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RESUMO 

 
CRUZ, M. H. C. Efeito da melatonina sobre a viabilidade e expressão 

gênica de oócitos suínos e células do cumulus maturados in vitro. 2016. 

147 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 

Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2016. 

 
A melatonina é um antioxidante muito eficaz e protege as células contra o 
estresse oxidativo causado pelas espécies reativas, e indiretamente, modula a 
expressão de genes associados ao ciclo celular, metabolismo oxidativo e 
apoptose celular. Deste modo, a suplementação da melatonina ao meio de 
maturação in vitro, a torna uma alternativa para promover melhorias na 
viabilidade das células germinativas e embrionárias. O estudo 1 avaliou o efeito 
da adição de melatonina ao meio de maturação por meio da maturação nuclear 
(progressão meiótica) e citoplasmática (migração de grânulos corticais) e dos 
níveis de ROS em oócitos suínos maturados in vitro. A suplementação do meio 
de maturação com melatonina estimulou a progressão da meiose, a migração 
de grânulos corticais e reduziu os níveis intracelulares de ROS nos oócitos. O 
estudo 2 avaliou o efeito da melatonina na expressão de genes antioxidantes 
(Catalase, SOD1, SOD2 e GPX) envolvidos na proteção celular de oócitos e 
células do cumulus. A adição da melatonina ao meio de maturação influenciou 
positivamente a expressão dos genes antioxidantes nos oócitos e células do 
cumulus. O estudo 3 avaliou o efeito da melatonina nos processos biológicos 
por meio do perfil de trascriptomas, via RNA-Seq, em células do cumulus 
oriundas de oócitos suínos maturados in vitro. A partir da análise de expressão 
diferencial foi possível identificar que a adição da melatonina ao meio de 
maturação influenciou 80 genes associados a nove processos biológicos (ciclo 
celular; proteólise; organização de citoesqueleto; via energética; adesão e 
transporte celular; via de sinalização; fator de transcrição; metabolismo 
oxidativo e apoptose; e componente celular). A suplementação do meio de 
maturação com melatonina potencialmente influencia a viabilidade e o 
funcionamento celular, uma vez que modulou a expressão de genes 
associados à processos fisiológicos essenciais, tais como: divisão celular, 
metabolismo energético e oxidativo, vias de sinalização e apoptose. O estudo 
4, avaliou o efeito da melatonina sobre os genes associados à viabilidade 
oocitária e o subsequente desenvolvimento embrionário por meio do perfil de 
trascriptomas, via RNA-Seq, de células do cumulus oriundas de oócitos suínos. 
A adição da melatonina ao meio de maturação influenciou 59 genes associados 
a nove funções biológicas (expansão do cumulus, comunicação em COCs, 
maturação nuclear, maturação citoplasmática, reparo e integridade do DNA, 
viabilidade oocitária, esteroidogênese, fertilização e embriogênese). Em 
conclusão, a suplementação do meio de maturação com melatonina influencia 
positivamente a maturação oócitária, reduz os níveis intracelulares de ROS, 
aumenta a expressão de genes antioxidantes, em adição, interfere no 
transcriptoma de um número expressivo de genes associados à aquisição da 
competência oócitária, da viabilidade embrionária e desenvolvimento 
subsequente.  

 
Palavras-chave: melatonina, gametas, cultivo in vitro, RNA-seq  
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ABSTRACT 
 

CRUZ, M. H. C. Effects of melatonin on viability and gene 

expression in porcine oocytes and cumulus cells matured in vitro. 2016. 

150 f. Thesis (Ph.D.). - Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 

Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2016. 

 

Melatonin is a very effective antioxidant and protects cells against oxidative 

stress caused by reactive species, and indirectly modulates expression of 

genes associated with cell cycle, oxidative metabolism, and apoptosis. Thus, 

melatonin supplementation to in vitro maturation media becomes an 

alternative to improve the viability of germ and embryonic cells. The first study 

assessed the effects of adding melatonin to the maturation medium on nuclear 

(meiotic progression) and cytoplasmic (cortical granules migration) maturation 

and ROS levels in in vitro matured porcine cumulus-oocyte complexes 

(COCs). Melatonin supplementation stimulated meiosis progression and 

cortical granules migration, and reduced intracellular ROS levels in oocytes. 

The second study evaluated the effects of melatonin on the expression of 

antioxidant genes (Catalase, SOD1, SOD2, and GPX) involved in cellular 

protection in oocytes and cumulus cells. The addition of melatonin to the 

maturation medium positivity influence the expression of antioxidant genes in 

oocytes and cumulus cells. The third study evaluated the effect of melatonin 

on genes associated with biological processes through transcriptomic profile 

via RNA-Seq in cumulus cells derived from porcine COCs in vitro matured. 

Melatonin addition to maturation medium differentially affected expression of 

80 genes associated with nine biological processes (cell cycle, proteolysis, 

cytoskeletal organization, energy pathaway, cell adhesion and transport, 

signalling pathway, transcription factor, oxidative metabolism and apoptosis, 

and cell components). The fourth study assessed the effect of melatonin on 

genes associated with oocyte viability and subsequent embryo development 

through transcriptomic profile via RNA-Seq in cumulus cells derived from 

porcine COCs. Melatonin in the maturation medium affected 59 genes 

associated with nine biological functions related with oocyte viability and 

embryo development (cumulus expansion, communication between cumulus 

cells and oocytes, nuclear maturation, cytoplasmic maturation, DNA repair and 

integrity, oocyte viability, steroidogenesis, fertilization and embryogenesis). In 

conclusion, supplementation of melatonin to maturation environment 

influences oocyte nuclear and cytoplasmic maturation, reduces intracellular 

ROS levels, positivity influence the expression of antioxidant and also 

interferes in the transcriptome of a significant number of genes associated with 

oocyte competence acquisition, embryo viability and subsequent 

development. 

 

Keywords: Melatonin, gametes, in vitro culture, RNA-seq  
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INTRODUÇÃO 

 

A melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) foi isolada a partir da glândula 

pineal bovino há mais de 50 anos (LERNER et al., 1958, 1959). A melatonina 

é uma indolamina sintetizada a partir de triptofano em diversos tecidos e tipos 

celulares, embora sua maior produção ocorra na glândula pineal. A melatonina 

é um antioxidante muito eficaz e protege as células contra o estresse oxidativo 

causado pelas espécies reativas e a sua natureza anfifílica lhe permite 

atravessar todos as barreiras morfofisiológicas (REITER, 2000; TAN et al., 

2002; HARDELAND et al., 2011). 

Como antioxidante, a melatonina protege o DNA nuclear e mitocondrial, 

ácidos graxos e proteínas dos danos induzidos por radicais livres (REITER et 

al., 2000). Os efeitos citoprotetores da melatonina e dos seus derivados estão 

relacionados com as propriedades antioxidantes diretas (TAN et al., 1993, 

GALANDO et al., 2013) e indiretas (BARLOW; WALDEN et al., 1995; FISCHER 

et al., 2013). As atividades diretas da melatonina e de seus metabólitos 

envolvem a neutralização das ROS (espécies reativas de oxigênio) e RNS 

(espécies reativas de nitrogênio) (TAN et al., 1993; CHEN et al., 2013). 

Indiretamente, a melatonina estimula enzimas anti-oxidantes e inibe as pró-

oxidativas (REITER et al., 2002; RODRIGUEZ et al., 2004), provavelmente 

através de mecanismos epigenéticos (KORKMAZ et al., 2012); no entanto, os 

mecanismos e vias pelas quais essa indolamina age, ainda permanecem pouco 

esclarecidos. 

Em oócitos e células do cumulus, tal como em outras células, os derivados 

tóxicos de oxigênio e nitrogênio são importantes mediadores de sinalização 

intracelular responsáveis por várias funções durante os processos fisiológicos 

normais (NASR-ESFAHANI; JOHNSON, 1991). As ROS aumentam o potencial 

de desenvolvimento durante a maturação dos oócitos (MORADO et al., 2009), 

em especial na retomada da meiose de oócitos pré-ovulatórios mamíferos 

(TRIPATHI et al., 2009).  

Notoriamente, as células germinativas de mamíferos são altamente 

sensíveis aos danos causados pelo extresse oxidativo, particularmente, 

durante as técnicas artificiais de reprodução (SOMFAI et al., 2007; ALI et al., 

2003), o que resulta em baixa viabilidade oocitária e, consequentemente, 
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baixas taxas de desenvolvimento embrionário (KHALIL et al., 2013). Na espécie 

suína, a maturação in vitro (MIV) de oócitos tem apresentado limitações 

adicionais. Os oócitos suínos são altamente vulneráveis aos radicais livres e ao 

estresse oxidativo devido, ao menos em parte, aos seus níveis 

significativamente elevados de lipídios citoplasmáticos (GADJA et al., 2009).  

Embora os lipídios sejam componentes estruturais e fonte de energia 

fundamental para o desenvolvimento normal do oócito, níveis elevados de 

lipídios citoplasmáticos comprometem o sucesso das técnicas de reprodução 

assistida (STURMEY et al., 2009). A combinação entre o aumento das ROS, 

especialmente desenvolvimento durante a maturação oocitária, e sua alta 

afinidade pelos lipídios, resulta em danos moleculares como consequência do 

estresse oxidativo (GOUD et al., 2008). 

A capacidade da melatonina em neutralizar as ROS e RNS, reduzir as 

concentrações de peróxidos lipídicos de lesões do DNA a torna uma alternativa 

para promover melhorias na viabilidade das células germinativas e 

embrionárias (NAKANO et al., 2012; VARGAS et al., 2011; WANG et al., 2013). 

Estudos recentes têm demonstrado que a administração exógena de 

melatonina resulta em neutralização direta de radicais livres, entretanto, 

quando em baixa dosagem ocorre uma ação indireta, ou seja, a melatonina age 

promovendo aumento na síntese de enzimas antioxidantes (CARPENTIERI et 

al., 2012). A regulação da expressão de genes pela melatonina é dependente 

da síntese de novas proteínas, pois com o uso da cicloheximida, um inibidor da 

síntese de proteica, é inibido o aumento de RNAm após a administração de 

melatonina (RODRIGUEZ et al., 2004). 

Em relação a maturação oocitária, a melatonina tem se mostrado benéfica 

na promoção da maturação de oócitos em diferentes espécies (RODRIGUEZ- 

OSORIO et al., 2007; MANJUNATHA et al., 2009; CASÃO et al., 2010; EL-

RAEY et al., 2011). Na espécie suína em especial, a adição da melatonina ao 

meio de maturação, resultou em melhoria da qualidade do oócito e número de 

oócitos que atingiram a metáfase II (CHOI et al., 2008; KANG et al., 2009; SHI 

et al., 2009). Entretanto poucos trabalhos relatam a ação da melatonina sobre 

outros processos biológicos, além de regulação do ciclo celular, apoptose e 

metabolismo oxidativo. 
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Desta forma, nossa hipótese é de que a melatonina: 1) estimula a 

maturação nuclear e citoplasmática; 2) reduz os níveis intracelulares de ROS 

durante a maturação; 3) influencia positivamente na expressão dos genes 

antioxidantes no oócitos e nas células do cumulus e, 4) modula a expressão de 

genes associados a processos biológicos e reprodutivos em células do 

cumulus.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 

 Avaliar o efeito da melatonina sobre a maturação e os níveis de 

ROS em oócitos e expressão de genes associados a proteção celular de 

oócitos e células do cumulus suínos maturados in vitro. 

 

Objetivos específicos 

 

 Avaliar o efeito da melatonina em diferentes concetrações (0, 10-

9 M, 10-6 M e 10-3 M de melatonina) sobre a maturação oocitária in vitro nuclear 

e citoplasmática, em diferentes tempos de maturação (36, 40 ou 44 h); 

 Avaliar o efeito da melatonina em diferentes concetrações (0, 10-

9 M e 10-6 M de melatonina) sobre os níveis intracelulares de ROS em oócitos 

suínos maturados in vitro por 44 horas; 

 Avaliar o efeito da melatonina (10-9 M) e da suplementeção de 

macromoléculas (meio definido - PVA e indefinido - pFF) durante a maturação 

in vitro (MIV) na proteção celular considerando-se a expressão de genes 

antioxidantes (SOD1, SOD2, Catalase e GPX) em oócitos suínos e suas 

respectivas células do cumulus; 

 Avaliar o efeito da suplementação da melatonina ao meio de 

maturação por meio da análise do perfil de trascriptomas de células do cumulus 

oriundas de complexo cumulus-oócito de suínos, em processos biológicos 

essenciais para o funcionamento celular; 

 Avaliar o efeito da melatonina sobre os genes associados à 

viabilidade oocitária e ao desenvolvimento embrionário subsequente por meio 

da análise do perfil de trascriptomas de células do cumulus oriundas de 

complexos cumulus-oócitos (CCOs) suínos maturados in vitro via RNA-Seq. 
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A MELATONINA NA REPRODUÇÃO ANIMAL 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

Durante o metabolismo celular normal são produzidas espécies reativas, 

que regulam as diversas funções celulares (DENNERY, 2007). No ovário, as 

espécies reativas de oxigênio (ROS) e as espécies reativas de nitrogênio (RNS) 

são geradas dentro do microambiente folicular pelo oócito e pelas células 

somáticas, e regulam a função ovariana através de vias moleculares e 

bioquímicas (DEVINE et al., 2012).  

As espécies reativas, no entanto, são compostos químicos que tem 

afinidade pelas moléculas celulares complexas (proteínas, lipídios e DNA), 

modificando suas funções principais e promovendo danos moleculares como 

consequência do estresse oxidativo (GOUD et al., 2008). Desde modo, é 

provável que o dano oxidativo induzido pelas espécies reativas desempenhem 

um papel importante no desenvolvimento de transtornos que influenciam 

significativamente na fertilidade da fêmea (TAMURA et al., 2009). 

A melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina), foi isolada a partir da glândula 

pineal bovino há mais de 50 anos (LERNER et al., 1958, 1959). A produção 

rítmica de melatonina pela glândula pineal foi inicialmente ligada à regulação 

da reprodução sazonal em espécies fotoperiódicas (HOFFMAN; REITER, 

1965; REITER; FRASCHINI, 1969). Porém, estudos posteriores mostraram que 

as funções da melatonina excedem em muito a de regulação da competência 

reprodutiva sazonal (TAN et al., 1993; CAJOCHEN et al., 2003; CALVO et al., 

2013; MAURIZ et al., 2013; PROIETTI et al., 2013). 

A melatonina é um antioxidante muito eficaz e protege as células contra o 

estresse oxidativo causado pelas espécies reativas e a sua natureza anfifílica 

lhe permite atravessar todas as barreiras morfofisiológicas (REITER, 2000; 

TAN et al., 2002; HARDELAND et al., 2011). Além disso, os metabólitos da 

melatonina são igualmente eficazes ou até superiores à molécula progenitora 

na neutralização de reagentes à base de oxigênio e nitrogênio (TAN et al., 

2002; GALANO et al., 2013).  

Os efeitos citoprotetores da melatonina e dos seus derivados estão 

relacionados com as propriedades antioxidantes diretas (TAN et al., 1993, 
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GALANDO et al., 2013) e indiretas (BARLOW; WALDEN et al., 1995; FISCHER 

et al., 2013). As atividades diretas da melatonina e de seus metabólitos 

envolvem a neutralização das ROS e RNS (TAN et al., 1993; CHEN et al., 

2013), enquanto que indiretamente, a melatonina estimula enzimas anti-

oxidantes e inibe enzimas pró-oxidativas (REITER et al., 2002; RODRIGUEZ et 

al., 2004), provavelmente através de mecanismos epigenéticos (KORKMAZ et 

al., 2012).  

Os gametas e embriões de mamíferos são particularmente vulneráveis ao 

estresse oxidativo (SOMFAI et al., 2007; ALI et al., 2003; KHALIL et al., 2013), 

devido à composição da membrana plasmática, à presença de altos níveis de 

lipídios citoplasmáticos e exposição a mudanças dramáticas no microambiente, 

especialmente durante o uso de técnicas artificiais de reprodução (MATA-

CAMPUZANO et al., 2012; TAMURA et al., 2009).  

A melatonina tem a capacidade de neutralizar espécies ROS e RNS 

nestas células, reduzir as concentrações de peróxidos lipídicos, as lesões do 

DNA e, assim, melhorar a viabilidade das células germinativas e embrionárias 

(NAKANO et al., 2012; VARGAS et al., 2011; WANG et al., 2013). A melatonina, 

portanto, é uma molécula que pode ser utilizada na produção in vitro de 

embriões para melhorar a qualidade do oócito, viabilizar a fertilização e, 

consequentemente, proporcionar taxas de prenhez satisfatórias.  

 

1.2. Importância fisiológica das espécies reativas 

 

As espécies reativas são compostos químicos altamente reativos que 

podem ser ou não radicais livres (TAMURA et al., 2009), ou seja, moléculas ou 

partes destas que possuam um ou mais elétrons desemparelhados em sua 

órbita externa (HALLIWELL, 2012). As espécies reativas são geralmente 

resultantes do metabolismo celular normal ou são produzidos após a exposição 

a moléculas tóxicas ou a processos que promovem estresse oxidativo 

(FUJIMOTO et al., 2011).  

No entanto, apesar de suas ações destrutivas, estas espécies 

desempenham papéis importantes como segundos mensageiros, em funções 

celulares por meio da ativação das cascatas de sinalização celular, como as 
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que envolvem a ativação das proteínas cinases por mitógenos e a regulação 

dos fatores de transcrição (DENNERY, 2007). 

Em condições patológicas, as espécies reativas contribuem para o 

estresse oxidativo, isto é, situações em que há um grave desequilíbrio entre a 

produção de espécies reativas e o sistema de defesa antioxidante (GOMES et 

al., 2012). O aumento das espécies reativas é prejudicial à viabilidade das 

células, uma vez que estes reagentes são altamente nocivos à principais 

moléculas celulares (proteínas, lipídios e DNA), sendo inclusive capazes de 

alterar as suas funções (GOUD et al., 2008).  

Existem vários tipos de ROS e RNS. Os ROS mais conhecidos são íon 

radical superóxido (O2
•−), peróxido de hidrogênio (H2O2), radical hidroxila (•OH), 

e radical peroxil (ROO•); enquanto que os RNS mais comuns são o óxido nítrico 

(NO•), nitrito (NO2
•), nitrato (NO3

−) e o ânion peroxinitrito (ONOO−) (BASHAN et 

al., 2009). Devido à sua elevada reatividade, estes derivados podem ser 

devastadores para outras moléculas podendo causar disfunção celular e, por 

vezes, a morte celular (REITER et al., 1997). 

A síntese fisiológica das ROS é associada a uma variedade de respostas 

intracelulares a partir da ativação transcricional como a proliferação celular e a 

apoptose (FORMAN; TORRES, 2002). As alterações de óxido-redução 

causadas pelas ROS podem modular as atividades das cinases e fosfatases, 

as quais estão envolvidas na cascata de transdução de sinais intracelulares e, 

regulam a forma como as células reagem ao ambiente (LI et al., 2001).  

As ROS também são mediadores de fatores de crescimento e citocinas, 

que regulam as cascatas de sinalização e a atividade das proteínas 

(BRIGELIUS-FLOHE et al., 2004). Na função de segundos mensageiros, as 

ROS regulam fatores de transcrição (NF-kB e p38 MAP cinase; DENNERY, 

2007; KHALIL et al 2013) e genes que codificam enzimas antioxidantes 

(GUPTA et al., 2006; BONNEFONT-ROUSSELOT; COLLIN, 2010). 

Nos organismos aeróbicos mais de 95% de O2 inalado é utilizado para a 

produção de ATP na mitocôndria e o restante é quimicamente reduzido a O2
•– 

(GUTTERIDGE; HALLIWELL, 2000; REITER et al, 2000.). Na cadeia de 

transporte de elétrons, há uma série de transportadores de elétrons agrupados 

em quatro complexos enzimáticos: Complexo I (NADH ubiquinonaredutase); 

complexo II (succinatoredutaseubiquinona); complexo III (ubiquinolcitocromo c 
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redutase) e complexo IV (citocromo C oxidase) (LEONet al., 2004). O produto 

final da cadeia respiratória é a H2O, que é gerada a partir de uma redução de 

quatro elétrons de O2 pelo complexo IV (NOHL et al. 2005). 

O sistema de transferência de elétrons nas mitocôndrias é claramente 

uma das principais fontes de O2
•– devido à fosforilação oxidativa na face 

citoplasmática da membrana mitocondrial interna (CADENAS; DAVIES, 2000). 

O O2
•– modula as concentrações estáveis das espécies reativas tanto dentro 

da matriz mitocondrial quanto no citoplasma (MARTINO et al., 2012).  

O O2
•– também se difunde através da membrana e é convertido na 

mitocôndria em uma ROS mais estável, o H2O2, sendo que durante esta etapa 

é requerida a enzima superóxido-dismutase (SOD1 e SOD2) 

(KOWALTOWSKI; VERCESI, 1999). O H2O2 regula a função celular através da 

ativação das proteínas cinases ativadas por mitógenos, e inibe a fosfatase, 

provavelmente pela oxidação direta de cisteína (KHALIL et al 2013). A reação 

de H2O2 com O2
•– é de grande importância fisiológica uma vez que gera o •OH, 

uma espécie altamente reativa (GOUD et al 2008.). 

O •OH é um componente altamente tóxico e pode ser gerado tanto pela 

reação de Haber-Weiss como pela reação de Fenton (RAHA, ROBINSON, 

2000) durante o metabolismo energético celular na cadeia mitocondrial de 

transporte de elétrons (DAVERMANN et al., 2002). O •OH é altamente 

destrutivo e pode modificar as purinas e pirimidinas, por adição de ligações 

duplas nas bases do DNA ou pela remoção de um átomo de hidrogênio a partir 

do grupo metil de timina e de cada uma das ligações C-H da desoxirribose, 

resultando em danos no DNA (COOKE et al., 2003; AGARWAL et al., 2005). 

 

1.3. Melatonina: biossíntese e liberação em mamíferos 

 

A melatonina é uma indolamina com um peso molecular de 232 kDa, 

sintetizada a partir de triptofano, na glândula pineal (SUGDEN, 1989). 

Adicionalmente, muitos órgãos, tecidos e células (cérebro, trato 

gastrointestinal, testículos, ovário, medula espinal, linfócitos, retina, córnea e 

pele) também tem a capacidade de produzir melatonina (REITER et al., 2013a). 

No entanto, o ritmo circadiano da melatonina no sangue se deve 

exclusivamente à sua secreção pela glândula pineal (REITER et al., 2010). 
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A via biossintética da melatonina pineal, que é presumivelmente 

semelhante em outros órgãos, começa com a conversão de triptofano em 5-

hidroxitriptofano através da ação da 5-triptofano hidroxilase (Fig. 1); os 

pinealócitos retiram o 5-hidroxitriptofano sangue e o convertem em serotonina 

através de hidroxilação seguida por descarboxilação (TAMURA et al., 2009). 

Subsequentemente, a serotonina é convertida em N-acetilserotonina através 

de uma reação de acetilação pela enzima arilalquilamina N-acetiltransferase 

(AANAT) (IUVONE et al., 2005). Finalmente, a enzima acetilserotonina O-

metiltransferase (ASMT) catalisa a reação de metilação formando a melatonina 

(STEHLE et al., 2011).  

 

 

Figura 1. As vias biossintéticas clássicas da melatonina em animais vertebrados. 5-triptofano 

hidroxilase, L-triptofano descarboxilase; AANAT, arilalquilamina N-acetiltransferase; ASMT, 

acetilserotonina O-metiltransferase; MelDA, melatonina desacetilase. A linha tracejada 

representa uma via de menor importância da biossíntese da melatonina (TAN et al., 2012, 

modificado). 

 

Uma vez formada, a melatonina é liberada nos capilares que penetram na 

glândula pineal e, posteriormente, a melatonina é distribuída a todas as células 

do organismo. O ciclo diário de luz e escuro influencia significativamente a 



25 

síntese da melatonina pela pineal com base na mudança de duração do 

fotoperíodo ambiental (LINCOLN; SHORT, 1980; REITER, 1993).  

Estudos recentes têm mostrado que a melatonina é possivelmente, 

sintetizada também no ovário. A concentração de melatonina no fluido folicular 

varia de acordo com a espécie e o tamanho do folículo. Em suínos a 

concentração de melatonina aumenta medida em que ocorre o crescimento 

folicular (SHI et al., 2009), na espécie humanos é reduzida (NAKAMURA et al., 

2003), enquando que em bovinos parece não sofrer influência (Coelho et al., 

2012; Tian et al., 2014). 

Em extratos de ovários foi identificada a presença de precursores de 

melatonina (N-acetilserotonina e serotonina) bem como atividade das enzimas 

AANAT e ASMT, as quais são essenciais para a síntese da melatonina (ITOH 

et al., 1999). A presença de serotonina nas células da granulosa e oócitos 

sugere que poderia ocorrer síntese local de melatonina, e se assim for, eliminar 

radicais livres e estimular essas células a produzir hormônios esteroides 

sexuais (AMIREAULT; DUBÉ, 2005). A possibilidade da síntese da melatonina 

por parte do complexo cumulus-oócito foi também sugerida em vacas (EL- 

RAEY et al., 2011) e em mulheres (KIM et al., 2013). No entanto, há poucas 

informações sobre o mecanismo exato pelo qual a melatonina age na proteção 

celular do complexo cumulus-oócito. 

 

1.4. Receptores de melatonina e seus processos de transdução e 

sinalização 

 

A melatonina tem uma multiplicidade de ações nas células, algumas das 

quais envolvem receptores enquanto outras são independentes dos mesmos 

(REITER et al., 2007). Os mecanismos de sinalização dos receptores de 

melatonina são muito complexos e variam com o tipo de célula e, 

eventualmente, com a espécie animal (Reiter et al, 2013).  

A melatonina influencia a fisiologia celular através de receptores de 

membrana (MT1 e MT2) e sítios de ligação nuclear (RZR e ROR) seguido da 

interação deste com moléculas citosólicas, como a calmodulina (REITER et al., 

2010). Ambos os receptores MT1 e MT2 (Fig. 2) foram amplamente estudados 
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e as suas funções fisiológicas e propriedades farmacológicas estão bem 

documentadas (DUBOCOVICH; MARKOWSKA, 2005). 

MT1 e MT2 pertencem à família dos receptores acoplados à proteína G, 

embora tenham estruturas moleculares e propriedades farmacológicas distintas 

(CHEN et al., 2013). Estes dois receptores estão ligados à ativação de várias 

vias de sinalização, sendo a inibição da formação de AMPc a via mais comum 

(DUBOCOVICH, 2007). A cascata de transdução do sinal associada com a 

ativação de MT1 ou MT2 em células alvo muitas vezes resulta na inibição da 

atividade da enzima adenilato-ciclase (VON GALL et al., 2002).  

Um terceiro local de ligação da melatonina, inicialmente denominado MT3, 

pertence a um grupo de redutases que estão envolvidas na proteção contra o 

estresse oxidativo, evitando a transferência de elétrons por meio das reações 

das quinonas (CHEN et al., 2013). Sabe-se que o receptor MT3 está localizado 

no citoplasma (Fig. 2), no entanto, a cascata de transdução de sinal do receptor 

da MT3 ainda não foi identificada (TAN et al., 2007). 

 

Figura 2. Receptores de membrana (MT1 e MT2), receptor de citoplasma (MT3) e sítios de 

ligação nuclear (RZR/ROR) de melatonina.  

 

Os receptores MT1 estão localizados no ovário (YONEI et al., 2010), bem 

como em outros tecidos como, por exemplo, no núcleo supraquiasmático 

(DUBOCOVICH; MARKOWSKA, 2005) e nas células de Leydig (FRUNGIERI 

et al., 2005). Os receptores MT2 são expressos nas células da granulosa, e 

embora se apresentem de forma mais restrita, são detectados principalmente 

no cérebro, e também encontrados nos tecidos do miométrio e testículo 



27 

(DUBOCOVICH; MARKOWSKA, 2005). Os receptores MT3, por sua vez, foram 

encontrados no ovário e oócito, bem como em tecidos de fígado, rim e cérebro 

(NOSJEAN et al., 2000; VINCENT et al., 2010; SAMPAIO et al., 2012). 

Algumas das ações da melatonina são mediadas através de receptores 

de membrana específicos, enquanto outros contam com sítios de ligação 

nuclear, sendo que estes últimos correspondem aos membros da superfamília 

dos receptores órfãos do ácido retinóico (RZR/ROR). A superfamília de 

receptores nucleares já conta com cerca de 200 membros, cuja maioria é 

considerada como órfã, ainda que os ligantes para alguns deles já tenham sido 

identificados (SMIRNOV, 2001).  

 

1.5. Propriedades antioxidantes da melatonina 

 

Em mamíferos com fotoperíodo, a melatonina age no eixo hipotalâmico-

hipofisário-gonadal para induzir a reprodução sazonal (REITER; FRASCHININ, 

1969; BARRETT; BALBOREA, 2012). A melatonina, adicionalmente, é um 

poderoso antioxidante e agente anti-apoptótico, que devido à sua capacidade 

de neutralizar diretamente os derivados tóxicos de oxigênio e reduzir a 

formação de espécies reativas, previne a ocorrência de danos oxidativos e 

nitrosativos nas macromoléculas em todos os órgãos e células (REITER, 2000; 

TAN et al., 2002; HARDELAND et al., 2011). 

Em contraste com outros antioxidantes que são hidrofílicos ou lipofílicos, 

a melatonina é anfifílica de forma que atravessa todas as barreiras 

morfofisiológicas, estando em condições de reduzir o dano oxidativo e 

nitrosativo tanto em ambientes celulares lipídicos como aquosos (REITER et 

al., 2004) em todas as células (REITER et al., 2013a). Em um estudo recente, 

a melatonina mostrou ser melhor protetor contra danos oxidativos que 

antioxidantes sintéticos, como por exemplo, MitoE e MitoQ (LOWES et al., 

2013). 

Como antioxidante, a melatonina protege o DNA nuclear e mitocondrial, 

ácidos graxos e proteínas dos danos induzidos por radicais livres (REITER et 

al., 2000). Além disso, esta indolamina tem a capacidade de desintoxicar uma 

ampla variedade de ROS e RNS. Adicionalmente, os metabólitos da 

melatonina formados quando esta age como um neutralizador de espécies 
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reativas são também eficazes, ou em alguns casos, até mais eficazes que a 

melatonina na desintoxicação de derivados prejudiciais do oxigênio (GALANO 

et al., 2013).  

 

1.5.1 Neutralização direta de radicais livres 

 

A elevada capacidade da melatonina como um agente redox é devida em 

grande parte à presença de um anel aromático rico em elétrons, o qual funciona 

como um doador de elétrons (TAN et al., 1993; ÇELIK; NAZIROĞLU, 2012). A 

melatonina também influencia positivamente a função do complexo 

mitocondrial I e IV (MARTIN et al., 2000), por meio da atenuação da fuga de 

elétrons e da geração resultante do O2
•– e do aumento da eficiência da 

fosforilação oxidativa, o que resulta em redução do estresse oxidativo (LEON 

et al., 2005; HARDERLAND, 2005).  

As propriedades citoprotetoras da melatonina estão também associadas 

à sua capacidade em manter a estabilidade das membranas celulares através 

da inibição da peroxidação lipídica (GARCIA et al., 1992). A melatonina e os 

seus metabólitos, por meio do que é conhecido como cascata antioxidante, 

fornecem proteção contínua à célula através da eliminação de radicais livres 

(TAN et al., 2002), o que se traduz em proteção antioxidante em todos os 

tecidos e órgãos (MUCHERJEE et al., 2012; NANERJEEJ et al., 2012; 

CAVALENTE DE MATOS et al., 2012). 

A melatonina e seus metabólitos neutralizam tanto ROS quanto RNS, 

como por exemplo, •OH, H2O2, 1O2 e ONOO− (TAN et al., 2000; REITER et al., 

2002; CHEN et al., 2013). Vários metabólitos da melatonina são efetivos para 

reduzir o estresse oxidativo causado por essas espécies reativas (TAN et al., 

2001; GALANO et al., 2013), sendo o AFMK (N1-acetil-N2-formil-5-

metoxiquinuramina) e o AMK (N-acetil-5-metoxiquinuramina), que são 

sintetizados durante a desintoxicação das espécies reativas pela melatonina, 

os mais conhecidos (LEON et al., 2004; GALANO et al., 2013). 

O AFMK é um membro da família kynuramine, gerada a partir de 

melatonina por via enzimática ou por via oxidativa (TAN et al., 2000; 

HARDELAND et al., 2009; NIU et al., 2010). O AFMK interage diretamente com 

as ROS na proteção do DNA e dos lipídios neutralizando os radicais livres por 
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meio de um mecanismo que envolve a quelação de metais de transição (TAN 

et al., 2001; RESSMEYER et al, 2003).  

O AFMK forma AMK via clivagem do anel pirrol, fazendo com que este se 

torne um neutralizador de radicais livres mais eficiente que o AFMK ou a 

melatonina (RESSMEYER et al., 2003; REITER et al., 2007). O AMK reduz as 

ROS através de um mecanismo não-competitivo pela ligação com 

Ca2+calmodulina e interage com as RNS gerando AMMC (3-acetoamidomethil-

6-methoxicinnolinona) e AMNK (N1-acetil-5-metoxi-3-nitrokynuramine); esses 

metabólitos do AMK são produzidos sob pressão oxidativa aumentada ou 

condições de estresse oxidativo (GUENTHER et al., 2005). 

 

1.5.2 Neutralização indireta de radicais livres 

 

Estudos recentes têm demonstrado que a administração exógena de 

melatonina resulta em neutralização direta de radicais livres, entretanto, 

quando em baixa dosagem ocorre uma ação indireta, ou seja, a melatonina age 

promovendo aumento na síntese de enzimas antioxidantes (CARPENTIERI et 

al., 2012). 

O papel de antioxidante indireto da melatonina refere-se à estimulação 

das enzimas anti-oxidantes e inibição de enzimas pró-oxidantes tais como 

oxidase de NADPH e as lipoxigenases (BARLOW WALDEN et al., 1995; 

REITER et al., 2002; RODRIGUEZ et al., 2004), possivelmente através de 

mecanismos epigenéticos (KORKMAZ et al., 2012). A melatonina age em nível 

mitocondrial reduzindo os danos moleculares, uma vez que limita 

desacoplamento das proteínas mitocondriais e a perda de elétrons da cadeia 

respiratória na membrana mitocondrial interna (HARDERLAND, 2004; TAN et 

al, 2013). A ação específica da melatonina na mitocôndria é consistente com 

os seus altos níveis nessa organela (VENEGAS et al., 2013). 

A regulação da expressão de genes pela melatonina é dependente da 

síntese de novas proteínas, pois com o uso da cicloheximida, um inibidor da 

síntese de proteica, impede o aumento de RNAm após a administração de 

melatonina (RODRIGUEZ et al., 2004). Além disso, a melatonina também 

promove a síntese de novo de glutationa, estimulando a sua atividade de 

síntese da enzima ligasegluatamilcisteína (URATA et al., 1999).  
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1.6. Dano oxidativo e efeito protetor da melatonina no ovário 

 

Espécies reativas, tanto ROS e RNS, estão proeminentemente envolvidas 

na regulação da função ovariana e podem desempenhar papel crítico no 

desenvolvimento de doenças que afetam de forma significativa a fertilidade da 

fêmea. No microambiente ovariano, as células somáticas foliculares e o oócito 

são as possíveis fontes de ROS (AGARWAL et al., 2005), as quais regulam a 

maturação do oócito, a foliculogênese, a esteroidogênese e a luteólise 

(MARTIN-ROMERO et al., 2008; ZHANG et al., 2009). 

Assim como as ROS, as RNS influenciam no desenvolvimento do ovário 

e na sua fisiologia durante a puberdade (SRIVASTAVA et al., 1997). Estudos 

sugerem que o NO• altera a fisiologia reprodutiva (ZAMBERLAM et al., 2011; 

FERREIRA-DIAS et al., 2011), sendo que de forma direta regula a secreção 

pulsátil de GnRH no hipotálamo (KAISER et al., 1996), modulando o 

comportamento sexual (MANI et al., 1994) e, de forma indireta, inibe a 

esteroidogênese das células da granulosa luteinizadas (VAN VOORHIS et al., 

1994). 

Sob condições patológicas, as reações oxidativas contribuem para o 

estresse oxidativo nos gametas, resultando em mutações de inativação ou 

perda do DNA mitocondrial e da síntese e da acumulação de proteínas 

anormais ou oxidadas (GOUD et al., 2008), o que é prejudicial para as células 

(DAVERMANN et al., 2002). O aumento excessivo das ROS e sua difusão 

através do citoplasma causa efeitos negativos em vários processos celulares 

(ÇELIK; NAZIROĞLU, 2012). A toxicidade das RNS parece estar 

particularmente associada com a geração de ONOO− de NO• e O2
•–; ONOO−, 

os quais são apontados como causa de diversas condições fisiopatológicas, 

como inflamação e câncer (BONNEFONT-ROUSSELOT; COLLIN, 2010). 

Assim, considerando que as espécies reativas induzem danos oxidativos 

no folículo e oócito e que a melatonina e os seus metabolitos têm enorme 

capacidade de eliminação desses radicais livres, muitos estudos têm 

investigado a eficácia da melatonina em proteger as células da granulosa e 

oócitos dos danos causados pelo estresse oxidativo (CARLOMAGNO et al., 

2011; REITER et al., 2013b).  
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No ovário de mamífero, como em outros órgãos, os receptores de 

melatonina tanto da membrana quanto nucleares foram identificados. Algumas 

das ações da melatonina no ovário provavelmente envolvem os receptores de 

membrana convencionais (VINCENT et al., 2010; REITER et al., 2013a; 

TAMURA et al, 2013). Os receptores de melatonina foram identificados nas 

células da teca e da granulosa, e por serem encontrados tanto em folículos 

maduros quanto em células de luteinizadas, indicam que a melatonina atua 

diretamente sobre a fisiologia do ovário (YONEI et al., 2010). 

A melatonina parece ter funções variadas dentro do ovário, incluindo sua 

ação sobre a esteroidogênese folicular pela modulação de AMPc e, 

consequentemente, a expressão da proteína reguladora esteroidogênica aguda 

(StAR), a qual é expressa nas células da teca e da granulosa (Fig. 3); na 

mitocôndria, a proteína StAR é responsável pelo transporte de colesterol para 

a membrana interna onde a maioria das enzimas envolvidas na 

esteroidogênese está localizada (TAMURA et al., 2009). 

 

 

Figura 3. Via de regulação da melatonina sobre a esteroidogênese. A Melatonina (MEL) 

parece modular AMPc, genes associdados ao IGF-1, Receptor de LH e a expressão dos 

genes CYP11A e CYP17. 

 

1.6.1 Estresse oxidativo e efeito da melatonina no folículo 

 

Os mecanismos de proteção contra o estresse oxidativo, tais como 

aumento da atividade da SOD e/ou da glutationa (GSH), controlam o equilíbrio 

MEL 

MEL 

MEL 

MEL 
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entre as ROS e os antioxidantes dentro do folículo, o que parece ser essencial 

para a manutenção do oócito e das células da granulosa (TAMURA et al., 

2012). As ROS são geradas pelas células esteroidogenicamente ativas, 

incluindo as células da granulosa dos folículos antrais, as quais apresentam 

elevado metabolismo energético (RAPOPORT et al., 1995). A geração das 

ROS e RNS no microambiente folicular pelo oócito e pelas células somáticas, 

é responsável pela regulação de vias moleculares e bioquímicas necessárias 

para a foliculogênese (TAMURA et al., 2009; DEVINE et al., 2012). 

Grande quantidade de ROS acompanhada por níveis reduzidos de 

enzimas antioxidantes (por exemplo, a SOD, GPX e Catalase) pode contribuir 

para a ocorrência de apoptose, mediada pelo estresse oxidativo nos folículos 

atrésicos (HALLIWELL et al., 1988; GUPTA et al., 2006). A atresia é um 

processo de apoptose que é marcadamente influenciado por fatores pró- e anti-

apoptóticos como consequência do estresse oxidativo (ZHANG et al., 2006).  

O papel da mitocôndria na regulação da apoptose como consequência da 

liberação de citocromo c e outras proteínas pró-apoptóticas, tem sido 

documentado em diversos estudos (MATIKAINEN et al., 2001; OTT et al., 

2002). Uma vez liberado no citosol, o citocromo c ativa as pró-caspases 

(caspase-3 e caspase 9), desencadeando a cascata apoptótica (MATIKAINEN 

et al., 2001, TAMURA et al., 2009). Os membros da família Bcl2 são 

importantes para o processo de atresia de folículos antrais, devido à regulação 

da clivagem e liberação do citocromo c, haja vista que a super-expressão do 

gene BCL2 em células da granulosa de folículos em crescimento reduz a 

apoptose (Fig. 4) (HSU et al., 1996).  
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Figura 4. Danos ao DNA induzidos por espécies reativas de oxigênio e espécies reativas de 

nitrogênio via cascata de apoptose. ROS = espécies reativas de oxigênio; RNS = espécies 

reativas de nitrogênio; AIF = fator indutor de apoptose. 

 

Os níveis de ROS regulam positivamente a liberação do fator indutor de 

apoptose (AIF), que é um importante meio de regulação da apoptose 

(NORBERG et al., 2010). Os baixos níveis de NO• são acompanhados por um 

aumento da produção de H2O2, modulado pela taxa de consumo de O2
•– por 

meio da citocromo c oxidase (SÄRKELÄ et al., 2001).  

Os níveis de melatonina no fluido folicular (FF) ovariano é, 

significativamente mais elevada que no plasma, quando mensurada 

simultaneamente nos dois fluidos (BRZEZINKI et al., 1987, TAMURA et al., 

2012). A concentração intrafolicular de melatonina é presumivelmente mantida 

tanto pelo transporte ativo de melatonina a partir do sangue como pela sua 

síntese local (CARLOMAGNO et al., 2011). Embora ainda não exista estudos 

em suínos, Coelho et al. (2013) e Tian et al. (2015) detectaram a presença de 

AMPK e AFMK em fluido folicular bovino, corroborando assim a teoria de 

síntese ovariana. 

Em ovários suínos a concetração de melatonina varia de acordo com o 

estágio folicular (SHI et al., 2009). Acredita-se que o aumento da concentração 

de melatonina no folículo em crescimento seja um importante fator para evitar 

a atresia (TAMURA et al., 2009), uma vez que a melatonina reduz a apoptose 
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das células, permitindo que os folículos pré-ovulatórios se desenvolvam 

plenamente e forneçam oócitos maduros para a ovulação (TAMURA et al., 

2008a; REITER et al., 2013).  

Embora muitos estudos tenham demostrado que a melatonina é capaz de 

impedir a apoptose em células normais (SAINZ et al., 2003; LIU et al., 2012) e 

induzir este processo em células cancerosas (MIN et al., 2012; SÁNCHEZ-

HIDALGO et al., 2012), o mecanismo exato através do qual a melatonina 

interfere no processo de apoptose não está totalmente esclarecido (LIU et al., 

2012). 

A melatonina também aumenta a síntese do GSH (URATA et al., 1999), a 

atividade da SOD (LIU; NG, 2000), assim como impede a indução da via 

mitocondrial intrínseca da apoptose através da indução de expressão de Bcl2 

e redução da atividade de caspase-3, o que contribui para a proteção das 

células contra o estresse oxidativo e ainda regula a proliferação celular 

(MOLPECERES et al., 2007). 

 

1.6.2 Estresse oxidativo e o efeito da melatonina no oócito 

 

Em oócitos, tal como em outras células, os derivados tóxicos de oxigênio 

e nitrogênio são importantes mediadores de sinalização intracelular 

responsáveis por várias funções durante os processos fisiológicos normais 

(NASR-ESFAHANI; JOHNSON, 1991). As ROS aumentam o potencial de 

desenvolvimento durante a maturação dos oócitos (MORADO et al., 2009), em 

especial na retomada da meiose de oócitos pré-ovulatórios mamíferos 

(TRIPATHI et al., 2009). Em oócitos envelhecidos, O2
•– é produzido em 

abundância na mitocôndria por causa da perda de elétrons de alta energia da 

cadeia de transporte de elétrons, o que, inevitavelmente, eleva o dano oxidativo 

dessas células (CUI et al., 2011). 

De forma semelhante ao que ocorre com as ROS, o NO• gerado por 

células somáticas ou foliculares desempenha papel importante na maturação e 

fisiologia dos oócitos. O NO• é gerado por um grupo de enzimas, incluindo as 

NOS nos ovários de mamíferos (AGARWAL et al., 2005).  

Os íons metálicos de transição, como ferro e cobre, são capazes de 

catalisar a redução de H2O2 pela O2
•−, resultando assim em •OH e 1O2 (RAHA; 
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ROBINSON, 2000). Sob condições fisiológicas, nem H2O2 ou O2
•− isoladamente 

reagem com bases de DNA induzindo a quebra da cadeia sem que os íons 

metálicos estejam presentes no sistema (NACKERDIEN et al., 1992).  

Em condições patológicas, o aumento das ROS e RNS com subsequente 

estresse oxidativo acelera o envelhecimento do oócito e provoca a deterioração 

da qualidade oocitária (YANG et al., 1998; GOUD et al., 2008). As reações 

oxidativas induzem a oxidação de bases, o que afeta a estrutura primária do 

DNA dos oócitos (MENEZO et al, 2010), e ao mesmo tempo, alteram a 

composição lipídica da membrana e aumentam o Ca2+ citosólico (GOUD et al., 

2008; TAMURA et al., 2009). O Ca2+ causa disfunção da cadeia respiratória que 

por sua vez promove alterações estruturais da membrana mitocondrial interna, 

elevando a geração de ROS (KOWALTOWSKI; VERCESI, 1999). 

Diversos estudos têm revelado a capacidade da melatonina de evitar a 

fragmentação do DNA e da modulação da liberação do citocromo c na 

mitocôndria (REITER et al., 2000; MARTIN et al, 2000; 2002; de LEON et al., 

2005). Também há evidências de que a melatonina reduz a concentração 

citosólica de Ca2+ livre, bem como inibe a apoptose subsequente evocada por 

H2O2 (ÇELIK; NAZIROĞLU, 2012). Além disso, existe uma correlação direta 

entre as concentrações de melatonina no FF e a qualidade do oócito; a 

melatonina também contribui para que o folículo pré-ovulatório desenvolva 

plenamente um oócito adequado para a fertilização (TAMURA et al., 2009). A 

adição de melatonina exógena ao meio de cultivo, em combinação com H2O2, 

protege os oócitos contra o estresse oxidativo induzido pelo H2O2, melhorando 

assim, a maturação oocitária de forma dose-dependente (TAMURA et al., 

2008b). 

A melatonina também apresenta efeitos protetores durante a ovulação, 

uma vez que o desprendimento do oócito do folículo de Graaf envolve processo 

semelhante à resposta inflamatória local na parede folicular (ESPEY et al., 

1994). Como consequência, são produzidas espécies reativas em excesso 

pelas células inflamatórias no local, aumentando a probabilidade de que o 

oócito enfrente dano oxidativo.  

Os lipídios desempenham papéis biológicos significativos nos processos 

metabólicos das células, servindo como uma fonte de energia e “blocos 

estruturais” para as membranas dos organismos; entretanto, os oócitos dos 
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mamíferos são particularmente vulneráveis ao estresse oxidativo por 

possuírem altos níveis de lipídios facilmente oxidáveis (STURMEY et al., 2009). 

A oxidação dos ácidos graxos poli-insaturados por radicais livres em sistemas 

biológicos pode ser causada por qualquer espécie reativa capaz de remover 

um átomo de hidrogênio (H•) a partir de um grupo metileno (-CH2-) 

(GUTTERIDGE, 1995).  

As ROS reagem aleatoriamente com lipídios, o que pode iniciar o 

processo de peroxidação lipídica (Fig. 5), a qual é caracterizada por uma 

reação em cadeia que produz várias moléculas de degradação incluindo o 

malonaldeído (MDA) e 4-hidroxialkenal (HNE) (ESTERBAUER et al., 1991). A 

peroxidação lipídica causa perda de fluidez e diminuição da resistência elétrica 

da membrana celular (RICHTER, 1987), comprometendo gravemente a sua 

função, sendo que os metais de transição (ferro e cobre) auxiliam na iniciação 

desse processo de peroxidação (KITAMURA et al., 2005).  

 

 

Figura 5. Peroxidação lipídica na membrana mitocondrial induzida por espécies reativas de 

oxigênio. O2
•−= íon superóxido; SOD = superóxido dismutase; CAT = Catalase; GPX = 

glutationaperoxidase; H2O2 = peróxido de hidrogênio; Cit c = Citochormo c; •OH = radical 

hidroxila. 

 

As ROS (•OH, O2
•− e H2O2) produzidas dentro do folículo, especialmente 

durante o processo ovulatório, são conhecidas por serem prejudiciais para o 
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oócito (TAMURA et al., 2012), uma vez que podem ser associadas com 

modificações em proteínas essenciais na manutenção da integridade de várias 

organelas e citoesqueleto; tais alterações podem afetar a organização e 

distribuição mitocondrial, bem como a atividade celular (GOUD et al., 2008). As 

proteínas celulares são altamente vulneráveis ao ataque oxidativo a partir de 

intermediários de radicais de peroxidação lipídica, por causa do seu grande 

tamanho, e ainda devido ao fato de alguns deles estarem intimamente 

associados com metais de transição (STADTMAN, 1992). 

A capacidade da melatonina e dos seus metabólitos em proteger as 

proteínas através da redução de danos oxidativos e nitrosativos tem sido 

documentada (TAN et al., 2002; HARDELAND et al., 2011). Recentemente, 

alguns estudos evidenciaram que a melatonina exógena diminui a oxidação de 

proteínas, equilibrando o estado oxidante-antioxidante (KORKMAZ et al., 2012; 

DKHAR; SHARMA, 2013). Sob condições de estresse oxidativo, ocorre rápida 

queda de melatonina acompanhada por aumentos nos níveis de seus 

metabólitos, por exemplo, AFMK e AMK (TAN et al., 2007). Os níveis 

fisiológicos de AMK mostram ser altamente protetores contra a destruição 

oxidativa da proteína (REITER et al, 2007). 

 

1.6.3 A melatonina e a maturação oocitária in vitro 

 

O importante papel desempenhado pela melatonina na promoção da 

maturação do oócito tem sido documentado em diferentes espécies 

(ADRIAENS et al., 2006, DIMITRIADIS et al., 2005, BAHADORI et al., 2013, 

RODRIGUEZ- OSORIO et al., 2007; MANJUNATHA et al., 2009; CASÃO et al., 

2010; EL-RAEY et al., 2011). A suplementação de melatonina no meio de 

maturação reduz os níveis das ROS (NAKANO et al., 2012), protege as células 

do cumulus de danos no DNA (TAKADA et al., 2012), promove a maturação 

nuclear (KANG et al, 2009, AHN e BAE, 2004, NA et al, 2005) e citoplasmática 

(EL-RAEY et al., 2011) e consequentemente a viabilidade do oócito (SHI et al., 

2009, BERLINGUER et al. 2009). Embora, Adriaens et al., 2006 e Casao et al. 

2010 tenha sugerido que o efeito da melatonina sobre a maturação do oócito é 

dose-dependente, o efeito benéfico pelo qual a melatonina favorece a 
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maturação in vitro, está associado à sua habilidade de redução das ROS 

(BERLINGUER et al., 2009). 

Em adição, as células do cumulus de mamíferos desempenham um papel 

fundamental no crescimento e maturação oocitária, fazendo com que a 

expansão das células do cumulus seja considerado um indicador de 

desenvolvimento oocitário (QIAN et al, 2003). Estudos tem mostrado que a 

melatonina tem efeito significativo sobre o grau de expansão das células do 

cumulus em bovinos (EL-RAEY et al., 2011) e suínos (KANG et al., 2009). 

Na espécie suína, a melatonina também tem sido utilizada com o objetivo 

de melhorar a maturação in vitro de oócitos (KANG et al., 2009; SHI et al., 

2009). A suplementação do meio de maturação oocitária in vitro com 

melatonina (10 ng/ml) resultou em um maior percentual de oócitos em metáfase 

II e uma porcentagem significativamente superior de blastocistos, embora sem 

efeitos sobre as taxas de clivagem e o número de células do blastocisto (KANG 

et al., 2009). Entretanto, Shi et al. (2009) utilizando suplementação simultânea 

de melatonina (10-9 M) no meio de maturação e no meio de cultivo obtiveram 

melhores taxas de clivagem e de blastocisto. 

Em oócitos bovinos maturados in vitro, a suplementação de melatonina 

(10-9 M) influencia na transição nuclear da fase de MI para MII, na expansão 

das células do cumulus e na dispersão das mitocôndrias no citoplasma, 

resultando em aumento da taxa de maturação nuclear (EL-RAEY et al., 2011). 

Em um estudo recente, utilizando melatonina em nanocápsulas lipídicas 

durante a MIV, Remião et al., 2016 reportaram melhoria na viablidade de 

oócitos bovinos maturados in vitro, de forma superior a ação da melatonina não 

encapsulada. O efeito benéfico da melatonina é provavelmente mediada por 

receptores, uma vez que estudos indicam que a melatonina aumenta a 

expressão relativa de genes associdados à expansão do cumulus (PTX3 e 

HAS1/2) e maturação oocitária (GDF9 e MARF1) (TIAN et al., 2014).  

Em búfalos, a suplementação da melatonina ao meio de maturação 

melhorou significativamente a taxa de maturação nuclear oocitária, reduzindo 

o estresse oxidativo, a concentração de peróxido de hidrogênio e os danos no 

DNA (MANJUNATHA et al., 2009). E na espécie ovina, a adição de melatonina 

na concentração de 10-6 M em meios de maturação e fertilização in vitro 

resultou em aumento nas taxas de maturação in vitro e taxas de clivagem 
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(CASAO et al., 2010). Enquanto que em caprinos, embora a suplementação in 

vivo com melatonina (3 mg) tenha influenciado na taxa de maturação in vitro, 

promoveu aumento na taxa de clivagem e no desenvolvimento embrionário 

subsequente (BERLINGUER et al., 2009). 

A presença de melatonina (50-500 pg/ml) pode também promover a 

maturação de oócitos de murinos, uma vez que acelera a quebra da vesícula 

germinativa e no desenvolvimento de embriões de ratos (BAHADORI et al., 

2013). E de acordo com Ishizuka et al., (2000), melatonina na concentração de 

10-6 M melhora a viabilidade oocitária, favorecendo a fertilização e o 

desenvolvimento embrionário subsequente. Além disso, também promove a 

melhoria na qualidade complexos cumulus-oócitos provenientes de ovários 

murinos após o processo de vitrificação/descongelamento (HEMADI et al., 

2009). 

Estudos em peixes, demonstraram que a pré-incubação de oócitos com 

melatonina influencia a ação do fator promotor da maturação (MPF), que age 

durante a quebra da vesícula germinativa sobre a ruptura do envelope nuclear 

do oócito (TOKUMOTO et al., 2004; CHATTORAJ et al., 2005).  

Em humanos a melatonina tem sido utilizada como uma ferramenta para 

melhorar a qualidade de oócitos, durante a maturação in vitro, uma vez que 

protege diretamente o oócito contra o estresse oxidativo (TAKASAKI et al., 

2003, TAMURA et al., 2008). A suplementação do meio de maturação com 

melatonina favorece a maturação citoplasmática de oócitos imaturos humanos 

e melhora os resultados clínicos subsequentes (KIM et al., 2013).  
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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da melatonina sobre a maturação de 

oócitos suínos cultivados in vitro. No experimento I, os oócitos submetidos à 

maturação in vitro (MIV) em meio TCM199 contendo melatonina (0, 10-3 M, 10-

6 M e 10-9 M) e mantidos em três tempos de maturação (36, 40 ou 44 h), foram 

avaliados quanto à maturação nuclear (taxa de MII) e distribuição dos grânulos 

corticais (GC periféricos), como indicativo de maturação citoplasmática. No 

experimento II, os oócitos submetidos à MIV em meio TCM199 contendo 

melatonina (0, 10-6 M e 10-9 M) e mantidos por 44h, foram avaliados quanto aos 

níveis de níveis intracelulares de espécies reativas de oxigênio (ROS). No 

experimento I, a suplementação da melatonina retardou a maturação nuclear 

no tempo de 36 h de MIV, independentemente da concentração utilizada em 

comparação com o controle (1,7% x 15%, P<0,05); às 40 h, por sua vez, 

somente o grupo tratado com 10-6 M de melatonina (33%) foi similar ao controle 

(25%, P>0,05), e os demais grupos foram superiores (40%, P<0,05); e às 44 h, 

todos os grupos foram similares (38 a 45%, P>0,05). Com relação à distribuição 

dos GC, a suplementação de melatonina não influenciou às 36 horas de MIV 

(3-8%, P>0,05). No entanto, no tempo de 40 h de maturação, 10-9 M de 

melatonina levou a uma maior proporção de oócitos com distribuição periférica 

em relação ao controle (28% x 7%, P<0,05). Às 44 h, os meios contendo 10-3 e 

10-9 M de melatonina foram superiores ao controle (28% x 12%, P<0,05) em 

relação à proporção de oócitos com GC em distribuição periférica. No 

experimento II, a suplementação da melatonina (10-6 e 10-9M) contribuiu para 

reduzir os níveis intracelulares de ROS (P<0,01), no entanto, a eficácia da 

melatonina foi mais expressiva (P <0,05) na concentração mais baixa (12,83 ± 

6,5; 17,76 ± 7,5 e 23,47 ± 12,2 para 10-9; 10-6 e 0 M; respectivamente). Deste 

modo, a suplementação do meio de maturação com melatonina estimula a 

progressão da meiose, a migração de grânulos corticais e reduz os níveis 

intracelulares de ROS em oócitos de suínos maturados in vitro, indicando um 

efeito benéfico para oócitos dessa espécie mantidos em condições de cultivo 

in vitro. 

 

Palavras-chave: ovário, espécies reativas, antioxidante 
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2.1. INTRODUÇÃO 

 

Oócitos de mamíferos estão sujeitos a danos devido às ações de espécies 

reativas de oxigênio (ROS), particularmente, durante a maturação in vitro 

(SOMFAI et al., 2007; ALI et al., 2003), o que resulta em baixa viabilidade 

oocitária e, consequentemente, baixas taxas de desenvolvimento embrionário 

(KHALIL et al., 2013). As ROS podem alterar a maioria das moléculas celulares, 

causando dano mitocondrial, depleção de ATP e apoptose das células 

embrionárias (GUERIN et al., 2001). 

Na espécie suína, a maturação in vitro (MIV) de oócitos tem apresentado 

limitações adicionais, àquelas apresentadas em gametas femininos de outras 

espécies. Os oócitos suínos são altamente vulneráveis aos radicais livres e ao 

estresse oxidativo devido, ao menos em parte, aos seus níveis mais elevados 

de lipídios citoplasmáticos (GADJA, 2009). Embora os lipídios sejam 

componentes estruturais e fonte de energia fundamental para o 

desenvolvimento normal do oócito, níveis elevados de lipídios citoplasmáticos 

comprometem o sucesso das técnicas de reprodução assistida (STURMEY et 

al., 2009). 

A melatonina é um antioxidante muito eficaz e protege as células contra o 

estresse oxidativo (REITER, 2000; TAN et al., 2002; HARDELAND et al., 2011). 

Além disso, seus metabólitos são igualmente eficazes ou até superiores à 

molécula progenitora na neutralização das ROS e das espécies reativas de 

nitrogênio - RNS (TAN et al., 2002; GALANO et al., 2013). A capacidade da 

melatonina em neutralizar as ROS e RNS, reduzir as concentrações de 

peróxidos lipídicos e lesões do DNA a torna uma alternativa para promover 

melhorias na viabilidade das células germinativas e embrionárias (NAKANO et 

al., 2012; VARGAS et al., 2011; WANG et al., 2013).  

Referente a influência da melatonina na maturação, trabalhos realizados 

com suínos demonstram que a melatonina melhora as taxas de maturação in 

vitro de oócitos (CHOI et al., 2008; KANG et al., 2009; SHI et al., 2009), bem 

como qualidade do oócito (RODRIGUEZ- OSORIO et al., 2007). A 

suplementação com melatonina aumenta a porcentagem de oócitos que 

atingem a maturação nuclear, além de promover uma redução substancial das 
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ROS no grupo de oócitos tratados (KANG et al., 2009). No entanto, não há 

estudos utilizando melatonina em meio de maturação definido, sem adição de 

outros fatores que contém melatonina ou de fatores que estimulam a maturação 

como hormônios durante a MIV de oócitos suínos. 

A progressão meiótica e o padrão de distribuição dos grânulos corticais 

no oócito são indicadores de desenvolvimento oocitário e maturação 

citoplasmática, respectivamente (DOMINKO; FIRST, 1997; SIRARD, 2001; 

CARNEIRO et al., 2002). Assim, considerando que melatonina é uma molécula 

que pode melhorar a qualidade do oócito, esse estudo teve como objetivo 

avaliar o efeito da adição de melatonina ao meio de maturação oocitária e os 

níveis intracelulares de ROS em oócitos suínos maturados in vitro.  

 

2.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.2.1. Local do experimento 

 

O estudo, dividido em dois experimentos sequenciais, foi realizado no 

Laboratório de Histologia Animal do Departamento de Medicina Veterinária na 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA) da Universidade 

do Estado de São Paulo - USP, Campus de Pirassununga – São Paulo. 

 

2.2.2. Obtenção e seleção dos complexos cumulus-oócitos  

 

Foram utilizados oócitos oriundos de ovários suínos coletados post-

mortem em abatedouros comerciais. Os ovários foram acondicionados em 

garrafas térmicas, mantidos a temperatura de 30-33ºC e transportados para o 

laboratório. Antes da aspiração, os ovários foram lavados com solução salina 

a temperatura de 33ºC. 

O líquido de folículos de 3 a 8 mm foi aspirado com seringa descartável 

com agulha 20G e depositado em tubos cônicos de 50 ml, mantidos em banho-

maria a 33ºC. Terminada a aspiração, os tubos foram mantidos em repouso por 

15 minutos para a sedimentação. Os complexos cumulus-oócitos (CCOs) 

coletados foram depositados em meio TCM199 contendo Hepes sódico 

(10mM), Hepes ácido (10mM), bicarbonato de sódio (250mM), PVA (0,1µl/ml), 
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piruvato de sódio (2,2 µg/ml) e amicacina (16,67 µg/µl). Os CCOs foram lavados 

mais duas vezes no mesmo meio e selecionados àqueles que apresentaram 

ao menos três camadas de células do cumulus e citoplasma homogêneo 

(LONERGAN et al., 1994). 

 

2.2.3. Maturação de oócitos 

 

Os CCOs selecionados foram lavados uma vez no mesmo meio destinado 

à maturação. Posteriormente, foram distribuídos aleatoriamente de acordo com 

os tratamentos em placa de quatro poços (20 a 25 oócitos por poço) em meio 

de maturação in vitro (MIV) constituído de TCM199 contendo bicarbonato de 

sódio (250mM), PVA (0,1µl/ml), piruvato de sódio (2,2 µg/ml) e amicacina 

(16,67 µg/µl), suplementado (10-9, 10-6 e 10-3 M) ou não (controle) com 

melatonina. No meio controle houve adição de gonadotrofinas (1 μg/mL de FSH 

e 5 μg/mL de LH). As placas de maturação foram mantidas em incubadora a 

38,5oC e 5% de CO2 em ar e alta umidade por 36, 40 ou 44 horas. 

 

2.2.4. Avaliação da maturação oocitária 

 

Após a maturação, as células do cumulus foram removidas com 

hialuronidase 0,2% em PBS livre de Ca2+ e Mg2+ (30 segundos) e após 

sucessivas pipetagens os oócitos desnudos foram lavados em PBS e fixados 

com formaldeído (3%) por 30 min à temperatura ambiente. Para a 

permeabilização, os oócitos foram mantidos por 15 min à 38ºC em solução de 

bloqueio (PBS com 1mg/mL de albumina sérica bovina, 100mM de glicina e 

0,2% de azida de sódio) acrescida de Triton X-100 (0,1%).  

Posteriormente, foram incubados em 10 mg/ml de aglutinina de lecitina de 

Arachis hypogaea conjugada ao isotiocianato de fluoresceína (FITC-PNA). Em 

seguida, os oócitos foram lavados três vezes em meio de lavagem, corados 

com 10 µg/ml de Hoechst 33342 em meio TCM199 por 15 minutos, lavados 

novamente em PBS, montados entre lâmina e lamínula e visualizados em 

microscópio de epifluorescência (excitação 330-385 nm e emissão 420-490 nm 

para o Hoechst e excitação 460-490 nm e emissão 515 nm para o FITC).  
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Os oócitos foram classificados quanto à maturação nuclear pelo estádio 

de progressão meiótica (CHERR et al., 1988; AVELINO, 2004), sendo 

considerados maturos aqueles que alcançaram o estádio de metáfase II - MII 

(Figura 6). Quanto à maturação citoplasmática, os oócitos foram classificados 

em função da distribuição dos grânulos corticais - GC (Figura 7), sendo 

considerados: i) imaturos, aqueles com GC dispostos em aglomerados ou 

grumos distribuídos por todo o citoplasma; ii) parcialmente maturos ou em 

transição, os oócitos com GC migrando para a periferia; e iii) maturos, aqueles 

oócitos com GC dispostos na periferia de forma homogênea (HOSOE e 

SHIOYA, 1996). 

 

 

Figura 6. - Aspecto morfológico da progressão nuclear em oócitos suínos maturados in vitro, 

corados com Hoechst 33342 e avaliados sob microscopia de epifluorescência. (A) Oócito 

imaturo; (B) Oócito em metáfase I (MI), (C) Oócito maturo em metáfase II (MII) com presença 

do primeiro corpúsculo polar. 

 

 

Figura 7. Aspecto morfológico da distribuição dos grânulos corticais (GC) em oócitos suínos 

maturados in vitro por 44h, corados com com FITC-PNA, e avaliados sob microscopia de 

epifluorescência. (a) Oócito imaturo - apresentando GC dispostos em aglomerados no 

A    B        C 

A    B        C 
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citoplasma; (b) Oócito em transição imaturo/maturo - apresentando GC dispostos no 

citoplasma e na periferia; (c) Oócito maturo - apresentando GC dispostos na periferia. 

 

 

 

2.2.5. Determinação dos níveis intracelulares das espécies reativas de 

oxigênio - ROS 

 

Para detecção dos níveis intracelulares de ROS nos oócitos maturados, 

as células do cumulus foram removidas e os oócitos permeabilizados como 

anteriormente descrito. Posteriormente, foram incubados por 10 min em 10 µM 

do corante intracelular 2,7-diclorofluoresceína-diacetato (DCF-DA, Sigma-

Aldrich). Em seguida, os oócitos foram lavados três vezes em PBS, montados 

entre lâmina e lamínula e visualizados e fotografados em microscópio de 

epifluorescência (excitação 460-490 nm e emissão 515 nm). As imagens foram 

então analisadas pelo software Image J (NIH, EUA) em função da intensidade 

da fluorescência (IF) (Figura 8). Os valores de ROS foram obtidos por meio da 

equação (Fu et al., 2011):  

 

Intensidade (IF)= 
⅀𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑜ó𝑐𝑖𝑡𝑜  

𝑛.  𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
 

 

 

Figura 8. Processamento da imagem origina de oócito suíno maturado por 44 horas para 

quantificação de radicais livres com DCF-DA (A) mediante o uso do programa ImageJ. Depois 

de ajustar a escala e passar a imagem para 8 bits (B), a área de fluorescência é determinada 

(C). 
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2.2.6. Delineamento dos experimentos e análise dos dados 

 

No experimento I foi avaliado o efeito da melatonina sobre a maturação 

nuclear e citoplasmática de oócitos suínos maturados in vitro. Os oócitos 

foram submetidos à maturação em meio TCM199 com ou sem melatonina e, 

posteriormente, avaliados quanto à progressão meiótica e distribuição dos 

GC. O delineamento em blocos casualizados foi em esquema fatorial 3x4 com 

3 repetições, sendo três tempos de maturação (36, 40 ou 44 h) e quatro 

concentrações de melatonina (sem melatonina, 10-9 M, 10-6 M e 10-3 M de 

melatonina). As taxas de maturação nuclear e citoplasmática obtidas nos 

quatro meios de maturação (sem melatonina, com 10-9 M de melatonina, 10-6 

M de melatonina e com 10-3 M de melatonina), bem como, nos três tempos de 

maturação (36, 40 ou 44 h) foram comparadas pelo teste Qui-quadrado (2). 

No experimento II foi avaliado o efeito da melatonina sobre os níveis 

intracelulares de ROS em oócitos suínos maturados in vitro. Os oócitos foram 

submetidos à maturação em meio TCM199 por 44 horas com e sem 

melatonina; posteriormente, os oócitos foram avaliados quanto aos níveis 

intracelulares de ROS. O delineamento em blocos casualizados usando 4 

tratamentos (sem melatonina, com 10-6 M de melatonina, com 10-9 M de 

melatonina e com 1 mM H2O2, controle positivo / indução do stress oxidativo) 

com 3 repetições. Os valores de ROS intracelulares foram submetidos à 

análise de variância (ANOVA) e as diferenças entre as médias obtidas nos 

três meios de maturação (sem melatonina, com 10-6 M de melatonina e com 

10-9 M de melatonina) foram comparados pelo teste de Tukey, utilizando o 

programa estatístico Prisma®. As diferenças foram consideradas significativas 

com P<0,05. 

 

2.3. RESULTADOS 

 

Após o tratamento com melatonina nas diferentes concentrações, 

verificamos que após 36 h de maturação, apenas o grupo 10-3 M (2,0%) foi 

inferior ao controle (15%, P<0,05), sugerindo que concentrações elevadas de 

melatonina resultariam em progressão meiótica mais lenta. Às 40 h, por sua 

vez, somente o grupo tratado com 10-6 M de melatonina (33%) foi similar ao 
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controle (25%, P>0,05), e os demais grupos foram superiores (40%, P<0,05), 

indicando que a partir desse horário um estímulo à progressão da meiose na 

concentração mais alta e mais baixa. Às 44 h, todos os grupos foram similares 

(38 a 45%, P>0,05), então, embora com pequena variação na cinética, todos 

os grupos apresentaram índices similares de maturação. A taxa mais baixa foi 

obtida com a concentração de 10-3 M no tempo de 36 h (1,7%) e a taxa mais 

elevada com a concentração de 10-6 M (45%) no tempo de 44 h de maturação 

(Tabela 1). Conforme esperado, o tempo de maturação interferiu na quantidade 

de oócitos que atingiram metáfase II. As taxas de maturação nuclear nos 

tempos de 36 h foram menores que nos tempos de 40 ou 44 h (P<0,05). 

 

Tabela 1. Taxa de maturação nuclear (TMN) de oócitos suínos maturados in vitro por 36, 40 
e 44 horas em meio suplementado com 10-9, 10-6 ou 10-3 M de melatonina. O controle foi 
maturado sem adição de melatonina 

Melatonina 

(M) 

Tempo (h) 

36 40 44 

 n % n % n % 

0 (controle) 60 15,0Aa 60 25,0 Aab 60 41,7 Ab 

10-9 60 6,7Aba 60 40,0 Bb 60 43,3 Ab 

10-6 60 8,3Aba 60 33,3 ABb 60 45,0 Ab 

10-3 60 1,7Ba 60 40,0 Bb 60 38,3 Ab 

Valores seguidos de letras diferentes, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha, diferem pelo 

teste 2 (P<0,05). 

 

Em relação ao efeito da melatonina sobre a maturação citoplasmática, às 

36 horas não houve influencia da suplementação de melatonina nas taxas de 

maturação citoplasmática (% oócitos com maturação citoplasmática indicada 

por presença dos GC na periferia); sendo todos os grupos similares ao controle 

(3-8% aproximandamente, P>0,05, Tabela 2). Já nos tempos de 40 e 44 horas 

houve efeitos positivos da melatonina. Após 40 horas, o grupo tratado com 10-

9 M de melatonina apresentou taxa de maturação citoplasmática superior ao 

controle (28 e 7%, aproximadamente, P<0,05). As outras concentrações foram 

intermediárias (12 a 17%, aproximadamente), sendo similares ao controle e à 

menor concentração de melatonina (P>0,05). No tempo de 44 horas, a 

suplementação com melatonina nas concentrações de 10-9 e 10-3 M 
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apresentaram taxas de maturação citoplasmática superiores ao grupo controle 

(28 vs 12%, respectivamente, P<0,05). A concentração intermediária (10-6 M) 

teve valores entre o controle e os demais grupos de melatonina (18%, P>0,05). 

De forma semelhante à maturação nuclear, o tempo de cultivo interferiu 

na migração de grânulos corticais dos oócitos apenas quando a concentração 

de melatonina foi 10-9 e 10-3 M. No controle e no grupo com 10-6 M não houve 

aumento de migração com o tempo (P>0,05), enquanto que com 10-3 M houve 

aumento progressivo atingindo o máximo com 44 h (3 a 12 a 28%, P<0,05). 

Com 10-9 M o pico já foi atingido com 40 h (28%, P<0,05), mantendo a mesma 

proporção às 44 h (28%, P>0,05). 

 

Tabela 2. Taxa de maturação citoplasmática (TMC) de oócitos suínos maturados in vitro por 
36, 40 e 44 horas em meio suplementado com 10-9, 10-6 ou 10-3 M de melatonina. O controle 
foi maturado sem adição de melatonina. 

Melatonina 

(M) 

Tempo (h) 

36 40 44 

 n TMC (%) n TMC (%) n TMC (%) 

0 (controle) 60 8,33Aa 60 6,67Aa 60 11,67Aa 

10-9 60 6,67Aa 60 28,33Bb 60 28,33Bb 

10-6 60 8,33Aa 60 16,67Aba 60 18,33ABa 

10-3 60 3,33Aa 60 11,67ABb 60 28,33Bc 

Valores seguidos de letras diferentes, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha, diferem pelo teste 2 

(P<0,05). 

 

Referente aos níveis intracelulares de ROS, a suplementação com 

melatonina contribuiu para redução dos mesmos (P <0,01), independente da 

concentração utilizada (Tabela 3). Conforme esperado, os oócitos maturados 

em meio contendo H2O2 apresentaram níveis intracelulares de ROS superiores 

aos demais grupos (43,8 IF; P<0,05), compatíveis com a indução do estresse 

oxidativo. 

O valor médio dos níveis intracelulares de ROS nos grupos tratados com 

melatonina (12,8 e 17,8 IF para 10-9 ou 10-6 M, respectivamente) foram 

inferiores aos encontrados em oócitos maturados em meio sem melatonina 

(23,5 IF; P<0,05). A concentração de melatonina teve influência sobre os níveis 
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intracelulares de ROS, sendo que o grupo tratado com a concentração de 10-9 

M apresentou valores inferiores à concentração 10-6 M (P <0,05).  

 

Tabela 3. Níveis de ROS (média ± 𝑑𝑝)em oócitos suínos maturados in vitro por 44 horas, em 
meio TCM199 (T0), TCM199 acrescido de diferentes concentrações de melatonina (109 e 10-

6 M), e TCM199 acrescido 1 mM de H2O2 durante 10 min (H2O2). 

Tratamento 44 horas 

 N Níveis de ROS* 

H2O2 (1 mM) 75 43,8 ± 14,9ª 

0 (controle) 75 23,5 ± 12,2b 

10-9M 75 12,8 ± 6,5d 

10-6M 75 17,8 ± 7,5c 

* Intensidade de fluorescência (IF) por μm2 

Valores seguidos de letras diferentes, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha, diferem pelo teste 

Tukey (P<0,05). 

 

2.4. DISCUSSÃO 

 

No presente estudo foi evidenciada a ação da melatonina na progressão 

meiótica com pequena variação na cinética da maturação (menor maturação 

às 36 h para 10-3 M de melatonina e ligeiro aumento às 40 h para 10-9 e 10-3 M 

de melatonina). Os resultados encontrados no presente estudo, corroboram 

com os achados prévios, também em suínos, onde relatou-se melhoria na taxa 

de maturação in vitro (CHOI et al., 2008; KANG et al., 2009; SHI et al., 2009) e 

na da qualidade do oócito após adição da melatonina ao meio de cultivo, por 

meio da taxa de clivagem (RODRIGUEZ- OSORIO et al., 2007). De acordo com 

Galano et al. (2011;2013), esses achados estão, provavelmente, relacionados 

à capacidade da melatonina e de seus metabólitos em neutralizar os radicais 

livres.  

De forma semelhante, El-Raey et al. (2011), os quais, maturando in vitro 

oócitos bovinos suplementados com melatonina na concentração de 10-9 M, 

detectaram a influência da melatonina sobre a transição nuclear da fase de MI 

para MII, na expansão das células do cumulus e na dispersão das mitocôndrias 

no citoplasma, proporcionando aumento da taxa de maturação nuclear. 

A influência da melatonina na promoção da maturação do oócito já foi 

documentada nas espécies suína (RODRIGUEZ- OSORIO et al., 2007), 
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bubalina (MANJUNATHA et al., 2009), ovina (CASAO et al., 2010) e bovina 

(EL-RAEY et al., 2011). No entanto, o presente estudo foi o primeiro a utilizar a 

melatonina em meio de maturação definido, sem adição de outros fatores que 

contém melatonina como SFB ou FF (KANE, 1985; COELHO et al., 2012; TIAN 

et al., 2014) ou de fatores que estimulam a maturação como hormônios 

(FAHIMINIYA; GERARD, 2010). Assim, foi possível evidenciar o efeito 

exclusivo da adição da indolamina durante a MIV de oócitos suínos. 

A importância da utilização da melatonina pura em meio definido se 

baseia no fato de que utilização de forma associada às gonadotrofinas no meio, 

poderia alterar o efeito da melatonina e até mesmo mascarar ação da mesma. 

Assim, nosso estudo mostrou que as concentrações usadas de melatonina 

foram capazes de estimular a progressão da meiose em proporções similares 

às obtidos como o uso de gonadotrofinas (controle acrescido de FSH e hCG, 

sem melatonina).  

Em búfalos, Manjunatha et al. (2009) reportaram que a suplementação da 

melatonina ao meio de maturação melhora significativamente a taxa de 

maturação nuclear oocitária, provavelmente em consequência da redução do 

estresse oxidativo, da concentração de peróxido de lipídios e dos danos ao 

DNA, devido ao efeito protetor e antioxidante da melatonina. 

Além disso, estudos anteriores, realizados com peixes, sugerem que a 

melatonina influencia a ação do fator promotor da maturação (MPF), que age 

durante a quebra da vesícula germinativa sobre a ruptura do envelope nuclear 

do oócito (TOKUMOTO et al., 2004; CHATTORAJ et al., 2005). Este poderia 

ser um mecanismo a explicar como a melatonina poderia estimular a 

progressão meiótica sem a presença de hormônios. 

Estudos tem sugerido que a melatonina influencia o ciclo mitótico e 

meiótico por meio de genes associados ao ciclo celular (ASKJAER et al., 2002, 

FUJIMOTO et al., 2011; TORRES et al., 2011), entretanto não havia 

comprovação. A suplementação com melatonina no meio de maturação 

estimula genes associados à proliferação celular, formação do fuso mitótico e 

da carioteca, bem como, movimentação dos centrômeros na formação do fuso 

mitótico (CRUZ, 2015; dados não publicados Capítulos 4 e 5). 

O processo de maturação citoplasmática envolve alterações estruturais e 

biológicas a fim de preparar o gameta feminino para a fecundação. Durante 
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esse processo, há uma redistribuição das organelas citoplasmáticas, dentre 

elas, os grânulos corticais, as mitocôndrias, o complexo de Golgi e o retículo 

endoplasmático (DULCIBELLA et al., 1990). Em oócitos das espécies 

domésticas, a migração dos grânulos corticais é considerada indício de 

maturação citoplasmática do oócito (DAMIANI et al., 1996; CARNEIRO et al., 

2002). 

Nossos resultados mostraram que a suplementação com 10-9 M de 

melatonina resulta em melhoria na taxa de maturação citoplasmática após 40 

e 44 horas. O efeito da melatonina sobre a maturação citoplasmática, verificada 

no presente estudo, corrobora com os achados de Kang et al. (2009) e El-Raey 

et al. (2011). De acordo com Kang et al. (2009), a suplementação do meio de 

cultivo com melatonina (10-9 M) durante a MIV aumenta a porcentagem de 

oócitos que alcançam a maturação citoplasmática. Além disso, El Raey et al. 

(2011), relataram que a melatonina influencia também na distribuição 

mitocondrial, ainda que não haja indícios de mudanças no metabolismo das 

mitocôndrias durante a MIV de oócitos bovinos. É sabido que tanto a atividade 

metabólica como a reorganização mitocondrial são características 

fundamentais para a maturação citoplasmática e competência oocitária 

(HYTTEL et al, 1986, 1997; VAN BLERKOM 2011). 

A despeito das taxas de maturação terem sido inferiores àquelas 

normalmente descritas em estudos anteriores (KANG et al., 2009; SHI et al., 

2009), foi observado que além da melatonina proporcionar taxas de maturação 

nuclear similares àquelas obtidas com o uso de gonadotrofinas, a maturação 

citoplasmática também foi favorecida pela melatonina nos tempos de 40 e 44 h 

de MIV, em especial com a concentração mais baixa (10-9 M) que foi superior 

às gonadotrofinas. As taxas de maturação mais baixas em todos os grupos 

podem ser em consequência de muitas variáveis como, por exemplo, qualidade 

dos oócitos, idade dos animais, categoria reprodutiva (porcas ou marrãs), 

época do ano, tempo decorrente entre o abate e a maturação ou mesmo devido 

ao meio utilizado. 

Em relação à influência da melatonina sobre a níveis intracelulares de 

ROS, a melatonina potencialmente protege o oócito contra o dano oxidativo na 

medida em que reduziu os níveis intracelulares de ROS no oócito e 

provavelmente nas células do cumulus. A diminuição substancial de ROS 
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intracelular, encontrada no presente estudo, pode ser atribuída à conhecida 

capacidade antioxidante da melatonina e possivelmente de seus metabólitos 

mais conhecidos AFMK (N1-acetil-N2-formil-5-metoxiquinuramina) e o AMK (N-

acetil-5-metoxiquinuramina) os quais são formadas durante a desintoxicação 

das espécies reativas pela melatonina (LEON et al., 2004; GALANO et al., 

2013).  

Além da ação antioxidante direta da melatonina e de seus metabólitos, 

sabe-se que a melatonina também possui propriedades antioxidantes indiretas, 

via estímulo a enzimas anti-oxidantes e inibição de pró-oxidantes (REITER et 

al., 2002; RODRIGUEZ et al., 2004). Assim, considerando que essa ação 

indireta sobre a diminuição da produção de ROS, provavelmente, ocorre 

simultânea à ação direta, pode-se sugerir que a suplementação de melatonina 

ao meio de maturação, na medida em que efetivamente reduz os níveis 

intracelulares de ROS, proporciona o ambiente adequado para o 

desenvolvimento de oócitos suínos durante a MIV. 

Dessa forma, a melatonina é capaz de estimular a progressão da meiose 

e a migração de grânulos corticais em níveis similares ao uso de gonadotrofinas 

(FSH e LH) além de proporcionar o ambiente adequado para o cultivo in vitro 

de oócitos suínos, controlando os níveis intracelulares de ROS durante a 

maturação.  
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RESUMO 

 

Este estudo avaliou o efeito da melatonina na expressão de genes 

antioxidantes envolvidos na proteção celular de oócitos suínos maturados in 

vitro. Os oócitos e as células do cumulus foram submetidos à maturação em 

meio definido (PVA) e indefinido (pFF) contendo ou não melatonina (10-9 M) e 

avaliados quanto à progressão meiótica e expressão dos genes antioxidantes 

SOD1; SOD2; Catalase e GPX. A suplementação com melatonina não interferiu 

na taxa de maturação nuclear. A melatonina influenciou positivamente na 

expressão dos genes SOD1 e Catalase, em oócitos maturados em meio pFF 

(P<0,05); a melatonina também influenciou na expressão dos genes SOD1 e 

Catalase, em células do cumulus. A adição da melatonina ao meio PVA não 

interferiu na a expressão do gene GPX, entretanto aumentou a expressão do 

SOD2 e Catalase nas células oocitárias e do cumulus. Deste modo, a adição 

da melatonina ao meio de maturação influencia positivamente na expressão 

dos genes antioxidantes e, portanto, contribui para a proteção de oócitos suínos 

e células do cumulus contra o estresse oxidativo. 

 

Palavras-chave: oócito, células do cumulus, expressão gênica 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

 

Em oócitos e células do cumulus, tal como em outras células, os derivados 

tóxicos de oxigênio e nitrogênio são importantes mediadores de sinalização 

intracelular responsáveis por várias funções durante os processos fisiológicos 

normais (NASR-ESFAHANI; JOHNSON, 1991). As ROS aumentam o potencial 

de desenvolvimento durante a maturação dos oócitos (MORADO et al., 2009), 

em especial na retomada da meiose de oócitos pré-ovulatórios mamíferos 

(TRIPATHI et al., 2009).  

Os oócitos, entretanto, são particularmente vulneráveis ao estresse 

oxidativo (ALI et al., 2003; SOMFAI et al., 2007; KHALIL et al., 2013), devido à 

composição da membrana plasmática, à presença de altos níveis de lipídios e 

exposição às mudanças no microambiente, especialmente durante o uso de 

técnicas artificiais de reprodução (TAMURA et al., 2009). 
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A melatonina apresenta propriedades antioxidantes e anti-apoptóticas e 

atua reduzindo a formação de ROS e espécies reativas de nitrogênio (RNS) 

(HARDELAND et al., 2011), contribuindo na busca de melhorias nos índices de 

maturação in vitro oocitária e produção in vitro de embriões. 

Os efeitos citoprotetores da melatonina e dos seus derivados estão 

relacionados com as propriedades antioxidantes diretas (TAN et al., 1993, 

GALANDO et al., 2013) e indiretas (BARLOW; WALDEN et al., 1995; FISCHER 

et al., 2013). As atividades diretas da melatonina e os seus metabólitos 

envolvem a neutralização das ROS e RNS (TAN et al., 1993; CHEN et al., 

2013), enquanto que indiretamente, a melatonina estimula enzimas anti-

oxidantes e inibe enzimas pró-oxidativas (REITER et al., 2002; RODRIGUEZ et 

al., 2004).  

O aumento na atividade de SOD (LIU; NG, 2000) parece ser essencial 

para a manutenção do oócito e das células da granulosa (TAMURA et al., 

2012). A melatonina também aumenta a síntese do GSH (URATA et al., 1999), 

assim como impede a indução da via mitocondrial intrínseca da apoptose 

através da indução de expressão de Bcl2 e redução da atividade de caspase-

3, o que contribui para a proteção das células contra o estresse oxidativo e 

ainda regula a proliferação celular (MOLPECERES et al., 2007). Embora 

estudos tenham sugerido a habilidade da melatonina em modular a expressão 

de genes antioxidantes em oócitos e células do cumulus, não há relatos sobre 

o efeito da melatonina na expressão de genes antioxidantes em oócitos e 

células do cumulus na espécie suína. 

O meio de maturação contendo fluido folicular suíno (pFF) contribui para 

proteção dos oócitos contra o estresse oxidativo, devido a sua alta 

concentração de superóxido dismutase, o que favorece a maturação 

citoplasmática e melhora a competência oocitária (TATEMOTO et al. 2004). Em 

adição, o pFF contém substâncias que melhoram a expansão das células do 

cumulus, a progressão meiótica e a fecundação (YOSHIBA et al., 1992). Por 

outro lado, a utilização do fluido folicular dificulta a padronização da técnica e 

prejudica a identificação tanto das substâncias essenciais para maturação, 

quanto dos efeitos das substâncias em análise.  

De acordo com Lalantha et al. (1998), a utilização do meio definido (PVA) 

é capaz de promover maturação nuclear e desenvolvimento embrionário 
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subsequente satisfatório, na espécie suína. Na espécie bovina, de forma 

semelhante, Uto e Yamahama (1996), obtiveram taxas equivalentes de 

maturação em oócitos bovinos submetidos a meio definido comparado às 

condições de maturação em meio indefinido. Assim, a utilização de 

macromoléculas sintéticas, como o álcool polivinílico (PVA), no presente 

estudo, visou à obtenção de meios de cultura definidos, e dessa forma 

possibilitou a avaliação da influência do meio sobre o efeito da melatonina. 

Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da melatonina e 

da suplementeção de macromoléculas (meio definido e indefinido) durante a 

maturação in vitro (MIV) na proteção celular considerando-se a expressão de 

genes antioxidantes (SOD1, SOD2, Catalase e GPX) em oócitos suínos e suas 

respectivas células do cumulus. 

 

3.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1. Local do experimento 

 

O estudo, dividido em dois experimentos sequenciais, foi realizado no 

Laboratório de Reprodução Animal e no Laboratório de Genética da EMBRAPA 

Suínos e Aves, Unidade de Concórdia – Santa Catarina. 

 

3.2.2. Obtenção e seleção dos complexos cumulus-oócitos 

 

Foram utilizados 500 oócitos oriundos de ovários suínos coletados post-

mortem em abatedouros comerciais. Os ovários foram acondicionados em 

garrafas térmicas, mantidos à temperatura de 30-33ºC e transportados para o 

laboratório. Antes da aspiração, os ovários foram lavados com solução salina 

à temperatura de 33ºC. 

O líquido de folículos de 3 a 8 mm foi aspirado com seringa descartável 

com agulha 20G e depositado em tubos cônicos de 50 ml, mantidos em banho-

maria a 33ºC. Terminada a aspiração, os tubos foram mantidos em repouso por 

15 minutos para a sedimentação. Os complexos cumulus-oócitos (CCOs) 

coletados foram depositados em meio de lavagem TCM199 contendo Hepes 

sódico (10mM), Hepes ácido (10mM), bicarbonato de sódio (250mM), PVA 
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(0,1µl/ml), piruvato de sódio (2,2 µg/ml) e amicacina (16,67 µg/µl). Os CCOs 

foram lavados mais duas vezes no mesmo meio e selecionados àqueles que 

apresentaram ao menos três camadas de células do cumulus e citoplasma 

homogêneo (LONERGAN et al., 1994). 

 

3.2.4. Maturação de oócitos 

 

Os CCOs selecionados foram lavados uma vez em meio de lavagem 

(Tabela 4). Posteriormente, foram distribuídos aleatoriamente, de acordo com 

os tratamentos: 

 Grupo PVA: os oócitos foram lavados em meio de maturação TCM199 

suplementado com 0,1% de PVA (Tabela 5). Em seguida, grupos de 20 

a 25 oócitos foram transferidos para microgotas de 100µL de meio de 

maturação sob óleo mineral em placa de Petri de 35mm. Os oócitos 

foram maturados em estufa úmida a 38,5°C em atmosfera contendo 

baixa tensão de oxigênio (5% de O2, 5% de CO2 e 90% de N2). 

 Grupo PVA + MEL: os oócitos foram lavados em meio de maturação 

TCM199 suplementado com 0,1% de PVA (Tabela 5), acrescido com 10-

9 M de melatonina. Em seguida, grupos de 20 a 25 oócitos foram 

transferidos para microgotas de 100µL de meio de maturação sob óleo 

mineral em placa de Petri de 35mm. Os oócitos foram maturados em 

estufa úmida a 38,5°C em atmosfera contendo baixa tensão de oxigênio 

(5% de O2, 5% de CO2 e 90% de N2). 

 Grupo PFF: os oócitos foram lavados em meio de maturação TCM199 

suplementado com 10% de PFF (Tabela 5). Em seguida, grupos de 20 

a 25 oócitos foram transferidos para microgotas de 100µL de meio de 

maturação sob óleo mineral em placa de Petri de 35mm. Os oócitos 

foram maturados em estufa úmida a 38,5°C em atmosfera contendo 

baixa tensão de oxigênio (5% de O2, 5% de CO2 e 90% de N2). 

 Grupo PFF + MEL: os oócitos foram lavados em meio de maturação 

TCM199 suplementado com 10% de PFF (Tabela 5), acrescido com 10-

9 M de melatonina. Em seguida, grupos de 20 a 25 oócitos foram 

transferidos para microgotas de 100µL de meio de maturação sob óleo 

mineral em placa de Petri de 35mm. Os oócitos foram maturados em 
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estufa úmida a 38,5°C em atmosfera contendo baixa tensão de oxigênio 

(5% de O2, 5% de CO2 e 90% de N2). 

Depois de decorridas 22 horas de maturação, os oócitos foram 

transferidos para microgotas dos respectivas atmosferas e meios de 

maturação sem hormônios, com ou sem adição de 10-9 M de melatonina, de 

acordo com o tratamento, nos quais permaneceram por mais 22 horas. 

 
 

Tabela 4. Componentes e concetração utilizados no meio de lavagem. 

Componente Marca/ nº de catálogo Concentração 

NaCl Sigma s-5886 113,7mM 

NaHCO3 Sigma s-5761 2mM 

Na Lactate Sigma l-4388 12,95mM 

Na Pyruvate Sigma p-4562 0,2mM 

NaH2PO4 Sigma s-5136 0,34mM 

KCL Sigma p-5405 3,22mM 

CaCl2 2H2O Sigma c-7902 2,04mM 

MgCl2 6H2O Sigma m-2393 0,5mM 

Hepes Sigma h-0891 10mM 

BSA V Sigma a-8022 3mM 

SFB Nutricell 10% 

Phenol Red Sigma p-4633 0,027mM 

 

 

Tabela 5. Componentes e concetração utilizados no meio de maturação 
 

COMPONENTES 
MARCA/ Nº DE 

CATÁLOGO 

CONCENTRAÇÃO 

TCM 199 + PFF TCM199 + PVA 

Piruvato de Sódio Sigma p-4562 0,91mM 0,91mM 

Cisteina Sigma c-7352 0,57mM 0,57mM 

Cisteamina Sigma m-9768 50µM 50µM 

D-Glicose Sigma g-6152 3,05 mM 3,05 mM 

EGF Sigma e-4127 50Ui/mL 50Ui/mL 

HCG Intervet 10Ui/mL 10Ui/mL 

ECG Intervet 10Ui/mL 10Ui/mL 

Gentamicina Sigma g-1264 50Ui/mL 50Ui/mL 

Álcool polivinílico Sigma p-8136 __ 0,10% 

Fluído Folicular Suíno __ 10% __ 



82 

 

3.2.5. Avaliação da maturação oocitária 

 

Após a MIV foi realizada a remoção das células do cumulus por meio de 

sucessivas pipetagens em meio de lavagem a temperatura ambiente. Em 

seguida, os oócitos desnudos foram lavados três vezes no mesmo meio, 

corados com 10 µg/ml de Hoechst 33342 em glicerol por 15 minutos, montados 

entre lâmina e lamínula e visualizados em microscópio de epifluorescência 

(excitação 330-385nm e emissão 420-490nm). Os oócitos foram classificados 

quanto à maturação nuclear pelo estádio de progressão meiótica (CHERR et 

al., 1988; AVELINO, 2004), sendo considerados maturos aqueles que 

alcançaram o estádio de metáfase II (MII). 

 

3.2.6. Reação em cadeia de polimerase em tempo real (rt-qPCR) 

 

Os oócitos e as células do cumulus foram separados por meio de 

sucessivas pipetagens em meio de lavagem. Os oócitos e as células do 

cumulus foram lavados três vezes em meio PBS, transferidos para microtubos 

com 1 μL dessa solução e mergulhados no nitrogênio líquido. Todas as 

amostras foram armazenadas a -80°C até serem submetidas à extração de 

RNA com o Kit RNA PicoPure®, de acordo com as instruções do fabricante.  

O RNA extraído foi armazenado à -80°C até o uso. Para a transcrição 

reversa síntese de RNA complementar foi utilizando o kit SuperScript® III First-

Strand, seguindo as recomendações do fabricante. A cada amostra de RNA foi 

adicionado o 1ul de primer oligoDT (50 uM), 1ul de annealing buffer e 10uL 

q.s.p. de água ultrapura tratada com DEPC. O mix foi incubado à 65 ºC por 5 

minutos e resfriado em gelo por 1 minuto. Foi então adicionado 10ul de 2x First-

Strand Reaction + 2ul da enzima SuperScript® III/ RNaseOUT Enzime Mix. A 

amostra retornou ao termociclador à 50 ºC por 50 minutos, seguindo de 

aquecimento à 85 oC por 5 min e posterior resfriamento à 4 oC para estocagem 

à -20oC.  

As amplificações foram realizadas utilizando o QuantStudio™ 6 Flex Real-

Time PCR System®. Nas reações para verificar a expressão relativa dos genes 

alvos e endógenos, foi utilizado para cada gene um mix contendo 10uL de 
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Power SYBR Green® PCR Master Mix 1x (Applied Byosystems), 2 ul de cada 

par de primer e 7 ul de água ultrapura Milli-Q. Os primers foram sintetizados 

para os genes das enzimas antioxidantes superóxido dismutases (SOD1 e 

SOD2), Catalase, glutationa peroxidase (GPX), a partir de seqüências 

conhecidas do GenBank (Tabela 6). Como controle da reação foram incluídos 

primers para os genes constitutivos GAPDH, Ubiquitina e Histona H3. A análise 

da expressão dos genes (SOD1, SOD2, Catalase e GPX) foi feita pelo método 

2∆∆Ct. 

 

Tabela 6. Sequências dos oligonucleotideos iniciadores para os genes das enzimas 
antioxidantes superóxido dismutases (SOD1 e SOD2), Catalase e glutationa peroxidase 
(GPX) e bem como para os genes constitutivos GAPDH, Ubiquitina, Histona H3. 

Gene  Sequência de Primers Tamanho (pb) 

SOD1 
Sense CTGTACCAGTGCAGGTCCTC 

106 
AntiSense TTTGCCAGCAGTCACATTGC 

SOD2 
Sense TGTTGGAAGCCATCAAACGC 

144 
AntiSense AACAAGCGGCAATCTGCAAG 

Cat 
Sense CTGAGTGGCTGAGTCCGAAG 

122 
AntiSense ATATCAGGTTTCTGCGCGGC 

GPX 
Sense CCAGCCATAGGCTCTCCAAG 

89 
AntiSense AGGAAAATGAGAGGGGCTGC 

GAPDH 
Sense TCCTGGGCTACACTGAGGAC 

123 
AntiSense ACCAGGAAATGAGCTTGACG 

Ubiquitina 
Sense ACCAGCAGCGTCTGATTTTT 

92 
AntiSense CAAGTGCAGGGTGGACTCT 

HistonaH3 

Sense GTAAAGCACCGAGGAAGCAACT 

91 AntiSense GGCCTGTAACGATGAGGTTTCT 

AntiSense CCTTATCGAGGCCATCTGAA 

 

3.2.7. Delineamento e análise dos dados 

 

Nos Experimentos I e II foram avaliados o efeito da melatonina e de 

diferentes suplementações de macromoléculas sobre a maturação nuclear de 

oócitos suínos maturados in vitro e o efeito da melatonina sobre a expressão 

dos genes antioxidantes (oócitos e células do cumulus), respectivamente. Os 

oócitos foram submetidos à maturação em meio de maturação definido 
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(0,1µl/ml PVA) e indefinido (0,1µl/ml fluido folicular suíno) contendo ou não 10-

9 M de melatonina e avaliados quanto à progressão meiótica (Experimento I) 

e expressão dos genes antioxidantes Catalase, SOD1, SOD2 e GPX 

(Experimento II). O delineamento foi interiamente casualisado com quatro 

tratamentos (pFF, pFF + MEL, PVA e PVA +MEL) em 5 repetições. 

Para as comparações entre taxas de maturação nuclear foi utilizado o 

teste de Qui-quadrado (2). Para as diferenças na expressão gênica os dados 

foram submetidos à análise de variância (ANOVA), e comparados pelo teste de 

Tukey utilizando o programa estatístico Prisma®. As diferenças foram 

consideradas significativas com P<0,05. 

 

3.3. RESULTADOS 

 

A suplementação do meio de maturação com melatonina independente 

do meio de cultivo (definido ou indefinido) não influenciou a taxa de maturação 

nuclerar que variou de 88 a 97% (Figura 9, P>0,05). Não houve efeito de meio 

de cultivo, nem da presença da melatonina, assim como, não houve interação 

meio-melatonina (P>0,05). 

 

 

Figura 9. Taxa de maturação de oócitos suínos maturados in vitro, em meio TCM199 

suplementado com pFF (fluido folicular) ou PVA com ou sem a adição de 10-9M de melatonina 

(Mel). 
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A melatonina influenciou (P<0,05) a expressão dos genes Catalase e 

SOD1 nos oócitos maturados in vitro (Figura 10). Entretanto, a influência sobre 

a expressão do gene Catalase variou em função do meio de maturação 

utilizado; quando os oócitos foram maturados em meio indefinido (pFF) a 

adição de melatonina aumentou a expressão da Catalase e da SOD1, mas 

quando os oócitos foram maturados em meio defindo (PVA) a melatonina 

reduziu a expressão da Catalase. O tipo de meio de cultivo também mostrou 

efeito sobre SOD2 e GPX, sendo que no meio definido (PVA) resultou em 

redução de transcritos para SOD2 e GPX e incremento da SOD1 (P<0,05).  

 

 

Figura 10. Expressão dos genes Catalase, SOD1, SOD2 e GPX em oócitos suínos maturados 

in vitro por 44h em meios de maturação definido (PVA) e indefinido (pFF) contendo ou não 

10-9 M de melatonina. (Os valores foram comparados aos endógenos Histona H3, GAPDH e 

Ubiquitina) 

 

A melatonina também influenciou a expressão dos quatro genes 

antioxidantes (Catalase, SOD1, SOD2 e GPX) em células do cumulus, ainda 

que de forma um pouco diferente, dependendo do meio utilizado (Figura 11). 

Em células cultivadas em meio de maturação indefinido (pFF), a presença da 

melatonina elevou a expressão apenas de SOD1 (P<0,05). No entanto, a 

suplementação do meio de maturação com melatonina em meio definido (PVA) 
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aumentou a expressão da Catalase, SOD2 e GPX (P<0,05). Em relação ao tipo 

de meio, o PVA reduziu a expressão de três dos quatro genes avaliados 

(Catalase, SOD2 e GPX); entretanto a inclusão de melatonina reverteu essa 

redução, provocando elevação desse mesmos transcritos. Esses resultados 

sugerem que a melatonina exerce efeitos mais evidentes nas células do 

cumulus que nos oócitos e são mais influenciados pelo tipo de meio (PVA).  

 

Figura 11. Expressão dos genes Catalase, SOD1, SOD2 e GPX em células do cumulus 

oriundas de oócitos suínos maturados in vitro por 44h em meios de maturação definido (PVA) 

e indefinido (pFF) contendo ou não 10-9 M de melatonina. (Os valores foram comparados ao 

endógeno Histona H3) 

 

3.4. DISCUSSÃO 

 

A progressão meiótica, também chamada de maturação nuclear, é um 

indicador de desenvolvimento da competência oocitária (DOMINKO; FIRST, 

1997). No presente estudo, a melatonina não foi capaz de influenciar a taxa de 

maturação nuclear, o que provavelmente foi consequência dos índices de 

maturação ótimos encontrados (acima de 88%), podendo assim mascarar o 

efeito positivo dessa indolamina, bem como da interação da melatonina com o 

tipo de meio (definido/indefinido). De acordo com Kang et al. (2009), a adição 

de melatonina ao meio de maturação aumenta a porcentagem de oócitos que 
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atingem a maturação nuclear (85 vs 75%), além de promover uma redução 

substancial das ROS no grupo de oócitos tratados. 

Em relação ao efeito da melatonina sobre a expressão gênica, observou-

se aumento na expressão gênica de SOD1 em oócitos e células do cumulus no 

meio pFF assim como aumentando a expressão gência do SOD2 em células 

do cumulus do meio contendo PVA. Assim, pode-se admitir que o efeito da 

melatonina sobre a expressão dos genes SOD1 e SOD2 é influenciada pelas 

macromoléculas presentes no meio de maturação utilizado e/ou pelo tipo 

celular.  

A interação entre a suplementação com melatonina e o tipo de meio 

(definido/indefinido), pode ser devido ao fato de células cultivadas em meio 

definido apresentarem nível de proteína total e utilização de substratos 

energéticos reduzidos (THOMPSON, 1999), uma vez que a síntese de 

proteínas é fundamental para o desenvolvimento da competência oocitária 

(SIRARD et al., 1998). Entretanto, o mecanismo pelo qual a melatonina 

influencia a expressão de genes ainda premanece pouco claro.  

Os resultados obtidos no presente estudo corroboram com os achados de 

Mayo et al. (2002), que mostram o efeito positivo da melatonina (10-9 M) sobre 

a expressão de genes antioxidantes SOD1, SOD2 e GPX, em cultura de linhas 

celulares humanas. O efeito mais evidente da melatonina sobre as células do 

cumulus que sobre o oócito, devido à interação meio de cultivo-melatonina foi 

provavelmente consequência da função protetora dessas células. As células do 

cumulus protegem o oócito contra as espécies reativas e mudanças no 

microambiente (TATEMOTO et al., 2000) fazendo com que as mesmas se 

tornem particularmente sensíveis e, portanto, mais responsivas às pequenas 

variações no meio de cultivo. 

O efeito positivo da melatonina sobre as enzimas SOD1 e SOD2, foram 

demonstrados previamente por Liu e Ng (2000) e Antolin et al. (1996); a 

administração exógena de melatonina, via intravenosa, aumentou os níveis de 

RNAm para as enzimas SOD1 (ratos) e SOD2 (hamster). De acordo com 

Tamura et al. (2012) e Reiter et al. (2013), o aumento na atividade das SOD 

reduz significativamente o dano oxidativo intrafolicular e mutilação oxidativa de 

moléculas essenciais para os folículos ovarianos e viabilidade oocitária. Tal 

efeito foi resultado da indução de síntese de novas proteinas, visto que a ação 
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da melatonina foi inibida quando adicionado um inibidor de síntese proteica 

(ciclohexamida). Dessa forma admite-se que o efeito da melatonina depende 

das condições de cultivo. 

A adição da melatonina mimetiza sua ação em condições fisiológicas, 

uma vez que a melatonina regula a expressão gênica das enzimas 

antioxidantes envolvidas no metabolismo de derivados nocivos de oxigênio e 

na síntese de outros antioxidantes (TAMURA et al., 2012). Além disso, o 

aumento da atividade das isoformas de SOD pela melatonina provavelmente 

impede a indução da via mitocondrial intrínseca da apoptose, por meio da 

regulação a atividade do gene Bcl2 e da caspase-3 (REITER et al., 2010).  

A respeito da expressão de GPX, foi possível identificar diferença na sua 

expressão quando foi utilizado meios diferentes (definido/indefinido), embora a 

suplementação de melatonina tenha reduzido a expressão de GPX, quando 

utilizado o meio definido. Esses resultados podem ser consequência da alta 

variabilidade de amostras, fato comum quando se trabalha com ovários 

oriundos de matadouro. De acordo com Urata et al. (1999) e Winiarska et al. 

(2006), a melatonina tem a capacidade de preservar os níveis intracelulares de 

GSH, mesmo em células sob estresse oxidativo, ao mesmo tempo em que 

estimula a expressão de GPX. Esses achados são corroborados por Barlow-

Walden et al., (1995), os quais relatam que a administração exógena de 

melatonina eleva a atividade da GPX em neurônios de murinos.  

Muito embora trabalhos anteriores tenham mostrado que a atividade da 

Catalase, assim como outras enzimas antioxidantes, pode ser reduzida durante 

o estresse oxidativo (GOMEZ et al, 2005; TOMAS-ZAPICO; COTO-MONTES, 

2005), este é o primeiro estudo que avaliou a ação da melatonina sobre a 

expressão da Catalase, demonstrando que essa condição pode ser atenuada 

pela  sua adição ao meio. Conforme havia sido sugerido por Reiter et al. (2001) 

e Rodriguez et al. (2004), a adição de melatonina exógena ao meio de 

maturação contento pFF resultou em aumento da expressão da Catalase.  

Da mesma forma, este estudo demonstrou pela primeira vez a interação 

entre o tipo de meio (definido/indefinido) e a melatonina na espécie suína 

evidenciando que a a ação indireta da melatonina sobre a expressão de genes 

antioxidantes é mais complexa que os estudos anteriores sugeriram 

(CARPENTIERI et al., 2012 BARLOW; WALDEN et al., 1995; FISCHER et al., 
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2013), os quais relatam que as condições de cultivo podem interferir nos 

resultados encontrados.  

Conclui-se que a adição da melatonina ao meio de maturação influencia 

na expressão dos genes antioxidantes prevenindo contra o estresse oxidativo 

do oócitos e das células do cumulus suínos maturados in vitro. Em adição, os 

resultados encontrados apontam para a necessidade de estudos que avaliem 

o efeito da melatonina sobre a expressão gênica como um todo, uma vez que 

o efeito da melatonina é influenciado pela presença de macromoléculas no 

meio de maturação.  
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Efeito da melatonina na expressão de 

genes associados a processos biológicos 

em células do cumulus: a análise de 

transcrição gênica 
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RESUMO 

 

O efeito da melatonina na expressão de genes relacionados a processos 

biológicos em células do cumulus suínas foi avaliado por meio do perfil de 

trascriptomas, via RNA-Seq. Células do cumulus oriundas de 240  complexos 

cumulus-oócitos (CCOs) suínos maturadas in vitro com ou sem 10-9 M de 

melatonina, foram separadas e armazenadas a -80°C até serem submetidas à 

extração de RNA. O preparo das bibliotecas foi realizado conforme o protocolo 

TruSeq RNA, o mapeamento das amostras foi feito contra o genoma de Sus 

scrofa e posteriormente os arquivos de mapeamento foram analisados. Após 

obtenção das contagens das reads, nos grupos com ou sem melatonina, os 

dados foram submetidos à análise de expressão diferencial. A adição da 

melatonina ao meio de maturação influenciou na expressão de 80 genes 

(adjusted P-value <0.05; fold change >2) associados a nove processos 

biológicos. Do ciclo celular aumentou a expressão dos genes FHL2, EPHB4, 

CCNG2, RAB39B, e reduziu MOK, BTG2 e WEE1; da organização do 

citoesqueleto aumentou RND1, FNBP1L, FRMD4A, TUBB3, KIF13B, MYO1B 

e reduziu TUBA1B, MAP1A; da proteólise aumentou TRIM9 e reduziu ANKRD9; 

da via energética aumentou GNPTAB, PFKFB3, KLHL24, ENO2 e reduziu 

AGRP, UGDH, PFKFB4; das vias de sinalização aumentou BTBD11, RASSF8, 

CCDC88C, SDC3, SMAD7, IL10RA, TLR3, PEAK1, TBX2, ABCA1 e reduziu 

PENK, WNT5A; dos fatores de transcrição aumentou SOX4, AFF2, RCOR2, 

TRIM24 e ELK3; da adesão e transporte celular aumentou FBLIM1, ZNF606, 

NCAM1, DSP, TES, e SLC38A1 e diminuiu AQP9, SIDT2; do metabolismo 

oxidativo e apoptose aumentou KLF4, RSPO2, SLC6A15, PDK4, e diminuiu 

VAT1L, FMO1, CYB5A e do componente celular aumentou TMEM86A, LAMB1, 

JUP e DSG2. Conclui-se que a melatonina adicionada ao meio de maturação 

influencia positivamente na viabilidade de células do cumulus suínas 

maturadas in vitro, uma vez que modula favoravelmente a expressão de muitos 

genes diretamente envolvidos nos processos biológicos essenciais para o 

funcionamento celular. 

 

Palavras-chave: ovário, expressão gênica, sequenciamento de RNA. 
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4.1. INTRODUÇÃO 

 

As células do cumulus (CC) controlam o desenvolvimento e a maturação 

oocitária por meio de sinais moleculares específicos, fornecem nutrientes e 

conectam os oócitos com o ambiente externo por meio de junções 

comunicantes (ZHU et al., 2007). As CC agem mantendo o oócito sob bloqueio 

meiótico e posteriormente participam do processo de indução da retomada 

meiótica e maturação citoplasmática (BARRETT; ALBERTINI, 2010). 

Diversos estudos mostraram correlações de expressão gênica das CC 

com a maturação do oócito, taxa de fertilização (MCKENZIE et al., 2004) e 

desenvolvimento embrionário (ASSOU et al., 2010; FEUERSTEIN et al., 2007; 

HAMEL et al., 2008). A importância da interação desses dois tipos celulares foi 

demonstrada na comparação dos padrões de expressão gênica entre 

complexos cumulus-oócitos e oócitos desnudos na espécie suína; em que os 

oócitos sem a presença do cumulus expressaram RNAm diferente daqueles 

produzidos em presença do cumulus (ZHU et al., 2007). 

No processo de comunicação entre as células do CCOs, têm sido 

sugeridos dois mecanismos: (1) transferência de moléculas pequenas por meio 

das junções comunicantes (TSAFRIRI et al. 1972) e (2) por meio de fatores 

parácrinos e receptores (HUSSEIN et al., 2006). Recentemente Macaulay et al. 

(2014) mostraram que as células do cumulus têm a capacidade de transferir 

ativamente, por meio de vesículas, moléculas de RNA para o oócito através 

das junções comunicantes e, deste modo, as células do cumulus continuam a 

dar suporte ao oócito após este se tornar transcricionalmente quiescente.  

No que se refere à maturação oocitária in vitro (MIV), tem sido constante 

a busca por alternativas que contribuam para melhorar sua eficácia (NIWA; 

FUNAHASHI, 1999; KRISHER, 2004). Muitos estudos têm mostrado melhoria 

na regulação do ciclo celular, metabolisto oxidativo e apoptose, bem como da 

eficiência da MIV, quando a melatonina é acrescida ao meio de maturação 

(MATIKAINEN et al., 2001, TAMURA et al., 2009; SHI et al., 2009; 

MANJUNATHA et al., 2009; CASAO et al., 2010; EL-RAEY et al., 2011).  

A melatonina tem uma multiplicidade de ações nas células, cujos efeitos 

citoprotetores (da melatonina e dos seus derivados) estão relacionados com as 

propriedades antioxidantes diretas (TAN et al., 1993, GALANDO et al., 2013) e 
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indiretas (BARLOW; WALDEN et al., 1995; FISCHER et al., 2013). Enquanto 

as atividades diretas da melatonina e os seus metabólitos envolvem a 

neutralização das ROS e RNS (TAN et al., 1993), indiretamente, a melatonina 

estimula enzimas anti-oxidantes e inibe enzimas pró-oxidativas (REITER et al., 

2002; RODRIGUEZ et al., 2004) provavelmente por meio de mecanismos 

epigenéticos (KORKMAZ et al., 2012).  

Estudos recentes têm demonstrado que a administração exógena de 

melatonina é benéfica na aquisição de competência oocitária (Do et al., 2015), 

na neutralização direta de radicais livres (CHEN et al., 2013) e no aumento da 

expressão de genes antioxidantes (CARPENTIERI et al., 2012). Para melhor 

compreensão do mecanismo de ação dessa indolamina, este estudo teve o 

objetivo de avaliar o efeito da suplementação da melatonina ao meio de 

maturação por meio da análise do perfil de trascriptomas de células do cumulus 

oriundas de complexo cumulus-oócito de suínos, em processos biológicos 

essenciais para o funcionamento celular. 

 

4.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1. Local do experimento 

 

A coleta das amostras e extração do RNA foram realizadas nos 

Laboratórios de Reprodução Animal e Genética da EMBRAPA Suínos e Aves, 

Unidade de Concórdia – Santa Catarina e o preparo das bibliotecas e 

sequenciamento dos transcritos foram realizados no Laboratório de 

Biotecnologia Animal - LZT da ESALQ/USP, Piracicaba - São Paulo. 

 

4.2.2. Obtenção e seleção dos complexos cumulus-oócitos 

 

Foram utilizados complexos cumulus-oócitos (CCOs) oriundos de ovários 

suínos coletados post-mortem em abatedouros comerciais. Os ovários foram 

acondicionados em garrafas térmicas, mantidos a temperatura de 30-33ºC e 

transportados para o laboratório. Antes da aspiração, os ovários foram lavados 

com solução salina a temperatura de 33ºC. O líquido de folículos de 3 a 8 mm 

foi aspirado com seringa descartável, com agulha 20G e depositado em tubos 
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cônicos de 50 mL mantidos em banho-maria a 33ºC. Terminada a aspiração, 

os tubos foram mantidos em repouso por 15 minutos para a sedimentação. Os 

complexos CCOs foram localizados e depositados em meio de lavagem 

[TCM199 com Hepes Sódico (10mM), Hepes Ácido (10mM), bicarbonato de 

sódio (250mM), PVA (0,1µL/ml), piruvato de sódio (2,2 µg/ml), amicacina (16,67 

µg/µl)].  

 

4.2.4. Maturação in vitro 

 

Os CCOs selecionados foram lavados uma vez em meio de lavagem 

(Tabela 4). Posteriormente, foram distribuídos aleatoriamente, de acordo com 

os tratamentos: 

 Grupo PVA: os oócitos foram lavados em meio de maturação TCM199 

suplementado com 0,1% de PVA (Tabela 5). Em seguida, grupos de 20 

a 25 oócitos foram transferidos para microgotas de 100µL de meio de 

maturação sob óleo mineral em placa de Petri de 35mm. Os oócitos 

foram maturados em estufa úmida a 38,5°C em atmosfera contendo 

baixa tensão de oxigênio (5% de O2, 5% de CO2 e 90% de N2). 

 Grupo PVA + MEL: os oócitos foram lavados em meio de maturação 

TCM199 suplementado com 0,1% de PVA (Tabela 5), acrescido com 10-

9 M de melatonina. Em seguida, grupos de 20 a 25 oócitos foram 

transferidos para microgotas de 100µL de meio de maturação sob óleo 

mineral em placa de Petri de 35mm. Os oócitos foram maturados em 

estufa úmida a 38,5°C em atmosfera contendo baixa tensão de oxigênio 

(5% de O2, 5% de CO2 e 90% de N2). 

Depois de decorridas 22 horas de maturação, os oócitos foram 

transferidos para microgotas dos respectivas atmosferas e meios de maturação 

sem hormônios, com ou sem adição de 10-9 M de melatonina, de acordo com o 

tratamento, nos quais permaneceram por mais 22 horas. 
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4.2.5. Extração de RNA e sequenciamento 

 

Para verificar a ação da melatonina por RNA-seq foram coletadas células 

do cumulus oriundas de 240 CCOs suínos divididas em dois tratamentos (com 

e sem melatonina), em três repetições. Os oócitos e as células do cumulus 

foram separados por meio de sucessivas pipetagens em meio de lavagem. As 

células do cumulus foram lavadas três vezes em meio de lavagem, transferidas 

para criotubos e mergulhadas no nitrogênio líquido. Todas as amostras foram 

armazenadas a -80°C até serem submetidas à extração de RNA com o Kit RNA 

PicoPure®. O RNA extraído foi depois armazenado à -80°C até o momento do 

transporte em gelo seco para o sequenciamento.  

Para a técnica de sequenciamento, o RNA foi quantificado utilizando o 

fluorímetro Qubit® seguido de uma avaliação qualitativa utilizando o 

BioAnalizer® (Fig. 12).  

 

 

Figura 12. Análise de integridade do RNA utilizando BioAnalizer® 

 

O preparo das bibliotecas foi realizado conforme o protocolo TruSeq RNA 

Sample Preparation v2 Low Sample®. Após o preparo das bibliotecas foi feita 

a análise de integridade utilizando o BioAnalizer® (Fig. 13), e tiveram sua 

diluição ajustada, utilizando PCR em tempo real, e foram colocadas no 

sequenciador. 
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Figura 13. Análise de integridade das bibliotecas utilizando BioAnalizer® 

 

4.2.6. Análise dos dados 

 

Pré-processamento e montagem 

 

A etapa de obtenção dos dados brutos obtidos após o sequenciamento foi 

feita pelo software CASAVA 1.8.2, Illumina, por meio do qual o base call dos 

dados brutos foi transformado em reads no formato fastq acompanhados dos 

scores de qualidade phred. Os reads foram visualizados utilizando o programa 

FastQC v-0.11.3 (www.bioinformatics.bbsrc.ac.uk/ projects/). 

A filtragem dos reads de baixa qualidade, sequências de adaptadores e 

vetores foi realizada pelo programa Seqyclean 

(https://bitbucket.org/izhbannikov/seqyclean), utilizando como cutoff bases com 

qualidade inferior a 26QScore. A base de dados de contaminantes usada foi a 

Univec (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/vecscreen/univec.html). Após filtragem, 

reads com comprimento inferior a 65pb foram removidos. 

 

Mapeamento 

 

O mapeamento das amostras foi feito contra o genoma de Sus scrofa 

(Sscrofa10.2 -Ensembl), utilizando o programa TopHat v-2.1.0 (TRAPNELL et 

al 2009). A qualidade do mapeamento foi analisada para cada amostra 

utilizando o pacote Samtools v.1.2 (ferramenta flagstat, LI et al., 2009). Os 

arquivos de mapeamento foram analisados pelo script do HTSeq-count v.0.6.1 

(http://wwwhuber.embl.de/users/anders/htseq/doc/index.html) para extração de 

contagens brutas dos reads por gene. 
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Análise de expressão 

 

Após obtenção das contagens, os grupos foram analisados usando o 

script dentro do programa DESeq2 (LOVE et al., 2014), um pacote do 

R/Bioconductor (GENTLEMAN et al., 2004). Por meio do programa DESeq2, 

os dados foram normalizados pelo tamanho das bibliotecas. Foram utilizados 

como background os genes que passaram pela filtragem do baseMean>5, 

resultando em 13.298 genes do total de 25.322 genes anotados. Em seguida, 

as contagens normalizadas dos genes que passaram na filtragem foram 

analisadas de acordo com um modelo de binomial negativo para obtenção do 

log2foldchange. Sobre o teste foi aplicada a correção de FDR- Benjamini-

Hochberg (BENJAMINI; HOCHBERG, 1995) para múltiplos testes a fim de 

evitar os erros tipo I, ou seja, os falsos positivos.  

Para o pacote edgeR – Empirical analysis of digital gene expression data 

in R (ROBINSON et al., 2010), os dados de cada grupo foram normalizados 

utilizando TMM (ROBINSON; OSHLACK, 2010) usando a função 

calcNormFactors. Para evitar artefatos com genes de baixa contagem, após a 

normalização apenas foram usados os genes com CPM (counts-per-million) > 

1 para metade das amostras. A análise de expressão diferencial foi realizada 

usando a função negativa binomial, assim como foi aplicada a correção de 

Benjamini-Hochberg (BENJAMINI; HOCHBERG, 1995) para múltiplos testes a 

fim de evitar falsos positivos. Após a análise de expressão diferencial os genes 

foram classificados de acordo com sua função, por meio dos sites 

geneontology.org e david.ncifcrf.gov. O reconhecimento da função do transcrito 

foi realizado utilizando o respectivo gene ortólogo humano. 

 

4.3. RESULTADOS 

 

Do total de 25.322 genes anotados, 13.298 passaram pela filtragem do 

baseMean>5 (background) e 11.282 apresentaram CPM >1 para metade das 

amostras. Na análise de expressão diferencial foram identificados 70 genes 

(adjusted P-value <0.05; fold change >2) que tiveram sua expressão 

influenciada pela adição da melatonina ao meio de maturação (Figura 14). 
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Figura 14. (A) MA plot e (B) Diagrama de Veen do perfil de transcriptomas de células do 

cumulus oriundas de complexos cumulus-oócitos suínos maturados em meio acrescido com 

melatonina, análise por RNA-Seq. Em verde o numero de genes com expressão reduzida e 

em vermelho, com expressão aumentada. 

 

Os 80 genes, cujas expressões foram moduladas pela melatonina 

(P<0,05) apresentaram níveis de expressão relativamente semelhantes. O 

fold change encontrado variou entre 3,45 e 5,53, sendo que apenas 13 genes 

(16,55% do total de genes diferentemente expressos) apresentaram fold 

change > 4,5 (Tabela 7).   

15   11212   55 
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Tabela 7. Níveis de expressão de genes das células do cumulus associados à suplementação 
de melatonina ao meio de maturação de complexos cumulus-oócitos suínos maturados in 
vitro. (Continua) 

Gene Símbolo Nome do genea Fold 
change 

P-
value 

Padjb 

ENSSSCG00000000162 BTBD11 BTB (POZ) domain 
containing 11 

4,2158 0,0001 0,0166 

ENSSSCG00000000181 RND1 Rho family GTPase 1 3,8810 0,0001 0,0413 
ENSSSCG00000000295 MOK MOK MAPK/MAK/MRK 

overlapping kinase 
-3,7554 0,0002 0,0510 

ENSSSCG00000000559 RASSF8 Ras association 
(RalGDS/AF-6) domain 
family (N-terminal) member 8 

3,8890 0,0001 0,0413 

ENSSSCG00000000807 SLC38A1 Sodium-coupled neutral 
amino acid transporter 1 

3,6261 0,0003 0,0628 

ENSSSCG00000000862 GNPTAB N-acetylglucosamine-1-
phosphate transferase 

4,1058 0,0000 0,0233 

ENSSSCG00000000936 SLC6A15 Solute carrier family 6, 
member 15 

3,6386 0,0003 0,0628 

ENSSSCG00000001025 DSP Desmoplakin 4,3737 0,0000 0,0098 
ENSSSCG00000001081 SOX4 SRY (sex determining region 

Y)-box 4 
3,8228 0,0001 0,0450 

ENSSSCG00000002440 CCDC88C Coiled-coil domain containing 
88C 

3,6295 0,0001 0,0628 

ENSSSCG00000002639 TUBB3 Tubulin, beta 3 class III 4,6466 0,0003 0,0037 
ENSSSCG00000002696 VAT1L Vesicle amine transport 1-like -3,6536 0,0000 0,0615 
ENSSSCG00000003465 FBLIM1 Filamin binding LIM protein 1 5,3984 0,0003 0,0004 
ENSSSCG00000003592 SDC3 Syndecan 3 3,7475 0,0000 0,0510 
ENSSSCG00000003687 ANKRD9 Ankyrin repeat domain 9 -3,9395 0,0002 0,0375 
ENSSSCG00000003995 ZNF606 Zinc finger protein 606 3,7006 0,0001 0,0561 
ENSSSCG00000004507 SMAD7 SMAD family member 7 4,9194 0,0002 0,0014 
ENSSSCG00000004597 AQP9 Aquaporin 9 -3,5655 0,0000 0,0691 
ENSSSCG00000004705 MAP1A Modulador of apoptose -3,8340 0,0004 0,0450 
ENSSSCG00000004875 CYB5A Cytochrome b5 -3,9206 0,0001 0,0387 
ENSSSCG00000005025 TRIM9 Ttripartite motif containing 9 5,1378 0,0001 0,0009 
ENSSSCG00000005437 KLF4 Kruppel-like factor 4 3,7026 0,0000 0,0561 
ENSSSCG00000006034 RSPO2 R-Spondin2 3,5968 0,0002 0,0660 
ENSSSCG00000006243 PENK Proenkephalin A -3,7342 0,0003 0,0522 
ENSSSCG00000006720 TUBA1B Tubulin, alpha 1b -4,4660 0,0002 0,0071 
ENSSSCG00000006894 FNBP1L Formin binding protein 1-like 3,6992 0,0000 0,0561 
ENSSSCG00000007067 JAG1 Delta-like protein 4,6730 0,0002 0,0036 
ENSSSCG00000007675 EPHB4 EPH receptor B4 4,8589 0,0000 0,0017 
ENSSSCG00000008147 FHL2 Four And A Half LIM Domains 

2 
5,2215 0,0000 0,0008 

ENSSSCG00000008164 MAP4K4 Mitogen-activated protein 
kinase kinase kinase kinase 4 

3,4802 0,0000 0,0823 

ENSSSCG00000008346 APLF Aprataxin and PNKP like 
factor 

3,4989 0,0005 0,0804 

ENSSSCG00000008988 CCNG2 Cyclin G2 4,9428 0,0005 0,0014 
ENSSSCG00000009250 PRKG2 Protein kinase, cGMP-

dependent, type II 
3,4244 0,0000 0,0965 

ENSSSCG00000009683 KIF13B Kinesin-like protein 3,5875 0,0006 0,0663 
ENSSSCG00000010651 AGRP Agouti related protein 

homolog 
-3,4260 0,0003 0,0965 

ENSSSCG00000011079 PIP4K2A Phosphatidylinositol-5-
phosphate 4-kinase, type II, 
alpha 

3,6960 0,0006 0,0561 

ENSSSCG00000011125 GATA3 GATA binding protein 3 3,9457 0,0002 0,0375 
ENSSSCG00000011133 PFKFB3 6-phosphofructo-2-

kinase/fructose-2,6-
biphosphatase 3 

3,4285 0,0001 0,0965 

ENSSSCG00000011353 PFKFB4 6-phosphofructo-2-
kinase/fructose-2,6-
biphosphatase 4 

-3,4145 0,0006 0,0989 

ENSSSCG00000011775 KLHL24 Kelch-like family member 24 3,8040 0,0006 0,0462 
ENSSSCG00000012730 AFF2 AF4/FMR2 family 3,5929 0,0001 0,0660 
ENSSSCG00000013049 RCOR2 REST Corepressor 2 3,4835 0,0003 0,0823 
ENSSSCG00000013252 F2 Prothrombin 3,4594 0,0005 0,0879 
ENSSSCG00000013360 TMEM86A Transmembrane protein 86ª 4,2892 0,0005 0,0133 
ENSSSCG00000013411 WEE1 WEE1 G2 checkpoint kinase 3,6866 0,0000 0,0571 
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Tabela 7. Níveis de expressão de genes das células do cumulus associados à suplementação 

de melatonina ao meio de maturação de complexos cumulus-oócitos suínos maturados in vitro. 

(Conclusão) 

Gene Símbolo Nome do genea Fold 
change 

P-
value 

Padjb 

ENSSSCG00000013422 LPPR3 Lipid phosphate 
phosphatase-related 
protein type 3 

4,4729 0,0002 0,0071 

ENSSSCG00000015045 NCAM1 Neural cell adhesion 
molecule 1 

3,7452 0,0000 0,0510 

ENSSSCG00000015074 SIDT2 SID1 transmembrane 
family member 2 

-3,8777 0,0002 0,0413 

ENSSSCG00000015085 IL10RA Interleukin -L10 receptor 4,9738 0,0001 0,0014 
ENSSSCG00000015268 FMO1 Dimethylaniline 

monooxygenase 1 
-3,8102 0,0000 0,0462 

ENSSSCG00000015334 PDK4 Pyruvate dehydrogenase 
kinase, isozyme 4 

3,7877 0,0001 0,0479 

ENSSSCG00000015444 LAMB1 Laminin, beta 1 4,7964 0,0002 0,0022 
ENSSSCG00000015801 TLR3 Toll-like receptor 3 3,5695 0,0000 0,0690 
ENSSSCG00000015874 ACVR1 Activin type I receptor 3,9160 0,0004 0,0387 
ENSSSCG00000016061 MYO1B Myosin 1B 3,8295 0,0001 0,0450 
ENSSSCG00000016095 CLK1 CDC-like kinase 1 3,4968 0,0001 0,0804 
ENSSSCG00000016140 OSGIN2 Oxidative stress induced 

growth inhibitor family 
member 2 

3,6471 0,0005 0,0619 

ENSSSCG00000016518 TRIM24 Tripartite motif containing 
24 

4,3691 0,0003 0,0098 

ENSSSCG00000016636 TES Testis derived transcript 3,5527 0,0000 0,0705 
ENSSSCG00000017298 TANC2 Protein TANC2 3,5056 0,0004 0,0798 
ENSSSCG00000017428 JUP Junction plakoglobin 3,6271 0,0005 0,0628 
ENSSSCG00000017607 NCKAP1L NCK-associated protein 

1-like 
-3,8504 0,0003 0,0449 

ENSSSCG00000020727 PEAK1 Pseudopodium-enriched 
atypical kinase 1 

5,5267 0,0001 0,0004 

ENSSSCG00000022128 MXI1 MAX Interactor 1 3,5598 0,0000 0,0696 
ENSSSCG00000022203 PCSK6 Protein convertase 

subtilisin/kexin type 6 
3,5944 0,0004 0,0660 

ENSSSCG00000022739 DSG2 Desmoglein 2 3,7778 0,0003 0,0479 
ENSSSCG00000023803 ELK3 ETS domain-containing 

protein Elk-3 
5,0350 0,0002 0,0013 

ENSSSCG00000024233 RAB39B Member RAS oncogene 
Family 

3,5472 0,0000 0,0710 

ENSSSCG00000025134 FAM171B Family with sequence 
similarity 171B 

3,7810 0,0004 0,0479 

ENSSSCG00000026109 StAR Steroidogenic acute 
regulatory protein 

-4,1373 0,0002 0,0213 

ENSSSCG00000026173 ABCA1 ATP-binding cassette A1 4,5881 0,0000 0,0046 
ENSSSCG00000026362 HES1 Hairy and enhancer of 

split-1 
4,0087 0,0000 0,0314 

ENSSSCG00000027060 TBX2 T-box 2 (TBX2), mRNA. 3,6069 0,0001 0,0655 
ENSSSCG00000028322 BTG2 BTG family, member 2 3,5073 0,0003 0,0798 
ENSSSCG00000028373 ENO2 Enolase 2 3,5733 0,0005 0,0690 
ENSSSCG00000028447 FRMD4A FERM domain–

containing 4ª 
3,6168 0,0004 0,0640 

ENSSSCG00000028506 CRELD2 Cysteine-rich with EGF-
like domains 2 

-3,6780 0,0003 0,0579 

ENSSSCG00000029852 WNT5A Protein Wnt -4,0555 0,0002 0,0277 
ENSSSCG00000030150 UGDH UDP-glucose 6-

dehydrogenase 
-3,5414 0,0001 0,0716 

aSímbolo e nome de gene ortólogo humano. 

bPadj Ajustado (DESeq).  
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A suplementação do meio de maturação com melatonina variou em 

função do gene avaliado, aumentando ou diminuindo os níveis de expressão. 

A melatonina aumentou a expressão de 55 genes (Tabela 7) e reduziu a 

expressão de 15 genes (Tabela 8). 

A análise funcional do perfil de transcriptomas mostrou que a 

suplementação do meio de maturação com melatonina resulta em aumento na 

expressão de genes associados a nove processos biológicos: ciclo celular, 

organização de citoesqueleto, proteólise, via energética, vias de sinalização, 

fatores de transcrição, adesão e transporte celular, metabolismo oxidativo e 

apoptose e componente celular (Tabela 7).  

 

Tabela 8. Processos biológicos de transcritos que tiveram a expressão aumentada nas células 
do cumulus com a suplementação da melatonina ao meio de maturação. (n = 62; adjusted P-
value <0.05; fold change >2) 

Processo biológico N° de genes Genesa 

Vias de sinalização 10 

BTBD11, RASSF8, CCDC88C, 

SDC3, SMAD7, IL10RA, TLR3, 

PEAK1, TBX2, ABCA1 

Adesão e transporte celular 10 

FBLIM1, ZNF606, NCAM1, DSP, 

FNBP1L, TES, DSG2, BTG2, 

SLC6A15 e SLC38A1 

Metabolismo oxidativo e 

apoptose 
8 

KLF4, RSPO2, FHL2, BTG2, 

SLC6A15, PDK4. SLC6A15 e 

PFKFB3 

Organização do 

citoesqueleto 
7 

RND1, FNBP1L, TES, FRMD4A, 

TUBB3, KIF13B, MYO1B 

Ciclo celular 6 
FHL2, EPHB4, CCNG2, RAB39B, 

FBLIM1, KIF13B 

Fator de transcrição 5 
SOX4, AFF2, RCOR2, TRIM24, 

ELK3 

Via energética 4 
GNPTAB, PFKFB3, KLHL24, 

ENO2, 

Componente celular 4 TMEM86A, LAMB1, JUP, DSG2 

Proteólise 1 TRIM9 
aSímbolo de gene ortólogo humano. 

 

Por outro lado, a suplementação do meio de maturação com melatonina 

reduziu a expressão de genes associados a oito processos biológicos: ciclo 

celular, proteólise, via energética, transporte intra/extracelular, vias de 

sinalização, metabolismo oxidativo e apoptose e componente celular (Tabela 

8). A melatonina inibiu principalmente os genes relacionados ao metabolismo 

oxidativo e apoptose, à via energética e vias de sinalização. 
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Tabela 9. Processos biológicos de transcritos que tiveram a expressão reduzida em células 
do cumulus com a suplementação da melatonina ao meio de maturação. (n = 18; adjusted P-
value <0.05; fold change >2) 

Processo Biológico N° de genes Genesa 

Metabolismo oxidativo e 
apoptose 

5 VAT1L, FMO1, WNT5A, AGRP, CYB5A 

Via energética 3 AGRP, UGDH, PFKFB4 

Dinâmica de microtúbulos 2 TUBA1B, MAP1A 

Via de sinalização  2 PENK, WNT5A 

Proteólise 1 ANKRD9 

Transporte 
intra/extracelular 

1 AQP9, SIDT2 

Ciclo celular  1 MOK 

aSímbolo de gene ortólogo humano. 

 

A suplementação do meio de maturação aumentou a expressão dos 

genes FHL2, EPHB4, CCNG2, RAB39B, FBLIM1e KIF13B e reduziu dos genes 

MOK, BTG2 e WEE1, cujas funções estão associadas a regulação do ciclo 

celular e divisão celular. Além disso, a melatonina influenciou genes 

relacionados com a dinâmica do citoesqueleto (RND1, FNBP1L, TES, 

FRMD4A, TUBB3, KIF13B e MYO1B). A melatonina poderia regular a 

degradação de proteínas mediada pela via ubiquitina–proteassoma por meio 

do aumento e redução da expressão dos genes TRIM9 e ANKRD9, 

respectivamente. 

A melatonina influenciou os genes associados a adesão celular (FBLIM1, 

ZNF606, NCAM1, DSP, FNBP1L, TES, DSG2 e BTG2), transporte 

intra/extracelular (SLC6A15, SLC38A1, AQP9 e SIDT2), transcrição celular 

(SOX4, AFF2, RCOR2, TRIM24 e ELK3) e vias energéticas (PRKG2, PIP4K2A, 

WEE1, LPPR3, ABCA1, PDK4). 

Além disso, a melatonina poderia regular o equilíbrio glicólise/glicogênese 

por meio da expressão de seis genes relacionados (GNPTAB, PFKFB3, 

KLHL24, ENO2, PFKFB4 e UGDH). A suplementação do meio de maturação 

com melatonina aumentou a expressão de genes anti-apoptóticos (KLF4, 

RSPO2, FHL2 e BTG2) e antioxidantes (SLC6A15, PFKFB3 e PDK4) e reduziu 

a expressão dos genes oxidantes FMO1, WNT5A, AGRP e CYB5A. 

A melatonina estimulou principalmente os genes relacionados à adesão e 

ao transporte celular e vias de sinalização (17%), metabolismo oxidativo e 
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apoptose (15%) e organização do citoesqueleto (12%) (Figura 15a). Quando 

comparado o número de genes cuja expressão aumentou versus aqueles que 

tiveram a expressão reduzida, apenas o metabolismo oxidativo apresentou um 

número maior de genes menos expressos (Figura 15b). 

 

 

 

Figura 15. Análise por RNA-Seq do perfil de transcriptomas de células do cumulus oriundas 

de complexos cumulus-oócitos suínos maturados em meio acrescido ou não de melatonina. 

(A) Comparação entre os processos biológicos e funções dos transcritos dos meios com e 

sem adição de melatonina. (B) Número de genes e seus respectivos processos que 

aumentaram ou diminuíram a expressão. 
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4.4. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo mostrou que a suplementação de melatonina no meio 

de maturação pode influenciar a proliferação celular, na medida em que modula 

a expressão de genes que estimulam a progressão do ciclo celular (FHL2, 

EPHB4, CCNG2, RAB39B, FBLIM1e KIF13B) e/ou interrompem o ciclo celular 

(BTG2 e WEE1). Os produtos dos genes FHL2 e EPHB4 estimulam a divisão 

celular por meio da ativação do complexo ciclina-CDK (MILLER et al., 1998; 

LABALETTE et al., 2008) e o gene CCNG2 tem como produto uma ciclina, 

fundamental para a formação do complexo ciclina-CDK (PADUA; HANSEN, 

2010). De acordo com Askjaer et al. (2002) e Fu et al. (2011), os genes 

RAB39B, FBLIM1 e KIF13B são fundamentais para a formação do fuso mitótico 

e da carioteca, sendo que o gene KIF13B é responsável pela movimentação 

dos centrômeros na formação do fuso mitótico (TORRES et al., 2011). 

Nosso estudo é o primeiro a mostrar o efeito da melatonina sobre a 

expressão de genes associados à proliferação em células do cumulus, 

entretanto, estudos prévios utilizando oócitos e células do cumulus de suínos 

(NAITO et al., 1992; MOTLIK et al., 1996), bovinos (SAKAGUCHI et al., 2002) 

e humanos (COMBELLES et al., 2005), mostraram que tanto o meio de cultivo 

quanto as condições de maturação podem influenciar o ciclo celular. 

Numerosos estudos têm descrito a influência que o oócito exerce sobre 

as células do cumulus (GE et al., 2002; TORNER et al., 2004; 

WONGSRIKEAO et al., 2005; ZHANG et al., 2010). Em bovinos, foi 

demonstrado que a presença de oócitos contribui para a proliferação celular 

e reduz a apoptose de células do cumulus (HUSSENIN et al. (2005). 

Entretanto, são poucas as informações que descrevem os mecanismos 

exatos pelos quais as células do cumulus influenciam o oócito. De acordo com 

Brankin et al., (2003), o co-cultivo de oócitos com células da granulosa e teca, 

resulta em aumento da viabilidade oocitária. Além disso, Su et al. (2002), 

sugerem que as células do cumulus tem a habilidade de influenciar no ciclo 

celular do oócito. Deste modo, o estímulo a progressão nuclear e proliferação 

celular das células do cumulus pela adição de melatonina ao meio de 
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maturação, resultaria em um microambiente mais propício para a aquisição 

da competência oocitária. 

Em relação à influência da melatonina sobre o citoesqueleto de células do 

cumulus, no presente estudo, a melatonina aumentou a expressão de quatro 

genes associados à organização do citoesqueleto (RND1, FNBP1L, TES e 

FRMD4A) e três genes associados a dinâmica dos microtúbulos (TUBB3, 

KIF13B e MYO1B). Por outro lado, a melatonina reduziu a expressão dos genes 

TUBA1B e MAP1A, ambos também associados à dinâmica de microtúbulos, 

sugerindo que esta indolamina utiliza mecanismos antagônicos para evitar 

possíveis danos causados pelo excesso de estímulo. 

Allworth e Albertini (1993), sugerem que as modificações no 

citoesqueleto de células do cumulus modulam a progressão meiótica e 

capacitação de oócitos bovinos. Além disso, a relatos da importância do 

citoesqueleto no processo de esteroidogénese em resposta a gonadotrofinas, 

uma vez que, o citoesqueleto influencia a morfologia e organização celular, 

controlando assim a síntese e secreção de esteroides (AMSTERDAM et al., 

1987; BEN-ZE'EV et al., 1987; ICZKOWSKI; HERTELENDY, 1991; SASSON 

et al., 2004). Deste modo, o efeito da melatonina sobre o citoesquelo pode 

influenciar tanto na capacitação oocitária quanto na esteroidogênese das 

células do cumulus 

A degradação de proteínas, por sua vez, mediada pela via ubiquitina–

proteassoma (UPP) desempenha um importante papel na progressão do ciclo 

celular eucarionte, bem como, no metabolismo energético, metabolismo 

oxidativo, modulação de receptores e controle de fatores de transcrição (HOU 

et al., 2004). Trabalhos recentes sugerem que a melatonina regula genes 

relacionados ao UPP, tanto aumentando (KOYAMA et al., 2012; 2014), quanto 

reduzindo a expressão gênica (VRIEND; REITER, 2014). Nossos achados 

corroboram com essas observações uma vez que a melatonina aumentou a 

expressão do gene TRIM9, cujo produto é uma ubiquitina ligase (E3), e reduziu 

a expressão do gene ANKRD9, pertencente à família Ankyrin Repeat Domain, 

que possui afinidade pela ubiquitina e possivelmente aumenta a eficiência no 

processo de proteólise (BEENDERS et al., 2007; LICCHESI et al., 2011). 

Em células do cumulus, a proteólise é essencial para a formação da matriz 

extracelular (ECM) e expansão de células do cumulus (YI et al., 2008; 
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NAGYOVA et al. 2012). De acordo com Tajima et al., (2001) e Nagyova et al. 

(2012), a inibição da via da UPP modula a atividade da proteína 

esteroidogênica StAR, aumenta a síntese e secreção de progesterona, bem 

como a expressão de componentes relacionados com a expansão do cumulus, 

em oócitos de ratos, humanos e suínos maturados in vitro. 

A atividade proteossômica pode também ser essencial para o controle de 

qualidade durante a síntese e secreção das glicoproteínas da ECM em células 

do cumulus. De acordo com Yi et al. (2008), a utilização de inibidor da via UPP 

resulta em proteínas da ECM deformadas, o que provavelmente interfere na 

secreção de ácido hialurônico, responsável pela expansão das células do 

cumulus. Além disso, de acordo com Huo et al. (2004), o complexo UPP 

desempenha um papel importante na retomada da meiose oocitária, formação 

do fuso meiótico, emissão corpúsculo polar e na formação de prónucleos, 

provavelmente através da degradação da ciclina B1 e fosforilação da 

MAPK/p90rsk. 

As moléculas de adesão celular desempenham um papel fundamental na 

inter-comunicação celular, uma vez que são responsáveis por gerar e manter 

as junções celulares (LU et al., 2003). No presente estudo a melatonina 

estimulou genes associados a adesão celular (FBLIM1, ZNF606, NCAM1, DSP, 

FNBP1L, TES, DSG2 e BTG2), transporte intra/extracelular (SLC6A15 e 

SLC38A1) e componentes celulares (TMEM86A, LAMB1, JUP e DSG2). Por 

outro lado, a melatonina reduziu a expressão dos genes AQP9 e SIDT2, cuja 

função principal é o transporte transmembrana (Qu et al., 2010). Embora as 

funções desses genes ainda não estejam totalmente claras, nossos resultados 

mostram, pela primeira vez, a importância da melatonina no processo de 

intercomunicação celular. 

As células do cumulus tem papel claramente estabelecido no suporte do 

crescimento do oócito (BROWER; SCHULTZ, 1982), regulando a progressão 

da meiose (EPPIG, 1991), modulando a atividade de transcrição global no 

genoma oocitário (DE LA FUENTE; EPPIG 2001), e a transferência de RNA 

para o oócito (MACAULAY et al., 2014). A partir dos resultados encontrados no 

presente estudo e considerando que a aquisição da competência oocitária 

exige um microambiente único gerado pela regulação bidirecional entre o 

gameta e células somáticas circundantes (MATZUK et al., 2002), a 
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suplementação com melatonina pode influenciar na intercomunicação 

oócito/células do cumulus, e consequentemente no desenvolvimento oocitário. 

Em adição, a melatonina estimulou cinco fatores de transcrição (SOX4, 

AFF2, RCOR2, TRIM24 e ELK3), o que pode potencializar a resposta celular a 

estímulos exógenos (HUNT; CLARKE, 1999; MCGRAW et al., 2007). Os 

fatores de transcrição são proteínas que se ligam ao DNA de células 

eucarióticas para permitir que haja uma ligação entre a enzima RNA-polimerase 

e o DNA (EGLI et al., 2008). Em células do cumulus, assim como em outros 

tipos celulares, a alteração na expressão de fatores de transcrição causada 

pela melatonina pode contribuir para os diferentes perfis de expressão gênica. 

No presente estudo observou-se que a melatonina aumentou a 

expressão de seis genes (PRKG2, PIP4K2A, WEE1, LPPR3, ABCA1 e PDK4) 

cujos produtos interferem na síntese e funcionalidade de ATP e GTP. As 

células do cumulus são responsáveis por fornecer ATP para o oócito 

(CHAPPEL, 2013). Recentemente, de acordo com Hsu et al. (2015) e Dumesic 

et al. (2016), a produção de ATP em células do cumulus influencia 

positivamente o número de oócitos maduros. Assim, o aumento na expressão 

de genes associados à produção de ATP em células do cumulus, sugere que 

a melatonina interfere nas vias metabólicas do CCOs, e consequentemente 

na homeostase oocitária (SUTTON et al., 2003, VAN BLERKOM, 2008). Além 

disso, a melatonina reduz a expressão do gene AGRP, que está ligado ao 

metabolismo lipídico e à produção de espécies reativas (BRANNIAN et al., 

1997); essa redução pode ser benéfica à viabilidade celular uma vez que pode 

resultar em redução dos níveis intracelulares de ROS. 

A glicogênese e a glicólise são mecanismos antagônicos e 

complementares, essenciais para o funcionamento celular. A melatonina 

regulou a expressão de seis genes relacionados ao equilíbrio 

glicólise/glicogênese (GNPTAB, PFKFB3, KLHL24, ENO2, PFKFB4 e UGDH), 

o que pode garantir a reserva energética necessária para manutenção do 

metabolismo celular. Os genes PFKFB3, KLHL24 e ENO2 têm como produtos, 

as enzimas responsáveis por manter esse equilíbrio (MA et al., 2013). Em 

células do cumulus a UDP-N-acetilglicosamina, produto da cascata da glicose 

sob ação dos genes GNPTAB, PFKFB3 e PFKFB4 (TAMMI et al., 2011; 

CHESNEY et al., 2014) é convertida em ácido hialurônico por meio das enzimas 
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UDP-glicose 6-desidrogenase (UG6D) e ácido hialurônico sintase (HAS2) 

(SUTTON-MCDOWALL et al., 2010). Além disso, a enzima UG6D é produto do 

gene UGDH, demonstrando assim a influência da melatonina durante todo o 

processo energético e de expansão das células do cumulus (TAMMI et al., 

2011). 

O potencial antioxidante da melatonina é devido a capacidade de 

neutralizar de forma direta e indireta as espécies reativas, assim como regular 

de forma indireta o metabolismo oxidativo. No presente estudo, a melatonina: 

i) aumentou a expressão dos genes SLC6A15, PFKFB3 e PDK4. SLC6A15 e 

PFKFB3, que apresentam características antioxidantes (SEO; LI, 2014), e ii) 

aumentou a expressão de PDK4, que pode previnir a peroxidação lipídica 

(ZHANG et al., 2014). Além disso, a melatonina reduziu a ação dos genes 

oxidantes FMO1, WNT5A, AGRP e CYB5A. O gene FMO1 está envolvido no 

metabolismo oxidativo dependente de NADPH, promovendo aumento na 

produção de ROS (CHEN; UMEDA, 2015). O gene WNT5A está envolvido no 

aumento da resposta inflamatória e do estresse oxidativo (ZHAO et al., 2015). 

O gene AGRP promove acúmulo de lipídeos, favorecendo a peroxidação 

lipídica (BRANNIAN et al., 1997). O gene CYB5A age no metabolismo de 

ácidos graxos, favorecendo a formação de espécies reativas (BAYNE et al., 

2013).  

De acordo com Tamura et al. (2012), o equilíbrio entre as ROS e os 

antioxidantes, parece ser essencial para a manutenção do oócito e das células 

do cumulus/ granulosa. Deste modo, considerando a intercomunicação entre 

as células do cumulus e o oócito, é plausível admitir que o potencial 

antioxidante da melatonina nas células do cumulus pode favorecer a aquisição 

da competência oocitária. Entretanto, o potencial antioxidante da melatonina 

favoreceria especialmente a viabilidade celular evitando assim os danos 

causados pelas espécies reativas tanto nas células do cumulus quanto no 

oócito. 

Estudos prévios relatam a capacidade da melatonina em reduzir a 

expressão de genes pró-apoptóticos (BAX e caspase-3) e aumentar a 

expressão do gene anti-apoptótico (Bcl-2), acompanhado por um aumento de 

níveis intracelulares de glutationa e redução na produção das ROS (REITER et 

al., 2009; GAO et al., 2012; MOHSENI et al., 2012). No presente estudo foi 
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verificado que a melatonina estimula expressão dos genes anti-apoptóticos 

KLF4, RSPO2, FHL2 e BTG2 em acordo com os estudos de Cao et al. (2012); 

Li et al. (2009) e Labalette et al. (2008). De acordo com Alisch et al. (2003) a 

taxa de apoptose em células de cumulus pode ser considerada como um 

indicador da qualidade oocitária, sendo que uma baixa taxa de apoptose em 

células cumulus está correlacionada diretamente com a aquisição da 

competência oocitária e embriões de boa qualidade. Considerando a 

característica anti-apoptótica da melatonina, o aumento da expressão do gene 

pró-apoptótico MAP4K4 provavelmente está associado a homeostase celular. 

De acordo com Kimball et al. (2008), a produção de espécies reativas pelo 

MAP4K4 seria degradada por meio dos outros mecanismos de defesa 

antioxidante da melatonina. Entretanto, serão necessários maiores estudos 

para verificar o mecanismo pelo qual a melatonina se torna um agente 

antiapoptótico em células normais e pró-apoptóticos em células cancerígenas 

(MIN et al., 2012; SÁNCHEZ-HIDALGO et al., 2012). 

Deste modo, o presente estudo é o primeiro a relatar o efeito da 

melatonina sobre a expressão de genes associados a diversos processos 

biológicos (Figura 16) em células do cumulus suínas maturadas in vitro. Por 

outo lado, aponta a necessidade de aprofundamento dos conhecimentos 

referentes aos mecanismos de ação dessa indolamina. 

 

Figura 16. – Mecanismos de ação indireta da melatonina sobre a expressão gênica no 
complexo cumulus-oócito 
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Resumo 

 

O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da melatonina sobre os genes 

associados à viabilidade oocitária e ao subsequente desenvolvimento 

embrionário por meio da análise do perfil de trascriptomas de células do 

cumulus suínas, via RNA-Seq. Células do cumulus oriundas de 240  complexos 

cumulus-oócitos (CCOs) suínos maturadas in vitro com ou sem 10-9 M de 

melatonina, foram armazenadas a -80°C até serem submetidas à extração de 

RNA. O preparo das bibliotecas foi realizado conforme o protocolo TruSeq 

RNA, o mapeamento das amostras foi feito contra o genoma de Sus scrofa e 

posteriormente os arquivos de mapeamento foram analisados. Após obtenção 

das contagens, nos grupos com ou sem melatonina, os dados foram 

submetidos à análise de expressão diferencial. A adição da melatonina ao meio 

de maturação influenciou na expressão de 59 genes (adjusted P-value <0.05; 

fold change >2) associados a nove funções biológicas (expansão do cumulus, 

comunicação entre células do CCOs, maturação nuclear, maturação 

citoplasmática, reparo e integridade do DNA, viabilidade oocitária, 

esteroidogênese, fertilização e embriogênese). A melatonina aumentou a 

expressão de genes associados à maturação nuclear (FHL2, EPHB4, CCNG2, 

RAB39B, FBLIM1, KIF13B, ACVR1, CLK1 e OSGIN2) e maturação 

citoplasmática (RND1, FNBP1L, TES, FRMD4A, TUBB3, KIF13B e MYO1B). A 

melatonina também aumentou a expressão dos genes APFL, SOX4 e RCOR2, 

associados ao reparo ou remodelamento de DNA através de mecanismos 

epigenéticos. Além disso, a melatonina aumentou a expressão de genes 

associados à fertilização, embriogênese e organogênese (ZNF606, NCAM1, 

DSP, TES, LAMB1, KLF4, NCAM1 e GATA-3). Conclui-se que a 

suplementação do meio de maturação com melatonina resulta em aumento do 

transcriptoma de um número expressivo de genes associados à aquisição da 

competência oócitária bem como da viabilidade embrionária e do subsequente 

desenvolvimento embrionário. 

 

Palavras-chave: reprodução, ovário, células germinativas, transcriptoma. 
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5.1. INTRODUÇÃO 

 

A comunicação bidirecional entre o oócito e as células do cumulus (CC) é 

crucial para o desenvolvimento do folículo ovariano e está intimamente ligada 

com à viabilidade oocitária (ZHOU et al., 2016). A inter-relação de dois tipos 

celulares requer uma coordenação precisa, regulada por meio de mecanismos 

parácrinos de sinalização durante a foliculogênese (FENG et al., 2013; 

SANTIQUET et al., 2012). As células do cumulus, por meio das junções 

comunicativas, transferem pequenos metabólitos (VAN SOOM et al., 2002), 

fatores parácrinos (HUSSEIN et al., 2006) e até mesmo RNAm (MACAULAY et 

al., 2014) para o oócito.  

As biotécnicas artificiais da reprodução, em especial, a maturação in vitro 

de oócitos, possibilita investigação dos fatores e mecanismos envolvidos na 

aquisição da competência oocitária. Entretanto, as células germinativas, em 

microambiente in vitro, sofrem com os danos causados pelo extresse oxidativo 

(SOMFAI et al., 2007; ALI et al., 2003), o que resulta em baixa viabilidade 

oocitária e, consequentemente, baixas taxas de desenvolvimento embrionário 

(KHALIL et al., 2013). 

Estudos têm demonstrado a habilidade da melatonina de aumentar a 

viabilidade oocitária e combater os radicais livres (CHOI et al., 2008; KANG et 

al., 2009; SHI et al., 2009, NAKANO et al., 2012; VARGAS et al., 2011; WANG 

et al., 2013). Esta indolamina protege o DNA nuclear e mitocondrial, além de 

ácidos graxos e proteínas dos danos induzidos por radicais livres (REITER et 

al., 2000); e indiretamente, mostra-se capaz de regular a expressão de genes 

associados à esteroidogênese (CYP11A, CYP17 e StAR) (ADRIAENS et al., 

2006; Wu et al., 2001). Por outro lado, os mecanismos e as vias, pelas quais 

essa indolamina age ainda permanecem pouco conhecidos. 

Desta forma, o objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da melatonina 

sobre os genes associados à viabilidade oocitária e ao desenvolvimento 

embrionário subsequente por meio da análise do perfil de trascriptomas de 

células do cumulus oriundas de complexos cumulus-oócitos (CCOs) suínos 

maturados in vitro via RNA-Seq. 
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5.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.2.1. Local do experimento 

 

A coleta das amostras e extração do RNA foram realizadas nos 

Laboratórios de Reprodução Animal e Genética da EMBRAPA Suínos e Aves, 

Unidade de Concórdia – Santa Catarina e o preparo das bibliotecas e 

sequenciamento dos transcritos foram realizados no Laboratório de 

Biotecnologia Animal - LZT da ESALQ/USP, Piracicaba - São Paulo. 

 

5.2.2. Obtenção e seleção dos complexos cumulus-oócitos 

 

Foram utilizados complexos cumulus-oócitos (CCOs) oriundos de ovários 

suínos coletados post-mortem em abatedouros comerciais. Os ovários foram 

acondicionados em garrafas térmicas, mantidos a temperatura de 30-33ºC e 

transportados para o laboratório. Antes da aspiração, os ovários foram lavados 

com solução salina a temperatura de 33ºC. O líquido de folículos de 3 a 8 mm 

foi aspirado com seringa descartável, com agulha 20G e depositado em tubos 

cônicos de 50 mL mantidos em banho-maria a 33ºC. Terminada a aspiração, 

os tubos foram mantidos em repouso por 15 minutos para a sedimentação. Os 

complexos CCOs foram localizados e depositados em meio de lavagem 

[TCM199 com Hepes Sódico (10mM), Hepes Ácido (10mM), bicarbonato de 

sódio (250mM), PVA (0,1µL/ml), piruvato de sódio (2,2 µg/ml), amicacina (16,67 

µg/µl)]. 

 

5.2.4. Maturação in vitro 

 

Os CCOs selecionados foram lavados uma vez em meio de lavagem 

(Tabela 4). Posteriormente, foram distribuídos aleatoriamente, de acordo com 

os tratamentos: 

 Grupo PVA: os oócitos foram lavados em meio de maturação TCM199 

suplementado com 0,1% de PVA (Tabela 5). Em seguida, grupos de 20 

a 25 oócitos foram transferidos para microgotas de 100µL de meio de 
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maturação sob óleo mineral em placa de Petri de 35mm. Os oócitos 

foram maturados em estufa úmida a 38,5°C em atmosfera contendo 

baixa tensão de oxigênio (5% de O2, 5% de CO2 e 90% de N2). 

 Grupo PVA + MEL: os oócitos foram lavados em meio de maturação 

TCM199 suplementado com 0,1% de PVA (Tabela 5), acrescido com 10-

9 M de melatonina. Em seguida, grupos de 20 a 25 oócitos foram 

transferidos para microgotas de 100µL de meio de maturação sob óleo 

mineral em placa de Petri de 35mm. Os oócitos foram maturados em 

estufa úmida a 38,5°C em atmosfera contendo baixa tensão de oxigênio 

(5% de O2, 5% de CO2 e 90% de N2). 

Depois de decorridas 22 horas de maturação, os oócitos foram 

transferidos para microgotas dos respectivas atmosferas e meios de maturação 

sem hormônios, com ou sem adição de 10-9 M de melatonina, de acordo com o 

tratamento, nos quais permaneceram por mais 22 horas. 

 

5.2.5. Extração de RNA e sequenciamento 

 

Para verificar a ação da melatonina por RNA-seq foram coletadas células 

do cumulus oriundas de 240 CCOs suínos divididas em dois tratamentos (com 

e sem melatonina), em três repetições. Os oócitos e as células do cumulus 

foram separados por meio de sucessivas pipetagens em meio de lavagem. As 

células do cumulus foram lavadas três vezes em meio de lavagem, transferidas 

para criotubos e mergulhadas no nitrogênio líquido. Todas as amostras foram 

armazenadas a -80°C até serem submetidas à extração de RNA com o Kit RNA 

PicoPure®. O RNA extraído foi depois armazenado à -80°C até o momento do 

transporte em gelo seco para o sequenciamento. Para a técnica de 

sequenciamento, o RNA foi quantificado utilizando o fluorímetro Qubit® seguido 

de uma avaliação qualitativa utilizando o BioAnalizer®. Após o preparo das 

bibliotecas foi feita uma análise de integridade utilizando o BioAnalizer®, e 

tiveram sua diluição ajustada, utilizando PCR de tempo real, e foram colocadas 

no sequenciador. 

 

5.2.6. Análise dos dados 
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Pré-processamento e montagem 

 

A etapa de obtenção dos dados brutos obtidos após o sequenciamento foi 

feita pelo software CASAVA 1.8.2, Illumina, por meio do qual o base call dos 

dados brutos foi transformado em reads no formato fastq acompanhados dos 

scores de qualidade phred. Os reads foram visualizados utilizando o programa 

FastQC v-0.11.3 (www.bioinformatics.bbsrc.ac.uk/ projects/). 

A filtragem dos reads de baixa qualidade, sequências de adaptadores e 

vetores foi realizada pelo programa Seqyclean 

(https://bitbucket.org/izhbannikov/seqyclean), utilizando como cutoff bases com 

qualidade inferior a 26QScore. A base de dados de contaminantes usada foi a 

Univec (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/vecscreen/univec.html). Após filtragem, 

reads com comprimento inferior a 65pb foram removidos. 

 

Mapeamento 

 

O mapeamento das amostras foi feito contra o genoma de Sus scrofa 

(Sscrofa10.2 -Ensembl), utilizando o programa TopHat v-2.1.0 (TRAPNELL et 

al 2009). A qualidade do mapeamento foi analisada para cada amostra 

utilizando o pacote Samtools v.1.2 (ferramenta flagstat, LI et al., 2009). Os 

arquivos de mapeamento foram analisados pelo script do HTSeq-count v.0.6.1 

(http://wwwhuber.embl.de/users/anders/htseq/doc/index.html) para extração de 

contagens brutas dos reads por gene. 

 

Análise de expressão 

 

Após obtenção das contagens, os grupos foram analisados usando o 

script dentro do programa DESeq2 (LOVE et al., 2014), um pacote do 

R/Bioconductor (GENTLEMAN et al., 2004). Por meio do programa DESeq2, 

os dados foram normalizados pelo tamanho das bibliotecas. Foram utilizados 

como background os genes que passaram pela filtragem do baseMean>5, 

resultando em 13.298 genes do total de 25.322 genes anotados. Em seguida, 

as contagens normalizadas dos genes que passaram na filtragem foram 
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analisadas de acordo com um modelo de binomial negativo para obtenção do 

log2foldchange. Sobre o teste foi aplicada a correção de FDR- Benjamini-

Hochberg (BENJAMINI; HOCHBERG, 1995) para múltiplos testes a fim de 

evitar os erros tipo I, ou seja, os falsos positivos.  

Para o pacote edgeR – Empirical analysis of digital gene expression data 

in R (ROBINSON et al., 2010), os dados de cada grupo foram normalizados 

utilizando TMM (ROBINSON; OSHLACK, 2010) usando a função 

calcNormFactors. Para evitar artefatos com genes de baixa contagem, após a 

normalização apenas foram usados os genes com CPM (counts-per-million) > 

1 para metade das amostras. A análise de expressão diferencial foi realizada 

usando a função negativa binomial, assim como foi aplicada a correção de 

Benjamini-Hochberg (BENJAMINI; HOCHBERG, 1995) para múltiplos testes a 

fim de evitar falsos positivos. Após a análise de expressão diferencial os genes 

foram classificados de acordo com sua função. O reconhecimento da função 

do transcrito foi realizado utilizando o respectivo gene ortólogo. 

 

5.3. RESULTADOS 

 

Do total de 25.322 genes anotados, 13.298 passaram pela filtragem do 

baseMean>5 (background) e 11.282 apresentaram CPM >1 para metade das 

amostras. Na análise de expressão diferencial foram identificados 80 genes que 

tiveram sua expressão influenciada pela adição da melatonina ao meio de 

maturação (adjusted P-value <0.05; fold change >2). Destes genes, 76 foram 

associados à viabilidade oocitária e ao desenvolvimento embrionário. A análise 

do perfil de transcriptomas demonstrou diferença individual e entre tratamentos 

na expressão dos genes (Figura 17)..  

A melatonina influenciou principalmente os genes relacionados à 

maturação nuclear (19%), comunicação entre células do CCOs (14%), 

expansão do cumulus (14%) e embriogênese (14%). Os genes associados às 

demais funções (fertilização, maturação citoplasmática, viabilidade oocitária, 

esteroidogênese, reparo e integridade do DNA, epigenética e corpo lúteo) 

também foram influenciados, porém em menor número (Figura 18).  
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Figura 17. A) Heat-map, (B) Heatmap-distance do perfil de transcriptomas de células do 

cumulus oriundas de CCOs suínos maturadas in vitro em meio acrescido ou não de 

melatonina, determinados por RNA-Seq.  

 

 

 

Figura 18. Perfil de transcriptomas de células do cumulus, oriundas de CCOs suínos 
maturadas in vitro em meio acrescido de melatonina, com as funções biológicas associadas 
à viabilidade oocitária e desenvolvimento embrionário. 

 

A partir da análise do perfil de transcriptomas relacionados à viabilidade 

oocitária e desenvolvimento embrionário, verificou-se que a adição da 
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melatonina resultou em aumento na expressão de 68 genes associados a 11 

funções biológicas: comunicação entre células do CCOs, expansão do 

cumulus, maturação nuclear, maturação citoplasmática, viabilidade oocitária, 

reparo e integridade do DNA, epigenética, esteroidogênese, fertilização, corpo 

lúteo e embriogênese. Os genes associados à maturação oócitária, fertilização 

e embriogênese foram os mais afetados (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Genes associados à viabilidade oocitária e desenvolvimento embrionário que 
tiveram a expressão aumentada com a suplementação da melatonina ao meio de maturação 
em células do cumulus oriundas de CCOs suínos maturadas in vitro. 

FUNÇÃO 
N° DE 

GENES 
SÍMBOLO DO GENEa 

Maturação nuclear 11 

FBLIM1, EPHB4, FHL2, CCNG2, KIF13B, 

WEE1, ACVR1, CLK1, OSGIN2, RAB39B, 

BTG2 

Comunicação CCOs 10 
FBLIM1, ZNF606, NCAM1, DSP, FNBP1L, 

TES, DSG2, BTG2, SLC38A1, SLC6A15 

Embriogênese 10 
LAMB1, KLF4, NCAM1, GATA-3, JAG1, 

RSPO2, TRIM24, TANC2, RAB39B, PCSK6 

Expansão do CCOs 9 
GNPTAB, PFKFB3, KLHL24, ENO2, 

PFKFB4, IL10RA, TLR3, PEAK1, TBX2 

Fertilização 9 
FBLIM1, ZNF606, NCAM1, DSP, FNBP1L, 

TES, DSG2, BTG2, RND1 

Maturação 

citoplasmática 
7 

RND1, FNBP1L, TES, FRMD4A, TUBB3, 

KIF13B, MYO1B 

Viabilidade oocitária 4 FHL2, HES1, BTG2, BTBD11 

Reparo/ Integridade 

DNA 
3 SOX4, APLF, FAM171B 

Esteroidogênese 3 RASSF8, PRKG2, ABCA1 

Corpo Lúteo 1 MXI1 

Epigenética 1 RCOR2 

aSímbolo do gene ortólogo humano. 

 

Por outro lado, a suplementação do meio de maturação com melatonina 

inibiu a expressão de oito genes associados a quatro processos biológicos: 

expansão do cumulus, maturação nuclear, maturação citoplasmática e 

esteroidogênese (Tabela 11). A melatonina inibiu a expressão principalmente 

de genes relacionados à maturação nuclear. Quando comparado o número de 
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genes cuja expressão aumentou versus aqueles que tiveram a expressão 

reduzida, é possível verificar que a melatonina não reduziu a expressão de 

nenhum gene associado à viabilidade celular, comunicação entre células do 

CCOs, integridade e reparo do DNA, fertilização ou embriogênese (Figura 19). 

 

Tabela 11. Genes associados à viabilidade oocitária e desenvolvimento embrionário que 
tiveram a expressão reduzida com a suplementação da melatonina ao meio de maturação em 
células do cumulus oriundas de CCOs suínos maturadas in vitro. 

FUNÇÃO N° DE GENES SÍMBOLO DO GENEa 

Maturação nuclear 4 MOK, PENK, NCKAP1L, CRELD2 

Maturação 

citopaslmática 
2 TUBA1B, MAP1A 

Expansão do COCs  1 UGDH 

Esteroidogenese 1 StAR 

aSímbolo do gene ortólogo humano.   

 

 

Figura 19. Quantidade de genes com expressão aumentada (vermelho) ou reduzida (verde) 

pela melatonina, verificada por meio do perfil de transcriptomas de células do cumulus 

oriundas de CCOs suínos maturadas in vitro 

 

Em relação à maturação oocitária, a suplementação do meio de 

maturação com melatonina influenciou a expressão de genes associados à 

maturação nuclear por meio do aumento (i.e., FHL2, EPHB4, CCNG2, RAB39B, 

FBLIM1, KIF13B, ACVR1 e WEE1) e redução (MOK, PENK, NCKAP1L e 
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CRELD2). Do mesmo modo, a melatonina influenciou genes relacionados à 

maturação citoplasmática aumentando (i.e., RND1, TUBB3, KIF13B e MYO1B) 

e reduzindo (TUBA1B e MAP1A) a expressão de gênica. Em adição, a 

presença da melatonina aumentou na expressão de genes associados ao 

reparo do DNA e RNA, interação proteína/proteína e proteína/DNA (SOX4, 

APLF e FAM171B), bem como de mecanismos epigenéticos (RCOR2). 

A suplmentaçao com melatonina aumentou a expressão de genes 

associados à esteroidogênese como RASSF8, PRKG2 e ABCA1 reduziu a 

expressão do gene que codifica a proteína reguladora esteroidogênica aguda 

(StAR), responsável pelo transporte de colesterol pela a membrana interna da 

mitocôndria. Do mesmo modo, a melatonina influenciou genes envolvidos na 

expansão do cumulus e sua comunicação intercelular por meio dos genes 

associados à produção de ácido hialurônico (expansão; TBX2, GNPTAB, 

PEAK1 e TLR3) e transporte e adesão celular (comunicação intercelular; 

FBLIM1, NCAM1, DSP, DSG2 e BTG2). 

Além disso, as células do cumulus maturadas em meio contento 

melatonina, mostraram um aumento na expressão de genes associados à 

embriogênese pré- e pós-implantacional, placentação e organogênese 

(LAMB1, KLF4, NCAM1, GATA-3, JAG1, RSPO2, TRIM24, TANC2, RAB39B, 

PCSK6). 

 

5.4. DISCUSSÃO 

 

A melatonina tem sido descrita em diferentes estudos, e em diferentes 

espécies, como benéfica na suplementação do meio de maturação de in vitro 

(RODRIGUEZ- OSORIO et al., 2007; CHOI et al., 2008; KANG et al., 2009; SHI 

et al., 2009; MANJUNATHA et al., 2009; CASÃO et al., 2010; EL-RAEY et al., 

2011). No entanto, nosso estudo é o primeiro a fazer uma abordagem mais 

ampla da ação da melatonina sobre a expressão gênica de células do cumulus. 

O sequenciamento do trascriptoma das células do cumulus gerou uma 

biblioteca de genes regulados pela melatonina durante a MIV, contribuindo 

assim com novas informações sobre como que essa indolamina poderia agir 

indiretamente sobre a maturação e viabilidade oocitária, por meio de ações 

sobre as células do cumulus. Nosso estudo corrobora os relatos de que a 
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suplementação do meio de maturação com melatonina estimula a maturação 

nuclear (CHOI et al., 2008; KANG et al., 2009; SHI et al., 2009). No presente 

estudo observou-se que a melatonina estimulou nas células do cumulus a 

expressão de 18 genes associados à maturação oocitária.  

Notoriamente, as células do cumulus são fundamentais para a aquisição 

da competência oócitária (ZHOU et al., 2016). É sabido que as células do 

cumulus têm a habilidade de transferir pequenos metabólitos (VAN SOOM et 

al., 2002), fatores parácrinos (HUSSEIN et al., 2006) e até mesmo RNAm 

(MACAULAY et al., 2014) para o oócito. Nossos resultados corroboram com Su 

et al. (2002), que sugerem a habilidade das células do cumulus em influenciar 

o ciclo celular do oócito. Com base nisso, podemos inferir que a adição 

melatonina aumenta a expressão de genes associados à maturação nuclear 

nas células do cumulus, o que pode vir a influenciar na progressão meiótica do 

oócito. 

Conforme descrito no capítulo anterior, os genes FHL2, EPHB4, CCNG2, 

RAB39B, FBLIM1 e KIF13B, são fundamentais para a proliferação celular 

(LABALETTE et al., 2008; MILLER et al., 1998). O aumento na expressão 

desses genes é essencial para a expansão do cumulus e possivelmente para 

a retomada meiótica em oócitos, uma vez que os genes FHL2 e EPHB4 

estimulam a divisão celular e os genes RAB39B, FBLIM1 e KIF13B são 

responsáveis pela formação do fuso mitótico, da carioteca e da movimentação 

dos centríolos (TORRES et al., 2011). Embora os genes CLK1 e OSGIN2 sejam 

classificados como reguladores do ciclo celular (RODRIGUEZ et al., 2009; 

CARLETTI; CHRISTENSON, 2009), o mecanismo de ação bem como a 

importância no processo reprodutivo ainda permanece desconhecido. 

Outra forma pela qual a melatonina estimularia a progressão meiótica de 

oócitos, seria pelo aumento da expressão de receptores de ativina nas células 

do cumulus. De acordo com Sidis et al. (1998), as células do cumulus são a 

fonte primária de ativina para o oócito, uma vez que oócitos não sintetizam ou 

secretam ativina. Nosso estudo mostrou, pela primeira vez, que a melatonina 

aumentou a expressão do receptor de ativina tipo 1 (ACVR1). A ativina tem um 

papel autócrino/parácrino no ambiente intraovariano, capaz de modular 

simultaneamente a esteroidogênese e dinâmica folicular ovariana (LUISI et al., 

2003). De acordo com Alan et al. (1998) e Silva e Knight (1998), a ativina 
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estimula a maturação nuclear em oócitos maturados in vitro, na espécie murina 

e bovina, respectivamente. 

A melatonina estimulou os genes BTG2 e WEE1 que impedem a transição 

da fase G1/S e G2/M, respectivamente (LI et al., 2009; SOLC et al., 2010) e 

são essenciais para o ciclo celular. De acordo com Li et al. (2009), o aumento 

na expressão dos genes da família BTG2 resulta em uma resposta 

antiapoptótica por meio da interrupção do ciclo celular. Conforme descrito no 

capítulo anterior, a taxa de apoptose em células de cumulus pode ser utilizada 

como indicador da qualidade oocitária (ALISCH et al., 2003). Deste modo a 

suplementação do meio de maturação com melatonina poderia resultar em 

maior número de células do cumulus saudáveis, bem como em maior qualidade 

oocitária. 

Além disso, a melatonina estimulou a expressão do gene BTBD11, gene 

responsivo ao ácido retinóico (RA) (MOHAN et al., 2003). Embora os RAs 

sejam essenciais para a esteroidogênese ovariana, maturação oocitária e 

embriogênese inicial (MEMILI et al., 2007), ainda não se sabe o mecanismo 

exato pelo qual o BTBD11 age no sistema reprodutivo.  

Previamente, Kang et al. (2009) e El-Raey et al. (2011) relataram a 

influência positiva da suplementação do meio de maturação com melatonina 

sobre a maturação citoplasmática, e sugeriram que a melatonina influenciaria 

na atividade metabólica e reorganização mitocondrial de oócitos. Nossos 

achados mostraram que a melatonina estimula a expressão de genes 

associados à organização do citoesqueleto (RND1, FNBP1L, TES, FRMD4A) e 

dinâmica dos microtúbulos (TUBB3, KIF13B, MYO1B), ao mesmo tempo em 

que reduz a expressão dos genes TUBA1B e MAP1A, ambos associados à 

dinâmica de microtúbulos. Além disso, a melatonina reduz a expressão dos 

genes MOK, PENK, NCKAP1L e CRELD2 associados à maturação nuclear. 

Deste modo, os nossos resultados sugerem que a melatonina regula o ciclo 

celular das células do cumulus, e provavelmente a maturação oocitária por 

meio de mecanismos antagônicos. 

Sliwinski et al. (2007) sugeriram que a melatonina seria capaz de reparar 

o DNA danificado. Nossos resultados sugerem que a melatonina repara danos 

no DNA e RNA, por meio do aumento na expressão do gene Apraxin (APLF). 

De acordo com Tumbale et al. (2014), o APLF codifica a enzima apraxin 
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deadenilase que repara DNA e RNA adenilado, mantendo a integridade do 

genoma e consequentemente a sobrevivência celular. Além disso, nosso 

estudo mostrou que a melatonina aumenta na expressão do gene SOX4, o que 

possivelmente estimula a transativação do DNA, fundamental na embriogênese 

inicial. O SOX4, assim como outros membros da família SOX, tem como 

habilidade promover a transativação, facilitando assim a interação 

proteína/proteína e proteína/DNA (HUNT; CLARKE, 1999), essencial para a 

comunicação com o aparato de tradução ou síntese de proteínas.  

Nosso estudo é o primeiro a relatar que a suplementação com melatonina 

aumenta a expressão do gene RCOR2 (REST corepressors 2), cuja função 

está associada a mecanismos de ação epigenéticos. Nossos resultados 

corroboram com os estudos de Korkmaz e Reiter (2008) e Korkmaz et al. 

(2012), que sugeriram que a melatonina desencadearia um de sistema de 

herança epigenética, através de mudanças na superestrutura do DNA. O gene 

RCOR2 pertence à família CoREST (BALLAS; MANDEL 2005; MCGRAW et 

al., 2007), e possui a habilidade de formar imunocomplexos com as enzimas 

modificadoras de histonas HDAC1, HDAC2 (HUMPHREY et al., 2001, YOU et 

al., 2001), EHMT2 e LSD1 (SHI et al., 2003; 2004). As funções de REST e 

CoREST incluem a metilação e demetilação de histonas, reposicionamento do 

nucleossomo e remodelamento global da cromatina, por meio da modulação 

do sinal de diversas vias, fatores de transcrição e epigenéticos (LUNYAK et al., 

2002; ABRAJANO et al., 2009). Sendo assim, a melatonina pode ser 

responsável por modificações epigenéticas em células do cumulus e oócitos, 

uma vez que Macaulay et al. (2014) descreveram o transporte de RNAm por 

meio das junções comunicantes. 

Nossos dados revelam que a suplementação com melatonina aumenta a 

expressão de genes associados à síntese de ácido hialurônico (TBX2 e 

GNPTAB). De acordo com Jiang et al. (2011), o gene TBX2 induz a expressão 

de HAS2 e TGFβ. O gene GNPTAB, por sua vez, codifica a enzima de 

membrana N-acetylglucosamine-1-phosphotransferase (GlcNAc1P), um 

precursor da via bioquímica intracelular do ácido hialurônico (WEIGEL; 

DEANGELIS, 2007). Curiosamente, a melatonina reduz a expressão do gene 

UGDH, cuja função principal está associada à produção de ácido hialurônico, 

o que certamente está associado à manutenção da homeostase e viabilidade 



133 

celular. A expansão do cumulus envolve uma grande reestruturação do 

citoesqueleto através do microfilamentos de actina além da indução da síntese 

de ácido hialurônico (HA) da matriz extracleular (NAGYOVA, 2012).  

Além disso, a melatonina possivelmente promove a expansão do cumulus 

por via aumento na expressão dos genes PEAK1 e TLR3. De acordo com An 

et al. (2014), o gene Pseudopodium-enriched atypical kinase 1 (PEAK1), regula 

a movimentação dos microfilamentos de actina e combinado aos genes Fyn, 

Akt e as GTPases Rho, induz a fosforilação da tirosina e desencadeia a 

polimerização da actina. Em células do cumulus, microfilamentos de actina 

desencadeiam uma sequência de eventos que resultam na a expansão do 

cumulus, por meio de modificações no citoesqueleto e do aumento da síntese 

da matriz extracelular (ŠUTOVSKÝ et al., 1993; 1995). Além disso, o gene 

TLR3, que também teve sua expressão aumentada pela melatonina, foi 

associado à expansão do cumulus, na migração dos CCOs pelo oviduto e na 

fertilização subsequente, em estudos utilizando CCOs de camundongos (LIU 

et al., 2009). 

Embora estudos em outros tipos celulares mostrem a propriedade 

antiinflamatória da melatonina relacionada ao aumento da expressão das 

interleucinas 1 e 10 (IL-1 e IL-10) (PICINATO et al., 2008; JAWOREK et al., 

2012), nosso estudo é o pioneiro em identificar o aumento na expressão do 

receptor da IL-10 em células do cumulus. Recentemente King (2013), 

comprovaram que a IL-10 regula a produção de ácido hialurônico em fetos 

humanos. Deste modo, podemos inferir que o aumento de receptores de IL-10 

nas células do cumulus, promovido pela melatonina, poderia prover mais um 

mecanismo para facilitar a expansão do cumulus.  

A suplementação do meio de maturação com melatonina resultou em 

aumento da expressão do gene ABCA1. A proteína transportadora de 

superfície codificada pelo gene ABCA1 (ATP-binding cassette transporter A1) 

é essencial para a esteroidogênese por meio do efluxo de colesterol celular 

(WANG et al, 2000; REMALEY et al, 2001; BRUNHAM et al, 2006; 

DROUINEAUD et al., 2007). As células do cumulus são responsáveis pela 

síntese e transferência do colesterol para o oócito via transportadores de 

membrana ABCA1, ABCG1, ABCG4 (SU et al., 2008). Os oócitos não têm a 

habilidade de acumular colesterol no ambiente intracelular, não possuem 
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receptores ou a capacidade de sintetizar colesterol de novo, então deste modo, 

o colesterol utilizado na biossíntese de esteroides tem como principal origem a 

absorção seletiva pelas células do cumulus (SU et al., 2008; FUJIMOTO et al., 

2010). 

Em nosso estudo, verificamos que a melatonina pode influenciar a 

esteroidogênese por meio do aumento na expressão do gene PRKG2. O gene 

PRKG2 codifica a proteína cinase dependente de GMPc II. De acordo com 

Sriraman et al. (2006), o PRKG2 é induzido seletivamente por mecanismos 

dependentes de LH/hCG e progesterona em células da granulosa e do cumulus 

no processo de ovulação. PRKG2 estimula a expansão do cumulus, 

diferenciação das células da granulosa, bem como o bloqueio da síntese de 

AMPc, de aromatase e inibina e os receptores de LH.  

Para que a síntese de esteroides ocorra é necessária uma combinação 

de diversos fatores, entre eles a síntese de novas proteínas e a fosforilação 

proteica. O gene PRKG2 tem como função a fosforilação da proteína StAR, 

embora não haja aumento na expressão da mesma (GAMBARYAN et al., 

2003). No presente estudo, a suplementação com melatonina reduziu a 

expressão do gene StAR. Wu et al. (2001) mostraram que a melatonina em 

diferentes concentrações suprime a expressão da proteína StAR em células de 

Leydig em ratos. A redução da proteína StAR age possivelmente como um 

controle negativo sobre a super-expressão de outros genes que estimulam a 

síntese de esteroides. 

No presente trabalho a melatonina estimulou oito genes associados à 

adesão celular (FBLIM1, ZNF606, NCAM1, DSP, FNBP1L, TES, DSG2 e 

BTG2), dois genes associados ao transporte intra/extracelular (SLC6A15 e 

SLC38A1), o que provavelmente justifica a sua habilidade em melhorar a 

viabilidade celular e a fertilização. De acordo com Talbot et al. (2003), a adesão 

celular é crucial para comunicação entre as células epiteliais do oviduto e a 

matriz extracelular do CCO, e finalmente para a adesão e fusão entre o oócito 

e o espermatozoide no momento da fecundação.  

A melatonina aumentou a expressão do gene RND1, que atua como 

gatilho molecular desencadeando uma ampla variedade de processos celulares 

fundamentais para células somáticas, incluindo a organização do citoesqueleto 

e a progressão do ciclo celular, sobrevivência, polaridade e migração celular. 
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Em estudos feitos com animais knockout, o desligamento desse gene resulta 

em defeitos de expansão cumulus, falha na extrusão do corpúsculo polar e na 

clivagem embrionária subsequente (ZHANG et al., 2014). Deste modo, 

podemos inferir que a adição melatonina pode influenciar, por meio do gene 

RND1, no processo de fertilização e desenvolvimento embrionário. Além disso, 

a suplementação com melatonina resultou em aumento na expressão dos 

genes LAMB1, KLF4, NCAM1 e GATA-3, os quais são associados à 

diferenciação de células tronco mesenquimais. 

Com base nos dados encontrados de que a suplementação com 

melatonina está relacionada com a competência e viabilidade embrionária 

(Figura 18), comparamos a lista de genes regulados pela melatonina durante a 

MIV com genes previamente considerados como marcadores de qualidade 

embrionária. A partir dessa análise, observamos que muitos dos genes 

regulados neste processo estão de fato relacionados tanto com a qualidade do 

oócito como com o potencial desenvolvimento embrionário subsequente. 

Assim, esta biblioteca de genes poderá ser utilizada para identificar novos 

marcadores nas células do cumulus que são relacionadas com a viabilidade do 

oócito e embrião, ampliando os conhecimentos a respeito dos mecanismos 

pelos quais a melatonina age desde a maturação oocitária até a formação e 

desenvolvimento do embrião. 
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Figura 20. Mecanismos de ação indireta da melatonina sobre a expressão de genes nas 

células do cumulus associados à maturação oocitária e embriogênese. 

 

A partir dos resultados encontrados no presente estudo, pode-se concluir 

que a melatonina influencia a expressão de genes nas células do cumulus 

suínas que são relacionadas à maturação nuclear, maturação citoplasmática, 

expansão do cumulus e viabilidade oocitária via regulação da expressão de 

genes essenciais para a oogênese e foliculogênese. A suplementação do meio 

de maturação com melatonina resulta em aumento do transcriptoma de um 

número expressivo de genes associados à aquisição da competência oócitária 

bem como da viabilidade embrionária e desenvolvimento subsequente. 
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