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RESUMO 

 

A delipidação química tem sido utilizada como alternativa para a melhoria da criotolerância 

em embriões produzidos in vitro (PIV). Este estudo foi realizado objetivando avaliar o efeito 

da L-carnitina (LC) sobre o desenvolvimento e a sobrevivência de embriões bovinos PIV 

vitrificados pelo método Cryotop no primeiro ensaio, e no segundo ensaio o efeito comparado 

da LC e Forskolin em embriões criopreservados por Cryotop (Experimento 1), ou por 

congelamento lento modificado (Experimento 2). Para isto foram avaliadas a atividade 

mitocondrial, o conteúdo de lipídeos intracitoplasmático (LI), a apoptose celular e a eclosão 

após o aquecimento. No primeiro ensaio a LC foi utilizada na concentração de 0,6  mg/mL no 

meio para maturação (MIV), cultivo (CIV) e/ou recultivo embrionário (REC), em quatro 

tratamentos: sem LC (Controle), LC adicionado ao CIV (LCiv), LC ao CIV+LC ao REC 

(LCivR), e LC ao  MIV/CIV+ LC ao REC (LMivCR). A adição de LC aumentou (P <0,05) a 

produção de blastocistos em D7 em 28,6% (LCiv),  a quantidade de embriões grau I em 

36,9% (LCivR), a taxa de re-expansão em 22,7%, a eclosão em 20,1% (LCiv) e a atividade 

mitocondrial foi 1,9 vezes maior (P <0,001) (LCivR) em relação ao Controle. A quantidade 

LI foi 29% menor em LCiv e LCivR e 50,2% em LMivCR comparado Controle (P <0,001). 

No segundo ensaio os embriões foram cultivados sem adição de delipidadores (Controle), na 

presença de 10µM de Forskolin adicionado ao CIV no D5 (FORSK) ou L-carnitina (0,6 

mg/mL) adicionada ao CIV e ao recultivo (LC). A suplementação com LC aumentou a 

produção de blastocistos em D7 em 22,0% e de embriões grau I em 30,1% (P <0,05), em 

relação ao Controle e ao FORSK. No Experimento 1 a taxa de re-expansão no LC aumentou 

(P <0,05) 28,9% em relação ao FORSK. No Experimento 2 foram utilizados dois tratamentos 

Controle para congelamento lento (Clássico e Modificado). A eclosão após 48 horas foi maior 

(P < 0,05) no LC em comparação ao FORSK e aos Controles Clássico e Modificado (77,5%, 

41,9%, 40,5%, 40,8% respectivamente). No tratamento LC foi observada diminuição (P < 

0,05) de 64,7% na taxa de embriões degenerados em relação ao Controle Clássico. O 

tratamento com delipidadores reduziu o conteúdo de LI (P < 0,001) em 2,2 vezes em FORSK 

e quatro vezes no LC comparados ao Controle. A adição de 0,6 mg/mL de L-carnitina aos 

meios de cultivo e recultivo aumentou a taxa de produção in vitro de embriões bovinos 

atuando positivamente sobre a atividade mitocondrial, reduzindo a quantidade de lipídeos 

intracelulares e a apoptose e aumentando a criotolerância dos embriões submetidos ao 

protocolo de congelamento lento modificado. 

 

 Palavras-chave: L-carnitina; Forskolin; PIVE; congelamento lento; embriões bovinos. 
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ABSTRACT 

 

Chemical delipidation has been used as an alternative to improve the cryotolerance of in 

vitro produced embryos (IVP). The aim of this study was evaluate the effect of L-carnitine 

(LC) on the development and survival of vitrified IVP bovine embryos by the Cryotop 

method in the first assay, and in the second trial the effect of LC and Forskolin on Cryotop 

cryopreserved embryos Experiment 1), or by modified slow freezing (Experiment 2), so 

mitochondrial activity, intracytoplasmic lipid (LI) content, cellular apoptosis (NCA) and 

hatching after heating were evaluated. In the first essay LC was used at the concentration of 

0,6 mg/mL in maturation culture medium (IVM), embryo culture (IVC) and / or post-thawing 

(REC), in four treatments: without LC (Control), LC added to CIV (LCiv), LC to CIV + LC 

to REC (LCivR), and LC to MIV / CIV + LC to REC (LMivCR). The addition of LC 

increased the production of blastocysts in D7 by 28.6% (LCiv) and the amount of embryos 

grade I by 36.9% (LCivR), the re-expansion rate in 22,7% and hatching in 20.1% (LCiv), and 

mitochondrial activity was 1.9 times higher (P <0.001) (LCivR) than Control. The LI quantity 

was 29% lower in LCiv and LCivR and 50.2% in LMivCR compared Control (P <0.001). In 

the second experiment the embryos were cultured without addition of delipidators (Control), 

in the presence of 10μM of Forskolin added to the IVC in D5 (FORSK) or L-carnitine (0.6 

mg / mL) added to the IVC and in post-thawing (LC). LC supplementation increased the 

production of blastocysts in D7 by 22.0% and grade I embryos by 30.1% (P <0.05), in relation 

to Control and FORSK. In Experiment 1, the re-expansion rate in LC increased (P <0.05) 

28.9% in relation to FORSK. In Experiment 2, two Control treatments were used for slow 

freezing (Classic and Modified). Hatching after 48 hours was greater (P <0.05) in LC 

compared to FORSK and Classical and Modified Controls (77.5%, 41.9%, 40.5%, 40.8% 

respectively). In the LC treatment, there was a decrease (P <0.05) of 64.7% in the degenerate 

embryo rate in relation to the Classical Control. Treatment with delipidators reduced LI 

content (P <0.001) by 2.2 fold in FORSK and four times in the LC compared to Control. The 

addition of 0.6 mg / mL of L-carnitine to the culture medium and the post-thawing increased 

the rate of in vitro production of bovine embryos acting positively on mitochondrial potential, 

reducing the amount of intracellular lipids and cellular apoptosis and increasing cryotolerance 

of embryos submitted to the modified slow freezing protocol. 

 

 

Keywords: L-carnitine; Forskolin; IVP; slow freezing; bovine embryos. 
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labeling 
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v/v Volume por volume 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1 INTRODUÇÃO 

 

A produção in vitro de embriões (PIV) é um método que permite a coleta de 

gametas imaturos de forma rápida e frequente, sendo a produção estimada em 3,5 vezes maior 

que a superovulação convencional (SOV) 
1,2

. 

A utilização da transferência de embriões afeta a produção pelo aumento do 

progresso genético em programas de melhoramento animal e pode ser uma ferramenta 

alternativa para produzir animais cruzados, possibilitando também a utilização de semen 

sexado com maior eficiência 
3
. 

Hoje o Brasil é o maior produtor mundial de embriões PIV, sendo que o último 

levantamento realizado em 2015 e publicado em 2017 aponta uma produção total de 375.894 

embriões, dos quais 353.539 embriões PIV. A produção in vitro representa 97,2% do total de 

embriões de bovinos leiteiros e 90,2% em bovinos de corte 
4
. 

O uso de tecnologias de embriões no Brasil aumentou 726,5% nos últimos 20 

anos, mas ainda representam apenas 0,33% do número de vacas e novilhas em idade 

reprodutiva, o que coloca o país na 11ª posição no ranking que avalia a intensidade de uso de 

tecnologias de embrião, ficando atrás do Canadá, EUA e vários países europeus 
4
. 

 Os dados demonstram que o Brasil possui um grande potencial para a expansão 

do mercado de embriões, tanto no âmbito interno como para a atividade internacional de 

importação e exportação de genética. Mas um grande obstáculo para a disseminação da 

tecnologia é a grande sensibilidade dos embriões bovinos PIV à criopreservação 
5–7

. 

Os embriões cultivados in vitro apresentam maior quantidade de lipídeos 

intracelulares, quando comparados com os produzidos in vivo 
8,9

. Esse acúmulo lipídico nos 

embriões e a localização destas gotas são fatores que comprometem o desenvolvimento e a 

qualidade de embriões produzidos in vitro (vs. in vivo) 
9–11

, sendo um dos fatores que causam 

as lesões durante a criopreservação 
12

. 

 A utilização de delipidação parcial pode se mostrar eficiente melhorando as taxas 

de sobrevivência pós criopresevação, o que é observado na delipidação física 
13–15

 e química 

utilizando cofatores da via metabólica da β-oxidação, como L-carnitina (LC) 
16–18

 e  

moduladores do AMPc como Forskolin 
19–24

. Além da função metabólica, a L-carnitina 
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possui ação antioxidante e habilidades de eliminação de radicais livres, reduzindo as 

concentrações de espécies reativas de oxigênio (EROS) 
18,25

. 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Produção in vitro de embriões – (PIV) 

 

A necessidade de acelerar o ganho genético nos bovinos leiteiros e de corte assim 

como difusão de material genético com qualidade superior, tem contribuído para o 

desenvolvimento de biotecnologias como programas de múltiplas ovulações e transferência de 

embriões (MOET/TE), e a produção in vitro de embriões (PIV). A PIV é uma importante 

biotécnica reprodutiva que permite a interação entre o espermatozoide e o ovócito fora do 

trato reprodutivo da fêmea, com a formação de um novo indivíduo 
26

. 

O principal objetivo da PIV consiste na obtenção de embriões viáveis a partir de 

animais de alto valor genético e também aqueles que não estão mais aptos a produzirem 

descendentes pelas técnicas convencionais 
2
. Outro ponto importante é gerar conhecimento 

nas áreas relacionadas à ovogênese, foliculogênese, fecundação, desenvolvimento 

embrionário precoce e outras biotécnicas aplicadas à reprodução animal 
26

. 

Além disso, a Ovum Pick-Up (OPU) / OPU-PIV apresenta  maior flexibilidade em 

relação a TE, pois permite a obtenção de ovócitos de fêmeas a partir dos seis meses de idade 

(ainda com resultados inferiores nessa idade), de vacas prenhes até o terceiro mês de gestação 

ou mesmo após o parto 
27

. Outra vantagem está no fato de não ser necessário o uso de 

hormônios para a recuperação dos ovócitos, aumentando a vida reprodutiva das doadoras e 

diminuindo o intervalo de produção dos embriões. Se bem conduzida a OPU-PIV não 

compromete a vida reprodutiva da vaca 
1
. 

As diversas vantagens e aplicações dessa biotécnica estão relacionadas à: 

determinação e controle do sexo dos produtos; aumento da eficiência dos programas núcleos 

de produção; rápidas e melhores possibilidades para executar programas de cruzamento; 

estimação do efeito materno sobre a descendência; rápida multiplicação de raças; facilidade 

de importação e exportação de material genético da fêmea; formação de bancos de gametas 

congelados; aumento da eficiência do sêmen congelado de alto valor genético e estudo e 

desenvolvimento de outras biotécnicas reprodutivas a partir da micromanipulação de gametas 

e embriões 
28

. 
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A produção in vitro de embriões envolve três etapas: (a) maturação in vitro (MIV) 

de ovócitos imaturos, (b) fertilização in vitro (FIV) de ovócitos maturados, e (c) cultivo in 

vitro (CIV) de presumíveis zigotos 
26,29

. 

Apesar de blastocistos bovinos serem produzidos com algum sucesso sob uma 

ampla gama de condições de cultivo in vitro, a PIV em seu estado atual de desenvolvimento 

claramente fornece condições abaixo do ideal 
30

. Quando a maturação e a fertilização 

prosseguem normalmente, a proporção de embriões atingindo o estágio de blastocisto 

raramente é superior a 40%, e os que chegam a esse estágio podem estar com a qualidade e a 

competência comprometidas 
31

. 

No Brasil a média de produção de embriões PIV é de 35,4% e a taxa de prenhez 

38,5% 
32

, o que pode explicar esses valores abaixo do desejável são condições sub-ótimas de 

cultivo que geram embriões de baixa qualidade 
31

.  

Isso é expresso pela porcentagem de perda gestacional entre os dias 30 e 60 que é 

maior em embriões PIV quando comparados aos produzidos in vivo 
1
. Essas perdas 

embrionárias são devidas a anormalidades em vários processos celulares e morfológicos que 

afetam o a competência do embrião PIV
33

. 

Nas últimas décadas, tem se observado uma melhoria significativa da taxa de 

sucesso na PIV, atribuída ao desenvolvimento de meios de cultura com composição mais 

semelhante à dos fluidos do oviduto e do útero. 

 

2.2 Características dos embriões PIV 

 

O desenvolvimento embrionário inicial em mamíferos é um dos períodos mais 

críticos para a formação de um novo organismo. Esta fase inicial envolve uma série de 

alterações morfológicas, anteriores a implantação, como a compactação (mórula), a cavitação 

(formação da blastocele), e a expansão do blastocisto (até a eclosão), revisado em Kidder 

1992 
34

, e alterações bioquímicas relacionadas à atividade genômica materna, embrionária e a 

um conjunto complexo de processos fisiológicos, muitos ainda desconhecidos 
35

. 

Durante o cultivo de ovócitos e embriões, as condições in vitro são 

inevitavelmente diferentes daquelas in vivo. Além disso, a qualidade do ovócito e do embrião 

são influenciadas por vários fatores incluindo: tempo, temperatura, composição dos meios de 

cultura e o oxigênio 
36,37

. 
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Modificações no ambiente de cultura podem modular a expressão gênica em 

células e embriões de mamíferos 
38

 influenciando o transcriptoma dos blastocistos 
35,39

. 

Particularmente o metabolismo lipídico 
30,35

 e a resposta ao estresse oxidativo 
35

 são 

significativamente alterados, modificando assim as taxas de desenvolvimento e sensibilidade 

à criopreservação 
40

, podendo isso ser a chave para aumentar a eficiência da PIV
37

. 

Os embriões PIV apresentam diferenças morfológicas e funcionais quando 

comparados aos embriões produzidos in vivo. Existindo diferenças na morfologia, cor, 

densidade, número de células e criotolerância 
39

. Essas diferenças são atribuídas às condições 

de cultura que são determinantes críticos para o sucesso do desenvolvimento de embriões PIV 

em uma ampla variedade de espécies de mamíferos
41

.  

Quando comparados os embriões PIV apresentam maior número de células 

apoptóticas que embriões produzidos in vivo 
42

, e a taxa de células apoptóticas é um 

importante marcador de qualidade embrionária 
37

, pois um número excessivo durante o 

desenvolvimento embrionário pode levar à uma perda de viabilidade e falha de 

desenvolvimento 
43

. Eles exibem o espaço perivitelino mais amplo e com mais vesículas 

vazias. Apresentam também mais vacúolos e população escassa de microvilosidades na 

superfície das células do trofoblasto (cuja função é aumentar a área total de absorção, 

aumentando assim a capacidades de transporte da célula) 
29

.  

O embrião PIV tem redução significativa na rede de conexões e comunicações 

intercelulares que incluem desmossomos, hemidesmossomos e junções comunicantes, sendo 

as junções comunicantes em blastômeros críticas para a compactação do embrião e formação 

da trofectoderme e da massa celular interna (MCI). 
29,44

. 

A expressão de genes também é diferenciada, Zhou et. al 
38

 observaram que 238 

genes estavam diferentemente expressos, duas vezes ou mais quando comparado com 

embriões in vivo de ovulação natural e inseminação artificial (IA). As condições de cultivo 

também impactam a expressão gênica mitocondrial, incluindo elementos codificadores de 

proteínas, não-codificantes (RNA longo não codificador (lncRNA)) e transcritos 
30

. A ação 

desses lncRNA, juntamente com RNA pequenos não-codificadores (que inclui o micro-RNA) 

é de regulação epigenômica da expressão gênica. As condições do cultivo in vitro durante o 

tempo de ativação do genoma embrionário (EGA) também influenciam criticamente o 

transcriptoma dos blastocistos, alterando os padrões de expressão do metabolismo lipídico e 

resposta ao estresse oxidativo 
35

. 
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2.3 Espécies Reativas ao Oxigênio (EROS) e Acúmulo de Lipídeos 

Intracitoplasmáticos (LI) 

 

Durante o cultivo in vitro o estresse oxidativo e o metabolismo de lipídeos 

apresentam marcada influência no desenvolvimento, qualidade e na morte celular dos 

embriões. Estudos demonstram que a presença de oxigênio altera a expressão de genes, e 

existe diferença em blastocistos gerados in vivo quando comparados com os in vitro em 

relação e resposta ao estresse oxidativo 
35

. Ovócitos cultivados in vitro sob tensão de oxigênio 

atmosférico (20% O2) podem produzir altas concentrações de espécies reativa ao oxigênio 

(EROS) 
45

. 

As EROS podem se ligar a macromoléculas celulares e promover peroxidação 

lipídica, inativação enzimática, oxidação e modificação de proteínas, e fragmentação de DNA. 

Todos estes efeitos são prejudiciais, pois causam alterações em organelas como mitocôndrias 

que levam a apoptose e bloqueio de células embrionárias e ovócitos 
46

. 

Durante a cultura, a baixa tensão de oxigênio melhora as taxas de implantação e 

gravidez em mulheres 
47

. Além disso, a suplementação com antioxidantes pode melhorar o 

desenvolvimento de blastocistos 
48

. 

Outro fator de extrema relevância é relacionado ao metabolismo de lipídeos, pois 

o citoplasma dos ovócitos e dos embriões nos mamíferos é naturalmente rico em lipídeos 
49

, 

assim como o fluido folicular bovino que tem níveis abundantes de triglicérides e ácidos 

graxos livres 
50

. No entanto, ovócitos e embriões cultivados na presença de soro fetal bovino 

apresentam maior quantidade de lipídeos intracelulares, quando comparados com os 

produzidos in vivo 
8,9

, e aqueles oriundos de cultivos sem soro 
51

. Este acúmulo de lipídeos 

intra-citoplasmáticos pode levar à síndrome do “bezerro grande”
52

. 

O soro contém substâncias benéficas para o desenvolvimento embrionário como 

substratos energéticos, aminoácidos, vitaminas, fatores de crescimento e quelantes de metais 

pesados 
53

. Por essa razão, os embriões bovinos são freqüentemente cultivados em meio 

suplementado com soro, com ou sem co-culturas de células somáticas 
5
. 

Blastocistos bovinos obtidos in vivo apresentam concentração em torno de 33 ± 

0,70ng de triglicerídeos, valores que são semelhantes aos de embriões cultivados sem SFB. 

Embriões cultivados na presença de soro fetal (10%) no estágio de quatro até oito-células tem 

concentração aproximada de 34 ng. No entanto há um incremento do estágio de oito-células 

até blastocisto eclodido (Be) atingindo concentração de 62 ± 1,14 ng
54

. 
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Nesse sentido, o aumento do conteúdo lipídico em embriões PIV poderia 

estimular a peroxidação de lipídios e aumentar a produção de radicais livres, o que pode 

comprometer a sobrevivência do embrião 
6
. De fato existe uma relação inversa entre a 

qualidade do embrião e o seu conteúdo lipídico. É demonstrado que o acúmulo de conteúdo 

lipídico dentro dos embriões e a localização destas gotas são fatores que comprometem o 

desenvolvimento e a qualidade de embriões produzidos in vitro (vs. in vivo) 
9–11

. 

 O ovócito e o embrião apresentam requerimentos de energia e preferência de 

utilização diferenciada durante seu desenvolvimento 
55

. Mas é observado um incremento na 

atividade das lipases com a progressão da maturação ovocitária em bovinos 
56

. Os lipídeos 

têm um papel significativo no armazenamento de energia, na estrutura, nas propriedades 

físicas e funções das membranas biológicas, apresentam efeitos sobre interações célula-célula, 

proliferação celular e transporte intra e inter-celulares 
57

. 

A utilização de lipídeos endógenos como fonte de energia pelos ovócitos bovinos 

é fator determinante durante a maturação 
54,56

 e também para a qualidade do embrião 
35

, pois 

estes triglicerídeos têm a capacidade de gerar abundantes ATP mesmo com baixos níveis de 

substratos extracelulares 
17,58

. Apesar da sua importância, o metabolismo lipídico é um 

parâmetro negligenciado no desenvolvimento embrionário inicial 
59

. As formulações de meios 

comerciais definidos utilizadas para a maturação de ovócitos e cultivo de embriões não 

incluem um substrato de ácido graxo 
60

. Essa diferença no potencial de desenvolvimento de 

ovócitos e embriões produzidos in vitro e in vivo pode ser relativa à falta de cofatores para 

facilitar o metabolismo como a L-carnitina, forskolin entre outros.  

A ausência de cofatores para facilitar o metabolismo lipídico no meio, como a L-

carnitina, pode ser um importante fator contribuinte para o comprometimento do 

desenvolvimento embrionário durante a cultura in vitro quando comparado ao 

desenvolvimento in vivo 
61

. 

 

2.4 Maturação ovocitária 

 

A maturação ovocitária em mamíferos é o processo final pelo qual os ovócitos 

adquirem sua capacidade de gerar uma resposta de ativação e iniciar o desenvolvimento 

embrionário subseqüente 
62

. A qualidade do ovócito ou competência de desenvolvimento, é 

adquirida progressivamente à medida que o ovócito cresce e amadurece (foliculogênese) 
17,58

. 

Essa competência determina a sobrevivência embrionária precoce, o estabelecimento e a 

manutenção da prenhez, o desenvolvimento fetal e até doenças do adulto 
37

. 
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A maturação envolve uma série de mudanças no gameta, os três estágios no 

processo de maturação do ovócito envolve a maturação nuclear, citoplasmática e molecular, 

as quais apresentam papel importante na competência dos ovócitos e na qualidade do embrião 

63
. 

2.4.1 Maturação Nuclear 

 

Durante todo o seu desenvolvimento o ovócito se encontra no estágio diplóteno da 

prófase I ou estágio de vesícula germinativa (VG) 
64

. In vivo, o reinício da meiose ou 

maturação nuclear ocorre após o pico pré-ovulatório de hormônio luteinizante (LH) durante o 

estro, que é acompanhado da expansão das células do cumulus ao redor do ovócito 
17

, o que 

ocorreria naturalmente com a ovulação. In vitro, sabe-se que a retirada do ovócito do contato 

com as células foliculares é o fator primordial para dar início ao processo de maturação 

nuclear.  

A maturação nuclear do ovócito compreende a progressão do estágio de diplóteno 

da prófase (meiose I) até a fase de metáfase (meiose II) (segunda parada meiótica) 
64

, onde é 

observada a quebra da vesícula germinativa (GVBD), condensação cromossômica, segregação 

e extrusão do 1º corpúsculo polar 
65

. 

 

2.4.2 Maturação citoplasmática e molecular 

 

 A maturação citoplasmática envolve a reorganização de organelas, aumento nos 

níveis de antioxidantes  
65

, o armazenamento de mRNAs e proteínas 
66

, e a migração dos 

grânulos corticais. A ativação de vias envolvidas na síntese de proteínas e fosforilação são 

indispensáveis para a maturação citoplasmática e subsequente desenvolvimento embrionário 

66
. Durante a maturação do ovócito ocorrem alterações nas vias metabólicas de produção de 

energia 
37

. O metabolismo e níveis de ATP do ovócito e células cumulus adjacentes estão 

associados à qualidade e ao potencial de desenvolvimento 
67

. 

Ovócitos bovinos sofrem alterações no número e distribuição de organelas 

citoplasmáticas de maneira específica para cada fase do desenvolvimento folicular. No 

ovócito imaturo, as mitocôndrias estão agregadas ao redor da vesícula germinativa (GV) 
68

 e 

na periferia do ovócito, sendo que as mitocôndrias tem pouco contato com as gotículas de 

lipídeos 
69

. Com a progressão da maturação e quebra da vesícula germinativa as mitocôndrias 

são encontradas dispersas por todo o citoplasma do ovócito associadas a gotículas lipídicas 

68,69
. O ovócito mamífero contém tipicamente cerca de 100.000 mitocôndrias que podem 
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ocupar até 30% do espaço citoplasmático 
68

. A β-oxidação desempenha papel essencial nos 

processos nucleares e citoplasmáticos que são necessários para a retomada da meiose e 

aquisição de competência de desenvolvimento do ovócito 
17

. 

 

2.5 Maturação in vitro (MIV) 

 

Para a obtenção de ovócitos imaturos para a PIV podemos lançar mão da 

aspiração folicular transvaginal ou Ovum Pick Up (OPU) (in vivo), ou da coleta de ovários de 

abatedouro (principalmente para pesquisa). A técnica de aspiração folicular transvaginal tem 

sido a melhor opção para a recuperação de ovócitos na espécie bovina 
70

. A eficiência do 

procedimento de aspiração folicular está relacionada à metodologia utilizada, e esta, interfere 

na quantidade e morfologia dos complexos cumulus ovócitos (CCOs) e conseqüentemente na 

competência para o desenvolvimento embrionário 
27

. A origem folicular do ovócito 
31

, e a sua 

qualidade ou competência, 
71

 tem influência significativa sobre o seu potencial de 

desenvolvimento in vitro (do zigoto ao nascimento de um descendente saudável).  

Em bovinos, o período de maturação in vitro varia de 18 a 24 horas, em atmosfera 

controlada contendo 5% de CO2 em ar e umidade saturada. A MIV ocorre na ausência do 

ambiente folicular normal resultando em numerosas deficiências, incluindo o metabolismo de 

energia 
72

, exposição à luz, concentração de oxigênio e composição metabólica diferente do 

meio de cultura comparado ao fluido folicular 
71

, controle incorreto da inativação do mRNA 

materno 
73

, entre muitos outros fatores. 

A maturação de ovócitos é indiscutivelmente o passo mais importante nos 

sistemas de produção in vitro de embriões 
37

. A possibilidade de maturação in vitro é uma 

tecnologia promissora tanto para o tratamento de infertilidade em humanos quanto na 

produção animal como meio de aceleração do ganho genético. No entanto, ovócitos derivados 

de MIV apresentam qualidade inferior aos maturados in vivo, com redução no potencial de 

desenvolvimento 
71

. A maturação in vivo de ovócitos resulta em maiores porcentagens de 

blastocistos do que MIV 
74,75

, e também maiores taxas de gestação 
75

. Estes efeitos negativos 

da MIV são atribuídos ao microambiente artificial 
30

. 

Um dos fatores negativos associados à PIV é a adição de soro ao meio de cultivo. 

Ovócitos bovinos maturados em 10% de soro têm mais triacilglicerol e mais colesterol do que 

aqueles maturados sem soro 
57

. Da mesma forma os CCO’s de camundongo, maturados em 

5% soro contém mais lipídios intra-citoplasmáticos 
76

. Em camundongos, COCs maturados in 

vitro apresentaram uma expressão significativamente menor de 15 genes associados à via β-
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oxidativa de ácidos graxos, (entre elas a expressão da sintetase de Acil-CoA). Eles 

apresentaram uma redução de 2,8 vezes o nível de oxidação de ácidos graxos quando 

comparados com maturados in vivo 
77

. 

O alto conteúdo lipídico no ovócito pode ser devido à difusão simples em resposta 

à concentração de soro no meio 
57,76

, ou uma conseqüência do estresse ambiental 
40

. No 

entanto, o soro contém também vários fatores de crescimento, citocinas e metabólitos, o que 

poderia aumentar o nível intracelular lipídico via indução de ácidos graxos mediados por 

captação e / ou biossíntese de triglicerídeos 
67

. Essas alterações nos níveis de ácidos graxos 

celulares influenciam a fluidez nas membranas. 
67

. 

Como as taxas de maturação nuclear são geralmente grandes (≥70%), o 

desenvolvimento deficiente de ovócitos de MIV é provavelmente devido à maturação 

citoplasmática inadequada 
37

. 

 

2.6 Fertilização in vitro (FIV) 

 

Terminada a etapa de maturação, os ovócitos precisam ser fecundados 
26

. A 

fecundação se refere ao processo em que o espermatozoide entra em contato com o ovócito, 

gerando o zigoto, que, posteriormente, se desenvolve até o estágio de blastocisto. Sabe-se que, 

no processo in vivo, os espermatozoides precisam chegar até a ampola da tuba uterina para 

fecundar o ovócito, e que durante esse trajeto, substâncias presentes no sistema reprodutor da 

fêmea induzem a capacitação dos espermatozoides. O processo de capacitação torna possível 

a ligação da membrana do espermatozoide a receptores específicos na zona pelúcida do 

ovócito, onde ocorre a reação acrossômica 
78

. 

In vitro, para que esse processo ocorra, os meios usados devem fornecer um 

ambiente adequado. O meio mais utilizado para fecundação in vitro é o FERT-TALP, que 

contém em sua constituição fatores capazes de promover a capacitação espermática como é o 

caso da heparina, revisado em Gonçalves (2007) 
26

. 

Após a seleção espermática o co-cultivo (espermatozoide e ovócito) é realizado 

por um período de 18 a 22 horas, em temperatura de 38,8˚C e atmosfera com 5% de CO2 em 

ar e umidade saturada. 

Como a fertilização é o primeiro passo do desenvolvimento, a qualidade dos 

gametas é fundamental para gerar um zigoto com maior potencial de desenvolvimento, e que 

este chegue ao nascimento saudável 
73

. 
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2.7 Cultivo in vitro (CIV) 

 

A capacidade de um embrião bovino se desenvolver até o estágio de blastocisto, 

se implantar e gerar uma prole saudável não é um processo simples 
63

. A embriogênese 

começa após a fertilização, quando a entrada do espermatozoide no ovócito desencadeia o 

início de desenvolvimento que foi programado durante a ovogênese 
79

. Um momento crítico 

para o desenvolvimento embrionário tem início logo após a fecundação, quando o gameta 

feminino reinicia a meiose para formar o pró-núcleo feminino 
26

. 

O papel do ovócito é fundamental durante o intervalo entre a fertilização e a 

chamada transição materno-embrionária (MET), quando a atividade transcricional do genoma 

embrionário se torna totalmente funcional. Durante este período, o desenvolvimento 

embrionário é apoiado por RNAs maternos e proteínas sintetizadas durante a maturação 
73

. 

 A duração deste período de tempo depende das espécies consideradas. Em 

mamíferos, pode ocorrer no estágio de duas células como no camundongo, ou mais tarde, no 

estágio de quatro células em suínos, entre o estágio de quatro e oito células em embriões 

humanos, oito células em coelhos, e entre oito e 16 células em embriões de ovinos e bovinos. 

Problemas na transição materno-embrionária são um dos fatores mais comuns de bloqueio de 

desenvolvimento embrionário in vitro
79

. 

Em alguns laboratórios o co-cultivo de embriões com células somáticas foi 

utilizado por muitos anos com bons resultados. Entretanto, esse sistema tem sido substituído 

ao longo do tempo por sistemas mais simples que utilizam meios semi-definidos como CR-1, 

CR-2, KSOM e Synthetic Oviductal Fluid (SOF) 
26

, meio de cultivo celular 199 (TCM-199), 

meio Ham`s F–10. 

O meio mais utilizado atualmente é o SOF, suplementado com proteínas, 

substâncias energéticas, aminoácidos essenciais e não essenciais. Em geral, os meios 

utilizados para o cultivo embrionário são suplementados com uma fonte proteica tal como 

soro fetal bovino (SFB), soro sintético quimicamente definido (SSS), e albumina sérica 

bovina (BSA).
80

 

O tempo de cultivo in vitro varia de 7-9 dias, dependendo do objetivo, em 

temperatura de 38,8ºC com atmosfera controlada em baixa tensão de oxigênio (5% de O2, 5% 

de CO2 e 90% de N2) ou alta tensão de oxigênio (5% de CO2, em ar (20% de O2)), e umidade 

saturada.
80

 Os procedimentos de avaliação de taxa de blastocistos, transferência de embriões e 

criopreservação são realizados normalmente no D7. Para taxas de eclosão as avaliações 

podem ser feitas até o D9. A eclosão é um processo exigente em que o blastocisto escapa 
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através da zona pelúcida (ZP) antes da implantação. É um fator importante para avaliar a 

qualidade do embrião 
81

, assim como o número de células nos blastocistos pode ser um 

indicador importante da qualidade e implantação do embrião 
82

. Para se obter maior número 

de blastocistos com alto potencial de implantação a otimização dos meios de cultura é uma 

condição necessária 
43

. 

 

2.8 Criopreservação de embriões 

 

A criopreservação bem sucedida de ovócitos e embriões mamíferos oferece 

oportunidades para a preservação de germoplasma 
83

, e transporte de genética dentro do país e 

internacionalmente 
84

, com baixos custos de manutenção 
83

. Os embriões são as alternativas 

mais seguras e eficazes para transporte de genética, devido ao baixo risco de transmissão de 

doenças 
85

. Isso tem grande valor funcional, pois dá também a oportunidade de escolher o 

melhor momento para a implantação 
21

, e esta é a chave para expandir ainda mais a indústria 

de embriões PIV
4,29

. 

Embora a criopreservação de embriões em mamíferos seja um procedimento de 

rotina, existem diferenças consideráveis de eficiência dependendo do estágio, espécie e 

origem (produzido in vivo ou in vitro) 
12

. O sucesso da criopreservação depende muito da 

qualidade dos blastocistos 
16

. Embriões classificados como grau I ou II apresentam alterações 

ultraestruturais leves após criopreservação 
86

. 

Atualmente existem dificuldades de criopreservação devido à baixa criotolerância 

do embrião PIV. Os embriões PIV apresentam maior sensibilidade à criopreservação que 

embriões in vivo 
5,6

. A média de concepção e nascimentos de ovócitos e embriões vitrificados 

é menor do que não vitrificados 
71

. A maior perda ocorre antes dos 45 dias de gestação 
7
 

devido principalmente à crioinjúria sofrida pelos embriões durante o processo de 

congelamento e reaquecimento 
19

. 

De fato a criopreservação causa danos às células como: fraturas do citoesqueleto 

(alterações ultraestruturais decorrentes de desorganização de filamentos de actina), alteração 

na distribuição de organelas (incluindo áreas sem organelas citoplasmáticas e complexo de 

Golgi localizado longe do núcleo), alteração do padrão de distribuição e atividade 

mitocondrial, presença de grandes vesículas, diminuição de junções intercelulares 
86

, atraso na 

retomada de síntese de proteínas, mudanças nos níveis de expressão gênica 
87

, danos no DNA 

88
 e alteração no “imprinting” gênico 

89
, estas crioinjúrias podem indicar estresse oxidativo 

adicional durante a criopreservação. Apesar das dificuldades encontradas a porcentagem de 
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embriões PIV criopreservados e transferidos atingiu 22,8% em 2015, o maior valor em uma 

década 
4
, em parte devido aos avanços obtidos nos últimos anos. 

  Os fatores que são suspeitos de causar a maior parte das lesões são as quantidades 

de gotículas lipídicas intracelulares e as alterações na estrutura microtubular, bem como a 

relação volume / superfície que influencia a penetração de crioprotetores. 
12

. 

Há vários anos embriões produzidos in vivo vem sendo criopreservados com 

sucesso. Embriões taurinos (Bos taurus taurus)  produzidos in vivo e congelados resultam em 

maior taxa de prenhez do que embriões zebuinos (Bos taurus indicus), apesar de embriões 

taurinos  apresentarem maior acúmulo de lipídeos citoplasmáticos quando comparado com 

embriões zebuínos 
90

. Essas diferenças de criotolerância além do acúmulo de lipídeos intra-

celulares podem ser associadas ao perfil de lípideos de membrana já que existe diferença entre 

embriões de taurinos e zebuínos produzidos in vivo 
9
, que podem determinar alterações na 

fluidez de membrana 
9
. A estabilidade da membrana é um fator importante para determinar a 

suscetibilidade do embrião ao congelamento 
91

. 

Ovócitos e embriões produzidos in vitro e cultivados na presença de soro 

apresentam maior conteúdo lipídico intracelular (principalmente na forma de gotículas) em 

comparação com embriões produzidos in vivo 
8,10

 e sistemas de cultura livres de soro 
51

. A 

maioria das gotículas lipídicas em blastocistos in vivo ocorrem na MCI e não nas células 

trofoblásticas. Nos embriões PIV, além do aumento de gotículas de lipídios observadas, 

ocorre uma distribuição uniforme no trofoblasto e MCI 
9
. A alta quantidade de conteúdo 

lipídico no citoplasma está relacionada à crioinjúria em ovócitos 
14,92

 e em blastocistos 

bovinos e suínos 
5,14

. 

A distribuição e densidade das gotas de lipídeos nos ovócitos bovinos MIV é 

principalmente periférica. A presença de lipídeos nas membranas (periféricos) aumenta a 

temperatura na fase de transição 
93

, e a co-localização das gotas de lipídeos no entorno das 

organelas 
94

 pode contribuir para a maior sensibilidade devido a danos durante a 

criopreservação. O ambiente de cultura in vitro pode influenciar o potencial de 

desenvolvimento alterando diretamente as propriedades físico-químicas da membrana celular, 

incluindo fluidez, permeabilidade e comportamento da fase térmica 
95

. 

Embora a suplementação com SFB seja benéfica para o desenvolvimento de 

blastocistos, a retirada de soro do meio de cultura reduz o conteúdo lipídico e melhora a 

criotolerância de embriões bovinos 
5,91

 independente do método de criopreservação. 

Atualmente estão disponíveis protocolos de congelamento lento, técnicas de congelamento 

rápido e a vitrificação. 
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2.8.1 Vitrificação 

 

A vitrificação é definida como "a solidificação de um líquido provocado não pela 

cristalização, mas por uma elevação extrema na viscosidade durante o resfriamento". Durante 

a vitrificação, diz-se que a solução se torna um vidro, os movimentos moleculares 

translacionais são significativamente interrompidos, marcando o fim efetivo do tempo 

biológico 
96

. 

A fim de tornar a solução vitrificada em nitrogênio líquido e evitar a cristalização 

durante o aquecimento, a presença de altas concentrações de agentes crioprotetores 

permeáveis é essencial 
97

. Os procedimentos de vitrificação minimizam o tempo de exposição 

a crioprotetores e diminuem a formação de cristais de gelo 
88

. Na verdade o objetivo principal 

da vitrificação é a eliminação total de lesão celular por formação de cristal de gelo 
12

, tanto a 

formação de cristais de gelo intracelular 
98

 como a cristalização extracelular 
97

 que é a causa 

mais importante de lesão celular durante o congelamento do embrião 
99

. 

A formação de cristais de gelo é evitada tanto pelo uso de altas concentrações de 

crioprotetores como também pelas altas taxas de resfriamento e aquecimento. A aceleração da 

velocidade das mudanças de temperatura pode oferecer duas vantagens: a redução na 

concentração de crioprotetores necessária, com conseqüentes efeitos osmóticos e tóxicos, e 

menos danos por frio, como resultado da passagem rápida pela zona de temperatura 

"perigosa" (+15 a -5°C) 
12

. 

Métodos mínimos de volume na vitrificação também podem ser úteis para 

aumentar a velocidade de resfriamento/reaquecimento e evitar danos à zona pelúcida e à lise 

de células embrionárias 
100

. O método Open Pulled Straw (OPS), onde é utilizado o volume 

de vitrificação de 1-2 µL, proporciona taxas muito altas de resfriamento e aquecimento (acima 

de 20.000°C/min) 
12

. O método Cryotop, onde é utilizado o volume de vitrificação de 0,1 µL 

as taxas chegam a ser superiores a 40.000°C/min 
100

, muito superiores à velocidade de 

resfriamento/reaquecimento da palheta de 0,25mL selada que é em torno de 2.500°C / min 
12

. 

Os embriões produzidos in vivo e in vitro possuem caracterísitcas diferentes. 

Quando comparado com o método tradicional de congelação lenta, o método de vitrificação 

parece ser mais eficiente para a criopreservação de embriões bovinos PIV 
91,101

, que são mais 

sensíveis a crio-lesões do que os produzidos in vivo 
12

. A vitrificação tem sido considerada 

uma alternativa para o congelamento lento 
19

 e é usada rotineiramente nos laboratórios. É uma 
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técnica fácil de executar e menos onerosa 
102

 pois leva menos de 10 minutos para o 

resfriamento dos embriões 
97

, embora a técnica também tenha suas limitações. 

Após a vitrificação é observada uma diminuição no número de células 

principalmente devido às crioinjúrias e ao fato que os meios de vitrificação contêm altas 

concentrações de crioprotetores altamente tóxicos, causando fraturas no citoesqueleto 
24

, altas 

taxas de aneuploidia causadas por ruptura do fuso meiótico 
103

, e desalinhamento 

cromossômico equatorial no fuso da metáfase 
104

. A toxicidade química dos crioprotetores é o 

principal fator negativo da vitrificação 
105

. 

Muitas técnicas de vitrificação são métodos abertos, ou seja, exigem o contato 

direto do embrião com o nitrogênio líquido, conseqüentemente seu uso invoca mais risco de 

contaminação cruzada por microorganismos mediada pelo nitrogênio líquido 
100

. Outro fator é 

que, para evitar a expansão celular excessiva durante a remoção do crioprotetor e reidratação 

(choque osmótico), a redução gradual na concentração do crioprotetor é usada para reidratar 

os embriões. O método mais comum de remoção gradual do crioprotetor é realizado movendo 

o embrião em soluções de concentrações sucessivamente menores 
106

, ou seja, o 

reaquecimento não é feito em “one-step” o que dificulta a sua aplicabilidade em nível de 

campo. 

O aquecimento de embriões vitrificados normalmente requer condições 

laboratoriais tais como: um estereomicroscópio, placa aquecedora, meios de cultura 
16

 e um 

técnico treinado. 

 

2.8.2 Congelamento lento 

 

Um método de criopreservação que permita a transferência direta (DT) de 

embriões bovinos para receptoras após o descongelamento é um complemento valioso aos 

procedimentos comerciais de transferência de embriões, e apresentaria vantagens sobre os 

procedimentos de congelamento atuais, que exigem a remoção passo a passo do crioprotetor 

após o descongelamento 
16

. Eliminaria também a necessidade de embriologistas treinados 

estarem presentes durante a transferência de embriões 
106

. 

O procedimento de transferência direta permite que cada embrião seja 

descongelado com um mínimo de equipamento e transferido à medida que as fêmeas 

receptoras são preparadas para o procedimento. Não são necessárias instalações laboratoriais, 

uma vez que embriões não são manipulados fora da palheta. 
16,106

. Uma das vantagens do 



15 
 

congelamento lento é porque ele é realizado em palhetas de 0,25mL lacradas, ou seja, não 

existe contato direto do embrião com o nitrogênio, consequentemente seu uso não traz risco 

de contaminação mediada por nitrogênio líquido 
100

 ou ambiental. 

No entanto embriões PIV apresentam maior sensibilidade ao congelamento lento 

em relação aos métodos de vitrificação. Os resultados obtidos com o sistema de vitrificação 

em OPS foram significativamente melhores do que os obtidos com congelamento lento (taxa 

de eclosão de 43% versus 12%, respectivamente)
91

. Em humanos comparando congelamento 

lento vs. vitrificação a sobrevivência embrionária foi de 73,1% vs. 88,8% (p <0,001), e a taxa 

de gravidez foi de 20,0% vs. 36,9%
107

. A vitrificação ainda é a melhor estratégia para a 

criopreservação de todos os estágios de desenvolvimento do ovócito  e embriões em 

humanos
108

. 

Porém estudos em ovócitos bovinos indicam que as taxas de apoptose foram 

significativamente aumentadas e o padrão de distribuição mitocondrial alterado no grupo 

vitrificado, em comparação com o grupo de congelamento lento, demonstrando que altas 

concentrações de crioprotetores podem ser tóxicas para os CCOs 
89

. Não foram encontradas 

diferenças na taxa de sobrevivência e eclosão de embriões ovinos produzidos in vivo quando 

estes foram criopreservados por congelamento lento e vitrificação, demostrando que em 

embriões de alta qualidade as duas técnicas podem ser utilizadas 
98

. 

Novas metodologias devem ser desenvolvidas para que se produzam embriões 

PIV de melhor qualidade e que os mesmos suportem o congelamento lento como ocorre com 

embriões produzidos in vivo, onde embriões criopreservados por congelamento lento e 

transferidos de forma direta produzem gestações em torno de 50% 
106

. 

 

2.9 Produção de energia via beta oxidativa 

 

 

A organização mitocondrial e os níveis de adenosina trifosfato (ATP) apresentam 

um papel essencial na determinação da qualidade e competência do ovócito 
109,110

, e 

influenciam o metabolismo e a capacidade de desenvolvimento do embrião pré-implantação 

111,112
. 

O ovócito e o embrião têm necessidades energéticas diferentes durante o 

desenvolvimento e a preferência pelo substrato energético muda 
55,113

. O complexo cumulus-

ovócito (CCOs) preferencialmente utiliza glicose 
114

, pois a expansão da matriz do cumulus 

apresentam uma alta demanda por glicose para produção de subunidades de ácido hialurônico 
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via biossíntese da hexosamina, desviando assim a glicose do destino glicolítico 
115

. Em média, 

as células do cumulus bovinas exibem 102 vezes mais unidades de fosfofrutoquinase do que o 

ovócito, e a atividade específica permanece muito alta em comparação a do ovócito 

desnudado durante a maturação, indicando que esta enzima reguladora da via glicolítica 

desempenha um papel fundamental no metabolismo dessas células 
56

. 

O embrião pré-compactação apresenta pouca capacidade de captar ou utilizar a 

glicose para a produção energia 
113,116

, eles utilizam preferencialmente piruvato e lactato 
117

, e 

retornam a preferência por glicose na pós-compactação
118

. A oxidação completa de uma 

molécula de glicose produz aproximadamente 30 moléculas de ATP 
119

, mas além da glicose, 

a oxidação de ácidos graxos pode ser importante para a geração do ATP necessário para 

satisfazer os requisitos de energia para o desenvolvimento dos embriões 
17,49,120

. 

O citoplasma de ovócitos e embriões de alguns mamíferos (como bovinos e 

suínos) 
52

 são ricos em lipídios, enquanto outros como o rato não 
121

. Esta variação na 

densidade lipídica intracelular de ovócitos e embriões entre espécies é hipoteticamente 

relacionada ao intervalo entre a ovulação e a implantação. Os ácidos graxos são armazenados 

nas células principalmente como triacilglicerol (TAG) dentro de gotículas lipídicas rodeadas 

por proteínas especializadas 
54

. As enzimas lipases clivam os triglicerídeos em seu esqueleto 

de glicerol e três ácidos graxos. Esses ácidos graxos são posteriormente transportados para as 

mitocôndrias, onde são metabolizados por oxidação 
17,122

. Essa via metabólica lipolítica é 

chamada de beta-oxidação (β-oxidação). 

As mitocôndrias e as gotas lipídicas são co-localizadas aleatoriamente, formando 

aglomerados de unidades metabólicas funcionais no citoplasma embrionário 
5,94

. Em ovócitos 

e embriões de mamíferos, os lipídeos intracelulares servem como importante fonte de energia 

para a produção de ATP nas mitocondriais via β-oxidação 
49

, estes lipídeos têm a capacidade 

de gerar quantidades abundantes ATP mesmo com baixos níveis de substratos extracelulares 

58
. Comparando com a glicose os ácidos graxos são várias vezes mais energéticos. A oxidação 

do ácido graxo palmitato é capaz de gerar 106 moléculas de ATP 
17

, mas com uma maior 

formação de espécies reativas de oxigênio (EROS). 

A via metabólica de β-oxidação é expressa tanto em embriões in vivo como in 

vitro e durante a maturação ovocitária 
17

. Ela é um fator determinante para o estabelecimento 

de competência de ovócitos e embriões 
49

. A inibição da via da β-oxidação durante a 

maturação compromete a quebra da vesícula germinativa 
123

, mesmo em ratos onde a 

quantidade do conteúdo lipídeo do ovócito é menor 
58

 e reduz o desenvolvimento subseqüente 

do blastocisto 
17,54

. 
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A utilização e a densidade de lipídeos muda durante o desenvolvimento pré-

implantacional, havendo um incremento na atividade das lipases com a progressão da 

maturação ovocitária em bovinos 
56

, reduzindo o conteúdo de triglicerídeos em ovócitos 

bovinos imaturos de 59 ± 1,37ng para 46 ± 0,85ng após 24h de maturação 
54

. A β-oxidação 

também é observada entre a formação do zigoto e o estágio de duas células no camundongo 

17
, mas aumenta aproximadamente cinco vezes no estágio de blastocisto

124
. 

A promoção do metabolismo de ácidos graxos é benéfica, acelera a maturação 

nuclear e aumenta o desenvolvimento embrionário partenogenético em suínos, possivelmente 

por incrementar o ATP gerado pelo metabolismo da glicose 
125

. A capacidade aumentada do 

CCO em utilizar ácidos graxos como um substrato energético pode diminuir a necessidade 

metabolizar glicose, permitindo que a glicose seja armazenada ou dirigida a outras vias 

essenciais. 
126

. 

 

2.10 Delipidação celular 

 

Em comparação com outras espécies de mamíferos, ovócitos e embriões de 

bovinos e suínos são caracterizados por grandes quantidades de conteúdo lipídico, 

armazenado principalmente sob a forma de gotículas no citoplasma 
8
.  A distribuição e 

densidade das gotas de lipídeos em ovócitos bovinos maturados in vitro é principalmente 

periférica, diferente da distribuição in vivo 
93

. A maioria das gotas lipídicas em blastocistos 

produzidos in vivo ocorre na massa celular interna (MCI) e não nas células trofoblásticas, ao 

contrário dos embriões PIV. Além do aumento de gotas de lipídios ocorre distribuição 

uniforme no trofoblasto e MCI, o que pode indicar desequilíbrio no metabolismo 

mitocondrial, com menor utilização das reservas de gordura 
9
. 

Essas alterações na quantidade e na distribuição destas gotas lipídicas alteram a 

qualidade de ovócitos e embriões. Algumas técnicas de delipidação química e física se 

mostram eficientes na melhoria destes ovócitos e embriões. A princípio a centrifugação de 

embriões bovinos e suínos no estágio de quatro a oito células e a delipidação por 

micromanipulação 
13,14

, bem como a centrifugação de ovócitos e embriões suínos sem 

micromanipulação 
15

 se mostraram eficientes na remoção de gotas lipídicas, melhorando as 

taxas de sobrevivência pós criopresevação. 

Atualmente a delipidação mais utilizada é através de lipólise química utilizando 

cofatores que aumentam a utilização, reduzem a captação e síntese de ácidos graxos pelas 
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células. Substâncias como o etossulfato de fenazina (PES) 
127

, Forskolin
22

, L-carnitina
16

 e 

isômeros do ácido linoléico conjugado (CLA) 
128

têm sido estudadas. 

O uso de isômeros de ácido linoleicos conjugados (CLA) na maturação não 

melhora a produção de embriões 
129

. Eles diminuem o conteúdo de lipídeo intracitoplasmático 

e melhoram a criotolerância em embriões bovinos PIV, mas não altera a qualidade ou 

desenvolvimento embrionário para o estágio de blastocisto 
128

. Em doses mais altas o CLA 

diminui a produção de embriões e aumenta a quantidade de lipídeos intracelulares 
129

. O 

isômero CLA trans-10, cis-12 foi citado pelo seu efeito inibitório na absorção e produção de 

lipídeos pelas células através das suas propriedades anti-adipogênicas 
130

. 

A utilização de CLA não altera os níveis de mRNA para genes relacionados ao 

estresse celular e apoptose 
131

. Embora o mecanismo exato pelo qual esse isômero do CLA 

atua na redução da gordura ainda não tenha sido completamente elucidado, pesquisas sugerem 

que ele é devido ao aumento do consumo de energia, inibição da síntese “de novo” e aumento 

da oxidação de ácidos graxos. Além disso, o CLA também diminui o tamanho, inibe a 

diferenciação e induz a apoptose nos pré-adipócitos 
132,133

. 

O etossulfato de fenazina (PES) é um regulador metabólico que inibe a síntese de 

ácidos graxos e favorece o metabolismo da glicose através da via das pentoses para a 

produção de ATP, uma vez que oxida o NADPH a NADP
+
 

134,135
. O aumento da atividade 

mitocondrial e a redução do conteúdo lipídico citoplasmático também são relatados para 

embriões bovinos tratados com PES 
136

, assim como o aumento da capacidade de eclosão pré 

e pós-criopreservação (indicativo de criotolerância de embriões) 
127

. No entanto, não foi 

encontrado aumento significativo na taxa de blastocisto quando o PES foi adicionado no dia 4 

de cultivo, e foram observados efeitos negativo quando a PES foi adicionado ao meio de 

cultura a partir do dia 2,5 
136

. Embriões cultivados com LC apresentam maior taxa de 

blastocistos (38,8%) em relação PES (27,1%), e uma maior abundância de transcriptos para o 

Interferon-tau 
127

. 

Os estudos apontam que a lipólise quimicamente induzida por Forskolin 

(modulador do AMPc) melhora na sobrevivência de ovócitos 
19,20

 e embrião suínos 
21,22

, e 

embriões bovinos 
23,24

 criopreservados, além de apresentar maior taxa de gestação em 

embriões bovinos vitrificados
137

.  

A L-carnitina (LC) (modulador da via metabólica da β-oxidação) tem ação 

positiva sobre o metabolismo e a taxa de sobrevivência após criopreservação. Esse efeito foi 

confirmado em bovinos 
16

, camundongos 
17

 e ovócitos suínos 
18

. Além de sua função 

metabólica, a L-carnitina tem propriedades antioxidantes 
138

, reduzindo o acúmulo de espécies 
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reativas de oxigênio (EROS) e aumentando os níveis de GSH 
41

. A LC e o Forskolin 

demonstram um grande potencial para melhorar a criotolerância de embriões PIV. 

2.11 L-carnitina  

 

A L-carnitina (LC) (3-hidroxi-4-N-trimetilamoniobutirato) é uma pequena 

molécula hidrossolúvel que desempenha um papel muito importante no metabolismo da 

gordura 
139

. A LC é um potencializador do metabolismo lipídico em células animais, sendo 

que sua principal função é facilitar o transporte de ácidos graxos livres no citosol para as 

mitocôndrias para abastecer a β-oxidação e gerar trifosfato de adenosina (ATP) 
59,140

.   

A limitação na taxa de oxidação é o transporte de ácidos graxos ativados para as 

mitocôndrias, pois os ésteres Acil-CoA não podem atravessar diretamente a membrana interna 

mitocondrial 
141

, processo que é catabolizado pela carnitina palmitoil-transferase I (CPTIB), 

sendo esta a responsável pela transferência da carnitina para CoA formando acil-carnitina 
122

, 

permitindo a entrada do ácido graxo na região da matriz mitocondrial. 

Após a entrada, a carnitina é removida pela carnitina palmitoil-transferase II 

(CPT2) e o ácido graxo entra na espiral de β-oxidação, produzindo múltiplas moléculas de 

acetilcoenzimas A (CoA) das quais o ATP é gerado através do ciclo do ácido tricarboxílico 

(TCA) e do transporte de elétrons 
17

 (Figura 1). 

A carnitina é liberada do ácido graxo e se liga ao excesso de acetil-CoA para 

formar acetilcarnitina que é então transportada de volta para o citoplasma 
142

. Como resultado, 

a relação acil-CoA / CoA nas mitocôndrias é mantido. 
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FIGURA1- Via de β-oxidação de ácidos graxos (lipídeos) e seus reguladores.   

Fonte: Adaptado de Dunning & Robker 2012
122

. 

  

Nos mamíferos a homeostase da carnitina é mantida pela síntese endógena, 

absorção a partir de fontes alimentares e reabsorção renal
143

, matendo os níveis circulantes de 

carnitina normalmente regulados dentro de uma faixa estreita 
144

. Tecidos animais e fluidos 

corporais contém quantidades relativamente elevadas de carnitina em forma livre e 

esterificadas 
145

, variando entre 0,2 e 6 µmol /g
-1

, com as maiores concentrações no coração e 

músculo esquelético, revisado em Vaz e Wanders (2002) 
143

. Também foi encontrado no 

líquido folicular de mulheres 
59

. O principal sítio biossintético é o fígado, embora a 

butirobetaina hidroxilase (enzima chave para a biossíntese de carnitina) ser encontrada no 

fígado, rim e cérebro
143

. A LC é uma molécula sintetizada a partir da lisina e metionina 

contendo uma função de amônio quaternário (carnitina de transporte) 
59

. 

A LC pode estabilizar as membranas das mitocôndrias e aumentar o fornecimento 

de energia para as organelas 
138,141

, protegendo a célula da apoptose através da via 
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mitocondrial 
146

. Pesquisas demonstram que o tratamento com até 0,6mg/mL de  L-carnitina 

não afeta o desenvolvimento de ovócitos MIV 
93

, não aumenta o nível de apoptose em 

embriões 
25

, nem a taxa de degeneração, o que indica que a LC nessa concentração não é 

embriotóxica 
127

.   

A suplementação de carnitina dietética tem efeitos claros na composição muscular 

e conteúdo de carnitina tecidual em várias espécies de animais domésticos 
144

. A 

suplementação de L-carnitina para mulheres, submetidas ao processo de FIV, aumenta a 

competência de desenvolvimento dos ovócitos e embriões 
145

. No entanto altas doses de LC 

por longo período podem ocasionar disfunção ovariana e baixa qualidade ovocitária, e ainda 

desequilíbrio na imunidade sistemica materna em ratos 
147

, levando a infertilidade. 

A adição de LC melhora a competência de ovócitos maturados in vitro e aumenta 

a quantidade de ovócitos que progridem para o estágio de Metáfase II (MII) em bovinos 
148

 e 

em suínos 
18,125,149

, principalmente aqueles de baixo potencial de desenvolvimento 
150

, o 

mesmo sendo reportado para ovócitos de dromedários 
151

. 

O efeito da LC é mais evidente quando adicionada aos ovócitos de baixo potencial 

de desenvolvimento 
150

 como observado em humanos, principalmente em mulheres com mais 

de 40 anos, verificado pela produção de embriões de melhor qualidade quando tratados com 

LC 
152

. Para ovócitos de baixo potencial de desenvolvimento obtidos de cordeiras pré-púberes 

o tratamento com LC foi capaz de dobrar a produção de blastocistos em comparação aos 

ovócitos não tratados (10,0% e 4,6%)
153

. 

 

2.11.1 Efeito anti-oxidante da L-carnitina 

 

Além de sua função metabólica, a L-carnitina é um poderoso antioxidante 
138

, 

reduzindo o acúmulo de espécies reativas de oxigênio (EROS) e diminuindo a freqüência de 

apoptose em células animais 
146,154

. O mecanismo de ação antioxidante da LC pode ser pelo 

sequestro de radicais livres 
16

 via 1,1-difenil- 2-picril-hidrazil (DPPH), pela eliminação dos 

radicais ânions superóxido, eliminação do peróxido de hidrogênio, potência redutora total, e 

quelante de metais de íons ferrosos 
138

. 

O efeito antioxidante da LC foi verificado também em ovócitos e embriões suínos 

18,125
, e em embriões bovinos onde a elevada produção de EROS ocasionada pelo 

metabolismo de lipídeos foi controlada pela LC 
16

. O estresse oxidativo também é aumentado 

em ovócitos quando oxidação de ácidos graxos aumenta, resultando em aumento abundante 

de genes para manter o equilíbrio redox 
126

. 
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A LC reduz ainda o dano do citoesqueleto e diminui o nível de apoptose em 

ovócitos e embriões de rato 
155

, sendo capaz de neutralizar os efeitos embriotóxicos da 

indução de estresse oxidativo por H2O2 
25,149

. A LC também diminuiu o nível de apoptose em 

embriões de camundongos tratados com actinomicina-D (fator indutor de apoptose) e controla 

o efeito antiproliferativo induzido pela presença de citocinas, como o Fator de Necrose 

Tumoral – alfa (TNF-α)
25

. 

A adição de L-carnitina durante a MIV reduz as EROS e aumenta as 

concentrações de GSH em ovócitos suínos 
125

, melhorando a competência meiótica e da 

maturação citoplasmática 
156

. A adição ao CIV também inibe a geração de EROS e reduz a 

incidência de apoptose em embriões suínos partenogênicos 
125

 e embriões clones 
41

. 

Concentrações de 3,72 mM de LC foi eficiente na promoção de algumas respostas celulares 

no nível de expressão gênica relacionada à homeostase energética e defesa celular 

antioxidante em embriões ovinos produzidos in vivo 
157

. 

Os efeitos protetores da L-carnitina também podem ser por diminuir as gotas 

lipídicas em torno de mitocôndrias e / ou para melhorar o metabolismo energético necessário 

para a sobrevivência celular sob estresse oxidativo 
158,159

. Durante a cultura embrionária, a 

pressão causada pelo estresse oxidativo pode ser atenuada adicionando antioxidantes aos 

meios de cultura 
160

. 

 

2.11.2 Potencial mitocondrial 

 

A translocação das mitocôndrias para as regiões centrais é um processo natural 

durante a maturação in vivo 
161

, sendo que a redistribuição de mitocondrias ativas é 

relacionada com a alta produção de ATP, que é requerida durante essa fase 
62

. A distribuição 

mitocondrial de forma homogênea em ovócitos MIV é associada à competência de 

desenvolvimento em bovinos 
110

. No entanto ovócitos suínos maturados in vitro apresentam 

essas translocações com menor abundância 
161

, possivelmente associados a problemas 

relacionados ao cultivo. 

A LC aumenta significativamente a densidade de mitocôndrias ativas nas áreas 

centrais em ovócitos suínos MIV 
18

, e aumenta os níveis de ATP e da expressão de genes 

relacionados ao metabolismo lipídico em embriões bovinos 
16

.  Essa translocação 

mitocondrial foi associada a uma redução significativa de conteúdo lipídico intracelular de 

ovócitos suínos 
94

.  Estudos sugerem que o efeito protetor da L-carnitina ocorre 

preferencialmente em torno das mitocôndrias 
159

. Ela é capaz de estabilizar as membranas 
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mitocondriais e aumentar o fornecimento de energia para a organela protegendo a célula da 

apoptose 
146

, fato também observado em ovócitos de ratas pré-púberes, nos quais a LC 

aumentou em duas vezes a via de β-oxidação, melhorando a competência ovocitária 
17

. 

2.12 Forskolin 

 

O Forskolin (7_-acetoxy-8,13-epoxy-1_,6_,9_-trihydroxylabd-14-ene-11-one) é 

um diterpeno (Figura 2) extraído das raízes de Coleus forskohlii. A substância é capaz de 

ativar a adenilato ciclase (ATP pirofosfato-liase) em cultura de tecidos 
162

. O Forskolin causa 

uma elevação rápida e prontamente reversível de 35 vezes de AMP cíclico em cortes de 

córtex cerebrais de ratos, que não é bloqueado por uma variedade de antagonistas de 

neurotransmissores 
162

. 

 

 

 

FIGURA 2 – Estrutura molecular do Forskolin (7_-acetoxy-8,13-epoxy-

1_,6_,9_-trihydroxylabd-14-ene-11-one) extraído das 

raízes de Coleus forskohlii. Fonte: Seamon et al.1981
162

. 
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As concentrações celulares aumentadas de AMPc ativam as  lipases endógenas 

através da via AMPc / proteína quinase, causando lipólise do triacilglicerol (revisado em 

Honnor)
163

, ocorrendo  a liberação de ácidos graxos + glicerol 
21

. 

Os métodos de deleção parcial de lipídeos são de grande interesse para 

criopreservar embriões com maiores conteúdos lipídicos, pois diminuem a chance de lesões 

em organelas durante o processo de desidratação, criopreservação e descongelamento 
83

. A 

estimulação química da lipólise com Forskolin têm sido sugerida como método alternativo 

para melhorar taxas de sucesso da vitrificação para embriões produzidos in vitro 
19

, já que 

reduz o conteúdo lipídico de ovócitos de suínos 
83

 e de blastocistos 
19

.   

  Em embriões bovinos uma concentração de 2,5 µM Forskolin 
24

 ou 5 µM 
23

, 

durante 24 horas, já é capaz de reduzir os níveis de lipídios intracelulares, o que é positivo, 

pois o uso de altas doses de drogas é indesejável nos meios de cultura e sistemas in vitro 
24

. 

Estudos demonstram que a utilização de Forskolin reduziu significativamente o conteúdo 

lipídico de ovócitos suínos e a porcentagem de sobrevivência após criopreservação e 

descongelamento foi significativamente maior nos grupos tratados 
83

. Em ovócitos pré-MIV o 

nível de AMPc foi significativamente aumentado e as comunicações celulares do tipo GAP 

foram mantidas 
20

. 

Na PIV de suínos, Park et al. 
20

 observaram também melhora significativa na 

produção de blastocistos partenogenéticos e clones utilizando Forskolin. Em bovinos não 

houve diferenças na produção de blastocisto utilizando 10µM por 48 horas
137

, o que foi 

observado também quando se utilizou 2,5 e 5 µM por 24 horas. Neste estudo a produção de 

blastocistos utilizando 10µM foi menor que o controle e os outros tratamentos 
23

. 

Concentrações mais baixas de Forskolin (2,5 µM) aumentam o número total de 

células em embriões bovinos 
24

, já concentrações mais altas (10 µM) não resultaram em uma 

diferença em relação ao número de células em embriões de controle in vitro 
164

, assim como 

em embriões suínos in vivo 
22

. 

O aumento da atividade lipolítica em embriões suínos 
21

 e bovinos 
23

 é associado a 

uma maior tolerância à vitrificação em termos de sobrevivência embrionária, tanto os 

produzidos em in vivo quanto in vitro. In vivo o pré-tratamento com Forskolin por 24 horas 

antes da vitrificação melhora a criotolerância de embriões de duas e quatro células 
22

, já in 

vitro o Forskolin foi capaz de aumentar as taxas de sobrevivência à criopreservação em 

comparação com os controles (71,2 ± 2,8% versus 37,1 ± 5,1%) 
19

.  

Apesar de vários estudos não encontrarem diferença significativa na 

criotolerância, há relato de que a utilização de Forskolin em embriões melhora a taxa de 
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prenhez em relação a controle (48,8% vs. 18,5%)
137

. É possível que o Forskolin possa induzir 

efeitos nas células embrionárias que ainda são desconhecidos
137

, no entanto, além de causar 

lipólise química o Forskolin é capaz de manter a integridade do citoplasma do embrião após a 

criopreservação 
24

. 

3 OBJETIVOS 

3.1 Geral 

Avaliar o efeito da L-carnitina e do Forskolin na produção in vitro de embriões 

bovinos e na criopreservação por vitrificação e congelamento lento. 

3.2 Específico 

 Determinar qual o melhor momento do desenvolvimento embrionário para a 

adição do agente delipidador L-Carnitina. 

 Comparar a produção de embriões utilizando os agentes delipidadores L-

Carnitina e o Forskolin. 

 Mensurar o estoque de lipídeos intracitoplasmáticos e a atividade mitocondrial 

de embriões delipidados. 

 Aumentar as taxas de sobrevivência de embriões PIV vitrificados pela técnica 

do CRYOTOP e pelo congelamento lento em palhetas de 0,25 mL. 
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CAPÍTULO 2 – EFEITO DA ADIÇÃO DE L-CARNITINA AO MEIO DE CULTIVO 

IN VITRO E NA VITRIFICAÇÃO DE EMBRIÕES BOVINOS 

 

RESUMO 

 

O alto conteúdo lipídico em embriões produzidos in vitro está associado à baixa 

criotolerância. Esse experimento foi conduzido com o objetivo de avaliar o efeito da L-

carnitina (LC) sobre o desenvolvimento e a sobrevivência de embriões bovinos produzidos in 

vitro e criopreservados pelo método Cryotop, sendo avaliadas a atividade mitocondrial, o 

conteúdo intracitoplasmático de lipídeos, a apoptose celular e a eclosão (24 e 48 horas) após o 

aquecimento. Para os tratamentos a LC foi utilizada na concentração de 0,6 mg/mL no meio 

para maturação (MIV), cultivo (CIV) e/ou recultivo embrionário (REC), em quatro 

tratamentos: sem LC (Controle), LC adicionado ao meio CIV (LCiv), LC ao meio CIV+LC ao 

meio REC (LCivR), e LC ao  MIV/CIV+ LC ao meio REC (LMivCR).  A adição de LC não 

alterou a taxa de clivagem em nenhum tratamento (P>0,05), mas aumentou a produção de 

blastocistos em D7 em 28,6% (LCiv) e a quantidade de embriões grau I em 36,9% em LCivR 

quando comparado ao Controle (P <0,05). A taxa de re-expansão após o re-aquecimento (2 

horas) foi 22,7% maior e a eclosão em 48 horas foi 20,1% maior em LCiv em relação ao 

Controle (P <0,05). A taxa de eclosão em 24 horas e o número total de células não diferiu 

entre os tratamentos (P>0,05), mas o número de células apoptoticas foi menor nos LCivR e 

LMivCR quando comparados ao LCiv e Controle (P <0,001). A quantidade de lipídeos 

intracitoplasmáticos foi 29% menor em LCiv e LCivR e 50,2% em LMivCR em relação 

Controle (P <0,001). A atividade mitocondrial foi 1,9 vezes maior em LCivR comparado ao 

Controle (P <0,001). A adição de 0,6mg/mL de L-carnitina aos meios de cultivo e recultivo 

aumentou a taxa de produção in vitro de embriões bovinos atuando positivamente sobre a 

atividade mitocondrial, reduzindo a quantidade de lipídeos intracelulares e a apoptose celular 

e aumentando a criotolerância. 

 

Palavras-chave: Delipidadores; PIV; Cryotop; embriões bovinos. 
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ABSTRACT 

 

 

The high lipid content in embryos produced in vitro is associated with low cryotolerance. This 

experiment was conducted with the objective of evaluating the effect of L-carnitine (LC) on 

the development and survival of in vitro produced bovine embryos  cryopreserved by the 

Cryotop method, by evaluating the mitochondrial potential, the intracytoplasmic lipid content, 

apoptosis and hatching (24 and 48 hours) post-thawing. To the treatments, the LC was used in 

the concentration of 0.6 mg/mL of maturation medium (IVM), culture (IVC) and / or post-

thawing (REC), in four treatments: without LC (Control), LC added to IVC medium (LCiv), 

LC to IVC + LC in post-thawing medium (LCivR), and LC to IVM / IVC + LC in post-

thawing medium (LMivCR). The addition of LC did not change the cleavage rate in any 

treatment (P> 0.05), but increased the production of blastocysts in D7 by 28.6% (LCiv) and 

the quantity of embryos grade I by 36.9% in LCivR when compared to Control (P <0.05). The 

re-expansion rate post-thawing (2 hours) was 22.7% higher and hatching in 48 hours was 

20.1% higher in LCiv compared to Control (P <0.05). The hatching rate in 24 hours and the 

total number of cells did not differ between treatments (P> 0.05), but the number of apoptotic 

cells was lower in the LCivR and LMivCR when compared to the LCiv and Control (P 

<0.001). The amount of intracytoplasmic lipids was 29% lower in LCiv and LCivR and 

50.2% in LMivCR than in Control (P <0.001). Mitochondrial potential was 1.9 times higher 

in LCivR compared to Control (P <0.001). The addition of 0.6mg / mL of L-carnitine to the 

culture medium and the post-thawing medium increased the rate of in vitro production bovine 

embryos acting positively on mitochondrial potential, reducing the amount of intracellular 

lipids and cellular apoptosis and increasing cryotolerance. 
 

 

Keywords: Delipidators; IVP; Cryotop; bovine embryos. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Os embriões produzidos in vitro (PIV) apresentam maior sensibilidade à 

criopreservação que embriões in vivo 
1,2

. A criopreservação bem sucedida de ovócitos e 

embriões mamíferos oferece oportunidades para a preservação de germoplasma e transporte 

de genética dentro do país e internacionalmente 
3
, sendo esta a chave para expandir ainda 

mais a indústria de embriões PIV 
4,5

. 

 Em ovócitos e embriões de mamíferos, os ácidos graxos são armazenados nas 

células principalmente como triacilglicerol (TAG) dentro de gotículas lipídicas 
6
. Os lipídeos 

intracelulares servem como importante fonte de energia para a produção de ATP nas 

mitocôndrias via β-oxidação 
7,8

. A via metabólica de β-oxidação é expressa tanto em embriões 

in vivo como in vitro 
9
 e a utilização de lipídeos endógenos como fonte de energia pelos 

ovócitos bovinos é fator determinante durante a maturação 
6,10

, e também para a qualidade do 

embrião 
7,11

, pois têm a capacidade de gerar ATP, mesmo em baixos níveis de substratos 

extracelulares 
9,12

. A atividade mitocondrial e os níveis de adenosina trifosfato (ATP) 

apresentam um papel essencial na determinação da qualidade e competência do ovócito 
13,14

 e 

influenciam o metabolismo e a capacidade de desenvolvimento do embrião 
15,16

. 

O citoplasma dos ovócitos e dos embriões mamíferos é naturalmente rico em 

lipídeos 
7
, assim como o fluido folicular bovino, que possuem níveis abundantes de 

triglicérides e ácidos graxos livres 
17

. No entanto, ovócitos e embriões cultivados na presença 

de soro fetal apresentam maior quantidade de lipídeo intracelular, quando comparados com os 

produzidos in vivo 
18,19

 ou em sistemas livres de soro 
20

. O ambiente de cultivo in vitro pode 

modular a expressão gênica em células e embriões de mamíferos 
21

 e influenciar o 

transcriptoma dos blastocistos 
11

, particularmente o metabolismo lipídico 
11,22

, assim como a 

resposta ao estresse oxidativo 
11

, alterando as taxas de desenvolvimento e a sensibilidade à 

criopreservação 
23

. 

A relação inversa entre a qualidade do embrião e o conteúdo lipídico foi 

demonstrada pelo acúmulo de conteúdo lipídico dentro de embriões, sendo que a localização 

destas gotículas compromete o desenvolvimento e a qualidade de embriões produzidos in 

vitro (vs. in vivo) 
19,24,25

. A grande quantidade de conteúdo lipídico no citoplasma está 

relacionada à crioinjúria em ovócitos 
26,27

 e em blastocistos bovinos e suínos 
2,26

. Além do 

acúmulo de lipídeos intra-celulares são encontradas diferenças no perfil lipídico das 

membranas de blastocistos PIV, alterando diretamente as propriedades físico-químicas da 

membrana celular, incluindo fluidez, permeabilidade e comportamento da fase térmica 
19,28

. 
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Essa diferença no potencial de desenvolvimento de ovócitos e embriões 

produzidos in vitro e in vivo pode ser relativa a ausência de cofatores para facilitar a via 

metabólica de β-oxidação 
29

 como a L-carnitina, Forskolin entre outros. A L-carnitina (LC) 

(3-hidroxi-4-N-trimetilamoniobutirato) é uma pequena molécula hidrossolúvel que 

desempenha papel muito importante no metabolismo da gordura 
30

. A LC é um 

potencializador do metabolismo lipídico em células animais e sua principal função é facilitar 

o transporte de ácidos graxos livres do citosol para as mitocôndrias, abastecendo a β-oxidação 

e gerando trifosfato de adenosina (ATP) 
31,32

, além de apresentar função antioxidante 
33,34

. 

Apesar da sua importância para o desenvolvimento embrionário inicial o 

metabolismo lipídico é um parâmetro negligenciado 
32

. As formulações de meios comerciais 

definidos utilizadas para maturação de ovócitos e cultivo de embriões não incluem um 

substrato de ácido graxo 
35

.   

O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos  e o melhor momento para a adição 

de L-Carnitina a produção in vitro de embriões bovinos, visando aumentar as taxas de 

sobrevivência de embriões PIV vitrificados pela técnica do CRYOTOP. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Composição dos meios 

Meio de maturação (MIV)– Meio TCM 199 com sais de Earle e L-glutamina 

(Gibco
®
, Invitrogen Co, Grand Island, NY, USA) adicionado com 10% soro fetal bovino 

(v/v), 0,2 mM piruvato, 5 mg/mL hormônio luteinizante (Lutropin-V
®
, Bioniche Co., 

Belleville, ON, Canada), 1 mg/mL hormônio folículo estimulante (Folltropin
®
, Bioniche Co., 

Belleville, ON, Canada), 75 µg/mL amicacina e 1mM cistamina. 

Meio de fecundação (FIV) – TALP-FERT suplementado com 6 mg/mL de 

albumina sérica bovina (BSA) - livre de ácidos graxos, 0,2 mM piruvato, 30 µg/mL heparina, 

20 µM penicilamina,    10 µM hipotaurina, 1 µM epinefrina e 75 μg/mL amicacina. 

Meio de Capacitação (CAP) – Meio tamponado Tyrode's HEPES, suplementado 

com 0,2 mM piruvato e 75 µg/mL amicacina. 

Meio de cultivo (CIV) – SOFaa 
36

 suplementado com 2,7 mM mio-inositol, 0,2 

mM piruvato, 2,5% soro fetal bovino (v/v), 5 mg/mL BSA-livre de ácido graxo, 75 ug/mL 

amicacina. 
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Solução de L-carnitina – meio de maturação/cultivo adicionado de 0,6mg/mL de 

L-carnitina (Sigma-Aldrich® Merck KGaA, Darmstad, Alemanha). 

Soluções de vitrificação 

Solução Manutenção (SM) – meio TCM-199 tamponado com HEPES (GIBCO
®

 

BRL, Invitrogen) suplementado com 20% de soro fetal bovino (Cultilab, Campinas, Brasil). 

Solução vitrificação 1 (SV1) – solução SM suplementado com 7,5% de 

etilenoglicol (Sigma Co., St. Louis, MO, USA) e 7,5% de dimetilsolfóxido (DMSO, Sigma 

Co., St. Louis, MO, USA). 

Solução vitrificação 2 (SV2) – solução SM adicionada com 15% de etilenoglicol, 

15% de DMSO e 0,5 M de sacarose (Sigma Co., St. Louis, MO, USA). 

Soluções de aquecimento 

Solução Manutenção (SM) – meio TCM-199 tamponado com HEPES (GIBCO
®

 

BRL, Invitrogen) suplementado com 20% de soro fetal bovino (Cultilab, Campinas, Brasil). 

Solução de Desvitrificação 1 (DV1) – solução SM suplementada com 1,0 M de 

sacarose (Sigma Co., St. Louis, MO, USA). 

Solução de Desvitrificação 2 (DV2)  – solução SM suplementada com 0,5 M de 

sacarose (Sigma Co., St. Louis, MO, USA). 

 

2.2 Seleção de ovócitos e maturação in vitro  

 

 Foram utilizados ovócitos de vacas mestiças de corte (Bos indicus x Bos taurus) 

aspirados de ovários coletados em abatedouro e transportados em solução salina aquecida 

(NaCl 0,9%) suplementada com penicilina G (100 UI/mL) e sulfato de estreptomicina (100 

µg/mL) a 35º C. Os complexos cummulus ovócito (CCOs) foram aspirados de folículos de 

dois a oito milímetros com seringas e agulhas 18G. O líquido folicular aspirado com os CCOs 

foi depositado em tubo cônico de 15 mL e os CCOs recuperados após filtração em malha de 

80µm.  

 Após seleção com o auxílio do estereomicroscópio, ovócitos de qualidade I e II 
14

 

foram utilizados. Os CCOs selecionados foram lavados e transferidos para placas de petri 

(Corning, Nova Iorque, EUA), em gotas de 200 µL (para 30-35 ovócitos) de meio de 

maturação (MIV) cobertas com óleo mineral (Sigma-Aldrich® Merck KGaA, Darmstad, 

Alemanha) permanecendo por 22 a 24 horas em incubadora a 38,8°C, em atmosfera de 5% de 

CO2 e umidade relativa saturada sem condensação. 
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 A diluição da L-carnitina (0,6mg/mL) a ser adicionada ao MIV foi realizada 

sempre no momento do uso. 

2.3 Fecundação in vitro 

 

Após a MIV, os CCO´s foram lavados em meio de fecundação e transferidos para 

placas com gotas de 200 µL cobertas com óleo mineral.  

Para a fecundação in vitro (FIV) utilizou-se sêmen comercial convencional de 

touro da raça Holandesa testado para PIV. Após descongelação em banho-maria a 37°C por 

30 segundos, motilidade e vigor foram avaliados, e o sêmen foi depositado sobre a coluna de 

gradiente Percoll 45-90%
37

 e centrifugado a 9000 rpm por cinco minutos. O sedimento de 

espermatozoides foi ressuspendido em um mL de meio CAP e novamente centrifugado a 9000 

rpm por três minutos. O sedimento foi ressuspendido em 100 μL de meio de fecundação e a 

motilidade e o vigor foram novamente avaliados. A gota foi fertilizada com a concentração 

final de 1,0 x 10
6
 espermatozoides vivos/mL. Após a fertilização, as placas foram incubadas a 

38,8°C, em atmosfera de 5% de CO2 e umidade relativa saturada sem condensação por 18 

horas.  

2.4 Cultivo in vitro dos embriões 

  

Os possíveis zigotos foram desnudados parcialmente por sucessivas pipetagens, e 

transferidos para gotas de 200 μL de meio de cultivo sob óleo mineral por sete dias a 38,8°C, 

em atmosfera de 5% de CO2 e umidade relativa saturada sem condensação.  

Após 72 horas de cultivo pós-fertilização (D3 pf) avaliou-se a taxa de clivagem e 

foi feita a remoção e substituição de 50% do meio de cultivo da gota (Feeding). A qualidade 

morfológica e a taxa de blastocistos foram avaliadas após sete dias (D7), utilizando-se o 

padrão recomendado pro Bó e Mapletoft 2013 
38

, sendo o dia zero (D0) o dia da FIV. 

A diluição da L-carnitina (0,6mg/mL) no CIV foi realizada sempre no momento 

do uso. 

2.5 Vitrificação, aquecimento e recultivo dos embriões 

 

Os blastocistos expandidos com sete dias de cultivo (grau I e II) foram 

criopreservados pela técnica de vitrificação utilizando Cryotop proposta por Kuwayama et al. 

39
 em placa aquecedora a 36°C, utilizando hastes Ingá-med

® 
(Maringá-PR, Brasil) e 
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armazenados em nitrogênio líquido. Os blastocistos foram depositados em uma gota de 70 µL 

de meio SM e em seguida, passaram por três gotas de 70 µL de meio SV1, sendo três minutos 

em cada uma. Posteriormente, foram lavados em três gotas de 50 µL de meio SV2 e 

posicionados na haste com o mínimo de solução (±0,2µL) no intervalo de 40 a 90 segundos, e 

imediatamente imergidos em nitrogênio líquido.  

O aquecimento foi realizado a 39°C, imergindo-se a haste de vitrificação em dois 

mL de meio DV1 para a remoção dos embriões. Logo em seguida, estes foram transferidos 

para outra gota de 200 µL de DV1 por um minuto e posteriormente para uma gota de 200 µL 

de DV2 durante três minutos. Imediatamente depois, passaram por duas gotas de 200 µL de 

solução SM durante cinco minutos em cada uma.  

2.6 Análise da Atividade Mitocondrial (AAM) 

 

O potencial da membrana mitocondrial nos embriões foi avaliada após 24 horas 

do reaquecimento e foi mensurada através do indicador de fluorescência da atividade 

mitocondrial (tiol-clorometil) de acordo com metodologia descrita por Santos et al.
40

. Os 

embriões foram lavados em PBS-PVA e mantidos a 38,5°C, durante 30 min, em PBS/PVA 

com C24H24Cl2N2O a 0,5 µM (MitoTracker Orange CMTMRos
®
, Life Technologies 

Corporation, Carlsbad, CA, EUA). Os embriões foram então lavados em PBS/PVA, fixados 

em paraformaldeído 3,7% por 24 horas a 4°C, protegidos de luz. Após a fixação, os embriões 

foram incubados em solução de 10µg/mL
-1

 de Hoechst 33342 (Invitrogen Corp., Carlsbad, 

CA) por 10 minutos, protegidos de luz. Após incubação foram novamente lavados em 

PBS/PVA, alocados em lâminas de vidro com ProLong®Gold (Molecular Probes, Eugene, 

OR), cobertos por lamínula e examinados em microscópio de epifluorescência (Olympus 

BX43, Tóquio, Japão) com o filtro de comprimento de onda de 550 nm para o MitoTracker 

Orange, e 365 nm para o Hoechst 33342.  

As imagens obtidas foram salvas em formato Tagged Image File Format (TIFF) 

por meio de câmera acoplada (Olympus SC30, Tóquio, Japão) ao microscópio de 

epifluorescência, sendo padronizado o tempo de exposição e intensidade luminosa. A 

intensidade da fluorescência e a contagem total de células dos embriões foi realizada 

individualmente pelo software Image J (versão 1.46; National Institutes of Health, Bethesda, 

MD). A intensidade de fluorescência (intensidade média de pixel) por área foi corrigida 

retirando o background, o valor corrigido foi dividido pelo número de células obtendo-se a 

intensidade média de pixel por célula, normalizando-se para o tratamento Controle e definida 
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como valor numérico 1.0.  A intensidade de fluorescência relativa das estruturas foi 

considerada diretamente proporcional à atividade mitocondrial.  

2.7 Avaliação de células apoptóticas 

 

Para a avaliação de apoptose celular foi utilizado o método TUNEL (Terminal 

deoxynucleotidyl transferase (TdT)-mediated dUTP nick end labeling) por meio do conjunto 

comercial In Situ Cell Death Detection  (Roche, Mannheim, Germany). Os embriões foram 

preparados de acordo com metodologia descrita pelo fabricante: controle positivo e negativo, 

e tratamentos. Os embriões (D7) foram lavados em tampão fosfato-salino (PBS-PVP) com 

0,1% de polivinilpirrolidona, e depois fixados em paraformadeído 3,7% diluído em PBS-PVP 

por uma hora em temperatura ambiente. Na sequência, as estruturas foram incubadas em 

solução permeabilizadora de membrana (PBS contendo 0,5% de Triton X-100 e citrato de 

sódio) por uma hora a 4°C. Após a permeabilizadora o grupo controle positivo foi incubado 

em solução DNAse por uma hora em câmara úmida a 37°C, enquanto que os demais grupos 

permaneceram em PBS-PVP a 37°C. Os grupos foram então incubados para reação TUNEL 

(grupos tratados e positivo em solução enzimática e marcadora (1:9); grupo negativo apenas 

na solução marcadora) por uma hora em câmara úmida a 37°C protegida da luz. Na sequência 

todos os grupos foram incubados em solução de 10µg/mL
-1

  de Hoechst 33342 (Invitrogen 

Corp., Carlsbad, CA) durante 10 minutos, protegidos de luz. As lâminas foram montadas 

utilizando ProLong®Gold (Molecular Probes, Eugene, OR) e observadas em microscópio de 

epifluorescência (Olympus BX43, Tóquio, Japão). Entre cada etapa do protocolo, as 

estruturas foram lavadas três vezes em PBS-PVP, permanecendo dois minutos na última gota. 

O núcleo de todas as células foi corado com azul fluorescente (365 nm), os núcleos das 

células TUNEL positivas, ou seja, com DNA fragmentado, foram visualizados em verde 

fluorescente (450 nm). Os embriões foram avaliados individualmente e todas as células 

marcadas em ambos os filtros foram contadas para mensuração do número total de células 

(NTC) e número de células apoptóticas (NCA). 

2.8 Avaliação do teor lipídico intracelular 

 

As gotas lipídicas intracelulares dos embriões foram marcadas com o corante 

lipídio específico vermelho do Nilo (NR) (Nile Red, Invitrogen™ Molecular Probes™, 

Eugene, OR) baseado no método de Genicot et al.
41

. Em resumo, 1mg/mL
-1

  de solução 

estoque de NR (Molecular Probes) foi preparado por diluição em dimetilsulfóxido (DMSO) e 
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armazenado à temperatura ambiente no escuro. Os embriões foram fixados em 

paraformaldeído a 4% por 24 horas, lavados em PBS-PVP três vezes (10 min cada) e corados 

durante três horas em 500 µL de solução de trabalho (10µg/mL
-1

 de solução estoque de NR 

dissolvida em solução salina fisiológica (0,9% NaCl) com 1mg/mL
-1

  de PVP). Novamente os 

embriões foram novamente lavados em PBS-PVP por três vezes e a seguir, todos os grupos 

foram incubados em solução de 10µg/mL
-1

  de Hoechst 33342 (Invitrogen Corp., Carlsbad, 

CA) durante 10 minutos, protegidos de luz, os embriões foram lavados em PBS-PVP três 

vezes e procedeu-se a montagem da lâmina. Utilizou-se ProLong®Gold (Molecular Probes, 

Eugene, OR) durante a montagem das lâminas e lamínulas para observação em microscópio 

de epifluorescência (Olympus BX43, Tóquio, Japão).  

Os procedimentos de análise das fotos realizados para o Vermelho do Nilo foram 

os mesmos aplicados para a avaliação do potencial mitocondrial. A intensidade de 

fluorescência relativa das estruturas foi considerada diretamente proporcional a quantidade de 

lipídeos intracelulares. 

2.9 Delineamento experimental 

 

 Efeito da adição de L-carnitina ao meio de cultivo in vitro e vitrificação de embriões bovinos  

Após a seleção, 1.205 CCO´s oriundos de dez sessões de punção folicular foram 

distribuídos ao acaso nos tratamentos e submetidos à maturação in vitro. Para os tratamentos a 

LC foi utilizada na concentração de 0,6 mg/mL de meio para maturação (MIV), cultivo (CIV) 

e/ou recultivo embrionário (REC), em quatro tratamentos: sem LC (Controle), LC adicionado 

ao meio CIV (LCiv), LC ao meio CIV+LC ao meio REC (LCivR), e LC ao  MIV/CIV+ LC 

ao meio REC (LMivCR).   

Foram realizadas avaliações do efeito do agente delipidador L-carnitina nas taxas 

de produção de embriões, morte celular, quantificação de lipídeos, atividade mitocondrial, 

taxas de re-expansão e eclosão em embriões PIV vitrificados. 

Após 22-24 horas de maturação todas as gotas foram fecundadas (D0). Após 18 

horas os possíveis zigotos foram transferidos para placas com meio CIV, onde permaneceram 

por sete dias. No terceiro dia de cultivo (D3), avaliou-se a taxa de clivagem e a metade do 

meio de cultivo de cada gota foi substituída (feeding). Após sete dias de cultivo, avaliou-se a 

taxa e a qualidade morfológica dos blastocistos, segundo Bó e Mapletoft 2013 
38

. 

No D7 os blastocistos classificados com grau I e II foram vitrificados pelo método 

Cryotop, o total de 644 embriões foram vitrificados e re-aquecidos. Do total 124 embriões 
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foram utilizados para a análise de apoptose celular (Tunel), 116 para análise e mensuração de 

lipídeos intracitoplasmáticos (Red Nile), 120 para análise do potencial de membrana e 284 

para análise de re-expansão e eclosão. 

Após o aquecimento, os blastocistos foram lavados três vezes em CIV e 

incubados em meio de cultivo sob óleo mineral em incubadora a 38,8°C em atmosfera de 5% 

de CO2 e umidade relativa saturada sem condensação por 48 horas. A taxa de re-expansão foi 

avaliada após duas horas. A taxa de eclosão foi avaliada após 24 e 48 horas. 

2.10 Análises Estatísticas 

 

As análises estatísticas foram realizadas por meio do programa computacional R 

versão 3.0.2
42

. 

Os dados que não apresentaram distribuição normal pelo teste de Shapiro-Wilk 

foram comparados pelo teste não paramétrico Kruskal-Wallis a 5% de significância (atividade 

mitocondrial e quantificação de lipídeos intracelulares). O número de embriões clivados, 

blastocistos, qualidade embrionária, média do número total de células e número de células 

apoptóticas entre os tratamentos foram analisadas utilizando o modelo linear generalizado 

com distribuição binomial, testando contrastes de pares de tratamentos a 5% de significância. 

Os dados quantitativos foram apresentados na forma de média e os qualitativos em 

porcentagem.  

3 RESULTADOS 

 

Os dados referentes à clivagem, produção total de embriões e porcentagem de 

embriões grau I estão apresentados na Tabela 1  
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TABELA 1 – Taxa de produção in vitro de embriões bovinos, sem L-carnitina (controle) 

e cultivados na presença de L-carnitina no CIV (LCiv e LCivR), no 

MIV + CIV (LMivCR) 

Tratamentos Clivagem D3 (%) 

Produção de Embriões D7 

Total de Embriões 

(%) 
Embriões grau I (%) 

Controle  89,2 (266/298)
a
 34,9 (104/298)

b
 17,4 (52/298)

a
 

LCiv 90,4 (276/305)
a
 48,9 (149/305)

a 
24,9 (76/305)

ab 

LCivR 89,1 (271/304)
a
 44,1 (134/304)

ab 
27,6 (84/304)

b 

LMivCR 90,6 (270/298)
a
 39,9 (119/298)

ab
 21,8 (65/298)

ab
 

a,b
Letras

 
diferentes na coluna apresentam diferença significativa (P < 0,05 pelo modelo 

linear generalizado com distribuição binomial). 

 

A suplementação com LC não alterou a taxa de clivagem em D3(P ˃0,05), mas 

aumentou a produção de blastocistos em D7 no LCiv e o de embriões de qualidade  grau I em 

LCivR (P <0,05) em relação ao Controle (Tabela 1). 

A Tabela 2 apresenta os dados sobre re-expansão, eclosão avaliada em 24 e 48 

horas, e total de degenerados após o reaquecimento de embriões vitrificados pelo método de 

Cryotop a Figura 1 demonstra a cinética de desenvolvimento dos embriões após 

reaquecimento. 

 

TABELA 2 – Taxa de re-expansão (2 horas) e eclosão (24 e 48 horas) de blastocistos 

expandidos produzidos in vitro, sem L-carnitina (Controle) e cultivados 

na presença de L-carnitina no CIV (LCiv), no CIV+ LC no 

reaquecimento (LCivR), e LC no MIV e CIV+ LC no reaquecimento 

(LMivCR), vitrificados, aquecidos e recultivados por 48 horas 

Tratamentos 
Re-

expansão(%) 

Eclosão (%)  

24h 48h Degenerados 

Controle     67,6 (46/68)
b
 47,1 (32/68)

 a
 72,1 (49/68)

b
 4,4 (3/68)

 a
 

LCiv    87,5 (63/72)
a
 50,0 (36/72)

 a 
90,3 (65/72)

a 
1,4 (1/72)

 a
 

LCivR    78,4 (58/74)
ab

 52,7 (39/74)
 a 

86,5 (64/74)
ab 

1,4(1/74)
 a
 

LMivCR    75,7 (53/70)
ab

 45,7 (32/70)
 a
 77,1 (54/70)

ab
 4,3 (3/70)

 a
 

a,b
Letras

 
diferentes na coluna apresentam diferença significativa (P < 0,05 pelo modelo 

linear generalizado com distribuição binomial). 

 

 

A taxa de re-expansão (2 horas) foi maior no grupo LCiv, e a taxa de eclosão em 

24 horas não teve diferença entre os tratamentos assim como o número de degenerados (P 

˃0,05), mas a eclosão em 48 horas foi maior em LCiv (P <0,05) comparando ao Controle 

(Tabela 2).  
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FIGURA 1 – Cinética de desenvolvimento de embriões vitrificados pelo método Cryotop e 

reaquecidos, avaliando re-expansão às 2 horas, eclosão em 24 e 48 horas após 

reaquecimento. 

Linha A- Imediatamente após reaquecimento zero hora 

Linha B- Análise de re-expansão com duas horas após o reaqueicmento 

Linha C - Análise de eclosão com 24 horas após o reaqueicmento 

Linha D - Análise de eclosão com 48 horas após o reaqueicmento 

 

O número total de células (NTC) e o número de células apoptóticas (NCA) são 

apresentadas na Tabela 3 e Figura 2 
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TABELA 3 – Análise de apoptose celular pela técnica TUNEL em blastocistos expandidos 

produzidos in vitro, sem L-carnitina (Controle) e cultivados na presença de 

L-carnitina no CIV (LCiv), no CIV+ LC no reaquecimento (LCivR), e LC 

no MIV e CIV+ LC no reaquecimento (LMivCR), vitrificados, aquecidos e 

recultivados por 24 horas 

Tratamentos 
N° de 

Blastocistos 
NTC NCA 

Controle  31 165,3
a
 6,5

a
 

LCiv 31 168,5
a
 5,7

a
 

LCivR 31 175,1
a
 3,2

b
 

LMivCR 31 179,5
a
 3,6

b
 

       NTC-Número total de células,  

       NCA-Número de células apoptóticas 

       
a,b

Letras
 
diferentes na coluna apresentam diferença significativa  

(P < 0,001 pelo modelo linear generalizado com distribuição binomial). 

 

Na avaliação de células apoptóticas o número total de células não diferiu (P 

˃0,05) e a morte celular foi menor nos grupos LcivR  e LMivCR quando comparados ao LCiv 

e Controle (P <0,001) (Tabela 3) e Figura 2.  

 

FIGURA 2 – Análise de apoptose celular em embriões realizada após 24 horas do 

reaquecimento pela técnica TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase 

(TdT)-mediated dUTP nick end labeling). 

Linha A- Marcação do núcleo celular com Hoechst 33342 (azul) 

Linha B- Marcação de apoptose celular utilizando o TUNEL positivo (verde) 

Linha C - Sobreposição de imagens 

 

Os resultados da análise de quantificação de lipídeos intracelulares por 

fluorescência utilizando Vermelho do Nilo são apresentadas nas Figuras 3 e 4. 
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FIGURA 3 – Quantificação de lipídeos intracelulares por fluorescência utilizando 

Vermelho do Nilo em embriões bovinos vitrificados, reaquecidos e 

cultivados por 24 horas. As análises foram realizadas em triplicata 

(n = 116). (P < 0,001 pelo teste de Kruskal-Wallis). Eixo Y: média 

de fluorescência do Controle foi definida como 1.00. 

O tratamento LMivCR apresentou menor na quantidade de lipídeos intracelulares 

em relação aos outros tratamentos (P <0,01), os tratamentos LCiv e LCivR não diferiram 

entre si, mas apresentaram menores quantidades de lipídeos em relação ao Controle (P <0,01) 

(Figuras 3 e 4).  

 

 

FIGURA 4 – Quantificação de conteúdo lipídico intracelular dos embriões realizada após 24 horas 

do reaquecimento utilizando corante lipídio específico Vermelho do Nilo. 

Linha A- Marcação do núcleo celular com Hoechst 33342 (azul) 

Linha B- Marcação de gotas lipídicas com Vermelho do Nilo (vermelho) 

Linha C - Sobreposição de imagens 
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Os dados referentes a atividade mitocondrial avaliada por fluorescência estão 

demonstrados nas Figuras 5 e 6. 

 

 

FIGURA 5 – Atividade mitocondrial em embriões bovinos vitrificados, reaquecidos e 

cultivados por 24hs. As análises foram realizadas em triplicata (n = 

120). (P < 0,001 pelo teste de Kruskal-Wallis). Eixo Y: média de 

fluorescência do controle foi definida como 1.00. 

 

 

 
FIGURA 6 – Análise de atividade mitocondrial de embriões realizada após 24 horas do 

reaquecimento utilizando MitoTracker Orange e Hoechst. 

Linha A- Marcação do núcleo celular com Hoechst 33342 (azul) 

Linha B- Marcação de gotas lipídicas com MitoTracker Orange (Alaranjado) 

Linha C - Sobreposição de imagens 
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A atividade mitocondrial foi maior em LCivR (P <0,001), em relação aos grupos 

LCiv e Controle (Figura 5 e 6). 

4 DISCUSSÃO 

 

Este estudo avaliou o efeito da adição de L-carnitina a PIV de embriões bovinos. 

De modo geral os resultados obtidos demonstram o efeito positivo da adição de 0,6 mg/mL de 

L-carnitina sobre a qualidade e criotolerância de embriões bovinos produzidos in vitro. 

No presente estudo não se observou melhoria nas taxas de clivagem, o que 

corrabora os resultados obtidos em embriões de camundongo 
43

, bovino 
23,29,44

, humano 
45

, 

rato 
46

, e em embriões suínos clones 
47

, apesar de estudos demonstrarem que a LC provoca 

diminuição do estresse oxidativo em embriões de duas células 
34

. Porém alguns dados 

mostram que a LC promoveu efeito benéfico na taxa de clivagem em dromedários 
48

, ovinos 

49
, camundongos (0,6mg/mL )

50
, suínos 

51
 e bovinos 

34
. A adição de 1mM de LC aumentou a 

taxa de clivagem em embriões produzidos com ovócitos de ratas pré-púberes tratadas com 

Etomoxir (um bloqueador da β-oxidação) 
9
.  

Quanto a quantidade de embriões obtida houve influência positiva da LC, onde foi 

observado aumento de produção no número total de embriões em 28,6% em LCiv, comparado 

ao Controle ( P < 0,05), assim como embriões de qualidade grau I que teve um incremento de 

36,9% em LCivR em relação ao Controle ( P < 0,05). Esse aumento de produção também foi 

observado em estudos com camundongos 
43,50

, dromedários 
48

, suínos 
52

, em embriões clone 

ativados partenogenéticamente 
47

, e em bovinos 
34

. A melhora na produção de embriões é 

associada à LC devido ao incremento da via de β-oxidação dando melhor aporte de ATP aos 

ovócitos e embriões 
9,12

. Essa ativação da via de β-oxidação é um fator importante, pois além 

de aumentar a velocidade de desenvolvimento na clivagem e formação de blastocistos 

expandidos (Bx) 
46

 é também determinante para a qualidade do embrião 
7,11

. 

Não ocorreu o aumento no número total de células dos embriões tratados com LC, 

corroborando com pesquisas anteriores onde não se encontrou diferença no número total de 

células, da MCI nem na proporção MCI/Trofoectoderma em bovinos 
44

. O mesmo foi 

observado em camundongos 
53

. O NTC também não aumentou em embriões suínos clones 
47

. 

Alguns autores, no entanto, observaram o efeito positivo no número de células da MCI e NTC 

em embriões de camundongo 
9,43,46

. O número total de células nos blastocistos, assim como o 

número de células da massa celular interna (MCI) é indicativo da qualidade do embrião 
54

, e é 

crucial para a implantação bem sucedida 
55

. 
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O número de células apoptóticas diminuiu em embriões vitrificados em 53,8% em 

LCivR e 48,7% em LMivCR quando comparado ao Controle (P < 0,001). Esse resultado 

positivo supera os resultados relatados por Takahashi et. al 
34

, também para embriões bovinos. 

Essa diminuição no número de células apoptóticas nos embriões tratados com LC vitrificados 

e reaquecidos pode ser associada a produção de antioxidantes 
56,57

, à redução de danos ao 

citoesqueleto 
58

, e à diminuição de conteúdo lipídico 
34

, o que diminui a morte celular 

relacionada à crioinjúria em blastocistos bovinos e suínos 
2,26

. Estudos sugerem que o efeito 

protetor da L-carnitina em embriões criopreservados ocorre preferencialmente em torno das 

mitocôndrias 
59

, e que a LC é capaz de estabilizar as membranas mitocondriais e aumentar o 

fornecimento de energia para a organela, protegendo a célula da apoptose 
56

.  

Os grupos tratados com LC apresentaram quantidades menores de conteúdo 

lipídico intracelular em comparação ao Controle (P < 0,001), a redução foi de 29% para LCiv 

e LCivR e de 50,2% para LMivCR, similares aos relatados previamente em ovócitos suínos 
51

, 

de camundongos 
53

 e embriões bovinos 
23,34

, nos quais observou-se a diminuição de 2,8 vezes 

o conteúdo lipídico nos embriões 
29

. Experimentos feitos com ovócitos e embriões de ratos 

mostraram 39% de redução em relação ao Controle 
60

, sendo o mesmo efeito observado em 

bubalinos 
61

. Essa diminuição de conteúdo lipídico é associada à ativação da via de β-

oxidação causada pela LC 
9
, resultando na utilização de lipídeos endógenos como fonte de 

energia pelos ovócitos 
6,10

 e embriões bovinos 
11

.   

Nos embriões tratados com LC a atividade mitocondrial apresentou um 

incremento de 1,9 vezes no LCivR em relação ao Controle (P <0,001). A LC induz a 

redistribuição de mitocondrias ativas e isso é relacionado com a alta produção de ATP 
62

. A 

densidade de mitocôndrias ativas nas áreas centrais dos ovócitos suínos MIV tratados com LC 

é maior 
51

, assim como os níveis de ATP em embriões bovinos 
34

.  

A taxa de re-expansão foi 22,7% maior no LCiv em relação ao controle (P< 0,05). 

Essa velocidade de recuperação pode ser devido ao aumento do fornecimento de energia 
56

 

associado ao efeito antioxidante da LC 
33

, que produz embriões mais resistentes ao estresse 

oxidativo com capacidade de se recuperar mais rápidamente após o descongelamento 
23

. 

A eclosão avaliada em 24 horas não diferiu, mas com 48 horas após o 

reaquecimento a eclosão foi 20,1% maior em LCiv em relação ao Controle (P< 0,05), a 

melhoria na sobrevivência de embriões criopreservados tratados com LC já foi reportada em 

bovinos 
34

 e em bubalinos; o tratamento dos embriões antes da vitrificação pelo método Open 

Pulled Straw OPS resultou em sobrevivência de 100% 
61

. 
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A criopreservação causa danos às células tais como fraturas do citoesqueleto 

(alterações ultraestruturais decorrentes de desorganização de filamentos de actina), alteração 

na distribuição de organelas (incluindo áreas sem organelas citoplasmáticas, complexo de 

Golgi localizado longe do núcleo), alteração do padrão de distribuição e atividade 

mitocondrial, presença de grandes vesículas e diminuição de junções inter-celulares 
63

, atraso 

na retomada de síntese proteica, mudanças nos níveis de expressão gênica 
64

 e danos no DNA 

65
, indicando estresse oxidativo adicional durante a criopreservação. 

Além da função metabólica, a L-carnitina atua como antioxidante 
33

, aumentando 

os níveis de GSH e reduzindo as EROS 
47

, diminuindo desta forma a ocorrência de apoptose 

em células animais 
56,57

. Os efeitos antioxidantes da LC são reportados em diversos estudos 

43,66
, com embriões suínos 

51,52
 e bovinos 

34
. Os efeitos protetores da L-carnitina podem ser 

por diminuir as gotas lipídicas em torno de mitocôndrias e por melhorar o metabolismo 

energético necessário para a sobrevivência celular sob estresse oxidativo 
59,67

. 

Os efeitos positivos observados pela maior eclosão no grupo LCiv podem ser 

associados também a ação da LC sobre a zona pelúcida (ZP), pois a espessura da desta é um 

indicador importante para a eclosão bem sucedida e implantação de embriões transferidos 
68

. 

O cultivo in vitro de embriões mamíferos muda as características da ZP. Embriões PIV têm a 

ZP mais espessa, especialmente a camada interna 
69

. Somado a isso o processo de 

criopreservação também altera a ZP levando ao endurecimento da mesma. A zona pelúcida de 

embriões tratados com LC é significativamente mais fina 
43

. Sprícigo et al. 
70

 também 

encontraram  maior eclodibilidade para embriões originados da fertilização de ovócitos 

tratados com LC antes da  vitrificação. 

5 CONCLUSÃO 

 

A adição de 0,6 mg/mL de L-carnitina aos meios de cultivo e recultivo aumentou 

a taxa de produção in vitro de embriões bovinos e a atividade mitocondrial, reduzindo a 

quantidade de lipídeos intracelulares e a apoptose celular e aumentando a criotolerância. 
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CAPÍTULO 3 - EFEITO DA ADIÇÃO DOS DELIPIDADORES QUÍMICOS L-

CARNITINA E FORSKOLIN NA PRODUÇÃO IN VITRO, VITRIFICAÇÃO 

(CRYOTOP) E NO CONGELAMENTO LENTO DE EMBRIÕES BOVINOS. 

 

RESUMO 

 

Embriões produzidos in vitro apresentam menor resistência à criopreservação devido ao alto 

acúmulo de conteúdo lipídico intracitoplasmático. Este estudo foi conduzido com o objetivo 

de verificar os efeitos de dois delipidadores químicos no desenvolvimento e na sobrevivência 

de embriões bovinos PIV, criopreservados por vitrificação (Experimento 1) ou por 

congelamento lento modificado (Experimento 2). Foram avaliados o conteúdo 

intracitoplasmático de lipídeos, a apoptose celular, as taxas de re-expansão e eclosão após 

aquecimento. Os embriões foram cultivados sem adição de delipidadores (Controle), na 

presença de 10µM de Forskolin adicionado ao meio entre o D5 e D7 (FORSK) e na presença 

de L-carnitina (0,6mg/mL) adicionada ao CIV do D1 ao D7+ LC durante o recultivo (LC). A 

suplementação com delipidadores não alterou a taxa de clivagem em D3 (P ˃0,05), mas 

aumentou a produção de blastocistos em D7 em 22,0% e a proporção de embriões grau I em 

30,1% no grupo LC (P <0,05), em relação ao Controle e ao grupo FORSK. O tratamento com 

delipidadores reduziu o conteúdo intracitoplasmático de lipídeos (P < 0,001) em 2,2 vezes em 

FORSK e quatro vezes no LC comparados ao Controle. No Experimento 1 a taxa de re-

expansão (duas horas) foi maior no grupo LC (P <0,05),  nos embriões vitrificados por 

Cryotop os grupos FORSK e LC apresentaram diminuição no número de células apoptóticas 

(P <0,001) (37,0% e 53,7% respectivamente) em relação ao Controle. No Experimento 2 

foram utilizados dois tratamentos Controle para congelamento lento (Clássico e Modificado). 

A taxa de re-expansão (duas horas) no tratamento LC foi 84,9% maior em relação ao Controle 

Modificado (P < 0,05), e a eclosão após 24 horas aumentou 83,5% quando comparado ao 

grupo FORSK (P < 0,05). A taxa de eclosão após 48 horas também foi maior em LC em 

comparação ao FORSK e aos Controles Clássico e Modificado (77,5%, 41,9%, 40,5%, 40,8% 

respectivamente) (P < 0,05). No tratamento LC foi observada diminuição (P < 0,05) de 64,7% 

na taxa de embriões degenerados em relação ao Controle Clássico, e de 42,0% na quantidade 

de células apoptóticas em relação ao Controle Modificado (P <0,001). A utilização de 

delipidadores químicos foi efetiva na diminuição do conteúdo intracitoplasmático de lipídeos 

em embriões bovinos PIV, e a LC aumentou a criotolerância dos embriões submetidos ao 

protocolo de congelamento lento modificado. 

 

Palavras-chave: Delipidadores; PIV; congelamento lento; criotolerância; embriões bovinos. 
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ABSTRACT 

 

 

Embryos in vitro produced show less resistance to cryopreservation due to the high 

accumulation of intracytoplasmic lipid content. The aim of this study was verifying the effects 

of two chemical delipidators on the development and survival of IVP bovine embryos, 

cryopreserved by vitrification (Experiment 1) or modified slow freezing (Experiment 2). The 

intracytoplasmic content of lipids, cellular apoptosis, rates of re-expansion and hatching post-

thawing were evaluated. The embryos were cultured without addition of delipidators 

(Control), in the presence of 10μM of Forskolin added to the medium between D5 and D7 

(FORSK) and in the presence of L-carnitine (0.6mg / mL) added to the IVC from D1 to D7 + 

LC in post-thawing medium (LC). Supplementation with delipidators did not change the 

cleavage rate in D3 (P ˃0.05), but increased the production of blastocysts in D7 by 22.0% and 

the proportion of grade I embryos by 30.1% in the LC group (P <0.05), in relation to the 

Control and the FORSK group. Treatment with delipidators reduced the intracytoplasmic lipid 

content (P <0.001) by 2.2 times in FORSK and four times in the LC compared to Control. In 

Experiment 1 the re-expansion rate (two hours) was higher in the LC group (P <0.05), in the 

Cryotop vitrified embryos the FORSK and LC groups presented a decrease in the number of 

apoptotic cells (P <0.001) (37.0% and 53.7% respectively) in relation to the Control. In 

Experiment 2, two treatments were used for slow freezing (Classic and Modified). The re-

expansion rate (two hours) in the LC treatment was 84.9% higher than the Modified Control 

(P <0.05), and hatching after 24 hours increased 83.5% when compared to the FORSK group 

(P <0.05). The hatching rate after 48 hours was also higher in LC compared to FORSK and 

the Classical and Modified Controls (77.5%, 41.9%, 40.5%, 40.8% respectively) (P <0.05 ). 

In the LC treatment, there was a decrease (P <0.05) of 64.7% in the degenerate embryo rate in 

relation to the Classic Control, and 42.0% in the number of apoptotic cells in relation to the 

Modified Control (P <0.001) . The use of chemical delipidators was effective in reducing 

intracytoplasmic lipid content in IVP bovine embryos, and LC increased the cryotolerance of 

embryos submitted to the modified slow freezing protocol.  

 

Keywords: Delipidators; IVP; slow freezing; cryotolerance; bovine embryos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Existe uma relação inversa entre a qualidade do embrião e o conteúdo lipídico. 

Tendo em vista que o acúmulo de conteúdo lipídico nos embriões e a localização destas gotas 

são fatores que comprometem o desenvolvimento e a qualidade de embriões produzidos in 

vitro (vs. in vivo) 
1–3

. A alta quantidade de conteúdo lipídico no citoplasma está também 

relacionada à crioinjúria em ovócitos 
4,5

 e em blastocistos bovinos e suínos 
4,6

.  

Ovócitos maturados e embriões produzidos in vitro e cultivados na presença de 

soro fetal bovino têm maior conteúdo lipídico intracelular (principalmente na forma de 

gotículas) em comparação aos in vivo 
2,7

 ou em sistemas livres de soro 
8
. 

Um dos principais obstáculos associado ao uso intensivo da PIV é a grande 

sensibilidade dos embriões bovinos à criopreservação e/ou a falta de métodos adequados para 

preservar estes embriões 
6,9,10

. Existem pelo menos duas abordagens para superar esse 

problema; ajustar os métodos de criopreservação ou melhorar a qualidade do embrião, 

otimizando o ambiente in vitro para a produção de embriões 
11

. 

Apesar de blastocistos bovinos serem produzidos sob uma ampla gama de 

condições de cultivo in vitro com algum sucesso, a PIV, em seu estado da arte atual não 

fornece condições ideais de produção 
12

, devido às condições sub-ótimas de cultivo que geram 

embriões de baixa qualidade 
13–15

. 

 Os embriões PIV apresentam diferenças morfológicas e funcionais quando 

comparados aos embriões produzidos in vivo caracterizados pela cor, densidade, número de 

células, alterações nos genes transcritos e criotolerância 
16

. Embriões PIV são caracterizados 

pelo aumento da sensibilidade ao resfriamento e diminuição da capacidade de tolerar à 

criopreservação, em comparação aos produzidos in vivo 
6,9,10,17–19

, e o sucesso da 

criopreservação depende muito da qualidade dos blastocistos 
20

. 

Além do acúmulo de lipídeos intra-celulares foram encontradas diferenças no 

perfil lipídico das membranas de blastocistos PIV, o que pode determinar alterações na sua 

fluidez 
1
, sendo a estabilidade da membrana um fator importante para determinar a 

susceptibilidade do embrião ao congelamento 
11

. 

Quando comparado com o método tradicional de congelação lenta, o método de 

vitrificação parece ser mais eficiente para a criopreservação de embriões bovinos PIV 
11,21

, 

que são mais sensíveis a crio-lesões do que os produzidos in vivo 
22

. 

A vitrificação tem sido considerada uma alternativa viável ao congelamento lento 

23
 e é utilizada rotineiramente nos laboratórios comerciais, pois é uma técnica fácil de 
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executar e menos onerosa 
24

 que o congelamento lento, sendo necessário menos de 10 minutos 

para o resfriamento dos embriões 
25

.  

No entanto a técnica também tem suas limitações sendo uma das principais o 

reaquecimento, que não é feito em “one-step”, o que dificulta sua aplicabilidade em nível de 

campo. Um método de criopreservação que permita a transferência direta (DT) de embriões 

bovinos produzidos in vitro para receptoras após o descongelamento é um complemento 

valioso aos procedimentos comerciais de transferência de embriões e apresentaria vantagens 

sobre os procedimentos de criopreservação que exigem a remoção, passo a passo, do 

crioprotetor após o descongelamento 
20

. 

O procedimento de transferência direta permite que cada embrião seja 

descongelado com um mínimo de equipamento e transferido à medida que as fêmeas 

receptoras são preparadas para o procedimento. Não são necessárias instalações laboratoriais, 

uma vez que os embriões não são manipulados fora da palheta 
20,26

 e, consequentemente, seu 

uso diminui o risco da contaminação mediada pelo nitrogênio líquido 
27

 ou meio ambiente. 

 Os embriões PIV apresentam maior sensibilidade ao congelamento lento em 

relação aos métodos de vitrificação 
11

, o que também ocorre em humanos 
28

, sendo a 

vitrificação ainda a melhor estratégia para a criopreservação de todos os estágios de 

desenvolvimento do ovócito e embriões 
29

.  

A redução de conteúdo lipídico intracitoplasmático melhora a criotolerância de 

embriões bovinos 
6,11

, independente do método de criopreservação. Atualmente a delipidação 

mais utilizada é por meio da lipólise química utilizando cofatores da via metabólica da β-

oxidação tais como L-carnitina
20

 e moduladores do AMPc como o Forskolin 
30

. 

 Estudos utilizando a lipólise quimicamente induzida por Forskolin demonstraram 

melhora na criotolerância de ovócitos suínos 
23,31

, de embriões suínos 
32,33

, e bovinos 
30,34,35

. O 

efeito positivo da LC sobre o metabolismo e a taxa de sobrevivência após criopreservação 

também foi confirmado em bovinos 
20

, bubalinos 
36

, camundongos 
37

 e em ovócitos suínos 
38

. 

A possibilidade de utilizar a delipidação química parcial, melhorando a qualidade 

e a criotolerância de embriões PIV, abre caminhos para o desenvolvimento de metodologias 

de criopreservação que possibilitarão a expansão do mercado. Este estudo foi conduzido com 

o objetivo de desenvolver protocolos e metodologias para melhorar a criotolerância de 

embriões produzidos in vitro, obtendo-se embriões de alto potencial de desenvolvimento após 

o reaquecimento e transferência direta. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Composição dos meios 

 

Meio de maturação (MIV), Meio de fecundação (FIV), Meio de Capacitação 

(CAP), Meio de cultivo (CIV), Solução de L-carnitina, Soluções de vitrificação, Soluções de 

aquecimento: conforme descrito no Capítulo 2. 

Solução de Forskolin  

Solução estoque: 8,21mg de Forskolin (Forskolin –F6886) (Sigma-Aldrich® 

Merck KGaA, Darmstad, Alemanha) diluído em 1mL de DMSO (500X:20mM) – conservada 

a 4°C. 

Solução de trabalho: 2 µL de solução estoque em 1 mL de CIV (10µM). 

Soluções de congelamento lento 

Solução de manutenção – solução salina tamponada com fosfato de Dulbecco (D-

PBS) suplementada com 0,4% de BSA (TQC Holding Plus -Nutricell Nutrientes Celulares- 

Brasil). 

Solução de congelamento EG- solução salina tamponada com fosfato de Dulbecco 

(D-PBS) suplementada com 1,5 M de etilenoglicol (EG) e 5 mg / mL de BSA (TQC Ethylene 

Glycol - Nutricell Nutrientes Celulares- Brasil). 

2.2 Seleção de ovócitos e maturação in vitro 

Conforme descrito no Capítulo 2. 

2.3 Fecundação in vitro 

Conforme descrito no Capítulo 2. 

2.4 Cultivo in vitro dos embriões 

 

Os possíveis zigotos foram parcialmente desnudados por sucessivas pipetagens, 

lavados e transferidos para gotas de 200 μL de meio de cultivo sob óleo mineral por sete dias 

a 38,8°C em atmosfera de 5% de CO2 e umidade relativa saturada sem condensação.  

Após 72 horas de cultivo pós-inseminação (D3 pi) avaliou-se a taxa de clivagem e 

foi feita a remoção e substituição de 50% do meio de cultivo da gota ( primeiro Feeding), 

repetindo-se o procedimento  em D5  (segundo Feeding) . A qualidade morfológica e a taxa 



68 
 

de blastocistos foram avaliadas após sete dias (D7), utilizando-se o padrão recomendado por 

Bó e Mapletoft 
39

 sendo o dia zero (D0) o dia da FIV. 

A diluição da L-carnitina (0,6mg/ml) no CIV foi realizada sempre no momento do 

uso. 

2.5 Vitrificação, aquecimento e recultivo dos embriões 

Conforme descrito no Capítulo 2. 

2.6 Congelamento Lento - Clássico, aquecimento e recultivo dos embriões 

 

Os blastocistos e blastocistos expandidos com sete dias de cultivo (grau I e II) 

foram criopreservados pela técnica de congelamento lento – clássico proposto por Voelkel e 

Hu 1992 
26

, utilizando o equipamento de congelação TK 3000 COMPACTA
® 

(TK 

Equipamentos para Reprodução, Brasil) e armazenados em nitrogênio líquido. 

Os embriões foram colocados em gotas de meio de manutenção (TQC Holding 

Plus -Nutricell Nutrientes Celulares- Brasil) (Holding - solução salina tamponada com fosfato 

de Dulbecco (D-PBS) suplementada com 0,4% de BSA) em temperatura ambiente, e 

imediatamente, na sequencia foram lavados em três gotas de solução salina tamponada com 

solução fosfato de Dulbecco (D-PBS) suplementada com 1,5 M de etilenoglicol (EG) e 5.0 

mg / mL de BSA (TQC Ethylene Glycol - Nutricell nutrientes celulares- Brasil). Após o 

período de equilíbrio de 10 minutos (primeira estabilização), os embriões foram envasados em 

palhetas de plástico de 0,25 mL (dois embriões por palheta) (meio com 1,5 de EG + embriões 

no centro e meio de manutenção nas duas extremidades da palheta) e colocados diretamente 

na câmara do equipamento TK 3000 com temperatura estabilizada a -6°C. Após dois minutos 

foi realizada a indução da cristalização (“seeding”). Após o “seeding” foi mantido o equílibrio 

por 10 minutos (segunda estabilização) antes do início da curva de congelamento, de -6 a -

35°C com queda gradual de 0,5 ° C / min. Ao atingir -35°C ocorreu outra estabilização de 10 

minutos (terceira estabilização) e as palhetas foram então mergulhadas no nitrogênio líquido, 

alojadas nas canecas e armazenadas em botijão criogênico com nitrogênio liquido até o 

descongelamento. Para tal procedimento, as palhetas foram expostas ao ar por 10 segundos e 

descongeladas em banho-maria a 30°C por 30 segundos e o conteúdo foi dispensado em uma 

placa de Petri estéril de 35 mm a 36°C.  
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2.7 Congelamento Lento - Modificado, aquecimento e recultivo dos embriões 

 

Blastocistos e blastocistos expandidos com sete dias de cultivo (grau I e II) foram 

criopreservados pela técnica de congelamento lento –modificado utilizando o equipamento de 

congelação TK 3000 COMPACTA
® 

(TK Equipamentos para Reprodução, Brasil) e 

armazenados em nitrogênio líquido. 

Primeiramente, os blastocistos foram depositados em uma gota de 70 µL de meio 

de manutenção (TQC Holding Plus -Nutricell Nutrientes Celulares- Brasil) (Holding - solução 

salina tamponada com fosfato de Dulbecco (D-PBS) suplementada com 0,4% de BSA) 

aquecido a 37°C, Em seguida, a gota de meio de manutenção foi unida a uma gota de 70 µL 

solução salina tamponada com fosfato de Dulbecco (D-PBS) suplementada com 1,5 M de 

etilenoglicol (EG) e 5 mg / mL de BSA (meio EG) por 2,5minutos, após este tempo outra gota 

de  70 µL de meio EG foi unida por mais 2,5 minutos. Após os cinco minutos os blastocistos 

foram depositados em uma gota de 100 µL de meio EG onde permaneceram por 10 minutos a 

37°C. (primeira estabilização), os embriões foram envasados em palhetas de plástico de 0,25 

mL (dois embriões por palheta) (meio com 1,5 de EG + embriões no cento da palheta, e meio 

de manutenção nas duas extremidades da palheta) e colocados diretamente na câmara do 

equipamento TK 3000 com temperatura estabilizada a -6°C. Após dois minutos, foi realizada 

a indução a cristalização (“seeding”), após o “seeding” foi mantido o equílibrio por 10 

minutos (segunda estabilização) antes do início da rampa de congelamento, de -6 a -35°C com 

queda gradual de 0,5 ° C/min. Ao atingir -35°C ocorreu outra estabilização de 10 minutos 

(terceira estabilização) e as palhetas foram então mergulhadas no nitrogênio líquido, alojadas 

nas canecas e armazenadas em botijão criogênico com nitrogênio liquido até o 

descongelamento. Para tal procedimento, as palhetas foram expostas ao ar por 10 segundos e 

descongeladas em banho-maria a 35°C por 30 segundos e o conteúdo foi dispensado em uma 

placa de Petri estéril de 35 mm a 36°C. 

2.8 Número de células apoptóticas 

Conforme descrito no Capítulo 2. 

2.9 Avaliação do teor lipídico intracelular 

Conforme descrito no Capítulo 2. 
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2.10 Delineamento experimental 

 

Experimento 1 - Efeito da adição dos delipidadores químicos L-carnitina e Forskolin na 

produção in vitro e na vitrificação (Cryotop) de embriões bovinos. 

 

Após a seleção, 2.543 CCO´s oriundos de dez sessões de punção folicular foram 

distribuídos ao acaso nos tratamentos e submetidos à maturação in vitro. Os tratamentos 

foram meio sem adição de delipidadores (Controle), cultivados na presença de 10µM de 

Forskolin (D5-D7) (FORSK), e cultivados na presença de 0,6mg/mL de L-carnitina no 

CIV+LC no reaquecimento (LC). 

Foram realizadas avaliações dos efeitos dos agentes delipidadores L-carnitina e 

Forskolin nas taxas de produção de embriões, morte celular, quantificação de lipídeos, taxas 

de re-expansão e eclosão em embriões PIV vitrificados pelo método Cryotop. 

Com 22-24 horas de maturação todas as gotas foram fecundadas (D0), após 18 

horas os possíveis zigotos foram transferidos para placas com meio CIV, onde permaneceram 

por sete dias. No terceiro dia de cultivo (D3) avaliou-se a taxa de clivagem e a metade do 

meio de cultivo de cada gota foi substituída (primeiro feeding). No quinto dia de cultivo (D5) 

metade do meio de cultivo de cada gota foi substituída novamente (segundo feeding), sendo 

que neste momento foi adicionado o Forskolin. 

Após sete dias de cultivo (D7), avaliou-se a taxa e a qualidade morfológica dos 

blastocistos, segundo Bó e Mapletoft, 2013 
39

. No D7 os blastocistos classificados com grau I 

e II foram vitrificados pelo método Cryotop, um total de 440 embriões foram vitrificados e re-

aquecidos. Do total 75 embriões foram utilizados para a análise de apoptose celular (Tunel), 

75 para análise e mensuração de lipídeos intracitoplasmáticos (Red Nile), e 245 para analise 

de re-expansão e eclosão. Foram armazenados 45 embriões para posterior análise de 

expressão de genes. 

Após o aquecimento, os blastocistos foram lavados três vezes e incubados em 

meio de cultivo sob óleo mineral em incubadora a 38,8°C em atmosfera de 5% de CO2 e 

umidade relativa saturada sem condensação por 48 horas. A taxa de re-expansão foi avaliada 

após duas horas. A taxa de eclosão foi avaliada às 24 e 48 horas após o reaquecimento. 
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Experimento 2 - Efeito da adição dos delipidadores químicos L-carnitina e Forskolin na 

produção in vitro e no congelamento lento de embriões bovinos. 

 

No D7, 435 blastocistos classificados com grau I e II produzidos no experimento 

1 foram criopreservados pelo método de congelamento lento,  435 embriões foram congelados 

e re-aquecidos. Do total, 75 embriões foram utilizados para a análise de apoptose celular 

(Tunel) e 300 para análise de re-expansão e eclosão. Foram armazenados 60 embriões para 

posterior análise de expressão de genes. 

Após o aquecimento, os blastocistos foram lavados três vezes em CIV e 

incubados em meio de cultivo sob óleo mineral em incubadora a 38,8°C em atmosfera de 5% 

de CO2 e umidade relativa saturada sem condensação por 48 horas. A taxa de re-expansão foi 

avaliada após duas horas. A taxa de eclosão foi avaliada às 24 e 48 horas do reaquecimento. 

2.11 Análises Estatísticas 

 

As análises estatísticas foram realizadas por meio do programa computacional R 

versão 3.0.2
40

. 

Os dados que não apresentaram distribuição normal pelo teste de Shapiro-Wilk 

foram comparados pelo teste não paramétrico Kruskal-Wallis, a 5% de significância, 

(quantificação de lipídeos intracelulares). O número de embriões clivados, blastocistos, 

qualidade embrionária, média do número total de células e número de células apoptóticas 

entre os tratamentos foram analisadas utilizando o modelo linear generalizado com 

distribuição binomial, testando contrastes de pares de tratamentos, a 5% de significância. Os 

dados quantitativos foram apresentados na forma de média e os qualitativos em porcentagem.  

3 RESULTADOS 

 

Experimento 1 

Os dados referentes à clivagem, produção total de embriões e embriões de 

qualidade grau I estão apresentados na Tabela 1. 
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TABELA 1 – Taxa de produção in vitro de embriões bovinos, sem adição de 

delipidadores (Controle), cultivados na presença de 10µM de Forskolin 

(D5-D7) ou 0,6mg/mL de L-carnitina 

Tratamentos Clivagem D3 (%) 

Produção de Embriões D7 

Total de Embriões 

(%) 
Embriões grau I (%) 

Controle  78,7 (667/848)
 a
 30,1 (255/848)

b
 18,8 (159/848)

b
 

Forskolin 77,9 (661/848)
 a
 33,8 (287/848)

ab 
21,9 (186/848)

b 

L-carnitina 79,5 (673/847)
 a
 38,6 (327/847)

a
 26,9 (228/847)

a
 

a,b
 Letras

 
diferentes na coluna apresentam diferença significativa (P < 0,05 pelo modelo 

linear generalizado com distribuição binomial). 

 

A utilização de delipidadores químicos não alterou a taxa de clivagem (P ˃ 0,05), o 

tratamento com LC aumentou a produção de embriões comparando com o Controle (P < 0,05) (38,6% 

vs 30,1% respectivamente). A produção de embriões grau I também foi maior no tratamento com LC. 

(26,9%) em relação ao Forskolin (21,9%) e ao Controle (18,8%)(P < 0,05). 

 
Os resultados da análise de quantificação de lipídeos intracelulares por fluorescência 

utilizando Vermelho do Nilo são apresentadas nas Figuras 1 e 2. 

  

 

 

 
 

 
FIGURA 1 – Quantificação de lipídeos intracelulares por fluorescência utilizando 

Vermelho do Nilo em embriões bovinos vitrificados, reaquecidos e 

cultivados por 24 horas. As análises foram realizadas em triplicata (n 

= 75). P < 0,001 (pelo teste de Kruskal-Wallis). Eixo Y: média de 

fluorescência do controle foi definida como 1.00. 
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FIGURA 2 – Quantificação de conteúdo lipídico intracelular dos embriões realizada após 24 

horas do reaquecimento utilizando corante lipídio específico vermelho do Nilo. 

Linha A- marcação do núcleo celular com Hoechst 33342 (azul) 

Linha B- marcação de gotas lipídicas com Vermelho do Nilo (vermelho) 

Linha C - sobreposição de imagens 

 

O tratamento com Forskolin e L-carnitina diminuiu (P < 0,001) a quantidade 

de lipídeos intracelulares nos embriões em relação ao Controle (0,45; 0,25 e 1 

respectivamente). 

A Tabela 2 apresenta os dados sobre re-expansão, eclosão avaliada em 24 e 48 

horas, e total de embriões degenerados, após o reaquecimento de embriões vitrificados pelo 

método Cryotop.  
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TABELA 2 – Taxa de re-expansão (2 horas) e eclosão (24 e 48 horas) de embriões 

bovinos produzidos in vitro, sem adição de delipidadores (Controle), 

cultivados na presença de 10µM de Forskolin (D5-D7), e cultivados na 

presença de L-carnitina + LC no reaquecimento, vitrificados pelo método 

do Cryotop, aquecidos e recultivados por 48 horas 

Tratamentos 
Re-expansão 

(%) 

Eclosão (%)  

24h 48h Degenerados 

Controle     58,5 (48/82)
b
 54,9 (45/82)

 a
 89,0 (73/82)

 a
 3,7 (3/82)

 a
 

Forskolin    54,2 (45/83)
b
 54,2 (45/83)

 a 
86,7 (72/83)

 a 
2,4 (2/83)

 a
 

L-carnitina    76,3 (61/80)
a
 52,5 (42/80)

 a
 88,8 (71/80)

 a
 2,5 (2/80)

 a
 

a,b
Letras

 
diferentes na coluna apresentam diferença significativa (P < 0,05 pelo modelo 

linear generalizado com distribuição binomial). 

 

A taxa de re-expansão foi maior (P < 0,05) no tratamento LC em relação ao 

Forskolin e ao Controle (76,3; 54,2 e 58,5, respectivamente). A variável eclosão em 24 e 48 

horas e a taxa de degererados não diferiu entre os tratamentos (P ˃ 0,05). 

A Figura 3 apresenta a cinética de desenvolvimento após o reaquecimento de 

embriões vitrificados pelo método Cryotop.  
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FIGURA 3 – Cinética de desenvolvimento de embriões vitrificados pelo método 

Cryotop e reaquecidos, avaliando re-expansão às 2 horas, eclosão 

em 24 e 48 horas após reaquecimento. 

Linha A- Imediatamente após reaquecimento zero hora 

Linha B- Análise de re-expansão com duas horas após o 

reaqueicmento 

Linha C - Análise de eclosão com 24 horas após o reaqueicmento 

Linha D - Análise de eclosão com 48 horas após o reaquecimento 

 

 

 

O número total de células (NTC) e o número de células apoptóticas (NCA) em 

embriões vitrificados e reaquecidos pelo método do Cryotop, são apresentados na Tabela 3. 

 

 

 

 

 



76 
 

 

TABELA 3 – Análise de apoptose celular (TUNEL) em embriões bovinos produzidos in vitro, 

sem adição de delipidadores (Controle), cultivados na presença de 10µM de 

Forskolin (D5-D7), e cultivados na presença de L-carnitina+ LC no 

reaquecimento, vitrificados pelo método do Cryotop, aquecidos e recultivados 

por 24 horas 

Tratamentos 
N° de 

Blastocistos 
NTC NCA 

Controle  25 104,0
 a
 5,4

a
 

Forskolin 25 107,9
 a
 3,4

b
 

L-carnitina 25 110,8
 a
 2,5

b
 

       NTC-Número total de células,  

       NCA-Número de células apoptóticas 

       
a,b

Letras
 
diferentes na coluna apresentam diferença significativa  

(P < 0,001 pelo modelo linear generalizado com distribuição binomial). 
 

O número total de células não diferiu entre os tratamentos (P ˃ 0,05) porém o 

número de células apoptóticas foi menor (P < 0,001) no tratamento com LC  e FORSK  em relação 

ao Controle (2,5; 3,4 e 5,4 respectivamente). 

 

Experimento 2 

A Tabela 4 e Figura 4 apresentam os dados sobre re-expansão, eclosão avaliada 

em 24 e 48 horas, e total de embriões degenerados após o reaquecimento de embriões 

vitrificados pelo método de congelamento lento. 

TABELA 4 – Taxa de re-expansão (2 horas) e eclosão (24 e 48 horas) em embriões 

bovinos produzidos in vitro, sem adição de delipidadores (Controle 

Clássico e Modificado) e cultivados na presença de 10µM de Forskolin 

(D5-D7) e cultivados na presença de L-carnitina + LC no reaquecimento, 

criopreservados pelo método de congelamento lento, aquecidos e 

recultivados por 48 horas 

Tratamentos 
Re-

expansão(%) 

Eclosão (%)  

24h 48h Degenerados 

Con. Clássico 17,7 (14/79)
b
 19,0 (15/79)

b
 40,5(32/79)

b
 24,1(19/79)

a
 

Con.Modificado 5,3 (4/76)
b
 13,2 (10/76)

b
 40,8 (31/76)

b
 17,1 (13/76)

ab
 

Forskolin 8,1 (6/74)
b
 8,1 (6/74)

b 
41,9 (31/74)

b 
13,5 (10/74)

ab
 

L-carnitina 35,2 (25/71)
a
 49,3 (35/71)

a
 77,5 (55/71)

a
 8,5 (6/71)

b
 

a,b
Letras

 
diferentes na coluna apresentam diferença significativa (P < 0,05 pelo modelo 

linear generalizado com distribuição binomial). 
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As taxas de re-expansão e eclosão em 24 e 48 horas foi maior (P < 0,05) no 

tratamento com LC e a taxa de degenerados foi menor (P < 0,05) no tratamento LC em 

comparação ao controle clássico (8,5% e 24,1% respectivamente). 

 

FIGURA 4 – Cinética de desenvolvimento de embriões criopreservados pelo método de 

congelamento lento e reaquecidos, avaliando re-expansão às 2 horas, eclosão em 

24 e 48 horas após reaquecimento. 

Linha A- Imediatamente após reaquecimento zero hora 

Linha B- Análise de re-expansão com duas horas após o reaqueicmento 

Linha C - Análise de eclosão com 24 horas após o reaqueicmento 

Linha D - Análise de eclosão com 48 horas após o reaqueicmento 
 

 

O número total de células (NTC) e o número de células apoptóticas (NCA) em 

embriões vitrificados e reaquecidos pelo método de congelamento lento são apresentados na 

Tabela 5. 
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TABELA 5 – Análise de apoptose celular (TUNEL) em embriões bovinos produzidos in vitro, 

sem adição de delipidadores (Controle) e cultivados na presença de 10µM de 

Forskolin (D5-D7) e cultivados na presença de L-carnitina + LC no 

reaquecimento, criopreservados pelo método de congelamento lento, aquecidos 

e recultivados por 24 horas 

Tratamentos 
N° de 

Blastocistos 
NTC NCA 

Controle  25 95,0
 a
 6,9

a
 

Forskolin 25 100,8
 a
 5,4

b
 

L-carnitina 25 102,1
 a
 4,0

c
 

        NTC-Número total de células,  

        NCA-Número de células apoptóticas 
       a,b,c

Letras
 
diferentes na coluna apresentam diferença significativa  

(P < 0,001 pelo modelo linear generalizado com distribuição binomial). 
 

O NTC não diferiu entre os tratamentos (P ˃ 0,05). O NCA foi menor (P < 0,001) 

no tratamento LC e diferiu do FOSRK e Controle (4,0; 5,4 e 6,9 respectivamente), o NCA no 

tratamento FORSK foi menor quando comparado ao Controle (P < 0,001). 

4 DISCUSSÃO 

 

A comparação dos efeitos dos delipidadores L-carnitina e Forskolin até o presente 

momento não haviam sido testados em conjunto. Os resultados obtidos neste estudo 

demonstraram que a adição dos delipidadores químicos foi efetivo na delipidação parcial dos 

embriões e que a adição 0,6 mg/mL de L-carnitina promoveu melhorias na produção e na 

qualidade de embriões bovinos PIV assim como na criotolerância, quando utilizado o método 

de congelamento lento modificado. 

A suplementação do meio de cultivo com delipidadores químicos não alterou a 

taxa de clivagem em D3. No tratamento FORSK a suplementação ocorreu a partir do dia 

cinco de cultivo, ou seja, no momento da clivagem os zigotos ainda não tinham sido 

submetidos aos efeitos do delipidador. Os resultados obtidos com a LC são corroborados 

pelos obtidos em embriões de camundongo 
41

, bovino 
18,42,43

, humano 
44

, rato 
45

, embriões 

produzidos a partir de ovócitos de cordeiras pré-púberes 
46

 e em embriões de suínos ativados 

partenogeneticamente e clones 
15

, experimentos nos quais também não houve diferenças 

durante a clivagem. 

A taxa de produção de embriões foi 22,0% maior no tratamento LC em relação ao 

Controle (P < 0,05), com diferença para a qualidade embrionária. O número de embriões de 
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grau I no tratamento LC foi 30,1% superior comparado ao Controle (P < 0,05).  Esse aumento 

de produção também foi observado em outros estudos utilizando a LC com embriões de 

camundongos 
41,47

, dromedários 
48

, suínos 
49

, em embriões suínos clone 
15

, e em bovinos 
20

. 

Essa diferença de resposta associada à LC em relação ao FORSK e ao Controle é 

principalmente em relação à qualidade embrionária, e pode ser baseada no mecanismo de 

ação de droga. O aumento de produção de embriões é associado à LC devido ao incremento 

da via de β-oxidação, favorecendo um maior aporte de ATP aos ovócitos e embriões 
37,50

, 

principalmente quando a LC é adicionada ao meio contendo ovócitos de baixo potencial de 

desenvolvimento 
43

. Além da função metabólica, a L-carnitina possui ação antioxidante e 

habilidades de eliminação de radicais livres 
38,51,52

.   

A suplementação com Forskolin não resultou em aumento na taxa de produção de 

embriões, que corrobora estudos prévios em bovinos 
34,53

. O Forskolin atua aumentando as 

concentrações celulares de AMPc 
54

 mas não há relatos de elevação de atividade mitocondrial, 

ou efeito benéfico com relação à produção de antioxidantes quando se utiliza Forskolin. No 

entanto, quando o Forskolin foi utilizado para maturação in vitro de ovócitos suínos, houve 

aumento na produção, tanto dos embriões clone quanto dos embriões ativados 

partenogeneticamente 
31

. É possível que o Forskolin possa induzir efeitos nas células 

embrionárias que ainda são desconhecidos
35

. 

O tratamento com delipidadores químicos foi efetivo na redução do conteúdo 

intracitoplasmático de lipídeos, embriões cultivados em meio suplementado com 10µM de 

Forskolin (D5-D7) e com 0,6mg/mL de L-carnitina no CIV não diferiram entre si (P˃0.05), 

mas apresentaram quantidades 2,2 vezes e 4 vezes (respectivamente) menores  em relação ao 

Controle (P < 0.001). Essa diminuição de conteúdo lipídico intracelular no tratamento LC já 

foi reportada em estudos anteriores em ovócitos suínos 
38

, de camundongos 
55

, e embriões 

bovinos 
18,20,42

, e bubalinos 
36

. O mesmo efeito é atribuído ao Forskolin em embriões bovinos 

30,34
, e ovócitos

56
  e blastocistos suínos 

23
. No caso da LC essa diminuição de conteúdo 

lipídico é associado à ativação da via de β-oxidação
37

 e o Forskolin aumenta as concentrações 

celulares de AMPc (global) e ativa as  lipases endógenas através da via AMPc/proteína 

quinase, causando lipólise do triacilglicerol (revisado em Honnor)
54

. 

Quando os embriões foram vitrificados pelo método de Cryotop a taxa de re-

expansão (2 horas) foi maior (P <0,05) no tratamento LC em 28,9% quando comparados ao 

tratamento FORSK e 23,3% em relação ao Controle. Em estudos prévios utilizando Forskolin 

não houve elevação na taxa de re-expansão embrionária 
30,35

. No entanto, Meneghel et al. 
34

 

observaram aumento da capacidade de re-expansão em embriões bovinos. A maior velocidade 
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de re-expansão em LC pode ser pelo aumento do fornecimento de energia 
57

 associado ao 

efeito antioxidante produzido pela LC 
52

, reduzindo o acúmulo de espécies reativas de 

oxigênio (EROS) 
57,58

, sendo que embriões cultivados com LC podem ser mais resistentes ao 

estresse ambiental e, portanto, requerem menor tempo de recuperação durante o 

descongelamento 
18

. 

A taxa de eclosão em 24 e 48 horas dos embriões vitrificados pelo método 

Cryotop não diferiu entre os tratamentos (P˃0,05), mas isso pode estar associada às altas taxas 

de eclosão observadas (LC - 88.8%, FORSK - 86.7 e Controle - 89%), principalmente no 

Controle. Os resultados do Controle são superiores aqueles relatados previamente 

comparando os sistemas de vitrificação pelo sistema open pulled straw (OPS) ou Cryotop, os 

quais mostraram eclosão de 43% 
11

 e 63.3% de eclosão
35

, respectivamente. A maior 

sobrevivência de embriões bovinos 
20

 e bubalinos 
36

 criopreservados tratados com LC, assim 

como maiores taxas de eclodibilidade 
59

 foi previamente relatado. A utilização de Forskolin 

também aumentou as taxas de formação do blastocisto a partir de ovócitos suínos vitrificados 

56
, aumentou a criotolerância em blastocistos obtidos de ovócitos de fêmeas suínas pré-

púberes e vitrificados pelo sistema OPS 
33

 e em embriões produzidos in vivo e vitrificados em 

estágio de duas e quatro células 
32

. No entanto, em bovinos não foi observado aumento na 

taxa de eclosão
35

, apesar de aumentar as taxas de prenhez. 

A proposta de modificação do protocolo clássico surgiu a partir de resultados 

obtidos em testes pilotos realizados com o congelamento lento clássico proposto por Voelkel 

e Hu 1992
26

, no qual dois procedimentos precisam ser observados; primeiramente os embriões 

são transferidos para gotas de meio de manutenção (Holding - solução salina tamponada com 

fosfato de Dulbecco (D-PBS) suplementada com 0,4% de BSA) e imediatamente depositados 

em gotas de meio de congelamento (D-PBS, suplementadas com 1,5 M de etilenoglicol (EG) 

e 5,0 mg / mL de BSA), sem passar pelo processo de aumento gradual de concentração do 

crioprotetor, também porque é realizado em temperatura ambiente (28-30°C). 

Este processo de aumento/diminuição gradual da concentração de crioprotetores 

tanto para desidratar como para reidratar as células tem a finalidade de evitar o choque 

osmótico 
26

, a exemplo do que é preconizado nos protocolos de vitrificação 
22,27

. O embrião 

produzido in vivo é mais resistente e consegue suportar alterações, mas é amplamente 

discutido que os embriões PIV apresentam diferenças morfológicas e funcionais quando 

comparados aos embriões produzidos in vivo 
16

.  

Uma das alterações que se observa é a população mais escassa de 

microvilosidades na superfície das células do trofoblasto (a função de microvilosidades na 
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superfície das células epiteliais é aumentar a área total de absorção), deixando a célula com a 

capacidade reduzida de transporte e trocas com o meio extracelular 
60

, assim como a relação 

volume / superfície que influencia a penetração de crioprotetores 
22

. Além da maior 

quantidade de lipídeos intracelulares 
1,7

 existe a presença de lipídeos nas membranas 

(periféricos)
61

 que aumentam a temperatura na fase de transição, mas também podem 

interferir na movimentação de troca (entrada de crioprotetor e saída de água da célula). 

A utilização de temperatura controlada (37°C) durante o tempo de desidratação 

foi testada com a finalidade de manter a temperatura dos embriões estável, uma vez que os 

embriões PIV são caracterizados pelo aumento da sensibilidade ao resfriamento e ao choque 

térmico, assim como para melhorar as trocas de substâncias, melhorando a fluidez de 

membrana, já que as propriedades físico-químicas da membrana apresentam influência direta 

na fluidez, permeabilidade e comportamento da fase térmica da membrana 
1,62

. 

Quando avaliou-se a criotolerância de embriões PIV submetidos ao congelamento 

lento observou-se que a taxa de re-expansão (2 horas) foi maior (P <0,05) no tratamento LC 

em 49,7% e 84,9% em relação ao controle clássico e modificado, respectivamente, e 76,9% 

em relacão ao FORSK. Do total de embriões degenerados em LC foi observada uma 

diminuição (P < 0,05) em 64,7% em relação ao Controle Clássico. A diminuição no número 

de células apoptóticas e o maior potencial de re-expansão e eclosão nos embriões tratados 

com LC e criopreservados por congelamento lento modificado pode ser associada à produção 

de antioxidantes, além da diminuição de conteúdo lipídico. O efeito protetor da L-carnitina 

ocorre preferencialmente em torno das mitocôndrias 
63

; a LC é capaz de estabilizar as 

membranas mitocondriais e aumentar o fornecimento de energia para a organela, protegendo a 

célula da apoptose 
57

. 

A taxa de eclosão observada em 24 horas foi superior (P <0,05) no tratamento LC 

em 61,4% e 73,2% em relação ao controle clássico e modificado, respectivamente, e 83,5% 

em relacão ao FORSK, e a taxa de eclosão em 48 horas também foi maior para LC (P <0,05) 

em 47,7% e 47,3% em relação ao controle clássico e modificado, respectivamente, e 45,9% 

em relacão ao FORSK. As taxas de eclosão que não diferiram (P ˃0,05) para os embriões 

vitrificados pelo sistema Cryotop, independente do tratamento, foram diferentes quando os 

embriões foram submetidos ao congelamento lento modificado, sendo que para o tratamento 

LC as taxas de eclosão foram maiores em relação ao FORSK e Controle, as quais foram 

semelhantes, a exemplo de resultados previamente relatados para o congelamento lento 

clássico de embriões bovinos produzidos in vitro
35

. Este aumento no potencial de 

desenvolvimento e eclosão pode ser devido aos efeitos antioxidantes da LC 
41,51

. A adição de 
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L-carnitina reduz as EROS 
38,45,64

 e aumenta as concentrações de GSH e em embriões 

15,20,38,49,55,65
. Também pode estar associado aos efeitos na zona pelúcida já que embriões 

tratados com LC apresentam ZP significativamente mais fina 
41

. Sprícigo et al. 
59

 também 

encontraram maior eclodibilidade para ovócitos tratados com LC antes da  vitrificação. 

O número total de células não diferiu entre os tratamentos (P˃0,05), no entanto os 

embriões tratados com LC e FORSK apresentaram um número de células apoptóticas, 53,7% 

e 37,0%, respectivamente, menores em relação ao Controle. Apesar do aumento na taxa de 

produção in vitro e incremento na criotolerância dos embriões tratados com LC não foi 

observado aumento no número total de células, em concordância com outros estudos, 
15,43,55

. 

Alguns autores, no entanto, observaram o efeito positivo no número de células da MCI e NTC 

em embriões de camundongos 
37,41,45

. Essa diferença no NTC também não foi encontrada em 

estudos utilizando Forskolin em embriões suínos produzidos in vitro
33

, suínos produzidos in 

vivo 
32

, ou em embriões bovinos PIV 
30

.  

5 CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir que a suplementação com os delipidadores químicos Forskolin e 

L-carnitina é efetiva na redução do conteúdo intracitoplasmático de lipídeos. A adição de 

0,6mg/mL de L-carnitina ao meio de cultivo eleva a taxa de produção in vitro de embriões 

bovinos, tornando-os mais tolerantes às injurias causadas pela criopreservação pelo método de 

congelamento lento. 
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CAPÍTULO 4 - CONSIDERAÇÕE FINAIS 

 

O doutorado é mais que uma realização profissional, é a realização de um sonho, 

muitas vezes escutamos que este é um caminho árduo, mas só quem passa por isso sabe o que 

realmente custa.  

No primeiro ensaio testando o melhor momento para adicionar a L-carnitina ao 

cultivo fomos surpreendidos pelos resultados, principalmente pela qualidade dos embriões 

após o tratamento. Isso foi positivo, pois confirmou nossa expectativa e possibilitou a 

continuação do estudo e um segundo ensaio foi realizado. 

O segundo ensaio foi realizado na expectativa de estabelecer um protocolo que 

permitisse a transferência direta de embriões PIV criopreservados. De fato a utilização dos 

delipidadores Forskolin e L-carnitina foi efetivo na delipidação, mas a L-carnitina se mostrou 

mais efetiva principalmente no congelamento lento em palhetas de 0,25 mL. Antes de optar 

pelo congelamento lento testamos várias metodologias de vitrificação e congelamentos 

rápidos em palhetas, mas todos com resultados abaixo do que estávamos buscando. Após 

alguns ensaios com o protocolo clássico foram realizados alguns ajustes na metodologia o 

qual se mostrou positivo e melhorou as taxas de sobrevivência após criopreservação. A estas 

modificações denominamos “protocolo de congelamento lento modificado”. O próximo passo 

necessário neste estudo são análises de expressão gênica que vão ajudar a entender e 

responder algunas dúvidas que ainda temos, assim como realizar as transferências destes 

embriões para receptoras e confirmar a efetividade da nossa proposta nas taxas de gestação. 

O desenvolvimento de todos os experimentos foi um grande desafio, como toda a 

pesquisa no Brasil. Mas quando coloco na balança, acredito que foi muito positivo, 

principalmente pelos resultados obtidos nas pesquisas. Os resultados abrem muitas 

perspectivas, principalmente na questão da aplicabilidade a campo, e tudo isso em um curto 

espaço de tempo. 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B – CLASSIFICAÇÃO DE EMBRIÕES BOVINOS PRODUZIDOS IN VIVO 

DE ACORDO COM O ESTÁDIO DE DESENVOLVIMENTO 

 

Fonte: Sociedade Internacional de Transferência de Embriões (IETS) 

 

 


