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RESUMO

SILVA, J. C. B. Utilização de FSH durante a sincronização da emergência da onda de
crescimento folicular de doadoras submetidas à Ovum Pick Up, visando melhorar a
produção in vitro de embriões. [Use of FSH during synchronization of emergence of
follicular wave in donors submitted to Ovum Pick Up, as an atempt to improve the in vitro
production of embryos]. 2014. 63 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

Biotecnologias como a Ovum Pick-Up e a Produção In vitro de embriões (OPU-PIVE) tem
sido uma importante ferramenta para alcançar o melhoramento genético rápido nos rebanhos,
diminuindo o intervalo entre gerações. No Brasil, a PIVE está em fase de crescimento e
representa 70,7% de toda a produção in vitro mundial. Contudo a OPU-PIVE é ainda
ineficiente em vacas de leite, especialmente devido à sua reduzida população folicular. Muitos
estudos têm mostrado um efeito positivo do FSH em gado de leite e corte. Recentemente, a
pré-estimulação com FSH mostrou ser capaz de aumentar o diâmetro dos folículos aspirados e
a porcentagem de embriões transferíveis. O FSH estimula o recrutamento dos folículos na
fase antral, fazendo com que eles possam se desenvolver até o momento em que ocorre a
divergência e um ou mais folículos se torne dominante. A hipótese do presente estudo é que o
uso de FSH (200 mg), fracionado em 4 ou 6 aplicações, em vacas holandesas não lactantes,
com emergência de onda folicular sincronizada, aumenta o número de folículos ovarianos, o
número de oócitos viáveis e a quantidade de embriões na produção in vitro. Trinta e seis vacas
Holandesas não lactantes foram utilizadas como doadoras de oócitos e distribuídas em três
tratamentos: Controle (C), 4 aplicações de FSH (F4) e 6 aplicações de FSH (F6). Todas as
vacas foram submetidas ao mesmo protocolo de sincronização de emergência de onda
folicular, diferindo apenas pela administração e número de 4 ou 6 doses de FSH, conforme
descrito acima.

Em dia aleatório do ciclo estral (D0), todas as vacas receberam um

dispositivo de P4 (Primer®, Tecnopec-Agener União, São Paulo, SP, Brasil) e 2 mg de
benzoato de estradiol (Ric-BE®, Tecnopec-Agener União, São Paulo, SP, Brasil). Três dias
após (D3), foi administrado 0,530 mg de Cloprostenol Sódico (Cioprostinn®, Innovare
Biotecnologia e Saúde Animal Ltda, Monte Aprazível, SP, Brasil), induzindo a luteólise com

a intenção de liberar espaço no estroma ovariano para o crescimento folicular e facilitar a
visualização de folículos na OPU. Vacas do grupo C não receberam tratamentos adicionais.
Vacas do grupo F4 receberam 200 mg de FSH (Folltropin - Bioniche Anim,al Health,
Belleville, ON, Canadá) fracionados em 4 aplicações de equivalentes concentrações em
intervalos de 12 h, iniciando no D4 pela manhã. Vacas do grupo F6 receberam 200 mg de
FSH fracionados em 6 aplicações de equivalentes concentrações em intervalos aproximados
de 12 h, tendo início no D3 pela manhã. No D7, o dispositivo foi removido e a OPU realizada
concomitantemente à contagem dos folículos existentes nos ovários. Os oócitos considerados
viáveis foram fertilizados in vitro com sêmen sexado de touros da raça Holandesa. Os dados
foram analisados pelo PROC GLIMIX do SAS 9.3, utilizando contrastes ortogonais C1 (C x
FSH) e C2 (F4 x F6). Não houve efeito de tratamento no número de folículos (C = 53,3 ± 4,9
vs FSH = 51,36 ± 3,1;P = 0,89), número total de oócitos (C = 19,46 ± 1,64 vs FSH = 18,47
±1,27; P = 0,55), número de oócitos viáveis (C = 12,57 ± 1,26 vs FSH = 12,70 ± 1,03; P=
0,606), taxa de recuperação de oócitos (C = 36,5% vs FSH = 36,0%; P = 0,48) e produção de
embriões in vitro (C = 4,11 ± 0,52 vs FSH = 4,32 ± 0,46; P = 0,79). Apesar de não ter havido
efeito no número de folículos, o tratamento com FSH alterou a distribuição dos mesmos,
proporcionando o aumento no número de folículos médios (6 a 10 mm). No entanto, não
houve efeito do tratamento com FSH no número de oócitos totais e viáveis recuperados, nem
na produção de embriões.

Palavras-chave: Oócito. Folículo. Vaca holandesa. Prostaglandina. OPU.

ABSTRACT

SILVA, J. C. B. Use of FSH during synchronization of emergence of follicular wave in
donors submitted to Ovum Pick Up, as an atempt to improve the in vitro production of
embryos. [Utilização de FSH durante a sincronização da emergência da onda de crescimento
folicular de doadoras submetidas à Ovum Pick Up, visando melhorar a produção in vitro de
embriões]. 2014. 63 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

Reproductive biotechnologies such as Ovum Pick-Up and in vitro Embryo production (OPUIVEP) have been widely used as important tools to achieve faster genetic improvement in
herds, diminishing the intervals between generations. In Brazil, in vitro Embryo Production
(IVEP) is growing in popularity and accounts for 70.7% of all in vitro embryo production
worldwide. However, the OPU-IVEP is still poorly efficient in high-producing dairy cattle,
especially because of their reduced follicular population. Several studies have shown a
positive effect of FSH on OPU-IVEP yeld. Recently, FSH pre-stimulation has shown to be
able to increase the diameter of aspirated follicles and the percentage of transferable embryos.
The hormone FSH stimulates follicle recruitment in the antral phase, in the way that they
develop until the moment of divergence and one or more follicles becomes dominant. The
hypothesis of this study is that the use of 200mg FSH split into 6 doses in non-lactating
Holstein cows with a synchronized follicular wave emergence increases the number of
follicles, the recovery rate and the number of embryos produced in vitro. Thirty six Holstein
cows used as oocyte donors were homogenously allocated to one of three treatment groups in
a 3x3 Latin square design: Control (C); 4 doses of FHS (FSH4); 6 doses of FSH (F6). All
cows were synchronized using the same protocol for synchronization of follicular wave
emergence, except for the administration and number of doses of FSH as previously
described. At random days of the estrous cycle known as D0, all cows received an
intravaginal P4 device (Primer®, Tecnopec-Agener União, São Paulo, Brazil) and 2mg
estradiol benzoate (Ric-BE®, Tecnopec-Agener União). Three days after (D3), all cows
received 0.530 mg D-Cloprostenol (Cioprostinn®, Innovare Biotecnologia e Saúde Animal
Ltda, Monte Aprazível, SP, Brasil). Cows from the Control group received no additional
treatment. Cows from group FSH4 were treated with 200 mg of FSH split in 4 doses of

similar concentration given approximately 12 h apart, starting on D4 AM. Cows form group
FSH6 were treated with 200 mg of FSH split in 6 doses of similar concentration given
approximately 12 h apart, starting on D3 AM. On D7, the device was removed and OPU was
performed concomitant with antral follicle count in each ovary. The oocytes considered as
viable were sent to IVEP. Data was analyzed using the Glimmix of SAS 9.3, with orthogonal
contrasts C1 (C x Treatment with FSH) and C2 (FSH4 x F6). There was no effect on the
number of antral follicle (C = 53.3 ± 4.9 vs FSH = 51.36 ± 3.1;P = 0.89), number of total
oocytes (C = 19.46 ± 1.64 vs FSH = 18.47 ±1.27; P = 0.55), number of viable oocytes (C =
12.57 ± 1.26 vs FSH = 12.70 ± 1.03; P= 0.61), oocyte recovery rate (C = 36.5% vs FSH =
36.0%; P = 0.48) and number of embryos produced in vitro (C = 4.11 ± 0.52 vs FSH = 4.32 ±
0.46; P = 0.79). Although FSH treatment did not affect the number of follicles, it affected the
distribution of them, increasing the number of follicles from 6 to 10 mm. However, FSH
treatment did not alter the total number of oocytes and number of viable oocytes or embryo
production.

Keywords: Oocyte. Follicle. Holstein. Prostaglandin. OPU
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1

INTRODUÇÃO

A aspiração folicular por via transvaginal, guiada por ultrassom (OPU), acoplada à
produção in vitro de embriões (PIVE) se consolidou como uma alternativa prática e viável,
sendo utilizada em larga escala em programas comerciais (MERTON et al., 2003).
Essas biotecnologias tem sido intensamente utilizadas como forma de incrementar tanto
do desempenho reprodutivo quanto da qualidade genética do rebanho leiteiro, mundialmente,
contribuindo para o desenvolvimento da indústria animal e fornecendo subsídios para a
pesquisa (BLONDIN et al., 2012). Nesse contexto, os avanços nos conhecimentos de
sincronização do crescimento folicular e da ovulação possibilitaram a manipulação do ciclo
estral em bovinos e o estabelecimento de alternativas para otimizar a produção de embriões.
No Brasil, a PIVE se destaca por estar em uma fase de grande crescimento, tendo atingido
a marca de 318.116 embriões produzidos em 2011, o que equivale a 70,69% da produção
mundial de embriões in vitro, representando 20% de crescimento em relação à 2010
(MAPLETOFT, 2013). No entanto, a PIVE é ainda bastante ineficiente em vacas leiteiras de
alta produção e influenciada por diversos fatores de ordem técnica e biológica, sendo os de
ordem técnica os mais estudados levando atualmente a diversas opções de sistemas de
aspiração folicular e cultivo (BOLS et al., 2004).
Sabe-se, que o sucesso dessas biotécnicas ainda está diretamente relacionado ao número e
qualidade dos complexos cumulus-oócito (COCs) destinados ao cultivo e que são diretamente
influenciados por fatores biológicos (VIANA; BOLS; 2005). Dessa forma é importante
considerar a influência de tais fatores como a lactação, a fase do ciclo estral, a população de
folículos antrais, e a utilização de hormônio folículo estimulante (FSH), na tentativa de
melhorar os resultados. Vacas de alta produção leiteira possuem alterações significativas na
fisiologia reprodutiva, dentre as quais se destaca a elevação do metabolismo hepático do
estradiol (WILTBANK et al. 2006). Adicionalmente, sabe-se que oócitos e embriões são
altamente sensíveis a qualquer perturbação do meio onde estão, sejam estas causadas por
alterações no metabolismo, na dieta ou por outros fatores podendo ter consequências fatais na
fertilidade (McEVOY et al., 2001).
Nesse contexto, foi observado que oócitos de vacas de alto mérito genético para a
produção leiteira resultaram em reduzida produção in vitro de blastocistos, comparados a
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oócitos de vacas de baixo mérito genético (SNIJDERS et al., 2000). Essa evidência reforça a
existência de efeitos deletérios da lactação sobre a qualidade oocitária e, consequentemente,
sobre a fertilidade (SNIJDERS et al., 2001). Portanto, o uso de vacas não lactantes como
doadoras de gametas pode ser uma interessante estratégia para melhorar os resultados da
PIVE.
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2

HIPÓTESE

A hipótese científica do presente estudo foi que a utilização de FSH (200 mg), em vacas
não lactantes, com emergência de onda folicular sincronizada, divididos em seis e quatro
aplicações, comparado ao controle, aumenta o número de folículos médios (6 a 10 mm),
presentes nos ovários, no dia da OPU, o número de oócitos recuperados por OPU e o número
de embriões viáveis, produzidos in vitro.

Figura 1 - Modelo Hipotético Gráfico demonstrando a eficácia de FSH em doadoras
bovinas de oócitos

Fonte: (SILVA et al., 2014)
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3 OBJETIVOS

Avaliar o efeito da utilização de FSH (200 mg) dividido em seis aplicações consecutivas,
em vacas não lactantes, com emergência da onda folicular sincronizada sobre:
- o número de folículos ovarianos médios (6 a 10 mm), no dia da OPU;
- o número de oócitos totais e viáveis, recuperados por OPU;
- a taxa de produção de blastocistos in vitro.
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4 REVISÃO DE LITERATURA

4.1 ESTADO DA ARTE DA OPU-PIVE NO BRASIL E NO MUNDO

O emprego das biotecnologias para produção de embriões tem como objetivo, em
primeiro lugar, o aumento do número de animais de alto valor genético. Neste contexto, o
número de embriões por sessão é um importante fator que refletirá o sucesso do procedimento
(MERTON et al. 2003).
Desde a década de 80, a superovulação (SOV) seguida da inseminação artificial (IA) e da
transferência dos embriões (TE) para receptoras possibilitou disseminar genética de alta
qualidade, melhorando o desempenho reprodutivo, principalmente do gado leiteiro e das
vacas repetidoras de cio (AMBROSE et al., 1999; HANSEN et al., 2001; BARUSELLI et al.,
2011). Entretanto, existem algumas limitações na utilização dessa técnica, como a
necessidade de iniciar a SOV em momento determinado do ciclo estral, pouca consistência na
produção de embriões viáveis pelas doadoras e indução de patologias reprodutivas depois de
repetidos tratamentos superovulatórios. Com o advento da OPU e da PIVE, no início da
década de 1990, houve um crescimento da expectativa no incremento da produtividade das
fêmeas (GALLI et al., 2003). Por exemplo, realizando-se 2 sessões de aspiração por semana
em uma vaca, a produção pode alcançar 150 embriões por ano, resultando em 70 prenhezes,
possibilitando o uso de vários touros, aumentando assim o número de acasalamentos possíveis
(MERTON et al., 2003).
Considerando-se que o nascimento de fêmeas é desejado em rebanhos leiteiros e que o
sêmen sexado possui um reduzido número de espermatozoides viáveis por palheta, deve-se
levar em consideração a fertilização in vitro (FIV) como a melhor forma de aproveitamento
da técnica (GARNER; SEIDEL, 2008).
No sentido de aumentar o número de oócitos viáveis por aspiração, estratégias como a
estimulação do desenvolvimento folicular tem sido utilizadas, aplicando-se hormônios
gonadotróficos em diferentes esquemas e dosagens, com resultados variáveis (KAJIHARA et
al. 1991; TANEJA et al. 2000). Diversos grupos relataram a ocorrência de efeito positivo da
estimulação com FSH, previamente à OPU, sobre a qualidade dos oócitos recuperados e a
competência de desenvolvimento dos COCs (BLONDIN et al., 1997; BOUSQUET et al.,
1999; GOODHAND et al., 1999; MERTON et al., 2003; SENDAG et al., 2008; BLONDIN
et al., 2012).
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A aquisição de conhecimento sobre o crescimento folicular, início e final do processo de
maturação oocitária ajudará a aumentar a eficiência das tecnologias de produção dos
embriões. Apesar disso, em algum momento, nós encontraremos os limites ditados pela
natureza (MERTON et al., 2003).
Em 1981, ocorreu o nascimento do primeiro bezerro obtido por PIVE, relatado por
Brackett et al. (1982). Desde então, essa biotecnologia avançou, sendo responsável pelo
nascimento de inúmeros produtos segundo Galli e Lazzari (1996).
Antes do advento da ultrassonografia, a laparoscopia paralombar (LAMBERT et al., 1986)
permitiu o aproveitamento de oócitos de animais vivos. Callensen et al. (1987) relataram pela
primeira vez o uso da ultrassonografia para a obtenção de oócitos bovinos, utilizando a
técnica da punção ovariana transcutânea na região paralombar. Outra técnica proposta foi o
uso da colpostomia para a recuperação de oócitos (HIRINCHS et al., 1990), que consistia na
punção dos ovários por meio de uma incisão no fundo de saco vaginal, em éguas. No entanto,
os riscos de peritonite e evisceração limitaram a evolução da técnica.
Pieterse et al. (1988) modificaram a técnica de punção transvaginal guiada por ultrassom,
que havia sido proposta para humanos (LENZ et al., 1987) e passaram empregá-la na espécie
bovina. Esta metodologia apresentou-se pouco invasiva e de alta repetibilidade (PIETERSE;
WURTH, 1991) sendo posteriormente denominada “Ovum Pick-Up” (OPU). De acordo com
Galli et al. (2001), as potenciais vantagens técnicas e econômicas levaram a uma rápida
difusão da OPU entre os diversos grupos de pesquisa.
A OPU-PIVE surgiu como alternativa para atender à demanda por um procedimento para
coleta dos COCs. A aspiração folicular foi rapidamente reconhecida como a técnica de eleição
para atingir esse objetivo (GALLI et al., 2001). No início, os sistemas utilizados tinham baixa
eficiência, pois a atenção era voltada para animais de alto valor genético, com problemas de
fertilidade adquiridos ou com histórico de insucesso na superovulação, o que limitou a
expansão do uso comercial da aspiração folicular (BOLS et al., 1995). A possibilidade de
obtenção de embriões em situações de infertilidade, em que o acesso ao ovário estava
preservado motivou vários grupos a utilizarem esse procedimento, originando o nascimento
de várias crias (LOONEY et al., 1994).
Além de ser pouco invasiva, a OPU pode ser utilizada em qualquer fase do ciclo estral das
vacas e novilhas, sem que haja necessidade de pré-estimulação hormonal (BOUSQUET et al.,
1999) e produzir embriões no início da gestação (MERTON et al., 2003) até o período em que
for possível manipular os ovários sem que seja necessária uma tração exagerada dos mesmos.
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A OPU proporciona, ainda, a possibilidade de colher oócitos em animais vivos, com a
finalidade de investigação da competência do seu desenvolvimento (BOLS et al., 1997).
Porém a ativação espontânea do ciclo meiótico desde que o oócito é removido do folículo,
alterações na dieta dos animais (ARMSTRONG, 2001) e alterações metabólicas no
microambiente folicular (LEROY et al., 2008) são algumas limitações da OPU/PIV. Outro
aspecto essencial para o sucesso da técnica é o preparo da equipe que desempenhará os
trabalhos pois, após analisar 7800 sessões de OPU, Merton et al. (2003) demonstraram que a
recuperação de oócitos depende, em particular, do técnico que manipula os ovários.
No Brasil, essa técnica alcançou uma posição de destaque. O desempenho da raça Nelore o
fez se tornar líder na produção de embriões. Isto se deve a uma particularidade conferida às
vacas zebuínas, que em geral apresentam maior número de folículos recrutados por onda, em
comparação com vacas de raças europeias (THIBIER, 2004).

4.2

SELEÇÃO DE DOADORAS DE OÓCITOS

4.2.1 Categoria Animal

Em seus estudos, Rizos et al. (2005) concluíram que oócitos de vacas devem ser
preferencialmente utilizados ao invés de oócitos oriundos de novilhas para maximizar a
produção de blastocistos, devido à variação entre essas categorias animais. Foram observadas
taxas de 8,1% de blastocistos em nulíparas e 12,4% em multíparas. Já entre as vacas seria
preferível aspirar as não lactantes, uma vez que a lactação pode influenciar na quantidade e
qualidade dos oócitos, devido à alterações metabólicas, limitando o número de embriões
produzidos por sessão de OPU/PIVE (SNIJDERS et al., 2001).

4.2.2

População folicular

O sucesso das técnicas de OPU-PIVE é dependente da população folicular em fase antral
(BONI et al., 1997). O número de folículos disponíveis para a aspiração folicular apresenta
considerável variação, sendo o início de onda o momento mais favorável para a recuperação
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de oócitos, pelo maior número de folículos e pela melhor eficiência de captação dos oócitos a
partir de folículos menores (SENEDA et al., 2001), possibilitando assim o aumento na
produção de embriões. Também interferem variáveis que afetam direta ou indiretamente a
eficiência da maturação, fertilização e cultivo dos embriões (HENDRIKSEN et al., 2000).
A população de folículos antrais presentes nos ovários pode ser observada ao exame de
ultrassom e considerada no momento de selecionar as doadoras. Em programas comerciais
deve-se evitar a utilização de animais de baixo potencial, por terem uma limitada população
de pequenos folículos antrais presentes nos ovários. Estudos recentes têm demonstrado que
ovários de novilhas e vacas com baixas reservas (baixo número de folículos antrais) terão esse
fenótipo por toda sua vida reprodutiva, o que é indesejado (IRELAND et al., 2011). Deve-se
também levar em consideração a existência de animais de baixa resposta (menos de 10% das
doadoras), que foram definidos como aqueles que tem menor resposta do que a média, após a
superestimulação (DUROCHER et al., 2006).
Atualmente, a seleção de doadoras por população folicular ovariana pode ter início nos
primeiros meses de vida, utilizando-se a avaliação da concentração do hormônio antimuleriano (AMH), que segundo relatos recentes, pode possivelmente ser um marcador
endócrino desta característica (RICO et al., 2009). Em fêmeas, o AMH é exclusivamente
expresso nas gônodas após o nascimento. Diversos estudos in vivo e in vitro mostram que o
AMH participa em dois pontos críticos na seleção do desenvolvimento folicular: inibindo o
recrutamento de folículos primordiais em um pool de folículos crescendo e também diminui a
responsividade de folículos em crescimento ao FSH. (DURLINGER et al., 2002). Contudo, o
melhor momento do ciclo estral para a coleta de amostra sanguínea para um prognóstico de
alta confiabilidade ainda não está bem estabelecido (RICO et al., 2011). As concentrações de
AMH circulantes tem sido positivamente correlacionadas com o número de folículos em
mulheres (FANCHIN et al., 2003) e em animais Bos taurus e Bos indicus (BATISTA et al.,
2014). De acordo com Monniaux et al. (2011), a mensuração da concentração circulante de
AMH pode ajudar a predizer respostas superovulatórias e a produção de embriões in vivo.

4.3 FISIOLOGIA OVARIANA

Sabe-se que a regulação do sistema endócrino da foliculogênese envolve as
gonadotrofinas, vários hormônios produzidos localmente e fatores de crescimento
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(FORTUNE et al., 2004). O aumento das concentrações de FSH sanguíneo precede o
crescimento de 2 ou 3 ondas que ocorrem durante o ciclo estral bovino (ADAMS et al., 1992).
Esse fato causa o crescimento de um grupo de folículos FSH-dependentes com diâmetros ≥ 3
mm. Nos dias seguintes um dos maiores folículos cresce (fase de crescimento) com maior
rapidez e torna-se dominante, enquanto outros tornam-se subordinados (GINTHER et al.,
1996). Em éguas, durante a fase que precede o estabelecimento da dominância os folículos
crescem de uma forma parecida e qualquer um dos folículos tem a capacidade de adquirir a
dominância (GASTAL et al., 2004). Quando o folículo dominante da primeira onda perde sua
funcionalidade (fase de regressão) uma nova onda emerge.
A regressão luteal permite que o folículo dominante da segunda ou terceira onda
permaneça funcional e seja acompanhado pelo aumento da frequência da pulsatilidade do LH
resultando em um pico que inicia o final da maturação do folículo e do oócito e a ovulação do
folículo dominante. Em geral os outros folículos não alcançam o estágio de ovulação e entram
em atresia (HSUEH et al., 1994).

4.3.1 Fatores ligados ao folículo

Folículos de maior tamanho estão intimamente relacionados a oócitos também de maior
tamanho e com um maior potencial de desenvolvimento (LONERGAN et al., 2003; BAGG et
al., 2007) e conforme a progressão do crescimento folicular, ocorre a gradual capacitação
oocitária (HYTTEL et al., 1997).
Sabe-se que o diâmetro folicular no momento da recuperação de oócitos tem sido um dos
critérios mais utilizados na tentativa de elevar os índices obtidos em sistemas de produção
embrionária in vitro (VASSENA et al., 2003). Nesse sentido, folículos com diâmetro inferior
à 2 mm disponibilizam oócitos que, após a FIV, originam embriões cujo desenvolvimento,
muitas vezes não ultrapassa o estágio de oito células (TAN; LU, 1990). Estes oócitos parecem
ter sido recuperados muito cedo e portanto provavelmente na ausência de alguns fatores
foliculares e moleculares adicionais responsáveis por sinalizar os oócitos a adquirir sua
competência completa (BLONDIN et al., 1997; MARCHAL et al., 2002). É importante
enfatizar a importância da qualidade dos oócitos, sendo essencial no desenvolvimento
embrionário de ótima qualidade. Da mesma forma, oócitos coletados de folículos dominantes
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(>13 mm) produzem maiores índices de blastocistos quando comparado com oócitos de 3mm
a 8 mm (HAGEMANN et al., 1999).
Lonergan et al. (1994) observaram que há indícios de que folículos maiores do que 6 mm
apresentem oócitos de melhor competência no que diz respeito ao desenvolvimento até a fase
de blastocisto. Com conclusões parecidas, Lequarre et al. (2005) verificaram que oócitos
aspirados de folículos com diâmetro ≥6 mm têm maior competência do que oócitos de
folículos <4 mm.
Estimular o crescimento folicular é uma estratégia que pode ser utilizada em vacas Bos
taurus, que apresentam menor resposta nos programas de OPU-PIVE. Esse fato pode ser
relacionado à menor população ovariana de folículos antrais quando comparado ao
animais Bos indicus (BATISTA et al., 2014) além de diversos aspectos adicionais
relacionados

principalmente

a

menor

competência

oocitária (AMBROSE

et

al.,

1999; BARUSELLI et al., 2012).
Levando-se em consideração o momento do ciclo em que ocorreu a OPU, um estudo
avaliou o número de blastocistos obtidos quando a aspiração era feita nos dias 3, 4 e 5 da
primeira onda folicular. Três vezes mais embriões foram produzidos nas aspirações do dia 5,
quando a dominância havia ocorrido em relação ao dia 3, quando os folículos estavam
crescendo (MACHATKOVA et al., 2000).
Entretanto, segundo Hendriksen et al. (2004), oócitos recuperados antes da seleção do
folículo dominante têm maior capacidade de desenvolvimento in vitro e o desenvolvimento
até o estágio de blastocisto foi maior quando os oócitos foram obtidos durante o crescimento
folicular

se

comparado

com

o

período

de

dominância

(HAGEMANN,

1999;

MACHATKOVA et al., 2004).
É interessante notar que ao iniciar o processo de atresia nos folículos, ocorrem sinais de
apoptose nas células da granulosa, nas células do cumulus e finalmente o oócito (ZEUNER et
al., 2003).
Além de levar em conta o tamanho do folículo como parâmetro que influencia a
competência do oócito, têm sido utilizados muitos critérios morfológicos, ultra estruturais e
metabólicos para predizer a competência do oócito (BLONDIN et al., 2012). Estudos sugerem
que a avaliação do metabolismo de amino-ácidos (BRISON et al., 2004) e a incidência de
apoptose das células do cumulus (LEE et al., 2001) proporcionam alguns parâmetros
relacionados à competência oocitária. Alterações metabólicas podem refletir no micro
ambiente folicular, comprometendo a qualidade do oócito, alterando sua viabilidade ou até
mesmo afetando a fisiologia do embrião (VAN HOECK et al., 2014).
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Chiaratti e Meirelles (2010) observaram, que oócitos provenientes de folículos de menor
diâmetro, contem menos mtDNA do que os originados de folículos maiores. Em bovinos e
camundongos, um mínimo número de cópias de mtDNA deve ser necessário para garantir o
desenvolvimento normal enquanto a replicação de mtDNA não é reativada. Assim, parece
lógico que quantidades insuficientes de mtDNA nos oócitos podem comprometer a produção
de energia e, consequentemente, o desenvolvimento embrionário subsequente.

4.3.2

Fatores associados aos oócitos

Segundo Watson (2007), a competência oocitária está relacionada com a habilidade do
oócito em completar sua maturação, ser fertilizado com sucesso, atingir o estágio de
blastocisto e poder originar uma progênie saudável. Estudos realizados têm demonstrado que
a aquisição da competência é um processo que envolve inúmeros fatores (SIRARD et al.,
2006).
O período de crescimento folicular, dominância, estendendo-se até momentos antes da
ovulação é crítico para o desenvolvimento do potencial do oócito bovino (CHAUBAL et al.,
2007) e de acordo com Machatkova et al. (2004), a competência dos oócitos é adquirida
gradualmente e aumenta à medida em que ele aumenta seu tamanho.
A frequência das aspirações também influencia na qualidade e na quantidade dos oócitos
recuperados. Ao remover um grupo de folículos > 2-3 mm de diâmetro haverá a indução do
crescimento de novos folículos de 2-3 mm nos dias seguintes. O número de COCs é maior
quando o intervalo entre as aspirações é de 7 dias em relação a 3 ou 4 dias. Já a qualidade dos
COCs e a produção de embriões, é maior nas aspirações realizadas a cada 3 ou 4 dias. Esse
fato está de acordo com a hipótese de que o folículo dominante exerce um efeito negativo na
qualidade do oócito (MERTON et al., 2003). Os COCs proporcionam um contato entre as
células somáticas e o oócito e durante o processo de maturação ocorre sua expansão,
associada à uma melhor qualidade embrionária e maior potencial de implantação (VEECK et
al., 1999).
Ainda, segundo Sirard et al. (2006), o desenvolvimento da habilidade do oócito é adquirida
pela biossíntese de moléculas que são o resultado de processos que ocorrem no núcleo e no
ooplasma durante o desenvolvimento e a maturação oocitária assim como a re-localização de
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diferentes organelas celulares, sendo a mitocôndria de maior destaque, já que alterações na
organização mitocondrial é uma fiel indicação de remodelamento citoplasmático assim como
aquisição de competência oocitária essenciais para o desenvolvimento embrionário
(BAVISTER; SQUIRRELL, 2000). Essas modificações correm de forma constante do estágio
primordial até a ovulação e segundo Fair et al. (1995), o oócito vai aos poucos diminuindo
suas atividades transcripcionais.
Outro fator que interfere na qualidade oocitária é a concentração de progesterona presente
na corrente sanguínea (HAGEMANN, 1999; HENDRIKSEN et al., 2004). A progesterona
parece melhorar a competência oocitária (BLONDIN et al., 1997) já que oócitos recuperados
no final do diestro foram mais competentes do que oócitos aspirados no início do
desenvolvimento do corpo lúteo (MACHATKOVA et al., 2004). Uma questão importante é o
quanto deve se estender a concentração de progesterona antes do estabelecimento da
dominância. Nesse sentido, experimentos tem sido feitos para determinar como e em que
esquema de tratamento a progesterona pode afetar a fertilidade (AUSTIN et al., 1999;
SHAHAM-ALBALANCY et al., 2000).

4.4

HORMÔNIOS FOLÍCULO ESTIMULANTE (FSH) E LUTEINIZANTE (LH)

Os hormônios folículo estimulante (FSH) e luteinizante (LH) são gonadotrofinas e iniciam
sua ação sinalizando células-alvo do ovário, ligando-se aos receptores, de origem proteica,
acionando vias complexas de expressão gênica. Com estímulo apropriado do FSH e LH os
folículos produzem hormônios que promovem o desenvolvimento de características sexuais
secundárias e regula o eixo hipotalâmico-hipofisário, assim como a receptividade uterina
(KNOBIL; NEILL, 2006). Além das gonadotrofinas, peptídeos sintetizados localmente
desempenham papel chave na regulação da fase antral, tanto por meio de mecanismos
parácrinos quanto endócrinos (FORTUNE; RIVERA; YANG, 2004).
O contínuo processo de crescimento e atresia dos folículos que leva ao desenvolvimento do
folículo pré-ovulatório é conhecido como dinâmica folicular, enquanto que o padrão de
crescimento e atresia de um grupo de folículos ovarianos é denominado onda de crescimento
folicular (LUCY et al., 1992).
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Cada onda folicular é composta por uma fase de recrutamento, no qual um grupo de
folículos primordiais e primários inicia seu crescimento. Dentre estes, um folículo é
selecionado, não sofre atresia e potencialmente pode chegar a ovular (fase de seleção). O
folículo selecionado passa a exercer dominância (fase de dominância) sobre os demais
folículos, suprimindo o crescimento dos subordinados pela secreção de estradiol e inibinas,
inibindo o recrutamento de um novo grupo de folículos (GINTHER et al., 1989, 1996;
SIROIS; FORTUNE, 1994).
O aumento das concentrações plasmáticas de FSH constitui o estímulo necessário para o
recrutamento e emergência da onda folicular (ADAMS et al., 1992). Os folículos são
considerados dependentes de FSH até a ocorrência da dominância, após o que eles se tornam
dependentes de LH (FORTUNE et al., 2001).
Apesar de a ligação do FSH ao seu receptor ser restrita às células da granulosa, estudos
mais recentes demonstraram a presença destes receptores também em oócitos, sugerindo um
efeito adicional do hormônio no ovário (MÉDURI et al., 2002). O FSH estimula a transcrição
de genes que codificam moléculas sinalizadoras no meio intracelular como os fatores de
crescimento do endotélio vascular (VEGF) que têm mostrado ser críticos na formação do
antro, na proliferação das células da granulosa, na produção de estrógeno e no aumento da
vascularização da camada de células da teca (SASSON et al., 2003; ZIMMERMANN et al.,
2003).
Utilizando Microarranjo de oócitos, dados revelaram que o FSH promove a expressão de
um grande número de genes incluindo os envolvidos na reorganização de microtubulos e
citoesqueleto de actina e tubulina, cadeia pesada da kinesina e tropomiosina (SASSON et al.,
2003; GRIESHABER et al., 2003).
Esses resultados indicam que a resposta das células da granulosa ao FSH envolve um
programa complexo e coordenado de expressão gênica que compreende, provavelmente
centenas de genes (HENNEBOLD et al., 2000; GRIESHABER et al., 2003).
Existem evidências de que o estradiol atua como um facilitador local para a mudança na
responsividade do maior folículo do FSH para o LH no momento que ocorre queda na
concentração sérica de FSH (GONG et al., 1996).
A interação do FSH com seu receptor inicia uma cadeia de reações intracelulares que
incluem a ativação de mais de 100 genes que codificam diferentes respostas (HUNZICKERDUNN; MAIZELS, 2006), tais como a estimulação da proliferação celular, a síntese de
estereoides e a expressão de receptores para Fator de Crescimento Epidermal (EGF), Fator de
Crescimento Semelhante à Insulina 1 (IGF-1) e LH (VAN DEN HURK; ZHAO, 2005).
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4.5 PROTOCOLOS PARA OPU

4.5.1 Sincronização da onda de crescimento folicular

Em bovinos, o crescimento de folículos antrais está bem caracterizado pela presença de
ondas de crescimento folicular durante cada ciclo estral, as quais já são observadas antes
mesmo da puberdade e durante os períodos de anestro (ADAMS, 1999; IRELAND et al.,
2000). A OPU pode ser realizada no ciclo natural, sem o uso de FSH (GALLI et al., 2004;
Merton et al., 2012) ou sincronizando a emergência da onda folicular com objetivo de
remover o efeito supressivo do folículo dominante e iniciar uma nova onda (BÓ; ADAMS;
MAPLETOFT, 2000). Para atingir esse objetivo, os tratamentos com progesterona e
estrógenos têm sido eficazes para promover a atresia dos folículos em desenvolvimento e a
emergência de uma nova onda folicular pela ação inibitória destes dois hormônios sobre o
FSH e LH (BÓ et al., 1994, 2006).
Outra alternativa para sincronizar a onda seria a remoção do folículo dominante da onda
como alternativa ao uso de estrógenos, que não podem ser utilizados em vários países
(MERTON et al., 2003), que se mostra pouco prático de dependente de mão-de-obra
especializada.
Uma vez sincronizada a onda, o FSH exógeno pode ser utilizado para recrutar maior
número de folículos para continuarem o crescimento além de 5 mm de diâmetro, em um
mecanismo dose-dependente, uma vez que o tratamento com pequenas quantidades de FSH
exógeno pode induzir codominância (ADAMS et al., 1993; RIVERA; FORTUNE, 2001).

4.5.2 Superovulação

Diversos grupos reportaram a ocorrência de efeito positivo da estimulação com FSH,
previamente à OPU, sobre a qualidade dos oócitos recuperados e a competência de
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desenvolvimento dos COCs (BLONDIN et al., 1997; BOUSQUET et al., 1999;
GOODHAND et al., 1999; MERTON et al., 2003; SENDAQ et al., 2008; BLONDIN et al.,
2012).
Em vacas Bos taurus, essa indução hormonal é normalmente usada antes do
estabelecimento da dominância com 8,5 mm de diâmetro folicular em (GINTHER et al.,
1997), permitindo o crescimento de uma população homogênea de folículos (GINTHER et al.,
2000; MERTON et al., 2003).
Doadoras superovuladas podem ser aspiradas 1 vez a cada 2 semanas, com boas taxas na
produção de blastocistos. Se, eventualmente não respondem ao FSH adequadamente, têm a
opção de serem aspiradas no ciclo natural (BLONDIN et al., 2012), em dia aleatório do ciclo
estral ou com a onda sincronizada.
Goodhand et al. (1999) reportaram aumento da taxa de produção embrionária de 22 para
39%, após a pré-estimulação com doses decrescentes de FSH, por 3 dias antes da OPU, em
novilhas Simental. Merton et al. (2003) observaram que a pré-estimulação com FSH resultou
em maior número de oócitos recuperados e de embriões produzidos por sessão de OPU.
Dentre vários esquemas possíveis Chaubau et al. (2007) concluíram que o tratamento com
múltiplas aplicações de FSH foi mais eficiente, aumentando o número de folículos aspirados
do que quando utilizaram uma aplicação única, que também foi adequada para promover a
superestimulação ovariana. Já Sendaq et al. (2008), compararam o efeito estimulatório entre
500 UI de FSH (4 doses constantes com intervalo de 12h) e 3000 UI de eCG previamente à
OPU notando que o primeiro tratamento resultou em maior número de oócitos de boa
qualidade e menor número de oócitos de baixa qualidade, em relação ao segundo.
É importante notar que nem todo animal responde da mesma forma aos protocolos de
superovulação. Ainda há dúvidas sobre o melhor protocolo de uso de FSH para esse fim, uma
vez que há grande variação na dosagem, no número de aplicações, no momento das
aplicações e no intervalo entre a última administração de FSH e a OPU “coasting period”.
Blondin et al. (2012), em um esquema comercial, relatou que em 64 sessões de OPU-PIVE
realizadas em 2010 e 2011, doadoras não-superovuladas produziram 23% de blastocistos
contra 56% obtidos de animais superovulados, submetidos ao “coasting”. As baixas taxas de
blastocistos estão correlacionas com os menores diâmetros dos folículos aspirados no
momento da OPU.
Na tentativa de melhorar os resultados na PIVE em vacas leiteiras, a utilização de
protocolos superestimulatórios em doadoas de oócitos adultas utilizando FSH previamente à
OPU-PIVE pode ser considerada como uma alternativa (GOODHAND et al., 1999; SENDAG
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et al., 2008). Vieira et al. (2014b) reportaram aumento na PIVE em vacas lactantes (VL) e não

lactantes (VNL) da raça Holandesa após tratamento de superestimulação [VL (controle: 1,0 ±
0,4; FSH: 1,5 ± 0,5); VNL (controle: 2,7 ± 0,6; FSH: 4,4 ± 0,8); P=0,01]. Ainda os mesmos
autores têm desenvolvido estudos na tentativa de reduzir o número de tratamentos necessários
(aplicações intramusculares de FSH). Desta forma outros estudos avaliaram o efeito da
superestimulação das doadoras de ooócito com diferentes doses de FSH (Folltropin - Bioniche
Animal Health, Belleville, ON, Canada) diluído em veículo de liberação lenta, ácido
hialurônico (MAP5 - Bioniche Animal Health, Belleville, ON, Canada). Verificou-se a dose
de 200mg de Folltropin associado ao MAP5 foi suficiente para obter resultados superiores no
programa de PIVE em vacas não lactantes da raça Holandesa (SILVEIRA et al., 2014).

4.5.3 “Coasting period”

Em protocolos de superestimulação folicular, “coasting” significa não realizar a aplicação
de FSH na presença do LH endógeno (GINTHER et al., 1998) para estimular o final da
diferenciação folicular e da competência do oócito (SHER et al., 1995; BLONDIN et al.,
2002). Esta abstinência de gonadotrofina exerce uma pressão seletiva para eliminar os
folículos pequenos e aumentar a proporção de folículos médios para grandes (FLUKER et al.,
1999; BLONDIN et al., 2002).
Foi sugerido que esse período é importante para a indução de alterações das COCs que
correspondem àquelas que ocorrem durante as fases inicias de atresia e semelhantes aos
processos que ocorrem durante a pré-maturação oocitária (BLONDIN et al., 1997).
Além da estimulação do crescimento de um grupo de folículos até o diâmetro >5 mm, essa
abstinência deve induzir uma leve atresia nas camadas de fora do cumulus melhorando a
competência dos oócitos (BLONDIN et al., 1997).
Segundo Nivet et al. (2012), a janela do “coasting” é bem larga (20 a 92 h) devido à
variação entre as diferentes doadoras. Em seus estudos, concluiu-se que 54h foi um período
ideal. Já Blondin et al. (2012), utilizou 6 injeções de FSH realizando-se a OPU 43 h após a
última aplicação. Na maioria dos casos, este protocolo favoreceu alta proporção de folículos
em torno de 7 a 10 mm de diâmetro e de oócitos competentes. Contudo, em algumas
doadoras, foram realizadas modificações no tamanho do “coasting period” e/ou número de
aplicações de injeções de FSH, no sentido de produzir maior proporção de folículos em torno
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de 7 a 10 mm. Ainda, segundo Blondin et al. (2012) em sua utilização comercial, 77% das
doadoras mostraram uma ótima duração do “coasting period de 43 h, enquanto que 10%
mostraram melhores resultados com 30 h de “coasting” e 15% responderam melhor com 54 h
de “coasting”. No presente caso, o protocolo de superovulação padrão é aplicado pelo menos
em duas sessões de FIV para confirmar a necessidade de modificação e cada animal é
monitorado cuidadosamente para determinar o protocolo ideal a ser utilizado nas futuras
sessões.
Deve-se ter em conta que podem ocorrer variações entre as sessões de OPU/PIVE quanto a
resposta à superovulação no mesmo animal e existem vários fatores que podem interferir na
produção de embriões. Identificar a “janela” ideal para aquisição da competência é o
verdadeiro desafio nos protocolos de superestimulação utilizando FSH (BLONDIN et al.,
2012).
Vários estudos fornecem evidências de efeito positivo de se realizar na abstinência do FSH
antes da realização da OPU, a maioria deles realizados em condições de clima temperado,
diferentemente do que é encontrado no Brasil. Sabe-se que os oócitos apresentam grande
sensibilidade ao estresse térmico, com consequências devastadoras à fertilidade (HANSEN
1999; FERREIRA, 2011). Nesse sentido, estudos sobre a vantagem do uso deste prétratamento com FSH para a OPU estão sendo conduzidos nestas condições. Recentemente, foi
realizado no Brasil um estudo para avaliar o efeito do estímulo com quatro doses decrescentes
de FSH (D4 manhã e tarde = 57 mg e D5 manhã e tarde = 43 mg de Folltropin, sobre a
eficiência da OPU-PIVE de vacas Holandesas (VIERA et al., 2013). Nesse estudo, o uso do
FSH, com “coasting period” de 40 horas, resultou em aumento do número de folículos
médios (6 a 10 mm) e redução do número de folículos pequenos (< que 6 mm), presentes nos
ovários no dia da OPU. Além disso, maior taxa de blastocistos (31,3% vs 52,8%) e maior
número de embriões viáveis (2,7 ± 0,6 vs 4,4 ± 0,8) foram obtidos em vacas não lactantes
tratadas com FSH.
Recentemente foi demonstrado pela primeira vez que em um intervalo prolongado, de 92
horas entre a última aplicação de FSH e o início da aspiração folicular, os folículos eram
grandes, mas ainda cresciam contendo oócitos associados com o declínio da competência.
(NIVET et al., 2012). Este trabalho também demonstrou que uma alta taxa de produção de
embriões foi obtida quando os folículos eram >7 mm, após a superestimulação com FSH
combinado com um curto período de restrição entre a última aplicação de FSH e o início da
aspiração folicular (44 a 68 h).
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Assim, o presente estudo tem como objetivo principal incrementar o conhecimento sobre o
uso de FSH previamente à OPU-PIVE (número, dosagem e momento de aplicações) e
aperfeiçoar o tratamento para melhorar a eficiência desta biotécnica.

4.5.4 Remoção do corpo lúteo

Outra estratégia que pode ser interessante para aumentar a recuperação oocitária em
procedimentos de OPU é a regressão do corpo lúteo, com o intuito de liberar espaço no
ovário, para a visualização de maior quantidade de folículos. Além disso, vacas tratadas com
prostaglandina (PGF), nove ou dez dias após o cio, seguido de sincronização da emergência
da onda folicular (baixa concentração de progesterona durante o tratamento com FSH)
tiveram maior número de folículos, em comparação com vacas submetidas ao mesmo
tratamento, em concentrações crescentes de progesterona, no início do ciclo estral (ELSHERRY et al., 2010). Mesmo considerando-se que a progesterona é importante para o turn
over folicular, há evidências das vantagens da ausência do corpo lúteo no crescimento
folicular final e na OPU. A proposta do presente estudo é induzir a luteólise, em momento que
não atrapalhe o turn over folicular e que garanta a redução da presença de CL no momento da
OPU.
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5

JUSTIFICATIVA

O sucesso das técnicas de OPU-PIVE está relacionado com a quantidade e a qualidade dos
oócitos para a produção in vitro e embriões.
Sabe-se que o diâmetro folicular no momento da OPU está relacionado com a qualidade
do oócito. A utilização do FSH em vacas doadoras de oócitos proporciona um grande número
de folículos com diâmetro entre 6 e 10 mm, o que melhora a competência dos oócitos
recuperados e a produção de embriões.
No entanto, existem vários protocolos, com diferentes dosagens hormonais, esquemas de
aplicação e diferentes períodos de abstinência, entre a última aplicação de FSH e o início da
OPU. Desta forma, objetivou-se testar um protocolo que levasse a uma melhor taxa de
produção de embriões.
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6

MATERIAL E MÉTODOS

6.1 EXPERIMENTO

6.1.1 Local de Execução

O experimento foi conduzido na Fazenda Santa Maria, localizada em Pouso Alegre, Sul de
Minas Gerais, especializada na produção de leite em vacas da raça Holandesa e
comercialização de animais e embriões.

6.1.2 Animais

Todas as vacas do presente experimento encontravam-se não lactantes e foram mantidas
em piquetes com pastagem e água ad libitum, além de suplementação com 2 kg de
concentrado contendo 12% de proteína e mistura mineral à vontade. Essas vacas já eram
doadoras de oócitos antes do experimento, sendo submetidas, mensalmente, à OPU, em dia
aleatório do ciclo estral. Os animais utilizados apresentavam Escore da Condição Corporal
(ECC) de 3,4 ± 0,1, em uma escala de 1 a 5. Para avaliação do ECC utilizou-se o sistema de
pontuação de 1 a 5 (1 = muito magra e 5 = obesa), descrito por Ferguson et al. (1994).

6.1.3 Delineamento Experimental e tratamentos

Trinta e seis vacas da raça Holandesa, não lactantes (período seco) e não gestantes, foram
homogeneamente divididas em 3 grupos experimentais (controle e tratado com 4 ou 6
administrações de FSH). Para possibilitar uma distribuição equitativa das vacas nos grupos de
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tratamento, foi considerado o ECC e histórico de produção de oócitos e embriões das
doadoras, pois as mesmas participavam de um programa comercial de PIVE.
Em dia aleatório do ciclo estral, definido como D0, todas as vacas receberam um
dispositivo intravaginal com 1g de progesterona (Primer, Tecnopec, São Paulo, Brasil),
associado à administração i.m. de 2 mg de benzoato de estradiol (Ric-BE, Tecnopec, São
Paulo, Brasil). As vacas do grupo controle, (n = 12) não receberam aplicação de FSH. Já as
vacas do grupo 4 FSH (n = 12) receberam 200 mg de FSH, nos dias D4 e D5, divididos em
quatro doses iguais de 50 mg cada, em intervalos de 12 h. Nos D3, D4 e D5, as vacas do
grupo denominado 6 FSH (n = 12) receberam 200 mg de FSH (Folltropin, Tecnopec, Brasil),
divididos em seis doses de 33,3 mg administradas com intervalos de 12 h. As vacas dos três
grupos foram tratadas com PGF2α (Cioprostinn®, Innovare Biotecnologia e Saúde Animal
Ltda, Monte Aprazível, SP, Brasil) no D3 de manhã e foram submetidas à OPU no D7, logo
após a retirada do dispositivo de progesterona. Todas as vacas passaram por todos os
tratamentos, sendo submetidas a OPUs mensais, totalizando três aspirações foliculares ou três
réplicas. Os grupos experimentais estão ilustrados na figura 2.
Ao final do experimento 5 animais foram excluídos por razões comerciais.
Previamente a cada sessão de OPU, foi verificada a presença de CL, e cistos ou folículos
com diâmetro de pelo menos 20 mm de diâmetro (VANHOLDER et al., 2006). Também foi
realizada a contagem de folículos pequenos (< 6 mm), médios (6 a 10 mm) e grandes (>10
mm) em cada um dos ovários.
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Figura 2 - Delineamento experimental

Grupo controle (n = 12)
PGF

BE (2 mg)

OPU

Dispositivo de progesterona
D7
AM

D3
AM

D0
AM

Grupo 4 doses de FSH (n = 12)
PGF

BE (2 mg)

FSH (200 mg)*

OPU

Dispositivo de progesterona
D0
AM

D3
AM

D4 D4 D5 D5
AM PM AM PM

D7
AM

Grupo 6 doses de FSH (n = 12)
PGF

BE (2 mg)

FSH (200 mg) **

OPU

Dispositivo de progesterona
D0
AM

D3 D3 D4 D4 D5 D5
AM PM AM PM AM PM

D7
AM

*FSH – dose total de 200 mg divididos em 4 aplicações iguais de 50 mg.
** FSH – dose total de 200 mg divididos em 6 aplicações iguais de 33,33 mg.
AM = Manhã; PM = Tarde.
Fonte: (SILVA et al., 2014)
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6.1.4

Ovum-pick-up (OPU)

O procedimento de OPU foi realizado conforme a técnica modificada de humanos para a
espécie bovina, descrita por Pieterse et al. (1988), utilizando-se o aparelho de ultrassom
Mindray (Mindray® China) equipado com transdutor micro-convexo de 5MHz. Os oócitos
foram recuperados por aspiração folicular transvaginal.
Foi realizada a tricotomia entre a última vértebra sacral e a primeira coccígea, seguida de
anestesia epidural com 5 ml de lidocaína 2% (Lidovet: Bravet, RJ, Brasil). Os folículos
visualizados no monitor, foram contados, para posterior avaliação da taxa de recuperação e
classificados em pequenos (≤ 6 mm), médios (entre 6 e 10 mm) e grandes (≥ 10 mm).
Agulhas descartáveis de 20 Gauge acopladas a um mandril e conectadas a uma mangueira de
polietileno atingiram o fundo de saco vaginal. Após fixar o ovário contra o transdutor por
manipulação retal, a agulha alcançou os folículos, atravessando a parede vaginal e aspirando o
fluído folicular.
Os COCs, foram removidos utilizando-se a pressão negativa gerada por uma bomba de
vácuo (WTA, Cravinhos, SP, Brasil). A pressão utilizada variou de 65 a 70 mm Hg (15 a 20
ml de solução /min), suficiente para recuperar a maior quantidade de COCs, sem
comprometer sua qualidade, principalmente no que diz respeito ao número de camadas de
células do cumulus ao redor dos oócitos.
O conteúdo proveniente dos folículos aspirados foi armazenado em um tubo cônico de 50
ml (Corning, Corning, NY, EUA) conectado ao sistema com o auxílio de uma rolha metálica
(WTA, Cravinhos, SP, Brasil). Foi utilizado o meio Dulbecco (PBS) acrescido de heparina
sódica (10 UI / ml) na solução utilizada para lavagem para evitar a formação de coágulos no
sistema de aspiração. A solução resultante da aspiração completa foi transferida para um filtro
de colheita de embriões com malha de 75 micra (WTA, Cravinhos, SP, Brasil), imediatamente
lavado com solução de PBS, sem heparina, para melhorar as condições de visualização dos
oócitos, antes de se colocar o lavado na placa de Petri (90 x 15).
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6.1.5 Produção In Vitro de Embriões (PIVE)

Na placa de Petri, após a sedimentação, os COCs foram localizados e removidos,
utilizando-se uma lupa estéreo microscópica (Nikon, SMZ-445). Em seguida, os COCs foram
classificados como grau I, II III, desnudos, atrésicos, com citoplasma irregular (CI) ou
degenerados, observando-se o número de camadas e o grau de compactação ou expansão das
células do cumulus, assim como a morfologia, homogeneidade e integridade do citoplasma
(MANUAL DA IETS 1998).
Os COCs classificados como grau I, II e III foram considerados como viáveis. Além deles,
foram enviados para a PIVE os oócitos desnudos e CI.

a) Maturação In Vitro (MIV)
Ainda na fazenda, os COCs selecionados como viáveis, acrescidos de estruturas
classificadas como CI e desnudos foram colocados no meio de maturação e enviados ao
laboratório, sob óleo mineral, em tubos de vidro de 5 ml que receberam uma mistura gasosa
com 5% de CO2 e 95% de N2 por 15 segundos. Os tubos foram vedados e colocados na
transportadora de oócitos (WTA, Cravinhos, SP, Brasil) a 38ºC.
O meio de maturação consistiu em TCM-199 (GIBCO BRL; Grand Island, NY, EUA)
tamponado com Hepes, suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) (GIBCO BRL;
Grand Island, NY, EUA), 0,20 mM de piruvato de sódio e 83,4 µg/mL de amicacina (Instituto
Biochimico, Rio de Janeiro, Brasil). Os COCs foram transferidos dos tubos para a incubadora,
onde foram mantidos o tempo suficiente para completar 24 h de maturação (38,5°C com 5%
CO2 em ar e umidade máxima), sob óleo mineral em gotas de 100 µL de meio TCM-199
suplementado com 10% de SFB, um µg/mL FSH (Folltropin, Bioniche Animal Health,
Belleville, Ontario, Canadá), 50 µg/mL hCG (ProfasiTM, Serono, São Paulo, Brasil) e estradiol
(1 µg/mL), 0,20 mM de piruvato de sódio e 83,4 µg/mL de amicacina.

b) Preparo do sêmen e Fertilização in vitro (FIV)
A FIV foi realizada com sêmen sexado de touros da raça Holandesa, distribuídos de forma
aleatória, descongelado (36ºC por 30 s) e lavado duas vezes por centrifugação (600 rpm por 5
min), a 30ºC, em 2 ml de meio TALP suplementado com 0,2 mM de piruvato e 83,4 g/mL de
amicacina, tamponado com 10 mM de Hepes. A seleção dos espermatozoides seguiu o
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método de Gradiente de Percoll, usando 2 ml de Percoll 45% e 2 ml de Percoll de 90%
(PARRISH et al., 1995).
A concentração do sêmen foi ajustada para 25x106 espermatozoides (sptz) móveis/mL. O
volume de quatro microlitros de sêmen (105 sptz) foi adicionado em cada gota de 90 µL de
TALP-FIV (TALP suplementado com 10 g/mL de heparina, 18 M de penicilamina, 10 M de
hipotaurina e 8 M de epinefrina) sob óleo mineral. Posteriormente, foram adicionados 25 a 30
oócitos em cada gota.
O período de co-incubação foi de 20-24 h em incubadora a 38,5°C com 5% CO2 em ar e
umidade máxima. Após esse período, as células do cumulus e o excesso de espermatozoides
foram removidos por agitação em vórtex, lavados uma vez com meio de cultivo de fluido
sintético de oviduto suplementado com aminoácidos essenciais e não essenciais (SOFaa) e
colocados na gota final de cultivo.

c) Cultivo in vitro (CIV)
Os prováveis zigotos foram co-cultivados (grupos de 25) na incubadora (38,5°C com 5%
CO2 em ar e umidade máxima) com células da granulosa em gotas de 100 µL de SOF
(WELLS et al., 1999) 2,5% SFB + 0,5% de albumina sérica bovina (BSA) sob óleo mineral.
No dia três (D3) e no dia cinco (D5) do CIV foi realizada a substituição de 50% do volume de
meio das gotas por meio novo (“feeding”). O meio de cultivo do “feeding” foi o mesmo meio
do início do cultivo.
A taxa de clivagem foi avaliada no terceiro dia de cultivo (D3), quando o embrião está com
8 a 16 células. A taxa de produção de embriões foi avaliada 7 dias após o início do cultivo.

6.1.6

Doppler

A hemodinâmica overiana foi avaliada, antes da OPU, utilizando-se um aparelho de
ultrassonografia Doppler com probe linear transretal de 6,5 mHz (M5vet, Mindray®, China)
no modo doppler, durante a segunda réplica, momentos antes da OPU.
O modo color Doppler foi utilizado para a avaliação subjetiva da vascularização dos
ovários, sendo classificado em escores de 0 a 4, de acordo com a imagem obtida de cada
ovário (Figura 3), sendo 0 (zero) referente à vascularização mínima e 4 (quatro) à
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vascularização máxima, adaptado de Silva e Ginther (2010). As imagens foram
acompanhadas por 10 a 15 segundos em cada ovário, gravadas e analisadas por dois
avaliadores diferentes. Para a análise estatística utilizou-se a média das duas avaliações. Para
a obtenção das imagens, foi realizado o escaneamento dos ovários direito (OD) e esquerdo
(OE), de modo a obter a imagem com a probe localizada sobre o ovário.

Figura 3 - Imagem ultrassonográfica (6,5 mHz), dos ovários bovinos para avaliação subjetiva da vascularização,
em modo Color Doppler do aparelho M5vet, Mindray, classificada em escores de 0 a 4. A. Escore 1,
B. Escore 2, C. Escore 3, D. Escore 4

A

B

C

D

Fonte: (SILVA, J. C. B., 2014).
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6.2 ANÁLISES ESTATÍSTICAS

Os dados foram analisados utilizando-se o procedimento GLIMMIX do SAS 9.3
(Statistical Analysis Software, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). A variável independente
incluída no modelo foi tratamento (Controle, 4FSH e 6FSH). A contagem folículos antrais, no
momento da OPU foi utilizada para a criação de 2 classes de população (acima e abaixo da
média de folículos que foi de 52 folículos) sendo a classe de população de folículos antrais
mantida como covariável para efeito das análises estatísticas. O efeito animal dentro de cada
sessão de aspiração folicular foi considerado como efeito aleatório. As variáveis-resposta
foram número de folículos pequenos, médios e grandes, presença de cisto, presença CL no
momento da OPU, taxa de recuperação (número de oócitos totais / número total folículos
pequenos, médios e grandes), número de oócitos totais, número e taxa de viáveis (número de
oócitos viáveis / número de oócitos totais), número de desnudos, número de atrésicos, número
de CI, número de oócitos enviados para a FIV, número de estruturas clivadas, taxa de
clivagem (número de estruturas clivadas / oócitos enviados para a FIV), número e taxa de
embriões D7 (número de embriões / número de oócitos enviados para FIV). Para a análise, a
distribuição binomial foi assumida para as variáveis resposta categóricas. Os dados contínuos
foram analisados para normalidade dos resíduos e homogeneidade das variâncias utilizando
“Guided Data Analysis”, e transformados quando necessário. A comparação das médias foi
analisada por contrastes ortogonais. O contraste 1 (C1) avaliou o efeito do tratamento
superestimulatório, independentemente do número de aplicações de FSH [C1 = Controle x
(4FSH + 6FSH)]. E o contraste 2 (C2) avaliou o efeito do número de aplicações de FSH para
o tratamento superestimulatório (C2 = 4FSH X 6FSH).
Os dados estão apresentados como média ± erro padrão da média ou porcentagem.
Análises com valor de P ≤ 0,05 foram consideradas estatisticamente diferentes.
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7

RESULTADO

Nenhuma das variáveis-resposta foi influenciada pela interação entre tratamentos e classe
de população folicular, com base no número de folículos antrais; portanto os resultados serão
apresentados com base nos efeitos principais.

7.1

POPULAÇÃO DE FOLÍCULOS ANTRAIS (PFA)

A população de folículos antrais (PFA) foi analisada como covariável.
O grupo controle apresentou 53,3 ± 4,9 e o tratado 51,4 ± 3,1 folículos no momento da
OPU. Não houve efeito entre os tratamentos Controle x FSH (P = 0,89) e nem entre Classes
(FSH4 x FSH6; P = 0,59).
Na tabela 1 encontram-se as médias das variáveis respostas em função da classe de
população folicular.
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Tabela 1 - Efeito da população de folículos antrais sobre as variáveis ovarianas relacionadas à produção in vitro
de embriões de vacas Holandesas não lactantes com onda folicular previamente sincronizada, onde
BP significa baixa população de folículos (≤ 52 folículos) e AP significa alta população de folículos
antrais (>52 folículos).

Média BP ± Erro
Padrão da Média

Valor de P

28,1 ± 1,3

< 0,0001

19,6 ± 1,1

< 0,0001

69,59%

0,098

Número de oócitos com 2,0 ± 0,2
CI

5,6 ± 0,6

< 0,0001

Número
de
oócitos 10,2 ± 0,6
enviados para FIV

26,0 ± 1,2

< 0,0001

Número de estruturas 6,5 ± 0,52
clivadas no D3

16,8 ± 0,9

< 0,0001

Número total de oócitos
Número
viáveis

de

12,2 ± 0,6

Média AP ± Erro
Padrão da Média

oócitos 7,7 ± 0,5

Taxa de oócitos viáveis

63,41%

Taxa de clivagem no D3

64,0%

64,6%

0,524

Número de embriões D7

3,1 ± 0,3

5,9 ± 0,6

< 0,0001

Taxa de embriões D7

30,3%

22,6%

0,075

7.2

VARIÁVEIS FOLICULARES

No momento da OPU, o número de folículos pequenos, médios e grandes das vacas dos
grupos controle e tratados com FSH foi contabilizado. Maior número de folículos pequenos (P
< 0,0001) foi observado nas vacas controle e maior, número de folículos médios (P < 0,0001)
foi observado nos ovários das vacas tratadas com FSH, independentemente do número de
administrações deste fármaco (Tabela 1). Quando as vacas tratadas com FSH foram
confrontadas (4FSH x 6FSH) houve tendência (P = 0,067) de haver maior número de
folículos médios naquelas do grupo 4FSH (Tabela 2). O número de folículos grandes, no
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entanto, não foi influenciado pelo tratamento com FSH (P = 0,24) nem tampouco pelo número
de administrações deste fármaco (P = 0,88; Tabela 2).
A proporção de folículos pequenos apresentou diferença significativa entre os tratamentos
(P <0,0001) e entre as classes de PFA (P = 0,0002). O mesmo ocorreu com a proporção de
folículos médios (P < 0,0001) para tratamentos e (P = 0,005) para PFA. A proporção de
folículos grandes não apresentou diferença entre os tratamentos (P = 0,47), mas sim entre
classes de PFA (P < 0,0001).

Tabela 2 - Efeito da adição e do número de aplicações de FSH em protocolos de sincronização da emergência de onda folicular sobre variáveis foliculares, luteínicas e
circulatórias: número de folículos pequenos (< 6 mm), médios (6 a 10 mm) e grandes (>10 mm), porcentagem de vacas com cisto ovariano, porcentagem de
vacas com corpo lúteo (CL) e a vascularização ovariana (escala de 1 a 5) no dia da OPU de vacas Holandesas não lactantes. Valores apresentados como média ±
erro padrão da média.

____________________________________________________________________________________________________________________
Número de folículos

Vacas com

Vacas com

Taxa de

Pequenos

Médios

Grandes

Total

cisto

CL

recuperação

Controle (n = 35)

46,3 ± 5,1

5,2 ± 0,5

1,7 ± 1,0

53,2 ± 4,5

42,9%

17,1%

36,5%

FSH (n = 66)

31,0 ± 2,4

18,1 ± 1,4

2,3 ± 0,5

51,4 ± 3,1

37,9%

19,7%

36,0

Valor de P

< 0,0001

< 0,0001

0,240

0,89

0,610

0,779

0,476

4 FSH (n = 33)

30,4 ± 3,3

20,0 ± 2,0

2,2 ± 0,5

52,6 ± 4,5

39,4%

18,2%

36,4%

6 FSH (n = 33)

31,5 ± 3,4

16,2 ± 1,9

2,5 ± 0,9

50,1 ± 4,3

36,4%

21,2%

35,5%

0,275

0,067

0,883

0,29

0,774

0,776

0,695

Efeito da adição de FSH

Efeito do nº de aplicações

Valor de P
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No presente estudo, não foi detectado efeito de tratamento com FSH sobre a presença de
cistos ovarianos (P = 0,61) e CL (P = 0,779; Tabela 1), no dia da OPU.
A taxa de recuperação dos oócitos foi semelhante entre os grupos controle e tratados (P =
0,48).

7.3

VARIÁVEIS OOCITÁRIAS

Ao analisar o efeito do tratamento com FSH em relação às variáveis oocitárias não houve
diferença significativa (P> 0,05) entre os grupos controle e tratados. As variáveis analisadas
foram: total de oócitos recuperados, oócitos viáveis, taxa de viáveis, oócitos com citoplasma
irregular (CI), desnudos e atrésicos.
O grupo controle apresentou 19,5 ± 1,6 e 12,6 ± 1,3 oócitos totais e viáveis, com taxa de
recuperação de 64,6% versus 18,5 ± 1,3 (P = 0,555) e 12,70 ± 1,03 (P =0,606), com taxa de
recuperação de 68,7% (0,154), no grupo tratado com FHS. O número de CI (P = 0,085),
desnudos (P = 0,311) e atrésicos (0,282) também foram analisados.
Ao confrontar as vacas controle vs tratadas (FSH4 e FSH6), não houve diferença
significativa para as variáveis citadas acima, conforme mostrado na tabela 3.
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Tabela 3 -

Efeito da adição e do número de aplicações de FSH em protocolos de sincronização da emergência
de onda folicular sobre o número de oócitos totais, viáveis (graus I, II e III), desnudos, atrésicos e
com citoplasma irregular (CI) provenientes da OPU de vacas Holandesas não lactantes. Valores
apresentados como média ± erro padrão da média.

Oócitos
Totais

Viáveis

Taxa de Desnudos
viáveis

Atrésicos

CI

Efeito da adição de FSH
Controle
(n=35)

19,5
1,64

± 12,6
1,26

± 64,6%

0,8 ± 0,2

1,9 ± 0,7

4,2 ± 0,6

FSH (n=66)

18,5
1,27

± 12,7
1,03

± 68,7%

0,5 ± 0,1

2,1 ± 0,1

3,1 ± 0,3

Valor de P

0,555

0,311

0,282

0,085

0,606

0,154

Efeito do nº de aplicações
4 FSH (n=33)

19,1 ± 1,9 13,21
1,51

± 69,0%

0,61 ± 0,21

2,15
0,15

± 3,18 ± 0,49

6 FSH (n=33)

17,8 ± 1,7 12,9
1,42

± 68,5%

0,45 ± 0,13

2,12
0,22

± 3,00 ± 0,47

Valor de P

0,48

0,66

0,93

0,6

0,9

0,88

7.4 PIVE

Analisando as variáveis relacionadas à produção de embriões, quantidade de oócitos
enviados para a FIV, número de estruturas clivadas, taxa de clivagem, número de embriões
produzido no D7 e taxa de produção de embriões, não houve diferença significativa entres os
grupos controle e tratados, conforme apresentado na tabela 4.
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Tabela 4 - Efeito da adição e do número de aplicações de FSH em protocolos de sincronização da emergência de
onda folicular sobre o número de oócitos encaminhados para a FIV (graus I, II, III, leve grau de
atresia e de CI), número e taxa de estruturas clivadas (D3 pós-FIV) e de embriões produzidos (D7 pósFIV). Os oócitos foram provenientes da OPU de vacas Holandesas não lactantes. Valores
apresentados como média ± erro padrão da média.

Oócitos
enviados

Estruturas

Taxa de

Número de

Taxa de

Clivadas D3

Clivagem D3

Embriões
D7

Embriões
D7

para FIV
Efeito da adição de FSH
Controle
(n=35)

17,5 ± 1,6

11,2 ± 1,3

63,8%

4,1 ± 0,5

23,5%

FSH (n=66)

16,3 ± 1,3

10,5 ± 1,8

64,5%

4,3 ± 0,5

26,4%

Valor de P

0,34

0,85

0,48

0,79

0,42

Efeito do nº de aplicações
4 FSH (n=33)

17,0 ± 1,9

10,5 ± 1,0

61,7%

4,2 ± 0,5

24,8%

6 FSH (n=33)

15,7 ± 1,7

10,6 ± 1,3

67,5%

4,4 ± 0,8

28,2%

Valor de P

0,49

0,92

0,50

0,68

0,99

7.5

VASCULARIZAÇÃO OVARIANA

Não houve efeito do tratamento entre os grupos controle e tratado com FSH (P = 0,43)
hemodinâmica ovariana nem entre os grupos tradados com FSH4 e FSH6 (P = 0,67),
conforme descrito na tabela 5.
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Tabela 5 - Efeito da adição e do número de aplicações de FSH em protocolos de sincronização da emergência de
onda folicular sobre o escore de vascularização ovariana (escala de 0 a 4) em vacas Holandesas não
lactantes. Valores apresentados como média ± erro padrão da média.

Escore de vascularização ovariana
Efeito da adição de FSH
Controle

1,7 ± 0,1

FSH

1,9 ± 0,1

Valor de P

0,34

Efeito do nº de aplicações
4 FSH

1,8 ± 0,2

6 FSH

1,9 ± 0,2

Valor de P

0,67
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Figura 4 -

Modelo Hipotético Gráfico final, demonstrando que não houve diferença entre os grupos controle e
tratados com FSH no aumento do número de oócitos viáveis e embriões

Fonte: (SILVA, J. C. B., 2014)
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8

DISCUSSÃO

População de Folículos Antrais (PFA)
Para compor os grupos de vacas, antes de iniciar o experimento, foi considerado a PFA.
Foram observadas, em cada grupo, proporções semelhantes de vacas com baixo, médio e alto
número de folículos antrais ao serem examinadas por ultrassonografia.
No presente estudo, a PFA foi analisada como covariável. No entanto, esse fato chamou a
atenção pelos resultados obtidos.
O número oócitos totais, viáveis e CI, bem como número de oócitos enviados para a FIV,
clivados e número de embriões D7 foram significativos.
Esses resultados são importantes do ponto de vista comercial, pois no momento da escolha
de doadoras para programas de produção in vitro de embriões a PFA esta é uma característica
a ser considerada no sentido de obter melhores resultados. Essa seleção poderia ser antecipada
e utilizada até mesmo em bezerras analisando-se as concentrações plasmáticas do AMH, pois,
segundo Batista et al. (2014), existe uma correlação entre a PFA e o número de folículos
saudáveis e oócitos recuperados.

Variáveis foliculares
O uso do FSH não alterou o número de folículos, porém alterou a sua distribuição,
considerando o diâmetro folicular. Resultados semelhantes foram observados por Vieira et al.
(2014) quando vacas Holandesas receberam 200 mg FSH (Folltropin - Bioniche Animal
Health, Belleville, ON, Canada) divididos em 4 aplicações, seguidos de um “coasting period”
de 40 horas. Nesse estudo, as doadoras tratadas com FSH tinham menor proporção de
folículos pequenos (P < 0.001) e alta proporção de folículos médios (P < 0.001) no momento
da OPU. Dados descritos por Lonergan et al. (1993); Goodhand et al. (1999) e Goodhand et
al. (2000) demonstram que ocorre o aumento do número de folículos de tamanhos médios e
grandes após o tratamento com FSH administrado em 4 doses, associado ao

“coasting
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period” (33 a 48 h), claramente resultando em maior porcentagem de folículos entre 5 e 10
mm.
Esta resposta deve estar relacionada com o efeito do FSH, uma vez que a fase antral do
desenvolvimento folicular é dependente das gonadotrofinas, que induzem o recrutamento e o
crescimento sincronizado de folículos em ondas foliculares (FORTUNE et al., 2001). Ainda,
estudos reportaram que o uso de FSH durante o período de divergência folicular pode
acarretar superestimulação ovariana, ou seja, crescimento de diversos folículos em
codominância (ADAMS et al., 1993; FORTUNE et al., 2001). Esta indução hormonal é
normalmente realizada antes início da dominância, quando o folículo mede 8,5 mm de
diâmetro em vacas Bos taurus (GINTHER et al., 1997), permitindo a recuperação de uma
população homogênea de folículos (GINTHER et al., 2000; MERTON et al., 2003).
Houve uma tendência de maior número de folículos médios no grupo FSH4 em relação ao
FSH6 (P = 0,067). Esse efeito pode estar relacionado à maior dosagem de FSH no início do
tratamento no grupo FSH4, resultando um maior recrutamento de folículos da onda.

Corpo lúteo
É importante ressaltar que foi realizada a administração de PGF em todas as vacas deste
estudo, visando à remoção de possíveis corpos lúteos. Segundo El-Sherry et al. (2010), vacas
tratadas com PGF, nove ou dez dias após o cio, seguido de sincronização da emergência da
onda folicular (baixa concentração de progesterona durante o tratamento com FSH) tiveram
maior número de folículos, em comparação com vacas submetidas ao mesmo tratamento, em
concentrações crescentes de progesterona, no início do ciclo estral. Além disso, a remoção do
CL pode ser uma interessante estratégia para a liberação de espaço no parênquima ovariano
para o crescimento de novos folículos. No entanto esta afirmativa é ainda bastante
controversa. No presente estudo, cerca de 18% das vacas ainda possuíam CL no dia da OPU,
apesar da administração de agente luteolítico. Em estudos sobre o efeito luteolítico após a
administração de PGF, foi relatado que entre 60 a 70% dos animais tratados foram detectados
em cio 4 dias após a aplicação de PG (TWAGIRAMUNGU et al., 1995).
No sentido de aumentar a eficiência da luteólise, Bridges et al. (2008) utilizaram, em sua
metodologia, duas aplicações de PGF com intervalo de 12 h, pois deste modo é possível
induzir a lise do CL com mais eficiência (95 - 100 %). Outro fato que poderia explicar a
presença dos corpos lúteos no momento da OPU seria a possibilidade das vacas estarem no
metaestro no momento da aplicação da PGF, pois, de acordo com Tsai e Wiltbank (1997),
durante os estágios iniciais do ciclo, que são caracterizados por uma massiva
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neovascularização, o CL foi refratário a uma única aplicação de PGF. Somente nos dias 5 ao
16 após o estro, a PGF exógena pode causar regressão do CL bovino.
A regressão luteal causada pela PGF apresenta primariamente sua ação através dos
receptores específicos presentes na membrana plasmática das grandes células luteínicas
(SAKAMOTO et al., 1995), onde o RNAm destes receptores de PGF foi altamente expresso e
acumulado nas grandes células em estágios não específicos do ciclo estral (SAKAMOTO et
al., 1994, 1995; TSAI; WILTBANK, 1998).
Durante o exame com o Doppler, realizado na segunda réplica, algumas imagens de corpo
lúteo foram visualizadas, apresentando maior fluxo sanguíneo (escore de 3 a 4). Em alguns
casos foi possível notar que havia a presença física do corpo lúteo, sem que o mesmo
estivesse funcional.

Taxa de recuperação

A taxa de recuperação dos oócitos foi semelhante entre os grupos controle e tratados. Isso
pode ser sugestivo de que o sistema de aspiração folicular, constituído pela bomba de vácuo e
pela agulha utilizada (20G), tenha apresentado similar eficiência para a aspiração do conteúdo
folicular, independentemente de seu diâmetro. Resultados diferentes foram observados por
Seneda et al. (2001), que obtiveram maior taxa de recuperação de oócitos em folículos
pequenos. Os autores acreditam que o menor volume do fluído folicular associado à menor
pressão intra-folicular favorece a coleta e diminui as perdas dos oóctos durante o
procedimento.
Lonergan et al. (1994) tiveram maiores taxas recuperação de folículos <6mm comparado
com folículos >6mm e Goodhand et al. (1999) observaram menores taxas de recuperação em
novilhas tratadas com FSH, que tiveram maior número de folículos grandes, em comparação
com novilhas não tratadas. Ainda, de acordo com Seneda et al. (2001), não está claro se o
tamanho do folículo interfere na recuperação de oócitos em vacas.
Uma estratégia para melhorar a taxa de recuperação dos oócitos seria o aumento da
pressão do vácuo. No entanto, pressões acima de 80 mmHg resultam em aumento
significativo de COCs parcialmente ou totalmente desnudos (HASHIMOTO et al., 1999).
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Variáveis oocitárias
O tratamento com FSH não alterou a quantidade, nem a qualidade dos oócitos recuperados.
Com relação ao CI, houve uma tendência de diminuição no grupo tratado com FSH.
Sasson et al. (2003) e Grieshaber et al. (2003), utilizando microarranjo de RNAm, observaram
que o FSH promove a expressão de um grande número de genes incluindo os envolvidos na
reorganização de microtubulos e citoesqueleto de actina e tubulina, cadeia pesada da kinesina
e tropomiosina.
Como o CI difere, morfologicamente, dos oócitos viáveis por não apresentar o citoplasma
de aspecto homogêneo pode ser que essa reorganização contribua de forma positiva para no
aproveitamento dos oócitos com citoplasma irregular.

PIVE
No presente estudo, a PIVE não foi alterada com a utilização do FSH.
Em estudo semelhante, realizado no Brasil, Vieira et al. (2014), encontraram diferença
significativa (P = 0,01) na produção de embriões no D7. Utilizando 200 mg de FSH-p,
divididos em 4 aplicações com doses decrescentes intervaladas de 12 h, em vacas holandesas
não lactantes, o grupo tratado produziu 4,9 ± 0,8 embriões enquanto o controle produziu 2,7 ±
0,6 (P = 0,01). Já no presente estudo o grupo tratado produziu 4,3 ± 0,46 contra 4,1 ± 0,5 do
grupo controle (P = 0,79). A taxa de produção de embriões no D7 também apresentou
diferença significativa no estudo de Vieira et al. (2014), (P < 0,001). O grupo tratado com
FSH-p apresentou taxa de produção de embriões de 52,8% contra 31,3% no grupo controle,
enquanto que nossos resultados foram de 26,4% no grupo tratado versus 23,5% no grupo
controle (P = 0,43). Deve-se destacar que os animais envolvidos no presente estudo foram
selecionados em uma população de doadoras destinada à produção comercial de embriões.
Além da dosagem de FSH e forma de aplicação é interessante considerar o intervalo
entre a última aplicação de FSH e o início da OPU, que no nosso caso foi de 36 horas.
Analisando os dados publicados por Blondin et al. (2002), o “coasting period” de 48 h
apresentou melhores resultados na distribuição de folículos pois, mais folículos entre 5 e 10
mm estavam presentes nos ovários, com esse tratamento (P = 0,003). A maior produção de
embriões, no entanto, ocorreu quando o “coasting period” foi de 33 h, precedido da aplicação
de LH 6 h antes da OPU (P = 0,03). O efeito do LH pode ser explicado pela participação
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dessa gonadotrofina no processo final de maturação oocitária e folicular. Chaubal et al. (2006)
observaram melhora nas taxas de produção embrionária após utilização de 1500 UI de hCG
(im) 6 horas antes a OPU após um “coasting period” de 48 horas.
Em situações in vivo, as condições do folículo antral desempenham um importante papel
na determinação da qualidade do oócito, pois durante o crescimento folicular, genes maternos
são transcritos e traduzidos em moléculas de proteínas que são acumuladas no oócito. Esse
processo é crucial para garantir a sobrevivência do embrião jovem antes da ativação do
genoma embrionário (VASSENA et al., 2003).
Como a ativação do genoma embrionário ocorre nesse período, quando o embrião começa
a utilizar o seu próprio DNA para produzir os fatores de transcrição, a taxa de clivagem, uma
das variáveis analisadas, é uma informação subjetiva para avaliar a eficiência do processo,
pois, segundo Britt (1992), existe um potencial “carry-over” das condições adversas durante o
crescimento do oócito e sua maturação na fertilização.

Hemodinâmica ovariana
A avaliação da Hemodinâmica é uma nova ferramenta para investigar o ambiente
ovariano e foi utilizada no presente estudo durante a segunda réplica do experimento.
Segundo Rauch et al. (2008) o Modo Collor Doppler foi superior ao Modo-B em diferenciar
cistos foliculares de cistos luteínizados, avaliando o fluxo sanguíneo nos folículos, auxiliando
na seleção do tratamento. Verificou-se que as mudanças estavam ligadas à dinâmica folicular,
crescimento e atresia. O fluxo sanguíneo detectado na teca externa de folículos maduros
aumenta com a proximidade do pico de LH e é mais ativo antes da ovulação. Foi observado
também que o suprimento sanguíneo para o folículo que está sendo luteinizado aumenta
proporcionalmente ao seu volume e à concentração plasmática de progesterona. O fluxo
sanguíneo em torno do CL decresce rapidamente em resposta à PG ou seus análogos.

Modelo Hipotético Gráfico Final
O modelo hipotético gráfico final demonstra que houve maior número de folículos
médios nos grupos tratados com FSH, em relação ao controle, independentemente do número
de aplicações. Não houve diferença no número de oócitos viáveis nem de embriões, mas uma
ligeira diminuição no número de oócitos com citoplasma irregular.
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CONCLUSÕES

A hipótese do presente estudo não foi confirmada, pois a utilização de FSH (200 mg),
dividida em seis e quatro aplicações consecutivas, em vacas não lactantes, com emergência da
onda folicular sincronizada, aumentou o número de folículos médios (6 a 10 mm) presentes
nos ovários no dia da OPU, em relação ao controle, porém não aumentou o número de oócitos
recuperados por OPU nem o número de embriões viáveis, produzidos in vitro. Considerandose os animais que receberam quatro e seis aplicações de FSH, não houve diferença no número
de folículos,
tratamentos.

número de oócitos recuperados e embriões produzidos, em relação aos
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