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RESUMO

CAVALCANTI, P. V. Hibridização in situ em espermatozóides bovinos
tratados com DNA exógeno: estudo experimental. [in situ hybridization in
bovine sperm treated with exogenous DNA: an experimental study]. 2010. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

Muitas das técnicas utilizadas para gerar animais transgênicos são caras e
laboriosas. Neste contexto, a transferência gênica mediada por espermatozóides
(TGME) pode ser uma alternativa para a produção em larga escala de animais
transgênicos. Estudos de SMGT têm seu foco no número de cópias de DNA
incorporada pelo espermatozóide. Por isso, há pouca informação disponível
sobre como as moléculas de DNA se comportam durante o processo de
fecundação e quais os efeitos dos protocolos de TGME sobre a célula
espermática. Neste sentido, com o objetivo de avaliar a existência de sitio de
integração preferencial das moléculas exógenas de DNA no genoma hospedeiro,
utilizamos a hibridização in situ para acompanhar a veiculação do transgene
durante

o

acrossomais,

processo

de

plasmática

fecundação.
e

potencial

Foram
de

avaliadas

membrana

as

membranas

mitocondrial

de

espermatozóides submetidos a TGME. Para isso, o sêmen de três diferentes
touros foram submetidos ao gradiente de Percoll 45-90%. As células viáveis
foram incubadas com o vetor recombinante pCX-EGFP (0, 250, 500 ou
1000ng/106 células) seguidas ou não de eletroporação (300v, 35µF e 0,25ms).
Os espermatozóides tratados foram utilizados para a produção in vitro de
embriões. Os embriões foram cultivados por sete dias até o estágio de
blastocisto. Espermatozóides e embriões produzidos in vitro foram submetidos
ao ensaio de hibridização in situ, com metodologia descrita Whyte et al. (2000).
O potencial de membrana mitocondrial (PMM), integridade de membrana
acrossomal (MA) e plasmática (MP) foram avaliados por citometria de fluxo
(Guava Technologies, Hayward, CA, USA) utilizando as sondas fluorescentes
JC1, FITC-PSA e PI (Molecular Probes), respectivamente. Os dados foram
analisados pelo teste paramétrico ANOVA (teste LSD) usando o programa

estatístico SAS for Windows, com nível de significância de 5%. A hibridização in
situ não foi possível em espermatozóides bovinos, pois não houve hibridação da
sonda controle. Blastocistos oriundos de espermatozóides incubados com DNA
exógeno apresentaram integração de forma difusa, embriões oriundos de
espermatozóides eletroporados apresentaram integração pontual. As diferentes
concentrações de DNA não exerceram efeitos deletérios nas MP ou PMM, a
adição de 500ng de DNA causou aumento de lesão na MA (p<0,05). A
eletroporação não afeta a MP e MA, mais apresenta grande efeito no PMM
causando redução da função mitocondrial. Este estudo conclui que maiores
esforços são necessários para elucidar o comportamento das moléculas
exógenas de DNA durante o processo de fecundação e quais são os efeitos da
TGME sobre a célula espermática.

Palavras chave: Transferência Gênica Mediada por Espermatozóides (TGME).
Animais Transgênicos. Eletroporação. Fecundação in vitro. Incubação.

ABSTRACT

CAVALCANTI, P. V.: In situ hybridization in bovine sperm treated with
exogenous DNA: an experimental study. [Hibridização in situ em
espermatozóides bovinos tratados com DNA exógeno: estudo experimental].
2010. 103 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.
Most techniques used to produce transgenic animals are laborious and
expensive. In this manner, sperm mediated gene transfer (SMGT) may be a
viable alternative for long-scale production of transgenic animals. Many SMGT
studies have focused the DNA internalization and number of DNA copies
incorporated by spermatozoa. However, limited data is available about how
foreign DNA molecules behave during fertilization and the direct effects of the
SMGT technique on sperm cells. Hence, in order to monitor the existence of
preferential integration sites by the exogenous DNA at the host genome, in situ
hybridization was used to track the transgene conveyance during in vitro
fertilization. In addition, acrosome and plasmatic membrane integrity and
mitochondrial membrane potential of sperm cells subjected to SMGT were
assessed. Briefly, thawed semen from three different bulls was submitted to a 4590% Percoll gradient. Viable cells were incubated with recombinant PCX-EGFP
vector (0, 250, 500 or 1000ng/106 sperm cells) or incubated and electroporated
(300V, 35µF and 0.25ms). Treated sperm cells were then used for in vitro
production of embryos. Embryos were in vitro cultured for 7 days until blastocyst
stage. Treated spermatozoa and in vitro produced blastocysts were submitted to
in situ hybridization assay, as described by Whyte et al. (2000). The
mitochondrial membrane potential (MMP), acrosomal membrane (AM) and
plasmatic membrane (PM) integrity were assessed by flow cytometry (Guava
Technologies, Hayward, CA, USA) using JC1, FITC-PSA and PI probes
(Molecular Probes), respectively. Data were analyzed by parametric ANOVA
(LSD test) using SAS for Windows software, at a 5% level. The transgene was
not observed at the bovine spermatozoa because the control probe could not be
hybridized.

In situ hybridization revealed that blastocysts produced from

incubated sperm cells had a diffuse foreign DNA integration while blastocysts

produced from electroporated sperm cells had a punctual DNA integration. No
deleterious effects of exogenous DNA concentrations on PM or MMP were
observed. However, the addition of 500ng of exogenous DNA caused sperm AM
injury (P<0.05). Electroporation did not affect PM or AM integrity, but it had a
great effect on MMP, which may cause a reduction of mitochondrial function. This
study suggest that more efforts are needed to elucidate the behavior of
exogenous DNA during fertilization and the effects of SMGT in bovine sperm
cells.
Key Words: Sperm Mediated Gene Transfer (SMGT). Transgenic Animals.
Electroporation, In vitro fertilization, Incubation
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1

INTRODUÇÃO

Trabalhando com seqüências de DNA viral e espermatozóides de coelho,
Brackett et al. (1971) demonstraram, pela primeira vez, que moléculas exógenas
de DNA poderiam ser espontaneamente interiorizadas em espermatozóides. Esta
característica fisiológica dos espermatozóides permitiu o surgimento de uma nova
biotecnologia baseada na função primária do espermatozóide: a de conduzir DNA
para dentro do oócito, no entanto, além do DNA endógeno carreia também
moléculas de DNA exógenas, gerando animais geneticamente modificados.
Esta biotecnologia recebeu o nome de transferência gênica mediada por
espermatozóides (TGME). Ao longo dos anos sua aplicação vem sendo
demonstrada em grande variedade de espécies: bovinos (GAGNE et al.,1991;
SHEMESH et al., 2000; HOELKER et al., 2007) hamsters (FERNANDEZ et al.,
1999; KUZNETSOV et al., 1999); camundongos (LAVITRANO et al.1997b;
HUGUET; ESPONDA, 2000); suínos (LAVITRANO et al., 1997; CAPPELLO et al.,
2000; CHANG et al., 2002; LAVITRANO et al., 2003); coelhos (KUZNETSOV et al.,
2000; KUZNETSOV; KUZNETSOVA, 2000; ANDREEVA et al., 2003; SHEN et al.,
2006) e peixes (KHOO et al., 2000; SIN et al., 2000, Collares et al., 2010).
No entanto, a eficiência e a repetibilidade da TGME é controversa,
necessitando de maiores esforços para compreender os mecanismos na
incorporação e na expressão do transgene (MAIONE et al., 1998; CELEBI et al.,
2003).
Diversos

pesquisadores

buscam

desenvolver

novos

procedimentos

utilizando tratamentos físicos e químicos para incrementar a transferência gênica
mediada por espermatozóides (KUZNETSOV et al., 1999; WALL, 2002; CELEBI et
al., 2003). Espermatozóides maduros já foram submetidos a diferentes
tratamentos, tais como: eletroporação (GAGNE et al., 1991; TSAI et al., 1997;
KUZNETSOV et al., 1999; WALL, 2002; CELEBI et al., 2003); complexo
lipossomo/DNA (TSAI et al., 1997; VALENZUELA et al., 2002); agentes retrovirais
(FARRE et al., 1999; NAGANO et al., 2001; KOO et al., 2004); substâncias
crioprotetoras (SHEN et al., 2006); anticorpos (LAVITRANO et al., 1997; WALL,
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2002) ou incubação dos espermatozóides com DNA exógeno seguido de injeção
intracitoplasmática (ICSI) (KATO et al., 2004; HIRABAYASHI et al., 2005).
Muitos dos mecanismos envolvidos na TGME ainda não são bem
conhecidos, restando dúvidas quanto à forma de veiculação das moléculas
exógenas de DNA no processo de fecundação.
A interação DNA exógeno/espermatozóide e subseqüente interiorização
ocorre preferencialmente na região sub-acrossomal dos espermatozóides, sendo
mediada por glicoproteínas de superfície - CD4 (ZANI et al., 1995; LAVITRANO et
al., 1997). A localização do DNA exógeno no núcleo do espermatozóide foi
comprovada por microscopia eletrônica (FRANCOLINI et al., 1993), microscopia
confocal (BACHILLER et al., 1991) e análises bioquímicas (ATKISON et al.,1991).
No entanto, grande parte dos animais gerados por TGME não apresenta expressão
ubíqua, sugerindo integração epissomal do transgene (SIN et al., 2000;
YONEZAWA et al., 2001; PITTOGGI et al., 2006). Chan et al. (2000) demonstraram
in vitro, que durante o processo de fecundação, as moléculas de DNA exógeno
aderidas ao espermatozóide são removidas antes que este penetre no oócito. Esta
remoção não ocorre quando os espermatozóides tratados com DNA exógeno são
microinjetados (ICSI) em oócitos.
Compreender

a

interação

do

transgênese

com

o

genoma

do

espermatozóide é crucial para elucidar os mecanismos da TGME no processo de
fecundação. Huang

et

al. (2007)

utilizando

Hibridização

in

situ

(FISH)

demonstraram, em embriões microinjetados, que múltiplas cópias do transgene são
integradas a poucos sítios do genoma hospedeiro. No entanto, estudos deste porte
não foram realizados em espermatozóides geneticamente modificados ou em
embriões gerados por TGME.
Este trabalho propõe utilizar a hibridização in situ para acompanhar a
veiculação do transgene durante o processo de fecundação in vitro, observando se
há algum sítio preferencial de integração do DNA exógeno no genoma do
espermatozóide hospedeiro ou embrião.
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2

REVISÃO DE LITERATURA

Tradicionalmente,

espermatozóides

são

considerados

células

metabolicamente diferenciadas por não apresentarem processos bioquímicos
fundamentais ou funções moleculares, como a replicação do DNA, a expressão
gênica e a síntese protéica. Além desta particularidade metabólica, estas células
possuem uma particularidade morfológica, caracterizada por um compartimento
citoplasmático extremamente reduzido e um núcleo grande, o qual contém o DNA
genômico, altamente compactado. Este complexo compõe a cabeça do
espermatozóide, ao qual está conectado um longo flagelo. Estas características
sugerem que o único papel desta célula seja o de carrear o genoma paterno para
dentro do oócito, durante o processo de fecundação (SCIAMANNA et al., 2000).
Em 1971, Bracket et al. demonstraram que moléculas exógenas de DNA
poderiam

ser

espontaneamente

internalizadas

em

espermatozóides.

Esta

particularidade permitiu, na década de 80, o surgimento de uma nova biotecnologia
que utiliza a função primária do espermatozóide em conduzir DNA para dentro do
oócito durante a fecundação. Entretanto, além do DNA endógeno este carrearia
também

moléculas

exógenas

de

DNA,

gerando

animais

geneticamente

modificados. Esta nova tecnologia recebeu o nome de Transferência Gênica
Mediada por Espermatozóides (TGME).
Embora fisiológico, os eventos de captação de DNA exógeno pelo
espermatozóide não são aleatórios e sim mediados por proteínas espermáticas
específicas

presentes

na

membrana

plasmática.

Três

grupos

protéicos,

denominados “DNA binding proteins” (DBP) foram identificados neste processo. O
primeiro apresenta peso molecular de aproximadamente 20 kDa, peso compatível
com as protaminas espermáticas. O segundo grupo apresenta peso molecular
entre 30-35 kDa, identificadas como proteínas de membrana, presente em
espermatozóides de uma grande variedade de espécies, sendo estas as mais
estudadas na TGME. O terceiro grupo, proteínas com 50 kDa, perdem a habilidade
de interagir com o DNA durante as técnicas de eletroforese utilizadas na separação
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dos extratos protéicos. A interação DNA exógeno/espermatozóide e subseqüente
interiorização

ocorre

preferencialmente

na

região

sub-acrossomal

dos

espermatozóides, local prioritário de concentração das proteína de 30-35 KDa
(ZANI et al., 1995; LAVITRANO et al., 1997b).
Após a captação das moléculas exógenas de DNA pelas DBP, os
complexos DBP/DNA são interiorizados e conduzidos até o núcleo espermático. A
primeira evidência da interiorização destas moléculas foi demonstrado por
Francolini et al. (1993). O mecanismo utilizado pelas células espermáticas para
internalizar estes complexos (DBP/DNA) tem o envolvimento de moléculas do
sistema de histocompatibilidade maior de classe II (MHC II) e de glicoproteínas de
superfície - CD4 (cluster of differentiation 4) (LAVITRANO et al., 1997). A Figura 1
exemplifica este processo de captação e internalização do DNA exógeno.
Camundongos knockout para o receptor MHC de classe II têm reduzida
habilidade em captar DNA exógeno, quando comparado às linhagens selvagens.
Inversamente, espermatozóides knockout para CD4 apresentam capacidade plena
em captar moléculas exógenas de DNA, no entanto perdem a habilidade de
interiorizar os complexos DBP/DNA (LAVITRANO et al., 1997).
Assim, embora não esteja presente em células espermáticas maduras, a
expressão do MHC de classe II parece ser necessária durante a espermatogênese
para produzir células espermáticas capazes de captar DNA exógeno. Moléculas de
CD4 presentes na membrana plasmática dos espermatozóides são responsáveis
pelo processo de interiorização nuclear do DNA aderido à membrana espermática
(LAVITRANO et al., 1997b). Apesar de ser um bom veículo, os espermatozóides
possuem muitas barreiras para a captação de DNA exógeno. Estas barreiras
dependem da composição química das membranas dos espermatozóides, da
composição do plasma seminal e de receptores espermáticos de superfície de
cada espécie (CANOVAS et al., 2010).
O fato dos espermatozóides possuírem a capacidade de captar DNA
exógeno, acarreta um risco para a manutenção da identidade genômica do
indivíduo ou da espécie. Células espermáticas entram em contato com moléculas
de DNA provenientes de resíduos celulares desde a ejaculação até o encontro com
o gameta feminino. No entanto, a captação destas seqüências livres de DNA não
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ocorre naturalmente. Com base neste fenômeno, Zani et al. (1995) buscaram
compreender qual seria o mecanismo que impede a entrada desenfreada de DNA
exógeno nas células espermáticas. Verificaram que o plasma seminal possui uma
proteína que tem a habilidade de inibir a interação DNA/espermatozóide. Este fator
recebeu o nome de fator inibitório 1 (IF-1), caracterizado como uma glicoproteína
de peso molecular de 37 KDa que interage com proteínas espermáticas de
membrana, impossibilitando a ligação do DNA exógeno. Para a remoção do IF-1 na
TGME é necessário a remoção do plasma seminal. Estudos com espermatozóides
de suínos evidenciam um efeito negativo na motilidade total e progressiva quando
o plasma seminal é removido, sendo este efeito minimizado com a re-adição do
plasma seminal. Os autores justificam este fenômeno pela presença de proteínas
de manutenção da motilidade no plasma seminal de suínos (KANG et al., 2008).

Figura 1 Desenho esquemático do mecanismo de ligação, captação e interiorização de moléculas
exógenas de DNA por espermatozóides. Após o contato do espermatozóide com as
moléculas exógenas de DNA ocorre a ligação entre as DNA binding proteins (DBP) e o
DNA. Moléculas de CD4 complexam a este conjugado primário carreando-o para o interior
da célula. Quando este complexo alcança o núcleo, as moléculas de DNA exógeno são
liberadas e as proteínas retornam para a superfície celular. Na presença de IF-1 este
mecanismo fica inibido.

Evidências demonstram que a integração das seqüências exógenas de DNA
ocorre de forma dirigida em sítios específicos no genoma (SPADAFORA, 1998).
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Bibliotecas de DNA, construídas a partir de espermatozóides murinos após a
TGME, revelaram que seqüências de DNA similares são encontradas nas
extremidades das moléculas exógenas de DNA inseridas no genoma (ZORAQI;
SPADAFORA, 1997).
Surpreendentemente, este sítio de integração apresentou alta homologia à
seqüência consensu da enzima topoisomerase II, sugerindo possível envolvimento
desta, no processo de recombinação (MAGNANO et al., 1998). A mais provável
explicação para este evento específico de integração, em um ou poucos sítios,
talvez esteja relacionado à estrutura altamente compactada da cromatina
espermática. Presume-se que estes sítios, sejam aqueles, nos quais a
compactação do DNA espermático não é tão intensa, provavelmente regiões de
dobra do DNA entre as protaminas (SPADAFORA, 1998).
A célula espermática possui todos os recursos necessários para introduzir
um gene de interesse no oócito. Apresenta fatores fundamentais para desencadear
a ativação oocitária e os RNA mensageiros essenciais para desencadearem as
primeiras divisões embrionárias (DADOUNE et al., 2009). Deste modo, o
espermatozóide parece ser o veículo ideal para carrear fragmentos exógenos de
DNA de interesse na tentativa de produzir um indivíduo transgênico.
Por isso, diversos pesquisadores buscam desenvolver novos procedimentos
utilizando tratamentos físicos e químicos para incrementar a transferência gênica
mediada por espermatozóides.
A aplicação de pulsos elétricos com alta voltagem (eletroporação) em
espermatozóides previamente tratados com DNA, aumenta significativamente as
taxas de incorporação do DNA exógeno (GAGNE et al., 1991; TSAI et al., 1997;
KUZNETSOV et al., 1999; WALL, 2002; CELEBI et al., 2003). O número de
eventos de recombinação em espermatozóides bovinos incubados com DNA é de
3,5% e aumenta para 46,5% quando utilizada a eletroporação (RIETH et al., 2000).
Encapsular moléculas de DNA em micelas de lipídios catiônicos formando
complexos lipossomo/DNA tem demonstrado bastante eficiência na transfecção de
espermatozóide (NORTHROP et al., 1987; TSAI et al., 1997). Espermatozóides
bovinos incubados com DNA captam em média de uma a três moléculas de DNA
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por espermatozóide, já com o uso de lipossomos este número passa para 80 a 160
cópias por espermatozóide (ANZAR et al., 2006; HOELKER et al., 2007).
Diferenças de pressão osmótica também podem ser utilizadas para
aumentar a eficiência da TGME. Shen et al. (2006) obtiveram um aumento
significativo no número de animais transgênicos (camundongos e coelhos)
nascidos com o uso do DNA diluído em dimetilsulfóxido (DMSO). Deste modo, a
pressão osmótica exercida pela adição de DMSO resulta em trocas líquidas, que
propiciam a interiorização de moléculas de DNA exógeno.
No entanto, os melhores resultados e que apresentam maior repetibilidade
da técnica tem sido alcançada com o uso da injeção intracitoplasmática de
espermatozóides (ICSI) após a incubação com DNA (KATO et al., 2004;
HIRABAYASHI et al., 2005).
Uma das variações da técnica de TGME conhecida como “Transgênese
ativa” utiliza enzimas para facilitar a incorporação do transgene no genoma
hospedeiro. Kaneko et al. (2005) relatam o uso de recombinases (Rec A) ou
transposases. A proteína transposase hiperativa Tn5 parece ser eficiente na
integração de um transgene no genoma espermático para uso em TGME
(SUGANUMA et al., 2005). Este método aumentou de forma significante a
eficiência de produção de camundongos transgênicos. Shinohara et al. (2007)
utilizando Tn5 e ICSI relataram resultados de 75% de camundongos transgênicos
nascidos e expressando o transgene EGFP .
Objetivando entender os mecanismos moleculares envolvendo o processo
Giordano et al. (2000), descobriram uma atividade endógena de transcrição
reversa em espermatozóides murinos, o que permitiu o uso de moléculas de RNA
para transfectar espermatozóides. A transcrição reversa de moléculas exógenas de
RNA gera cópias de cDNA no citoplasma espermático, sendo estas transmitidas ao
futuro embrião durante a fecundação. Sequências reversamente transcritas
comportam-se como genes funcionais, com propagação epissomal, apresentando
correta expressão nos tecidos de animais F0 e F1 (PITTOGGI et al., 2006).
Outra maneira de aumentar a eficiência da técnica é facilitar a condução do
transgene à célula espermática utilizando proteínas veiculadoras. O principal
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representante deste grupo é o anticorpo monoclonal mAb C. O mAb C é uma
proteína básica que se liga ao DNA por meio de interações iônicas permitindo que
moléculas

exógenas

de

DNA

sejam

conduzidas

especificamente

ao

espermatozóide. Após a fecundação do oócito, o DNA é carreado para ser
integrado no genoma do novo indivíduo. A transferência do gene da linhagem
parental para à geração F1 apresentou alta taxa de eficiência: 37,5% para suínos e
33% para ratos. Além disso, a expressão do transgene foi demonstrada em 61%
(35/57) dos animais na geração F0 (CHANG et al., 2002).
A Figura 2 resume as principais descobertas sobre a tecnologia de
transferência gênica mediada por espermatozóides.

Figura 2 Linha do tempo das principais descobertas da Transferência Gênica Mediada por
Espermatozóides

Ao longo dos anos, a TGME vem sendo aplicada em diversas espécies:
bovinos (GAGNE et al.,1991; SHEMESH et al., 2000; HOELKER et al., 2007);
hamsters (FERNANDEZ et al., 1999; KUZNETSOV et al., 1999); camundongos
(LAVITRANO et al.1997b; HUGUET; ESPONDA, 2000;); suínos (CAPPELLO et al.,
2000; CHANG et al., 2002; LAVITRANO et al., 2003); coelhos (KUZNETSOV et al.,
2000; SHEN et al., 2006; VASICEK et al., 2007) e peixes (PATIL, KHOO et al.,
1996; COLLARES et al., 2010).
Uma grande variedade de vetores recombinantes é descrita em protocolos
de TGME, a escolha fica a critério do gene e do tecido a ser expresso. Moléculas
exógenas de origem viral ou retro-transposons afetam diferentemente o
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desenvolvimento

embrionário.

Sequências

retro-transposônicas

foram

desenvolvidas por apresentarem maior rendimento de transformação genética
(HODGSON et al., 1996). Contudo, a comparação entre vetores revelou que
sequências transposônicas apresentam letalidade dose dependentes (altas
concentrações do vetor causam alta letalidade embrionária). Em contrapartida,
seqüências virais são compatíveis com o desenvolvimento embrionário, mesmo em
altas concentrações (SCIAMANNA et al., 2000). Estes dados demonstram que o
tipo de vetor e respectiva dose podem influenciar nos protocolos de TGME.
Pelo fato desta biotécnica utilizar mecanismos fisiológicos há grande
interesse em seu desenvolvimento, pois gerar um animal transgênico está além de
introduzir uma seqüência de DNA exógeno de interesse em um genoma. É
necessário que o gene seja incorporado ao genoma, sem causar danos, para que o
embrião possa se desenvolver e originar um organismo funcional.
Levando em consideração esta definição, a eficiência e a repetibilidade da
TGME é controversa, necessitando de maiores esforços para compreender os
mecanismos na incorporação e na expressão do transgene. As taxas de transgenia
descritas para bovinos, por exemplo, utilizando esta técnica variam de 2,4% à 22%,
demonstrando que diferentes condições laboratoriais, variabilidade individual e tipo
de técnica utilizada, influenciam nos resultados da TGME.
Durante o processo de penetração espermática, as moléculas de DNA
aderidas à membrana do espermatozóide são removidas ainda na superfície do
oócito (Figura 3), penetrando neste apenas porções de membrana espermática
livres de DNA (CHAN et al., 2000). Este fenômeno corrobora com a hipótese de
que a transmissão do DNA exógeno ocorra, preferencialmente, quando este está
no núcleo da célula espermática.
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Figura 3 Espermatozóide de Macaco Rhesus durante o processo de fecundação in vitro. À
esquerda, DNA plasmidial marcado com rodamina é removido, na superfície do oócito,
durante a FIV (seta amarela). O espermatozóide parcialmente penetrado demonstra a
perda do DNA plasmidial em sua porção interiorizada (seta verde). À direita, imagem do
mesmo plano focal. Fonte: Chan et al. (2000).

Na tentativa de elucidar qual é o mecanismo de transmissão das moléculas
exógenas de DNA pelos espermatozóides, alguns autores adicionaram à técnica
uma etapa de tratamento com DNAse I, com o intuito de remover as moléculas de
DNA não interiorizados nas células espermáticas (RIETH et al., 2000; GAGNE et
al., 1991). Os resultados sugerem que a veiculação das moléculas de DNA
provavelmente ocorra por uma via intracelular.
Para investigar de forma mais precisa qual o mecanismo de veiculação das
moléculas exógenas de DNA nos protocolos de TGME é faz-se necessário o
emprego de técnicas de hibridização de ácidos nucléicos em espermatozóides e
embriões tratados com DNA exógeno.
A hibridização in situ (FISH) é uma técnica de hibridização de ácidos
nucléicos que possibilita o estudo de um genoma por completo ou porções dele,
um único loci (VORSANOVA et al., 2010). De modo geral, as sondas utilizadas
nesta técnica podem ser classificadas de acordo com a sequência alvo para qual
foram desenhadas, sondas telomérias, ponto-específico ou pintura de cromossomo
completo (VORSANOVA et al., 2008).
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3

HIPÓTESE

A técnica de hibridização in situ, somada a melhor compreensão dos
mecanismos celulares e moleculares envolvidos no processo de TGME, pode ser
uma ferramenta útil para estudar a veiculação do transgene em espermatozóides e
embriões bovinos.
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4

OBJETIVOS

Os objetivos foram divididos em dois tópicos, gerais e específicos, que
seguem:

4.1

Objetivos Gerais

O presente trabalho visa avaliar o efeito de diferentes doses e métodos de
transfecção sobre a viabilidade de espermatozóides bovinos e avaliar a existência
de um sitio preferencial de ligação deste transgene em espermatozóides e
embriões.

4.2

Objetivos específicos
•

Quantificar o número de cópias de DNA captadas e interiorizadas
pelas células espermáticas.

•

Avaliar as alterações de membrana plasmática, acrossomal e
mitocondrial causadas durante o processo de TGME.

•

Verificar o índice de fragmentação de DNA de espermatozóides após
a TGME.

•

Localizar o inserto no genoma espermático.

•

Acompanhar o perfil eletroforético das proteínas espermáticas
durante os protocolos de TGME, para verificar a presença do IF-1.

•

Avaliar o potencial de fecundação e de desenvolvimento in vitro de
embriões.

•

Analisar a expressão do gene marcador da EGFP nos embriões.

•

Avaliar os índices de transfecção nos embriões produzidos com
espermatozóides tratados

•

Verificar a localização do inserto no genoma de espermatozóides e
de embriões produzidos in vitro.
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5

MATERIAl E MÉTODO

Com intuito de obter informações mais precisas dos mecanismos da TGME,
dois experimentos foram propostos tendo o experimento 1 o enfoque nos
espermatozóides e o experimento 2, enfoque nos embriões.

5.1

Experimento 1 – Estudo dos efeitos da TGME em espermatozóides
bovinos

Este experimento foi delineado para compreender os efeitos dos protocolos
de TGME nas células espermáticas bovina. Visualizar qual a porcentagem de
moléculas de DNA captadas e interiorizadas pelos espermatozóides nos protocolos
de TGME. O efeito que os métodos de transfecção podem causar nas principais
organelas espermáticas, a localização topográfica do inserto no genoma do
espermatozóide e o comportamento do perfil protéico durante os protocolos de
TGME.
Na tentativa de responder estas questões foi realizado a técnica de PCR em
tempo real para quantificar as moléculas DNA aderidas e interiorizadas nos
espermatozóides (item 5.1.1). A técnica de citometria de fluxo para avaliar os
efeitos dos protocolos de TGME na integridade das membranas plasmática (item
5.1.2.1) e acrossomal (item 5.1.2.1) e o potencial de membrana mitocondrial (item
5.1.2.2) de espermatozóides bovinos; e o efeito deste protocolo no índice de
fragmentação de DNA espermático (item 5.1.2.3).
A procura e localização do inserto no genoma espermático foi realizado pela
técnica de hibridização in situ (item 5.1.3). Para avaliar a influência do Fator
Inibitório I nos protocolos de TGME em bovinos foi realizado perfil protéico por
SDS-PAGE (item 5.1.4). A Figura 4 esquematiza o delineamento experimental
proposto.
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Espermatozóides

qPCR

Figura 4

Diferentes
concentrações do
Vetor

Incubação ou
Eletroporação

Citometria de
Fluxo

FISH

PerEil Protéico

Modelo gráfico do delineamento experimental do experimento 1. Este experimento visa
avaliar o efeito de diferentes concentrações de DNA e dos diferentes tratamentos
(incubação e eletroporação) para a integração do DNA na viabilidade espermática
utilizando técnicas de PCR em tempo real, de citometria de fluxo, de hibridização in situ
e o perfil protéico por SDS-PAGE.

Para cada uma destas análises, três palhetas de sêmen de touros distintos
foram descongeladas em água a 37°C por 30 segundos. As palhetas foram secas
com papel toalha e o conteúdo transferido cuidadosamente para tubos de
microcentrífuga de 1,7 ml, contendo gradiente de Percoll® (45 e 90%) (Sigma, n.
P1644-1l). Estas amostras foram centrifugadas por 5 min a 9.000 x g (centrifuga
5415 R Eppendorf) e o sedimento celular transferido para tubos de 1,7 ml contendo
400 µl de meio TALP Sêmen (Anexo C).
As células foram mecanicamente suspensas e novamente centrifugadas a
9.000 x g por 2 min, para a remoção de resíduos do Percoll®. Uma fração de 50 µl
destes sedimentos foi transferida para tubos de 1,7 ml. Foram aferidas a
concentração espermática por contagem em câmera de Neubauer (diluição 1:50
em água) e a motilidade espermática por observação em microscópio de contraste
de fase, de cada um desses sedimentos espermáticos. Amostras com motilidade
inferior a 80% ou concentração inferior a 6 106 cel/ml foram desprezadas. Os
sedimentos foram ajustados para a concentração final de 106 céls/ml com a adição
de meio TALP Sêmen. Foram misturados 1 ml de cada uma destas suspensões de
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concentração ajustada para formar uma mistura homogênea (pool) de 3 ml, no qual
cada touro contribuiu igualmente com 106 células. O pool foi dividido em quatro
frações de 750 µl, sendo adicionado três concentrações distintas de DNA (250, 500
ou 1000 ng), para cada 106 células espermáticas e um controle negativo.
O vetor recombinante utilizado foi o pCX-EGFP, linearizado com enzima de
restrição HindIII (Apêndice 1). Após a adição das distintas concentrações de DNA
foram empregados dois métodos de transfecção, a incubação simples por 30 min a
37°C ou o emprego de eletroporação (Eppendorf Multiporator), em câmara de 4
mm com pulso único de 300V, 35 µF por 0,25 mseg (GAGNE et al., 1991). Ao
termino do período de incubação, 6 U de Desoxyribonuclease I (Invitrogen
Corporation© Cat. No. 18047-019) foram adicionadas em todos os grupos
experimentais (grupos incubação, eletroporação e controle).
O experimento foi realizado em triplicata (3 replicatas técnicas), sendo
utilizado palhetas de sêmen dos mesmos touros e das mesmas partidas. Pequenas
adaptações

para

cada

análise

foram

realizadas

e

estão

descritas

pormenorizadamente em seus respectivos itens.

5.1.1 Quantificação da captação espermática de moléculas DNA

Após o Protocolo de TGME, descrito no item 5.1, as amostras dos distintos
tratamentos foram divididas, para que metade dos espermatozóides (0,5 x 106
células) passassem pelo tratamento com DNAse I, e a outra metade não. Deste
modo, com o tratamento com DNAse I, as moléculas de DNA aderidas à
membrana dos espermatozóides foram removidas, restando apenas as moléculas
interiorizadas.
A inativação da DNAse I foi feita por desnaturação térmica à 70°C por 30
minutos em termociclador (Mastercicler® Eppendorf). As amostras que não
sofreram o tratamento com DNAse I foram centrifugadas a 14.000 x g por 10 min.
O sobrenadante foi descartado e adicionado novamente o mesmo volume de meio
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TALP Sêmen. Com este procedimento, as moléculas de DNA exógeno, não
aderidas às membranas dos espermatozóides foram removidas, permanecendo
apenas as moléculas ligadas às células.
Em seguida foi realizada a extração de DNA pelo método de fenolclorofórmio descrito por HOELKER et al. (2007). A quantificação da concentração
de DNA total foi feita por espectrofotometria (Nanodrop ND-1000, NanoDrop
Technologies, inc, USA). As amostras de DNA foram ajustadas para 20 ng/µl,
sendo utilizadas 200 ng de DNA na reação de qPCR.
A reação de qPCR foi feita em duplicata utilizando o kit SYBR GreenER
qPCR Super Mix (Invitrogen Corporation©, Cat. No.11762-100), os primers GFP/F
(ATGGCCGACAAGCAGAAGAAC) e GFP/R (TGCCGTCCTCGATGTTGTG) e o
termociclador em tempo real (Realplex® Eppendorf). As condições da reação
podem ser observadas na Figura 5.

Figura 5

Descrição gráfica da relação temperatura pelo tempo da reação de qPCR. Passo 1
corresponde a desnaturação do DNA e ativação DNA polimerase. Passos de 2 a 4
correspondem ao ciclo da reação, o qual foi repetido por 40 vezes. Passos de 5 a 8
correspondem a curva de dissociação.

Para a quantificação do número de cópias de DNA amplificadas foi feita uma
curva controle de amplificação por diluição seriada (1:10) do plasmídio pCX-EGFP.
A curva teve início com 2 ng de vetor e término na sexta diluição. Isso corresponde
a uma curva que parte de 8.257.713 cópias do vetor e tem seu término com 82
cópias.
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5.1.2 Efeito de protocolos de TGME em organelas espermáticas

Com o intuito de avaliar o efeito dos protocolos de TGME nas organelas
espermáticas foi realizada a técnica de citometria de fluxo utilizando o equipamento
Guava Easycyte mini (Guava Technologies, Hayward, CA, USA) (processo
FAPESP N0 07/55294-8).
Foram utilizadas sondas fluorescentes para marcar a integridade da
membrana plasmática (item 5.1.2.1), da membrana do acrossomal (item 5.1.2.1), o
potencial de membrana mitocondrial (item 5.1.2.2) e a fragmentação de DNA
genômico (item 5.1.2.3) dos espermatozóides, após protocolo de TGME (item 5.1).
Foram avaliadas 10.000 células da população de espermatozóides para
cada sonda utilizada.

5.1.2.1 Avaliação da integridade das membranas plasmática e acrossomal

Para verificar a integridade das membranas plasmática e acrossomal dos
espermatozóides tratados (item 5.1) foi utilizada a coloração dupla com iodeto de
propídio (PI) (Sigma, Cat. No. 28707-5) juntamente com aglutinina de Psium
sativum conjugada com isioticionato de fluoresceína (FITC-PSA) (Sigma, Cat. No.
C-0770 ).
A membrana plasmática íntegra é impermeável ao PI. Nos espermatozóides
com membrana plasmática lesada, o PI penetra na célula, corando o núcleo que
fluoresce em vermelho. A aglutinina de Psium sativum conjugada com isioticionato
de fluoresceína (FITC-PSA) fluoresce em verde a região do acrossomo dos
espermatozóides que sofreram reação acrossomal.
A análise do espermatozóide pelo uso simultâneo destas sondas
fluorescentes resulta na visualização de quatro populações celulares distintas: 1)
população de célula sem qualquer tipo de lesão; 2) células com lesão na
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membrana acrossomal; 3) células com lesão na membrana citoplasmática e 4)
células com lesão em ambas as membranas (Apêndice 10.3).
Para isso foram adicionados 40 µl de FITC-PSA (100 µg/ml) e 180 µl de
Azida sódica 10% às amostras tratadas (item 5.1) e incubadas a 37°C por 10
minutos. Transcorrido este tempo de incubação foi adicionado 3 µl de PI (25 µg/ml),
sendo então as amostras centrifugadas a 6.000 g por 2 min e ressuspendidas em
PBS. Após este procedimento, as amostras foram avaliadas no citômetro de fluxo.

5.1.2.2 Avaliação do potencial de membrana mitocondrial

A função mitocondrial foi verificada utilizando a sonda JC-1 (Molecular
Probes, Cat. No. T-3168), que cora em vermelho as mitocôndrias com alto
potencial de membrana e em verde as com baixo potencial (MARTINEZ-PASTOR
et al., 2004). Duas populações celulares bem delimitadas podem ser observadas
no dotplot de fluorescência vermelho (eixo y) pelo verde (eixo x). Células com alto
potencial de membrana mitocondrial (APMM) formam a população detectada no
canto superior do dotplot e células com baixo potencial de membrana mitocondrial
(BPMM) foram detectadas no canto inferior do dotplot. Entre estas duas
populações celulares existem as células com intermediário potencial de membrana
mitocondrial, no entanto, esta população celular apresenta maior dispersão,
formando rastro (Apêndice 10.3).
Para esta avaliação foi adicionado 2 µl de JC-1 (153 µM) às amostras
tratadas (item 5.1) e incubadas a 37°C por 5 mim. Transcorrido este tempo de
incubação, as amostras foram centrifugadas a 6.000 x g por 2 minutos e
ressuspendidas em PBS. Após este procedimento as amostras foram analisadas
pelo citômetro de fluxo.
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5.1.2.3 Avaliação da fragmentação de DNA em espermatozóides

O ensaio de estrutura de cromatina espermática (do inglês, sperm cromatin
structure assay - SCSA) avalia a susceptibilidade da célula em sofrer fragmentação
do DNA utilizando a sonda fluorescente Laranja de Acridina (Molecular Probes,
Cat. No. A1301). Esta sonda apresenta permeabilidade à célula espermática e
intercala-se ao DNA, fluorescendo do espectro verde ao vermelho (excitação 502
nm e emissão em 650 nm), de acordo com o grau de compactação da cromatina.
Diferentemente das sondas descritas anteriormente, a análise da fragmentação de
DNA espermático é realizada indiretamente pelo programa FlowJo (Flow Cytometry
Analysis Software – Tree Star Inc., Ashland, Oregon, USA). Foi calculado o AlfaT
de cada amostra, expressão resultante da razão da fluorescência vermelha pela
fluorescência total [αT=amarelo/(amarelo+verde)]. A porcentagem de DNA
desnaturado da amostra é marcada manualmente à partir do histograma de αT e
recebe o nome de COMPαT (do inglês, cells outside the main population). Foi
adotado como referência, os mesmos valores descritos por Evenson e Jost (2000)
para humanos, no qual COMPαT entre 0-15% é considerado baixo índice de
fragmentação (alta fertilidade), entre 16-29% médio índice de fragmentação e
≥30% alta fragmentação (baixa fertilidade) - Apêndice 10.3.
Resumidamente, alíquotas de sêmen (item 5.1) foram diluídas para um
volume total de 200 ul com tampão TNE (ANEXO 4) e concentração de 2 x 106
células/ml. Imediatamente após, 0,40 ml de solução detergente ácida (ANEXO 4)
foram adicionados. Após 30 segundos, adicionou-se 0,6 ml de solução de laranja
de acridina (LA) contendo 6 ug LA/ml de tampão (Sigma, St. Louis, MO, E.U.A –
ANEXO 4). As amostras foram analisadas por citometria de fluxo.
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5.1.3 Análise topográfica do inserto no genoma espermático

Para a realização da técnica de hibridização in situ foram construídas
sondas marcadas a partir do vetor recombinante pCX-EGFP. Fragmentos de 100 500 pb do vetor recombinante pCX-EGFP foram gerados pelo corte da enzima de
restrição DNAse I (Promega cat. no. 16834801) após 6 horas de incubação a 15°C.
Foi utilizado o kit de marcação com digoxigenina DIG-nick Translatiom Mix (Roche
Diagnóstica Brasil Ltda, cat. No. 11745816910), o qual adiciona uma nova cadeia
de DNA marcado com Digoxigenina – dUTP (20 – 25 bases) nas extremidades
livres dos fragmentos gerados (Apêndice 10.4).
Para o reconhecimento dos sítios de integração do transgene, no genoma
dos espermatozóides e/ou embriões foi utilizado conjugados Anti-Digoxigenina-AP
(Roche Diagnóstica Brasil Ltda, cat. No. 11 093 274 910).
O sistema de detecção utilizado para revelar os pontos de hibridização foi o
HNPP Fluorescent Detection Set (Roche Diagnóstica Brasil Ltda, cat. No. 11 758
888 001). Neste sistema, a enzima fosfatase-alcalina catalisa a reação de
defosforização do substrato NHPP, em precipitados com alto grau de fluorescência.
Antes de iniciar a hibridização in situ, os espermatozóides tratados foram
submetidos a duas pré-lavagens a 400 x g por 10 min, seguidas de remoção do
sobrenadante. Posteriormente, a concentração espermática foi ajustada para 2,5 x
108 células por mL-1 utilizando diluente TRIS (0,01 mol Tris e 0,9% de NaCl).
O protocolo para a descondensação dos espermatozóides baseia-se no
método descrito por Rens et al. (2001), no qual os espermatozóides foram
submetidos a uma congelação rápida por imersão direta em nitrogênio líquido e
descongelação rápida a 37°C. Após esta etapa, os espermatozóides foram fixados
em lâmina e submetidos à ação química e enzimática para a fixação dos
cromossomos.
As sondas marcadas foram então termo-desnaturadas (70ºC por 10 min) e
colocadas sobre a lâmina contendo o DNA dos espermatozóides descondensados.
Após este período, as lâminas foram lavadas sucessivamente com Solução SSC,
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para a remoção das sondas não hibridizadas. A leitura da lâmina foi feita em
microscópio de epifluorescência, com aumento de 400 vezes.
Como controle positivo das hibridizações foi utilizada sonda telomérica
marcada com FITC (fluorescência verde) construída a partir dos primers
(TTAGGG)5 e (CCCTAA)5 conforme descrito por Ijdo et al. (1991b).

5.1.4 Análise do perfil eletroforético das proteínas do plasma seminal

Na tentativa de observar a ação do Fator Inibitório-1 sobre as células
espermáticas foi realizado o perfil eletroforético das proteínas seminais. Após a
separação por gradiente Percoll, amostras (50 µl) do conteúdo da palheta de
sêmen, de cada fase do gradiente Percoll, do meio de lavagem das células
espermáticas e do sedimento espermático final foram recolhidas. A Figura 6
exemplifica as fases do gradiente Percoll, do qual foram captadas as amostras
para a realização da SDS-PAGE.

Fase 1
Fase 2

Fase 3

Figura 6 Desenho esquemático do gradiente Percoll . As setas indicam as fases onde foram
retiradas amostras para a realização do perfil eletroforético das proteínas seminais.
Amarelo = fase 1; vermelho = Fase 2; cinza = Fase 3.

As amostras protéicas foram centrifugadas a 1000 x g por 10 minutos a 4°C
e o sobrenadante transferido para um novo tubo. A concentração protéica deste
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material foi aferida por espectofotometria (Nanodrop ND-1000, NanoDrop
Technologies, inc, USA). Foram adicionados 25 µl de Tampão de Amostra
(Glycerol;

Tris-Hcl

0,6173M

-

pH

6,8;

β-mercaptoethanol;

10%

SDS;

bromophenolblue; H2O) e estas fervidas por 10 mim a 100 °C.
A eletroforese foi realizada em tampão Tris (LAEMMLI et al., 1970),
utilizando gel de 15%. As amostras foram concentradas durante 20 minutos a 60 V
e a separação realizada por 12 h a 120 V. Foi utilizado marcador de peso
molecular in house e plasma seminal de touro controle não criopreservado. A
revelação do gel foi realizada pela coloração de Coomassie Brilliant Blue (BAAS et
al., 1983).

5.2

Experimento 2 – Produção in vitro de embriões com uso de
espermatozóides tratados com DNA exógeno

Este experimento foi delineado para avaliar a fertilidade dos espermatozóides
após protocolos de TGME na produção in vitro (PIV) de embriões bovinos.
Para isso, a concentração de 1000 ng de vetor recombinante foi utilizada para
cada 106 células espermáticas (experimento 1) e os dois métodos de transfecção
(incubação e eltroporação). Os espermatozóides foram preparados com a mesma
metodologia descrita no item 5.1, passando pelo tratamento com DNAse I. Estas
células foram submetidas ao protocolo de produção in vitro de embriões, sendo
avaliadas as taxas de clivagem e de blastocisto (item 5.2.1). Os embriões
resultantes deste processo foram avaliados quanto à expressão do gene marcador
da EGFP (item 5.2.2), presença do gene (item 5.2.3) e análise topográfica do
inserto (item 5.2.4). A Figura 7 se refere ao delineamento experimental do
experimento 2.
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Espermatozóides

Protocolo TGME
Experimento 1

Produção in vitro
de embriões

Taxas de Produção
in vitro

Microscopia de
EpiEluorescência

PCR

FISH

Figura 7

Modelo gráfico do delineamento experimental do Experimento 2. Este experimento avalia
o efeito dos protocolos de TGME sobre o potencial de produção e desenvolvimento in
vitro de embriões. No processo de PIV foram avaliadas as taxas de clivagem, blastocisto
e eclosão. Os embriões resultantes da PIV foram avaliados quanto a expressão do gene
marcador da EGFP (microscopia de epifluorescência), presença do gene (PCR) e
localização do inserto (FISH).

5.2.1 Potencial de produção e desenvolvimento in vitro de embriões

A fecundação in vitro foi realizada com oócitos obtidos de animais recém
abatidos em matadouro comercial, seguindo protocolo padrão do Laboratório de
Fecundação in vitro, Clonagem e Transgenia Animal da Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo.
Após o abate dos animais, os ovários foram acondicionados em recipiente
térmico contendo solução fisiológica a 30ºC e transportados para o laboratório.
Neste, os ovários foram lavados, por duas vezes, com solução fisiológica aquecida
(30ºC).
Os oócitos foram obtidos por aspiração folicular, com seringa de 5ml e
agulha 21 G, e mantidos em tubo cônico de 15 ml por 10 minutos para a
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decantação do líquido folicular. O sedimento foi recuperado e avaliado em
estereomicroscópio. Os oócitos foram selecionados e transferidos para o meio de
lavagem (Anexo 1). A maturação in vitro (MIV) destas estruturas ocorreu durante
22-24 horas de incubação em meio de maturação em estufa de 5% de CO2 em ar a
38,5 ºC e alta umidade (Anexo 1).
A fecundação in vitro (FIV) foi realizada utilizando espermatozóides tratados
(item 5.2). Após a transfecção (item 5.1) foram retiradas duas amostras de 5µl para
determinação da concentração e avaliação da motilidade dos espermatozóides em
lâmina sob microscópio óptico de luz. A concentração foi determinada em câmara
de Neubauer, diluindo-se 5µl do sedimento em 250µl de água e a motilidade
avaliada em microscópio óptico de luz (200x) após diluição de 5µl do sedimento em
250µl do meio FIV-Gota (Anexo 2).
Os

espermatozóides

concentração final de 10

6

foram

diluídos

no

meio

FIV-Gota

na

espermatozóides/ml. As microgotas de meio de

fecundação contendo os oócitos maturos (20 a 30) foram inseminadas com 106
espermatozóides/ml (Anexo 2). Os gametas foram incubados durante 18h, em
estufa a 38,5ºC, 5% de CO2 em ar e alta umidade para fecundação in vitro (FIV).
Após o período de FIV, os presumíveis zigotos foram desnudados
pela remoção mecânica das células do cumullus por pipetagem sucessiva (Anexo
3) e colocados em microgotas contendo 90ul de meio SOFaa para o cultivo in vitro
(CIV) dos embriões (Anexo 3), O cultivo in vitro foi realizado em estufa a 38,5ºC,
5% de CO2 em ar e alta umidade, durante 9 dias consecutivos.
Foram avaliadas as taxas de clivagem (estádios de 2 a 8 células) às
72 horas de cultivo e de desenvolvimento embrionário no 7º, 8º e 9º dias,
classificando-os de acordo com o estádio embrionário (mórula, mórula compacta,
blastocisto inicial, blastocisto, blastocisto expandido e blastocisto eclodido).
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5.2.2 Avaliação da expressão do gene marcador em embriões produzidos in vitro

As estruturas embrionárias foram observadas em microscópio invertido de
fluorescência (Olympus IX81) sob a excitação da luz ultravioleta com filtro de 480 –
507 nanômetros para avaliar a expressão do gene repórter EGFP. Estas estruturas
foram analisadas e fotografadas com aumento de 100 ou 200 vezes.

5.2.3 Análise da presença do gene marcador em embriões produzidos in vitro

A detecção do vetor pCX-EGFP nos embriões foi feita por reação em cadeia
da DNA polimerase utilizando o kit Platinum Taq DNA polimerase (Invitrogen Cat.
No. 10966-026). Primariamente, os embriões sofreram remoção mecânica da zona
pelúcida e consequente remoção de possíveis espermatozóides aderidos a esta.
Foram lavados por três vezes em gotas de 10 µl de PBS e acondicionados
individualmente em tubos de 0,2 ml, sendo estes congelados a -20°C até o
momento da avaliação. As reação seguiram as mesmas condições descritas no
item 5.1.1, que resulta na amplificação de um fragmento de 67 pares de base da
seqüência codificadora do gene da EGFP.

5.2.4 Análise topográfica do inserto em embriões produzidos in vitro

Os embriões gerados a partir dos espermatozóides transfectados (item 5.2)
foram lavados em PBS por três vezes e transferidos para gotas de 2µl (PBS) em
lâminas pré-tratadas com metanol. Para a remoção da zona pelúcida uma gota de
2 µl de solução 0,01 M HCl, 0,1% Tween 20 em água DPC foi adicionada sobre os
embriões. Posteriormente as lâminas foram secas em temperatura ambiente e
estocadas a – 20 ºC.
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O procedimento de hibridização in situ seguiu a metodologia descrita por
Whyte et al. (2000). As lâminas contendo os embriões fixados foram desidratadas
em metanol 80% a -20ºC por 20 minutos, secas por 1 hora ao ar e incubadas em
solução de pepsina (100 µg/ml de pepsina em 0,01M HCl) a 37 ºC por 20 minutos.
Para a remoção desta solução, o material foi lavado três vezes em 500 µl de 2x
SSC e novamente secas em ar por 20 minutos. Após este período foi realizada
nova desidratação com metanol 80% a – 20 ºC por 20 minutos. Para a hibridização
in situ, os embriões foram desnaturados por 3 minutos a 75 ºC, sendo adicionadas
as sondas de hibridização, também desnaturadas (item 5.1.3) e incubados em
câmera úmida por 18 horas a 37 ºC. A leitura da lâmina foi feita em microscópio de
epifluorescência com aumento de 400 vezes.

5.3

Análise estatística

As análises estatísticas foram feitas utilizando o programa SAS System for
Windows (SAS institute inc., Cary, NC, USA). Através do aplicativo Guided Data
Analisys, os dados foram testados quanto à normalidade dos resíduos e
homogeneidade das variâncias. Quando não obedeceram estas premissas, foram
transformados para logaritmo na base 10. Para a descrição dos resultados foram
empregadas as médias com respectivos erros padrões (média ± erro padrão da
média) e os níveis de significância (p) dos dados originais.
Foi empregado o procedimento GLM (General Linear Models) para a análise
de variância, observando os efeitos principais e as possíveis interações. O teste
utilizado para a comparação de médias foi o Limit state design (LSD) para variáveis
com três tratamentos ou teste T de Student para variáveis com dois tratamentos,
ambos com nível de significância de 5%.
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6

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados e discussão foram sub-divididos de acordo com o
experimento realizado para melhor apresentação dos dados experimentais.

6.1

Experimento 1 – Estudo dos efeitos da TGME em espermatozóides
bovinos

Devido a diversidade de técnicas utilizadas neste experimento os resultados
foram divididos por análise.

6.1.1 Quantificação da captação espermática de moléculas DNA

Os resultados das curvas de amplificação estão descritos na Figura 8. Não
houve interação entre os fatores avaliados (concentração de DNA, método de
transfecção, adição ou não de DNAse sobre o número de cópias amplificadas de
200 ng de DNA total, extraídos de espermatozóides (Tabela 1). Assim, os dados
foram analisados levando-se em conta cada um dos fatores separadamente;
adição ou não de DNAse I (Figura 9), quantidade de DNA utilizado (0, 250, 500 e
1000 ng; Figura 10), e métodos de transfecção (incubação e eletroporação; Figura
11).
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Tabela 1 Efeito da concentração de DNA (0, 250, 500, 1000 ng), do método de transfecção
(incubação, eletroporação), da adição ou não de DNAse e respectivas interações sobre o
nº de cópias amplificadas de 200 ng de DNA total, extraído de espermatozóides.
DNA
Eletro DNAse DNAxEletro DNAxDNAse EletroxDNAse DNAxEletroxDNAse
0,3176

0,2037

<,0001

0,8832

0,2978

0,2206

0,8924

A Figura 8 mostra, de forma descritiva, os valores médios do número de
cópias

amplificadas

nos

distintos

tratamentos.

Podemos

notar

que

espermatozóides tratados com DNAse I apresentam entre 32.000 (máximo) e
13.000 (mínimo) cópias do vetor para cada 200ng de DNA total extraído. Células
espermáticas não tratadas com DNAse I apresentam entre 1.000.000 (máximo) e

x 10000

360.000 cópias para cada 200 ng de DNA total extraído.

180
160
140
120
Inc

100

Inc/DNAse

80

Eletro

60

Eletro/DNAse

40
20
0
250

500

1000

Figura 8 Valores médios e erro padrão da média do número de cópias do fragmento amplificado em
tempo real, para cada 200 ng de DNA total dos espermatozóides, nos distintos
tratamentos. Inc = espermatozóides apenas incubados com o vetor pCX-EGFP;
Inc/DNAse = espermatozóides do grupo Inc após tratamento com DNAse I; Eletro =
espermatozóides incubados com DNA exógeno e depois eletroporados; Eletro/DNAse =
espermatozóides do grupo Eletro após tratamento com DNAse I.

Como pode ser observado na Figura 9, o tratamento com DNAse I induziu
uma diminuição no número de cópias quando comparado com amostras não
tratadas (P<0,0001). Este resultado sugere que a utilização da DNAse I foi eficiente
para

a

remoção

das

moléculas

de

DNA

aderidas

à

membrana

dos

48

espermatozóides, sendo possível, deste modo, estimar o número de moléculas de
DNA interiorizadas nas células espermáticas.
A incubação de células espermáticas bovinas com moléculas exógenas do
vetor pCX-EGFP captaram na membrana plasmática uma média de 500 mil cópias
para cada 200 ng de DNA total extraído. Sobre as mesmas condições foram
interiorizadas cerca de 100 mil cópias, representando 20% do número de cópias
que foi retida na membrana plasmática. Estes resultados estão de acordo com os
valores de recombinação encontrados por Kang et al. (2008), no qual
espermatozóides suínos apresentaram uma variação individual de interiorização de
8,5% a 31,5% das moléculas exógenas de DNA. Neste trabalho, a opção de se
trabalhar com uma mistura homogênea de sêmen de diferentes touros (pool) foi
adotada para remover esta variação individual. O valor médio de interiorização
referida no trabalho de Kang et al. (2008), surpreendentemente, resulta em taxa
idêntica de 20% de interiorização, corroborando com os dados deste estudo. Em
contra partida, Ma et al. (2009) realizaram estudo com extrato nuclear de
espermatozóides de carneiro, no qual, notaram que apenas 0,0004 % (78/186.000)
cópias de DNA foram incorporadas ao núcleo das células. Estas diferenças entre
resultados pode ser explicada pelas distintas metodologias, já que extratos
nucleares representam uma fração de todo o DNA que pode ter sido interiorizado
na célula espermática.
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Figura 9 Efeito da adição de DNAse I sobre o número de cópias amplificadas por qPCR para cada
200 ng de DNA total extraídos de espermatozóides. DNAse - = espermatozóides
incubados com o vetor recombinante pCX-EFP; DNAse + = espermatozóides após
tratamento com DNAse I.a,b: Letras diferentes indicam diferença significativa entre
colunas (p>0,05).

Os dados aqui apresentados revelam que não houve efeito significativo dose
dependente com relação a quantidade de DNA utilizada para incubar os
espermatozóides e o número de cópias interiorizadas ou aderidas à membrana
plasmática dos espermatozóides. A Figura 10 mostra o valor médio do número de
cópias captadas pelos espermatozóides, tanto na membrana plasmática quanto às
interiorizadas na célula, agrupados nas distintas concentrações de DNA. Os
valores numéricos apresentam um crescimento progressivo que acompanha o
aumento da concentração de DNA exógeno. No entanto, não foi possível notar um
efeito dose dependente como o relatado por Feitosa et al. (2010). Esta
discordância entre resultados pode ser explicada pelas diferentes metodologias.
Feitosa et al. (2010) utilizaram diferentes concentrações de DNA (100, 500 e 1000
ng de DNA) e com tempo de incubação dos espermatozóides com 60 e 120
minutos de incubação, sendo que no presente trabalho foi empregado
concentração de 250, 500 e 1000ng e tempo de incubação de 30 minutos. Deste
modo, a relação tempo de incubação X quantidade de DNA parece ser importante
para notar o efeito dose dependente na captação de moléculas exógenas de DNA
por

espermatozóide

bovinos.

Canovas

et

al.

(2010)

demonstraram

que

espermatozóides bovinos captam rapidamente as moléculas de DNA nos primeiros
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5 minutos de incubação, apresentando um aumento progressivo de captação até
10 minutos de incubação e após este período atingem um platô no que se refere à

x 10000

captação de DNA exógeno.
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Figura 10 Efeito da adição de diferentes concentrações de DNA (250, 500 e 1000ng) sobre o
número de cópias amplificadas em tempo real para cada 200 ng de DNA total, extraídos
de espermatozóides. a,b: Letras diferentes indicam diferença significativa entre colunas
(p>0,05).

O uso da eletroporação das células espermáticas incubadas com o vetor
recombinante não causou alteração significativa no número de cópias amplificadas
em tempo real para cada 200 ng de DNA total extraído (Figura 11). Numericamente
foi possível observar diminuição do número de cópias amplificadas no grupo de
espermatozóides eletroporados, sem no entanto apresentar diferença para um
nível de significância de 5%.

x 10000
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Figura 11 Efeito dos distintos métodos de transfecção (incubação e eletroporação) sobre o número
de cópias amplificadas em tempo real, para cada 200 ng de DNA total extraídos de
espermatozóides. a,b: Letras diferentes indicam diferença significativa entre colunas
(p>0,05).

6.1.2 Efeito de protocolos de TGME em organelas espermáticas

Os resultados dos efeitos da adição de moléculas exógenas de DNA ou uso
de diferentes métodos de transfecção espermática sobre as membranas
plasmática e acrossomal, o potencial de membrana mitocondrial e a fragmentação
de DNA estão apresentados e discutidos a seguir.

6.1.2.1 Avaliação de membrana plasmática e acrossomal

Os resultados da citometria de fluxo para avaliação da integridade de
membrana citoplasmática e acrossomal estão descritos na Figura 12. Não houve
interação entre os fatores avaliados no presente experimento sobre as distintas
populações celulares (Tabela 2). Assim, os dados foram analisados levando-se em
conta cada um dos fatores separadamente, sendo apresentado na Figura 12 os
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dados em relação a quantidade de DNA utilizado (0, 250, 500 e 1000 ng), e na
Figura 13 em relação aos métodos de transfecção (incubação e eletroporação).

Tabela 2 Efeito da concentração de DNA (0, 250, 500, 1000 ng), do método de transfecção
(incubação, eletroporação) e da interação DNA x método de transfecção sobre a
porcentagem de células íntegras (INT); com lesão de membrana plasmática (LMP); com
lesão de membrana acrossomal (LMA); com lesão em ambas membranas (LMP/LMA).
Método de
DNA x método de
DNA
Transfecção
transfecção
INT

0,2386

0,8102

0,3275

LMP

0,0857

0,7050

0,3495

LMA

0,0469

0,1875

0,4170

LMP/LMA

0,1028

0,1056

0,4948

a,b: Letras diferentes indicam diferença significativa entre colunas (p>0,05).

Não houve efeito da adição de DNA na percentagem de espermatozóides
íntegros (INT), com lesão de membrana plasmática (LMP) ou com lesão em ambas
as membranas (LMP/LMA). No entanto, a adição de DNA exógeno alterou a
membrana acrossomal dos espermatozóides, entre o grupo controle e o grupo com
500 ng de DNA. Provavelmente uma alteração pontual, visto que em doses
maiores ou menores de DNA estas diferenças não mantiveram proporcionalidade
(Figura 12). Estudando os efeitos da TGME na viabilidade espermática Bacci el al.
(2009)

observaram

que

nos

primeiros

passos

de

manipulação

dos

espermatozóides ocorre um pequeno aumento de lesão de acrossomo nas células
espermáticas. Um aumento significativo no dano acrossomal foi identificado em
espermatozóides incubados com 100 µg de DNA após 48 horas de incubação,
quando comparado ao grupo controle (BACCI et al., 2009). Deste modo, os danos
acrossomais em protocolos de TGME não apresentam um efeito aparente ou
tendência.
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Figura 12 Efeito da adição de diferentes concentrações de DNA sobre as variáveis
espermatozóides íntegros (INT), com lesão de membrana plasmática (LMP), com lesão
de membrana acrosomal (LMA) e com lesões em ambas as membranas (LMP/LMA).
Letras minúsculas (a, b) indicam diferença significativa entre as médias dentro da
mesma variável (p<0,05).

A utilização da eletroporação em condições de 300V, 35 µF e 0,25 mseg
não afetou as membranas plasmática e acrossomal de espermatozóides bovinos,
não alterando também a percentagem de células íntegras (Figura 13). Estes
resultados estão em concordância aos apresentados por Gagne et al. (1991)
utilizando metodologia de coloração de acrossomo com amarelo naftol S e
eritrosina B em microscopia de contraste de fase, no qual demonstraram que não
houve aumento no número de espermatozóides bovinos com reação acrossomal
quando eletroporados com ou sem DNA exógeno.
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Efeito da aplicação de disitntos métodos de transfecção sobre as variáveis íntegros
(INT), lesão de membrana plasmática (LMP), lesão na membrana acrosomal (LMA) e
lesões em ambas as membranas (LMP/LMA), nos distintos métodos de transfecção
(incubação ou eletroporação). Letras minúsculas (a, b) indicam diferença significativa
entre as médias dentro da mesma variável (p<0,05).

6.1.2.2 Avaliação de potencial de membrana mitocondrial

Com relação ao potencial de membrana mitocondrial foi encontrada uma
interação entre a adição de moléculas exógenas de DNA e a aplicação dos
distintos métodos de transfecção para células com alto potencial de membrana
mitocondrial (Tabela 3). No caso das células apresentando baixo potencial de
membrana mitocondrial foi observada uma tendência à interação. Neste caso, pela
proximidade à significância (0,0539), optou-se por analisar os dados considerando
a interação entre DNA e métodos de transfecção.

Tabela 3 Efeito da concentração de DNA (0, 250, 500, 1000 ng), do método de transfecção
(incubação, eletroporação) e da interação DNA x método de transfecção sobre a
porcentagem de espermatozóides com alto potencial de membrana mitocondrial (APMM)
e baixo potencial de membrana mitocondrial (BPMM).
método de
DNA x método de
DNA
transfecção
transfecção
APMM

0,5865

<0,0001

0,0436

BPMM

0,6560

<0,0001

0,0539

55

A porcentagem de células com alto potencial de membrana mitocondrial
(APMM) não diferiu em relação às diferentes concentrações de DNA quando
apenas incubadas com DNA exógeno (Tabela 4). No entanto, quando
eletroporadas houve menor porcentagem de células com alto potencial de
membrana mitocondrial nas células controle (sem adição de DNA) quando
comparadas às tratadas com 250 ng de DNA (46,16 ± 3,89 vs 55,67 ± 3,70,
respectivamente). A eletroporação gera uma diminuição na porcentegem de células
com APMM em todas as concentrações de DNA com exceção na concentração de
250 ng. Estes resultados sugerem que a eletroporação afeta as funções
mitocondriais dos espermatozóides.
Os mecanismos de captação e interiorização aparentemente não causam
alteração na função mitocondrial, pois nas distintas concentrações de DNA não
houve grandes alterações da função mitocondrial. A avaliação da função
mitocondrial realizada por Bacci et al. (2009) revelou que a adição de DNA em
espermatozóides suínos não causou alteração no potencial de membrana
mitocondrial em espermatozóides incubados com DNA. Deste modo, todos os
indícios de disfunção mitocondrial apontam para a aplicação de pulso elétrico sobre
as células espermáticas (eletroporação).

Tabela 4 Porcentagem de células com alto potencial de membrana mitocondrial (APMM) nos
diferentes tratamentos.
0

250

500

a;A

62,79 ± 2,18

a;A

b; A

55,67 ± 3,70

a;B

Incubação

67,40 ± 1,95

Eletroporação

46,16 ± 3,89

1000

66,56 ± 1,17
50,81 ± 1,78

a;A

b; AB

67,03 ± 0,69
52,24 ± 0,87

a;A

b; AB

ab: letras minúsculas diferentes indicam diferenças significativas entre colunas (p<0,05).
AB: letras maiúsculas diferentes indicam diferença significativas entre linhas (p<0,05).

A hipótese de efeito deletério à função mitocondrial causada pela
eletroporação é mais evidente quando observada a população de células com
baixo potencial de membrana mitocondrial. Ao observar a Tabela 5, nota-se que a
população de células espermáticas com baixo potencial de membrana mitocondrial
foi influenciada pela eletroporação (p > 0,05). Os resultados aqui apresentados
evidenciam que a eletroporação aumenta a população de espermatozóides com
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baixo potencial de membrana mitocondrial, e diminui a população de células
espermáticas com alto potencial de membrana mitocondrial (Tabela 5).

Tabela 5 Percentagem de células com baixo potencial de membrana mitocondrial (BPMM) nos
diferentes tratamentos.
0

250

500

1000

Incubação

18,24 ± 2,51

a;A

22,37 ± 1,91

a;A

21,20 ± 0,43

a;A

20,29 ± 0,67

Eletroporação

43,89 ± 4,24

b;A

34,45 ± 3,17

b;A

37,80± 1,69

b;A

37,51± 1,95

a;A

b;A

ab: letras minúsculas diferentes indicam diferenças significativas entre colunas (p<0,05).
AB: letras maiúsculas diferentes indicam diferença significativa entre linhas (p<0,05).

6.1.2.3 Avaliação da fragmentação de DNA em espermatozóides

A análise do efeito da concentração de DNA exógeno e do método de
transfecção (incubação e eletroporação), na susceptibilidade do DNA espermático
à desnaturação ácida (fragmentação de DNA), não apresentou interação entre os
variáveis (Tabela 6), sendo as mesmas analisadas separadamente.

Tabela 6 Efeito da concentração de DNA (0, 250, 500, 1000 ng), do método de transfecção
(incubação, eletroporação) e da interação DNA x método de transfecção sobre a
susceptibilidade do DNA espermático à desnaturação ácida (fragmentação de DNA).
Método de
DNA x método de
DNA
Transfecção
transfecção
Fragmentação de
0,2098
0,0197
0,4485
DNA

A adição de moléculas exógenas de DNA, mesmo em de diferentes
concentrações não exerceu qualquer influência na porcentagem de fragmentação
do DNA dos espermatozóides (Figura 14).
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25%
20%
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a

500

1000

a
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15%
10%
5%
0%
0
Figura 14

250

Efeito das diferentes concentrações de DNA exógeno (0, 250, 500, 1000) sobre a
susceptibilidade do DNA espermático à desnaturação ácida (fragmentação de DNA).
Letras minúsculas (a, b) indicam diferença significativa entre as médias, dentro da
mesma variável (p < 0,05).

Os tratamentos com uso da eletroporação apresentaram um aumento na
fragmentação do DNA (p>0.05). O valor médio das amostras incubadas com DNA
não eletroporadas foi de 14,17% (± 0,68%), estando contidas na categoria de
células com baixa fragmentação de DNA, pelo ensaio de SCSA, de acordo com
Evenson e Jost (2000). O valor médio das amostras eletroporadas foi de 18,08% (±
1,35%) pertencendo a categoria de células com intermediário índice de
fragmentação de DNA (Figura 15). Esta metodologia de avaliação de estrutura de
cromatina de DNA espermático, até o presente momento, nunca havia sido
aplicada em espermatozóides tratados com DNAse I em protocolos de TGME. No
estudo de Feitosa et al. (2010) não foram observadas alterações na fragmentação
de DNA espermático no ensaio de SCSA em espermatozóides bovinos submetidos
a protocolos de TGME utilizando a incubação como método de transfecção, sem
no entanto haver tratamento com DNAse I. Devido a este fato, não há referências
na literatura para embasar se o aumento do índice de fragmentação de DNA nas
amostras eletroporadas, ocorreram porque houve dano na estrutura da cromatina
causada pela DNAse I ou se a eletroporação por si só possa causar danos à
cromatina espermática.
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25%
B

20%
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15%
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Eletroporação

Figura 15 Efeito dos métodos de transfecção (incubação ou eletroporação) sobre a
susceptibilidade do DNA espermático à desnaturação ácida (fragmentação de DNA).
Letras minúsculas (a, b) indicam diferença significativa entre as médias dentro da
mesma variável (p < 0,05).

As evidências de que o uso da eletroporação altere o índice de
fragmentação de DNA avaliado pelo método de Ensaio de Estrutura de Cromatina
Espermático (SCSA), deve ser melhor investigado para não restar dúvidas quanto
ao efeito do tratamento com DNAse I nos resultados obtidos.

6.1.3 Análise topográfica do inserto no genoma espermático

A

Figura

16

mostra

o

resultado

das

hibridizações

in

situ

em

espermatozóides bovinos utilizando uma sonda telomérica como controle. Não foi
observado sinal de fluorescência nestas amostras. A observação minuciosa da
imagem evidencia que morfologicamente os núcleos apresentam formato piriforme,
que acompanha a morfologia da cabeça espermática. Esta característica
morfológica sugere que as células não sofreram desnaturação da estrutura de
cromatina

espermática,

dificultando

o

acesso

das

sondas

ao

sítio

de

reconhecimento, podendo ser eliminadas quando da confecção das lâminas,
durante as etapas de lavagem sucessivas.
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Utilizou-se, para este estudo, o protocolo de desnaturação da estrutura de
cromatina espermática descrito por Rens et al. (2001), baseado em termo
desnaturação. O padrão morfológico de lesão espermática descrito por Rens et al.
(2001) para caracterizar a desnaturação da estrutura de cromatina espermática
não pode ser observado na população de espermatozóides utilizadas no presente
estudo. O fato de Rens et al. (2001) terem trabalhado com animais Bos taurus e o
presente estudo com Bos indicus talvez explique as diferenças de padrões entre os
dois experimentos.
Para compreender os fenômenos de veiculação do transgene durante os
protocolos de TGME são necessários maiores esforços para buscar visualizar a
integração do transgene no genoma espermático. Para isso faz-se necessário o
ajuste das condições de desnaturação da cromatina espermática, para viabilizar a
utilização da técnica de hibridização in situ.

Figura 16

Fotografia da hibridização in situ controle das células espermáticas, com uso de sonda
telomérica. Não foi observado sinal de fluorescência (Magnitude 200 x).
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6.1.4 Análise do perfil eletroforético das proteínas do plasma seminal

A quantificação das concentrações de proteínas totais das distintas fases do
gradiente de Percoll revelou diminuição brusca na quantidade de proteínas entre a
fase 1 e as demais fases do gradiente. Ocorre também uma diminuição na
concentração protéica entre as fases 2 e 3 (Figura 17). O meio (TALP), no qual o
sedimento celular foi diluído (1:8) e centrifugado para a remoção das partículas
residuais de Percoll apresentou um pequeno aumento na concentração protéica.

35
30
25
20

Touro A

15

Touro B

10

Touro C

5
0
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Meio de
Lavagem

Figura 17 Concentração protéica em mg/ml das distintas fases do gradiente de Percoll. Fase 1,
representa o conteúdo da fase superior. Fase 2, corresponde ao conteúdo da fase
intermediária do gradiente. Fase 3, fase inferior do gradiente. Meio de lavagem, meio
TALP onde 50 µl do sedimento celular foi diluído (1:8) e centrifugado para remover
partículas de Percoll residuais. Meio TALP apresenta 3,6 mg/ml de proteínas totais. A
linha representa a tendência das amostras.

Gradientes de densidade apresentam a função de remover o meio de
congelação e selecionar espermatozóides com maior motilidade. Por este motivo
uma diminuição progressiva na concentração protéica, nas distintas fases do
gradiente de Percoll (45/90%) era esperado. O pequeno aumento na concentração
protéica encontrado entre a fase 3 e o meio de lavagem se justifica pelo maior
número de partículas de Percoll na fase 3. Por ser a fase na qual havia maior
volume de partículas de Percoll, a fase 3 apresentou menor quantidade de proteína
por volume analisado.
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O perfil eletroforético das proteínas nas distintas fases do gradiente
confirmaram a redução na concentração protéica (Figura 18). Foi possível notar a
ausência de proteínas com massa molecular inferior a 55 KDa, sugerindo a
remoção completa do IF-1 (37 KDa – colocar referência). Deste modo, os
protocolos de TGME que utilizam o gradiente de Percoll (45/90%) para a
separação dos espermatozóides, não sofrem influência do fator inibitório 1.

Figura 18 Perfil eletroforético em SDS-PAGE das proteínas do gradiente de Percoll. 1, proteína
referência de 55 KDa. 2, meio de congelação onde os espermatozóides foram
congelados. 3, proteínas da Fase 1. 4, proteínas da Fase 2. 5, proteínas da Fase 3. 6,
proteínas do meio no qual o sedimento celular foi diluído para a remoção das partículas
residuais de Percoll.

6.2

Experimento 2 – Estudo do potencial de produção e desenvolvimento de
embriões in vitro com uso de espermatozóides tratados com DNA
exógeno

Para a produção in vitro de embriões foi utilizada a concentração de 1000 ng
DNA/106 células (experimento 1), sendo todas as amostras tratadas posteriormente
com DNAse I. Foram comparados os métodos de transfecção (incubação e
eletroporação) quanto à produção de embriões e índice de transfecção de DNA
exógeno.
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6.2.1 Potencial de produção e desenvolvimento in vitro de embriões

Os índices aqui expostos (Tabela 7) são provenientes de quatro
manipulações consecutivas com resultados homogêneos. Foram obtidos os índices
de clivagem, blastocisto e eclosão dos grupos controle, incubado e eletroporado.
Não houve diferença entres os índices nos diferentes tratamentos, sugerindo
que a adição de moléculas de DNA ou o uso da eletroporação não influenciaram no
potencial de fecundação dos espermatozóides e subseqüente desenvolvimento
embrionário.

Tabela 7 Efeito dos métodos de transfecção (controle, incubação, eletroporação) nos índices de
Clivagem, Blastocisto e Eclosão dos embriões bovinos produzidos in vitro com uso dos
espermatozóides tratados com 1000 ng de DNA exógeno.
Tratamento
Índice (%)

Controle

Incubação

Eletroporação

p

Clivagem

51,60 ± 4,1

49,83 ± 2,7

52,53 ± 1,0

0,8099

Blastocisto

24,36 ± 8,6

19,65 ± 2,5

17,40 ± 4,6

0,7014

Eclosão

13,02 ± 4,6

10,54 ± 1,2

8,35 ± 3,4

0,6422

Os resultados aqui apresentados estão de acordo com os resultados
encontrados por Canovas et al. (2010), no qual espermatozóides bovinos tratados
com DNA exógeno não diferiram do grupo controle. Obtiveram índice de clivagem
de 78,14% para espermatozóides tratados com DNA e 81,43% para o grupo
controle. As conclusões relatadas por Bacci et al. (2009) evidenciam que
espermatozóides suínos tratados com DNA exógeno não apresentaram alteração
in vitro do desempenho fecundante, o que corrobora com os resultados deste
experimento, o que leva a crer que, independente da espécie, o tratamento com
DNA não diminui a função espermática.
A eletroporação pareceu não exercer impacto no potencial de fecundação
de espermatozóides bovinos. Rieth et al. (2000) observaram que a eletroporação
não exerce efeito significativo no desenvolvimento embrionário, porém, notaram
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redução nos índices de fecundação dos oócitos, quando usada a eletroporação
combinada à adição de moléculas de DNA. Este fenômeno não foi observado nos
resultados aqui apresentados.
Enzimas de reparação de DNA apresentam alta atividade em oócitos,
criando um eficiente mecanismo de reparação do DNA espermático (ASHWOODSMITH; EDWARDS, 1996). Particularmente, o oócito apresenta a capacidade de
reparar completamente danos quando estes ocorrem em uma das fitas do DNA
espermático. No entanto, se um grande dano ocorre em ambas as fitas do DNA, o
oócito ao tentar repará-las pode cometer erros gerando mutações que podem
bloquear ou alterar o desenvolvimento embrionário (BRAUDE et al., 1998). Este
mecanismo reparativo oocitário pode exercer influência na TGME, corrigindo
possíveis danos da cromatina espermática o que culmina na manutenção dos
índices de produção in vitro de embriões. Mesmo com o uso de espermatozóides
com

intermediário

índice

de

fragmentação

de

DNA

(espermatozóides

eletroporados) as taxas de clivagem, blastocisto e eclosão não apresentaram
diferença significativa. Provavelmente devido a esta capacidade reparadora do
oócito e por que os índices de fragmentação apresentados não eram tão intensos
(classificados como intermediário), o que indiretamente valida os resultados deste
teste observados no experimento 1.

6.2.2 Avaliação da expressão do gene marcador em embriões produzidos in vitro

A observação das estruturas embrionárias sob a excitação da luz ultravioleta
com filtro de 480 – 507 nanômetros, revelou a presença de embriões com
expressão mosaica do gene da GFP. A Figura 19 exemplifica os padrões de
fluorescência encontrados nos embriões.
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Figura 19

Fotografias dos embriões produzidos in vitro após protocolo de TGME. Em “A”
embriões do grupo controle, em “B” os mesmos embriões sobre a excitação da luz
ultravioleta e filtro de 480 - 507 nm (magnitude de 100 x). Em “C e D” blastocisto
expandido do grupo incubação. Em “E e F” blastocisto inicial do grupo eletroporação
(magnitude de 200 x).

A expressão do gene da GFP pode ser observada em 0,039 % (5/127) dos
embriões do grupo incubado e em 0,015 % (2/131) dos embriões do grupo
eletroporado. Estes resultados se contrapõem aos encontrados por Rieth et al.
(2000), nos quais não houve a expressão do gene da GFP nos embriões
produzidos in vitro. Estes autores justificam este fato devido a falta da sequência
CMV no vetor βactin GFP que utilizaram. Quando os embriões foram avaliados por
PCR puderam observar elevada taxa de recombinação (55% dos embriões
eletroporados positivos). No entanto, a ausência da sequência promotora CMV
parece não ser a justificativa para a não expressão do gene marcador GFP. No
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estudo de Canovas et al. (2010) foi utilizada uma construção gênica (pEGFPN1),
que apresentava a sequência CMV e mesmo assim os embriões gerados pela FIV
não apresentaram sinal de fluorescência. No presente trabalho, utilizou-se uma
construção gênica que apresentava as duas sequências promotoras, a sequência
CMV e a sequência βactin, conjugadas. Pode ser observado que embriões com
alta fluorescência (Figura 19 F) apresentavam características morfológicas
alteradas, tais como sinais de fragmentação e citoplasma retraído (Figura 19 E), e
embriões com baixa fluorescência (Figura 19 D) apresentaram características
morfológicas normais (Figura 19 C). Esta observação sugere que o nível de
expressão do transgene pode ter influência na qualidade embrionária, ou seja, em
embriões nos quais há integração de muitas moléculas de DNA a viabilidade
embrionária parece ser prejudicada.
Existe grande divergência de resultados de expressão do gene utilizado em
trabalhos de TGME. Hoelker et al. (2007) analisando a expressão da GFP em
embriões bovinos, obteve taxa de expressão de 3,6 %. Na literatura disponível há
descrição de taxas de expressão de 9,1 % (PEREYRA-BONNET et al., 2008) a até
30% (SHEMESH et al., 2000).

6.2.3 Análise da presença do gene marcador em embriões produzidos in vitro

A detecção da presença do gene da GFP nos embriões foi realizada pela
técnica de Polimerase Chain Reaction. Para isso, os embriões sofreram remoção
mecânica (dissecação) da zona pelúcida e consequentemente a remoção de
possíveis espermatozóides aderidos a esta.
A Figura 20 exemplifica a análise eletroforética do produto amplificado de
embriões do grupo incubado.
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Figura 20 Análise eletroforética em gel de agarose a 3% do produto de 67 pb amplificado da região
codificadora da EGFP de embriões produzidos in vitro. M, Marcador de massa molecular
de 50 pb. ∅, Controle negativo da reação. ⊕, Controle positivo da reação.

Foram detectados 12 embriões positivos de 69 embriões analisados para o
grupo incubação, representando uma taxa de 0,17% de transgenia. Para o grupo
eletroporação foram detectados 5 embriões positivos de 44 analisados, resultando
em taxa de 0,11% (Tabela 8).

Tabela 8 Porcentagem de embriões positivos para fluorescência compatível com GFP e
porcentagem de embriões positivos para a PCR, por método de transfecção (incubação e
eletroporação).
Tratamento
Fluorescência
PCR
Incubação

0,039 % (5/127)

0,17 % (12/69)

Eletroporação

0,015 % (2/131)

0,11 % (5/44)

A expressão do transgene em embriões gerados por TGME parece ser um
fenômeno menos freqüente do que os eventos de integração. Hoelker et al. (2007)
reportaram uma taxa de expressão de 4,9% de embriões expressando o transgene
e uma taxa superior de 4,9 % de embriões PCR positivos para o transgene. Os
resultados apresentados neste presente trabalho são inferiores aos descritos na
literatura para embriões bovinos (2 - 20%) após protocolos de TGME (GANGE et
al., 1991; PEREZ et al., 1991; ROTMANN et al., 1992; SPERANDIO et al., 1996;
HOELKER et al., 2007). A TGME parece ser uma técnica com baixa repetibilidade,
que sofre a influência de diversos fatores laboratoriais em seus resultados.
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6.2.4 Análise topográfica do inserto em embriões produzidos in vitro

As hibridizações in situ em embriões bovinos produzidos in vitro revelaram a
presença do gene exógeno no genoma hospedeiro. Sinais de marcação do gene
exógeno pode ser observado em pontos específicos do genoma. A sonda
telomérica controle pode ser observada de forma difusa no genoma (Figura 21 A14), o que corresponde às sequências teloméricas características.

Figura 21 Micrografias das hibridizações in situ em embriões. Em A1-4 embriões controle com
marcações de sonda telomérica (verde). Em B1-4 embriões do grupo eletroporado
apresentando sinal de marcação para o vetor pCX-EGFP (tons de vermelho). Em C1-4
embriões do grupo incubado e sinais de marcação da sonda pCX-EGFP (tons de
vermelho)

A marcação para o transgene (pCX-EGFP) pode ser observada de forma focal
em embriões do grupo o qual os espermatozóides foram incubados com DNA
(Figura 21 C1-4), confirmando a provável expressão mosaica do transgene. No
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grupo o qual os espermatozóides foram eletroporados ocorreu uma marcação mais
ampla e difusa (Figura 21 B1-4), sugerindo que um maior número de blastômeros
apresentam o transgene. Um maior ou menor número de blastômeros com a
presença do transgene possui relação direta com a fase do desenvolvimento
embrionário no qual ocorre a recombinação do inserto (ANDREEVA et al., 2003).
Quando o evento de recombinação ocorre em fases iniciais do desenvolvimento
embrionário (2, 4 ou 6 células), maior número de células e tecidos do feto
apresentam a expressão do transgene, contudo quando a recombinação ocorre em
fases mais avançadas do desenvolvimento, um menor número de células e tecidos
expressam o transgene. Os resultados de hibridização aqui apresentados,
sustentam a observação de haver maior expressão do transgene nos embriões
produzidos com espermatozóides eletroporados, sugerindo que com este protocolo
ocorra eventos de recombinação nas etapas iniciais do desenvolvimento
embrionário.
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7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espermatozóides bovinos apresentam a capacidade de captar e interiorizar
moléculas exógenas de DNA. Os resultados das quantificações em tempo real
mostraram que aproximadamente 20% do total de moléculas exógenas de DNA
aderidas aos espermatozóides foram interiorizadas. O perfil eletroforético das
proteínas do gradiente de Percoll sugerem a ausência do Fator Inibitório 1. Assim
as células espermáticas nos protocolos aqui utilizados estavam aptas a interiorizar
as moléculas exógenas de DNA.
O uso de diferentes concentrações de DNA (250, 500 e 1000 ng / 106 células)
gera um aumento numérico no número de cópias amplificadas para cada 200 ng de
DNA total extraído de espermatozóides. No entanto, não causou um efeito dose
dependente significativo, como era esperado, entre as distintas concentrações de
DNA (estes resultados estão discutidos no item 6.1.1).
A aplicação de dois métodos diferentes de transfecção espermática não
causou diferença significativa entre o número de cópias amplificadas da sequência
codificadora do gene da GFP. Pode ser observado uma diminuição numérica no
número de cópias amplificadas no grupo no qual espermatozóides foram
eletroporados. Estes resultados se contrapõem ao esperado, visto que, a
eletroporação é uma técnica para aumentar as taxas de incorporação das
moléculas exógenas de DNA (GAGNE et al., 1991; RIETH et al., 2000). A
observação

dos

espermatozóides

resultados

do

eletroporados

índice
mostrou

de
um

fragmentação
aumento

de

DNA

nos

significativo

na

susceptibilidade a desnaturação ácida neste grupo. A união destas informações
sugerem um efeito negativo da eletroporação sobre a estrutura de cromatina
espermática, no entanto, as células foram incubadas com DNAse I para remoção
das moléculas de DNA não interiorizadas aos espermatozóides. Não há referências
sobre os efeitos da eletroporação sobre a estrutura de cromatina espermática.
Deste modo, não foi possível avaliar se o efeito da eletroporação sobre a célula
espermática ocorre por alterações na membrana, que possivelmente facilitou a
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interiorização do DNA exógeno, mas também da enzima DNAse I, que uma vez
internalizada, atacou a estrutura de cromatina e procedeu a digestão das
moléculas de vetor interiorizadas. As evidências de que o uso da eletroporação
altere o índice de fragmentação de DNA avaliado pelo método de Ensaio de
Estrutura de Cromatina Espermático (SCSA), deve ser melhor investigado para não
restar dúvidas quanto à influência do uso do tratamento com DNAse I ou
eletroporação sobre a susceptibilidade a desnaturação ácida da cromatina
espermática.
Alto índice de fragmentação de DNA espermático vem sendo descrito em
espermatozóides com disfunções mitocondriais (LIU et al., 2004; NICHI et al.,
2006). Podemos notar que espermatozóides eletroporados apresentaram uma
redução na porcentagem de células com alto potencial de mitocôndria. É possível
fazer uma relação entre o índice de fragmentação de DNA e a diminuição do
potencial de membrana mitocondrial. Em vista disso, o uso da eletroporação, os
índices de fragmentação de DNA espermático observados e a redução do potencial
de membrana mitocondrial encontrados neste presente trabalho, parece ter uma
relação muito próxima. Biologicamente estes eventos estão muito ligados. A
hipótese levantada para explicar esta relação é de que a eletroporação cause
danos mitocondriais que resultam na liberação de espécies reativas de oxigênio, e
estas

em

decorrência

provocam

lesão

na

estrutura

de

cromatina

dos

espermatozóides.
Surpreendentemente o uso de espermatozóides eletroporados, com
intermediário índice de fragmentação de DNA e uma população maior de células
com baixo potencial de membrana mitocondrial, não causou redução no potencial
in vitro de fecundação. Oócitos apresentam um estoque de mRNAs para a síntese
de enzimas reparativas que formam um eficiente mecanismo de reparação de
DNA, seja do genoma paterno ou materno (MÉNÉZO et al., 2010). Aparentemente
este mecanismo reparativo oocitário exerceu influência na TGME, corrigindo danos
da cromatina espermática que culminou na manutenção dos índices de produção in
vitro de embriões inalterados.
Espermatozóides tratados com DNA e submetidos a dois métodos de
transfecção apresentaram potencial de fecundação e desenvolvimento in vitro
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inalterado. Sendo possível utilizar células espermáticas como vetores para
conduzir moléculas exógenas de DNA e gerar animais geneticamente modificados.
A sequência de DNA do vetor utilizado parece ter grande influência nos resultados
de integração e expressão do transgene. Sciamanna et al. (2000) testaram
diversas sequências e concentrações de DNA exógeno em espermatozóides e
notaram a influência destes fatores nos resultados da TGME.
É importante ressaltar que a expressão do transgene parece ser um
fenômeno menos freqüente do que os eventos de integração. Neste estudo, a taxa
de integração foi de 0,17 % dos embriões produzidos com espermatozóides
incubados com DNA exógenos. E uma taxa de 0,039 % de embriões expressando
o gene marcador da EGFP.
Não foi possível verificar a integração do transgene nos espermatozóides
por hibridização in situ, e comprovar a veiculação nuclear do transgene. No
entanto, a presença de sequências de DNA interiorizadas às células espermáticas
pode ser comprovada e quantificada por PCR em tempo real. A expressão do
transgene em uma porcentagem dos embriões evidencia a veiculação das
moléculas exógenas durante o processo de fecundação in vitro. A propagação
extra-cromossomal das moléculas exógenas é um evento descrito para
espermatozóides que acarretaria eventos de mosaisimo (SPADAROFA, 2008).
Pode ser observado neste trabalho, que embriões gerados a partir de
espermatozóides eletroporados apresentam maior número de blastômeros com
marcação para o transgene, sugerindo evento de integração em estágio inicial de
desenvolvimento embrionário. Este achado confirma a hipótese de que embriões
gerados por espermatozóides eletroporados apresentem maior expressão do
transgene.
Não se pode pormenorizar a importância da via de membrana, visto que
grandes resultados tem sido alcançados com uso de ICSI na TGME em bovinos
(VICHERA et al., 2010). Este fato demonstra que a membrana plasmática dos
espermatozóides é um importante sinalizador para que a célula espermática
quando em contato com DNA exógeno possa preparar mecanismos de defesa e de
controle de entrada, preservando a integridade do genoma paterno
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8

CONCLUSÕES

Os resultados do presente estudo permitem concluir que:
É possível quantificar o número de cópias de DNA captadas e interiorizadas
pelas células espermáticas.
A viabilidade dos espermatozóides não foi afetada pela adição de distintas
concentrações de DNA exógeno.
O método de eletroporação causa alterações mitocondriais nas células
espermaticas, sem no entanto, afetar a capacidade fecundante.
O gradiente de densidade (Percoll) é eficiente na remoção de proteínas do
plasma seminal (IF-1).
Os protocolos de TGME utilizado produzem embriões que expressam o
gene EGFP, sendo esta inferior à taxa de recombinação detectado pela PCR.
É possível localizar, por hibridização in situ, a disposição do inserto no
genoma de embriões produzidos in vitro. Já para os espermatozóides bovinos (Bos
indicus), tal ferramenta ainda não está validada, necessitando de ajuste no
protocolo
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10 APÊNDICES
Os protocolos de cada etapa deste trabalho foram colocados em apêndices
para que possam ser reproduzidos.

10.1 APÊNDICE 1
Vetor recombinante pCX-EGFP

A construção gênica utilizada neste trabalho foi o vetor recombinante pCXEFGP, sendo este doado ao Laboratório de Fecundação In vitro, Clonagem e
Transgenese Animal pelo professor Dr. Masaru Okabe do Centro de Pesquisa em
Informações Genômicas da Universidade de Osaka - Japão. O pCX-EGFP carrega
uma variante vermelha e humanizada da proteína verde fluorescente (EGFP) que
otimiza uma fluorescência mais brilhante e uma expressão mais elevada em
células eucarióticas (excitação de 480 – 507 nanômetros). Neste vetor, a região
promotora e o primeiro íntron do gene da β-Actina de galinha foram clonados entre
a região codificadora da EGFP e a região promotora de citomegalovírus (CMV),
Figura 22.
O vetor recombinante pCX-EGFP foi escolhido por apresentar alta eficiência
na expressão do gene repórter GFP (green fluorescent protein). O uso da GFP foi
descrito por Ikawa et al. (1995) quando reportaram o desenvolvimento de uma
técnica não invasiva para selecionar embriões transgênicos. Estes autores
clonaram o gene da “Green Fluorescent Protein” (GFP), isolado do hidrozoário
Aequorea Victoria, no vetor de expressão pCAGGs (NIWA et al., 1991). O novo
vetor, contendo a GFP, recebeu o nome de pCX-EGFP e vem sendo utilizado por
diversos autores, principalmente em trabalhos que buscam desenvolver métodos
para a geração de animais transgênicos.
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Figura 22

Diagrama do vetor pCX-EGFP. Seta verde superior corresponde à região promotora de
citomegalovírus (CMV-IE); seta azul demarca a sequência promotora do gene da betaactina de galinha (beta-actin); linha azul corresponde ao primeiro íntron do gene de
beta-actina de galinha (íntron 1); seta laranja inferior demarca a região codificadora do
gene da GFP (EGFP cDNA).

Pereyra-Bonnet et al. (2008) demonstraram que o vetor pCX-EGFP é capaz
de expressar o gene da GFP em embriões de cinco espécies de animais
domésticos (ovino, suíno, felino, bovino e eqüino).
Inicialmente foi realizada uma eletroforese em gel de agarose à 0,8%, com
marcador de peso e massa molecular visando certificar-se da presença e
integridade do vetor (Figura 23).

1Kb

pcx-EGFP

Massa

Figura 23 Eletroforese do vetor pCX-EGFP, 0,1 ug/ul em gel de agarose a 0,8%; 1kb – marcador
de 1 quilo base; Mass – Marcador de massa molecular (Invitrogen).

Posteriormente foi realizada a transformação de células competentes de E.
Coli TOP10 com o plasmídio, submetendo-as ao choque térmico. Para isso foi
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utilizada 0,1ug do vetor plasmidial pcx-EGFP. A desestabilização da membrana
plasmática das células, visando possibilitar a entrada do DNA foi realizada
colocando a cultura bacteriana em água a 42ºC por 1 minuto, sendo adicionado
CaCl2 (100 µl a 100 mM) e DNA, seguido por incubação em gelo, por 30 minutos,
finalizando o choque térmico.
Após esta etapa foi realizado o plaqueamento de 10 µl da cultura em meio
LB sólido (Invitrogen, cat no. 22700-025 ), contendo ampicilina (100 µg/ml, Gibco,
cat. No. 11593-019). O antibiótico faz a seleção das colônias positivas para o vetor,
uma vez que somente as células que capturarem o vetor podem crescer em meio
contendo esse antibiótico.
Esse cultivo foi mantido por 24 horas à 370C. Ao fim deste período foi
observado o desenvolvimento de quatro colônias. Estas foram analisadas pela
técnica de PCR (polymerase chain reaction) utilizando primers específicos para a
sequência da GFP (green fluorescent protein), com o intuito de identificar os clones
positivos. O produto desta reação foi visualizado por eletroforese em gel de
agarose (0,8%) (Figura 24).
As quatro colônias foram positivas para a presença do vetor, sendo que a
reação foi específica e sem contaminantes.

+

Figura 24

‐

1

2

3

4

C+

1kb

Gel de agarose (0,8%) dos produtos de PCR das colônias pCX- EGFP. (+) controle
positivo; (-) controle negativo; (1,2,3,4) Colônias; (C+) colônia mais vetor.

Após a confirmação da presença do vetor foi realizado um novo cultivo com
as colônias positivas em meio LB líquido contendo antibiótico (100 µg/µl de
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Ampicilina). Este cultivo foi centrifugado e o sedimento utilizado para a extração do
DNA plasmidial (Figura 25) com o auxilio do kit Miniprep (Invitrogen Technologies).
A quantificação do DNA plasmidial purificado foi realizada por espectrofotometria.
Os resultados das quantificações demonstraram que o produto purificado
das Colônias 3 e 4 apresentaram maior concentração (160,9 e 138,0 ng/µl)
respectivamente, sendo estas utilizadas para as etapas posteriores.

1Kb

pcx‐EDFP

1

2

3

4

Figura 25 Análise Eletroforética em gel de agarose (0,8%) da extração de DNA plasmidial; (1) 14,7
ng/µl; (2) 22,4 ng/µl;(3) 160,9 ng/µl e (4) 138,0 ng/µl.

A caracterização molecular do vetor foi realizada pela digestão do mesmo
utilizando enzimas de restrição. As enzimas utilizadas foram SalI com EcoRI e
HindIII com BamHI, ou seja, enzimas as quais o vetor pcx-EGFP possui sítios de
restrição. A digestão ocorreu por 24 horas à 37 graus Celsius e o produto da
digestão foi separado por eletroforese em gel de agarose, visando analisar o peso
molecular dos produtos.
1 Kb

Figura 26

A

B

C

D

E

F

Análise da eletroforese em gel de agarose (0,8%) dos fragmentos gerados após a
digestão enzimática; A) Vetor Colônia 3 não digerido; B) Vetor colônia 3 digerido com
as enzimas SalI e EcoRI; C ) Vetor colônia 3 digerido com as enzimas HindIII e BamHI;
D) Vetor Colônia 4 não digerido; E ) Vetor colônia 4 digerido com as enzimas SalI e
EcoRI; F ) Vetor colônia 4 digerido com as enzimas HindIII e BamHI; 1Kb = marcador.
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A Figura 26 ilustra os três fragmentos gerados pela digestão das enzimas
SalI e EcoRI apresentam peso molecular de 732, 1719 e 3059 pares de base, que
correspondem aos fragmentos esperados para a reação. Os fragmentos de 185,
337 e 4988 pares de base também foram gerados após a digestão do DNA
palsmidial com as enzimas HindIII e BamHI, o que confirmou a presença do vetor.
A linearização do pCX-EGFP foi a etapa final na preparação do vetor, que
posteriormente foi utilizado para a transfecção das células espermáticas e a
preparação das sondas de hibridização in situ.
Esta etapa foi realizada com o uso da enzima StuI, que corta o vetor no
meio da região de origem de replicação. Deste modo o vetor passa para sua
conformação linear, o que facilita a inserção no genoma hospedeiro. A Figura 27
demonstra os dois estados conformacionais do vetor, um linear no qual a migração
no gel é dificultada (pela maior superfície a qual o vetor passa a possuir) e uma
circular, a qual possui maior capacidade de migração (pela superfície reduzida).

M

A

B

Figura 27 Análise eletroforética em gel de agarose (0,8%) dos estados conformacionais do vetor
plasmidial pcx-EGFP. A) vetor linear após corte com a enzima StuI; B) Conformação
circular – sem digestão enzimática. M) Marcador de 1 Kb.
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10.2 APÊNDICE 2
PCR em Tempo Real

A reação de qPCR foi feita utilizando o kit SYBR GreenER qPCR Super Mix
(Invitrogen Corporation©, Cat. No.11762-100), primers GFP/F e GFP/R (iten 5.1.1)
e termociclador em tempo real (Realplex® Eppendorf). As condições da reação
podem ser vistas na Figura 28.

Figura 28 Descrição gráfica da relação temperatura pelo tempo da reação de qPCR. Passo 1
corresponde à desnaturação do DNA e ativação da DNA polimerase. Passos de 2 a 4
correspondem ao ciclo da reação que foi repetido por 40 vezes. Passos de 5 a 8
correspondem à curva de dissociação.

A curva controle de amplificação foi feita por diluição seriada (1:10) do
plasmídio pCX-EGFP, iniciando com 2 ng e término na sexta diluição. Isso
corresponde a uma curva que parte de 8.257.713 cópias do vetor e tem seu
térmico com 82 cópias. A Figura 29 mostra a relação entre os ciclos de
amplificação e o número de cópias da sequência EGFP do vetor pCX-EGFP, os
pontos em vermelho correspondem às reações da curva controle, cruzes negras
correspondem aos valores das amostras mensuradas. A Figura 30 exemplifica a
relação fluorescência e ciclo de amplificação das reações, no qual cada linha
corresponde a uma amostra.
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Figura 29 Relação entre ciclo de amplificação e número de cópias do vetor. Pontos vermelhos
marcam as reações com concentrações de vetor conhecidas, cruzes negras marcam os
valores da amostras mensuradas.

Figura 30 Gráfico da fluorescência pelo ciclo da reação de qPCR. As linhas de diferentes cores
correspondem a amostras diferentes. Traço horizontal vermelho corresponde a linha de
análise, pelo qual o valor de cada amostra é mensurado.

A curva de dissociação revelou a especificidade da reação, pois todos os
amplificados obtiveram o mesmo ponto de dissociação, sendo que este ocorreu na
temperatura de 80°C (Figura 31). Os fragmentos da GFP amplificados apresentam
massa molecular de 67 pares de base com ponto de dissociação entre 79 e 81°C.
O controle negativo de amplificação da reação (linha verde) demonstrou ausência
de contaminações.

Figura 31 Curva de dissociação, pico à 80°C corresponde ao ponto de dissociação do fragmento
amplificado. Traço verde corresponde ao controle negativo da reação.

87

10.3 APÊNDICE 3
Citometria de Fluxo

A técnica de citometria de fluxo foi realizada utilizando o equipamento
Guava Easycyte mini (Guava Technologies, Hayward, CA, USA) (processo
FAPESP N0 07/55294-8). O uso das sondas fluorescentes iodeto de propídio (PI) e
aglutinina de Psium sativum conjugada com isioticionato de fluoresceína (FITCPSA) resultou na visualização de quatro distintas populações celulares. Uma
população de células sem qualquer tipo de lesão; células com lesão na membrana
acrossomal; células com lesão na membrana plasmática e células com lesão em
ambas as membranas (Figura 32).

Figura 32

Dotplot de fluorescência verde por vermelho resultante da avaliação das células
espermáticas com as sondas FITC-PSA juntamente com PI. Em azul estão as células
íntegras sem qualquer tipo de lesão, em verde as células que sofreram apenas lesão
na membrana acrossomal, em vermelho células com lesão somente na membrana
plasmática e em laranja a população celular que sofreu lesões em ambas as
membranas (plasmática e acrossomal)

A função mitocondrial foi verificada utilizando a sonda JC-1, que cora em
vermelho as mitocôndrias com alto potencial de membrana e em verde as com
baixo potencial (MARTINEZ-PASTOR et at., 2004). A Figura 33 evidencia as
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populações celulares observadas quando utilizada a sonda JC-1. Duas populações
celulares bem delimitadas podem ser observadas no dotplot de fluorescência
vermelho (eixo y) pelo verde (eixo x). Células com alto potencial de membrana
mitocondrial (APMM) formam uma delas no canto superior do dotplot e células com
baixo potencial de membrana mitocondrial (BPMM) formam a segunda no canto
inferior do dotplot. Entre essas duas populações celulares existem as células com
intermediário potencial de membrana mitocondrial, no entanto, esta população
celular apresenta uma dispersão maior, formando rastro.

Figura 33

Dotplot da fluorescência verde pela amarela resultante da avaliação das células
espermáticas com a sonda JC-1. Em vermelho a população de espermatozóides com
alto potencial de membrana mitocondrial, em laranja as células com potencial de
membrana mitocondrial intermediário e em verde células com baixo potencial de
membrana mitocondrial

A dispersão celular da população de espermatozóides avaliada por ensaio
de estrutura de cromatina espermática (SCSA) pode ser observado na Figura 34.
Diferentemente das sondas descritas anteriormente, a análise da fragmentação de
DNA espermático é realizada indiretamente pelo programa FlowJo (Flow Cytometry
Analysis Software – Tree Star Inc., Ashland, Oregon, USA). Foi calculado o AlfaT
de cada amostra, expressão resultante da razão da fluorescência vermelha pela
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fluorescência total [αT=amarelo/(amarelo+verde)]. A porcentagem de DNA
desnaturado da amostra é marcado manualmente à partir do histograma de αT e
recebe o nome de COMPαT (do inglês, cells outside the main population). Adotouse como valores de referência os mesmos descritos por Evenson e Jost (2000), no
qual COMPαT entre 0-15% é considerado baixo índice de fragmentação (alta
fertilidade), entre 16-29% médio índice de fragmentação e ≥30% alta fragmentação
(baixa fertilidade).

Figura 34 Exemplos de gráficos gerados pelo teste de SCSA. Em A, Dotplot da fluorescência verde
pela amarela resultante da avaliação das células espermáticas no Ensaio de Estrutura
de Cromatina. Em vermelho a dispersão da população de espermatozóides. Em B,
histograma correspondente de αT, entre barras está o valor de COMPαT.
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10.4 APÊNDICE 4

Preparo de sondas marcadas para Hibridização

Para a construção das sondas marcadas uma reação contendo 10 µg do
vetor recombinante pCX-EGFP e 40 µl DIG-Nick Translation Mix foi incubada em
termociclador (eppendorf Mastercicle) por 4 horas a 15°C. Após este período, a
reação foi mantida em gelo e uma alíquota de 3 µl foi retirada para a realização de
uma eletroforese (Figura 35).

Figura 35 Eletroforese em gel de agarose a 0,8% do produto da reação de Nick translation após 4
horas de incubação a 15°C. À esquerda, marcador de massa molecular de 1 kb
(invitrogen). À direita, os fragmentos do vetor entre a faixa de 3 kb a 100 pb.

Devido a grande dispersão da massa molecular dos fragmentos a reação foi
mantida por mais 2 horas a 15°C (Figura 36).

Figura 36 Eletroforese em gel de agarose a 0,8% do produto da reação de Nick translation após 6
horas de incubação a 15°C. À esquerda, marcador de massa molecular de 1 kb
(invitrogen). À direita, os fragmentos do vetor entre a faixa de 100 – 500 pb.
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ANEXOS

ANEXO 1
MEIOS PARA MATURAÇÀO IN VITRO – MIV
!
Meio de lavagem MIV (Pré-MIV)

Reagente

Fabricante

Catálogo

Volume

M-199 com HEPES

Gibco

12380-028

9 ml

Soro Fetal Bovino 10%

Gibco

16140-014

1 ml

Pyruvato 0,2mM

Sigma

P-4562

20 µl

Gentamicina 50µg/ml

Sigma

G-1264

50 µl

Reagente

Fabricante

Catálogo

Volume

M-199 com BICARBONATO

Gibco

11150-026

9 ml

Soro Fetal Bovino 10%

Gibco

16140-014

1 ml

Piruvato 0,2mM

Sigma

P-4562

20 µl

Gentamicina 50µg/ml

Sigma

G-1264

50 µl

FSH 0,5µg/ml

Bioniche

Folltropin-V

10 µl

hCG 7UI/ml

Intervet

Chorulon

100 µl

Sigma

E-4389

10 µl

Filtrar em 0,22 µm

Meio de maturação in vitro

Filtrar em 0,22 µm
Estradiol 1µg/ml
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SOLUÇÕES ESTOQUES

Soluções estoque para FIV (Parrish et al., 1988)

Reagente

Fabricante

Catálogo

TALP
STOCK (50 ml)

TALP
SÊMEN (50 ml)

NaCl

Sigma

S-5886

0,3330g

0,2910g

KCl

Sigma

P-5405

0,0120g

0,0115g

MgCl2

Sigma

M-2393

0,0050g

0,0040g

NaH2PO4

Sigma

S-0876

0,00205g

0,00175g

NaHCO3

Sigma

S-8875

0,1050g

0,1050g

CaCl2H2O

Sigma

C-5670

0,0150g

0,015g

Ác.Lactico syr.

Sigma

L-7900

71,5 µl

155 µl

Hepes

Sigma

H-0891

**********

0,1190g

pH = 7,4

OSM=295 – 300

Filtrar em 0,22!m

Solução de Gentamicina

Reagentes

Fabricante

Catálogo

100ml

Sulfato de Gentamicina

Sigma

G-1264

50mg

Solução fisiológica
Aliquotar e manter a -20° C.

100ml
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Solução de Piruvato

Reagentes

Fabricante

Catálogo

10ml

Ácido Pirúvico

Sigma

P-3662

22mg

Água Destilada

10ml

Aliquotar e manter a -20° C.

Solução pH 4.0
Reagente

Fabricante

Catálogo

50ml

Na Lactato

Sigma

L-7900

165mg

Na metabisulfito

Sigma

S-1516

0,050g

Água Milli-Q (q.s.p)

50ml

pH = 4,0

Componentes da solução PHE
Reagente
Penicilamina 2µM
Hipotaurina 1µM
Epinefrina 0,25µM

Fabricante
Sigma
Sigma
Sigma

Catálogo
P-40-3
H-1384
21,930-4

3mg/10ml salina 0,9%
1,09mg/10ml salina 0,9%
1,83mg/40ml sol. pH 4,0

Solução PHE
Reagente
Penicilamina
Hipotaurina
Epinefrina
Solução salina 0,9%

Fabricante
Sigma
Sigma
Sigma

Catálogo
P-40-3
H-1384
21,930-4

Volume
2,5ml
2,5ml
2ml
4ml
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ANEXO 2
MEIOS PARA FIV
Meio de lavagem FIV (Pré-FIV)

Reagente

Fabricante

Catálogo

Volume

M-199 com HEPES

Gibco

12380-028

10 ml

BSA – V

Sigma

A-9647

0,030 g

Piruvato 0,2mM

Sigma

P-4562

20 µl

Gentamicina 50µg/ml

Sigma

G-1264

50 µl

Catálogo

10ml

Filtrar em 0,22 µm

Meio FIV

Reagente

Fabricante

TL – Stock

10 ml

BSA – Livre de Ácidos Graxos

Sigma

A-7511

0,060 g

Piruvato 0,2mM

Sigma

P-4562

20 µl

Gentamicina 50µg/ml

Sigma

G-1264

50 µl

Filtrar em 0,22 µm

Meio FIV gotas
Reagente

Fabricante

Catálogo

3.640 ml

Meio – FIV
Heparina 140usp/mg
PHE
Filtrar em 0,22 µm

4ml

Sigma

H-9399

40 µl
160 µl
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ANEXO 3
MEIOS PARA ESPERMATOZÓIDES

Percoll 90%

Reagente
Fabricante
Catálogo
Quantidade
Percoll
Sigma
1,8 ml
Solução 10x
200 !L
CaCl2
Sigma
4 !L
MgCl2
Sigma
7,8 !L
Ácido Láctico
Sigma
7,4 !L
NaHCO3
Sigma
0,0042 g
Volume
2 ml
Percoll 45% - Diluir 300 !L de Percoll 90% em 300 !L de TALP Sêmen

TALP Sêmen

Reagente
Fabricante
NaCl
Sigma
KCl
Sigma
MgCl2*
Sigma
NaH2PO4
Sigma
NaHCO3
Sigma
CaCl2H2O*
Sigma
Ácido Lático syr.
Sigma
Hepes
Sigma
BSA FAF
Sigma
Volume
* Pesar separadamente estes reagentes

Catálogo

Quantidade
0,2910 g
0,0115 g
0,0040 g
0,00175 g
0,1050 g
0,015 g
155 !L
0,1190 g
0,3 g
50 ml
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ANEXO 4
SOLUÇÕES PARA TESTE SCSA

Tampão TNE
Reagente

Fabricante

Catálogo

Tris-HCl 0,01M

Fluka

93363

NaCl 0,15M

Sigma

S-5886

EDTA 1mM

Sigma

E-5134

Água destilada

500ml

500ml

Solução pH 7.4

Solução detergente ácida
Reagente

Fabricante

Catálogo

HCl 0,08M

Merck

K24537117

NaCl 0,15M

Sigma

S-5886

Triton x-100 0,1%

Sigma

X-100

Água destilada

500ml

500ml

Solução pH 1.2

Solução de Laranja de Acridina (L.A) – estoque
Reagente

Fabricante

Catálogo

10ml

Laranja de Acridina

Sigma

A-6014

60 µg

Água destilada

10ml
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Solução de Laranja de Acridina - Uso
Reagente

Fabricante

Catálogo

120ml

Ácido cítrico

Sigma

C-1909

2,52g

Na2HPO4

Sigma

S-5136

3,408g

EDTA

Sigma

E-5134

0,04466g

NaCl

Sigma

S-5886

1,05192g

L.A estoque

720µl

Água destilada q.s.p.

120ml

Solução pH 6.0

