragmentação não tenha sido eficiente para alguma enzima o 

procedimento de fragmentação para esta foi repetido. 
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5.2.6 Seleção de fragmentos por ligação mediada em PCR (LMA-PCR) 

 A amplificação seletiva dos fragmentos foi realizada utilizando dois rounds de 

ligação mediada em PCR (LMA-PCR). Após a precipitação e lavagem das amostras de 

gDNA como descrito no item 3.2.2 e ressuspensão em 10 μL de água livre de 

DNAse/RNAse, o primeiro round de LMA-PCR foi realizado utilizando 0,5 μL de cada 

primer foward e reverse (MseLig 21 e MseLig 12), 0,5 μL de One-Phor-All plus Buffer, 

3 μL de Ex-Taq™ buffer (TaKaRa), 1 μL de Ex-Taq™ enzyme (TaKaRa), 3 μL de MgCl2 

(25mM), 8 μL de Desoxirribonucleotídeos fostatados (dNTPs) e 23,5 μL de água livre de 

DNAse/RNAse. As condições do primeiro round de LMA-PCR foram: 15 ciclos de 94°C 

por 40 segundos, 57°C por 30 segundos e 72°C por 75 segundos; 34 ciclos de 94°C por 

40 segundos, 57°C por 30 segundos e 72°C por 105 segundos; ciclo final de 94°C por 40 

segundos, 57°C por 30 segundos  e 72°C por 5 minutos.  

 Para o segundo round de LMA-PCR (essencial para a obtenção de amplicons 

suficientes para as etapas futuras) foram utilizadas 3 reações por amostra do produto do 

primeiro round de LMA-PCR. Foram adicionados à 0,75 μL de gDNA de cada amostra 

(3 reações) 0,75 μL de primer MseLig21, 5 μL de PCR Buffer 1 (Roche/Boehringer 

Mannheim, Expand Long Template), 4 μL de dNTPs (2,5mM), 0,8 μL de Expand Long 

Template Enzyme Mix (Roche/Boehringer Mannheim) e 38,7 μL de água livre de 

DNAse/RNAse.  As condições do primeiro round de LMA-PCR foram: Ciclo inicial de 

94°C por 60 segundos, 65°C por 30 segundos e 72°C por 2 minutos; 14 ciclos de 94°C 

por 40 segundos, 65°C por 30 segundos e 72°C por 90 segundos; 9 ciclos de 94°C por 40 

segundos, 65°C por 30 segundos e 72°C por 2 minutos; ciclo final de72°C por 5 minutos. 

The quality and concentration of DNA were evaluated as described above. A qualidade 

dos amplicons foi determinada utilizando 5 μL de produto de PCR em gel de agarose 

0,8%. 

 

5.2.7 Purificação e remoção de adaptadores 

 O produto de LMA-PCR foi purificado utilizando o kit de purificação de PCR 

28104 (Qiagen) e eluído em 43,5 μL de Buffer de eluição 1/10. Para a remoção dos 
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adaptadores, 20 μL de cada amostra foi incubada com 5 μL de buffer 4 NEB (10X), 0,5 

μL BSA (100x), 1 μL de Msel (10 U/μL) e 48 μL água livre de DNAse/RNAse à 37°C 

por 16 horas, seguida de 65°C por 20 minutos. As amostras foram purificadas utilizando 

o kit de purificação de PCR 28104 e eluídas em 43,5 μL de Buffer de eluição 1/10. Foram 

realizadas leituras em espectrofotômetro NanoDrop 1000 para determinar a qualidade e 

quantidade de gDNA das amostras. 

 

5.2.8 Marcação do gDNA e hibridização do array 

 Foi realizada a marcação de 2 μg de gDNA por amostra com Cy-3 ou Cy-5 

utilizando o Universal Linkage System Fluorescent gDNA labelling kit (Kreatech 

Biotechnology), sendo que para cada μg de gDNA foi adicionado 1 μL de buffer de 

marcação 10× à 85°C por 30 minutos seguida de incubação à 4°C por 3 minutos. O kit de 

purificação de PCR 28104 foi utilizado para remoção dos marcadores não reativos e 

purificação das amostras. Para validar a incorporação do corante e concentração de gDNA 

foram mensuradas em espectrômetro NanoDrop 1000. 

 A hibridização das amostras foi iniciada com a incubação do gDNA marcado com 

Cy-3 ou Cy-5, comparando uma réplica de blastocistos rápidos à blastocistos lentos, com 

25 μL de Cot-1 DNA de bovinos (1mg/mL, Applied Genetics Laboratories), 2,6 μL de 

Agente de bloqueio 100x (Agilent) e 130 μL de buffer de hibridização 2 x HI-RPM 

(Agilent) à 95°C por 3 minutos e 37°C por 30 minutos. Em seguida, foi adicionado 65 μL 

de Agilent-CGHBlock para eliminar o ruído do background do array. Foram alocados 

245 μL das amostras na lâmina de microarray e a hibridização foi realizada em forno à 

65°C e 10 rpm por 40 horas. As lâminas foram lavadas de acordo com instruções do 

fabricante e foi feita leitura das lâminas com PowerScanner (Tecan) seguida de análise 

utilizando Array-Pro Analyzer 6.3 software (MediaCybernetics). 

 

5.2.9 Validação dos resultados do Embryogene 

 Foram coletados 10 embriões por grupo em 4 replicatas técnicas. Estes embriões 

foram submetidos à 3 ciclos de congelamento/descongelamento seguida de incubação 
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com proteinase K (200 µg/mL). As amostras foram divididas em 3 grupos (10 µL em 

cada): Controle—DNA fragmentado apenas com a enzima MseI; HpaII—DNA 

fragmentado com as enzimas MseI e HpaII, e HinP1I—DNA fragmentado com as 

enzimas MseI e HinP1I (FastDigest-TermoFisher Scientifc™, USA). A fragmentação foi 

feita por 16 horas à 37°C, seguida de incubação por 10 minutos à 80°C seguido de 

resfriamento à 4°C. O gDNA foi lavado em etanol 70%, seco ao ar, e ressuspendido em 

50 µL de água livre de DNAse/RNAse. Foi feita a amplificação do gDNA em RT-qPCR 

com primers (Tabela 9) desenhados especificamente para regiões que foram previamente 

identificadas como diferencialmente metiladas e que o amplicon continha apenas uma 

região de fragmentação para HpaII ou HinP1I e sem região para MseI. A reação de 

amplificação foi feita utilizando 20 µL de volume total, sendo composto de 1 µL de 

amostra, 1 µL do primer forward, 1 µL do primer reverse, 7 µL de água livre de 

DNAse/RNAse e 10 µL de Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix no Rotor-Gene 

Q da Qiagen. 

 

Tabela 9: Primers desenhados para a validação do EmbryoGENE DNA methylation 

array. 

DMR Primer Forward Primer Reverse 
Amplicon 

Length 

edma_met_11_10337  gcacgactcccttctagaca ggcagaggatctacagcca 84 

edma_met_03_16369 cacatgtagaactggccca ttctcctctacgaccctaggta 91 

edma_met_20_08418 ttctcctctacgaccctaggta gaagttgccccgttacttct 97 

edma_met_13_05328 gaagttgccccgttacttct ctgacgttccaggagacc 83 

edma_met_02_07813 ccataatgacacacactccgtt aggctctatgggacagca 87 

edma_met_10_01759  aggctctatgggacagca gtcttctggaagcacctcc 84 

edma_met_21_11309 gtcttctggaagcacctcc ccagaggagctgtagatcct 113 

 

5.3 Análise de transcritos 

 A análise de transcritos foi feita utilizando BioMarkTM HD System. Para este 

experimento foram coletadas 4 replicatas contendo 3 blastocistos expandidos por grupo. 
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5.3.1 Extração de RNA  

 O RNA de pool de 3 blastocistos expandidos por grupo foi extraído com 

PicoPure® RNA Isolation Kit (Applied Biosystems™, USA KIT0204) como descrito 

pelo fabricante. Basicamente, foi feita a incubação das amostras com buffer de extração 

à 42°C por 30 minutos. As amostras foram submetidas à incubação com DNAse (Qiagen, 

USA #79254) à temperatura ambiente por 15 minutos, seguida da purificação de RNA 

em coluna. Após esta etapa, o RNA de cada amostra foi eluído em 13 μL de buffer de 

eluição. As amostras foram armazenadas a -20°C por um dia e em seguida utilizadas para 

síntese de cDNA por transcriptase reversa. 

 

5.3.2 Síntese de cDNA 

 A síntese de cDNA foi feita através da utilização do kit High Capacity cDNA 

Reverse Transcription (Applied Biosystems, USA #4368814) como sugerido pelo 

fabricante. Inicialmente o RNA extraído de cada uma das amostras foi quantificado em 

espectrofotômetro NanoDrop e a concentração foi ajustada para 50 ng/µL em água livre 

de DNAse/RNAse. Resumidamente, à 10 µL de cada amostra de RNA foram adicionados 

2 µL de buffer 10x RT, 0,8 µL de dNTPs (25X), 2 µL de solução primers randômicos 

(10x RT), 1 µL de transcriptase reversa (MultiScribe®) e 4,2 µL de água livre de 

DNAse/RNAse e incubados à 25°C por 10 minutos, 37°C por 120 minutos e 85°C por 5 

minutos seguido de resfriamento à 4°C. 

 

5.3.3 Pré-amplificação 

Foi realizada a pré-amplificação do cDNA utilizando mix contendo 2 µL de cada 

ensaio TaqMan (Applied Biosystems, USA) (Anexo K). A amplificação foi realizada à 

95°C por 10 minutos, 14 ciclos de 95°C por 15 segundos e 60°C por 4 minutos e 

resfriamento à 4°C em solução contendo 3,75 µL do mix de ensaios TaqMan e Master 

Mix Pré-Amp e 1,25 µL das amostras. As amostras pré-amplificadas foram diluídas 1:5 
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em solução de suspensão de DNA (20 µL) e armazenadas a -20°C até o momento da 

reação de PCR. 

 

5.3.4 Leitura em BioMarkTM HD System  

 Foi realizada a preparação do chip como descrito pelo fabricante. Resumidamente, 

foi injetado fluído de controle nos acumuladores nas porções centrais superiores e 

inferiores do chip, que foi então inserido no IFC controller (Fluidigm, USA) por 20 

minutos. Foram preparadas soluções contendo 3 µL dos ensaios TaqMan e 3 µL do Assay 

Loading Reagent (alocadas na região de ensaios do chip) e 3,6 µL de TaqMan Master 

Mix (Applied Biosystems, USA), 0,36 µL de TaqMan Sample Loading Reagent (Applied 

Biosystems, USA) e 3,25 µL do cDNA de amostra pré-amplificada (alocadas na região 

de amostras do chip). Após disposição dos ensaios e amostras o chip foi novamente 

inserido no IFC controller para carregamento das misturas. Em seguida, o chip foi 

transferido para o BioMark™ HD Real-Time PCR (Fluidigm, USA) para reação de PCR 

em tempo real de acordo com o protocolo TaqMan GE 96x96 Standard, consistindo de 

incubação à 95ºC por 5 minutos, 40 ciclos de 95ºC por 15 segundos e 60ºC por 60 

segundos. 

 

5.4 Análise dos resultados 

 Os dados de produção embrionária foram avaliados quanto às premissas para 

análise de variância utilizando teste D'Agostino & Pearson. Os dados resultantes foram 

paramétricos, consequentemente foram analisados utilizando o Teste-T. Os resultados 

foram apresentados em forma de tabela com a média ± erro padrão da média para os 

grupos FBL e SBL.  

 Os dados obtidos através do Embryogene foram analisados como descrito por 

(49). Resumidamente, probes que apresentaram intensidade de sinal acima do 

background foram normalizados, ajustados a um modelo linear e a metilação diferencial 

foi inferida por estatística bayesiana utilizando o pacote Limma Bioconductor versão 

3.6.9. Foram consideradas regiões diferencialmente metiladas (DMRs) os fragmentos de 
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DNA que apresentaram P <0,05 e log2 (fold-change) ≥ 1,5. As comparações entre os 

embriões de cinética rápida e lenta foram realizadas utilizando o pacote MADE4 do 

Bioconductor. A quantidade de sondas acima do backgroud e DMRs diferentes entre os 

grupos foram apresentados na forma de diagrama Venn e Volcano Plot, respectivamente. 

Além disso, foi gerado um Circular Plot com os valores arbitrários de fold-change e P 

valor dos ~ 15,000 elementos mais significantes identificados, mostrando os elementos 

mais variáveis.  

A análise de diferentes enriquecimentos foi realizada através de uma série de 

scripts integrados que categorizam as informações com base em densidade de ilhas CpG, 

comprimento da ilha CpG, distância de ilhas CpG, a localização genômica e tipos de 

elementos repetitivos, visando a observação da metilação do DNA em escala genômica. 

Estes scripts pertencem a versão fornecida pelo EmbryoGENE methylation analysis 

pipeline (EMAP) que utiliza o R versão 2.12.1 com o pacote Limma para a análise dos 

dados brutos.  

Genes foram classificados como diferencialmente metilados quando uma sonda 

diferencialmente metilada era localizada no corpo do gene. Caso um gene possuísse mais 

de uma sonda em seu corpo, o valor considerado era o que apresentasse maior fold-change 

e menor P valor. Foi realizada análise destes dados (2325 gene hipermetilados e 1207 

hipometilados em embriões rápidos) utilizando David Functional Annotation. As 

metilações foram avaliadas de acordo com 3 categorias diferentes: processos biológicos, 

componentes celulares, e funções moleculares. 

As análises de validação dos resultados do EDMA foram feitas através das 

diferenças entre os valores de Ct do gDNA não digerido e os valores de Ct dos digeridos 

(ΔCt = Ct digerido − Ct não digerido) para as 7 DMRs. Estas regiões foram selecionadas 

baseadas na localização gênica, presença ou ausência de ilhas CpGs e status de metilação, 

tentando diversificar o máximo possível estes parâmetros. A porcentagem de metilação 

do DNA foi inversamente proporcional ao valor obtido pela digestão enzimática com 

HpaII ou HinP1I. Os resultados foram apresentados na forma de tabela com os valores de 

porcentagem de metilação do DNA para os grupos FBL e SBL. 

Para a análise de transcritos, foram calculadas as variações de mRNA 

normalizados pela expressão de transcritos de controle endógeno (PPIA) identificado pelo 
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NormFinder (90), e os valores de ΔCt (delta Ct) foram calculados a partir dos Cts (Cycle 

Threshold) obtidos para cada gene de interesse. Os valores de ΔCt foram submetidos ao 

teste de detecção de outliers e ao Teste-T. As análises foram feitas utilizando o software 

Prism 5 (GraphPad Software Inc., USA) e os resultados foram apresentados na forma de 

gráficos em figuras representando as vias de interesse. 
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6 Resultados 

 

3.1 Produção de embriões bovinos 

 As taxas de PIV foram determinadas para embriões rápidos e lentos com base no 

número de embriões totais que clivaram (58,0 ± 3,4) e se tornam blastocistos (16,0 ± 2,8). 

Não houve diferença na taxa de clivagem (FBL: 45,1 ± 3,0 e SBL: 54,9 ± 3,0; P = 0,41) 

ou porcentagem de embriões clivados que atingiram o estágio de blastocisto (FBL: 55,1 

± 4,6 e SBL: 44,9 ± 4,6;) entre os grupos (Tabela 10). 

 

Tabela 10: Porcentagem de clivagem e de embriões clivados que atingiram o estágio de 

blastocisto nos grupos FBL e SBL 

  % de clivagem % de blastocisto 

PIV 58,0 ± 3,4 (1362/2480) 16,0 ± 2,8 (233/1362) 

FBL 45,1 ± 3,0 (611/1362) 

P= 0,41 

 

FBL 55,1 ± 4,6 (129/233) 

P= 0,26 

 SBL 54,9 ± 3,0 (751/1362) SBL 44,9 ± 4,6 (104/233) 

 

3.2 Regiões diferencialmente metiladas 

Os dados de metiloma foram utilizados para identificar as regiões 

diferencialmente metiladas entre os grupos de desenvolvimento rápido e lento. De 

414.566 sondas utilizadas, 9.082 estavam acima do background apenas em FBL, 20.670 

apenas em SBL e 47.713 em ambos os grupos (Figura 5). FBL apresentou maior número 

de regiões hipermetiladas do que SBL (7.976 vs. 3.608) (Figura 6). As DMRs foram 

distribuídas em todos os cromossomos, e a análise dos genes imprinted mostrou que esses 

genes estavam hipermetilados (seis de imprinting paterno e dois de imprinting materno) 

e hipometilados (quatro de imprinting paterno e dois de imprinting materno) em FBL em 

relação à SBL (Figura 7Figura). 
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Figura 5: Diagrama de Venn representando as sondas expressas acima do background para blastocistos 

rápidos e lentos. Em vermelho são representadas as sondas expressas acima do background presentes 

apenas em FBL, em azul as sondas acima do background presentes apenas em SBL e em lilás as sondas 

expressas acima do background nos dois grupos. 

 

 

Figura 6: Gráfico de Volcano Plot demostrando as DMRs hipermetiladas em FBL (Direita – 7976) e 

hipermetiladas em SBL (Esquerda – 3608). Cada ponto representa uma DMR, sendo localizada de acordo 

com seus valores de log2(Fold Change) e p valor. Foram consideradas DMRs hipermetiladas regiões com 

log2(fold-change) absoluto ≥1.5 e P < 0.05. 
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Figura 7: Circular plot mostrando as DMRs mais significantes distribuídas entre os cromossomos e regiões 

imprinted. 

A análise de regiões gênicas diferencialmente metiladas mostrou que blastocistos 

do grupo rápido apresentam mais hipermetilações nas regiões intrônica (FBL: 3.121; 

SBL: 1.424), exônica (FBL: 484; SBL: 379), próxima de promotor (FBL: 152; SBL: 75), 

promotora (FBL: 467; SBL: 184), promotor distal (FBL: 1.172; SBL: 540) e regiões não 

próximas a genes (FBL: 2.539; SBL: 987) do que o observado em blastocistos lentos 

(Figura 8).  
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Figura 8: Regiões gênicas hipermetiladas em FBL (vermelho) e em SBL (azul) (próximo de promotor [PP] 

e distal de promotor [DP]). Foram consideradas DMRs hipermetiladas regiões com log2(fold-change) 

absoluto ≥1.5 P < 0.05. 

Com relação aos elementos de repetição, foi observado que short-interspersed 

repetitive elements (SINEs) (FBL: 1.452; SBL: 770), long-interspersed repetitive 

elements (LINEs) (FBL: 1.298; SBL: 532), long-terminal-repeat (LTR) retrotransposons 

(FBL: 736; SBL: 293), elementos repetitivos de baixa complexidade (FBL: 66; SBL: 57) 

e repetições simples (FBL: 360; SBL: 266) também apresentaram maiores 

hipermetilações em embriões rápidos do que lentos (Figura 9Figura).  
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Figura 9: Elementos de repetição hipermetilados em FBL (vermelho) e em SBL (azul) (baixa complexidade 

[LC], long-terminal-repeat [LTR], repetição simples [SR], long-interspersed repetitive elements [LINEs] 

e short-interspersed repetitive elements [SINEs]). Foram consideradas DMRs hipermetiladas regiões com 

log2(fold-change) absoluto ≥1.5 e P < 0.05. 

Embriões lentos, entretanto, exibiram mais hipermetilações em ilhas CpGs (FBL: 

129; SBL: 246) do que embriões rápidos, enquanto estes apresentaram maior 

hipermetilação nas regiões CpG Shore (FBL: 560; SBL: 304), CpG Shelf (FBL: 1.756; 

SBL: 952) e Open Sea (FBL: 5490; SBL: 2087) (Figura Figura10).  

Analisando as ilhas CpGs, foram observadas mais hipermetilações em embriões 

lentos em ilhas CpGs de comprimeto longo (FBL: 14; SBL: 41), intermediário (FBL: 79; 

SBL: 152) e curto (FBL: 36; SBL: 53) (Figura 11Figura) e com densidade maior (FBL: 

17; SBL: 35), intermediaria (FBL: 81; SBL: 143) e menor (FBL: 31; SBL: 68) (Figura 

12) do que em blastocistos rápidos.  
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Figura 10: Proximidade de ilhas CpGs hipermetiladas em FBL (vermelho) e em SBL (azul). Foram 

consideradas DMRs hipermetiladas regiões com log2(fold-change) absoluto ≥1.5 e P < 0.05. 

 

Figura 11: Comprimento de ilhas CpGs hipermetiladas em FBL (vermelho) e em SBL (azul). Foram 

consideradas DMRs hipermetiladas regiões com log2(fold-change) absoluto ≥1.5 e P < 0.05. 
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Figura 12: Densidade de metilações de ilhas CpGs em FBL (vermelho) e em SBL (azul). Foram 

consideradas DMRs hipermetiladas regiões com log2(fold-change) absoluto ≥1.5 e P < 0.05. 

 

3.3 Anotação Funcional  

A análise em David Functional Annotation revelou que 101 vias de processos 

biológicos, 44 componentes celulares e 49 funções moleculares foram hipermetiladas em 

embriões rápidos e 27 vias de processos biológicos, 8 componentes celulares e 27 funções 

moleculares estavam hipermetiladas em lentos. As principais anotações hipermetiladas 

observadas em FBL (Tabela 11: Principais anotações hipermetiladas em embriões de 

clivagem rápida.Tabela 11) e SBL (Tabela 12) encontram-se representadas de acordo 

com o número de genes envolvidos em cada anotação. 
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Tabela 11: Principais anotações hipermetiladas em embriões de clivagem rápida. 

Processos Biológicos 

Termo 
Número de genes 

hipermetilados 
P valor 

Processo metabólico de fosfato 134 2,21E-09 

Cascata de sinalização intracelular 83 6,16E-03 

Transporte iônico 80 3,08E-02 

Processo catabólico de 

macromoléculas 
55 2,22E-02 

Regulação de morte cellular 

programada 
51 2,06E-02 

Regulação de proliferação celular 47 2,69E-02 

Regulação da transdução de sinal 

mediada por GTPase 
43 3,40E-06 

Organização do citoesqueleto 29 7,01E-02* 

Morfogênese de componentes 

celulares 
25 2,48E-02 

Metabolismo de ácidos graxos 21 7,84E-03 

Componentes celulares 

Termo 

 

Número de genes 

hipermetilados 

P valor 

 

Membrana plasmática 171 2,30E-03 

Lúmen de organelas 88 9,56E-03 

Retículo endoplasmático 65 4,48E-02 

Aparato Golgi 61 6,39E-03 

Citosol 50 2,61E-03 

Funções Moleculares 

Termo 
Número de genes 

hipermetilados 
P valor 

Ligação iônica 388 7,47E-06 

Ligação de nucleotídeo 273 3,13E-06 

Ligação de ATP 199 2,58E-09 

Atividade de proteína quinase 102 9,08E-10 

Ligação de RNA 57 5,78E-02 
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Tabela 12: Principais anotações hipermetiladas em embriões de clivagem lenta. 

Processos Biológicos 

Termo 
Número de genes 

hipermetilados 
P valor 

Processo metabólico de fosfato 55 2,66E-02 

Processamento de RNA 27 2,10E-02 

Regulação da transdução de sinal 

mediada por GTPase 
24 2,89E-04 

Geração de precursores 

metabólicos e energia 
20 8,53E-02* 

Regulação de transdução de sinal 

de proteína Ras 
18 2,82E-03 

Desenvolvimento embrionário de 

cordatos 
17 5,94E-02* 

Morfogênese de componentes 

celulares 
15 3,13E-02 

Secreção 14 4,17E-02 

Proliferação celular 13 5,25E-02 

Desenvolvimento de blastocisto 8 5,14E-03 

Componentes celulares 

Termo 

 

Número de genes 

hipermetilados 

P valor 

 

Membrana plasmática 88 1,57E-02 

Mitocondrias 58 1,74E-02 

Retículo endoplasmático 34 9,59E-02* 

Aparato Golgi 14 4,16 E-02 

Spliceossomo 10 2,77 E-02 

Funções Moleculares 

Termo 
Número de genes 

hipermetilados 
P valor 

Ligação de nucleotídeo 135 9.46E-04 

Ligação de ATP 84 1,53E-02 

Atividade de proteína quinase 44 2,11E-03 

Atividade reguladora de GTPase 30 8.52E-05 

Ligação FAD 
9 

 
1,79E-02 

 

3.4 Validação dos resultados de EmbrioGENE 

A validação do EmbryoGENE DNA methylation array foi realizada por digestão 

com enzimas sensíveis a metilação do DNA seguida por digestão com RT-qPCR para 7 

DMRs. Das regiões amplificadas, 6 apresentaram o mesmo padrão de metilação do DNA 

observado para FBL e SBL através da análise utilizando o EmbryoGENE (Tabela 13). 
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Tabela 13: Porcentagem de metilação do DNA das DMRs selecionadas para a validação 

do microarray 

DMRs 

Metilação 

do DNA em 

FBL (%) 

Metilação 

do DNA em 

SBL (%) 

Resultados do           

RT-qPCR 

Resultados do 

microarray 

edma_met_1

1_10337 
39,1 55,4 Hipermetilados em SBL Hipermetilados em SBL 

edma_met_0

3_16369 
12,3 50,6 Hipermetilados em SBL Hipermetilados em SBL 

edma_met_2

0_08418 
19,1 100 Hipermetilados em SBL Hipermetilados em SBL 

edma_met_1

3_05328 
100 38,0 Hipermetilados em FBL Hipermetilados em SBL 

edma_met_0

2_07813 
100 74,7 Hipermetilados em FBL Hipermetilados em FBL 

edma_met_1

0_01759 
99,5 59,8 Hipermetilados em FBL Hipermetilados em FBL 

edma_met_2

1_11309 
78,8 48,9 Hipermetilados em FBL Hipermetilados em FBL 

 

3.5 Análise de transcritos e correlação com padrão de metilação 

Com base no processo biológico identificado como diferentemente metilados, 

selecionamos 23 genes para análise do perfil de transcrição e também para correlacionar 

com o status de metilação do DNA. Esses genes foram selecionados a partir de processos 

biológicos identificados na análise de anotação funcional como contendo genes 

diferencialmente metilados, considerando sua importância para o desenvolvimento e 

viabilidade do embrião. Foram selecionados 10 genes relacionados ao estresse/morte 

celular (BAX, BID, CASP9, DDIT3, FOXO3, GPX1, HSPA1A, NFE2L2, NOS2 e 

TXNRD1); 4 genes envolvidos no controle de pluripotência ou diferenciação celular 

(NANOG, POU5F1, SALL4 e SOX2); e 9 genes relacionados ao metabolismo de lipídeos 

(ACSL3, ACSL6, ELOVL6, FADS2, FASN, PPARα, PPARγ, PTGS2 e SCD). Também 

foi feita a correlação com genes identificados como hiper ou hipometilados de ambos os 

grupos. 

Quanto aos resultados da expressão gênica, 5 dos genes selecionados como 

hipermetilados em SBL, e destes, 1 estava hiperexpresso (SCN) e 4 não diferiram 

estatisticamente (TXNRD1, FOXO3, FASN e PTGS2). Outros 13 genes foram 

selecionados como hipermetilados em FBL e, destes, 2 foram hiperexpressos (POU5F1 e 
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HSPA1A), 2 foram hipoexpressos (FADS e PPARα) e 9 não apresentaram diferença 

estatística (BAX, BID, ELOVL6, ACSL3, GPX1, NFE2L2 APAF1, SALL4 e PPARγ). 

Dos genes analisados, 5 não apresentaram diferença no status de metilação embora 

pertencessem as vias identificadas como diferencialmente metiladas. Destes, 3 foram 

hiperexpressos em SBL (DDIT3, NANOG e ACSL6), NOS2 foi hipoexpresso em FBL e 

SOX2 não diferiu estatisticamente (Figuras 13, 14 e 15). 
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Figura 13: Via hipotética de estresse e morte celular identificada como diferencialmente metilada. A 

esquematização foi feita considerando o status de metilação do DNA e quantidade de transcritos em FBL 

em comparação com SBL. Círculos pretos representam genes hipermetilados; círculos cinza representam 

genes hipometilados; círculos brancos representam genes sem diferença na metilação do DNA; triângulos 

em azul representam genes hiperexpressos; triângulos em vermelho representam genes hipoexpressos; 

quadrados em cinza representam genes sem diferença nos níveis de RNA. Os gráficos mostram as 

diferenças na expressão de DDIT3, NFE2L2, GPX1, TXNRD1, NOS2, BAX, BID, FOXO3, CASP9 e 

HSPA1A para FBL e SBL (* P ≤ 0,1; ** P ≤ 0,05; *** P ≤ 0,01). 
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Figura 14: Via de pluripotência identificada como diferencialmente metilada entre FBL e SBL. A 

representação foi feita considerando o status de metilação do DNA e quantidade de transcritos em FBL em 

comparação com SBL. Círculos pretos representam genes hipermetilados; círculos cinza representam genes 

hipometilados; círculos brancos representam genes sem diferença na metilação do DNA; triângulos em azul 

representam genes hiperexpressos; triângulos em vermelho representam genes hipoexpressos; quadrados 

em cinza representam genes sem diferença nos níveis de RNA. Os gráficos mostram a diferença na 

expressão de SALL4, NANOG, SOX2 e POU5F1 para FBL e SBL (* P ≤ 0,1; ** P ≤ 0,05; *** P ≤ 0,01). 
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Figura 15: Via proposta para o metabolismo lipídico identificada como diferencialmente metilada. A 

representação esquemática foi feita considerando o status de metilação do DNA e quantidade de transcritos 

em FBL em comparação com SBL. Círculos pretos representam genes hipermetilados; círculos cinza 

representam genes hipometilados; círculos brancos representam genes sem diferença na metilação do DNA; 

triângulos em azul representam genes hiperexpressos; triângulos em vermelho representam genes 

hipoexpressos; quadrados em cinza representam genes sem diferença nos níveis de RNA. Os gráficos 

mostram a diferença na expressão de FASN, SCD, ELOVL6, FADS2, PTGS2, ACSL3, ACSL6, PPARα e 

PPARγ para FBL e SBL (* P ≤ 0,1; ** P ≤ 0,05; *** P ≤ 0,01). 
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7. Discussão 

A seleção de embriões com maior potencial para gerar a prenhez é importante para 

melhorar as taxas de sucesso da PIV e, nesse contexto, a morfocinética representa uma 

ferramenta promissora para a seleção de embriões bovinos. Estudos recentes mostraram 

que embriões com cinéticas distintas de desenvolvimento apresentam diferenças 

relacionadas a danos no DNA (33), consumo de substratos do meio (12), secreção de 

metabólitos (14), armazenamento de energia (12), atividade de enzimas antioxidantes 

(34) e perfil de transcrição gênica global (12). Visto que embriões de cinética distintas 

apresentam diferenças fenotípicas e em perfis globais de transcritos, fez-se necessário o 

estudo dos mecanismos epigenéticos que poderiam estar associados a essas alterações.  

Os dados disponíveis na literatura sobre os padrões epigenéticos em embriões com 

cinéticas distintas são escassos, tendo sido descritos apenas superficialmente em 

camundongos. Já se sabe que técnicas de reprodução assistida, como protocolos de 

superovulação, PIV de embriões e criopreservação, podem afetar o padrão epigenético 

em gametas, embriões e prole (16). A caracterização do perfil epigenético responsável 

pela manutenção dos diferentes fenótipos observados em embriões de cinética distintas 

poderia auxiliar na compreensão do desenvolvimento embrionário pré-implantacional. 

Desta forma, no presente estudo, avaliamos como a cinética das primeiras clivagens pode 

influenciar o perfil global de metilação do DNA em embriões bovinos PIV, visando 

identificar vias gerais e regiões mais influenciadas pela cinética. Visto que embriões 

machos e fêmeas exibem padrões distintos de reprogramação epigenética (47; 91), no 

presente estudo foi excluída a interferência do sexo através da utilização de sêmen sexado 

para FIV, tal medida foi adotada para garantir que as diferenças de metilação do DNA 

observadas fossem relacionadas exclusivamente à cinética do desenvolvimento. 

Curiosamente, neste trabalho não foi observada diferença estatística nas taxas de 

clivagem ou produção de blastocistos entre os embriões com diferentes cinéticas. Este 

resultado difere do relatado na literatura, onde embriões de cinética rápida apresentam 

maior conversão a blastocistos do que embriões de cinética lenta, embora estes grupos 

apresentem a mesma proporção de embriões machos e fêmeas no estágio de blastocisto 

(13; 12). No entanto, estes relatos foram gerados através da utilização de sêmen 

convencional, enquanto os resultados obtidos no presente estudo utilizaram sêmen sexado 
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para a produção de embriões o que pode influenciar o desenvolvimento embrionário de 

maneira geral.  

Já se sabe que o uso de sêmen sexado, embora forneça um importante instrumento 

de pesquisa e produção comercial (92), diminui as taxas de produção de blastocistos (93) 

e proporção de blastocistos de grau 1, além de retardar a formação destes blastocistos (94) 

durante a PIV. O sêmen sexado também diminui a taxa de concepção, nascimento de 

bezerros e aumento na taxa média de natimortos quando este é utilizado para inseminação 

artificial (95). De fato, o uso de sêmen sexado reduziu as taxas de desenvolvimento 

embrionário no presente estudo, independentemente da classificação cinética, quando 

comparado aos dados existentes na literatura para a PIV de embriões (25). 

Consequentemente, é possível inferir que a ausência de diferença na taxa de produção de 

blastocistos de cinética distintas seja apenas efeito das baixas taxas decorrentes do uso de 

sêmen sexado. 

Com relação à metilação do DNA, sabe-se que durante o desenvolvimento 

embrionário inicial, o genoma masculino e feminino sofrem uma onda de desmetilação 

durante as primeiras clivagens, o que leva à liberação de diversos genes para a transcrição, 

com exceção de alguns genes imprinted e elementos de repetição (96). Esses eventos são 

responsáveis pela geração de blastômeros totipotentes (altamente desmetilados) a partir 

de células especializadas (gametas altamente metilados) (97). De acordo com nossos 

resultados, a metilação global do DNA foi maior no grupo FBL do que no SBL. Várias 

causas podem explicar essa diferença, como a incapacidade de promover a desmetilação 

de maneira correta durante as clivagens iniciais ou a ativação precoce/tardia das enzimas 

responsáveis pela metilação ‘de novo’ do DNA, as DNMTs. Alterações nestes eventos 

poderiam levar à falha na reprogramação epigenética necessária para a formação de um 

embrião capaz de atingir o estágio de blastocisto e, futuramente, gerar prenhez (98; 99). 

Estudos prévios já demonstraram que existem diferenças no perfil global de 

metilação do DNA entre embriões bovinos produzidos in vitro e in vivo (49). Embora o 

padrão de metilação das ilhas CpG seja semelhante entre estes grupos, embriões PIV 

exibem maior quantidade de DMRs em  regiões de promotores, exons, introns e elementos 

de repetição, como LINE, SINE, LTR e elementos de repetição de baixa complexidade 

(49). No presente estudo, o grupo FBL apresentou maior quantidade de hipermetilações 

em todas as regiões gênicas e elementos de repetição, enquanto o grupo SBL apresentou 
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maior quantidade de hipermetilações em ilhas CpG. Estes resultados sugerem que 

embriões de clivagem rápida parecem ser mais sensíveis ao sistema de cultivo in vitro, o 

que resultaria em níveis elevados de metilação do DNA em regiões gênicas.  

O aumento exacerbado de metilações do DNA, característico de embriões PIV 

(49) e observado em maior frequência em embriões de cinética rápida, pode ser um 

mecanismo desencadeado pelo ambiente para garantir que apenas genes essenciais para 

as próximas fases do desenvolvimento sejam expressos. No entanto, são necessários mais 

estudos para tentar estabelecer uma relação entre a qualidade de blastocistos provenientes 

de embriões com cinéticas distintas, visto que os dados obtidos na literatura são 

controversos. Em camundongos, por exemplo, sabe-se que embriões com alta cinética 

apresentam maiores perturbações no imprinting genômico do que aqueles com baixa 

cinética de desenvolvimento, além de apresentarem maior diferença dos produzidos in 

vivo, exibindo quantidades distintas de células, volume embrionário e metilação de genes 

imprinted (10). Já para embriões de humanos, existem relatos que indicam que embriões 

de cinética rápida apresentam maiores chances de implantação (30) (31). 

A análise de enriquecimento genômico apontou diversas vias cruciais para o 

desenvolvimento embrionário que foram identificadas como diferencialmente metiladas 

entre os grupos FBL e SBL. Em FBL, as vias hipermetiladas incluíam as de morte celular, 

pluripotência/diferenciação celular e metabolismo lipídico. Embora o papel da metilação 

do DNA no silenciamento gênico seja dependente da região gênica e da abundância das 

metilações (99), decidimos investigar a correlação entre o status de metilação e transcritos 

de genes específicos envolvidos nos processos biológicos citados. Para isto, foi realizado 

o RT-qPCR para verificar a expressão relativa de alguns genes de interesse com a 

finalidade de identificar se a definição de uma via como diferencialmente metilada de fato 

pode representar um preditivo de alteração em um processo biológico. 

Como mencionado anteriormente, a via de morte celular foi uma das identificadas 

como hipermetiladas em FBL quando comparada à SBL. Sabe-se que, geralmente, os 

blastocistos ativam mecanismos apoptóticos através da via de ativação mitocondrial 

quando expostos a condições estressantes (100). Esse mecanismo, embora 

potencialmente prejudicial por reduzir drasticamente o número de blastômeros, também 

é uma maneira de impedir que uma célula danificada gere células filhas afetadas (101). 

Neste trabalho, além das diferenças no status de metilação, CASP9, a caspase iniciadora 
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foi hiperexpressa em FBL. No entanto, BID - um dos responsáveis pela liberação de 

citocromo c da mitocôndria para o citosol (102), e APAF1 – componente do complexo 

apoptosômico juntamente com a caspase 9 e o citocromo c (103), encontram-se 

hipermetilados em FBL. Além disso, a HSPA1A - proteína que inibe a translocação da 

BAX para a membrana mitocondrial, liberação do citocromo c e a atividade do 

apoptosomo - encontrava-se hipoexpresso (104) (Figura 13). Juntos, esses resultados 

sugerem que, embora os estímulos pró-apoptóticos estejam presentes, os transcritos de 

proteínas efetoras parecem inibir a progressão da morte celular em FBL. Corroborando 

esses resultados, estudos prévios do nosso grupo não encontraram alterações na 

fragmentação do DNA e na atividade das caspases 3 e 7 em FBL e SBL (13). 

A via de diferenciação celular também foi identificada como hipermetilada em 

FBL. A pluripotência em uma célula é mantida principalmente pelo controle de POU5F1 

(OCT4), SALL4, SOX2 e NANOG (105). Em camundongos, a formação da massa celular 

interna também é regulada por esses quatro genes (106). Além disso, dos dois genes 

(NANOG e SOX2) que não foram identificados como diferencialmente metilados entre 

os grupos, apenas o NANOG foi hipoexpresso em FBL, enquanto o SOX2 não diferiu 

(Figura 14). Isso poderia sugerir que FBL está em um estágio de diferenciação posterior 

ao de SBL, uma vez que eles diferem na quantidade de transcritos que mantêm a célula 

em estágio pluripotente (105) e apresentam níveis mais altos de metilação do DNA, outra 

característica da diferenciação avançada em células (99). É importante salientar que todos 

os embriões utilizados para estes experimentos foram coletados no mesmo dia (D7) e se 

encontravam em estágio de blastocisto expandido. Isto demonstra que, embora os 

blastocistos de cinética rápida e lenta apresentem morfologia e número de células 

semelhantes (13), seus blastômeros podem estar em diferentes níveis de pluripotência 

celular. 

Com relação ao metabolismo de lipídeos, foi observada maior correlação entre o 

status de metilação e os resultados de expressão gênica. O metabolismo lipídico no 

embrião pré-implantacional é importante para o armazenamento de energia, a 

estruturação dos blastômeros, na função de membranas (107) e nas taxas de sobrevivência 

após a criopreservação (108). Diferenças no conteúdo lipídico já foram previamente 

descritas em embriões rápidos e lentos (12). De fato, embora o número de gotas lipídicas 

em FBL seja maior (12), o metabolismo lipídico parece ser mais ativo no SBL (109). Os 
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resultados obtidos no presente experimento corroboram esses dados e sugerem que a via 

lipídica mais ativa em SBL não envolve o metabolismo do colesterol, e sim a síntese de 

ácidos graxos, uma vez que enzimas chave desta via encontram-se hipometiladas e/ou 

hiperexpressas em SBL, como ACL3, ELOV6 e FADS2. (Figura 15) A hipometilação e 

a hiperexpressão do PPARα também sugerem um intenso metabolismo lipídico, uma vez 

que este gene é expresso predominantemente em tecidos com altas taxas de catabolismo 

de ácidos graxos (110). 

É importante ressaltar que a análise de metilação do DNA através do 

EmbryoGENE fornece a intensidade da fluorescência liberada diferencialmente por 

fragmentos de DNA com base em suas quantidades relativas de metilação do DNA. 

Portanto, quando uma DMR é identificada como hipermetilada, é possível afirmar que a 

região possui maior número de metilações; no entanto, não podemos determinar se essas 

metilações estão de fato silenciando o gene. Em parte, isso pode explicar a ausência de 

correlação entre alguns resultados de metilação e padrão de transcrição de alguns genes. 

Esta ausência de correlação também pode ser explicada devido à presença de microRNAs 

e outras modificações epigenéticas, como as modificações pós-traducionais de histonas 

(99; 16). Dentre os resultados obtidos para a metilação do DNA neste trabalho, algumas 

DMRs foram classificadas como pertencentes a microRNAs e algumas enzimas 

reguladoras de modificações pós-traducionais de histonas, corroborando a hipótese de 

que outros mecanismos epigenéticos também estão controlando a quantidade de 

transcritos nestes embriões. 

Para compreender como as diferenças de status de metilação de DNA e expressão 

de fatores relacionados ao controle epigenético entre embriões de cinética rápida e lenta 

são estabelecidas é necessário estudar como estes embriões se comportam ao longo de 

todo o desenvolvimento embrionário e também a interação da metilação do DNA com 

outras vias epigenéticas. Algumas destas possíveis avaliações serão detalhadas no 

Capítulo 2 desta tese.
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8. Objetivos 

O objetivo geral deste capítulo foi a identificação de diferenças epigenéticas ao 

longo do desenvolvimento de embriões bovinos com cinética distintas. Para tal, foram 

sugeridos os seguintes objetivos específicos: 

• Identificar o padrão da 5-metilcitosina (5mC), 5 hidroximetilcitosina (5hmC), 

acetilação e trimetilação da lisina 9 da histona 3 (H3K9ac e H3K9me3, respectivamente), 

trimetilação de lisina 27 da histona 3 (H3K27me3) de embriões bovinos com diferentes 

cinéticas durante as primeiras clivagens ao longo do desenvolvimento; 

• Analisar os transcritos de genes relacionados ao controle epigenético disponíveis 

em banco de dados para embriões bovinos com cinéticas de desenvolvimento distintas e 

relacionar estes dados com os padrões epigenéticos observados para 5mC, 5hmC, 

H3K9ac, H3K9me3 e H3K27me3. 
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9. Metodologia 

9.1 Coleta de amostras 

 A coleta de embriões bovinos foi feita em três estágios de desenvolvimento 

distintos. A primeira coleta foi realizada as 40 hpi de embriões no estágio de clivagem 

(CL), tanto para clivados rápidos (FCL) quanto para clivados lentos (SCL). A segunda 

coleta foi realizada no D4, após a ativação do genoma (GA) embrionário, também para 

embriões de cinética rápida (FGA) ou lenta (SGA). A última coleta foi realizada no 

estágio de blastocisto (BL) em D7, quando apenas embriões expandidos de cinética rápida 

(FBL) e lenta (SBL) foram coletados. Estas amostras foram utilizadas para identificar a 

intensidade de (1) 5mC (5-10 estruturas por estágio e por grupo, coletados em 4 replicatas 

biológicas); (2) 5hmC (6-13 estruturas por estágio e por grupo, coletados em 4 replicatas 

biológicas), H3K9ac (5-10 estruturas por estágio e por grupo, coletados em 4 replicatas 

biológicas), H3K9me3 (7-9 estruturas por estágio e por grupo, coletados em 3 replicatas 

biológicas) e H3K27me3 (5-9 estruturas por estágio e por grupo, coletados em 3 replicatas 

biológicas):Os embriões foram produzidos como descrito nos itens5.1.1; 5.1.2 e 5.1.3 e 

classificados como descrito no item 5.1.4 do capítulo 1. 

 

9.2 Imunofluorescência de 5mC e 5hmC 

 Para a coloração por imunofluorescência 5mC e 5hmC, os embriões foram fixados 

em solução de paraformaldeído a 4% (p/v) em solução fosfato-salina (PBS) 10 mM por 

15 minutos, permeabilizados por 15 minutos com solução de Triton-X 0,2% em PBS 10 

mM, desnaturados com solução ácida (3 N HCl em água) por 30 minutos e neutralizados 

em solução básica (100 mM Tris-base em água) durante 10 minutos. Todas estas 

incubações foram realizadas à temperatura ambiente (TA). Em seguida, estes embriões 

foram bloqueados com solução de bloqueio [2% de BSA em 0,05% Triton X-100 diluído 

em PBS contendo 0,1% de polivinilpirrolidona (PVP)] over night à 4°C e incubados 

durante 2 horas com anticorpos primários contra 5hmC ou 5mC e 1 hora com anticorpos 

secundários à TA. Todos os anticorpos foram diluídos em solução de bloqueio no 

momento de uso. A lista completa de anticorpos e diluições utilizados está detalhada na 

tabela 7. Os embriões foram então corados com iodeto de propídeo (0,05 mg/mL) para 
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identificação dos núcleos e colocados em lâminas. As lâminas foram analisadas com o 

microscópio Leica Microsystems DM16000 B acoplado com câmera Leica modelo 

DFC365 FX. Foram utilizados os filtros vermelho (Y3 - excitação/emissão 538-617 nm) 

e verde (L5 - excitação/emissão 512-542 nm). As imagens obtidas foram analisadas no 

software ImageJ v1.52c para quantificação do fluoróforo emitido. 

 

9.3 Imunofluorescência de H3K9ac, H3K9me3 e H3K27me3. 

Para o ensaio de imunofluorescência de H3K9me3, H3K9ac e H3K27me3, os 

embriões foram fixados em solução de paraformaldeído a 4% (p/v) em PBS 10 mM por 

30 minutos e permeabilizados por 30 minutos com solução de Triton-X 0,2% em PBS 10 

mM, ambas incubações à TA. Em seguida, estes embriões foram bloqueados com solução 

bloqueadora (2% de BSA em 0,05% Triton X-100 diluído em PBS/PVP) a 37°C por 3 

horas e incubados por 2 horas com anticorpos primários anti H3K9me3, H3K9ac ou 

H3K27me3 e 1 hora com anticorpos secundários. Todos os anticorpos foram diluídos em 

solução bloqueadora e a incubação foi realizada à TA. A lista completa de anticorpos 

utilizados e as suas diluições estão descritas na tabela 7. Embriões foram então corados 

com Hoechst 33342 (10 μg/mL em PBS/PVP) para identificação dos núcleos e analisados 

no microscópio Leica Microsystems DM16000 B acoplado com câmera Leica modelo 

DFC365 FX para a obtenção de imagens. Foram utilizados os filtros azul (I3 - 

excitação/emissão 350–490 nm) e verde (L5 - excitação/emissão 512-542 nm) para estas 

análises. A quantidade de fluoróforo emitido em cada um dos núcleos foi quantificada 

através do software ImageJ v1.52c. 

 

Tabela 14: Anticorpos utilizados para imunofluorescência. 

Epigenetic 

mark 

Primary 

antibody 

Dilution Manufacturer  Secondary 

antibody 

Dilution Manufacturer  

H3K9me3 ab71999 1:200 Abcam a 21206 1:300 Life 

technologies 

H3K9ac ab12179 1:300 Abcam ab150109 1:300 Abcam 

H3K27me3 ab6002 1:100 Abcam ab150109 1:200 Abcam 

5mC 39649 1:200 Active Motif ab150109 1:300 Abcam 

5hmC ab214728 1:200 Abcam a 21206 1:300 Life 

technologies 
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9.4 Análise de transcritos de RNAseq (Banco de dados) 

 Foi realizada a análise de transcritos envolvidos em etapas de inserção e remoção 

de metilações do DNA e das modificações de histonas analisadas por imunofluorescência 

(H3K9ac, H3K9me3 e H3K27me3), além de genes chave de vias metabólicas 

possivelmente envolvidas nessas modificações. Para essa análise foi usado o banco de 

dados previamente descrito para embriões de desenvolvimento rápido e lento às 40 hpi e 

no estágio de blastocisto (12). Cada um dos transcritos foi escolhido a partir de relatos 

prévios na literatura da sua participação nos eventos (111) e com o auxílio do banco de 

dados HIstome: The Histone Infobase (112) (disponível em: 

http://www.actrec.gov.in/histome/). Dados de Reads Per Kilobase Million (RPKM) de 

cada um dos transcritos foi submetido a análise univariada para verificar possíveis 

diferenças entre os grupos.   

 

9.5 Análise dos resultados 

As imagens obtidas para os ensaios de imunofluorescência foram analisadas pelo 

software ImageJ. Para isso, a área do núcleo foi demarcada e a média da intensidade de 

fluorescência foi quantificada, descontando o valor de background da imagem. A média 

de intensidade de fluorescência por núcleo para cada um dos grupos foi submetida à 

análise para detecção de outliers (Grubbs' test com Alpha = 0,05). Em seguida, estes 

dados foram submetidos ao teste D'Agostino & Pearson. Em caso de resultados com 

distribuição normal, foi realizado Teste-T para as comparações de cinética e ANOVA 

para comparações entre os estágios do desenvolvimento com posterior teste Dunn para 

múltiplas comparações. Em caso de dados não paramétricos, foi realizado o teste Mann-

Whitney para avaliações de cinética e Kruskal-Wallis para avaliações de estágios do 

desenvolvimento. Os dados obtidos foram apresentados na forma de gráficos para cada 

modificação epigenética avaliada, nos quais a intensidade de fluorescência foi 

representada na forma de Unidades Arbitrárias (U.A.). 

 Os valores de RPKM para cada um dos genes de interesse foram submetidos ao 

Teste-T utilizando o software Prism 5 (GraphPad Software Inc., USA). A lista completa 
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de genes avaliados e os valores de RPKM e P valor estão descritos no Anexo L e M. Os 

genes que apresentaram P≤0,1 foram apresentados na forma de heatmap gerado através 

do site Heatmapper (113), com valores de RPKM normalizados entre 0 e 1.  
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10. Resultados 

10.1 Imunofluorescência de 5mC 

Os resultados obtidos para a presença de 5mC, uma marca epigenética restritiva, 

demonstraram que existe menor intensidade de fluorescência em embriões de cinética 

lenta, quando comparados à embriões de cinética rápida ao longo de todo o 

desenvolvimento (SCL 3,68±0,57 U.A. vs FCL 12,18±0,34 U.A.; SGA 6,75±0,22 U.A. 

vs FGA 9,10±0,30 U.A.; SBL 10,15±0,19 U.A. vs FBL 13,14±0,19; U.A.; P<0,0001) 

(Figura 16 A e Figura 17). Além disso, houve aumento na intensidade das metilações do 

DNA com a progressão do desenvolvimento em embriões lentos (P<0.0001), enquanto 

embriões rápidos apresentam redução na intensidade de metilações do DNA entre as fases 

de clivagem e ativação do genoma, seguida por aumento desta no estágio de blastocisto 

(P<0.0001) (Figura 16 A). Foram analisados 17-54 núcleos em CL, 69-74 em GA e 368-

486 em BL.  

 

10.2 Imunofluorescência de 5hmC 

A análise de 5hmC, uma etapa do processo de desmetilação do DNA, revelou 

menor intensidade de fluorescência para esta marcação em embriões de cinética lenta, 

quando comparados à embriões de cinética rápida nos estágios de ativação do genoma 

embrionário e blastocisto, (SGA 14,89±0,25 U.A. vs FGA 39,44±0,87 U.A; SBL 

11,57±0,21 U.A. vs FBL 17,01±0,33 U.A.; P<0,0001) embora em clivados não seja 

observada diferença estatística entre os grupos (SCL 22,75±0,83 U.A. vs FCL 24,06±0,77 

U.A.; P=0,156) (Figura 16 B e Figura 17). Além disso, foi observada diferença na 

intensidade das metilações do DNA com a progressão do desenvolvimento para os dois 

grupos (P<0.0001). No entanto, enquanto embriões rápidos apresentaram aumento na 

intensidade de fluorescência entre as fases de clivagem e ativação do genoma e redução 

nesta entre as fases de ativação do genoma e blastocistos, os embriões lentos apresentaram 

apenas redução na intensidade de fluorescência ao longo do desenvolvimento (Figura 16 

B). Foram analisados 28-53 núcleos em CL, 75-163 em GA e 310-576 em BL.  
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10.3 Análise de transcritos envolvidos na metilação e desmetilação do DNA 

 Foram avaliados 30 genes (Figura 16 D) que estão relacionados com a metilação 

do DNA (DNMT1, DNMT3A, DNMT3B e DNMT3L); desmetilação do DNA (TET1, 

TET2, TET3, TDG, AICDA, APOBEC1, MBD4, SMUG1, NEIL3, NEIL2, LIG3, 

XRCC1 e APEX1); proteção de regiões metiladas (STELLA); síntese e consumo de SAM 

(AMD1, MAT1A, MAT2A e MAT2B) e envolvidos na síntese e consumo de α-

cetoglutarato (GLUD1, IDH3B, IDH1, IDH2, IDH3A, IDH3B, IDH3G e OGDH) em 

embriões de cinéticas distintas em fase de clivados e blastocistos. Dos genes avaliados, 

apenas DNMT3L não foi detectado nos dados de RNAseq consultados. Foi observada 

hiperexpressão dos genes STELLA e DNMT3A em embriões lentos as 40 hpi e 

hiperexpressão de GLUD1, IDH3A, IDH3B, IDH1, IDH3G, AMD1, MAT2A, MAT2B, 

MBD4, NEIL3, LIG3, XRCC1, APEX1, STELLA, TET1, TET2, DNMT1, DNMT3A e 

DNMT3B) em embriões lentos no estágio de blastocistos. Apenas os genes AICDA e 

TET3 foram hiperexpressos em embriões rápidos no estágio de blastocisto (Figura 16 C). 
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Figura 16: (A) Intensidade de fluorescência de 5mC e (B) 5hmC, em unidades arbitrárias, de embriões de 

cinética rápida (vermelho) e lenta (azul) as 40 hpi (CL), durante a ativação do Genoma (GA); e Blastocisto 

(BL). Em (C) estão representados os genes identificados como diferencialmente expressos entre embriões 

de cinética rápida e lenta as 40 hpi (identificados por quadrado azul) e no estágio de blastocisto 

(identificados por quadrado vermelho). Em D estão representados os genes cujos transcritos atuam nos 

processos de metilação e desmetilação do DNA, assim como aqueles que atuam nos processos de síntese e 

consumo de SAM e α-cetoglutarato. A citosina (C) é metilada pelas enzimas DNMT1, DNMT3A ou 

DNMT3B, sendo convertida a 5-metilcitosina (5mC), através da transferência do grupo metil da S-

adenosilmetionina (SAM). Esta 5mC pode ser protegida da desmetilação pela proteína STELLA, ou ser 

oxidada pelas enzimas TET1, TET2 ou TET3, que utilizam o α-cetoglutarato (αKG), 5-hidroximetilcitosina 

(5hmC), 5-carboxilcitosina (5caC) ou 5-formilcitosina (5fC). Estes dois últimos podem ser glicosilados 

pela TDG e seguirem para o mecanismo de excisão de bases (BER – composto por: NEIL3, NEIL2, LIG3, 

XRCC1 e APEX1), retornando à forma de citosina não metilada. Ainda, 5mC e 5hmC podem ser 

convertidos por AICDA/APOBEC1 à Timina (T) e 5-metiluracila (5hmU), respectivamente, sendo a 

primeira removida por TDG/MBD4 e a segunda por TDG/SMUG1, ambas seguindo para o BER. Com 

relação aos metabolitos utilizados nestes processos, a SAM é convertida a partir de uma metionina pela 

ação de MAT1A, MAT2A e MAT2B, podendo ser desviada para a produção de poliaminas por AMD1. O 

α-cetoglutarato pode ser produzido a partir do glutamato pela GLUT1 ou do isocitrato por  IDH1, IDH2, 

IDH3A, IDH3B, IDH3G, podendo seguir no ciclo do ácido tricarboxílico através da conversão à 

isosuccinato pela enzima OGDH.  

 

Figura 17: Painel representativo com imagens demonstrando a intensidade de fluorescência 5mC e 5hmC 

em embriões de cinética rápida e lenta nos estágios de Clivagem (CL), Ativação do Genoma (GA); e 

Blastocisto (BL). Imagens obtidas em aumento de 400 vezes. 
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10.4 Imunofluorescência de H3K9ac 

 A avaliação de intensidade de fluorescência de H3K9ac, uma marcação 

epigenética permissiva, aparece em maior intensidade em embriões de cinética rápida do 

que em embriões de cinética lenta em CL e GA (FCL 72,78±1,25 U.A. vs SCL 

35,06±2,63 U.A.; FGA 29,40±1,17 U.A. vs SGA 17,52±1,16 U.A.; P<0,0001). No 

entanto, esta marcação é observada em maior intensidade em embriões de cinética lenta 

no estágio de blastocisto (FBL 13,33±0,37 U.A. vs SBL 38,14±1,17 U.A.; P<0,0001) 

(Figura 18 A e B). Além disso, foi observada redução na intensidade de fluorescência 

para H3K9ac em embriões rápidos ao longo do desenvolvimento (P<0,0001), enquanto 

embriões lentos apresentam redução desta marcação entre CL e GA, seguido de aumento 

entre os estágios de GA e blastocisto (P<0,0001) (Figura 18 A e B). Foram analisados 24-

40 núcleos em CL, 48-147 em GA e 393-821 em BL.  

 

10.5 Análise de transcritos de genes envolvidos na acetilação e desacetilação de 

H3K9 

 Foram avaliados 4 genes envolvidos nos processos de acetilação (ELP3 e 

HAT2A) e desacetilção de H3K9 (SIRT1 e SIRT6), 1 gene que atua na produção de 

citrato (CS), 4 que atuam na produção de acetil-CoA (ACYL e ACSS1-3) e 1 que atua no 

desvio do Acetil-CoA para a produção de ácidos graxos (ACACA). A produção e 

consumo de Acetil-CoA foi avaliada visto que este é o doador do grupo acetil durante a 

acetilação dessas proteínas (Figura 18 D). Destes genes, ELP3, SIRT1 e ACYL foram 

hiperexpressos em blastocistos lentos (Figura 18 C). 
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Figura 18: Resultados obtidos para a intensidade de fluorescência de H3K9ac (A) em embriões de cinética 

rápida (laranja) e lenta (verde) as 40 hpi (CL), durante a Ativação do Genoma (GA); e Blastocisto (BL). 

Em (B) são apresentadas imagens representativas do padrão de fluorescência para esta modificação em 

embriões de cinéticas distintas ao longo do desenvolvimento. Imagens obtidas em aumento de 400 vezes. 

(C) genes identificados como diferencialmente expressos entre embriões de cinética rápida e lenta no 

estágio de blastocisto. (D) Representação esquemática dos processos de acetilação pelas enzimas ELP3 e 

HAT2A e desacetilação pela SIRT1 e SIRT6. Além disso, estão representadas das enzimas CS (converte 

Acetil-CoA e oxaloacetato em citrato, ACLY (conversão de citrato em Acetil-CoA), ACSS1, 2 e 3 

(responsáveis pela conversão de acetato em Acetil-CoA), ACACA (responsável pelo desvio de Acetil-CoA 

para a produção de ácidos-graxos), que atuam na produção e consumo de Acetil-CoA. 

 

10.6 Imunofluorescência de H3K9me3 

 A intensidade de fluorescência de H3K9me3, uma modificação pós-traducional 

de histonas restritiva, foi maior em embriões rápidos as 40 hpi e no blastocisto (FCL 

15,68±0,84 U.A. vs SCL 9,88±0,91 U.A.; FBL 17,82±0,34 U.A. vs SBL 14,11±0,24; 

U.A.; P<0,0001) (Figura 19 A e B), enquanto os embriões lentos apresentaram maior 

intensidade durante a ativação do genoma (SGA 8,78±0,29 U.A. vs FGA 6,67±0,45 U.A.; 

P<0,0001) (Figura 19 A e B). O perfil da intensidade de fluorescência da tripla metilação 

de H3K9 é diferente para embriões rápidos e lentos ao longo do desenvolvimento. 

Durante a transição entre CL e GA embriões rápidos apresentam redução (P<0,0001) 

enquanto lentos não apresentam alteração na intensidade desta modificação. Ambos os 

grupos apresentam aumento desta modificação na transição da GA para blastocisto, 

embora este fenômeno seja mais pronunciado em embriões rápidos. Nesta análise, foram 

quantificados 55-62 núcleos CL, 67-97 núcleos de GA e 402-467 núcleos de BL. 

 

10.7 Análise de transcritos de genes envolvidos na metilação e desmetilação de H3K9 

 Foram avaliados 7 transcritos de genes envolvidos na metilação (SETDB1, 

SETDB2, SUV39H1, SUV39H2, EHMT1, EHMT2 e PRDM2) e 10 relacionados à 

desmetilação de H3K9 (KDM1A, KDM1B, KDM3A, KDM3B, KDM4A, KDM4B, 

KDM4C, KDM4D, KDM7A e JMDM1F) (Figura 19 D). Destes genes, KDM3A e 

KDM7A estavam hiperexpressos em SCL, enquanto SETDB1, SETDB2, SUV39H1, 

KDM1A, KDM1B, KDM3A e KDM3C foram hiperexpressos em blastocistos lentos 

(Figura 19 C). Nenhum gene envolvido nesta modificação epigenética foi observado 

como hiperexpresso em embriões rápidos. 
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Figura 19: Intensidade de fluorescência da tripla metilação de H3K9 em embriões de cinética rápida 

(laranja) e lenta (verde) as 40 hpi (CL), durante a Ativação do Genoma (GA); e Blastocisto (BL), 

apresentada na forma de gráfico (A) ou de imagens representativas (B). Imagens obtidas em aumento de 

400 vezes. Em (C) estão representados os transcritos identificados como diferencialmente expressos entre 

embriões de cinéticas distintas as 40 hpi (identificados por quadrado laranja) e Blastocisto (identificados 

por quadrado verde). Em (D) é possível visualizar as enzimas que atuam em cada uma das etapas do 

processo de desmetilação e metilação de H3K9.  

 

10.8 Imunofluorescência de H3K27me3 

 Não foi observada diferença na intensidade de fluorescência para H3K27me3, 

uma marcação epigenética restritiva, as 40 hpi (FCL 4,81 ±0,77 U.A. vs SCL 4,05±0,83 

U.A.; P=0,898). Embriões rápidos apresentaram maior fluorescência em GA (FGA 

7,80±0,51 U.A. vs SGA 5,39±0,35 U.A.; P=0,001) enquanto os lentos no estágio de 

blastocisto (FBL 11,20±0,57 U.A. vs SBL 21,42±1,00 U.A.; P<0,0001) (Figura 20 A e 

B). Além disso, embora não exista alteração desta modificação entre CL e GA em 

embriões lentos, foi observado aumento na transição para a fase de blastocisto 

(P<0,0001). Curiosamente, foi observado aumento progressivo desta modificação em 

embriões rápidos (P<0,0001) com a progressão do desenvolvimento (Figura 20 A e B). 

Para esta análise, foram quantificados 21-33 núcleos de embriões CL, 57-83 de GA e 147-

286 de BL. 

10.9 Análise de transcritos de genes envolvidos na metilação e desmetilação de 

H3K27 

 Foram avaliados 8 genes envolvidos no processo de desmetilação (KDM6A, 

KDM6B e KDM7A) e metilação (EZH1, EZH2, NSD3, EHMT1 e EHMT2) (Figura 20 

D). Em CL, embriões lentos apresentaram maior quantidade de transcritos de KDM7A e 

KDM3A e menor quantidade de EZH1 em relação à embriões rápidos neste mesmo 

estágio. Na fase de blastocisto, foi observada maior expressão de KDM3A e EZH2 e 

menor expressão de KDM6B em embriões lentos, quando comparados à embriões rápidos 

(Figura 20 C).
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Figura 20: Média da intensidade de fluorescência de H3K27me3 obtida para a em embriões com diferentes 

cinéticas as 40 hpi (CL), durante a Ativação do Genoma (GA); e Blastocisto (BL) (A). Embriões rápidos 

estão representados em laranja e embriões lentos em verde. Em (B) são apresentadas imagens 

representativas de cada uma destas avaliações. Imagens obtidas em aumento de 400 vezes. Em (C) é 

possível visualizar os transcritos identificados como diferencialmente expressos entre embriões de cinéticas 

distintas em CL (identificados por quadrado laranja) e Blastocisto (identificados por quadrado verde) e em 

(D) é possível visualizar as enzimas que atuam em cada uma das etapas do processo de desmetilação e 

metilação de H3K27. 
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11 Discussão 

Compreender os eventos epigenéticos que ocorrem durante o desenvolvimento 

embrionário tem sido foco de um grande número de pesquisas (44; 45; 46; 47; 43; 49). 

Usualmente, estes trabalhos tentam estabelecer quais são os perfis ideais destes eventos 

pela comparação de embriões produzidos in vivo e in vitro (49; 114); ou embriões PIV e 

por transferência nuclear (SCNT) (115; 116); ou ainda utilizando moduladores para afetar 

eventos epigenéticos na tentativa de compreender sua importância (117; 118). Estes 

estudos consideram os embriões PIV, sob as mesmas condições de cultivo, como um 

grupo tipicamente homogêneo. No entanto, já foi relatado que embriões PIV e 

diferenciados apenas pela cinética das primeiras clivagens apresentam ativação de 

mecanismos bioquímicos e metabólicos distintos, e que estas poderiam estar relacionadas 

a maior ou menor possibilidade de sucesso após a transferência (12; 13; 14; 31; 6).  

A cinética do desenvolvimento embrionário já é uma ferramenta utilizada para a 

seleção de embriões humanos para a transferência e poderia ser um preditivo de qualidade 

para a seleção de embriões bovinos (6; 7; 9). Foi demonstrado no capítulo 1 desta tese 

que blastocistos de bovinos que apresentam cinéticas distintas nas primeiras clivagens 

possuem diferentes perfis de metilação global do DNA e que isso leva a ativação de vias 

biológicas distintas entre estes embriões. Ainda, no capítulo anterior, blastocistos de 

cinética rápida apresentaram maior quantidade global de metilações do DNA do que 

blastocistos lentos. Estes dados corroboram os resultados da quantificação de 5mC, em 

que embriões de cinética rápida apresentaram maior quantidade desta marcação ao longo 

de todo o desenvolvimento embrionário resultando em blastocistos com maior quantidade 

de metilações do DNA, quando comparados à embriões lentos.  

Sabe-se que, logo após a fecundação, inicia-se o processo de desmetilação passiva 

e ativa do DNA, esta última através de enzimas TETs, que utilizam α-cetoglutarato 

durante o processo de desmetilação, e que são responsáveis pela oxidação de 5mC em 

5hmC, 5caC e 5fC. Diferente de 5caC e 5fC, que são marcações que não permanecem no 

DNA, a 5hmC pode ser apenas uma etapa no processo de desmetilação ativa ou pode 

permanecer no DNA e, dependendo de sua localização, regular negativamente a 

transcrição gênica (17). Neste trabalho foi possível observar que os processos de 

desmetilação e metilação ‘de novo’ do DNA em embriões rápidos parecem ocorrer de 

acordo com o descrito na literatura, apresentando alta intensidade no início do 

desenvolvimento, seguida de redução até o estágio de 8-16 células, e aumento progressivo 
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das metilações do DNA até o estágio de blastocisto (45; 47). Concomitantemente à 

redução de 5mC, foi observado uma relação inversamente proporcional na intensidade de 

fluorescência de 5hmC. 

Embriões de cinética lenta, por outro lado, não realizaram o processo de 

desmetilação e metilação ‘de novo’ como esperado durante o desenvolvimento 

embrionário pré-implantacional normal (44; 45; 46; 47). Estes embriões apresentam 

apenas aumento de 5mC e redução de 5hmC progressivamente ao longo do 

desenvolvimento. Em relação ao padrão de transcritos, em embriões lentos, foi observada 

maior quantidade de DNMT3A e STELLA logo no início do desenvolvimento, embora 

estes apresentassem menor quantidade de metilações do DNA neste mesmo estágio, em 

comparação aos embriões de cinética rápida. Visto que a quantidade de metilações do 

DNA em embriões lentos é observada em níveis substancialmente baixos ao longo de 

todo o desenvolvimento, esta pode ser uma característica que foi herdada do oócito que, 

por sua vez, apresentaria metilações do DNA abaixo das quantidades necessárias. Na 

tentativa de compensar a baixa metilação do DNA, ainda durante o processo de 

maturação, o oócito poderia estocar maior quantidade de mRNA de DNMT3A, na 

tentativa de garantir a manutenção destas metilações evitando a desmetilação passiva, e 

STELLA, na tentativa de prevenir a desmetilação do DNA ativa pelas enzimas TET (17). 

Os resultados de RNAseq demonstraram que embriões lentos parecem ativar 

simultaneamente mecanismos opostos no estágio de blastocisto. Ao mesmo tempo que 

estes apresentam maior expressão de genes responsáveis pela metilação do DNA 

(DNMT1, 3A e 3B) e maior expressão de STELLA (responsável pela prevenção da 

desmetilação através da ligação com 5mC), também ativam mecanismos de início do 

processo de desmetilação ativa (TET1 e 2) e termino através do mecanismo BER (NEIL3, 

LIG3 e APEX1) (17; 119). Além disso, blastocistos de cinética lenta também apresentam 

maior expressão dos genes GLUD1 e IDH (responsáveis pela conversão de glutamato e 

isocitrato, respectivamente, ao α-cetoglutarato) sem que ocorra aumento na expressão de 

OGDH (responsável pela conversão de α-cetoglutarato ao isosuccinato no ciclo do ácido 

tricarboxilico) levantando a possibilidade de que, de fato, estes blastocistos lentos estejam 

produzindo mais α-cetoglutarato para garantir a atividade das TETs (120). Por outro lado, 

embora tenha sido observado aumento de transcritos das enzimas responsáveis pela 

produção de SAM (MAT2A e 2B), doador do grupo metil durante a metilação do DNA, 

também foi observado aumento na transcrição da enzima responsável pelo desvio de 

SAM para a síntese de poliaminas (AMD1) (121; 122). A associação destes resultados 
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leva a interpretação de que embriões lentos estão tentando promover a metilação do DNA, 

visto que também apresentam maior ativação deste mecanismo, mas parecem não estar 

sendo tão eficientes nesta atividade quanto embriões rápidos, que mesmo apresentando 

menor expressão destas enzimas possuem níveis elevados de 5mC. Além disso, 

blastocistos lentos estão ativando mecanismos de desmetilação e de proteção a 

desmetilação provavelmente como tentativa de realizar as desmetilações necessárias para 

a reprogramação epigenética que deveria ter ocorrido no estágio de 8-16 células, mas 

também tentando não reduzir drasticamente as poucas metilações que possuem através da 

proteção de STELLA.  

Sabe-se que as metilações do DNA, ou ausência delas, pode levar a ativação e 

inativação de enzimas responsáveis pela regulação de modificações pós-traducionais de 

histonas (50; 51). Baseando-se nestas informações, foram avaliados os padrões de 

acetilação e tripla metilação de H3K9 e tripla metilação de H3K27 e o perfil de transcritos 

de enzimas relacionadas à inserção (writers) e remoção (erasers) destas modificações 

pós-traducionais de histonas que, conhecidamente, sofrem reprogramação durante o 

desenvolvimento embrionário pré-implantacional. 

Já foi descrito na literatura que embriões bovinos apresentam desacetilação de 

H3K9 durante as primeiras clivagens, quando é observada redução desta marcação do 

estágio de 2 células até o estágio de 8-16 células. Em seguida, ocorre acetilação desta 

lisina, resultando em aumento até o estágio de blastocisto (75). Esta modificação de 

histona tem caráter permissivo à transcrição gênica e, normalmente, é encontrada 

associada a regiões do DNA com poucas metilação (60). Embriões de cinéticas distintas 

apresentam diferenças na intensidade de fluorescência de H3K9ac já no início do 

desenvolvimento, quando embriões rápidos apresentam maior quantidade desta 

marcação. Curiosamente, não houve diferença na quantidade de transcritos para nenhum 

dos genes envolvidos nos processos de acetilação ou desacetilação, apenas relacionados 

à produção de Acetil-CoA, neste mesmo estágio, levantando a possibilidade de que esta 

marcação epigenética, assim como o padrão de metilação do DNA, também possa ser 

herdado dos gametas, porém sem que ocorra estoque de mRNA durante a maturação 

oocitária na tentativa de reverter este perfil. De fato, embriões de cinética rápida e lenta 

apresentaram redução nos níveis de acetilação de H3K9 entre a transição do estágio de 

clivados até 8-16 células, embora esta transição seja mais pronunciada em embriões 

rápidos. Após este estágio, enquanto embriões lentos promovem aumento nas acetilações 

de H3K9, embriões rápidos continuaram promovendo a desacetilação desta lisina. 
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Embriões lentos apresentaram hiperexpressão de transcritos para uma enzima responsável 

pela acetilação (ELP3) e uma responsável pela desacetilação (SIRT1) de H3K9 (112), o 

que não justificaria a diferença observada entre os grupos de cinéticas distintas. No 

entanto, genes envolvidos na produção de Acetil-CoA, metabolito utilizado como doador 

de grupo acetil no processo de acetilação, encontraram-se aumentados em embriões 

lentos, sugerindo que este possui mais substrato para realizar de acetilações (123), 

justificando a presença de maior intensidade de H3K9ac.  

Com relação à H3K9me3, uma modificação pós-traducional de histonas que 

exerce papel repressivo na expressão gênica, foi observado que embriões de cinética 

rápida apresentam redução desta marcação epigenética durante as primeiras clivagens até 

o estágio de ativação do genoma, atingindo baixos níveis. Em seguida, ocorre aumento 

da intensidade de fluorescência para H3K9me3 até estágio de blastocisto. Este padrão de 

desmetilação seguido de remetilação de H3K9 observado em embriões rápidos está de 

acordo com o padrão observado na literatura durante o desenvolvimento pré-

implantacional de bovinos (77; 75). Ainda, nestes embriões, esta modificação pareceu 

acompanhar o perfil de desmetilação e metilação observado para 5mC, característica já 

descrita na literatura (77). Não foi observada desmetilação de H3K9me3 entre o início do 

desenvolvimento e ativação do genoma em embriões lentos. Embora estes embriões 

apresentassem maior quantidade de transcritos de KDM3A e KDM7A no início do 

desenvolvimento, estas enzimas são desmetilases específicas para mono ou bimetilação 

de H3K9 (112) não exercendo atividade em H3K9me3. Entre os estágios de ativação do 

genoma e blastocisto, embora ambos os grupos de embriões apresentem aumento de 

H3K9me, este é mais sutil em blastocistos lentos, embora estes apresentem 

hiperexpressão de 3 (SETDB1, SETDB2 e SUV39H2) das 4 enzimas responsáveis pela 

inserção da triplametilação em H3K9 (112). Este efeito pode ser provocado pela 

hiperexpressão de desmetilases responsáveis pela remoção de metilação de H3K9me1 e 

H3K9me2 (KDM4C, KDM3A, KDM1B e KDM1A) em blastocistos lentos, sem que 

ocorra diferença na expressão de enzimas responsáveis pela inserção de mono ou 

bimetilações em H3K9 (EHMT1, EHMT2 e PRDM2) (112), o que impediria a formação 

de etapas intermediárias (H3K9me1 e H3K9me2) necessárias para a inserção da 

triplametilação de H3K9. 

Com relação a H3K27me3, foi observado que, embora embriões de cinéticas 

distintas apresentem a mesma quantidade desta marcação, embriões rápidos apresentaram 

aumento progressivo desta modificação com a progressão do desenvolvimento 
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embrionário, enquanto embriões lentos apresentaram aumento apenas após o estágio de 

ativação do genoma. Embora seja observada hiperexpressão de transcritos de enzima 

responsável pela desmetilação (KDM7A) e hipoexpressão de transcritos de enzimas que 

atuam na metilação (EZH1) em embriões lentos no início do desenvolvimento, nenhuma 

destas duas enzimas atua diretamente em H3K27me3, apresentando atividade apenas na 

desmetilação/metilação de etapas intermediárias (H3K27me1 e H3K27me2) de 

H3K27me3 (112). Na fase de blastocisto, foi observado que embriões lentos possuem 

hiperexpressão de EZH1, cuja enzima é responsável por inserção de metilações em 

H3K27me1, H3K27me2 e H3K27me3, e de KDM6A, responsável unicamente pela 

desmetilação de H3K27me3 (112). Enquanto isso, blastocistos rápidos apresentaram 

hiperexpressão de KDM6B, uma desmetilase que atua tanto na remoção do grupamento 

metila de H3K27me3 quanto H3K27me2 (112). A maior expressão de metilase e menor 

expressão de desmetilase de embriões lentos pode explicar porque o aumento de 

H3K27me3, embora observado em embriões de ambas cinéticas do desenvolvimento na 

transição da fase de ativação do genoma embrionário para o estágio de blastocisto, é mais 

pronunciado em blastocistos de cinética lenta.  

Embriões de cinéticas distintas diferem tanto com relação à metilações e 

desmetilações do DNA quanto a modificações pós-traducionais de histonas que, 

conhecidamente, sofrem reprogramação no período pré-implantacional (75). 

Curiosamente, com exceção de H3K27me3, todas as modificações epigenéticas avaliadas 

apresentavam o seu caráter mais permissivo à transcrição (menor 5mC, menor H3K9me3 

e maior H3K9ac) em embriões lentos, em relação aos rápidos. Talvez a tripla metilação 

de H3K27 seja o único mecanismo restritivo à transcrição que embriões de cinética lenta 

estão conseguindo ativar de modo eficiente, na tentativa de reduzir a expressão excessiva 

de mRNAs e aumentar o silenciamento gênico necessário para o as diferenciações 

celulares das próximas etapas do desenvolvimento embrionário (26). No entanto, é 

importante ressaltar que o perfil de H3K27me3 em embriões rápidos, assim como os 

outros mecanismos epigenéticos avaliados neste trabalho, é mais semelhante ao descrito 

na literatura (124) do que o perfil observado em embriões lentos. 

Já foi descrito que embriões de cinética lenta apresentam maior semelhança à 

embriões produzidos in vivo (12), no entanto, estes embriões parecem apresentar maior 

perturbação nas reprogramações epigenéticas que precisam ocorrer durante o 

desenvolvimento embrionário. Esta semelhança à embriões produzidos in vivo pode, na 

verdade, demonstrar que os embriões de cinética lenta não são responsivos ao estresse 
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provocado pelo ambiente in vitro, ativando mecanismos que só seriam eficientes em 

condições ideias de cultivo. Enquanto isso, embriões de cinética rápida conseguiriam 

responder melhor as condições não otimizadas do cultivo in vitro e ativar mecanismos de 

modo eficiente para garantir, entre outras coisas, a reprogramação epigenética necessária 

para a formação de um blastocisto de melhor qualidade. 
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12 CONCLUSÕES 

 Embriões bovinos de cinéticas distintas durantes as primeiras clivagens ativam 

diferentemente mecanismos epigenéticos logo no início do desenvolvimento embrionário 

o que resulta na produção de blastocistos com perfis globais de marcas epigenéticas 

distintos com impacto no perfil transcricional. Estas diferenças resultam na ativação de 

processos biológicos, componentes celulares e funções moleculares distintas (Figura 21). 

 

Figura 21: Conclusões obtidas através da associação dos resultados do Capítulo 1 e Capítulo 2. 
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ANEXOS 

ANEXO A  - Solução fisiológica ou Salina 0,9% 

Reagentes Fabricante Catálogo Volume 

NaCl Sigma S-5886 9g 

Agua destilada   1L 

 

ANEXO B  - Meio de lavagem MIV (Pré-MIV) 

Reagentes Fabricante Catálogo Volume 

M-199 com HEPES Gibco 12380-028 4,5 mL 

Soro Fetal Bovino 10% Gibco 16140-014 0,5 mL 

Pyruvato 0,2mM Sigma P-4562 10 l 

Gentamicina 50g/ml Sigma G-1264 25 l 

Filtrar em 0,22 m 

 

ANEXO C - Meio de maturação in vitro (MIV) 

Reagentes Fabricante Catálogo Volume 

M-199 com Bicarbonato Gibco 11150-026 4,5 mL 

Soro Fetal Bovino 10% Gibco 16140-014 0,5 mL 

Pyruvato 0,2mM Sigma P-4562 10 l 

Gentamicina 50g/ml Sigma G-1264 25 l 

FSH 0,5g/ml Bioniche Folltropin-V 5 l 

hCG 7UI/ml Intervet Chorulon 50 l 

Filtrar em 0,22 m 

Estradiol 1g/ml Sigma E-4389 5 l 
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ANEXO D - Soluções estoques para a FIV - TALP-Sêmen e TALP-Stock 

Reagentes Fabricante Catálogo TALP 

STOCK (50 ml) 

TALP 

SÊMEN (50 ml) 

NaCl Sigma S-5886 0,3330g 0,2910g 

KCl Sigma P-5405 0,0120g 0,0115g 

MgCl2 Sigma M-2393 0,0050g 0,0040g 

NaH2PO4 Sigma S-0876 0,00205g 0,00175g 

NaHCO3 Sigma S-8875 0,1050g 0,1050g 

CaCl2H2O Sigma C-5670 0,0150g 0,015g 

Ác.Lactico syr. Sigma L-7900 71,5  155 L 

Hepes Sigma H-0891 *** 0,1190g 

 

pH = 7,4 OSM=295 – 300 

Filtrar em 0,22 m 

 

ANEXO E - Meio de Fertilização in vitro (FIV) 

Reagentes Fabricante Catálogo Volume (10 mL) 

TL – Stock (Anexo D)   10 mL 

BSA Livre de Ácidos Graxos Sigma A-7511 0,060 g 

Piruvato 0,2mM Sigma P-4562 20 L 

Gentamicina 50g/mL Sigma G-1264 50 L 

Filtrar em 0,22 m 

 

ANEXO F - Meio de gotas de Fertilização in vitro (FIV gota) 

Reagentes Fabricante Catálogo Volume (4 mL) 

Meio – FIV (Anexo G) *** *** 3.640 mL 

Heparina 140usp/mg Sigma H-9399 40 L 

PHE   160 l 

Filtrar em 0,22 m 

 

ANEXO G  - Gradiente de Percoll (“Percollzinho”) 

Reagentes Volume Percoll 90% 
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Percoll 0,9mL 

Solução 10X 0,1mL 

CaCl2 2H2O 1M (0,7350g/5mL de água Milli Q) 2L 

MgCl2 6H2O 0,1M (0,1015g/5mL de água Milli Q) 3,9L 

Ácido Lático (Lactado de Na+) 3,7L 

NaHCO3 0,0021g 

Diluir 533,3 L do Percoll 90% em 66,67 L de Tl Semen para o Percoll 80% 

Diluir 300 L de Percoll 80% em 300 L de Tl Semen para o Percoll 40% 

 

ANEXO H – KSOM suplementado 

Reagentes Fabricante Catálogo Volume (5 mL) 

KSOM Gibco MR-107-D 4,5 mL 

Aminoácidos essenciais Sigma M-5550 80 L 

Aminoácidos não essenciais Sigma M-7145 40 L 

Soro Fetal Bovino Gibco 16140-014 450 L 

Gentamicina Sigma G-1264 1 L 

Preparar na hora do uso 

 

ANEXO I – Solução SOF estoque 

Reagentes Fabricante Catálogo Volume (100 mL) 

NaCl Sigma S-5886 0,6294g 

KCl Sigma P-5405 0,0534g 

KH2PO4 Sigma P-5655 0,0162g 

NaHCO3 Sigma S-5761 0,2106g 

Na Lactato Sigma L-7900 0,0370g 

Ácido Pirúvico Sigma P-3662 0,0034g 

L-glutamina Sigma G-8540 0,0146g 

MgCl2 7H2O  M-2393 0,0098g 

CaCl2  C-5670 0,0252g 

Filtrar em 0,22 m 

 

ANEXO J – Meio SOF suplementado (SOFaa) 

Reagentes Fabricante Catálogo Volume (5 mL) 
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Meio SOF estoque (Anexo I)   4,6mL 

Aminoácidos essenciais Sigma M-5550 0,100mL 

Aminoácidos não essenciais Sigma M-7145 0,050mL 

Soro Fetal Bovino Gibco 16140-014 0,250mL 

Preparar na hora do uso 

 

ANEXO K – Lista de genes utilizados para análise de transcritos no Biomark 

Gene Nome Código TaqMan UniGene 

ACSL3 Acyl-CoA Synthetase 3 Bt04282138_m1 Bt.89521 

ATF4 Activating transcription factor 4 Bt03221057_m1 BT.49442 

ACTB Actin beta PA5-16914 BT.14186 

BAX BCL2-Associated X Protein Bt03211777_g1 Bt.109788 

BCL2 BCL2-Associated X Protein Bt03211777_g1 Bt.109788 

CCND2 Cyclin D2 Bt03249250_m1 Bt.4895 

GAPDH 
glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase 
Bt03210912_g1 Bt.87389 

PPIA Peptidylprolyl Isomerase A Bt03224617_g1 Bt.43626 

CDK6 Cyclin-Dependent Kinase 6 Bt04311264_m1 Bt.25462 

DDIT3 DNA-damage-inducible transcript 3 Bt03251320_g1 BT.65257 

DNMT1 DNA (Cytosine-5-)-Methyltransferase 1 Bt03224737_m1 BT.108052 

DNMT3A DNA (Cytosine-5-)-Methyltransferase 3A Bt01027164_m1 BT.64560 

DNMT3B DNA (Cytosine-5-)-Methyltransferase 3B Bt03259810_m1 BT.22977 

EGFR epidermal growth fator receptor - Bt.6422 

ELOVL6 Fatty acid elongase 6 Bt00907566_m1 Bt.2073 

G6PD Glucose 6 phosphate dehydrogenase Bt03649181_m1 Bt.65227 

GPX1 Glutathione Peroxidase 1 Bt03259217_g1 Bt.4317 

H1FOO 
H1 Histone Family Member O, Oocyte 

Specific 
Bt03228652_g1 Bt.36838 

H2AFZ H2A Histone Family Member Z Bt03216346_g1 Bt.2515 

H3F3A H3 Histone, Family 3A Bt03278804_g1 Bt.60099 

H3F3B H3 Histone, Family 3B Bt04319377_g1 Bt.15474 

HDAC2 Histone Deacetylase 2 Bt03244871_m1 Bt.27729 

HP1 Heterochromatin protein 1 Bt03246076_m1 Bt.22333 

IGF1R Insulin-Like Growth Factor 1 Receptor Bt03649217_m1 Bt.12759 

NANOG Nanog homeobox Bt03220541_m1 Bt.47449 

NFE2L2 Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 Bt03251880_m1 Bt.17324 

PA2G4 Proliferation-Associated 2G4 Bt03211241_g1 Bt.106792 

PFKP Phosphofructokinase Bt04316551_m1 Bt.3794 

POU5F1 (OCT4) POU class 5 homeobox 1 Bt03223846_g1 Bt.92603 

PPARA 
Peroxisome Proliferator Activated Receptor 

Alpha 
Bt03220821_m1 Bt.18241 

PPARG 
Peroxisome Proliferator Activated Receptor 

Gamma 
Bt03217547_m1 Bt.3862 

SALL4 Spalt-Like Transcription Factor 4 Bt04298191_g1 Bt.8493 

SCD Sodium voltage-gated channels Bt04307476_n1 Bt.65021 

TXNRD1 Thioredoxin Reductase 1 Bt03215471_m1 Bt.5534 
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ANEXO L – Lista de transcritos consultados de dados de RNAseq, classificados de 

acordo com as modificações epigenéticas em que atuam, para embriões coletados em 

40 hpi. 

Modificação Função Gene 
RPKM 

de FBL 

RPKM de 

SBL 

P 

valor 

Overexpresso 

em: 

5mC 

Writers 

DNMT1 - DNA 

methyltransferase 1 
112,6±8,43 93,31±6,94 0,1529  

DNMT3A - DNA 

methyltransferase 3A 
16,33±0,69 16,56±2,49 0,9340  

DNMT3B - DNA 

methyltransferase 3B 
43,88±4,39 61,33±4,26 0,0463 SBL 

Erasers 

(5hmC 

Writers) 

 

TET1 - Tet 

methylcytosine 

dioxygenase 1 

0,44±0,19 0,31±0,12 0,5736  

TET2 - Tet 

methylcytosine 

dioxygenase 2 

50,24±2,28 44,87±2,64 0,1988  

TET3 - Tet 

methylcytosine 

dioxygenase 3 

32,41±1,05 30,39±4,49 0,6836  

Erasers 

APOBEC1 - 

Apolipoprotein B 

MRNA Editing Enzyme 

Catalytic Subunit 1 

0,03±0,03 0,07±0,04 0,4391  

TDG -  Thymine DNA 

Glycosylase 
0,12±0,04 0,09±0,08 0,7975  

AICDA - Activation 

Induced Cytidine 

Deaminase 

0,33±0,33 0,06±0,06 0,4711  

MBD4 - methyl-CpG 

binding domain protein 

4 

198,1±2,83 177,7±9,90 0,1186  

SMUG1 - Single-

Strand-Selective 

Monofunctional Uracil-

DNA Glycosylase 1 

0,07±0,04 0,02±0,02 0,2267  

NEIL2 - Nei Like DNA 

Glycosylase 2 
19,26±1,20 15,39±2,55 0,2417  

LIG3 - DNA Ligase 3 38,35±2,30 42,38±3,74 0,4106  

XRCC1 - X-Ray Repair 

Cross Complementing 1 
9,28±0,96 6,35±1,94 0,2474  

APEX1 - 

Apurinic/Apyrimidinic 

Endodeoxyribonuclease 

1 

85,73±5,36 76,68±11,54 0,5164  

STELLA - 

Developmental 

Pluripotency-Associated 

Protein 3 

1525±23,40 1669±13,76 0,0061 SBL 

SAM 

MAT2A - Methionine 

adenosyltransferase 
39,79±2,07 34,70±5,64 0,4453 

 

MAT2B - Methionine 

adenosyltransferase 
164,9±5,15 154,6±1,36 0,1244 

 

AMD1 - 

Adenosylmethionine 

Decarboxylase 1 

16,02±2,34 35,20±4,632 0,0209 SBL 

α-Ceto- 

glutarato 

IDH1 - Isocitrate 

Dehydrogenase 1 
28,99±4,46 41,05±6,03 0,1832  

IDH2 - Isocitrate 

Dehydrogenase 2 
0,36±0,10 0,15±0,09 0,1935  

IDH3A - Isocitrate 

Dehydrogenase 3A 
9,31±0,74 7,10±1,03 0,1556  
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IDH3B - Isocitrate 

Dehydrogenase 3B 
1,86±0,46 1,34±0,32 0,4086  

IDH3G - Isocitrate 

Dehydrogenase 3G 
8,11±0,81 5,55±2,24 0,3430  

GLUD1 - Glutamate 

Dehydrogenase 1 
119,1±4,69 112,5±9,15 0,5560  

OGDH - Oxoglutarate 

Dehydrogenas 
6,15±0,71 5,19±1,45 0,5823  

H3K9ac 

Writers 

ELP3 - Elongator 

complex protein 3 
10,14±0,12 11,90±2,03 0,4362  

HAT2A - Histone 

acetyltransferase 2A 
52,49±6,50 47,69±2,14 0,5220  

Erasers 

SIRT1 - NAD-

dependent deacetylase 

sirtuin-1 

5,18±0,55 11,60±5,09 0,2782  

SIRT6 - NAD-

dependent deacetylase 

sirtuin-6 

4,58±0,16 3,10±0,89 0,1772  

Acetil-

CoA  

CS - Citrate Synthase 497,1±6,79 542,4±12,94 0,0362 SBL 

ACSS1 - Acyl-

coenzyme A synthetase 

short-chain family 

member 1 

0,13±0,05 0,05±0,01 0,2257  

ACSS2 - Acyl-

coenzyme A synthetase 

short-chain family 

member 2 

2,74±0,23 3,29±0,24 0,1814  

ACSS3 - Acyl-

coenzyme A synthetase 

short-chain family 

member 3 

0,58±0,11 0,21±0,03 0,0294 SBL 

ACACA - Acetyl-CoA 

Carboxylase Alpha 
10,72±0,92 11,62±1,36 0,6153  

ACLY - ATP citrate 

lyase 
79,52±4,60 77,79±4,35 0,7986  

H3K9me3 

Writers 

SETDB1 - SET domain 

containing 1B 
94,51±5,09 92,65±4,86 0,8044  

SETDB2 - SET domain 

containing 2B 
16,88±3,01 16,89±2,02  0,9966  

SUV39H1 -  suppressor 

of variegation 3-9 

homolog 1 

59,73±4,31 72,21±6,23 0,1750  

SUV39H2 - suppressor 

of variegation 3-9 

homolog 2 

17,78±1,32 12,75±4,90 0,3779  

Erasers 

KDM4A - Lysine-

specific demethylase 4A 
24,59±1,22 22,48±3,49 0,5993  

KDM4B - Lysine-

specific demethylase 4B 
1,61±0,17 2,17±0,67 0,3779  

KDM4C – Lysine-

specific demethylase 4C 
14,91±0,62 15,79±2,66 0,7640  

KDM4D ± Lysine-

specific demethylase 4D 
0,22±0,12 0,06±0,06 0,3327  

H3K9me2 

Writers 

EHMT1 - Euchromatic 

histone-lysine N-

methyltransferase 1 

2,62±0,43 2,07±0,36 0,3822  

EHMT2 - Euchromatic 

histone-lysine N-

methyltransferase 2 

8,07±1,25 8,27±2,31 0,9416  

PRDM2 - PR domain 

zinc finger protein 2 
189,2±22,63 

146,9±1,75 

 
0,1355  

Erasers 

JHDM1F - Histone 

lysine demethylase 

PHF8 

13,43±1,24 11,24±0,88  0,2262  

KDM3A - Lysine-

specific demethylase 3A 
8,90±0,60 12,16±0,71 0,0247 SBL 
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KDM3B - Lysine-

specific demethylase 3B 
5,28±0,47 5,03±0,18 0,6571  

KDM1B - Lysine-

specific demethylase 1B 
34,03±2,70 35,78±2,81 0,6769  

KDM7 - Lysine-specific 

demethylase 7 
9,67±0,96 16,18±1,85 0,0355 SBL 

KDM1A - Lysine-

specific demethylase 1A 
57,91±2,05 75,22±8,72 0,1255  

KDM4C - Lysine-

specific demethylase 4C 
14,91±0,62 15,79±2,66 0,7640  

KDM4D - Lysine-

specific demethylase 4D 
0,22±0,12 0,06±0,06 0,3327  

H3K9me1 

Writers 

EHMT2 - Euchromatic 

histone-lysine N-

methyltransferase 2 

8,07±1,25 8,27±2,31 0,9416  

Erasers 

KDM1A - Lysine-

specific demethylase 1A 
57,91±2,05 75,22±8,72 0,1255  

KDM3A - Lysine-

specific demethylase 3A 
8,90±0,60 12,16±0,71 0,0247 SBL 

KDM3B - Lysine-

specific demethylase 3B 
5,28±0,47 5,03±0,18 0,6571  

H3K27me3 

Writers 

EZH2 - Enhancer of 

zeste homolog 2 
47,09±2,61 45,06±3,24 0,6507  

NSD3 - Nuclear SET 

domain-containing 

protein 3 

58,71±4,85 73,78±8,75 0,2062  

Erasers 

KDM6A - Lysine-

specific demethylase 6A 
1,32±0,19 1,06±0,29 0,4854  

KDM6B - Lysine-

specific demethylase 6B 
2,32±0,31 1,67±0,43 0,2892  

H3K27me2 

Writers 

EZH1 - Enhancer of 

zeste homolog 1 
2,76±0,10 2,22±0,21 0,0832 FBL 

EZH2 - Enhancer of 

zeste homolog 2 
47,09±2,61 45,06±3,24 0,6507  

NSD3 - Nuclear SET 

domain-containing 

protein 3 

58,71±4,85 73,78±8,75 0,2062  

Erasers 

JHDM1F - Histone 

lysine demethylase 

PHF8 

13,43±1,24 11,24±0,88  0,2262  

KDM6B - Lysine-

specific demethylase 6B 
2,32±0,31 1,67±0,43 0,2892  

KDM7 - Lysine-specific 

demethylase 7 
9,67±0,96 16,18±1,85 0,0355 SBL 

H3K27me1 Writers 

EZH1 - Enhancer of 

zeste homolog 1 
2,76±0,10 2,22±0,21 0,0832 FBL 

EZH2 - Enhancer of 

zeste homolog 2 
47,09±2,61 45,06±3,24 0,6507  

EHMT1 - Euchromatic 

histone-lysine N-

methyltransferase 1 

2,62±0,43 2,07±0,36 0,3822  

EHMT2 - Euchromatic 

histone-lysine N-

methyltransferase 2 

8,07±1,25 8,27±2,31 0,9416  
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ANEXO M – Lista de transcritos consultados de dados de RNAseq, classificados de 

acordo com as modificações epigenéticas em que atuam, para embriões coletados em 

estágio de blastocisto. 

Modificação Função Gene 
RPKM 

de FBL 

RPKM de 

SBL 

P 

valor 

Overexpresso 

em: 

5mC 

Writers 

DNMT1 - DNA 

methyltransferase 1 
2,737±0,22 3,965±0,33 0,037 SBL 

DNMT3A - DNA 

methyltransferase 3A 
42,16±5,59 69,56±8,91 0,0598 SBL 

DNMT3B - DNA 

methyltransferase 3B 
28,98±3,73 46,95±3,26 0,0221 SBL 

Erasers 

(5hmC 

Writers) 

 

TET1 - Tet 

methylcytosine 

dioxygenase 1 

52,42±6,60 85,67±4,33 0,0136 SBL 

TET2 - Tet 

methylcytosine 

dioxygenase 2 

5,02±0,69 7,72±0,27 0,0216 SBL 

TET3 - Tet 

methylcytosine 

dioxygenase 3 

2,31±0,41 1,18±0,24 0,0743 FBL 

Erasers 

APOBEC1 - 

Apolipoprotein B 

MRNA Editing Enzyme 

Catalytic Subunit 1 

0,67±0,32 1,18±0,12 0,2145  

TDG -  Thymine DNA 

Glycosylase 
0,92±0,29 2,12±0,56 0,1411  

AICDA - Activation 

Induced Cytidine 

Deaminase 

5,66±0,37 3,35±0,91 0,0787 FBL 

MBD4 - methyl-CpG 

binding domain protein 

4 

3,44±0,82 6,36±0,47 0,0374 SBL 

SMUG1 - Single-

Strand-Selective 

Monofunctional Uracil-

DNA Glycosylase 1 

0,56±0,11 0,29±0,10 0,1504  

NEIL2 - Nei Like DNA 

Glycosylase 2 
0,28±0,19 0,413±0,06 0,5408  

LIG3 - DNA Ligase 3 5,13±0,41 6,48±0,14 0,0348 SBL 

XRCC1 - X-Ray Repair 

Cross Complementing 1 
2,12±0,38 3,06±0,19 0,0822 SBL 

APEX1 - 

Apurinic/Apyrimidinic 

Endodeoxyribonuclease 

1 

13,44±3,56 46,89±6,37 0,0100 SBL 

STELLA - 

Developmental 

Pluripotency-Associated 

Protein 3 

16,02±2,34 35,20±4,63 0,0209 SBL 

SAM 

MAT2A - Methionine 

adenosyltransferase 
18,46±2,90 39,23±9,15 0,0966 

SBL 

MAT2B - Methionine 

adenosyltransferase 
4,00±0,25 9,59±1,32 0,0144 

SBL 

AMD1 - 

Adenosylmethionine 

Decarboxylase 1 

19,35±2,40 51,65±7,36 0,0140 

SBL 

α-Ceto- 

glutarato 

IDH1 - Isocitrate 

Dehydrogenase 1 
30,23±6,94 145,4±29,93 0,0200 SBL 

IDH2 - Isocitrate 

Dehydrogenase 2 
1,70±0,95 1,83±0,34 0,9036  

IDH3A - Isocitrate 

Dehydrogenase 3A 
13,41±1,65 49,30±9,84 0,0228 SBL 
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IDH3B - Isocitrate 

Dehydrogenase 3B 
16,16±3,45 31,08±4,16 0,0508 SBL 

IDH3G - Isocitrate 

Dehydrogenase 3G 
7,22±0,68 10,64±1,25 0,0736 SBL 

GLUD1 - Glutamate 

Dehydrogenase 1 
113,1±25,25 251,2±14,77 0,0092 SBL 

OGDH - Oxoglutarate 

Dehydrogenas 
4,38±0,11 4,51±0,17 0,5331  

H3K9ac 

Writers 

ELP3 - Elongator 

complex protein 3 
2,18±0,36 6,16±0,95 0,0177 SBL 

HAT2A - Histone 

acetyltransferase 2A 
7,108±1,43 18,56±2,04 0,0101 SBL 

Erasers 

SIRT1 - NAD-

dependent deacetylase 

sirtuin-1 

14,34±3,04 32,23±3,71 0,0204 SBL 

SIRT6 - NAD-

dependent deacetylase 

sirtuin-6 

0,51±0,17 0,60±0,11 0,7009  

Acetil-

CoA  

CS - Citrate Synthase 86,51±9,06 231,6±31,72 0,0117 SBL 

ACSS1 - Acyl-

coenzyme A synthetase 

short-chain family 

member 1 

2,19±0,43 3,18±0,13 0,0903 SBL 

ACSS2 - Acyl-

coenzyme A synthetase 

short-chain family 

member 2 

0,29±0,19 0,12±0,05 0,4242  

ACSS3 - Acyl-

coenzyme A synthetase 

short-chain family 

member 3 

0,01±0.01 0,10±0,06 0,1795  

ACACA - Acetyl-CoA 

Carboxylase Alpha 
7,80±0,89 8,75±0,51 0,4104  

ACLY - ATP citrate 

lyase 
20,36±2,31 36,88±3,67 0,0189 SBL 

H3K9me3 

Writers 

SETDB1 - SET domain 

containing 1B 
2,94±0,32 5,01±0,27 0,0081 SBL 

SETDB2 - SET domain 

containing 2B 
2,02±0,33 5,20±0,41 0,0038 SBL 

SUV39H1 -  suppressor 

of variegation 3-9 

homolog 1 

2,15±0,6 1,73±0,16 0,5433  

SUV39H2 - suppressor 

of variegation 3-9 

homolog 2 

1,16±0,11 3,41±0,62 0,0235 SBL 

Erasers 

KDM4A - Lysine-

specific demethylase 4A 
16,85±1,33 16,87±1,2 0,9930  

KDM4B - Lysine-

specific demethylase 4B 
0,55±0,23 0,56±0,15 0,9613  

KDM4C – Lysine-

specific demethylase 4C 
4,64±0,27 7,58±0,45 0,0049 SBL 

KDM4D ± Lysine-

specific demethylase 4D 
0,04±0,03 0,01±0,01 0,3026  

H3K9me2 

Writers 

EHMT1 - Euchromatic 

histone-lysine N-

methyltransferase 1 

1,17±0,13 0,95±0,20 0,4233  

EHMT2 - Euchromatic 

histone-lysine N-

methyltransferase 2 

3,20±0,35 2,83±0,55 0,5990  

PRDM2 - PR domain 

zinc finger protein 2 
15,11±1,19 18,47±1,24 0,1228  

Erasers 

JHDM1F - Histone 

lysine demethylase 

PHF8 

13,38±1,69 15,34±1,53 0,4393  

KDM3A - Lysine-

specific demethylase 3A 
12,91±0,38 20,87±2,29 0,0266 SBL 
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KDM3B - Lysine-

specific demethylase 3B 
10,68±2,59 13,3±1,31 0,4185  

KDM1B - Lysine-

specific demethylase 1B 
0,43±0,01 0,96±0,08 0,0024 SBL 

KDM7 - Lysine-specific 

demethylase 7 
3,37±1,27 3,96±0,54 0,6908  

KDM1A - Lysine-

specific demethylase 1A 
19,87±4,67 48,14±4,05 0,0103 SBL 

KDM4C - Lysine-

specific demethylase 4C 
4,64±0,27 7,58±0,45 0,0049 SBL 

KDM4D - Lysine-

specific demethylase 4D 
0,04±0,03 0,01±0,01 0,3026  

H3K9me1 

Writers 

EHMT2 - Euchromatic 

histone-lysine N-

methyltransferase 2 

3,20±0,35 2,83±0,55 0,5990  

Erasers 

KDM1A - Lysine-

specific demethylase 1A 
19,87±4,67 48,14±4,05 0,0103 SBL 

KDM3A - Lysine-

specific demethylase 3A 
12,91±0,38 20,87±2,29 0,0266 SBL 

KDM3B - Lysine-

specific demethylase 3B 
10,68±2,59 13,3±1,31 0,4185  

H3K27me3 

Writers 

EZH2 - Enhancer of 

zeste homolog 2 
9,57±1,05 15,69±0,22 0,0047 SBL 

NSD3 - Nuclear SET 

domain-containing 

protein 3 

1,23±0,23 1,62±0,41 0,4496  

Erasers 

KDM6A - Lysine-

specific demethylase 6A 
8,59±1,16 25,43±1,00 0,0004 SBL 

KDM6B - Lysine-

specific demethylase 6B 
2,83±0,29 1,31±0,21 0,0140 FBL 

H3K27me2 

Writers 

EZH1 - Enhancer of 

zeste homolog 1 
1,50±0,50 1,46±0,25 0,9411  

EZH2 - Enhancer of 

zeste homolog 2 
9,57±1,05 15,69±0,22 0,0047 SBL 

NSD3 - Nuclear SET 

domain-containing 

protein 3 

1,23±0,23 1,62±0,41 0,4496  

Erasers 

JHDM1F - Histone 

lysine demethylase 

PHF8 

13,38±1,69 15,34±1,53 0,4393  

KDM6B - Lysine-

specific demethylase 6B 
2,83±0,29 1,31±0,21 0,0140 FBL 

KDM7 - Lysine-specific 

demethylase 7 
3,37±1,27 3,96±0,54 0,6908  

H3K27me1 Writers 

EZH1 - Enhancer of 

zeste homolog 1 
1,50±0,50 1,46±0,25 0,9411  

EZH2 - Enhancer of 

zeste homolog 2 
9,57±1,05 15,69±0,22 0,0047 SBL 

EHMT1 - Euchromatic 

histone-lysine N-

methyltransferase 1 

1,17±0,13 0,95±0,20 0,4233  

EHMT2 - Euchromatic 

histone-lysine N-

methyltransferase 2 

3,20±0,35 2,83±0,55 0,5990  

 


