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RESUMO 
 

 

 



 

MIRANDA-FURTADO, CL. Estudo das Regiões Controladoras de Imprinting 1 e 2 em 
oócitos, embriões e placentas de primeiro trimestre, 2012. 103p. Tese (Doutorado) - 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 
 
 
O imprinting genômico é um processo epigenético essencial para o desenvolvimento normal 
de mamíferos com placenta e refere-se à expressão gênica alelo-específica, de acordo com 
a origem parental. A expressão dos genes marcados por imprinting é controlada por regiões 
diferencialmente metiladas (DMRs), situadas em regiões controladoras de imprinting (ICRs). 
O cromossomo 29 de Bos taurus possui dois domínios cromossômicos semelhantes à 
região 11p15.5 de humanos, que são denominados KvDMR1 (na ICR2) e H19DMR (na 
ICR1). Essas ICRs controlam um cluster de genes importantes para o crescimento e 
desenvolvimento, sendo a KvDMR1 metilada no alelo materno e a e H19DMR metilada no 
alelo paterno. No presente trabalho, foi verificado o padrão de metilação da KvDMR1 e da 
H19DMR em oócitos não maturados (Vg) e maturados in vitro (MII) e nos blastocistos inicial 
(Bi) e expandido (Bx) bovinos e em placentas bovinas e humanas de primeiro trimestre. 
Foram coletados oócitos e embriões pré-implantação no estágio de blastocisto produzidos 
pela técnica de Fertilização in vitro. Também foram coletados o tecido placentário e de um 
feto bovino de 49 dias e de uma placenta humana, com idade gestacional de 12 semanas. O 
DNA genômico foi extraído e modificado com bissulfito de sódio. O padrão de metilação das 
regiões KvDMR1 e H19DMR foi verificado por meio de clonagem e seqüenciamento do DNA 
modificado com bissulfito de sódio. Para as análises de expressão gênica nos oócitos e 
blastocistos, foi realizada a extração do RNA e em seguida o cDNA foi produzido para a 
quantificação relativa da expressão gênica por meio da técnica de PCR em tempo real. Os 
resultados de metilação para a amostra controle de espermatozóide apresentaram um perfil 
hipometilado para a KvDMR1 e hipermetilado para a H19DMR. Os oócitos Vg e MII 
mostraram um perfil hipermetilado para a KvDMR1 e nos Bi e Bx foi observado um perfil 
hipermetilado e hipometilado, respectivamente. Para a H19DMR, foi observado um perfil 
hipermetilado para as amostras Vg e MII, sendo que para os Bi foi observado um perfil 
hipometilado e, para os Bx, um perfil monoalélico de expressão. A expressão dos genes 
LIT1 e IGF2 foi relativamente baixa nas amostras analisadas, sendo que o gene LIT1 foi 
expresso nos mesmos níveis para todas as amostras e o IGF2 não foi expresso nos Bi e Bx. 
Os oócitos MII apresentaram altos níveis de expressão do IGF2 quando comparados com os 
oócitos Vg. Nas placentas precoces de bovinos, a porcentagem de metilação para a 
KvDMR1 variou entre os cotilédones de 39,6%. e 88,9%. A porcentagem de metilação para 
a H19DMR nos cotilédones variou entre 35,0% e 57,0% , sendo que apenas uma amostra 
apresentava-se completamente demetilada para esta ICR. Nas análises das vilosidades 
humanas, foi observado um perfil hipermetilado em todas as amostras analisadas, em que 
as porcentagens de metilação para a KvDMR1 e H19DMR variaram entre 84,4% e 97,9%. 
Os resultados mostram um perfil alterado de metilação nos oóctios MII para as duas regiões 
analisadas, e uma alteração nas amostras de oócitos Vg para a H19DMR. Para os 
blastocistos, o esperado seria um perfil monoalélico para as duas regiões, no entanto, esse 
resultado só foi encontrado para os Bx na H19DMR. Em bovinos, as DMRs apresentaram 
um funcionamento antagônico, enquanto a KvDMR1 tende a uma hipermetilação a H19DMR 
tende a uma hipometilação. O resultado das análises comparativas das placentas bovina e 
humana não sugerem uma relação do padrão de metilação dessas regiões entre essas duas 
espécies, no entanto, servem de base para o conhecimento do imprinting na placenta. Os 
estudos nos oócitos e blastocistos realizados representam um passo inicial na investigação 
da influencia das tecnologias de reprodução assistida no desenvolvimento embrionário, 
sendo o primeiro relato do funcionamento dessas DMRs nas amostras de oócitos e 
embriões pré-implantação bovinos. 
 
 
Palavras-chave: Imprinting genômico; Metilação; Expressão Gênica; Fertilização in vitro; 
Placenta de primeiro trimestre; Embrião; Oócito. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

 



 

MIRANDA-FURTADO, CL. Imprinting Control Regions 1 and 2 in oocytes, embryos and 
early placenta. 2012. 103p. Ph.D. Thesis - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo. 

 
 

Genomic imprinting is an epigenetic process that plays an essential role in the development 
of placental mammals with a parent-of-origin-specific manner of gene expression, in which 
only one allele is expressed. The imprinted gene expression is controlled by differentially 
methylated regions (DMRs), located in imprinting control regions (ICRs). In Bos Taurus, 
chromosome 29 presents two imprinted domains similar to human 11p15.5 region which are 
named KDMR1 (in the ICR2) and H19DMR (in the ICR1). Several genes that play an 
essential role in growth and development are under the control of the ICRs, in which the 
KvDMR1 is methylated on the maternal allele and the H19DMR is methylated on the paternal 
allele. In this study, the DNA methylation status of the KvDMR1 and H19DMR was verified in 
bovine non-matured germinative vesicle (GV) in vitro matured (MII) oocytes, as well in early 
(EA) and expanded (EX) blastocysts, and in bovine and human early placenta. The oocytes 
and blastocysts were collected after in vitro fertilization (IVF) techniques. Tissues from 
bovine placenta and fetus with 49 days of gestational age and human placenta with 12 
weeks of gestational age were also collected. The DNA was extracted and modified by 
sodium bisulfite. The methylation pattern of KvDMR1 e H19DMR was verified by cloning and 
bisulfite sequencing. RNA extraction and cDNA synthesis for the relative quantification of 
gene expression by real time PCR were performed for oocytes and blastocysts. The 
methylation profile for the control sample of sperm was hypomethylated for KvDMR1 and 
hypermethylated for H19DMR. The GV and MII oocytes showed a hypermethylated pattern 
for KvDMR1 and in the EA and EX was hypermethylated and hypomethylated, respectively. 
The H19DMR displayed a hypermethylated pattern for GV and MII oocytes. For EA was 
observed a hypomethylated profile and EX presented a monoallelic expression. The LIT1 
and IGF2 gene expression were low for all samples, however the LIT1 had the same level of 
expression in all samples while the IGF2 was not expressed in EA and EX. The MII oocytes 
showed high levels of IGF2 gene expression when compared with GV oocytes. The 
methylation levels for KvDMR1 in bovine early placenta varied between the cotyledons 
(39,6% and 88,9%). The percentage of methylation for H19DMR in cotyledons varied 
between 57.0% to 35.0%. Only one sample was not methylated for this ICR1. In human 
villous, a hypermethylated profile was observed for all samples, and the percentage of 
methylation for KvDMR1 and H19DMR varied between 84.4% e 97.9%. The results show an 
altered methylation profile in MII oocytes for two analysed regions and an alteration of 
H19DMR in GV oocytes. The expected for blastocysts was a monoallelic profile for KvDMR1 
and H19DMR, however these results were observed only in EX for H19DMR. In bovine, the 
methylation levels of KvDMR1 and H19DMR seems to work antagonistically. While the 
KvDMR1 tended to hypermethylation, the ICR1 tended to a hypomethylation. The 
comparative analysis of bovine and human early placentas does not suggest a relationship 
between the methylation patterns of these regions in these two species. However, these 
studies provide the basis for the understanding of imprinting in the placenta. The study in 
oocytes and blastocysts represent an initial investigation in understanding how the assisted 
reproductive technologies affect the embryo growth and development, and this is the first 
report on the methylation patterns of KvDMR1 and H19DMR in bovine oocytes and 
blastocysts. 

 
 

Key-words: Genomic Imprinting; Methylation; Gene expression; In vitro fertilization; Early 
placenta; Embryo; Oocyte. 
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I. INTRODUÇÃO 
 

As marcas epigenéticas são essenciais para o crescimento e desenvolvimento 

normal em mamíferos. O imprinting (marcação) genômico, modelo de processo epigenético, 

corresponde à expressão gênica alelo-específica dependendo da sua origem parental, 

sendo que esse estado monoalélico de expressão aumenta a susceptibilidade de mutações 

e epimutações, ao mesmo tempo em que permite um controle mais preciso da dosagem 

gênica para os principais reguladores do crescimento (Wagschal e Feil, 2006; Fowden et al., 

2011). 

Os genes marcados epigeneticamente desempenham um importante papel durante o 

crescimento e desenvolvimento embrionário, na diferenciação placentária e em processos 

neurocomportamentais (Reik et al., 2001), sendo que a perda de imprinting ou a expressão 

bialélica desses genes está associada a diversas doenças em humanos, incluindo 

anomalias neurogenéticas e de desenvolvimento, como as síndromes de Beckwith-

Wiedemann (SBW) (Horike et al., 2000), Silver-Russell (Eggermann et al., 2006), Prader–

Willi e Angelman (Buiting, 2010). Devido ao importante papel desses genes em vias 

relacionadas ao crescimento, mudanças no seu padrão de metilação levam ao aparecimento 

de diversos tipos de tumores (Murphy e Jirtle, 2003; Das et al., 2009).  

Em bovinos, alterações no padrão de metilação dos genes marcados estão 

relacionadas à fisiopatologia da síndrome do bezerro grande (LOS, do inglês, Large 

Offspring Syndrome) em ruminantes produzidos pelas tecnologias de reprodução assistida e 

transferência nuclear. Dentre as características mais marcantes dessa síndrome encontram-

se o aumento de peso ao nascimento e a placentomegalia (Young et al., 1998; Constant et 

al., 2006), fenótipo semelhante ao encontrado na SBW em humanos. 

Além das similaridades fenotípicas dessas síndromes, a utilização do modelo animal 

bovino para estudos em humanos pode ser uma alternativa às pesquisas científicas 

envolvendo problemas éticos que impossibilitam o uso de material humano, como em 

estudos relacionados ao desenvolvimento embrionário e placentação. Ainda, no que diz 

respeito ao desenvolvimento embrionário pré-implantacional, o modelo bovino possui 

semelhanças ao de humanos quanto ao tamanho do genoma, ao padrão de migração dos 

microtúbulos durante a fertilização, tempo de ativação do genoma, necessidades 

metabólicas, interações com o meio de cultura e duração do desenvolvimento pré-

implantacional (Wrenzycki et al., 2005). 
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1.1. Epigenética: mecanismos 
 
A informação genética de uma célula diferenciada, na maioria dos casos, é a mesma 

proveniente do zigoto da qual é descendente. Apesar das células somáticas de um indivíduo 

serem geneticamente homogêneas, o que confere diferenças estruturais e funcionais é um 

programa diferencial de expressão gênica que tem inicio durante o desenvolvimento 

embrionário e permanece nas sucessivas mitoses. Essas diferenças são basicamente 

devido aos mecanismos epigenéticos de controle da expressão gênica que conferem a cada 

célula um fenótipo característico (Bird, 2002; Jaenisch e Bird, 2003). 

O termo epigenética foi pela primeira vez utilizado por Conrad Waddington (1942) em 

estudos sobre a “canalização” do desenvolvimento, no qual o genótipo de um organismo 

responde ao ambiente de uma forma coordenada, em uma interação genótipo-genótipo e 

genótipo-ambiente, sendo que essa resposta pode ser fixada independente de efeitos 

mutacionais. Atualmente, epigenética pode ser definida como alterações estáveis na função 

gênica que não são explicadas por mudanças na seqüência do DNA. Os mecanismos 

epigenéticos atuam modificando a estrutura da cromatina e/ou de um determinado domínio 

cromossômico permitindo a ativação de alguns genes e o silenciamento de outros 
(Waddington, 1942; Haig, 2004). 

Dentre os mecanismos epigenéticos de controle da expressão gênica, as 

modificações de histonas alteram a estrutura da cromatina pela adição de grupos químicos 

às caudas dessas proteínas que formam o nucleossomo. Essas modificações podem ser do 

tipo fosforilação, ubiquitinação e, principalmente, a metilação e acetilação, sendo que essas 

últimas ocorrem geralmente próximas à regiões promotoras e enhancers. Essas 

modificações geram um “código de histonas” que possui importante papel na modulação da 

transcrição, bem como no crescimento e diferenciação celular (Reik et al., 2003; Wang et al., 

2009). Mais recentemente, a atuação de RNAs não codificadores (ncRNAs) têm sido 

incluída dentre os mecanismos epigenéticos, ativando ou silenciando genes em um 

determinado domínio cromossômico (como os longos ncRNAs KCNQ1OT1 e AIR) ou pela 

modulação da estrutura da cromatina como o ncRNA XIST (Mohammad et al., 2009) . 

A metilação do DNA é o mecanismo epigenético mais estudado atualmente e 

consiste na ligação covalente de um radical metil ao carbono 5 de citosinas num contexto de 

um dinucleotídeo Citosina-fosfato-Guanina (CpG) resultando na conversão de citosina para 

5-metilcitosina na seqüência de DNA (Geiman e Muegge, 2010). Esse processo geralmente 

leva a um silenciamento gênico ou redução da sua atividade (Kiefer, 2007; Kurihara et al., 

2008) e em mamíferos é catalisado por enzimas com ação demetilase conhecidas como 

DNA citosina-5-metiltransferases (Dnmts) (Figura 1). As Dnmts mantêm e reestabelecem a 

metilação do DNA, sendo que a Dnmt1 é responsável pela manutenção do padrão de 
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metilação na replicação e em sua ausência ocorre a demetilação passiva. A metilação de 

novo é realizada, principalmente, pelas enzimas Dnmt 3a e 3b (Bestor, 2000).  
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Figura 1: Reação de metilação do DNA. O radical metil é adicionado ao carbono 5 da citosina sob a 
ação da enzima DNA metiltransferase que utiliza como co-fator a S-Adenosil Metionina (SAM) como 
doadora do grupamento metil, sendo liberado o composto S-Adenosil Homocisteína (SAH).  

 

A metilação do DNA, em conjunto com os demais mecanismos epigenéticos, é 

essencial para o desenvolvimento normal de um indivíduo, possuindo um papel fundamental 

nos processos epigenéticos que incluem a inativação do cromossomo X, onde um dos 

cromossomos X das células femininas é inativado como compensação de dose para os 

genes ligados ao X, e no controle dos genes que sofrem o imprinting genômico, os quais 

são expressos dependendo da sua origem parental (Vassena et al., 2005). Além disso, a 

metilação do DNA auxilia na manutenção da estabilidade genômica, atuando no 

silenciamento de retrotransposons (Geiman e Muegge, 2010). 

 

 

1.2. Imprinting genômico e Regiões Controladoras de Imprinting  
 

O imprinting genômico é um processo epigenético característico de mamíferos 

placentários, em que apenas um membro de um par alélico é expresso dependendo da sua 

origem parental (Paoloni-Giacobino, 2006). A primeira evidência do imprinting genômico foi 

descrita por Surani et al. (1984) em experimentos com camundongos partenogenéticos, os 

quais apresentam uma falha no desenvolvimento a termo que não estaria relacionada com 

genótipo anormal dos genes ativados mas sim a uma situação citoplasmática anormal.  
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Para provar esta hipótese, foram produzidos embriões partenogenéticos materno, 

contendo somente os dois pró-núcleos femininos (ginogenético), e partenogenético paterno, 

contendo somente pró-núcleos masculinos (androgenético). Neste estudo, foi observado que os 

embriões androgenéticos que chegavam ao final da gestação apresentavam desenvolvimento 

atrasado em comparação com o tecido extra-embrionário (placenta). Por outro lado, nos 

embriões ginogenéticos o tecido extraembrionário, responsável por dar suporte ao crescimento, 

apresenta um desenvolvimento incompleto e o embrião morre logo após a implantação. Esses 

resultados sugeriram que o imprinting do genoma ocorre durante a gametogênese, sendo que 

ambos os genomas materno e paterno são essenciais para o desenvolvimento normal de um 

indivíduo, incluindo os tecidos extraembrionários (Surani et al., 1984). 

Cerca de 90 genes parecem sofrer imprinting em mamíferos (Ideraabdullah et al., 

2008) sendo que o padrão de imprinting e a expressão dos genes marcados são espaço e 

tempo específicos e, em sua maioria, apresentam-se conservado entre humanos, alguns 

mamíferos e marsupiais. Uma importante característica desses genes é que geralmente eles 

são encontrados em clusters e estão espalhados por todo o genoma, facilitando a regulação 

da expressão gênica em um determinado domínio cromossômico (Reik et al., 2001; 

Ideraabdullah et al., 2008). Esse controle da expressão dos genes marcados é realizado por 

um ou vários elementos de DNA que operam em cis e são denominados Regiões 

Controladoras de Imprinting (ou ICRs, do inglês, Imprinting Controlling Regions). Essas 

regiões são diferencialmente metiladas (DMR, do inglês, Differentially Methylated Regions) 

entre os dois alelos dependendo da origem parental da qual é herdada, sendo que o seu 

estabelecimento ocorre durante o desenvolvimento da linhagem germinativa (Reik et al., 

2001; Morgan et al., 2005; Ideraabdullah et al., 2008).  

A SBW é caracterizada por hipercrescimento pré e pós-natal, está associada à 

malformações congênitas e predisposição a tumores. Dentre as causas moleculares dessa 

síndrome encontram-se as alterações de imprinting em dois domínios cromossômicos 

denominados ICR1 (onde se encontra a H19DMR) e ICR2 (com a KvDMR1), localizados na 

região 11p15 em humanos (Engemann et al., 2000; Cohen, 2005; Beatty et al., 2006). Essas 

regiões são controlam um cluster de genes importantes ao crescimento e desenvolvimento 

embrionário, e, em Bos taurus, domínios semelhantes a estas ICRs foram identificados no 

cromossomo 29 (Hori et al., 2010), que poderiam estar envolvidas com a LOS, que possui 

alterações fenotípicas de crescimento semelhante às da SBW. 

A H19DMR está localizada na porção telomérica do cromossomo 11, a 2kb upstream 

do promotor do gene H19 (do inglês, Imprinted Maternally Expressed Transcript) e controla o 

imprinting deste gene e do IGF2 (do inglês, Insulin-Like Growth Factor 2). O gene H19 

expressa maternalmente um longo RNA não codificador que possui propriedades de 

repressão do crescimento, enquanto que o IGF2, cuja expressão é paterna, codifica para um 



Introdução  |  26 

fator de crescimento semelhante à insulina que estimula a progressão do ciclo celular. 

Ambos os genes são expressos durante o desenvolvimento embrionário sendo regulados 

negativamente no período pós-natal na maioria dos tecidos de camundongos e humanos  

(Ideraabdullah et al., 2008). Em bovinos, o IGF2 possui expressão paterna semelhante a 

humanos e camundongos (Curchoe et al., 2005; Lin et al., 2008) 

A H19DMR é preferencialmente metilada no alelo paterno, sendo assim metilada no 

espermatozóide. Essa metilação, inativa o promotor do gene H19 e, consequentemente, 

impede a expressão desse gene no alelo paterno, sendo expresso maternalmente, 

facilitando a expressão paterna do gene IGF2 (Leighton et al., 1995). No entanto, o 

mecanismo de silenciamento ou ativação dos genes H19/IGF2 está relacionado, ainda, a 

uma competição por enhancer, determinada pelos níveis de metilação da ICR1 que possui 

propriedades de bloquear a ação de enhancers pela ligação de um insulador (Tilghman, 

1999).  

A H19DMR possui vários sítios de ligação à proteína insuladora CTCF (fator de 

ligação CCCTC) que atua restringindo a ação de enhancers nos seus promotores 

relacionados (Kim et al., 2007). A metilação no alelo paterno impede a ligação da proteína 

CTCF permitindo que enhancers downstream ao gene IFG2 possam atuar no seu promotor, 

promovendo a expressão deste gene. Inversamente, no alelo materno, a ausência de 

metilação permite a ligação do CTCF bloqueando a ação dos enhancers no promotor do 

IGF2 e permitindo que estes venham a atuar na expressão do gene H19 (Figura 2) (Bell e 

Felsenfeld, 2000; Edwards e Ferguson-Smith, 2007). 

 

CTCF

Materno

Paterno

IGF2 H19 EnhancerDMR

Silenciado

Expresso  

Figura 2: Esquema de metilação da H19DMR. A metilação no alelo paterno (círculos fechados) 
impede a ligação do insulador CTCF, facilitando a atuação dos enhancers no promotor do IGF2 
promovendo a sua expressão. No alelo materno, a ICR1 não está metilada (circulos abertos), 
permitindo a ligação do CTCF bloqueando a atuação dos enhancers no IGF2, que promoverão a 
expressão do H19. 
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A segunda região controladora de imprinting (KvDMR1) está localizada na porção 

centromérica do cromossomo 11, mais precisamente, no íntron 10 do gene Canal de 

Potássio Voltagem Dependente (KvLQT1, do inglês, Potassium Voltage-Gated Channel) 

onde o alelo materno é metilado (Figura 3). Essa região controla o imprinting de vários 

genes, dentre eles o gene que codifica uma cinase dependente de ciclina, CDKN1C (do 

inglês, Ciclina-Dependent Kinase Inhibitor 1C ou p57kip2), que em contraste ao IGF2, 

possui expressão materna e controla negativamente o ciclo celular e crescimento, podendo 

também atuar como supressor tumoral (Fitzpatrick et al., 2007; Ager et al., 2008). Nessa 

região está localizado ainda o promotor do gene que codifica um transcrito antisense ao 

gene KvLQT1 (ou KCNQ1) denominado KCNQ1OT1 (do inglês, KCNQ1 overlap trasncript 

1,) conhecido também como LIT1 (do inglês, Long intronic transcript 1) cuja expressão é 

paterna, podendo atuar como um oncogene, semelhantemente ao IGF2, quando sua 

expressão está alterada (Mitsuya et al., 1999; Horike et al., 2000). Segundo Arima et al 

(2005) o gene LIT1 controla negativamente a expressão do gene CDKCN1 em cis. 

 

Materno

Paterno

CDKN1C

KCNQ1

KCNQ1

KCNQ1OT1

KCNQ1OT1

Silenciado

Expresso

DMR  

Figura 3: Esquema de metilação da KvDMR1. A metilação materna (círculos fechados) no intron 10 
do gene KCNQ1OT1 (LIT1) impede a expressão desse gene, enquanto que os genes, CDKN1C e 
KCNQ1 são maternalmente expressos. O alelo paterno do gene LIT1 não está metilado (círculos 
abertos), sendo paternalmente expresso, enquanto que os genes CDKN1C e KCNQ1 são silenciados. 

 

O crescimento fetal é afetado pelos genes marcados epigeneticamente de maneira 

antagônica, na qual os genes paternalmente expressos promovem o crescimento celular e 

fetal, enquanto que os genes expressos maternalmente tentam suprimir esse crescimento, 

proporcionando o balanço gênico ideal para o desenvolvimento embrionário na expressão 

haplóide desses genes. (Jirtle e Weidman, 2007).   
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1.3. Reprogramação genômica em mamíferos 
 

No desenvolvimento de um organismo multicelular, cada célula e tecido possui um 

programa diferencial de expressão gênica regulado pelas modificações epigenéticas que se 

reflete em um fenótipo diferenciado para cada tipo celular que é mantido após a 

diferenciação. No entanto, durante o desenvolvimento e em situações de doenças, alguns 

tipos celulares passam por uma reprogramação epigenética, envolvendo o apagamento de 

algumas marcas e o estabelecimento e manutenção de novas assinaturas epigenéticas 

(Morgan et al., 2005). 

A reprogramação epigenética ocorre em duas etapas da vida do indivíduo, durante o 

desenvolvimento da célula germinativa e no período pré-implantacional. O primeiro evento 

de reprogramação ocorre nas células germinativas primordiais (CGPs) masculinas e 

femininas, as quais possuem altos níveis de metilação quando comparadas com as células 

somáticas. Durante a migração das CGPs para a crista gonadal, as marcas epigenéticas 

parentais são apagadas, ocorrendo a demetilação global do genoma e, posteriormente, no 

período de maturação dos gametas, essas marcas são restabelecidas por um processo 

denominado metilação de novo (Morgan et al., 2005). 

O restabelecimento das marcas de metilação parece ocorrer mais cedo nas células 

germinativas (CG) masculinas, no estágio de pró-espermatogônia, precedendo a reentrada 

das células na mitose e, posteriormente, meiose (Figura 4a). Diferentemente, a metilação de 

novo das CGs femininas ocorre após o nascimento, durante o crescimento dos oócitos, 

sendo que em algumas DMRs germinativas o estabelecimento do imprinting materno ocorre 

mais cedo ainda, durante o estágio de vesícula germinativa (Vg), sendo que outras são 

completadas no oócito em metáfase II (Monk et al., 1987; Reik et al., 2001; Lucifero et al., 

2004).  

Um segundo evento de reprogramação ocorre durante a embriogênese, em que o 

genoma materno e paterno do zigoto totipotente sofre um apagamento das marcas 

epigenéticas parentais e um estabelecimento das marcas embrionárias para conferir o 

padrão de expressão gênica normal no desenvolvimento do embrião pré-implantação 

(Figura 4b) (Corry et al., 2009). Durante esse processo de demetilação global do genoma, a 

marcação parental de imprinting genômico das DMRs germinativas adquirida na 

gametogênese é geralmente protegida da reprogramação genômica que ocorre no período 

pré-implantacional, como observado na DMR do gene H19 que escapa dos eventos de 

demetilação (Reik et al., 2001; Surani, 2001; Morgan et al., 2005).. 
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Figura 4: Reprogramação epigenética em camundongos. a) Reprogramação nas células 
germinativas. As CGPs são altamente metiladas e durante o início do desenvolvimento elas são 
gradualmente demetiladas. Nas CGs masculinas, a remetilação inicia no estágio de 
proespermatogônia e, nas CGs femininas, durante o crescimento dos oócitos. b) Reprogramação no 
embrião pré-implantação. O genoma paterno (azul) é demetilado por um mecanismo ativo logo após a 
fertilização e o genoma materno (rosa) é demetilado por um mecanismo passivo que depende da 
replicação do DNA. Ambos os genomas são remetilados por volta do período da implantação 
embrionária em diferentes proporções nas linhagens embrionária (EM) e extraembrionária (EX). A 
metilação dos genes que sofrem imprinting e de algumas sequências repetitivas (linha tracejada) não 
são removidas e os genes que não são metilados (linha tracejada) permanecem sem metilação (Reik 
et al., 2001) 

 

Alguns estudos mostram que a reprogramação global do genoma é conservada em 

mamíferos eutérios, incluindo humanos, camundongos e bovinos (Dean et al., 2001). A 

reprogramação durante o desenvolvimento embrionário pode ocorrer de maneira passiva, 

quando a metilação não é mantida após a replicação, ou ativamente, quando a manutenção 

da metilação é requerida para garantir sua propagação após a replicação. Em 

camundongos, o mecanismo ativo parece ocorrer no genoma paterno, com a demetilação 

do pró-núcleo masculino logo após a fertilização (aproximadamente 4 horas). Por outro lado, 

no pró-núcleo materno a maior onda de demetilação se dá durante o desenvolvimento do 
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embrião pré-implantação, sugerindo uma demetilação passiva (Mayer et al., 2000; Trasler, 

2006). Em bovinos, no entanto, a demetilação passiva ocorre no estágio de 2 a 4 células e 

um evento de metilação de novo ocorre no estágio de 10 a 16 células, gerando altos níveis 

de metilação no trofoectoderma do blastocisto, o que não ocorre em camundongos, onde a 

metilação de novo é restrita à massa celular interna (MCI) do embrião (Dean et al., 2001). 

 

 

1.4. Produção de embriões bovinos in vitro e alterações epigenéticas 
 

Em bovinos, a produção in vitro de embriões (PIV) tem crescido muito nos últimos 

anos e tem sido utilizada, dentre outras finalidades, para pesquisas de base como na 

compreensão do desenvolvimento in vivo dessa espécie, no aprimoramento de tecnologias 

associadas, como a transferência nuclear e, ainda, como modelo para outras espécies, 

incluindo humanos. A PIV envolve várias etapas, dentre elas a maturação in vitro (MIV) e a 

fertilização in vitro (FIV) do oócito, bem como o cultivo in vitro (CIV) dos embriões até o 

estágio de blastocisto, em que o desenvolvimento embrionário pré-implantacional in vivo é 

simulado em microambientes que garantem o desenvolvimento in vitro  (Thompson, 1997). 

Apesar dos avanços na produção de embriões bovinos in vitro, com aprimoramento 

das técnicas utilizadas, este processo ainda é ineficiente, com cerca de 40% dos oócitos 

fertilizados chegando ao estágio de blastocisto, sendo que os que alcançam esse estágio 

geralmente estão comprometidos quanto à capacidade e competência. Os diferentes 

microambientes e a manipulação in vitro podem levar a sérios impactos sobre a fisiologia do 

desenvolvimento do embrião, visto que os embriões produzidos in vitro são relativamente 

inferiores aos produzidos in vivo com relação à morfologia, à criotolerância, ao metabolismo, 

ao perfil de expressão gênica e à taxa de prenhez pós-transferência (Farin et al., 2006; 

Lonergan e Fair, 2008). 

Outro fato importante que vai de encontro com à ineficiência dessas tecnologias, é 

que em bovinos são utilizados reprodutores superiores com a finalidade de aumentar o valor 

genético do rebanho (Galli e Lazzari, 2008), diferentemente do que ocorre em humanos, em 

que essas tecnologias são usadas como tratamento de infertilidade para casais que não 

podem conceber naturalmente. No entanto, estudos em humanos e animais têm 

documentado que as metodologias usadas para a PIV, como a FIV e a Injeção 

intracitoplasmática de espermatozóides (ou ICSI, do inglês, Intracytoplasmic Sperm 

Injection), tem causado anomalias de desenvolvimento e crescimento embrionário, mesmo 

que morfologicamente os embriões pareçam viáveis (Khosla et al., 2001).  

Bovinos produzidos in vitro e por transferência nuclear, apresentam com grande 

frequência anomalias de crescimento, que incluem, aumento de peso ao nascimento, 
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aumento do tamanho dos órgãos internos e do cordão umblical e, placentomegalia (Young 

et al., 1998). Esses fenótipos de hipercrescimento caracterizam LOS, que é observada em 

outros ruminantes (Young et al., 1998) e camundongos (Li et al., 1998) produzidos pelas 

tecnologias de reprodução assistida (TRAs). Esses fenótipos são semelhantes à SBW que 

ocorre com grande incidência entre crianças concebidas pelas TRAs (Maher et al., 2003; 

Paoloni-Giacobino, 2006; Gomes et al., 2007). 

A base molecular da LOS não está bem esclarecida, sendo que muitos estudos têm 

mostrado expressão aberrante dos genes que sofrem imprinting no fenótipo dessa 

síndrome. Young et al. (2001) mostraram redução do mRNA e da proteína do gene IGF2R 

(Receptor do gene IGF2) casado por uma perda da metilação materna da IGF2R DMR. 

Devido às semelhanças fenotípicas da LOS com a BWS em humanos, alguns estudos têm 

sugerido alterações de metilação das DMRs germinativas, H19DMR e KvDMR1, em 

especial, a hipometilação da KvDMR1 a qual foi observada em animais provenientes de FIV 

e de transferência nuclear (Couldrey e Lee, 2010; Hori et al., 2010).  

As causas associadas às síndromes de hipercrescimento, como a LOS, envolvem 

diversos fatores, dentre eles a manipulação e a qualidade dos gametas, os meios de cultivo, 

os fatores de crescimento presentes no soro fetal ou liberados dos sistemas de co-cultura de 

células, como as células da granulosa (Thompson, 1997). Outro fator importante é o 

desenvolvimento oocitário, já que durante a oogênese, o gameta feminino permanece na 

prófase I da meiose I (MI), no estágio de vesícula germinativa (Vg), por um longo período 

até o recrutamento pelos folículos antrais. A completa maturação nuclear é caracterizada 

por mudanças na cromatina que levam o oócito da prófase I para a metáfase II da meiose II 

(MII) preparando-o fisiologicamente para completar a segunda divisão celular após a 

fertilização (Marteil et al., 2009). A realização desses processos in vitro, bem como a 

hiperestimulação hormonal com altas doses de gonadotrofinas para indução da ovulação, 

podem alterar o imprinting de genes importantes ao desenvolvimento, tornando o embrião 

inviável (Niemitz e Feinberg, 2004). 

As metodologias da PIV são empregadas em momentos cruciais da vida do 

indivíduo, durante o crescimento e desenvolvimento embrionário e a maturação oocitária, 

onde ocorre o estabelecimento e a manutenção do imprinting nos eventos de 

reprogramação epigenética na gametogênese e no inicio do desenvolvimento embrionário, 

aumentando os riscos de erros de imprinting e diminuindo a viabilidade do embrião (Sato et 

al., 2007; Anckaert et al., 2009).  

Devido às semelhanças das síndromes de hipercrescimento em humanos e bovinos 

e a dificuldade de utilizar embriões humanos em pesquisas científicas, pelos problemas 

éticos enfrentados, os embriões bovinos são um excelente modelo experimental para 

estudos relacionados ao desenvolvimento (Wrenzycki et al., 2005). 
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1.5. Placenta e imprinting genômico 
 

A placenta é o primeiro órgão formado durante a gestação, é altamente 

especializado, e garante o crescimento e desenvolvimento normal do feto. Este órgão, é 

responsável por estabelecer uma interface vascular materno-fetal que garante a troca de 

nutrientes, gás e resíduos entre a mãe e o concepto (Rinkenberger et al., 1997; Gude et al., 

2004). Tendo em vista a comunicação estabelecida entre a mãe e o feto pela placenta, este 

órgão parece ser um dos sítios mais afetados pelas forças da teoria do conflito (Wood e 

Oakey, 2006). A hipótese do conflito diz respeito a um investimento parental desigual na 

prole, em que o genoma paterno evolutivamente tenta maximizar o uso das reservas 

maternas para o seu descendente durante a gestação, enquanto que o genoma materno 

limita o uso dessas reservas em uma única gestação (Wood e Oakey, 2006; Jirtle e 

Weidman, 2007). 

A manutenção do estado funcionalmente haplóide dos genes que sofrem imprinting é 

fundamental para o desenvolvimento normal do embrião e da placenta, estando diretamente 

relacionado com a transferência de nutrientes e a alocação das reservas materno-fetais 

(Fowden et al., 2011). A expressão alterada desses genes está relacionada a diversas 

doenças em humanos e animais que incluem alterações na morfologia e fisiologia da 

placenta. Dentre elas, as síndromes SBW, em humanos, e a LOS, em ruminantes e 

camundongos, além de alterações de crescimento no feto, apresenta morfologia alterada da 

placenta, onde é observado um aumento considerável do tamanho e peso deste órgão e, 

em bovinos, ainda é descrito uma redução no número de placentomas (Li et al., 1998; 

Young et al., 2001; Constant et al., 2006). Alguns estudos mostram que as alterações de 

imprinting podem contribuir para a patogenia de algumas complicações gestacionais como a 

restrição de crescimento intrauterino (Diplas et al., 2009), pré-eclâmpsia (Yu et al., 2009) e 

alterações pós natal como a obesidade (Tycko, 2006), doenças cardiovasculares e diabetes 

mellitus tipo 2 (Wadhwa et al., 2009). 

Apesar de a placentação variar de acordo com as espécies, diversos trabalhos 

sugerem que o padrão de imprinting é conservado entre as espécies de mamíferos 

placentários, em especial, primatas, roedores e ruminantes (Wagschal e Feil, 2006). No 

entanto, o mecanismo de controle e seu nível de metilação desses genes podem variar 

filogeneticamente (Bressan et al., 2009). O padrão de imprinting na placenta pode variar 

com relação a outros tecidos de um mesmo indivíduo, onde alguns genes são marcados 

especificamente na placenta, não sendo encontrado o mesmo padrão nos tecidos do 

embrião ou do indivíduo adulto (Wagschal e Feil, 2006). Além disso, a expressão dos genes 

marcados pode variar espacialmente e temporalmente na placenta (Coan et al., 2005). 
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Em camundongos, um vasto número de genes possui imprinting específico da 

placenta, o que não ocorre em humanos, onde a expressão bialélica é mais comum 

principalmente em placentas coletadas no primeiro trimestre (Pozharny et al., 2010). Monk 

et al. (2006) analisaram alguns genes ortólogos em camundongos e humanos os quais 

estavam sob o controle da KvDMR1. Os autores observaram diferenças na expressão de 

alguns genes, onde alguns tiveram expressão monoalélica materna em camundongos e em 

humanos apresentaram expressão bialélica, no tecido fetal e nas amostras de placenta de 

1º trimestre e a termo. Por outro lado, genes localizados centromericamente, como o 

CDKN1C, apresentaram padrão de expressão monoalélica tanto para camundongos quanto 

para humanos, em todos os tecidos analisados. 

A identificação do imprinting em diferentes espécies é necessária para o 

entendimento da evolução desse processo epigenético e para a compreensão dos 

mecanismos que levam a essa expressão alelo específica (Zaitoun e Khatib, 2008). A 

utilização do modelo bovino pode ser uma alternativa para estudos de imprinting em 

humanos, já que há evidências de vários genes cujo padrão de marcação é conservado 

entre essas duas espécies, inclusive na placenta, mesmo que esta apresente diferenças 

morfológicas e invasivas (Wagschal e Feil, 2006). Ainda, o período de gestação de humanos 

e bovinos é semelhante (em torno de nove meses) e a gestação geralmente é unifetal, em 

contraste com camundongos, onde a gestação é de múltiplos fetos, aumentando a 

competição intrauterina, o que pode explicar a manutenção do grande número de genes 

com imprinting específico da placenta como uma pressão evolutiva em camundongos (Monk 

et al., 2006).  
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II. OBJETIVOS 
 
 

2.1. Objetivo geral  
 
Estudo das ICRs 1 e 2 em oócitos, embriões e placentas precoces. 

 

 

2.2. Objetivos específicos 
 
Verificar o padrão de metilação da KvDMR1 e da H19DMR em oócitos bovinos 

maturados e não maturados in vitro; 

Verificar o padrão de metilação da KvDMR1 e da H19DMR em embriões nos 

estágios de blastocisto inicial e expandido bovinos obtidos por FIV; 

Verificar o padrão de expressão dos genes LIT1 e IGF2 em oócitos bovinos 

maturados e não maturados in vitro; 

Verificar o padrão de expressão dos genes LIT1 e IGF2 em embriões nos estágios 

de blastocisto inicial e expandido de bovinos obtidos por FIV; 

Comparar o padrão de metilação da KvDMR1 e H19DMR com a expressão dos 

genes LIT1 e IGF2 nos oócitos e embriões pré-implantação bovinos; 

Verificar o padrão de metilação da KvDMR1 e H19DMR em tecido embrionário e em 

cotilédones bovinos de gestação de 49 dias; 

Verificar o padrão de metilação da KvDMR1 e H19DMR em tecido placentário 

humano com idade gestacional de 12 semanas; 

Comparar o padrão de metilação das regiões KvDMR1 e H19DMR em placentas  

bovinas e humanas de primeiro trimestre. 
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III.  CASUÍSTICA, MATERIAL E MÉTODOS 
 

O presente trabalho possui dois focos de estudo incluindo as regiões controladoras 

de imprinting (ICRs) 1 e 2 de bovinos. Dentre eles, o perfil de metilação das ICRs foi 

verificado em óocitos e embriões pré-implantação bovino produzidos pela técnica de FIV. 

Uma segunda análise foi realizada em placentas precoces de bovinos e humanos do sexo 

masculino com semelhante idade gestacional. Para melhor compreensão, a metodologia 

encontra-se subdividida em dois tópicos de acordo com os diferentes estudos realizados. 

 

 

3.1. PADRÃO DE METILAÇÃO DA KvDMR1 E H19DMR E EXPRESSÃO GÊNICA 
DIFERENCIAL EM OÓCITOS E EMBRIÕES PRÉ-IMPLANTAÇÃO BOVINOS 

 
 

3.1.1. Animais 
 
As análises em oócitos e embriões pré-implantação bovinos foram realizados em 

duas etapas. Primeiramente, para conhecimento da técnica de fertilização in vitro (FIV) 

propriamente dita e do desenvolvimento embrionário pré-implantacional foi realizado um 

treinamento prático, onde a coleta de oócitos e a produção de embriões pré-implantação 

foram realizadas no Laboratório de Micromanipulação de Embriões (LMEM), no 

Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo (FMRP-USP).  

Os oócitos utilizados para as análises moleculares e para a FIV foram provenientes 

de fêmeas abatidas no matadouro de Barra Mansa, no município de Sertãozinho, SP, e as 

palhetas de sêmen foram concedidas pelo Programa de Melhoramento da Raça Nelore, da 

Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores (ANCP). Durante os experimentos de 

FIV, foram selecionados como oócitos no estágio de vesícula germinativa (Vg), logo após a 

coleta nos folículos, bem como oócitos após o processo de maturação in vitro (MIV). 

Durante o período pré-implantacional, foram selecionados os estágios de blastocisto inicial 

(Bi) e blastocisto expandido (Bx), sendo que todo material produzido foi utilizado para 

otimização das técnicas moleculares.  

Os experimentos foram também realizados em parte no laboratório da Profa. Dra. 

Susana M. Chuva de Sousa Lopes, do Departamento de Anatomia e Embriologia, do Centro 

Médico da Universidade de Leiden, Holanda. O material bovino holandês estudado (oócitos, 

espermatozóide e os blastocistos) foi concedido pelo Prof. Dr. Bernard A. J. Roelen, do 



Casuística, Material e Métodos  |  38 

Departamento de Saúde de Animais Domésticos da Faculdade de Medicina Veterinária da 

Universidade de Ultrecht, Holanda. 

 

 

3.1.2. Produção in vitro dos embriões: 
 

3.1.2.1. Segundo o protocolo do Laboratório de Micromanipulação de Embriões 
(LMEM), FMRP-USP 

 
3.1.2.1.1 Coleta e maturação in vitro dos complexos cumulus-oócito 

 

Para a maturação in vitro (MIV) dos complexos cumulus-oócitos (COCs), os ovários 

foram levados para o laboratório em solução salina (NaCl 0,9%) estéril, contendo penicilina 

(100 UI/ml) e estreptomicina (50 µg/ml), em recipiente térmico a 35°C. Em seguida, os 

oócitos foram lavados em nova solução salina (NaCl 0,9%) e foi realizada a coleta dos 

oócitos em folículos ovarianos de 2 a 8 mm de diâmetro, os quais foram aspirados com 

auxílio de seringa descartável acoplada a uma agulha de 18G. O líquido folicular foi 

depositado em uma placa de Petri para seleção dos COCs de grau 1 (Figura 5), que 

apresentam três ou mais camadas de células do cumulus compactas e citoplasma 

homogêneo sem granulações (Unceia, 1998). 

 

 

Figura 5: Complexo cumulus-oócito selecionados para maturação in vitro (LMEM). 

 

Após a seleção dos COCs, foram coletados os oócitos Vg onde as células do 

cumulus foram removidas dos com auxílio de aparelho vortex, seguidas de pipetagem com 

pipeta Pasteur de diâmetro estreito de aproximadamente 0,5 mm. Os oócitos Vg foram 
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lavados em tampão PBS (Phosphate buffer saline) 1X (NaCl 8,0 g/L; KCl 0,2 g/L, Na2HPO4 

1,44 g/L; KH2PO4 0,22 g/L e pH7,0) e estocadas a -80ºC em grupos de 25 oócitos na mesma 

solução.  

Os oócitos que seguiram para a MIV foram lavados duas vezes no meio de lavagem 

M199-HEPES (Gibco Laboratory, GrandIsland, NY, USA) suplementado com 0,2 mM de 

Piruvato (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA), 50 µg/ml de Gentamicina (Sigma 

Chemical Co., St. Louis, MO, USA) e 10% de Soro fetal bovino (SFB, Gibco Laboratory, 

GrandIsland, NY, USA). Em seguida, os oócitos foram lavados duas vezes no meio de 

maturação TCM199, suplementado com Piruvato (22 µg/ml), Gentamicina (50 µg/ml) e 10% 

de SFB, contendo ainda 0,5 µg/ml do Hormônio folículo estimulante (FSH, Folltropin®-V, 

Bioniche Canada), 50 µg/ml de Gonadotrofina coriônica humana (HCG, Chorulon® 5000UI, 

Intervet Internacional B.V., Holanda) e 1µg/ml de Estradiol (Sigma).  

Os complexos cumulus oócitos (COCs) foram maturados em gotas de 100 µl de meio 

de maturação cobertas com óleo mineral, contendo de 20 a 30 oócitos em cada gota. Os 

oócitos nas placas de maturação foram incubados a 38,7°C com 5% de CO2 e máxima 

umidade, durante 22-24h. Após a maturação, as células do cumulus sofreram um processo 

chamado de expansão e mucificação, formando uma matriz extracelular rica em ácido 

hialurônico (Zhuo e Kimata, 2001). Tais características dos COCs maturados podem ser 

observadas na figura 6. 

 

 

Figura 6: Oócitos MII após 22-24 horas de maturação (LMEM). 

 

Os oócitos após a (MII) foram coletados e as células do cumulus foram removidas 

com solução de hialuronidase (0,2%) (Hyaluronidase Type IV-S, Sigma) sob incubação por 

15 minutos e auxílio de pipeta Pasteur de calibre estreito. Os oócitos MII foram estocados 

em PBS 1X a -80ºC até a utilização. 
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3.1.2.1.2. Fertilização in vitro e cultivo dos embriões 
 
Para a FIV, as palhetas de sêmen dos touros foram descongeladas em banho-Maria 

a 35ºC e seu conteúdo foi colocado em um gradiente de Percoll (45 a 90%) (Sigma) 

preparado com meio de lavagem, para obtenção de espermatozóides móveis (capacitação 

espermática) e remoção do diluidor do sêmen e do plasma seminal. Após 30 minutos de 

centrifugação, foram retiradas duas amostras de 5 µl do pellet que foram diluídas uma em 

250 µl de água para contagem do número de espermatozóides em câmara de Neubauer. A 

outra alíquota do pellet foi diluída em 250 µl de meio de fecundação para avaliação da 

motilidade espermática. 

Após a capacitação espermática, o pellet de espermatozóides foi diluído em meio de 

fecundação [TALP suplementado com 10 µg/ml Heparina, 50 µg/ml piruvato, 50 µg/ml 

gentamicina, 6 mg/ml BSA (do inglês, Bovine serum albunin) com ausência de ácidos graxos 

e solução de PHE (2 µM de penicilina, 1 µM de hipotaurina e 0,25 µM de epinefrina)], para 

ajustar seu volume a uma concentração de aproximadamente 2x106 espermatozóides/ml. 

Após a diluição, 10 µl de espermatozóides foram adicionados a cada microgota da placa de 

fecundação e foram incubados a 38,7°C com 5% de CO2. Os oócitos MII foram lavados duas 

vezes em meio de fecundação, transferidos para as microgotas contendo os 

espermatozóides e submetidos à fecundação in vitro sob incubação a 38,7°C em ar com 5% 

de CO2 por 18 horas.  

Após 168 horas de inseminação, no sétimo dia de cultivo in vitro, os supostos zigotos 

foram lavados em 600 µl de meio de fecundação para remoção do excesso de células do 

cumulus por pipetagem e posteriormente foram lavados três vezes em meio de cultivo 

CR2aa (Rosenkrans e First, 1994). Os zigotos foram co-cultivados com camadas de células 

do cumulus em microgotas de 50 µl de meio CR2 cobertas com óleo mineral.  

No quarto dia de cultivo o excesso de células do cumulus foi removido e a taxa de 

clivagem dos embriões foi avaliada. Os embriões que apresentaram um aspecto de “amora”, 

correspondente ao estágio de 16 a 32 células, foram removidos da placa. 

No sétimo dia de cultivo pós FIV, foram coletados embriões no estagio de blastocisto 

inicial (Bi) e expandido (Bx), sendo os últimos estágios de desenvolvimento pré-

implantacional, os quais foram lavados três vezes em solução de PBS 1X e estocados a -

80°C nesta solução, até a utilização. 
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3.1.2.2. Segundo o protocolo do Laboratório do Prof. Dr. Bernard A. Roelen, 
Universidade de Ultrecht 

 
3.1.2.2.1. Coleta e cultura dos complexos cumulus-oócito 

 
Os ovários foram coletados em abatedouro local e transportados para o laboratório 

em até duas horas após a retirada. Em seguida, os oócitos foram lavados em solução salina 

(NaCl 0,9%) contendo 0,1% de penicilina-estreptomicina (Gibco BRL, Paisley, UK) e os 

folículos antrais com diâmetro entre 2 a 8 mm foram aspirados com o auxílio de uma bomba 

de sucção acoplada a uma seringa com agulha de calibre 19G. O líquido folicular aspirado 

foi coletado em tubos de 50 ml e deixado em repouso por 15 minutos para sedimentação 

dos COCs.  

Foram selecionados COCs contendo no mínimo três camadas de células do 

cumulus, os quais foram lavados no tampão HEPES-M199 (Gibco-BRL) e cultivados em 

grupos de 35-50 COCs em placa de cultura de quatro poços (Nunc A/S, Roskilde Denmark) 

contendo 500 µl de meio M199 suplementado com 0,02 IU/ml FSH (Sioux Biochemical Inc, 

Sioux Center, IA, USA), 0,02 IU/ml LH (Sioux Biochemical Inc.), 7,71 µg/ml Cisteamina, 10 

ng/ml Fator de crescimento epidermal (EGF) e 1% Penicilina-estreptomicina (Gibco-BRL) à 

39ºC em atmosfera umidificada e com 5% CO2. 

Para a extração de DNA e RNA dos oócitos, as células do cumulus foram removidas 

por pipetagem com pipeta Pasteur de diâmetro estreito. Os grupos de 25 oócitos (Vg e MII) 

foram rapidamente congelados em nitrogênio líquido e estocados a -80ºC até a sua 

utilização.  

 

 

3.1.2.2.2. Fertilização in vitro e cultivo dos embriões 
 

Após 23 horas de maturação in vitro, os grupos de 35 COCs foram fertilizados in vitro 

como descrito por van Tol et al. (2008). Resumidamente, os espermatozóides de touros com 

comprovada fertilidade foram descongelados e foram adicionados aos COCs na 

concentração de 0,5x106 células/ml. Foi adicionado também 20 µl de Heparina (10µg/ml) e 

20 µl de solução de PHE contendo 20 µM Penicilamina-d, 10 µM Hipotaurina e 1µM 

Epinefrina. Após 20 horas de incubação, as células do cumulus foram removidas dos 

supostos zigotos em aparelho vortex durante 3 minutos. Os zigotos foram cultivados em 

grupos de 10 em gotas de 20 µl de meio SOF (Fluido sintético do oviduto) suplementado 

com aminoácidos essenciais e não essenciais e 0,1% de BSA. 
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As gotas foram cobertas com óleo mineral (Reproline medical GmBH, Rheinbach, 

Germany) e incubadas a 39ºC em atmosfera umidificada contendo 5% CO2 e 7% O2, sendo 

este considerado o 1º dia de desenvolvimento embrionário pré-implantacional. Os embriões 

no estágio de blastocisto inicial foram coletados no dia 7 e os embriões no estágio de 

blastocisto expandido foram coletados no dia 8 após a FIV. 

 

 

3.1.3. Análise molecular: Seqüenciamento pós-modificação do DNA com bissulfito de 
sódio 

 
3.1.3.1. Extração do DNA e modificação por bissulfito de sódio. 

 
Para a extração de DNA, os grupos de oócitos Vg e MII e os blastocistos Bi e Bx 

foram submetidos a uma lise celular. Em 50 µl de solução de lise (0,5 M KCl; 0,11 M Tris-

HCl pH 8,3; 0,1 mg/ml de Gelatina; 900 µl NP40 e 900 µl Tween, em um volume final de 200 

ml) foi adicionado 1 µl de Proteinase K (Qiagen, Hilden Germany) na concentração de 20 

ng/µl. A cada amostra foi adicionado 20 µl da solução de lise e o material foi incubado a 

55ºC por 40 minutos seguidos de um passo de inativação da enzima à 95ºC por 10 minutos 

sob agitação a 750 rpm em agitador de microtubos Thermomixer comfort (Eppendorf). Da 

mesma maneira, o DNA de espermatozóide foi extraído como controle de modificação, 

devido a seu perfil de metilação ser conhecido para as DMRs estudadas, sendo 

hipometilado para a KvDMR1 e hipermetilado para a H19DMR.  

O DNA extraído foi modificado pelo tratamento com bissulfito de sódio o qual permite 

a conversão in vitro das citosinas não metiladas presentes na molécula de DNA em uracilas. 

Durante a amplificação a Taq DNA polimerase reconhece a uracila como timina, a qual 

permanece no final da PCR no lugar das citosinas não metiladas. A análise do padrão de 

metilação é realizada pela presença das citosinas metiladas que permaneceram no DNA 

após a modificação (Herman et al., 1996). Para a conversão do DNA genômico, foi utilizado 

o EpiTec Bissulfite Kit (Qiagen, Hilden Germany), de acordo com especificações do 

fabricante. Resumidamente, todo volume de DNA proveniente da lise (20 µl) foi diluído 

adicionando-se 20 µl de água ultrapura livre de DNase/RNase (Qiagen, Hilden Germany) 

para que se completasse um volume de 40 µl de solução contendo DNA, em seguida foi 

adicionado 85 µl da mistura  de bissulfito e 15 µl do tampão de proteção ao DNA, 

correspondendo a um volume de 140 µl de solução final.  

A mistura foi estocada à temperatura ambiente e, posteriormente, foi levada ao 

termociclador onde passou por etapas de desnaturação e incubação de aproximadamente 

5h para a modificação do DNA. Em seguida, as amostras foram centrifugadas brevemente e 
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o DNA passou para um processo de purificação em que foram adicionados 560 µl de 

tampão BL contendo 10 µg/ml de RNA carrier em cada amostra. Todo material foi 

transferido para uma coluna EpiTec spin e centrifugado à rotação máxima (10.000 x g) por 1 

minuto. O eluato foi descartado e foram adicionados 500 µl de tampão BW para lavar a 

coluna a qual foi centrifugada à rotação máxima por 1 minuto e o líquido sob a coluna foi 

desprezado. 

Foram adicionados 500 µl de tampão BD para a dessulfonação das amostras sob 

incubação por 15 minutos à temperatura ambiente (15 a 25ºC). Em seguida, a coluna foi 

centrifugada por um minuto à rotação máxima e o eluato foi descartado, esse passo foi 

repetido uma vez. Para a remoção de qualquer resíduo líquido das amostras, a coluna foi 

centrifugada à rotação máxima (10.000 x g) por um minuto e incubada por 5 minutos a 56ºC. 

As colunas foram transferidas para um novo tubo de 1,5 ml onde foram adicionados 20 µl de 

tampão EB para eluição do DNA sendo que esse passo foi repetido uma vez para obtenção 

de maior quantidade de material modificado. 

 

 

3.1.3.2. Amplificação da KvDMR1 e H19DMR 
 

O DNA modificado foi amplificado utilizando-se primers específicos para a KvDMR1 e 

H19DMR os quais não discriminam os alelos metilados dos não metilados. As seqüências 

para as regiões de estudo foram preditas por Rios (2007) em estudos prévios em nosso 

laboratório utilizando seqüências do UCSC Genome Bioinformatics (http://genome.ucsc. 

edu/) e os sítios CpGs foram determinados pelo programa MethyPrimer (Li e Dahiya, 2002).  

De acordo com Rios (2007), a região H19DMR possui cerca de sete sítios de ligação 

à proteína CTCF, semelhante à de humanos no qual a metilação diferencial encontra-se no 

sexto sítio. Apesar deste sítio não se encontrar em uma ilha CpG (regiões ricas em CG 

correspondendo geralmente a 50% dos nucleotídeos) em bovinos, ele corresponde à região 

que é diferencialmente metilada em humanos. Para a KvDMR1, foi utilizada seqüência 

contig que já estava descrita, para a caracterização da seqüência do promotor do gene LIT1 

a qual foi utilizada no presente trabalho. 

Os primers usados para as análises de seqüenciamento foram: KvDMR1 forward 5’-

GTTATATATGAGGGGTAAGTTGG-3’ e reverse 5’-AAACTAATACCRATACCACCCAAA-3’, 

e H19DMR forward 5’-TTTGTTTTGGGTTGATTAAATAGATT-3’ e reverse 5’-

CTAACCTATACAAACCAACAAAATC-3’. As regiões analisadas compreenderam 18 

dinucleotídeos CGs para a KvDMR1 (206pb) e 10 para a H19DMR (186pb) (Figura 7 e 8, 

respectivamente). 
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a

b

cccgctcacctgcccgctcggaccctggggagggctgcacagagggccagacccttgtggaaagccac
agatgttcctcagggtcactccggggttcacgacccttgtggaaagccacagatgttcctcagggtca
ctccggggttcacggctacacatgaggggtaagctgggCGctgagtgCGccgCGggCGgggaaCGaat
cCGatCGcaagggtggaCGctcagacCGctggggtgggggtggggtgaaggtggggtggatcagcata
gCGtctgggCGgactgggCGgggtgtggcaCGtggCGctgggctCGcCGgccaatgCGagcctgggtg
gcatCGgcatcagccctctcagccaatggcagagcgcggcacaccgctttccacaccgcggccaatcc
gcgcagcggcacgtggcacgcccgcccctgcaggctatccaatcagct

 

Figura 7: a) Seqüência genômica da KvDMR1 Bovino. Em azul: os dinucleotídeos CpGs analisados 
(18); Em vermelho: as regiões de pareamento dos primers utilizados; Grifado: sítio de restrição para 
enzima BstUI. b) Gráfico gerado pelo programa MethPrimer (Li e Dahiya, 2002) evidenciando a Ilha 
CpG (em azul) em fragmento correspondente a KvDMR1.  

 

 

agccagcttcagagagagactctttctatgggaccttcagcagcctagggtgctgggcgccgccttgc
catgggcatggggaattcgagggtcttctctctttgtcttgggctgaccaaatagacccatcacagtc
cttgagtggagcccagggttgCGgatgtggggacagaagCGgctgCGaggtggcagtgcaggctcaca
catcagCGgtggtggtttgcccaCGCGgtggccCGggtcCGtgCGCGcccagccagagaccttgctgg
tctgcacaggccagatatcacagtggcccatgagtgtcatggagggaacaggcactcatctgagcctc
ctaaggtgccaagtcgggccacactgcagcttcagtcacaggttcc

 

Figura 8: Seqüência genômica da região H19DMR de bovino. Em vermelho: os dinucleotídeos CpGs 
analisados (10); Em azul: as regiões pareamento dos primers utilizados; Grifado: sítio de restrição 
para enzima BstUI. 

 

As reações de amplificação foram realizadas em um volume final de 25 µl, contendo 

1X GeneAmp PCR Buffer [500 mM KCl, 100 mM Tris HCl (pH 8,3), 15 mM MgCl2], dNTP 

(0,1 mM de cada nucleotídeo), primer 0,5 pmol (de cada), AmplitaqTaq® Gold DNA 

Polimerase (Applied Biosystems) 1U e 1-3 µl de DNA modificado. As ciclagens de 

temperatura foram realizadas no termociclador programável C-1000 (Bio-Rad), as quais 

consistiram de um aquecimento inicial a 95°C por 5 minutos, seguido de 50 ciclos de 

desnaturação a 94°C por 45 segundos, pareamento a 59°C por 45 segundos, extensão a 

72°C por 45 segundos e, posteriormente, uma extensão final de 72°C por 10 minutos. Os 

produtos de amplificação foram visualizados em gel de agarose (2,5%) corado com brometo 

de etídeo (3%). 
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3.1.3.3. Clonagem e seqüenciamento  
 
Os produtos de PCR foram diretamente clonados utilizando-se o TOPO TA Cloning® 

Kit (Invitrogen), de acordo com especificações do fabricante. As reações de ligação foram 

realizadas em 6 µl de volume final, constituindo de 2 a 4 µl do produto de PCR, 1 µl do 

pENTER TOPO Vector e 1 µl de solução salina (200 mM NaCl; 10 mM MgCl2), as quais 

foram incubadas por 5 minutos à temperatura ambiente e imediatamente resfriadas no gelo. 

Para a transformação bacteriana, foi utilizado E. coli TOP10 quimicamente competente 

sendo que 2 µl da reação de ligação foram adicionados a 25 µl de bactérias competentes. A 

reação de transformação foi incubada por 5 minutos no gelo e em seguida foi realizado um 

choque térmico de 30 segundos a 42ºC. Posteriormente, 250 µl de meio SOC (Invitrogen) 

(2% tripitona, 5% de extrato de levedura, NaCl a 10 mM, KCl a 2,5 mM, MgCl2 a 10 mM, 

MgSO4 10 mM e 20 mM de glicose) foram adicionados às bactérias transformadas as quais 

foram incubadas à 37ºC por 1 hora sob agitação.  

Após o período de incubação, 50 µl das bactérias foram plaqueadas em meio 

seletivo LB (Luria Bertani) sólido (10 g de triptona, 5 g de extrato de levedura e 10 g de NaCl 

e 15 g ágar para um litro de solução) contendo kanamicina (50 mg/ml) e incubadas a 37°C 

overnight. Para a seleção das colônias positivas, clones individuais foram inoculados em 

500 µl de meio LB líquido (10 g de triptona, 5 g de extrato de levedura, 10 g de NaCl para 

um litro de solução) contendo kanamicina (50 mg/ml) e incubados a 37ºC sob agitação por 

cerca de três horas. Em seguida, para a verificação da presença dos fragmentos de 

interesse foi realizada uma PCR com os mesmos primers utilizados para amplificar os 

fragmentos da KvDMR1 e H19DMR utilizando-se 1 µl de cultura e seguindo as mesmas 

condições de amplificação e ciclagem de temperatura realizadas para a amplificação dos 

fragmentos a serem clonados (item 3.1.3.2.). 

Os produtos de PCR foram seqüenciados no Leiden Genome Technology Center 

(LGTC) utilizando-se os primers forward e reverse para a KvDMR1 e somente o primer 

forward para a H19DMR visando abranger todos os sítios CpGs presentes nas regiões 

analisadas. Para o seqüenciamento de nucleotídeos, foi utilizado 1,0-1,5 µl do produto de 

PCR, 1 µl de primer (10 µM) e água ultrapura para um volume final de 15 µl. As amostras 

foram enviadas ao LGTC onde foram realizadas as reações de precipitação e 

seqüenciamento utilizando o BigDye XTerminator® Kit (Applied Biosystems) e o 

seqüenciamento foi realizado utilizando-se o seqüenciador automático ABI PRISM® 3730xl 

Analyzer (Applied Biosystems). 
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3.1.3.4. Alinhamento de seqüências e análises do padrão de metilação 
 
Os resultados obtidos através do seqüenciamento dos clones positivos foram 

analisados utilizando-se o programa BioEdit Senquence Alignment Editor (Hall, 1999) que 

encontra-se disponível na internet (http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit.html) e 

possibilita a edição e o alinhamento de seqüências. 

As análises de metilação foram realizadas utilizando-se o programa QUMA 

(Quantification Tool for Mehtylation Analysis) que possui uma interface na Internet para 

análises de seqüenciamento pós-modificação em dinucleotídeos CpG com bissulfito, em que 

é possível alinhar as seqüências genômica e modificada por bissulfito, verificar a qualidade 

da seqüência, quantificar e verificar o perfil de metilação em vários gráficos, bem como 

realizar análises estatísticas comparativas entre as amostras (Kumaki et al., 2008). Para 

verificar a qualidade das seqüências analisadas, os critérios de exclusão utilizados foram de 

95% como limite mínimo de CpHs (citosinas seguidas de outras bases: CpT, CpA e CpC) 

convertidas e 85% de identidade entre as seqüências genômica e os resultados de 

seqüenciamento. 

 

 

3.1.4. Análise molecular: Expressão gênica 
 

3.1.4.1. Purificação do RNA e síntese do cDNA 
 
Para a análise de expressão gênica, o RNA foi extraído de três diferentes grupos 

(triplicata amostral) de oócitos GV (25) e MII (25) e de blastocistos Bi (10) e Bx (10), 

utilizando-se o RNasy Mini Kit (Qiagen, Hilden Germany). As células foram lisadas com 75 µl 

do tampão RLT contendo β-mercaptoethanol (1:10) e com aparelho vortex. Em seguida, foi 

adicionado 75 µl de etanol 70% e o material foi transferido para a coluna RNeasy MinElute 

Spin e centrifugado à 8.000 x g por 15 segundos. Para lavar a coluna, foram adicionados 

350 µl do tampão RW1 e centrifugado a 8.000 x g por 15 segundos.  

Para eliminar a contaminação por DNA genômico, o RNA foi tratado com 80 µl de 

solução de DNase I (Qiagen, Hilden Germany), contendo 70 µl de tampão RDD e 10 µl de 

DNase I, sob incubação à temperatura ambiente por 15 minutos. Em seguida, foram 

adicionados 350 µl do tampão RW1 e centrifugado a 8.000 x g por 15 segundos. O eluato foi 

descartado, em seguida foram adicionados 500 µl do tampão RPE e as amostras foram 

centrifugadas a 8.000 x g por 15 segundos. Após a centrifugação foram adicionados 500 µl 

de etanol 80% e centrifugado por 2 minutos a 8.000 x g. Para secar a coluna, o material foi 

centrifugado por dois minutos à velocidade máxima (10.000 x g). Finalmente, para eluir o 
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RNA, foram adicionados 14 µl de água RNase free ao centro da coluna e centrifugado por 1 

minuto a 8.000 x g . 

Tendo como molde o RNA total, a síntese do DNA complementar (cDNA) foi 

realizada com o iScript cDNA Synthesis Kit (Bio-Rad). A transcrição reversa (RT) foi 

realizada com 4 µl iScript reaction mix, 1 µl iScript reverse transcriptase e 4 µl de RNA em 

um volume final de 20 µl. Para excluir contaminação por DNA, foi realizada uma RT-

negativa, nas mesmas condições citadas acima, porém sem a adição da enzima 

transcriptase reversa. As RTs, positiva e negativa, foram incubadas por 5 minutos à 25°C, 

30 minutos à 42°C e 5 minutos à 85°C. O cDNA fita simples foi estocado à –20ºC até o uso 

na qPCR. 

 

 

3.1.4.2. PCR em tempo real 
 

Para a análise da expressão dos genes LIT1 e IGF2 foi utilizada a metodologia de 

RT-qPCR (Transcrição reversa associada a PCR quantitativo em tempo real). Como genes-

referência foram utilizados os genes da β-Actina e o GAPDH (Glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase). Para o desenho dos primers para os genes-alvo e para o gene da β-Actina, 

utilizou-se o programa Gene Runner v.3.05 (Hastings Software Inc.) de acordo com 

seqüências depositadas no GeneBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Para a amplificação 

do GAPDH foi utilizada uma seqüência descrita por Van Tol et al. (2008). As seqüências dos 

primers utilizados estão representadas na tabela 1. 

 

Tabela 1: Conjunto de primers a utilizados para PCR em tempo real. 

Genes Sequencia 5’       3’
Produto (pb)* 

β-actina CCGTCTTCCCGTCCATCGTG
GGATGCCTCTCTTGCTCTGA

108 

GAPDH AGGCATCACCATCTTCCAG 
GGCGTGGACAGTGGTCATAA

325 

LIT1 GGAGACAGAGGCCCAGAAG
TAAGTGCCTGTGGAGCCTG

188 

IGF2 CCCGCCAAGTCCGAGAGG
CGCTGGGTGGACTGCTTC

116 

* (pb): pares de bases 

 

As qPCR foram feitas utilizando-se o sistema de detecção de seqüência CFX96 

Touch™ Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad). Como sistema de detecção foi 

utilizado o SYBR® Green Master Mix (Bio-Rad) e como método de quantificação foi utilizado 
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o Cq (Quantification cicle) comparativo ou quantificação relativa. As qPCRs foram feitas em 

triplicata tanto para o gene referência quanto para os genes-alvo. 

A técnica de qPCR requer que a eficiência da reação, tanto para os genes alvo 

quanto para o gene referência, seja similar e alta. A eficiência da reação foi calculada de 

acordo com Livak & Schmittgen (2001), por meio da construção de uma curva-padrão, 

gerada a partir da diluição serial do cDNA. Assim, antes da quantificação em tempo real, 

foram testadas as concentrações de primer e de DNA, que permitiram a melhor eficiência de 

reação tanto para os genes-alvo quanto para os controles endógenos. Foram testados 

quatro pontos de diluição (1:5).  

As qPCR consistiram de uma mistura contendo 10 µl de SYBR® Green Master Mix 

(2X), 0,5 pmol de cada primer e 2 µl de cDNA e as condições de amplificação para todos os 

sistemas foram: 95ºC durante 3 minutos para ativação da Taq polimerase; seguidos de 40 

ciclos de desnaturação à 95 ºC durante 15 segundos; pareamento à 60ºC durante 30 

segundos e extensão à 72ºC por 45 segundos. Após 40 ciclos de amplificação todas as 

amostras foram submetidas à análise da curva de dissociação, a fim de validar a ausência 

de produtos não específicos e dímeros de primers. As amostras foram aquecidas com 

incremento de 0,5ºC durante 30 segundos, partindo de 60ºC até atingir o limite de 95ºC. Nas 

mesmas condições foi realizada uma amplificação com a RT-negativa de cada amostra 

utilizando o gene referência GAPDH. 

Os resultados, obtidos com a análise de expressão dos alvos e da referência 

endógena, foram comparados diretamente e a normalização da expressão gênica foi feita 

por do meio método 2-∆∆Cq (Livak e Schmittgen, 2001), em que: 

 

 

∆Cq = Cq (alvo) – Cq (referência) 

∆ ∆Cq = ∆Cq (amostra) – ∆Cq (calibrador) 

 

Onde:  

 

Cq – ciclo onde a amplificação atinge o limiar de detecção do equipamento  

Alvo – Gene Analisado 

Referência – Controle Endógeno (GAPDH e β-actina ) 

Calibrador – amostra de células do cumulus 
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3.2. ANÁLISE COMPARATIVA DO PADRÃO DE METILAÇÃO DAS KvDMR1 e H19DMR 
EM PLACENTAS PRECOCES BOVINA e HUMANA. 

 
3.2.1. Casuística 

 
Para uma análise comparativa entre o padrão de metilação da KvDMR1 e H19DMR 

em bovinos e humanos foram utilizadas amostras de placenta e feto bovino e amostras de 

placenta de humanos com idades gestacionais semelhantes e provenientes de embriões do 

mesmo sexo.  

As amostras bovinas foram concedidas pelo grupo de pesquisa do Prof. Dr. Flávio 

Vieira Meirelles da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP 

(FZEA/USP), das quais foram analisados quatro cotilédones e tecido embrionário (perna). A 

idade gestacional foi estimada utilizando-se a medida crânio-caudal (crown-rump length) 

disponível na internet (http://www.ansci.wisc.edu/jjp1/ansci_repro/lab/lab12_03/crown-

rump_analysis3.html). de Noden & Lahunta (1990). A medida crânio-caudal foi de 

aproximadamente 5,5 cm, sugerindo idade gestacional de 49d de um animal de raça 

zebuína (Figura 9).  

 

Placa de Petri 100mm x 15 mm

Aumento de 10X

d

Aumento de 10X

 

Figura 9: (a)Placenta e embrião bovinos de uma gestação de aproximadamente 49d. (b) Detalhe do 
embrião; (c) Cotilédone placentário. (d) Placenta humana com 12 semanas de idade gestacional.   

 

As amostras de tecido placentário humano foram provenientes de quatro vilosidades 

provenientes de uma gestação de um feto masculino com 12 semanas de idade gestacional 

as quais foram concedidas pela Profa. Dra. Susana Chuva de Sousa Lopes do Centro 

Médico da Universidade de Leiden (Holanda) sob aprovação no comitê de ética do local.  
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3.2.2. Extração do DNA genômico 
 

O DNA genômico das amostras bovinas e humanas foi extraído pelo método de 

precipitação salina com NaCl modificado de Olerup e Zetterquist (1992) em que pequenos 

pedaços dos tecidos foram colocados em um microtubo de de 1,5 ml onde foram 

adicionados 760 µl de solução de lise contendo 160 µl de tampão de proteinase K (0,375 M 

de NaCl; 0,12 M EDTA), 40 µl de SDS 10% (Duodecil sulfato de sódio), 40 µl de proteinase 

K (20 ng/µl) e 520 µl de água ultrapura livre de DNase/RNase. A solução foi incubada 

overnight 55ºC, a 750 rpm, no agitador Thermomixer comfort (Eppendorf) para completa a 

lise celular.  

Após o período de incubação, as amostras foram resfriadas à -4ºC por 10 minutos. 

Em seguida foram adicionados 240 µl de NaCl (5 M) e, para precipitação da proteína 

desnaturada, o material foi centrifugado a 10.000 x g. Foram transferidos 400 µl do 

sobrenadante para um novo tubo de microcentrífuga onde foi adicionado 1 ml de etanol 

absoluto seguido de homogeneização por inversão. Para precipitação do DNA, as amostras 

foram estocadas por 30 minutos à -20ºC e posteriormente foram centrifugadas a 10.000 x g 

em centrífuga refrigerada (0ºC). O sobrenadante foi descartado após a centrifugação e foi 

adicionado 1 ml de etanol 70% (gelado) para lavar o DNA. O material foi centrifugado a 

10.000 x g por 5 minutos e o sobrenadante foi novamente descartado. Para evaporação de 

resíduos de etanol, o pellet de DNA foi incubado à temperatura ambiente por 30 minutos e 

posteriormente foi ressuspendido em 50 µl de água livre de DNase/RNase.  

 

 
3.2.3. Sequênciamento pós-modificação com bissulfito de sódio 

 
Para as análises de metilação, o DNA genômico foi modificado utilizando-se o 

EpiTec Bissulfite Kit (Qiagen, Hilden Germany) seguindo protocolo do fabricante, em que 10 

µl de DNA (1 µg) foram adicionados em 10 µl de água para um volume de 20 µl de solução. 

Em seguida, foram adicionados 85 µl da solução de bissulfito e 35 µl do tampão de proteção 

ao DNA totalizando um volume final de 140 µl. As reações de modificação foram incubadas 

a temperatura ambiente e posteriormente passaram por etapas de desnaturação e 

incubação de aproximadamente 5h para a conversão do DNA. As etapas de purificação 

seguiram como descritas para as análises em oócitos e embriões bovinos (item 3.1.2.2.).  

Os primers para amplificação da KvDMR1 e H19DMR bovina foram descritos no item 

3.1.2.2. Para amplificação das DMRs de humanos os primers utilizados foram: KvDMR1  Fw 

5’-GTATTTAGTTAATTYGTGTAGTAGTT-3’ e Rv 5’-CAAAATCTTACTAAAAAACTCCCTA-

3’; H19DMR Fw 5’-TATGGGTATTTTTGGAGGTTTTTT-3’ e Rv 5’-
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AATCCCAAACCATAACACTAAAAC-3’. O primer para a amplificação da H19DMR foi 

proveniente de estudos realizados por Kim et. al. (2007). Os fragmentos amplificados 

evidenciando a ilha CpG para a KvDMR1(186pb) e H19DMR (311pb) estão apresentados na 

figura 10 e 11, respectivamente. 

 

gtgcctcatgcggcgctggacccgctgggccaatctgagcccgggtggcatcaaaacgagactctttcg
gccaatgacaggacacggcacatcactttccgcacccagccaatccgtgcagcagccCGcCGcaagcct
tcccctgctgcCGcccaatcagcaggtggggggCGgtCGccaCGtCGgcagCGgCGggggcagtCGgag
CGctgcCGcagtctccaggcagaaCGgtCGcCGCGtCGcctcagcaCGgacctccagggagctcctcag
caagatcctgccagggcgcccctcagcgcgattctgccggggtgcctctcagcgtggtcctccccgggg
ctcctcagcacgattctcccggtgcgcccctcagcgcggtc

a

b

 

Figura 10: a) Seqüência genômica da KvDMR1 de Humano. Em azul: os dinucleotídeos CpGs 
analisados (18); Em vermelho: as regiões de pareamento dos primers utilizados. b) Gráfico gerado 
pelo programa MethPrimer (Li e Dahiya, 2002) evidenciando a Ilha CpG (em azul) em fragmento 
correspondente a KvDMR1.  

 

a

ggtgtcccagttccatggatgatggggatctcggccctagtgtgaaacccttctcgcagggtctctggc
aggcacagagcccgggggctcttgcatagcacatgggtatttctggaggcttctccttcggtctcaccg
cctggatggcacggaattggttgtagttgtggaatcggaagtggcCGCGCGgCGgcagtgcaggctcac
acatcacagccCGagccCGccccaactggggttCGccCGtggaaaCGtccCGggtcacccaagccaCGC
GtCGcagggttcaCGggggtcatctgggaataggacactcataggagcCGcaccagatcttcaggtCGg
gcattatccacagcccCGtggcccCGggtcacactcCGagggcttcagtgtcatggcctgggactcaag
tcacgcctacttatgtgatgatcacagtgtgttccaccaaaatcttacattttccacatctatcccaga
gcacagctccgactccgtctaaggacag

b

 

Figura 11: a) Seqüência genômica da H19DMR de Humano. Em azul: os dinucleotídeos CpGs 
analisados (18); Em vermelho: as regiões de pareamento dos primers utilizados. b) Gráfico gerado 
pelo programa MethPrimer (Li e Dahiya, 2002) evidenciando a Ilha CpG (em azul) em fragmento 
correspondente a H19DMR.  
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A amplificação do DNA modificado foi realizada com enzima Hot Start nas mesmas 

condições para as DMRs humana e bovina, sendo que as reações de amplificação foram 

realizadas em um volume final de 25 µl, contendo 1X  GeneAmp PCR Buffer (500 mM KCl; 

100 mM Tris HCl (pH 8,3); 15 mM MgCl2) (Applied Biosystems); dNTP (0,1 mM de cada 

nucleotídeo); primer 0,5 pmol (de cada); 1U de AmplitaqTaq® Gold DNA Polimerase 

(Applied Biosystems) e 1-2 µl de DNA modificado. As ciclagens de temperatura seguiram um 

aquecimento inicial à 95°C por 5 minutos e 50 ciclos de desnaturação à 94°C por 45 

segundos, pareamento à 58°C por 45 segundos, extensão à 72°C por 45 segundos e, 

posteriormente, uma extensão final de 72°C por 10 minutos. Os produtos de amplificação 

foram visualizados em gel de agarose (2,5%) corado com brometo de etídeo. A clonagem e 

o seqüenciamento e as análises de metilação, foram realizados como descrito para as 

análises em embriões e oócitos bovinos descritas nos itens 3.1.2.3 e 3.1.2.3 

respectivamente. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
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IV. RESULTADOS  
 

4.1. PADRÃO DE METILAÇÃO DA KvDMR1 E H19DMR E EXPRESSÃO GÊNICA 
DIFERENCIAL EM OÓCITOS E EMBRIÕES PRÉ-IMPLANTAÇÃO BOVINOS 

 
4.1.1. Produção de embriões in vitro, 

 

Os resultados apresentados para a coleta dos oócitos e para a produção dos 

embriões pré-implantação foram realizados no LMEM. A coleta dos oócitos Vg e MII foi 

realizada após a remoção das células do cumulus onde pode ser observado na figura 12 (a 

e b) que o protocolo utilizado foi eficiente para a completa retirada dessas células do gameta 

feminino. O detalhe da seta na figura 12 mostra a possível formação do primeiro corpúsculo 

polar após o final da primeira divisão meiótica 

 

a b

 

Figura 12: Oócitos MII (a e b) após a remoção das células do cumulus (aumento de 100X). Seta: 
formação do primeiro corpúsculo polar. 

 

Para a produção dos embriões in vitro, os COCs maturados foram inseminados com 

o sêmen do mesmo touro, selecionado por apresentar uma alta concentração de 

espermatozóides no líquido seminal e uma alta motilidade espermática, obtendo-se uma alta 

taxa de oócitos inseminados chegando ao estágio de blastocisto. 

No final dos sete dias de CIV, os embriões encontravam-se no estágio de blastocisto, 

o qual foi selecionado para os estudos de metilação por ser a fase mais avançada do 

desenvolvimento embrionário, passando por todas as etapas da PIV. 

Os blastocistos viáveis presentes no final do CIV foram classificados em quatro fases 

de desenvolvimento, com base em suas características morfológicas, as quais podem ser 

observadas na figura 13. A primeira fase é denominada blastocisto inicial (Bi) onde ocorre o 

início da formação da blastocele (cavidade) que ocupa menos da metade do volume do 

embrião. A segunda fase de desenvolvimento é o blastocisto propriamente dito (Bl): onde a 

cavidade já ocupa a metade ou mais do volume total do embrião, com o inicio da formação 

do botão embrionário. Em seguida ocorre a expansão da blastocele, a redução do botão 
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embrionário e a zona pelúcida do embrião apresenta-se delgada no estágio correspondente 

ao blastocisto expandido (Bx). Finalmente, no estágio de blastocisto eclodido (Be) é 

observada a ruptura da zona pelúcida e ocorre o processo de eclosão embrionária. 

 

 

Figura 13: Morfologia do blastocisto durante o desenvolvimento embrionário pré-implantacional 
(aumento de 100X). a) Blastocisto inicial; b) Blastocisto; c) Blastocisto expandido; d – Blastocisto 
eclodido (Banco de imagem do LMEM) 

 

Dentre os estágios de desenvolvimento dos blastocistos, foram selecionadas duas 

fases distintas de acordo com suas características morfológicas e por estarem presentes em 

maior quantidade na placa de cultivo, sendo uma mais precoce, o Bi, que apresenta em 

torno de 40 a 60 células e, uma fase mais avançada, o Bx, contendo cerca de 180 a 550 

células (Antunes et al., 2008). Um número variado de grupos de oócitos e blastocistos foi 

testado, sendo que os melhores resultados foram obtidos com grupos de 25. Com essas 

amostras foi possível estabelecer um protocolo para a modificação do DNA em amostras 

contendo pouca quantidade de material inicial. 

 

 

4.1.2. Amplificação e clonagem da KvDMR1 e H19DMR 
 

O DNA extraído foi utilizado para a modificação com bissulfito de sódio e os 

resultados das amplificações da região KvMDR1 estão apresentados na figura 14. 

 

L    Pl Esp Bi     Bx Vg MII

206pb

 

Figura 14: Amplificação da região KvDMR1 em gel de agarose (2,5%) corado com brometo de etídio. 
L: Marcador de 100pb; Pl: placenta, controle positivo de amplificação; Esp: espermatozóide; Bi: 
blastocisto inicial; Bx: blastocisto expandido; Vg: vesícula germinativa; MII: oócito MII.  

 

a d cb 
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A amplificação da H19DMR está apresentada na figura 15. O padrão de bandas 

apresentou-se fraco quando comparado com a amplificação da KvDMR1 para as amostras 

de placenta, espermatozóide e para os blastocistos Bi e Bx. Para as amostras Vg e MII não 

foi possível observar banda no gel, no entanto, uma tentativa de clonagem foi realizada uma 

vez que esta técnica é altamente sensível. 

 

Pl Esp Bi      Bx Vg MII       L

186pb

 

Figura 15: Amplificação da região H19DMR em gel de agarose (2,5%) corado com brometo de etídio. 
L: Marcador de 100pb; Pl: placenta, controle positivo de amplificação; Esp: espermatozóide; Bi: 
blastocisto inicial; Bx: blastocisto expandido; Vg: vesícula germinativa; MII: oócito MII.  

 

Os fragmentos resultantes da amplificação da KVDMR1 e H19DMR foram 

diretamente clonados e de maneira geral, a eficiência de clonagem foi relativamente alta, 

com um grande número de colônias nas placas. As amostras que não apresentaram bandas 

na amplificação (oócito Vg e MII para a H19DMR), tinham uma menor proporção de clones 

positivos nas placas, porém foi possível selecionar um número suficiente para o 

seqüenciamento com padrão de bandas semelhante às demais amostras.  

 

 

4.1.3. Seqüenciamento de bissulfito 
 

Após a seleção dos clones positivos, cerca de seis a 12 amostras de cada região 

foram enviadas para o seqüenciamento automático de nucleotídeos. De acordo com os 

resultados obtidos a partir do seqüenciamento, foi possível observar que a modificação do 

DNA foi satisfatória, apresentando cerca de 90 a 100% de conversão das citosinas não CpG 

em timinas e uma alta identidade entre as sequências (85 a 100%).  

Na figura 16 estão apresentados os resultados de alinhamento das regiões KvDMR1 

e H19DMR para a amostra de DNA extraído de espermatozóide que foi utilizada como 

controle de modificação. 
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Figura 16: Alinhamento da sequência gerada a partir do seqüenciamento de nucleotídeos após a 
modificação do DNA com bissulfito com as sequências genômica e modificada. a) Alinhamento da 
KvDMR1 em amostra de DNA extraído de espermatozóide. b) Alinhamento da H19DMR em amostra 
de DNA extraído de espermatozóide. Seta verde: sítios CGs:. Seta azul: eletroferogramas das 
sequências alinhadas. Gráfico gerado pelo programa Mult Alin (Corpet, 1988) 

 

O fragmento analisado correspondente à KvDMR1 bovina cobriu 18 sítios CGs os quais, 

em sua maioria, foram convertidos em TG na amostra de DNA extraído de espermatozóide 

apresentando um padrão hipometilado para esta região com 7,5% (8/107) de metilação (Figura 

17a). O fragmento correspondente à H19DMR não está localizado dentro de uma ilha CpG, no 

entanto corresponde a uma região diferencialmente metilada onde provavelmente localiza-se o 

sítio 6 de ligação a proteína CTCF (Rios, 2007). Dentro dessa região foram analisados 10 sítios 

CGs para cada amostra, os quais apresentaram um padrão hipermetilado para o 

espermatozóide, contendo 98% (56/60) de metilação nos pontos analisados (Figura 17b). 
 

KvDMR – Esp (7,5%) H19DMR – Esp (98%)

ba

 
Figura 17: Padrão de metilação das regiões KvDMR1 e H19DMR em espermatozóide (Esp). a) 
Hipometilação da KvDMR1. b) Hipermetilação da H19DMR. Círculos abertos: sítios não metilados. 
Círculos fechados: sítios metilados. 
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4.1.4. Padrão de metilação da região KvDMR1 
 
A KvDMR1 é preferencialmente metilada no alelo materno. A análise do padrão de 

metilação dessa região nos oócitos Vg mostrou um perfil hipermetilado com 88,8% 

(143/161) de metilação (Figura 18a). No entanto, para as amostras de oócitos MII, houve 

uma perda de metilação após a maturação, quando comparados com os oócitos Vg, em que 

a porcentagem de metilação correspondeu a 43,1% (62/144) (Figura 18b). O nível de 

metilação entre cada pondo individualmente variou, conforme pode ser observado na figura 

18c, em especial para os oócitos Vg, visto que a maioria dos pontos nos oócitos MII está 

metilado. Somente um ponto (18, posição 198) não apresentou diferença de metilação entre 

os oócitos Vg e MII o qual está hipermetilado em todos os clones. Na amostra controle de 

espermatozóide, a qual apresentou hipometilação da KvDMR1 o ponto 18 encontra-se 

totalmente metilado em todos os clones analisados independentemente do seu estado de 

metilação. 

 

Vg (88,8%) MII (43,1%)

ba

Sítios CG

Posição

Vg
MII

c

 

Figura 18: Padrão de metilação da KvDMR1. a) Vesícula germinativa (Vg). b) Oócitos MII (MII). c) 
Nível de metilação de cada sítio CG. Círculos abertos: sítios não metilados. Círculos fechados: sítios 
metilados. Círculos parcialmente fechados ou abertos: nível de metilação em cada ponto. Números 
abaixo da figura: posição do sítio CG na sequência analisada. Números acima da figura: referente ao 
sítio CG analisado. 

 

Para as amostras dos embriões pré-implantação no estágio de blastocisto inicial e 

blastocisto expandido, após sete dias de cultivo in vitro foi observada uma tendência à perda 

de metilação com o avanço das sucessivas divisões e do crescimento embrionário (figura 

19). No estágio mais precoce (Bi) a porcentagem de metilação da KvDMR1 foi de 80,2% 
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(130/162) sugerindo um perfil hipermetilado. Por outro lado, no estágio mais avançado de 

desenvolvimento que corresponde aos Bx, a porcentagem de metilação foi de 26,4% 

(47/178), resultado que sugere um estado de hipometilação dessa região no final do 

desenvolvimento embrionário pré-implantacional. Quando comparada as duas amostras, o 

nível de metilação entre cada ponto CG foi variado, apresentando metilação diferencial entre 

eles (figura 19c), sendo que o ponto 18 (posição 198) novamente encontra-se metilado nos 

Bi e Bx, conforme padrão encontrado para as amostras de oócitos. 

 

Bi (80,2%) Bx (26,4%)
a b

c Sítios CG

Posição

Bi
Bx

 

Figura 19: Padrão de metilação KvDMR1. a) Blastocisto inicial (Bi). b) Blastocisto expandido (Bx). c) 
Nivel de metilação de cada sítio CG. Círculos abertos: sítios não metilados. Círculos fechados: sítios 
metilados. Círculos parcialmente fechados ou abertos: nível de metilação em cada ponto. Números 
abaixo da figura: posição do sítio CG na sequência analisada. Números acima da figura: referente ao 
sítio CG analisado. 

 
 

4.1.5. Padrão de metilação da H19DMR 
 
A metilação da H19DMR ocorre preferencialmente no alelo paterno, no entanto os 

resultados encontrados para as amostras dos oócitos Vg e MII, antes e após a maturação 

respectivamente, mostraram um perfil hipermetilado para esta região nas duas amostras 

analisadas conforme observado na figura 20. A porcentagem de metilação foi de 80% 

(72/90) para o oócito Vg e 82,5% (99/120) para o oócito MII. O nível de metilação entre 

todos os pontos CG não variou, os quais estão metilados em sua maioria. Somente o ponto 

7 (posição 88) está praticamente demetilado para todas as amostras, apresentando 5% de 

metilação nos oócitos Vg. 



Resultados  |  60 

Vg (80%) MII (82,5%)
ba

Sítios CG

Posição

Vg
MII

c

 
Figura 20: Padrão de metilação da H19DMR. a) Vesícula germinativa (Vg). b) Oócitos MII (MII). c) Nivel de 
metilação de cada sítio CG. Círculos abertos: sítios não metilados. Círculos fechados: sítios metilados. 
Círculos parcialmente fechados ou abertos: nível de metilação em cada ponto. Números abaixo da figura: 
posição do sítio CG na sequência analisada. Números acima da figura: referente ao sítio CG analisado. 

 

Para os embriões pré-implantação Bi e Bx, o perfil de metilação da H19DMR mostrou 
uma característica de ganho de metilação com o avanço do desenvolvimento embrionário in 
vitro (figura 21). Nos Bi o perfil de metilação da H19DMR apresentou-se hipometilado, contendo 
10,1% (13/129) de metilação nos sítios CG analisados. Com o crescimento do embrião, nos Bx, 
é observado um perfil correspondente a um estado diferencialmente metilado contendo 54,5% 
(60/110) de metilação nos clones analisados. A análise entre os pontos dessa região mostrou 
que todos os CGs apresentaram diferentes níveis de metilação nos Bi e Bx. 

 

Bi (10,1%) Bx (54,5%)
ba

Sítios CG

Posição

Bi
Bx

c

 
Figura 21: Padrão de metilação H19DMR. a) Blastocisto inicial (Bi). b) Blastocisto expandido (Bx). c) 
Nivel de metilação de cada sítio CG. Círculos abertos: sítios não metilados. Círculos fechados: sítios 
metilados. Círculos parcialmente fechados ou abertos: nível de metilação em cada ponto. Números 
abaixo da figura: posição do sítio CG na sequência analisada. Números acima da figura: referente ao 
sítio CG analisado. 
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4.1.6. Análise da Expressão Gênica 
 

As análises de expressão dos genes LIT1 e IGF2 foram realizadas para os oócitos 

Vg e MII e blastocistos Bi e Bx. Para todas as amostras, foi realizada uma quantificação em 

tempo real das RT-negativas. Os resultados confirmaram a ausência de contaminação por 

DNA genômico, em que não houve amplificação do GAPDH durante a qPCR.  

Para as amostras de Vg e MII não houve variação do perfil de amplificação entre os 

genes β-actina e GAPDH. No entanto, para os blastocistos houve uma diferença de 

aproximadamente três ciclos entre os dois genes referência. Os resultados das médias dos 

Cqs entre as triplicatas amostrais para cada gene referência estão apresentados na tabela 

2. 

 

Tabela 2: Ciclo de quantificação (Cq) médio entre as triplicatas amostrais para os genes β-
actina e GAPDH. 

Amostra* β-actina GAPDH 

Vg 26,95 26,24 
MII 25,94 25,62 
Bi 25,67 28,86 
Bx 25,93 29,12 

* Vg: vesícula germinativa. MII: oócito MII. Bi: 
blastocisto inicial. Bx: blastocisto expandido 

 

A quantificação relativa (ou RQ, do inglês, Relative Quantification) foi realizada com 

base nos valores de Cq médio de cada gene, utilizando como referência somente o gene β-

actina e como normalizador a amostra de células do cumulus para os cálculos de 2-∆∆Cq. Os 

valores de RQ para cada gene analisado estão apresentados na tabela 3. 
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Tabela 3: Valores de RQ observados nas reações de PCR em tempo real para os genes em 
estudo. 

 
Amostras* 

LIT1 IGF2 

RQ1 (DP2) Média RQ1 (DP2) Média 

Vg (1) 0,94 (0,30) 0,60 (0,16) 0,84 (0,07) 0,75 (0,08) 
Vg (3) 0,27 (0,02)  0,66 (0,09)  
MII (1) 0,23 (0,12) 0,22 (0,09) 3,78 (0,07) 4,67 (0,82) 
MII (2) 0,24 (0,09)  4,13 (1,27)  
MII (3) 0,18 (0,06)  6,11 (1,13)  
Bi (1) 0,90 (0,55) 0,55 (0,26) 0,0 0,0 

Bi (2) 0,42 (0,16)  0,0  

Bi (3) 0,32 (0,06)  0,0  

Bx (1) 0,49 (0,01) 0,92 (0,38) 0,0 0,0 

Bx (2) 0,76 (0,84)  0,0  

Bx (3) 1,51 (0,28)  0,0  

* Vg: vesícula germinativa. MII: oócito MII. Bi: blastocisto inicial. Bx: 
blastocisto expandido. 1RQ: quantificação relativa. 2 DP: desvio padrão 

 

De acordo com os valores de RQ foi observado que os genes analisados 

apresentaram baixos níveis de expressão para todas as amostras com o Cq médio variando 

entre 36,07 a 38,14 para o gene LIT1 e 34,22 e 37,75 para o gene IGF2. 

Apesar dos baixos níveis de expressão dos genes analisados, nas amostras de Vg 

foi observado um que houve um valor médio de expressão maior para o gene IGF2 (0,75) 

quando comparado com o gene LIT1 (0,6). Para as amostras dos oócitos MII as diferenças 

de expressão entre os genes IGF2 e LIT1 foi maior nessas amostras, em que o gene LIT1 

apresentou um valor de RQ médio entre as triplicatas de 0,22, enquanto que para o IGF2 o 

RQ foi entre 4,67 (Figura 22).   

A expressão relativa para os genes estudados apresentou semelhantes resultados 

para os blastocistos Bi e Bx, onde foi observada somente expressão do gene LIT1 em 

baixos níveis, como nos oócitos, não sendo detectada expressão do IGF2 nessas amostras. 

(Figura 22). 
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Figura 22: Expressão relativa dos genes LIT1 e IGF2 para as amostras analisadas. Vg: vesícula 
germinativa. MII: oócito MII. Bi: blastocisto inicial. Bx: blastocisto expandido 

 

Os genes LIT1 e IGF2 apresentaram níveis diferentes de expressão entre as 

amostras de oócitos e blastocistos. Os maiores níveis de expressão do gene IGF2 foram 

encontrados nas amostras dos oócitos Vg e MII, sendo que essas últimas apresentaram 

diferenças consideráveis de expressão desse gene. Nos Bi e Bx, foi detectada unicamente a 

expressão do gene LIT1, o qual foi expresso em níveis semelhantes nas duas amostras, e 

não foi detectada a expressão do gene IGF2. 
 

 

4.1.7. Resumo dos resultados 
 

Os resultados de metilação e expressão das amostras de oócitos e blastocistos 

foram agrupados na tabela 4 para melhor compreensão dos mesmos. 
 

Tabela 4: Resultados agrupados das análises de metilação e expressão. 

Amostra* 
% Metilação (Densidade) Expressão 

KvDMR1 H19DMR LIT1 IGF2 

Esp 7,5 (8/107) 98 (56/60) -------- -------- 

Vg 88 (143/161) 80 (72/90) 0,60 0,75 
MII 43,1 (62/144) 82,5 (99/120) 0,22 4,47 
Bi 80,2 (130/162) 10,1 (13/129) 0,55 0,0 

Bx 26,4 (47/178) 54,5 (60/110) 0,92 0,0 

* Esp: espermatozóide. Vg: vesícula germinativa. MII: oócito MII. Bi: blastocisto inicial. 
Bx: blastocisto expandido 
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4.2. ANÁLISE COMPARATIVA DO PADRÃO DE METILAÇÃO DAS KvDMR1 E H19DMR 
EM PLACENTAS PRECOCES BOVINA E HUMANA 

 
4.2.1. Análise de metilação em bovinos 

 

A sexagem das amostras do embrião e dos cotilédones (Co) de 49d de idade 

gestacional mostraram que as amostras eram provenientes de uma gestação de um feto 

masculino.  

Após a sexagem as amostras foram modificadas e a KvDMR1 e H19DMR foram 

amplificadas conforme padrão de bandas apresentado nas amostras de oócitos e 

blastocistos (Figura 14). Os produtos de PCR foram clonados e após a seleção dos clones 

positivos as amostras foram seqüenciadas e alinhadas com as sequências genômica e 

modificada da KvDMR1 e H19DMR. 

Os resultados do perfil de metilação da KvDMR1 e H19DMR mostraram um 

funcionamento inverso dessas regiões em uma mesma amostra, enquanto uma 

apresenta um nível de metilação aumentado, a outra região apresenta um nível reduzido 

de metilação. 

O perfil de metilação do embrião 49d para a KvDMR1 e H19DMR está 

apresentado na figura 23. Para a KvDMR1 foi observada uma tendência à hipermetilação 

dessa região, com 72% (130/180) de metilação nos clones analisados. Diferentemente, 

para a H19DMR foi observado um perfil hipometilado, cuja porcentagem de metilação foi 

de 26% (24/90) de metilação. As análises da variação entre os pontos não podem ser 

realizadas nessas amostras, visto que o programa somente permite comparações entre 

duas amostras.  

 

KvDMR1    Em (72.2%) H19DMR   Em (26.7% )

a b

 

Figura 23: Perfil de metilação do embrião. a) KvDMR1. b) H19DMR. Em: embrião. Círculos abertos: 
sítios não metilados. Círculos fechados: sítios metilados. 
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O nível de metilação dos cotilédones variou entre as amostras conforme observado 

nas figuras 24 e 25 para as duas regiões analisadas. As amostras que mostraram maiores 

níveis de metilação para a KvMDR1 foram os Co 1 e Co 3, onde a porcentagem de 

metilação foi de 88,9% (160/180) e 91,1% (164/180), respectivamente. Os Co 2 e Co 4 

apresentaram níveis mais reduzidos de metilação, com uma porcentagem de 56,9% 

(82/144) e 39,6% (82/144), respectivamente. 

Considerando o ponto 18 de metilação nessas amostras, foi possível observar que o 

padrão metilado se manteve para as amostras do embrião, bem como para os Co, 

apresentando 100% de metilação, semelhante aos resultados encontrados para os oócitos e 

blastocistos. 

 

Co 1 (88.9%) Co 2 (56.9%)

Co 3 (91.1%) Co 4 (39.6%)

 

Figura 24: Padrão de metilação KvDMR1. Co: cotilédone. Círculos abertos: sítios não metilados. 
Círculos fechados: sítios metilados. 

 

A H19DMR apresentou baixos níveis de metilação nos cotilédones que podem ser 

observados na figura 25. Os níveis de metilação dessa região variaram entre 35,0% (21/60) 

e 57% (45/79). Somente o Co 2 não apresentou metilação nessa região (0,0%). 
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Co 1 (35.0% ) Co 2 (0.0%)

Co 3 (46.4%) Co 4 (57.0%)

 

Figura 25: Padrão de metilação da H19DMR. Co: cotilédone. Círculos abertos: sítios não metilados. 
Círculos fechados: sítios metilados. 

 

 

4.2.2. Análise de metilação em humanos. 
 

As DMRs de humanos foram amplificadas em quatro diferentes vilosidades de uma 

mesma placenta (Pl), e o padrão de bandas dessas regiões podem ser observados na figura 

26. 

L     Pl 1    Pl 2     Pl 3    Pl 4    Ct Pl 1    Pl 2   Pl 3    Pl 4    Ct

186pb

311pb

KvDMR1 H19DMR

 

Figura 26: Amplificação da KvDMR1 e H19DMR em gel de agarose (2,5%) corado com brometo de 
etídio. L: Marcador de 100pb; Pl: placenta; Ct: amostra controle. 

 

Os produtos de PCR foram clonados e os clones positivos foram seqüenciados para 

todas as amostras. De acordo com os resultados de seqüenciamento, somente a amostra 

da Pl 2 para a H19DMR não foi possível verificar o padrão de metilação. 

O padrão de metilação da KvDMR1 nas placentas humanas mostrou uma tendência 

à hipermetilação em todas as amostras analisadas, com uma variação entre de 93,4% e 

97,9% na porcentagem de metilação nas diferentes amostras (Figura 27). 
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Pl 1 (96,3%) Pl 2 (96,3%)

Pl 3 (95,8%) Pl 4 (97,9%)

 

Figura 27: Padrão de metilação da KvDMR1. Co: cotilédone. Círculos abertos: sítios não metilados. 
Círculos fechados: sítios metilados. 

 

Os resultados para a H19DMR, como para a KvDMR1, mostram um perfil 

hipermetilado em todas as amostras de placenta analisadas, em que as porcentagens de 

metilação variaram entre 84,4% a 95,8% conforme pode ser observado na Figura 28.  

 

Pl 1 (84,4%) Pl 3 (95,8%)

Pl 4 (95,8%)

 

Figura 28: Padrão de metilação KvDMR1. Co: cotilédone. Círculos abertos: sítios não metilados. 
Círculos fechados: sítios metilados. 
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V. DISCUSSÃO  
 

5.1. PADRÃO DE METILAÇÃO DAS REGIÕES KvDMR1 E H19DMR E EXPRESSÃO 
GENICA DIFERENCIAL EM OÓCITOS E EMBRIÕES PRÉ-IMPLANTAÇÃO BOVINOS 

 
Crianças concebidas por técnicas de reprodução assistida freqüentemente 

apresentam erros de imprinting que ocorrem durante o desenvolvimento embrionário. Essas 

alterações podem ser causadas pelo estresse ambiental no qual os gametas e o embrião 

estão sujeitos durante os procedimentos relacionados à produção in vitro (Maher, 2005; 

Paoloni-Giacobino, 2006; Owen e Segars, 2009; Iliadou et al., 2011). A maior ligação das 

alterações de imprinting às TRAs pode estar relacionada ao fato de que a manipulação in 

vitro ocorre em períodos críticos do desenvolvimento do indivíduo, como na reprogramação 

epigenética do genoma durante a gametogênese e o inicio do desenvolvimento pré-

implantacional, impedindo o correto estabelecimento e manutenção da metilação do DNA 

que ocorre nesses períodos (Iliadou et al., 2011)  

As DMRs KvDMR1 e H19DMR são altamente vulneráveis à perda de imprtinting (ou 

LOI, do inglês, Loss of Imprinting) durante os procedimentos de FIV (DeBaun et al., 2003; 

Lewis e Reik, 2006) e, devido à regulação coordenada que essas ICRs exercem sobre 

genes importantes relacionado ao crescimento e desenvolvimento, elas tornam-se um foco 

importante nos estudos do seu estado de metilação em diferentes espécies. Em bovinos 

essas regiões têm sido pouco estudadas, porém apresentam um crescente interesse devido 

à sua possível relação com a LOS (Couldrey e Lee, 2010; Hori et al., 2010) e para o 

estabelecimento de um modelo para estudos em células germinativas e desenvolvimento 

embrionário em humanos (Hansmann et al., 2010) 

Neste trabalho foi verificado o padrão de metilação da KvDMR1 e H19DMR durante 

diferentes etapas da FIV. Essas análises foram realizadas no oócito sem passar por 

nenhuma das etapas da FIV, ou seja, logo após a retirada dos folículos no estágio 

denominado vesícula germinativa. Outro foco deste estudo foi o oócito após o procedimento 

de MIV e, o embrião pré-implantação no estágio de blastocisto o qual passou por todas as 

etapas da PIV. De modo geral, as análises de metilação dessas regiões mostraram 

diferentes perfis de metilação para os blastocistos e um perfil alterado para os oócitos. 

A KvDMR1 é metilada preferencialmente no alelo materno em humanos (Horike et 

al., 2000) e camundongos (Fitzpatrick et al., 2007) e parece apresentar o mesmo padrão em 

bovinos (Couldrey e Lee, 2010; Hori et al., 2010). Para o estabelecimento do perfil de 

metilação dessa região nos oócitos e blastocistos, foram analisados 18 sítios CG dentro da 

ilha CpG correspondente à ICR2 em bovinos. A amostra controle, o espermatozóide, 

apresenta um perfil completamente demetilado para a KvDMR1, o que foi encontrado neste 
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trabalho (Tabela 4 e Figura 17a), já que a metilação para essa região é materna. É 

interessante ressaltar que o processo de criopreservação do espermatozóide, que é 

utilizado para conservação do sêmen na PIV, parece não ter alterado o estado de imprinting 

estabelecido durante a espermatogênese.  

As análises de metilação no oócito Vg, logo após a coleta nos folículos ovarianos, 

mostrou que o padrão de metilação correspondeu ao padrão materno esperado para esta 

região, em que foi observada uma porcentagem correspondente a 88% de metilação nos 

sítios analisados. Diferentemente, no oócito MII, que corresponde ao gameta maduro pronto 

a ser fertilizado, houve uma perda de metilação (43,1%) após a MIV para a KvDMR1. Tendo 

em vista que a metilação materna ocorre durante o crescimento do oócito, inclusive em 

bovinos (O'Doherty et al., 2011), a qual parece ser finalizada antes, ou logo após a 

ovulação, nessas amostras pode ter ocorrido uma falha na aquisição do imprinting dessa 

região. 

A verdadeira influência da MIV no estabelecimento e/ou manutenção do imprinting 

nos oócitos ainda não está bem elucidada. No entanto, a simples retirada do oócito dos 

folículos e, em especial, a estimulação hormonal e a cultura in vitro para o crescimento e 

maturação desse gameta, pode ter alterado o padrão de imprinting dessa DMR (Reik et al., 

2001; Manipalviratn et al., 2009). 

Geuns et al. (2007) em estudos na KvDMR1 em oócitos humanos em diferentes 

estágios de desenvolvimento (Vg, MI e MII) mostrou que a maioria das amostras não 

apresentou alteração de metilação, onde foi observado completa metilação nos oócitos 

analisados, destes, uma amostra MI, proveniente de ciclos de ICSI, apresentou um perfil 

demetilado para esta região. Diferentemente, Khoueiry et al. (2008) observaram 

semelhantes níveis de metilação nos oócitos maturados in vitro e in vivo, os quais não 

apresentaram completa metilação, onde as porcentagens de metilação foram entre 61,2 a 

66,6 % nos Vg e MI, sendo que o maior nível de metilação foi encontrado nos oócitos MII 

com 89,5% nas amostras maturadas in vivo e 78,3% após a MIV. 

Depois de estabelecido o imprinting nas DMRs, este padrão deve ser mantido 

durante os eventos de reprogramação que ocorrem no início do desenvolvimento 

embrionário (Morgan et al., 2005). Devido ao estado monoalélico das ICRs, onde um alelo 

possui metilação completa e o outro deve estar completamente demetilado de acordo com o 

progenitor do qual é herdado, o nível de metilação de uma DMR deve ser aproximadamente 

50% nas células somáticas de um indivíduo (Couldrey e Lee, 2010). O resultado nos 

embriões pré-implantação no estágio de blastocisto, no entanto, não mostrou um perfil 

monoalélico para a KvDMR1. Nas amostras dos Bi, foi observado um perfil hipermetilado 

(80,2%), e após o crescimento e as sucessivas divisões, nos Bx foi observada uma perda de 

metilação (26,4%) dessa região após aproximadamente um dia de cultivo.  
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O controle epigenético do crescimento e desenvolvimento embrionário é um evento 

orquestrado altamente suscetível a influência do ambiente. O perfil identificado nos Bi e Bx 

podem estar relacionados à inseminação com um oócito com perfil alterado, já que a 

qualidade do oócito é um fator chave para a proporção dos zigotos que se desenvolvem até 

o estágio de blastocisto (Lonergan et al., 2006), e ainda a metilação nas ICRs dos oócitos 

são consideradas fundamentais no estabelecimento do imprinting no embrião (Bourc'his e 

Bestor, 2004; Wood e Oakey, 2006). A própria cultura e a manipulação durante o período 

pré-implantacional, pode ter proporcionado uma perda de metilação nessa região ao final do 

ciclo da PIV, levando a uma expressão aberrante dos genes que sofrem imprinting durante o 

desenvolvimento (Lonergan et al., 2006; Rivera et al., 2008)  

A hipometilacão da KvDMR1 encontrada para os Bx, também foi observada por 

Couldrey e Lee (2010) e por Hori et al. (2010) utilizando animais adultos provenientes de 

transferência nuclear e FIV, os quais eram portadores da LOS. Esses resultados podem 

sugerir que os animais produzidos pelas TRAs podem estar adquirindo um imprinting 

anormal durante os procedimentos in vitro, o qual pode estar sendo mantido no 

desenvolvimento fetal. Achado semelhante é encontrado na SBW em humanos, onde cerca 

de 50% a 60% dos casos esporádicos dessa síndrome apresentam perda de metilação da 

KvDMR1, que leva a uma redução da expressão no CDKN1C e uma expressão bialélica do 

LIT1 causando alterações de crescimento fetal e pós-natal nas crianças portadoras dessa 

síndrome (Weksberg et al., 2002; Fitzpatrick et al., 2007). 

Outro achado interessante para a KvDMR1 em nossos estudos foi a presença de um 

sítio CG cujo padrão de metilação não varia em nenhuma das amostras analisadas (Figuras 

17a, 18 e 19). O ponto 18 de metilação, localizado na posição 198 da região analisada, 

mostrou-se metilado para todas as amostras analisadas, inclusive nas amostras 

hipometiladas (espermatozóide). A porcentagem de metilação em cada sítio CG varia dentro 

de uma mesma região e alguns pontos podem ser mais representativos do que outros para 

as análises de metilação diferencial (Frost et al., 2010), o que não seria o caso do ponto 18 

desse fragmento, visto que está constantemente metilado e possivelmente caracterizaria o 

final da DMR. No entanto estudos em outros tecidos podem confirmar esse resultado. 

O padrão de metilação encontrado para a H19DMR apresentou-se fora do esperado 

tanto para os oócitos quanto para os blastocistos (Tabela 4). No entanto, para a amostra 

controle de espermatozóide foi observado um perfil normal de metilação, completamente 

metilado nos seis clones analisados, corroborando com o padrão de metilação paterno da 

ICR1. A região contendo os sítios CG analisados compreendeu 10 pontos de metilação que 

segundo as análises neste estudo e em estudos prévios em nosso laboratório, corresponde 

a uma região diferencialmente metilada dentro da DMR que seria um suposto sítio de 

ligação ao CTCF (Rios, 2007).  
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As análises nos oócitos mostraram um perfil hipermetilado tanto para o Vg (80%) 

quanto para o MII (82,5%), em detrimento a um perfil demetilado esperado para essas 

amostras. Para os oócitos Vg o perfil encontrado na literatura é correspondente ao perfil 

demetilado (Borghol et al., 2006). No entanto, Ibala-Romdhane et al. (2011) encontrou um 

perfil hipermetilado no estágio de Vg, semelhante a este estudo, em humanos por. A 

amostra Vg que possuía altos níveis de metilação para a H19DMR apresentou um SNP (do 

inglês, Single Nucleotide Polymorphism) 6236-C que supostamente estaria relacionado a 

este perfil. Na análise genotípica, os autores identificaram que o genótipo paterno era 

homozigoto C e o materno era heterozigoto A ou C, em que provavelmente essa alteração 

de metilação corresponde a um alelo paternalmente herdado que escapou do apagamento 

durante a oôgenese. Para os oócitos após a MIV (MI e MII), além do perfil considerado 

normal para a H19DMR (demetilado), também é encontrada hipermetilação e/ou metilação 

diferencial nessas amostras (Borghol et al., 2006; Ibala-Romdhane et al., 2011).  

Os perfis de metilação da H19DMR encontrado nos blastocistos, em contrapartida 

aos resultados encontrados para a KvDMR1, foram hipometilado nos Bi (10,1%) e 

hipermetilado nos Bx (54,5%). Essa região, durante o final do desenvolvimento pré-

implantaçional parece sofrer um ganho de metilação durante o crescimento do Bi, chegando 

a um estado monoalélico no Bx. Resultados semelhantes foram encontrados por Hori et 

al.(2010), em que bovinos adultos produzidos por FIV apresentaram um padrão monoalélico 

para a H19DMR, não diferindo dos animais normais. A expressão bialélica do gene H19, 

está relacionada com a perda de metilação da ICR1 e tem sido observada em animais 

produzidos por transferência nuclear, sendo responsável pelo baixo peso ao nascimento e 

baixa taxa de implantação nos animais clonados (Suzuki et al., 2011). 

Os perfis alterados encontrados neste trabalho para os oócitos MII, tanto para a 

KvDMR1 quanto para a H19DMR, apesar de não corresponder com o esperado, fazem 

parte de achados importantes para essas regiões em bovinos, já que não há dados a cerca 

da metilação dessas regiões nessa espécie. Como os resultados encontram-se discrepantes 

com o sugerido pela literatura, para se confirmar esses achados seriam necessárias novas 

analises de metilação em outro grupo de oócitos Vg, tendo em vista que este trabalho não 

realizou repetição amostral, mesmo que o número de clones analisados (8 a 12) 

corresponda aos padrões exigidos para este tipo de estudo. 

A KvDMR1 e H19DMR controlam a expressão de vários genes importantes para o 

crescimento e desenvolvimento embrionário. Dentre eles o gene LIT1 está sob o controle da 

KvDMR1, sendo metilado maternalmente e expresso paternalmente. A expressão bialélica 

desse gene está geralmente relacionada à hipometilação da KvDMR1 e conseqüente 

silenciamento do gene CDKN1C (Arima et al., 2005; Ager et al., 2008). Outro gene 

paternalmente expresso, cuja expressão é controlada pela ICR1, é o IGF2. A metilação 
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paterna na H19DMR permite a atuação de fatores de transcrição no promotor do gene IGF2, 

promovendo a sua expressão (Kim et al., 2007). 

Com o objetivo de verificar a expressão de alguns genes que estariam relacionados 

ao padrão de metilação da KvDMR1 e H19DMR os genes LIT1 e IGF2 foram focos neste 

estudo. As análises de expressão dos genes apresentaram diferentes níveis para as 

amostras de oócitos e blastocistos (Tabela 2 e Figura 22). A expressão do gene LIT1, 

apesar dos baixos níveis encontrados, mostrou que este gene encontra-se expresso tanto 

nos blastocistos Bi e Bx quanto nos oócitos Vg e MII, em níveis relativamente semelhantes, 

sendo ligeiramente mais expresso nos blastocistos. Quanto à expressão do gene IGF2, os 

blastocistos Bi e Bx parecem não expressar esse gene, visto que nenhum sinal de 

expressão foi detectado para essas amostras. Por outro lado, nos oócitos Vg e MII foram 

detectados níveis substanciais de expressão desse gene, em especial no oócito MII, que 

apresentou a maior expressão relativa do IGF2 (4,47). 

A expressão mais acentuada do IGF2 nos oócitos MII e Vg poderia estar relacionada 

à hipermetilação da H19DMR encontrada para essas amostras, promovendo uma expressão 

bialélica desse gene. Devido ao fato desse gene codificar um potente fator de crescimento 

celular que pode estar sendo requerido durante o crescimento e desenvolvimento oocitário 

(Ideraabdullah et al., 2008). No entanto a verificação do perfil de expressão do gene H19 

poderia ajudar a confirmar esses achados devido à expressão correlacionada desse gene 

com o IGF2, visto que a alta expressão do IGF2 implica numa expressão reduzida do H19.  

A ausência de expressão do gene IGF2 nos blastocistos não estaria relacionada a 

alterações no padrão de metilação da H19DMR visto que essa região apresentou diferentes 

perfis de metilação para os Bi e Bx, hipometilado e monoalélico respectivamente. A 

verificação da expressão dos genes CDKN1C e H19 poderia estabelecer e/ou confirmar 

possíveis relações da expressão desses genes com a metilação das DMRs. No trabalho de 

Hori et al. (2010), nos animais com hipometilação da KvMDR1 foi observada uma expressão 

alterada do LIT1 e níveis normais de expressão dos genes H19 e IGF2. 

Apesar das alterações encontradas nos diferentes estágios dos blastocistos Bi e Bx, 

que em contrapartida corroboram com os últimos achados na literatura (Curchoe et al., 

2009; Couldrey e Lee, 2010; Hori et al., 2010), foi observado que a KvDMR1 e H19DMR 

parecem funcionar antagonisticamente. A KvDMR1 tende a uma hipometilação com o 

avanço do crescimento e desenvolvimento embrionário, mostrando um perfil hipermetilado 

nos Bi, sendo que essa metilação é reduzida nos Bx. Por outro lado, a H19DMR apresenta 

um ganho de metilação partindo de um estado hipometilado nos Bi para um estado que se 

aproxima do perfil monoalélico de expressão dessas DMRs nos Bx, que é normalmente 

encontrado nas células somáticas de um indivíduo. As alterações de imprinting encontradas 

durante o desenvolvimento pré-implantacional em bovinos produzidos por FIV podem estar 
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relacionadas com a LOS, onde a própria cultura (MIV, FIV e CIV) poderia estar relacionada 

com a hipometilação da KvDMR1, bem como às alterações encontradas nos oócitos após a 

maturação. 

Importante ressaltar que, até o momento, este é o primeiro trabalho descrevendo o 

suposto funcionamento dessas DMRs durante o desenvolvimento embrionário de bovinos, 

bem como na maturação oocitária. Devido à possível conservação do padrão de imprinting 

dessas DMRs em diferentes espécies (Curchoe et al., 2009), e às semelhanças 

relacionadas ao desenvolvimento pré-implantacional e a duração da gestação (Hansmann et 

al., 2010), o modelo bovino parece ser uma alternativa para os estudos de células 

germinativas e desenvolvimento embrionário em humanos. 

 

 

5.2. ANÁLISE COMPARATIVA DO PADRÃO DE METILAÇÃO DAS KvDMR1 e H19DMR 
EM PLACENTAS PRECOCES BOVINA e HUMANA 

 
A placenta é um órgão complexo que além de permitir trocas entre a mãe e o feto, 

atua como eficiente órgão endocrinológico e confere proteção ao feto contra as exposições 

ambientais e o sistema imune da mãe (Dancis, 1966; Carter, 2007). Mesmo que as 

placentas, em geral, compartilhem a mesma função, a morfologia e a placentação variam 

consideravelmente entre as espécies. Apesar dessas diferenças, tem sido relatado que o 

estado de imprinting e a expressão de alguns genes, parece manter um estado conservado 

entre as várias espécies, incluindo humanos e bovinos (Bressan et al., 2009; Barreto et al., 

2011).  

O imprinting genômico está presente em mamíferos placentários e desempenham 

importante papel no desenvolvimento da placenta e, consequentemente do feto, podendo 

estar diretamente relacionado com a aquisição desse órgão durante a evolução de 

mamíferos, sendo que muitas explicações para a evolução do imprinting sugerem a placenta 

como um tecido chave no desenvolvimento (Monk et al., 2006). As alterações de imprinting 

na placenta podem levar a sérios impactos no desenvolvimento do feto, tendo em vista que 

esses genes afetam o crescimento e a morfologia placentária, bem como e a capacidade de 

transferência, atuando diretamente no controle de nutrientes para o crescimento fetal 

(Fowden et al., 2011). 

Devido a este órgão ser um importante alvo do imprinting e à importância de se 

conhecer o funcionamento desses genes em diferentes espécies e em diferentes fases do 

desenvolvimento, na tentativa de se encontrar modelos animais para estudos de 

placentação, bem como na busca das bases moleculares das doenças gestacionais (Ng et 

al., 2010; Fowden et al., 2011), neste trabalho foi analisado o padrão de imprinting da 
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KvDMR1 e H19DMR em tecido placentário de bovinos e humanos, visando verificar as 

possíveis similaridades entre essas duas espécies.  

As placentas de bovinos e humanos são diferentes estrutural e morfologicamente. 

Em humanos, a placentação é hemocorial com extensiva invasão do trofoblasto durante o 

desenvolvimento que remodela as artérias maternas maximizando o fluxo sanguíneo para o 

espaço interviloso. Por outro lado, a placentação em bovinos é sinepiteliocorial onde as 

células do trofoblasto estão em contato direto com as células epiteliais da superfície do 

útero, sendo que não há invasão do trofoblasto além dessa camada (Moffett e Loke, 2006; 

Ng et al., 2010). Esse contato materno-fetal nas placentas de bovinos é dado por um variado 

número de placentomas, que são emaranhados de vilosidade fetal, denominados 

cotilédones, em uma crista materna, denominada carúncula (Wooding et al., 1997). 

Com relação às análises de metilação para a KvDMR1 e H19DMR o resultado da 

similaridade entre as sequências analisadas mostrou um grau considerado satisfatório 

(>25%), que pode sugerir conservação entre essas duas espécies. As análises de metilação 

nos cotilédones provenientes da gestação de 49d, mostraram que as duas regiões, como 

nos resultados apresentados para os embriões pré-implantação, apresentam um padrão de 

metilação inversamente proporcional entre elas, visto que, enquanto a metilação na 

KvDMR1 está aumentada em uma dada amostra, a H19DMR encontra-se mais demetilada. 

O perfil de metilação entre os cotilédones variou entre as diferentes amostras 

para as duas DMRs analisadas. Para a KvDMR1, foi observada uma tendência a 

hipermetilação para os Co 1 e Co 3 (88,9% e 91,1%), e os Co 2 e Co 4 (56,9% e 

39,6%) apresentaram níveis mais reduzidos de metilação, aproximando-se do perfil 

monoalélico. Até o momento não foram encontrados dados na literatura acerca do 

perfil de metilação da KvDMR1 em placentas de bovinos.  
A H19DMR nos cotilédones mostrou um perfil que se aproxima do monoalélico, onde 

o nível de metilação encontrado variou entre 35% e 57%. Somente uma amostra apresentou 

um perfil completamente demetilado, o Co 2. Hansmann et al. (2010) analisou três possíveis 

sítios de ligação do CTCF para a H19DMR em placentas de bovinos e observou 

semelhantes resultados como encontrado nesse trabalho, onde a porcentagem de metilação 

variou entre 47% a 51% para os três sítios analisados. Em contrapartida, Couldrey e Lee 

(2010) encontraram hipermetilação da H19DMR variando entre 70% a 100%, nas amostras 

controles e provenientes de transferência nuclear. 

Quando se compara esses resultados com os encontrados no embrião de 49d nota-

se que o embrião mostrou um perfil que se assemelha ao hipermetilado para a KvMDR1, 

semelhante aos Co 1 e Co 3. Couldrey e Lee (2010), em contrapartida identificaram uma 

hipometilação que variou entre 0-45% de metilação em amostras de tecido fetal (rim, pulmão 
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e adrenal), com aproximadamente 120 dias de idade gestacional, nos grupos controle. O 

embrião de 49d para a H19DMR apresentou um perfil hipometilado, o que se aproxima do 

encontrado para o Co 1. Para todas as amostras analisadas, foi observado novamente um 

padrão metilado para o ponto 18 dessa região, confirmando os achados para os oócitos e 

blastocistos, sugerindo que esse ponto possa estar fora da DMR bovina. 

Os placentomas variam em número e tamanho entre as espécies (Wooding et al., 

1997). As diferenças de metilação encontradas entre os cotilédones podem estar 

relacionadas ao fato de que a placenta apresenta-se como um mosaico, onde a expressão 

dos genes que sofrem imprinting são espaço e tempo específicos. O padrão de imprinting 

placentário pode apresentar variações durante e entre as gestações em humanos, murinos 

e bovinos (Coan et al., 2005; Pozharny et al., 2010). Como exemplo, o gene MASH2 (ou 

ASCL2, do inglês Achaete-Scute Complex Homolog 2) de bovinos, que estimula a 

proliferação celular e inibe a progressão do trofoblasto, tem expressão limitada a placenta, o 

qual é bialelicamente expresso no trofoblasto, e após a implantação esse gene é 

paternalmente silenciado (Arnold et al., 2006). O perfil de metilação encontrado para essas 

DMRs, ao longo do crescimento fetal e placentário pode variar, e estudos durante as 

diferentes fases gestacionais ajudariam a estabelecer o padrão de imprinting dessas 

regiões. 

Nas análises em humanos, foi observado que as regiões KvDMR1 e H19DMR 

apresentaram um padrão semelhante de metilação para todas as amostras das 

vilosidades da placenta de 12 semanas. A porcentagem de metilação não variou 

substancialmente entre as duas regiões, nem mesmo entre as diferentes vilosidades 

analisadas, em que o menor nível de metilação observado foi de 84,4% e o nível 

mais alto foi de 97,9%. Diferentemente, Bourque et al. (2010) mostrou um perfil de 

metilação para a H19DMR com média de 36,4% (hipometilado) utilizando placentas 

de humanos a termo, normais e com restrição de crescimento intra-uterino, a qual 

não variou entre as amostras. 

Alguns estudos têm mostrado LOI em placentas humanas, no entanto pouco 

se sabe a cerca desse mecanismo em placentas precoces. Em contraposição aos 

achados deste trabalho, um dos primeiros estudos que mostrou o perfil de imprinting 

em placentas de primeiro trimestre foi realizado por Pozharny et al. (2010), em que 

os autores observaram uma alta taxa de LOI para a maioria dos genes analisados 

(14). Dentre eles, o gene H19 apresentou uma taxa de LOI (5-10%) nas placentas 

precoces, quando comparadas com as placentas a termo, e o único gene 
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apresentou uma reduzida taxa de LOI foi o IGF2. A região KvDMR1 não foi 

analisada nesses estudos.  
Estudos em modelos para a regulação gênica têm sido empregados com principal 

foco modelo de camundongos. Pouco se conhece a cerca dessas comparações entre 

bovinos e humanos, e apesar das semelhanças com relação ao padrão de metilação da 

KvDMR1 e H19DMR nas espécies estudadas nos demais tecidos, o imprinting na placenta 

parece variar. As maiores semelhanças encontradas entre bovinos e humanos foi com 

relação a KvDMR1, em que, apesar de variar ente os cotilédones de bovinos, duas amostras 

apresentaram um perfil hipermetilado semelhante ao perfil encontrado nas vilosidades de 

humanos. Os resultados para a H19DMR de bovinos e humanos foram divergentes, onde 

em bovinos foi observado um baixo nível de metilação nos cotilédones analisados, em 

contraposição, em humanos foi observado um perfil semelhante ao da região KvDMR1, ou 

seja, hipermetilado. 

Possivelmente, essas regiões não apresentam uma relação de metilação no tecido 

placentário, principalmente para a H19DMR, ou ainda, o número de clones analisados para 

essa região poderia ser aumentado, visto que para algumas amostras não foi possível 

estabelecer o padrão de 8 clones, devido a falhas no sequênciamento. Essas análises 

podem ajudar a desvendar o perfil de imprinting na placenta de bovinos e humanos e, 

estudos durante as diferentes fases do desenvolvimento fetal e placentário seriam 

interessantes, visto que a placenta é um órgão extremamente importante para o crescimento 

e desenvolvimento fetal. 
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VI. CONCLUSÕES  
 
Os oócitos não maturados apresentaram um perfil normal hipermetilado para a 

KvDMR1 e um perfil alterado hipermetilado para a H19DMR. Nos oócitos após a MIV foi 

encontrada uma alteração no padrão de metilação para as duas regiões analisadas, sendo 

monoalélico para KvDMR1 e hipermetilado para a H19DMR. 

O perfil encontrado para os blastocistos iniciais foi hipermetilado para a KvDMR1 e 

hipometilado para a H19DMR. Em contraposição, para os blastocistos expandidos foi 

encontrado um perfil hipometilado para a KvDMR1 e monoalélico para a H19DMR. 

A análise de expressão gênica mostrou níveis semelhantes de expressão do gene 

LIT1 nas amostras de oócitos não maturados e maturados in vitro, bem como nos 

blastocistos inicial e expandido. O gene IGF2 não foi expresso nas amostras de blastocistos, 

sendo que sua expressão foi detectada somente nos oócitos, com maiores valores de 

expressão nos oócitos maturados in vitro. 

As análises de metilação da KvMDR1 e H19DMR e da expressão dos genes LIT1 e 

IGF2 não apresentaram correlação. Somente na amostra dos oócitos maturados in vitro, os 

altos níveis de expressão do IGF2 podem estar relacionados ao perfil hipermetilado 

encontrado para a H19DMR. 

A KvDMR1 apresentou um perfil hipermetilado para o embrião de 49d. Nos 

cotilédones os perfis encontrados foram variados, contendo amostras hipermetiladas, 

hipometiladas e monoalélicas. 

O perfil de metilação da H19DMR no embrião bovino foi hipometilado. Nos 

cotilédones os perfis observados foram hipometilado e monoalélico.  

Nas placentas precoces de humanos foi observado um perfil hipermetilado para a 

KvDMR1 e H19DMR. 

Não foi possível estabelecer uma relação do perfil de metilação placentário da 

KvDMR1 e H19DMR entre bovinos e humanos. 
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Alinhamento e similaridade entre as sequencias 
 

 As DMRs estudadas foram alinhadas e os resultados do alinhamento e da similaridade 

entre as sequências de bovino e humanos, para a KvDMR1 e H19DMR, estão apresentadas 

na figura 29.  

 

a

 

 
 
Figura 29: Alinhamento dos segmentos analisados em bovinos e humanos. a) Alinhamento da 
KvDMR1. b) Alinhamento da H19DMR. 
 

 

 O alinhamento da KvDMR1 de bovinos e humanos, mostrou uma similaridade entre as 

seqüências que correspondeu a 51% de identidade. Para a H19DMR, foi encontrado um 

grande gap no final da sequência, devido ao tamanho dos segmentos analisados para as 

duas regiões, correspondendo a 186pb para bovinos e 311pb para humanos. Removendo 

esse gap o resultado da similaridade entre os segmentos analisados correspondente a 

H19DMR foi de 55% de identidade. 
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