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RESUMO 
 
 

SCHWARZ, K.L. Atividade do sistema oxido nítrico sintase/oxido nítrico em 
oócitos bovinos 63f. 2007. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga 2007. 

  

  
O óxido nítrico (NO) é um mensageiro químico detectado em vários tipos 

celulares como células endoteliais, neurônios e macrófagos, desempenhando 

também funções variadas como vasodilatação, neurotransmissão e indução de 

morte celular. O NO é gerado pela atividade da enzima óxido nítrico sintase 

(NOS), a qual foi detectada em vários órgãos incluindo o sistema reprodutor. O 

sistema NOS/NO parece desempenhar papel importante na maturação oocitária 

entre outras funções. No entanto, apesar das evidências, há poucos estudos sobre 

o possível papel desse sistema em oócitos da espécie bovina. O presente estudo 

teve por objetivo investigar a importância do sistema NOS/NO na maturação in 

vitro (MIV) de oócitos bovinos. Para isso, foram avaliados os efeitos da inibição da 

NOS durante a MIV na presença de concentrações crescentes do inibidor de NOS 

(L-NAME, 0-1mM) e do aumento do NO durante a MIV na presença de 

concentrações crescentes do doador de NO (SNAP, 0-1mM) sobre a taxa de 

maturação (metáfase II) e formação de blastocistos após a fecundação in vitro. 

Também foi avaliado o efeito da pré-maturação com butirolactona (10µM BLI), 

seguida de MIV, na presença ou não de doador ou inibidor de NO em cada fase 

de cultivo, sobre o desenvolvimento de blastocistos. Após 22h de MIV os grupos 

tratados com L-NAME apresentaram uma taxa de metáfase II (MII) inferior (~80%, 

P<0,05) ao controle (95,5%). A taxa de blastocisto foi similar entre os grupos (34 a 

41,5%, P>0,05). Apenas 7,2% (P<0,05) dos oócitos maturados com a maior 

concentração de SNAP (10-3M), atingiram o estádio de MII. Os demais 

tratamentos (71,6; 72,4 e 54,8% para controle, 10-7 e 10-5M, respectivamente) não 

diferiram entre si (P>0,05). Altos níveis de SNAP (10-3M) bloquearam o 

desenvolvimento embrionário, enquanto os demais tratamentos apresentaram 

cerca de 38% de blastocistos (P>0,05). As taxas de blastocistos (26,3 a 34,1%) e 



 

de eclosão (14,8 a 22,0%) adicionando ou não L-NAME em baixa concentração 

(10-7M) durante a pré-maturação, a maturação ou ambas as fases foram similares 

(P>0,05). Também não houve diferença (P>0,05) na taxa de blastocistos (25,5 a 

39,7%) com a adição ou não de baixa concentração de SNAP (10-7M) durante a 

pré-maturação, a maturação ou ambas as fases. O grupo com SNAP (10-7M) na 

pré-maturação e MIV superou a taxa de eclosão (27,5%, P<0,05) dos demais 

grupos que tiveram SNAP adicionado somente no bloqueio, na MIV ou sem adição 

de SNAP (14,2 a 18,6 %, P>0,05).  Esses resultados exibiram o duplo efeito do 

NO sobre oócitos bovinos, que tiveram a maturação reduzida com a inibição da 

síntese de NO e a maturação nuclear e citoplasmática bloqueadas pelo excesso 

de NO. 

 

Palavras-chave: oócito bovino, maturação in vitro, óxido nítrico, meiose, L-NAME, 
SNAP. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
 

SCHWARZ, K.L. Activity of the nitric oxide synthase/nitric oxide system in 
bovine oocytes 63f.. 2007. Dissertation (Masters) – Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga 2007. 

  
  

Nitric oxide (NO) is a chemical messenger detected in several cell types 

such as endothelial cells, neurons and macrophages, performing also varied 

functions as vasodilatation, neurotransmission and induction of cell death. NO is 

generated by the activity of the enzyme nitric oxide synthase (NOS), which has 

been detected in several organs including the reproductive system. The NOS/NO 

system seems to play an important role in oocyte maturation besides other 

functions. However, despite the evidence, there are few studies on the possible 

role of this system in bovine oocytes. The present study aimed to investigate the 

importance of the NOS/NO system on in vitro maturation (IVM) of bovine oocytes. 

The effects of NOS inhibition during IVM in the presence of increasing 

concentrations of NOS inhibitor (L-NAME, 0-1mM) and of the increase in NO 

during IVM with the NO donor SNAP (0-1mM) on maturation rates (metaphase II) 

and on blastocyst development after in vitro fertilization were assessed. The effect 

of prematuration with butyrolactone I (10µM BLI) followed by IVM, in the presence 

or not of NO inhibitor or donor in each culture period on blastocyst development 

was also investigated. After 22h IVM, L-NAME treated groups showed a lower 

(~80%, P<0.05) metaphase II (MII) rate when compared with controls (95.5%). 

Blastocyst rates were similar among all groups (34 to 41.5%, P>0.05). Only 7.2% 

(P<0.05) of oocytes matured with the highest SNAP concentration (10-3M) reached 

MII. The other treatments (71.6; 72.4 and 54.8% for control, 10-7 and 10-5M, 

respectively) were similar among them (P>0.05). High SNAP concentration (10-3M) 

blocked blastocyst development, while the other treatments presented about 38% 

blastocyst rates (P<0.05). Blastocyst (26.3 to 34.1%) and hatching rates (14.8 and 

22.0%) were similar (P>0.05) when low L-NAME concentration (10-7M) was added 



 

or not during prematuration, maturation or both. Blastocyst rates (25.5 to 39.7%) 

were also similar (P>0.05) whether SNAP (10-7M) was added or not during 

prematuration, IVM or both. When low concentration of SNAP (10-7M) was added 

during both prematuration and IVM, hatching rates were increased (27.5%, 

P<0.05) when compared with oocytes cultured in the presence of SNAP only 

during prematuration or IVM or without it (14.2 to 18.6 %, P>0.05). These results 

shoe the dual effect of NO on bovine oocytes, which had maturation rates 

decreased when NO synthesis was inhibited and nuclear maturation and blastocyst 

development were blocked by excess NO. 

 

Keywords: bovine oocyte, in vitro maturation, nitric oxide, meiosis, L-NAME, SNAP. 
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1 INTRODUÇÃO 
  

 

O óxido nítrico (NO do inglês nitric oxide) é uma molécula de radical livre 

que foi identificada como sinalizadora biológica, exercendo efeitos inter e intra-

celulares (MONCADA et al, 1991). O NO é produzido a partir da L-arginina, gerada 

pela conversão intracelular de aminoácidos semelhantes às glutaminas via 

citrulinas ou aminoácidos presentes no meio de cultura. Essa conversão é 

realizada pela enzima óxido nítrico sintase (NOS do inglês nitric oxide synthase), 

a qual se apresenta em três isoformas: neural (nNOS), endotelial (eNOS) e 

induzível (iNOS) (HUANG; LO, 1998). 

As funções do NO são bastante variadas e por vezes antagônicas, podendo 

ser benéficas ou tóxicas conforme a sua concentração e o tipo celular 

considerado. É evidenciado como um modulador de processos fisiológicos e 

patológicos em mamíferos (BREDT; SNYDER, 1994). O sistema NOS/NO tem 

sido demonstrado essencial em várias funções reprodutivas, tais como 

esteroidogênese, foliculogênese, ovulação, maturação meiótica de oócitos, 

fecundação e remodelação de tecidos, em várias espécies de mamíferos, como 

roedores, coelhos, suínos e humanos (TRANGUCH et al., 2003).   

Numerosos fatores implicam na regulação da meiose em mamíferos. A 

retomada da meiose, marcada pela quebra da vesícula germinativa (VG) e a 

maturação do oócito, caracterizada pela extrusão do primeiro corpúsculo polar e 

formação da metáfase II, são controladas por várias categorias de moléculas. Tais 

moléculas são mensageiros intracelulares como AMPc, calmodulina, cálcio e 

GMPc, além de pepitídeos, esteróides e purinas. O NO também foi sugerido como 

uma molécula de grande importância na meiose de oócitos, sendo sua produção 

em quantia moderada essencial para o sucesso do desenvolvimento embrionário 

(JABLONKA-SHARIFF; OLSON, 1997). 

O NO funciona como um importante sinalizador intracelular durante a 

maturação de oócitos de mamíferos. A eNOS é expressa em oócitos de ratos 

(JABLONKA-SHARIFF; OLSON et al.,1997; JABLONKA-SHARIFF et al., 1999), 
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suínos (HATTORI et al., 2000; TAKESUE et al, 2003; TAO et al., 2004) e bovinos 

(REYES et al., 2004; TESFAYE et al., 2006).  A ovulação e a maturação são 

prejudicadas pela deficiência de eNOS em camundongos sugerindo que o NO é 

um modulador da maturação meiótica de oócitos (JABLONKA-SHARIFF; OLSON, 

1998, 2000). Existem vários estudos da maturação usando doadores de NO e 

inibidores de NOS. A inibição da eNOS (L-NAME) prejudica a formação do 

primeiro corpúsculo polar em camundongos (BU et al., 2003a; TAO et al., 2004) e 

inibidores específicos de iNOS bloqueiam a quebra da vesícula germinativa e a 

emissão do primeiro do corpúsculo polar (TAO et al., 2004). Em contraste, a 

maturação é estimulada com baixas concentrações de doadores de NO (SNP, 

SNAP; NAKAMURA et al., 2002; BU et al., 2003b), sugerindo um efeito dúbio do 

NO sobre a maturação de oócitos.   

Considerando que o NO possa exercer um papel importante também em 

bovinos como em outras espécies e que há poucas informações disponíveis a 

esse respeito na literatura, propomos investigar a importância do sistema NOS/NO 

na maturação in vitro de oócitos bovinos.   

  Mais especificamente buscou-se avaliar: 

 a) o efeito da inibição da NOS durante a MIV na presença de concentrações 

crescentes do inibidor de NOS, (L-NAME, 0-1mM) sobre a taxa de maturação 

(metáfase II) e formação de blastocistos após a fecundação in vitro; 

 b) o efeito do aumento do NO durante a MIV na presença de concentrações 

crescentes do doador de NO (SNAP, 0-1mM) sobre a taxa de maturação 

(metáfase II) e formação de blastocistos após a fecundação in vitro;  

 c) o efeito da pré-maturação com butirolactona I (BLl) seguida de MIV na 

presença ou ausência de inibidor de NOS (L-NAME) ou doador de NO (SNAP), em 

cada fase de cultivo ou ambas, sobre o desenvolvimento embrionário pós-FIV 

(taxa de blastocistos). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 
2.1 Oogênese e foliculogênese 
 

 

A oogênese refere-se ao processo de formação do gameta feminino e a 

foliculogênese ao desenvolvimento do folículo ovariano que envolve o oócito até a 

ovulação. Esses processos têm início na vida fetal com o desenvolvimento dos 

oócitos e seus folículos, terminando meses ou anos mais tarde dependendo da 

espécie. Os oócitos iniciam a meiose que progride até a fase de diplóteno da 

prófase da primeira divisão meiótica quando o ciclo celular é interrompido (HAFEZ, 

2004). Nessa fase, ocorre o primeiro bloqueio meiótico e o núcleo do oócito é 

conhecido como vesícula germinativa (VG). 

Quando o oócito atinge a prófase I ele é envolto por uma camada simples 

de células pavimentosas formando o folículo primordial. Essas células tornam-se 

cubóides constituindo um folículo primário. O oócito começa a crescer, a corona 

radiata desenvolve as junções comunicantes (gap junctions) com o oócito e inicia-

se a formação da zona pelúcida (FAIR et al., 1997). Quando as células da 

granulosa se multiplicam e o folículo passa a ter duas ou mais camadas de células 

foliculares, forma-se então o folículo secundário (HYTTEL et al., 1997). À medida 

que o folículo cresce, juntamente com o oócito que permanece com a meiose 

bloqueada, surge uma cavidade cheia de fluido folicular chamada antro. Nessa 

fase o folículo é chamado de terciário ou antral. Em bovinos, o folículo primordial 

tem cerca de 35µm de diâmetro e contém um oócito de cerca de 30 µm. Quando o 

folículo terciário se desenvolve ele tem até 1mm e contém um oócito de cerca de 

80µm (HYTTEL et al., 1997). O folículo terciário e seu oócito continuam crescendo 

atingindo um diâmetro próximo à ovulação de cerca de 15mm e 120µm, 

respectivamente (HYTTEL et al, 1997). Nota-se um considerável crescimento do 

oócito e do folículo ao longo de seu desenvolvimento. 
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Quando há a liberação de um pico ovulatório de LH o oócito retoma a 

meiose e progride até a metáfase da meiose II e o folículo se rompe liberando o 

gameta feminino (ovulação) para que seja fecundado (HAFEZ, 2004).   

O desenvolvimento do gameta feminino é um processo longo e pode ser 

dividido em quatro etapas descritas a seguir. 

 

 

2.1.1 Crescimento do oócito 

 
 
A fase de crescimento do oócito começa juntamente com crescimento do 

folículo e está quase completa quando ocorre a formação do antro. Durante esse 

período o oócito bovino aumenta de tamanho dos 35µm até cerca de 120µm de 

diâmetro (HYTTEL et al., 1997). Essa fase se caracteriza não só pelo aumento do 

tamanho do oócito ainda bloqueado na meiose I, mas também pelo aumento na 

quantidade de organelas e pela modificação da distribuição e morfologia das 

mesmas (HYTTEL et al., 1997). O oócito também sintetiza ativamente e armazena 

RNAs e proteínas essenciais para a futura maturação, fecundação e o início do 

desenvolvimento embrionário (SIRARD; COENEN, 1994a). Essa fase coincide com 

o desenvolvimento do folículo primordial e cessa quando o folículo atinge 3mm. A 

partir daí o oócito cessa quase totalmente sua atividade transcricional (HYTTEL et 

al., 1997). 

 
 

2.1.2 Capacitação do oócito 

 
 
A etapa entre o final do crescimento e o início da maturação in vivo com o 

pico de LH tem sido chamada de capacitação oocitária (HYTTEL et al., 1997; 

DIELEMAN et al., 2002). Nesse período em que praticamente cessa a síntese de 
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RNA, ocorre uma série de modificações ultra estruturais fundamentais para a futura 

competência do oócito em desenvolver-se em um embrião viável. Nessa fase, 

observa-se que embora o oócito praticamente não cresça nem sintetize RNAs, o 

folículo terciário que o contém continua seu crescimento até um diâmetro próximo 

ao ovulatório (HYTTEL et al., 1997). Os eventos moleculares desse período são 

ainda desconhecidos e o oócito é ainda mantido em seu bloqueio meiótico na 

prófase I. 

 

 

2.1.3 Maturação do oócito 
  
 

A maturação do oócito compreende o período logo após o pico ovulatório 

de LH quando o oócito retoma a meiose e passa pelas modificações finais que o 

tornam apto a ser fecundado por um espermatozóide. Essa fase abrange dois 

eventos a maturação nuclear e maturação citoplasmática. 

 

 

2.1.3.1 Maturação nuclear  
 
 
 A maturação nuclear compreende o processo de reversão do primeiro 

bloqueio meiótico do oócito em VG até o segundo bloqueio meiótico em metáfase 

II (MII). Inicia-se no momento em que ocorre a retomada da meiose a partir do 

estádio de diplóteno da prófase I, marcada pela condensação dos cromossomos e 

rompimento da vesícula germinativa (RVG), ou seja, do envelope nuclear. Após o 

RVG, o oócito passa pelo estádio de diacinese, metáfase I (MI), anáfase I (AI), 

telófase I (TI), completando a primeira divisão meiótica, e então, rapidamente, 

passa para a MII da segunda divisão meiótica, quando bloqueia novamente o ciclo 

celular (segundo bloqueio meiótico). Ao longo desse processo, os cromossomos 

homólogos (2n) são divididos em dois grupos, com a metade do número original 
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de cromossomos. Ao término da primeira divisão meiótica o citoplasma é dividido 

assimetricamente (CAN et al., 2003), gerando duas células de tamanhos 

diferentes: uma pequena chamada de corpúsculo polar e outra grande, o oócito 

secundário. Cada uma das células contém a metade do número de cromossomos 

da espécie. Ao término da maturação nuclear o oócito permanece nesse estádio 

do ciclo celular (MII) até a fecundação (MAYES; SIRARD, 2001) ou ativação 

partenogenética (YI; PARK, 2005). 

   

 

2.1.3.2 Maturação citoplasmática  
 

 

 Além da progressão da meiose, que caracteriza morfologicamente a 

maturação do oócito e que por si só não garante o desenvolvimento embrionário 

futuro, o mesmo sofre modificações em seu citoplasma denominadas maturação 

citoplasmática. 

A maturação citoplasmática compreende as mudanças ultra estruturais e 

moleculares que ocorrem no citoplasma oócito do estádio de VG até o fim da MII. 

A avaliação dessa maturação pode ser feita indiretamente pela habilidade do 

oócito maduro em clivar e desenvolver-se a blastocisto após fecundação ou 

ativação partenogenética. Outros parâmetros morfológicos indiretos como a 

expansão das células do cumulus (CC), a velocidade de extrusão do primeiro 

corpúsculo polar e aumento do espaço perivitelínico, também podem ser utilizados 

para avaliação da maturação citoplasmática (KRUIP et al.,1983). 

 As modificações ultra estruturais dizem respeito a uma reorganização 

citoplasmática, em que a maioria das organelas migra pelos microtúbulos e 

microfilamentos. As mitocôndrias e o complexo de Golgi, que se localizam mais 

perifericamente no oócito imaturo, migram e se distribuem numa posição peri-

nuclear. Os grânulos corticais, originados do complexo de Golgi e situados 

originalmente no centro do oócito, migram para periferia do mesmo e ancoram-se 

na membrana citoplasmática (CRAN; ESPER, 1990).  
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As mudanças moleculares também são necessárias para que os oócitos 

possam prosseguir pelo processo de maturação. Entre as proteínas mais 

importantes que regulam o mecanismo de maturação estão as do complexo MPF 

(do inglês, maturation promoting factor) e as proteínas da família MAPK (do 

inglês, mitogen activated protein kinase) (SHENG et al., 2002).  

 O MPF (fator promotor da maturação) é um dos principais reguladores das 

alterações morfológicas que ocorrem durante a maturação do oócito, regulando a 

condensação dos cromossomos, o rompimento do envelope nuclear e a 

reorganização dos microtúbulos (KIM et al, 2000). Em oócitos em estádio de VG 

(imaturos) o MPF mantém-se com baixa atividade. Na retomada da meiose, este 

se torna ativo atingindo máxima atividade em MI. Sofre depois um declínio 

transitório entre MI e MII e nessa última fase mantém-se novamente em atividade 

máxima (MOTLIK et al., 1998). Sua inativação em oócitos em estádio de MII é 

induzida pela fecundação ou ativação paternogenética e é necessária para que 

ocorra o desbloqueio da meiose e sua conclusão (TAIEB et al., 1997). 

O que desencadeia a ativação do MPF, que caracteriza bioquimicamente a 

retomada da meiose e, conseqüentemente, o início da maturação, parece ser a 

concentração de AMPc no complexo cumulus-oócito. Quando há uma redução dos 

níveis de AMPc, finda a inibição sobre a atividade do MPF (GOREN; DEKEL, 

1994). Uma vez ativo, o MPF desencadeia os eventos observados na maturação 

nuclear: quebra da VG, condensação dos cromossomos, formação do fuso 

meiótico e extrusão do 1o corpúsculo polar. 

A via MAPK (proteína cinase ativada por mitógeno) também é ativada 

universalmente durante a maturação meiótica. Atua na fosforilação de diversos 

substratos incluindo fatores de transcrição e proteínas do citoesqueleto (ROUX; 

BLENIS, 2004). Em oócitos de bovinos sua ativação ocorre com a proximidade do 

rompimento da VG, apresentando um aumento gradual até 12-14 horas e se 

mantém estável até o final da maturação. Isso sugere que a MAPK não é 

requerida para o reinício da meiose, mas é essencial em eventos pós-rompimento 

da VG (KUBELKA et al., 2000).  

 



 18

2.1.4 Ativação do oócito  
 
 

Os oócitos da maioria dos mamíferos são ovulados em metáfase II (MII) e 

assim permanecem até que ocorra ativação induzida pelo espermatozóide 

(fecundação) ou pelo estímulo artificial (partenogenética) (KUPKER et al., 1998). 

Os fatores da ativação (natural ou artificial) dos oócitos maturos vão promover 

finalmente o término da segunda divisão meiótica, que se caracteriza pela 

progressão da metáfase II até a telófase II com a liberação do segundo corpúsculo 

polar. Uma vez ultrapassado o segundo bloqueio meiótico, o oócito terá a 

continuidade do seu desenvolvimento, caso contrário o oócito se direciona para 

degeneração (SIRARD, 1989). Após a ativação o futuro embrião prossegue seu 

ciclo celular por divisão mitótica. 

 

 

2.1.5 Competência oocitária 
 
 

A competência para o desenvolvimento se refere à capacidade do oócito 

em produzir um novo indivíduo após a fecundação (HYTTEL et al., 1997). Ao 

longo do desenvolvimento folicular há um aumento gradual da competência para o 

desenvolvimento (GANDOLFI; GANDOLFI, 2001). Dentre vários fatores, o 

tamanho do folículo e do oócito parecem ter estreita correlação com a 

competência oocitária (HYTTEL et al., 1997) 

Lonergan et al. (2001), obtiveram 66% de blastocistos a partir de oócitos de 

folículos maiores (6-8 mm) e 34% a partir de folículos menores (2-6 mm). Yang et 

al. (1998) demonstraram que oócitos oriundos de folículos pequenos (<2 mm) são 

incompetentes para o desenvolvimento tanto após a fecundação in vitro (FIV) 

como após ativação partenogenética e concluíram que a incompetência dos 

oócitos de folículos pequenos é devido a ambos, o núcleo e o citoplasma. 
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Oócitos de diferentes diâmetros também apresentam competência meiótica 

e de desenvolvimento distintos. Na medida em que o oócito aumenta de diâmetro, 

este vai adquirindo progressiva e seqüencialmente a capacidade de retomar a 

meiose (quebra da VG), progredir até MI, MII e, finalmente, de desenvolver-se em 

um embrião (HYTTEL et al., 1997). Parece haver um limite mínimo de 

competência em que oócitos estão aptos a desenvolver após a fecundação. Em 

bovinos esse limite ocorre quando os oócitos atingem um diâmetro mínimo de 

110-120 µm e que tenham sido obtidos de folículos de pelo menos 3 mm de 

diâmetro (HYTTEL et al., 1997). Isso indica que a competência para retomar e 

concluir a meiose, e posteriormente para ser fecundado e desenvolver-se em um 

embrião viável, é adquirida de forma gradual com o crescimento do oócito e do 

folículo ovariano. Pode-se dizer, porém, que a competência para a maturação 

citoplasmática pode ser adquirida juntamente, mas não é coincidente com a 

maturação nuclear. Isso é patente uma vez que se observa que uma proporção 

bem menor de oócitos atinge o estádio de blastocisto (30-40%) em relação àquela 

que atinge a maturação nuclear (>80% de MII). 

 

 

2.1.6. Bloqueio meiótico 
 
 

Na produção de embriões in vitro, os oócitos são aspirados de folículos 

entre 2 e 8 mm de diâmetro. Nessas condições eles estariam sendo removidos 

dos folículos antes de completarem a foliculogênese, o que seria provavelmente, 

um dos fatores envolvidos na baixa produção de embriões in vitro. Além disso, os 

oócitos não passariam pelo período de capacitação que ocorre in vivo 

(HENDRICKSEN et al., 2000; DIELEMAN et al., 2002). 

In vitro, ocorre o reinício espontâneo da meiose porque o oócito é liberado 

da influência dos inibidores provenientes do folículo (KOTSUJI et al., 1994). No 

entanto, a maturação in vitro resulta em uma redução na produção de embriões, 

sugerindo que nem todos os oócitos conseguem maturar adequadamente 



 20

(maturação citoplasmática). 

Para contornar a foliculogênese interrompida a que os oócitos são 

submetidos, uma alternativa seria mantê-los por um determinado período com a 

mesma configuração nuclear daquela encontrada nos folículos. Para tal, os 

oócitos seriam submetidos ao bloqueio meiótico, evitando a retomada da meiose 

logo após a sua remoção dos folículos, para que tenham o tempo necessário para 

sofrerem as mudanças essenciais antes de serem submetidos à maturação in 

vitro. 

Inibidores específicos de cinases dependentes de ciclinas (CDKs) tais como 

butirolactona I podem ser utilizados no cultivo de pré-maturação antes de 

submeter os oócitos à maturação, fecundação e ao desenvolvimento embrionário. 

Adona e Leal (2004) relataram que a BLI pode ser utilizada em baixa 

concentração pra bloquear de forma segura e eficaz a meiose em oócitos de 

bovinos, prestando-se como ferramenta para estudar as condições de cultivo para 

produção de embriões in vitro. Esse tipo de cultivo, porém, é feito em meio de 

cultura relativamente pobre (TCM199 sem aditivos). A adição de fatores 

possivelmente relacionados com a competência do oócito poderia trazer maior 

eficiência da maturação dos oócitos bovinos in vitro. 
 

 

2.2 Óxido Nítrico (NO)  
 
 
 O óxido nítrico (NO) é um radical livre altamente reativo que funciona como 

uma molécula sinalizadora na célula e que dependendo de suas concentrações 

pode se tornar tóxico. Em mamíferos é gerado enzimaticamente por três isoformas 

distintas da óxido nítrico sintase (NOS): neural (nNOS ou NOS-1), induzível (iNOS 

ou NOS-2) e endotelial (eNOS ou NOS-3). Elas podem ser distinguidas por sua 

sensibilidade ao cálcio: nNOS e eNOS são Ca2
+/calmodulina dependentes e 

liberam NO em pequenas quantidades por períodos curtos (PALMER et al.,1988) 



 21

e a iNOS é Ca2+/calmodulina independente, responsável pela produção de NO em 

alta concentração por período prolongado (SYNDER, 1995).  

A molécula de NO gerada pela enzima NOS participa de várias respostas 

fisiológicas incluindo neurotransmissão, prevenção da adesão plaquetária pelas 

células endoteliais, manutenção do tônus vascular e impedimento da obstrução 

vascular (DAWSON, 1996). Está envolvida também em processos patológicos 

como arteriosclerose, inflamações, diabetes, anemia e hipertensão. O NO também 

atua como fator pró ou anti-apoptótico dependendo da quantidade produzida e do 

tecido em questão. Ele pode ser indutor de apoptose em macrófagos, células das 

ilhotas de Langerhans, neurônios e timócitos. Pode atuar como supressor de 

apoptose em linfócitos B, esplenócitos, eosinófilos, hepatócitos, células endoteliais 

e folículos ovarianos (LI; BILLIAR, 2000). 

 

 

2.2.1 O óxido nítrico na maturação 
 
 

O ovário é um órgão endócrino complexo que sofre mudanças estruturais e 

funcionais durante o ciclo estral. O mecanismo de controle dessas mudanças pode 

envolver muitos fatores que são produzidos dentro e fora do ovário. Um desses 

fatores reguladores é o NO, o qual é um mediador da ação de hormônios e 

neurotransmissores, de fundamental importância na regulação de vários 

processos fisiológicos envolvidos na reprodução (RETTORI; McCANN,1998). 

Na esfera reprodutiva o sistema NOS/NO foi identificado em vários tecidos. 

Observou-se, por exemplo, que o fluido folicular contém NO (BASINI et al, 1998) e 

que oócitos são capazes de produzir NO (HATTORI et al, 2000, 2004). Em ratas a 

eNOS foi detectada no ovário, tuba, útero, cérviz e vagina e sua expressão varia 

com as fases do ciclo estral (CHATTERJEE et al, 1996). Embriões de 

camundongo também expressam NOS (NISHIKIMI et al, 2001). Em camundongos, 

o NO parece ter papel na regulação do desenvolvimento de embriões pré-

implantação e na apoptose (CHEN et al, 2001, TRANGUCH et al, 2003). 
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O sistema NOS/NO tem sido relacionado às mais variadas funções 

reprodutivas como desenvolvimento folicular (camundongos, MITCHELL et al, 

2004), esteroidogênse, expressão de receptores de LH (suínos, NISHIDA et al, 

2000) e EGF (suínos, HATTORI et al, 1996) nas células da granulosa, maturação 

de oócitos (camundongas, JABLONKA-SHARIFF; OLSON, 1998; JABLONKA-

SHARIFF; OLSON, 2000; ratas, JABLONKA-SHARIFF et al, 1999), ovulação, 

formação do corpo lúteo, fecundação, capacitação espermática, reação 

acrossômica, ligação do espermatozóide à zona pelúcida, desenvolvimento 

embrionário e implantação (camundongos, SENGOKU et al, 2001; TRANGUCH et 

al, 2003) 

Algumas evidências sugerem que o NO deva ter função em oócitos. A 

enzima responsável pela sua produção foi detectada em oócitos de camundongos, 

ratos (JABLONKA-SHARIFF; OLSON, 1997) e suínos (eNOS, HATTORI et al, 

2000; HATTORI et al, 2001; TAKESUE et al, 2003). A produção de NO por oócitos 

(indicando atividade da NOS) também foi observada (TAKESUE et al, 2003). A 

atividade da NOS tem sido relacionada à maturação (camundongos, SENGOKU et 

al, 2001; ratos, NAKAMURA et al, 2002; suínos CHMELIKOVÁ et al, 2004) e à 

ativação do oócito (ouriço-do-mar, KUO et al, 2000; suínos, SEDMIKOVÁ et al, 

2004). 

De acordo com Bu et al (2003a, 2003b) o efeito do NO na maturação de 

oócitos de camundongos pode ser estimulatório ou inibitório dependendo de sua 

concentração. Quando os oócitos são cultivados na presença de hipoxantina 

(mantém os oócitos bloqueados em vasícula germinativa simulando o ambiente 

folicular) associada a uma baixa concentração de doador de NO (SNP), a meiose 

é estimulada. Por outro lado, quando o cultivo dos oócitos é realizado na presença 

de altas concentrações do doador de NO ou administração de inibidores de NOS 

(L-NAME), há um bloqueio da maturação meiótica (JABLONKA-SHARIFF et al., 

2000). Em suínos, Tao et al (2004) observaram que NO estimula a expansão das 

células do cumulus e que não tem efeito sobre a retomada espontânea da meiose, 

mas pode inibir a progressão até metáfase II e que esse efeito depende das 

condições de cultivo. 
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Um mecanismo pelo qual o NO pode participar na maturação oocitária 

envolve a regulação da síntese de nucleotídeos cíclicos. O NO é conhecido como 

regulador da guanilato ciclase e estimula a produção de GMP cíclico (cGMP) em 

células alvo (NATHAN, 1992). Nucleotídeos cíclicos sintetizados pelas células do 

cumulus têm sido reconhecidos como importantes moduladores da maturação 

oocitária (SATO; KOIDE, 1987).  

Em bovinos há poucos dados a respeito do papel do sistema NOS/NO nos 

diversos aspectos da atividade reprodutiva dessa espécie. Sabe-se que as células 

da granulosa de folículos iniciais produzem mais NO do que os folículos em 

estádios mais avançados (BASINI et al.,1998), mostrando assim que a atividade 

da NOS muda durante o desenvolvimento folicular. Recentemente, foi observado 

que oócitos bovinos apresentam a proteína eNOS (NATORI et al., 2005) e que a 

mesma é ativa (REYES et al, 2004). Análises quantitativas de expressão gênica 

(mRNA) revelaram uma complexa interação entre as três isoformas nos oócitos e 

embriões bovinos durante o desenvolvimento inicial (TESFAYE et al., 2006). 

Foi relatado em bovinos que o NO pode ter efeitos deletérios na maturação 

do oócito e no desenvolvimento embrionário e que esse mensageiro poderia estar 

envolvido na queda de fertilidade ocasionada por doenças infecciosas e processos 

inflamatórios como a mastite (SOTO et al., 2003). Matta et al. (2002) observaram 

que oócitos de bovinos sintetizam NO durante a MIV e a inibição da síntese de NO 

durante este período, diminui a produção in vitro de blastocistos. Viana et al. 

(2007), demonstraram efeito de citotoxidade em oócitos da mesma espécie, 

devido à alta concentração de NO. As evidências sugerem, portanto, que o 

sistema NOS/NO deve ter um papel importante na biologia do oócito também na 

espécie bovina. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
3.1 Local do Experimento 
 

 

 O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Histologia do 

Departamento de Ciências Básicas da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos (FZEA) da Universidade de São Paulo (USP) – Campus de 

Pirassununga. 

 

  

3.2 Coleta dos ovários e seleção dos oócitos 
 

 

 Os oócitos foram obtidos de ovários de vacas zebus ou azebuadas oriundos 

do Frigorífico Dom Glutão, localizado no município de Ibitinga, Estado de São 

Paulo. Os ovários foram coletados logo após o abate e transportados em solução 

fisiológica estéril (NaCl 0,9% – Sigma, S9625) acrescida de antibióticos (100 UI/ml 

de penicilina – Sigma, P7794 e 100 µg/ml de estreptomicina – Sigma, S9137) a 

uma temperatura de 30ºC. No laboratório, os ovários foram lavados com a solução 

semelhante ao do transporte mais etanol 70%. Os folículos de 2 a 6mm de 

diâmetro foram aspirados com auxílio de uma agulha de 18 “G” (1,20 X 40mm) 

acoplada a uma seringa descartável de 10 ml. O líquido folicular contendo os 

oócitos foi depositado em tubos cônicos de 50 ml (Cellstar, 227261) e mantido em 

repouso para decantação por 5 minutos. A porção superior do líquido foi retirada e 

na porção restante foram adicionados 3 a 5 ml de meio H199 (TCM199 com 25 

mM de Hepes – Sigma, M2520) acrescidos de 100 UI/ml de penicilina, 100 µg/ml 

de estreptomicina e 1% de soro fetal bovino (SFB, Gibco, 26140-079). 

Posteriormente, o material do tubo foi transferido para uma placa de Petri (60 x 15 

mm – Falcon, 353002) onde foi feita a busca dos oócitos sob estereomicroscópio 
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para avaliação e classificação dos mesmos. Somente oócitos classificados como 

graus I e II (DE LOOS et al., 1991), com três ou mais camadas de células do 

cumulus oophorus e citoplasma uniforme, foram utilizados para os experimentos. 

 
 

3.3 Maturação in vitro dos oócitos 
 
 

Para maturação in vitro (MIV), os oócitos selecionados foram cultivados em 

meio de maturação (MM) constituído de B199 [TCM199 (Sigma, M5017) acrescido 

de 26mM de NaHCO3 (Sigma, S5761)] suplementado com 10% SFB, 5,0 µg/ml de 

hormônio luteinizante (LH, Bioniche – Lutropin-V), 0,5 µg/ml de hormônio folículo 

estimulante (FSH, Bioniche – Folltropin-V), 0,2 mM de piruvato de sódio (Sigma, 

P5280) e 10 µg/ml de neomicina (Sigma, P6148). Os oócitos foram maturados em 

microgotas de 100µL de MM (20 a 25 oócitos por gota) sob óleo mineral (Sigma, 

M8410) em incubadora a 38,5°C, atmosfera de 5% CO2 em ar e máxima umidade 

por 22 horas. Durante a MIV, foram adicionados ao meio L-NAME ou SNAP, 

conforme descrito adiante (item 3.10 Delineamento experimental). Após o cultivo 

de MIV, os oócitos foram removidos e avaliados quanto à maturação nuclear ou 

foram submetidos à fecundação in vitro e avaliados quanto à maturação 

citoplasmática.  
   

 

3.4 Determinação da taxa de maturação 
 

 

 Após o período de maturação, os oócitos foram desnudados das células do 

cumulus, sendo colocados em tubo de 5ml contendo 200µl de PBS acrescidos de 

0,1% PVA (álcool polivinílico – Sigma, P8136) e agitados no “vortex” por 4 

minutos. Os oócitos desnudos foram fixados em PBS com 3% de paraformaldeído 

(Sigma, P6148) durante 30 minutos. Após lavagem em PBS/PVA, as amostras 
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foram coradas com 10µg/mL de iodeto de propídio (Sigma, P4170) por 15 minutos 

e montadas em glicerol em uma lâmina histológica com lamínula e foram 

analisadas em microscópio de epifluorescência para determinação da taxa de 

maturação (oócitos em metáfase II com a extrusão do primeiro corpúsculo polar). 
 

 

3.5 Fecundação in vitro 

  

  

 Para a fecundação in vitro (FIV) dos oócitos maturados foi utilizado sêmen 

congelado de um mesmo touro e da mesma partida, o qual foi preparado segundo 

a técnica de gradiente de Percoll (Amersham Biosciences, 17-0891-01). Em um 

tubo cônico de 15 mL (Tedia Brazil, 1475-1611.50), foi adicionado 1 mL de Percoll 

90%, em seguida, 1 mL de Percoll 45%. O gradiente foi mantido na estufa de CO2 

por uma hora antes de sua utilização. O sêmen foi descongelado a uma 

temperatura de 37°C por 30 segundos, em seguida, adicionado na porção superior 

do gradiente de Percoll e centrifugado por 10-12 minutos a 650 “g”. Após a 

retirada do sobrenadante foi adicionado 4 mL de meio TALP-sp e uma nova 

centrifugação de 2 minutos a 200 “g” foi realizada para remover o excedente do 

Percoll.  

Os espermatozóides foram adicionados na gota de fecundação a uma 

concentração final de 2 x 106 espermatozóides/mL. A fecundação foi feita em 

TALP–FIV suplementado com 2 µM penicilamina (Sigma, P4875), 1 µM 

hipotaurina (Sigma, H1384), 250 µM epinefrina (Sigma, E1635),  20 µg/mL 

heparina (181 UI/mg, USB, 9041-08-1) e  BSA livre de ácidos graxos (Sigma, 

A6003 ). Os espermatozóides e os oócitos foram co-incubados em gotas de 100µL 

de meio sob óleo mineral em placa de Petri (35 x 10 mm. Corning, 430165) por um 

período de 20 horas.  
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3.6 Desenvolvimento embrionário in vitro  
 

 

 Após as 20 horas de FIV, os oócitos foram parcialmente desnudados com o 

auxílio de um micropipetador. Após o desnudamento parcial, os oócitos foram 

transferidos para o meio de cultivo in vitro (CIV) B199 suplementado com 10% de 

SFB, 0,2 mM de piruvato de sódio e 10 mg/mL de neomicina em gotas de 100µl 

sob óleo mineral. Quarenta e oito horas após a inseminação (D2), os supostos 

zigotos foram avaliados quanto ao número de embriões clivados (taxa de 

clivagem) e mantidos em cultivo até o sétimo ou oitavo dia (D7 ou D8), quando foi 

feita a avaliação da taxa de blastocistos. Os blastocistos em D8 foram fixados com 

solução de 3% de paraformaldeído em PBS e foram submetidos à técnica de 

TUNEL para observação da fragmentação nuclear. Em alguns experimentos foi 

feita a avaliação quanti-qualitativa dos blastocistos no D8. Quando o CIV foi 

realizado até o D9, foi determinada a taxa de eclosão dos blastocistos.  

 
 
3.7 Detecção de fragmentação nuclear  
 

 

A técnica de TUNEL (do inglês, Terminal deoxinucleotil transferase Uracil 

Nick End Labeling) identifica in situ a fragmentação internucleossômica do DNA de 

fita dupla, sendo um indicativo de apoptose. Esta avaliação foi realizada com o “In 

Situ Cell Death Detection Kit, Fluorescein” (Roche, 11684795) e seguiu as 

recomendações do fabricante. 

Os embriões foram lavados em PBS acrescido de 1mg/mL de polivinil-

pirrolidona (PVP) e fixados em paraformoldeído 3,7% em PBS durante 1 hora a 

temperatura ambiente. Após lavagem em PBS/PVP, os embriões foram 

permeabilizados em solução 0,5% de Triton X-100 (USB,9002-93-1) e 0,1% citrato 

de sódio (Sigma, 51804) em PBS durante 1 hora a temperatura ambiente e a 

seguir lavados em PBS/PVP. Os embriões foram então subdivididos em 3 grupos: 
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controle positivo, controle negativo e amostras experimentais. O controle positivo 

foi tratado com DNase (FPLCpureTM, Amersham Biosciences # 27-0514 # 10.000 

unidades/mL) em solução com 400mM de Tris-HCl, 50mM de MgCl2 e água 

ultrapura por 1 hora a 37oC. Após lavagem, o controle positivo e as amostras 

foram incubadas em microgotas da mistura de reagentes de TUNEL do kit, 

contendo 10% de solução enzimática (enzima terminal deoxinucleotídeo 

transferase) e 90% de solução marcadora (conjugado fluorescente de dUTP) por 1 

hora a 37oC, no escuro, em câmera úmida. O controle negativo foi incubado em 

microgotas apenas com a solução marcadora na ausência da solução enzimática 

para conferir a marcação. Após a lavagem em PBS/PVP, controles e amostras 

foram submetidos a um contraste para visualização do DNA com 1µg/mL de 

Hoechst 33342 (Sigma, B2261) em glicerol e montados em uma lâmina histológica 

com lamínula para análise sob microscópio de epifluorescência. As células que 

apresentaram o núcleo com coloração verde (FITC) foram consideradas TUNEL 

positivas, ou seja, apresentaram o DNA fragmentado. As células que 

apresentaram coloração azul (Hoechst 33342) indicam a presença e a localização 

do núcleo das células. 

 

 
3.8 Bloqueio da meiose 
 
 

Para o bloqueio da meiose os oócitos foram cultivados in vitro com 10 µM 

de butirolactona I (BLI) diluída em meio B199 suplementado com 0,2 mM de 

piruvato de sódio (meio de bloqueio). A BLI (Biomol, 87414-49-1) foi preparada 

como uma solução estoque de 50mM em dimetilsulfóxido (DMSO-Sigma, D5879) 

e rediluída para 5mM em B199 com 10 µg/mL de gentamicina, aliquotado em 

tubos para microcentrífuga e conservado no freezer a -20oC. Para o cultivo, a BLI 

foi rediluída para a concentração de uso (10 µM) e os oócitos cultivados em gotas 

de 100µl (±20 oócitos por gota) sob óleo mineral a 38,5ºC e atmosfera de 5% de 

CO2
 em ar por um período de 24 horas.  
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3.9 Avaliação quanti-qualitativa dos blastocistos 

 
 

A metodologia para avaliação dad eficiência do desenvolvimento 

embrionário foi desenvolvida por Avery (2005) (comunicação pessoal)∗. Essa 

eficiência é dada por uma pontuação obtida a partir da avaliação de três 

parâmetros do desenvolvimento embrionário, sendo eles: 

a) taxa de blastocisto do grupo: proporção de blastocistos desenvolvidos em 

relação ao número total de oócitos utilizados. 

b) pontuação de cinética: quantidade de blastocistos iniciais (Bi), blastocistos 

(Bl), expandidos (Bx) e eclodidos (Be) produzidos pelo respectivo grupo e 

que são um indicativo da velocidade do desenvolvimento embrionário, ou 

seja, um grupo com maior proporção de embriões em Bx ou Be desenvolve 

mais rápido do que aquele com mais embriões em Bi ou Bl. Os embriões Bi 

e Bl recebem pontuação 1, Bx recebe 2 e Be recebe 3. 

c) pontuação de morfologia: avaliando cada blastocisto individualmente e 

dando-lhe uma pontuação, variando de 1 a 3 representando embriões de 

qualidade morfológica ruim, boa ou excelente, respectivamente. 

 

A eficiência é então calculada como o produto da taxa de blastocisto, da 

média de cinética e de morfologia de cada grupo, resultando numa pontuação 

final. O grupo que tiver maior pontuação tem melhor eficiência de 

desenvolvimento.  

 

 

 
 
 

                                                 
∗ Método de avaliação fornecido pela Drª Birthe Avery durante visita técnica ao seu laboratório no 
Department of Large Animal Sciences da The Royal Veterinary and Agricultural University – KVL, 
Copenhague, Dinamarca, em 2005. 
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3.10 Delineamento Experimental 
 
 
 3.10.1 Experimento 1: Efeito da inibição da síntese de NO com L-NAME na 
maturação nuclear. 
 
   

Nesse experimento foi avaliado o efeito dose-resposta à inibição da síntese 

de NO. Para tanto, foram adicionadas concentrações crescentes (10-7, 10-5 e 10-

3M) de L-NAME (inibidor de NOS) ao meio de maturação. Após 22 horas de 

maturação os oócitos foram desnudados, fixados, corados e avaliados para 

determinação da taxa de maturação (Figura 1).  O controle consistiu de oócitos 

maturados sem L-NAME no meio de MIV. 

A solução estoque de L-NAME (N-nitro-L-arginina metil ester hidrocoloreto - 

Sigma – N5751, PM 269,7), o inibidor de  eNOS, foi preparada a 10mM em 

TCM199 (Sigma – M5017), aliquotada em tubos para microcentrífuga  e 

conservada no freezer  a  -20˚C. 

 
 

 

 
 
 
 
    
 
 
Figura 1 - Esquema representativo do delineamento do experimento 1. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-5 M L-NAME 

10-7 M L-NAME 

 

(s   

22h de maturação  
 

E

fixados
s 

 

Controle 

em L-NAME)
desnudados
corado
avaliados
10-3 M L-NAM



 31

3.10.2 Experimento 2: Efeito da inibição da síntese de NO com L-NAME na 
maturação citoplasmática. 
 

 

Nesse experimento foi avaliado o efeito dose-resposta a diferentes 

concentrações de L-NAME (10-7, 10-5 e 10-3M) adicionado ao meio de MIV sobre o 

desenvolvimento embrionário posterior (Figura 2). Após 22 horas de maturação os 

oócitos foram submetidos à FIV seguida pelo CIV. Com 48 horas de CIV (D2) foi 

avaliada a taxade clivagem. A taxa de desenvolvimento dos embriões em estádios 

de blastocistos foram determinadas no dia 7 (D7) do CIV. No dia 8 (D8) foi 

determinada a incidência da fragmentação nuclear e o número total de células dos 

blastocistos produzidos. O grupo controle foi maturado sem L-NAME e submetido 

aos mesmos procedimentos.  
 

 
  Figura 2 - Esquema representativo do delineamento do experimento 2. 
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3.10.3 Experimento 3: Efeito do aumento da síntese de NO com SNAP na 
maturação nuclear. 
 

Nesse experimento foi avaliado o efeito dose-resposta ao aumento da 

síntese de NO durante a maturação in vitro pela adição do doador de NO (SNAP) 

ao meio de MIV. O SNAP foi adicionado nas concentrações de 10-7, 10-5 e 10-3M. 

Após 22 horas de maturação os oócitos foram desnudados, fixados, corados e 

avaliados para determinação da taxa de maturação (Figura 3).  O controle 

consistiu de oócitos maturados sem SNAP.  

 A solução estoque de SNAP (S-nitroso N-acetyl penicillanine – Sigma – 

N3398, PM 220,2), o doador de NO, foi preparada a 10mM em TCM199 (Sigma – 

M5017), aliquotada em tubos para microcentrífuga e conservada no freezer a -

20˚C. 

 
 

 

 
 
 
 
     
 
   Figura 3. Esquema representativo do d
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3.10.4 Experimento 4: Efeito do aumento da síntese de NO com SNAP na 
maturação citoplasmática. 
 

 

Nesse experimento foi avaliado o efeito dose-resposta a diferentes 

concentrações de SNAP (10-7, 10-5, 10-3 M) adicionado ao meio de maturação 

sobre o desenvolvimento embrionário subseqüente. Após 22 horas de maturação 

os oócitos foram submetidos à FIV seguido pelo CIV (Figura 4). Com 48 horas de 

CIV (D2), foi avaliada a taxa de clivagem. A taxa de desenvolvimento dos 

embriões ao estádio de blastocisto foi determinada no dia 8 (D8) do CIV. Também 

foi feita no D8 a avaliação quanti-qualitativa (eficiência) dos blastocistos e no dia 9 

(D9) foi avaliada a taxa de eclosão dos embriões produzidos. O grupo controle foi 

maturado sem SNAP e submetido aos mesmos procedimentos.  
 

 
  Figura 4 - Esquema representativo do delineamento do experimento 4. 
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3.10.5 Experimento 5: Efeito do bloqueio meiótico pré-maturação com 
butirolactona I sobre o desenvolvimento embrionário na presença ou 
ausência de L-NAME durante a fase de bloqueio e/ou maturação in vitro.  
 
 

Nesse experimento, os oócitos foram submetidos ao bloqueio meiótico (pré-

maturação) com 10µM de BLI por 24h seguido de MIV por 22h. Os oócitos foram 

divididos em quatro grupos, sendo eles: 

a) BM (controle): oócitos bloqueados com BLI seguido de MIV  

b) BML: oócitos bloqueados com BLI seguido de MIV na presença de 10-7M L-

NAME 

c) BLM: oócitos bloqueados com BLI na presença de L-NAME seguido de MIV  

d) BLML: oócitos bloqueados com BLI na presença de L-NAME seguido de MIV 

também na presença de L-NAME 

Após a MIV todos os oócitos foram igualmente fecundados e cultivados in 

vitro (Figura 5). Com 48 horas de CIV (D2) foi avaliada a taxa de clivagem. A taxas 

de desenvolvimento dos embriões ao estádio de blastocisto foi determinada no dia 

8 (D8) do CIV. Também foi feita no D8 a avaliação quanti-qualitativa dos 

blastocistos e no dia 9 (D9), foi avaliada a taxa de eclosão. 

 
 Figura 5 - Esquema representativo do delineamento do experimento 5. 
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3.10.6 Experimento 6: Efeito do bloqueio meiótico pré-maturação com 
butirolactona I sobre o desenvolvimento embrionário na presença ou 
ausência de SNAP durante a fase de bloqueio e/ou maturação in vitro.  
 
 

Nesse experimento, os oócitos foram submetidos ao bloqueio meiótico (pré-

maturação) com 10µM de BL I por 24h seguido de MIV por 22h. Os oócitos foram 

divididos em quatro grupos, sendo eles: 

a) BM (controle): oócitos bloqueados com BLI seguido de MIV  

b) BMS: oócitos bloqueados com BLI seguido de MIV na presença de 10-7M SNAP 

c) BSM: oócitos bloqueados com BLI na presença de SNAP seguido de MIV  

d) BSMS: oócitos bloqueados com BLI na presença de SNAP seguido de MIV 

também na presença de SNAP 

Após a MIV todos os oócitos foram igualmente fecundados e cultivados in 

vitro (Figura 6). Com 48 horas de CIV (D2) foi avaliada a taxa de clivagem. A taxa 

de desenvolvimento dos embriões ao estádio de blastocisto foi determinada no dia 

8 (D8) do CIV. Também foi feita no D8 a avaliação quanti-qualitativa (eficiência) 

dos blastocistos e no dia 9 (D9) do CIV a taxa de eclosão.  

 

 
  Figura 6 - Esquema representativo do delineamento do experimento 6. 
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3.11 Análise Estatística 
 

 

 Os valores percentuais das variáveis foram transformados para arco-seno 

da raiz da porcentagem e analisados pela ANOVA utilizando-se o pós-teste de 

Bonferroni como procedimento de comparações múltiplas entre os grupos. O nível 

de significância adotado foi de 5%. Os dados foram avaliados utilizando o 

programa Bio Estat, versão 4.0 (AYRES et al., 2005). 
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4 RESULTADOS 
 
 

4.1 Experimento 1: Efeito da inibição da síntese de NO com L-NAME na 
maturação nuclear. 
 
 

Nesse experimento foram avaliadas diferentes concentrações de L-NAME (0, 

10-7, 10-5 e 10-3M) adicionadas ao meio de maturação visando determinar o efeito 

da deficiência de NO sobre a capacidade dos oócitos de maturar in vitro. Os 

resultados encontram-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Maturação nuclear de oócitos submetidos à maturação in vitro na presença de 
diferentes concentrações de L-NAME. 

  
 

Estádios da meiose 
 

Tratamento 
L-NAME (M) 

Oócitos 
n 

Pré-M II1 

n (% ± erro padrão) 
M II2 

n (% ± erro padrão) 
0 (controle) 66 3 (4,5 ± 2,8) a 63 (95,5 ± 3,8) a 

10-7 44 8 (18,1 ± 3,1) b 36 (81,9 ± 7,1) b 

10-5 65 12 (18,4 ± 1,9) b 53 (81,6 ± 7) b 

10-3 48 15 (22,0 ± 3,2) b 33 (78,3 ± 1,7) b 
1Inclui os oócitos que não atingiram metáfase II; 2metáfase II. 
a-bLetras diferentes na mesma coluna indicam diferença entre tratamentos (P<0,05). Resultados 

correspondentes a seis repetições realizadas. 

 

A maioria dos oócitos do grupo controle (95,5%), ou seja, onde não houve a 

inibição da síntese de NO, atingiu o estádio de metáfase II (MII, Figura 7), isto é, 

concluíram a maturação. A taxa de maturação nesse grupo foi superior (P<0,05) 

aos demais tratamentos (81,9; 81,6 e 78,3% para 10-7,10-5 e 10-3M, 

respectivamente), os quais não diferiram entre si (P>0,05).  
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Figura 7 – Foto representativa de um oócito bovino em metáfase II, após 22h de 
maturação in vitro. Corado com iodeto de propídio e visualizado em microscópio de 
epifluorescência com o aumento 200X. 
 
 
4.2 Experimento 2: Efeito da inibição da síntese de NO com L-NAME na 
maturação citoplasmática. 
 

 

Para avaliar o efeito da deficiência de NO na MIV sobre o desenvolvimento 

embrionário, os oócitos foram maturados com diferentes concentrações de L-

NAME (0, 10-7, 10-5 e 10-3M), fecundados e cultivados in vitro. Os resultados estão 

apresentados na Tabela 2. 

  

Tabela 2 - Desenvolvimento de embriões produzidos in vitro a partir de oócitos 
submetidos à maturação na presença de diferentes concentrações de L-NAME. 

  
 

Desenvolvimento Embrionário 
 

Tratamento 
L-NAME (M) 

Oócitos 
n 

Clivados* 
n (% ± erro padrão) 

Blastocistos** 
n (% ± erro padrão) 

0 (controle) 96 74 (77,6± 10,9) 40 (41,5± 4,8) 

10-7 100 88 (88 ± 10,4) 36 (35,6 ± 10,5) 

10-5 99 77 (78 ± 14,2) 34 (34,7 ± 7,0) 

10-3 98 79 (80,7 ± 6,7) 33 (34,0 ± 7,2) 

Não houve diferença entre os tratamentos (P>0,05). *Taxa de clivagem após 48 de FIV calculada 

em relação ao número total de oócitos. **Taxa de blastocisto aos 7 dias após a FIV calculada em 

relação ao número total de oócitos. Resultados correspondentes a seis repetições realizadas. 
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A taxas de clivagem foi similar para todos os grupos variando de 77,6 a 

88,0% (P>0,05). Não foi observada diferença significativa com relação à 

porcentagem de oócitos que atingiram o estádio de blastocisto aos sete dias (D7) 

de cultivo (34 a 41,5%, P>0,05).  

Também nesse experimento foi realizada a avaliação da fragmentação 

internucleossômica do DNA de fita dupla pela técnica de TUNEL em embriões 

com 8 dias após a FIV (D8) (Figura 8). O objetivo dessa avaliação foi detectar tais 

fragmentações que são um indicativo de morte celular por apoptose nos embriões.  

 

 
Figura 8 Foto representativa de blastocisto bovino eclodido, ao 8º dia de desenvolvimento 
(D8), submetido à técnica de TUNEL. A) núcleos fragmentados e B) núcleos totais. 
Visualizado em microscópio de epifluorescência com o aumento 200X. 
 

Tabela 3 - Fragmentação nuclear estimada pela técnica de TUNEL e número total de 
células nos blastocistos (D8) oriundos de oócitos maturados in vitro com diferentes 
concentrações de L-NAME. 

Tratamento 
L-NAME (M) 

Embriões 
n 

TUNEL + 
(média ± erro padrão) 

Total de células 
(média ± erro padrão) 

0 (controle) 20 1,4 ± 2,7a 154,4 ± 33,2 

10-7 27 4,2 ± 2,2b 154,7 ± 38,9 

10-5 23 4,4 ± 6,4b 150,6 ± 53,7 

10-3 33 3,2 ± 4,0b 150,6 ± 53,7 
a-bLetras diferentes na mesma coluna indicam diferença entre tratamentos (P<0,05). Resultados 
correspondentes a seis repetições realizadas. 
 

A B 
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Foram avaliados o número de núcleos positivos ao TUNEL e o número total 

de células por embrião no D8. Os tratamentos com 10-7, 10-5 e 10-3M de L-NAME 

(4,2; 4,4 e 3,2, respectivamente) apresentaram maior fragmentação nuclear 

(P<0,05) quando comparados ao grupo controle (1,4). O número total de células 

(150,6 ± 53,7 a 154,7± 38,9 células, P>0,05) foi similar entre todos os grupos 

(Tabela 3).  

 

 

4.3 Experimento 3: Efeito do aumento da síntese de NO com SNAP na 
maturação nuclear. 
 

 

Nesse experimento foram avaliadas diferentes concentrações do doador de 

NO (0, 10-7, 10-5 e 10-3M de SNAP) durante a MIV visando determinar o efeito do 

aumento de NO sobre a capacidade dos oócitos de maturar in vitro. 

Apenas 7,2% dos oócitos maturados com a maior concentração de SNAP 

(10-3M), ou seja, onde houve o maior nível de NO, atingiram o estádio de MII. Esse 

grupo teve uma taxa de maturação inferior (P<0,05) aos demais tratamentos (71,6; 

72,4 e 54,8 para controle, 10-7 e 10-5M, respectivamente), os quais não diferiram 

entre si (P>0,05) após 22 horas de cultivo (Tabela 4).    

 

Tabela 4 - Maturação nuclear de oócitos submetidos à MIV na presença de diferentes 
concentrações de SNAP. 

  
 

Estádios da meiose 
 

Tratamento 
SNAP (M) 

Oócitos 
n 

Pré-M II1 

n (% ± erro padrão) 
M II2 

n (% ± erro padrão) 
0 (controle) 94 27 (28,4 ± 4,2) a 67 (71, 6 ± 5,2) a 

10-7 98 27 (27,6 ± 3,7) a 71 (72,4 ± 4,5) a 

10-5 104 47 (45,2 ± 5,8) a 57 (54,8 ± 6,3) a 

10-3 111 103 (92,8 ± 6,3) b 8 (7,2 ± 6,9) b 
1Inclui os oócitos que não atingiram metáfase II; 2metáfase II.  
a-bLetras diferentes na mesma coluna indicam diferença entre tratamentos (P<0,05). Resultados 
correspondentes a seis repetições realizadas. 
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4.4 Experimento 4: Efeito do aumento da síntese de NO com SNAP na 
maturação citoplasmática. 
 
 

Para avaliar o efeito do aumento de NO durante a MIV sobre o 

desenvolvimento embrionário, os oócitos foram submetidos à MIV com 

concentrações crescentes de SNAP (0, 10-7, 10-5 e 10-3M), fecundados e 

cultivados in vitro. Os resultados estão apresentados na Tabela 5.  

A taxa de clivagem observada foi de 65,7; 63,5 e 64,4% para os oócitos 

submetidos à fecundação in vitro nos grupos controle (sem SNAP), 10-7 e 10-5M, 

respectivamente (P>0,05). Efeito similar ocorreu em relação à proporção de 

oócitos que atingiu o estádio de blastocisto. Aos 8 dias de cultivo (D8) os grupos 

controle, 10-7 e 10-5M apresentaram cerca de 38% de blastocistos (P>0,05) e no 

D9 a taxa de eclosão foi de 28 a 39% (P>0,05).  Entretanto, o desenvolvimento 

embrionário foi bloqueado no tratamento com 10-3M de SNAP, apresentando uma 

taxa de clivagem muito baixa (4,4%; P<0,05) em relação aos demais grupos e 

uma taxa de blastocistos e de eclosão nula.   

 
Tabela 5 - Desenvolvimento de embriões produzidos in vitro a partir de oócitos 
submetidos à maturação na presença de diferentes concentrações de SNAP. 

  Desenvolvimento Embrionário 
 

Tratamento 
SNAP (M) 

Oócitos 
n 

Clivados1 
n (% ± erro padrão) 

Blastocisto D82 
n (% ± erro padrão) 

Eclodido D93 
n (% ± erro padrão) 

0 (controle) 134 88 (65,7 ± 2,44)a 51 (38,0 ± 1,8)a 37(27,6±2,1)a 

10-7 137 87 (63,5 ± 2,98)a 53 (38,7 ± 2,8)a 39 (38,5±2,2)a 

10-5 135 87 (64,4 ± 2,36)a 52 (38,5 ± 2,5)a 39 (28,9±1,5)a 

10-3 137 6 (4,4 ± 4,43)b ( 0) b (0) b 
1Taxa de clivagem após 48 de FIV calculada em relação ao número total de oócitos. 2Taxa de 
blastocistos ao 8o dia após a FIV calculada em relação ao número total de oócitos. 3Taxa de 
eclosão ao 9o dia após a FIV calculada em relação ao número total de oócitos. a-bLetras diferentes 
na mesma coluna indicam diferença entre tratamentos (P<0,05). Resultados correspondentes a 
seis repetições realizadas. 
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Nesse experimento foi também realizada a avaliação da eficiência do 

desenvolvimento dos embriões produzidos em cada tratamento. Os resultados 

estão representados na Tabela 6 e na Figura 9. 

 
Tabela 6 - Avaliação quanti-qualitativa dos blastocistos produzidos após a maturação in 
vitro (MIV) de oócitos bovinos com diferentes concentrações de SNAP. 

  
 

Avaliação quanti-qualitativa  
 

Tratamento 
SNAP (M) 

Oócitos 
n 

Cinética1 
média ± erro padrão 

Morfologia2 
média ± erro padrão 

Eficiência3 

média ± erro padrão 
0 (controle) 134 1,8 ± 0,1a 2,0 ± 0,2a 135,0 ± 19,8a 

10-7 137 1,7 ± 0,2a 2,3 ± 0,1a 162,7 ± 32,3a 

10-5 135 1,9 ± 0,2a 2,3 ± 0,3a 158,8 ± 24,5a 

10-3 137 0b 0b 0b 
1média dos pontos alcançados pelos blastocistos em diferentes estádios de desenvolvimento: Bi e 
Bl (1), Bx (2) e Be (3); 2média dos pontos dados à qualidade morfológica dos blastocistos 
produzidos: ruim (1), bom (2) e excelente (3); 3taxa de blastocisto x cinética x morfologia. a-bLetras 
diferentes na mesma coluna indicam diferença entre tratamentos (P<0,05). Resultados 
correspondentes a seis repetições realizadas. 
 

Observa-se uma taxa de blastocisto em torno de 38% aos 8 dias (D8) de 

cultivo para os grupos controle, 10-7 e 10-5M (P>0,05) e o bloqueio embrionário no 

tratamento com 10-3M de SNAP, sugerindo que o excesso de NO é prejudicial ao 

desenvolvimento normal do embrião (Figura 10, gráfico A). Entre esses grupos 

(controle, 10-7 e 10-5M) não houve diferença (P>0,05) quanto à velocidade de 

desenvolvimento (cinética) e morfologia, apresentando valores de cinética de 1,8 a 

1,9 (Figura 10, gráfico B) e morfologia de 2,0 a 2,3 (Figura 10, gráfico C).  A 

eficiência dada pelo produto dos valores obtidos nesses três indicadores 

anteriores foi de 135 a 163 (P>0,05) para esses grupos (controle, 10-7 e 10-5M). O 

grupo tratado com a maior concentração de SNAP (10-3M) foi inferior em todos os 

parâmetros avaliados (P<0,05), com um valor nulo. 

Embora não tenha sido significativo, o grupo com 10-7M de SNAP 

apresentou um valor de eficiência numericamente superior (163) aos demais, bem 

como taxa de maturação (72,4%) e eclosão (38,5%). Com isso, selecionou-se este 

tratamento para o experimento posterior.  
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Figura 10 - Representação gráfica da avaliação quanti-qualitativa dos blastocistos 
produzidos após a maturação in vitro (MIV) de oócitos bovinos com diferentes 
concentrações de SNAP. 
 

 

4.5 Experimento 5: Efeito do bloqueio meiótico pré-maturação com 
butirolactona I sobre o desenvolvimento embrionário na presença ou 
ausência L-NAME durante a fase de bloqueio e/ou maturação in vitro. 
 

 

Nesse experimento os oócitos foram mantidos em bloqueio meiótico 

reversível (pré-maturação com 10µM de BLI) seguido pelo cultivo de maturação in 

vitro. Buscou-se averiguar o efeito da inibição da síntese de NO pela inclusão de 
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L-NAME (10-7M) durante os cultivos de pré-maturação, maturação ou ambos no 

desenvolvimento embrionário posterior. Os resultados estão apresentados na 

Tabela 7.  

 
Tabela 7 - Desenvolvimento embrionário de oócitos bovinos fecundados in vitro após o 
bloqueio meiótico com 10µM de BLI na ausência ou presença de 10-7M L-NAME seguido 
de maturação in vitro também na ausência ou presença de L-NAME. 
   

Desenvolvimento Embrionário 
 

Tratamento Oócitos 
n 

Clivados1 

n (% ± erro padrão) 
Blastocistos D82 

n (% ± erro padrão) 
Eclodidos D93 

n (% ± erro padrão) 

BM 141 78 (55,3±2,6) 46 (32,6±2,6) 26 (18,4±4,3) 

BML 114 56 (49,1±6,2) 30 (26,3±6,0) 18 (15,8±4,3) 

BLM 123 62 (50,4±2,9) 42 (34,1±3,3) 27 (22,0±2,7) 

BLML 135 62 (46,0±5,6) 38 (28,1±3,1) 20 (14,8±4,4) 
1Taxa de clivagem após 48 de FIV calculada em relação ao número total de oócitos. 2Taxa de 
blastocistos ao 8o dia após a FIV calculada em relação ao número total de oócitos. 3Taxa de 
eclosão ao 9º dia após a FIV calculada em relação ao número total de oócitos. BM (controle): 
oócitos bloqueados com BLI seguido de MIV; BML: oócitos bloqueados com BLI seguido de MIV na 
presença de 10-7M L-NAME; BLM: oócitos bloqueados com BLI na presença de L-NAME seguido 
de MIV; BLML: oócitos bloqueados com BLI na presença de L-NAME seguido de MIV também na 
presença de L-NAME. Não houve diferença entre os tratamentos (P>0,05). Resultados 
correspondentes a seis repetições realizadas. 
 

As taxas de clivagem (46,0 a 55,3%), blastocistos (26,3 a 34,1%) e eclosão 

(14,8 a 22,0%) adicionando o inibidor de NOS durante o bloqueio, a MIV ou em 

ambas as fases foram similares (P>0,05).  

Também nesse experimento foi feita a avaliação da eficiência alcançada 

pelos embriões produzidos em cada tratamento. Os resultados de seis repetições 

da avaliação quanti-qualitativa desse experimento estão representados na Tabela 

08 e na Figura 11. 

A pontuação para cinética (1,9 a 2,4), morfologia (1,6 a 1,9) e eficiência (85 

a 112) foi similar (P>0,05) para todos os tratamentos. 

 



 45

Tabela 08 - Avaliação quanti-qualitativa de blastocistos produzidos a partir de oócitos pré-
maturados e maturados na presença ou ausência do inibidor de NO (10-7M de L-NAME) 
após 8 dias de cultivo in vitro. 

 
 

 
Avaliação quanti-qualitativa 

 
 

Tratamento 
 

Oócitos 
n 

Cinética1 
média ± erro padrão 

Morfologia2 
média ± erro padrão 

Eficiência3 

média ± erro padrão 

BM 141 1,9 ± 0,1 1,6 ± 0,3 99,5 ± 25,9 
BML 114 2,4 ± 0,3 1,9 ± 0,1 85,3 ± 25,8 
BLM 123 2,0 ± 0,1 1,7 ± 0,2 112,0 ± 26,0 

BLML 135 2,0 ± 0,1 1,9 ± 0,1 92,6 ± 30,1 
1média dos pontos obtidos pelos blastocistos em diferentes estádios de desenvolvimento: Bi e Bl 
(1), Bx (2) e Be (3); 2média dos pontos dados à qualidade morfológica dos blastocistos produzidos: 
ruim (1), bom (2) e excelente (3); 3taxa de blastocisto x cinética x morfologia. O sinal + indica a 
adição de 10-7M de L-NAME naquela fase de cultivo (B durante o bloqueio e M durante a MIV). Não 
houve diferença entre os tratamentos (P>0,05). Resultados correspondentes a seis repetições 
realizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11 - Representação gráfica da avaliação quanti-qualitativa de blastocistos 
produzidos a partir de oócitos pré-maturados (10µM de BL I) e maturados na presença ou 
ausência do inibidor de NO (10-7M de L- NAME) após 8 dias de cultivo in vitro.   
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4.6 Experimento 6: Efeito do bloqueio meiótico pré-maturação com 
butirolactona I sobre o desenvolvimento embrionário na presença ou 
ausência de SNAP durante a fase de bloqueio e/ou maturação in vitro. 
 

 

   Nesse experimento os oócitos foram mantidos em bloqueio meiótico 

reversível (pré-maturação com 10µM de BLI) seguido pelo cultivo de maturação in 

vitro. Buscou-se averiguar o efeito do aumento na produção de NO pela inclusão 

de SNAP (10-7M) durante os cultivos de pré-maturação, maturação ou ambos no 

desenvolvimento embrionário posterior. Os resultados estão apresentados na 

Tabela 8. 

O bloqueio meiótico com 10µM de BLI associado ao aumento do nível de 

NO, seja durante o cultivo de bloqueio e/ou de MIV, não ocasionou diferenças 

sobre a taxa de clivagem nos três tratamentos avaliados quando comparados ao 

grupo BM (controle sem SNAP em nenhum período de cultivo). As taxas de 

clivagem foram de 53,3; 58,6; 58,8 e 48,9% nos grupos BM, BMS, BSMS e BSM, 

respectivamente (P>0,05). 
 
Tabela 8 - Desenvolvimento embrionário de oócitos bovinos fecundados in vitro após o 
bloqueio meiótico com 10µM de BLI na presença ou não de 10-7M de SNAP seguido de 
maturação in vitro na presença ou não de SNAP. 

  Desenvolvimento Embrionário 

Tratamento Oócitos 
n 

Clivados1 
n (% ± erro padrão) 

Blastocistos D82 
n (% ± erro padrão) 

Eclodidos D93 
n (% ± erro padrão) 

BM 141 78 (53,3±2,6) 46 (36,6±2,7) 26 (18,4±2,7)a 

BMS 140 82 (58,6±3,2) 44 (31,4±3,1) 26 (18,6±3,1)a 

BSM 141 69 (48,9±2,4) 36 (25,5±4,5) 20 (14,2±4,5)a 

BSMS 131 77 (58,8±2,9) 52 (39,7±3,5) 36 (27,5±3,5)b 
1Taxa de clivagem após 48 de FIV calculada em relação ao número total de oócitos. 2Taxa de 
blastocistos ao 8º dia após a FIV calculada em relação ao número total de oócitos. 3Taxa de 
eclosão ao 9º dia após a FIV calculada em relação ao número total de oócitos. BM (controle): 
oócitos bloqueados com BLI seguido de MIV; BMS: oócitos bloqueados com BLI seguido de MIV 
na presença de 10-7M SNAP; BSM: oócitos bloqueados com BLI na presença de SNAP seguido de 
MIV; BSMS: oócitos bloqueados com BLI na presença de L-NAME seguido de MIV também na 
presença de SNAP. a-bLetras diferentes na mesma coluna indicam diferença entre tratamentos 
(P<0,05). Resultados correspondentes a seis repetições realizadas. 
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A produção de blastocistos também não foi afetada pelos tratamentos (25,5 

a 39,7%, P>0,05). No entanto, a taxa de eclosão no dia 9 de cultivo (D9) foi 

afetada pela inclusão do doador de NO em ambos os períodos de cultivo. O grupo 

BSMS apresentou um aumento da taxa de eclosão em D9 (27,48%, P<0,05) 

quando comparado os demais grupos (18,4; 18,6 e 14,2% para BM, BMS e BSM, 

respectivamente), os quais foram similares entre si (P>0,05). 

Também nesse experimento foi feita a avaliação da eficiência alcançada 

pelos embriões produzidos em cada tratamento. Os resultados da avaliação 

quanti-qualitativa desse experimento estão representados na Tabela 10 e na 

Figura 12. 

 
Tabela 10 - Avaliação quanti-qualitativa de blastocistos produzidos a partir de oócitos pré-
maturados (10µM de BLI) e maturados na presença ou ausência do doador de NO (10-7M 
de SNAP).  

  Avaliação quanti-qualitativa 
 

Tratamento 
 

Oócitos 
n 

Cinética1 
média ± erro padrão 

Morfologia2 
média ± erro padrão 

Eficiência3 

média ± erro padrão 

BM 141 1,9 ± 0,1 1,6 ± 0,3 99,5 ± 25,9a 
BMS 140 1,7 ± 0,1 1,8 ± 0,2 77,8 ± 17,5a 
BSM 141 2,2 ± 0,2 2,0 ± 0,2 97,1 ± 28,9a 

BSMS 131 2,1 ± 0,1 1,9 ± 0,0 171,3 ± 23,6b 
1média dos pontos alcançados pelos blastocistos em diferentes estádios de desenvolvimento: Bi e 
Bl (1), Bx (2) e Be (3); 2média dos pontos dados à qualidade morfológica dos blastocistos 
produzidos: ruim (1), bom (2) e excelente (3); 3taxa de blastocisto x cinética x morfologia. O sinal + 
indica a adição de 10-7M de SNAP naquela fase de cultivo (B durante o bloqueio e M durante a 
MIV). a-bLetras diferentes na mesma coluna indicam diferença entre tratamentos (P<0,05). 
Resultados correspondentes a seis repetições realizadas. 

 

A pontuação para cinética (1,7 a 2,2) morfologia (1,6 a 2,0) foi similar 

(P>0,05). A eficiência, porém, foi maior para o grupo BSMS (171, P<0,05) em 

comparação a todos os outros (77,8 a 99,5) que foram similares entre si (P>0,05). 

 
 
 
 
 
 



 48

 
 
           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Figura 12 - Representação gráfica da avaliação quanti-qualitativa de blastocistos 
produzidos a partir de oócitos pré-maturados (10µM de BLI) e maturados na presença ou 
ausência do doador de NO (10-7M de SNAP).   
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5 DISCUSSÃO 
 
 

O NO derivado da eNOS é um modulador da maturação meiótica de oócitos 

(JABLONKA-SHARIFF-SHARIFF; OLSON, 2000). Quando em baixas 

concentrações transmite sinais para alvos intracelulares e regula a progressão da 

meiose em células eucariontes. Quando em altas concentrações causa danos, 

principalmente pela formação de substratos tóxicos. Pode se unir a outro radical 

livre (O-) e formar radicais de maior toxidade (ONNO-) (ESPEY et al., 2000). 

Portanto, o NO na maturação de oócitos pode ser estimulatório ou inibitório 

dependendo de sua concentração (BU et al., 2003, 2004).  No presente trabalho, 

usando um inibidor da síntese de NO (L-NAME) e um doador de NO (SNAP) foi 

possível mostrar a dúbia função que essa molécula exerce sobre a maturação de 

oócitos bovinos e seus efeitos posteriores sobre o desenvolvimento embrionário in 

vitro.  

Nos experimentos 1 e 2 foram avaliadas concentrações crescentes de L-

NAME no meio de maturação (0, 10-7, 10-5 e 10-3) e o efeito da deficiência de NO 

sobre a maturação nuclear e citoplasmática de oócitos bovinos. Observou-se que 

o grupo controle (95,5%) apresentou uma maior porcentagem de oócitos em MII, 

comparado aos grupos tratados com L-NAME (~80%). Portanto, a inibição da 

eNOS com as concentrações de L-NAME utilizadas, prejudica a progressão dos 

oócitos até a fase de MII, inibindo a extrusão do primeiro corpúsculo polar (PCP). 

Esses resultados estão de acordo com os observados em roedores (JABLONKA-

SHARIFF; OLSON, 2000) e suínos (LI et al., 2005), onde foi apresentada uma 

redução da taxa de MII com o aumento das concentrações de L-NAME.  

Para que um oócito possua a capacidade de transpor o primeiro bloqueio 

meiótico e retomar a meiose ele precisa passar por uma série de mudanças ultra 

estruturais e moleculares ao longo de sua vida pré-ovulatória e maturação. O NO 

pode estar atuando em eventos estruturais, como reorganização dos microtúbulos 

e segregação dos cromossomos e nos componentes requeridos para progressão 

normal da divisão meiótica. De uma maneira não muito clara, o NO estimula a 

produção de cGMP nas células do cumulus, um mensageiro secundário  que 
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exerce um importante controle na meiose (NAKAMURA et al., 2002). Quando em 

baixas concentrações, ativa fosfodiesterases, controlando o nível de cAMP 

(TORNELL et al., 1991) e pode ativar as  proteínas do complexo MAPK e MPF 

(VIANA et al., 2007). Ou seja, o NO funciona como um transdutor de uma cascata 

de eventos que controlam a progressão da meiose de MI para MII, até o segundo 

bloqueio meiótico e sua deficiência causa anormalidades na maturação 

(JABLONKA-SHARIFF; OLSON, 1998).   

No presente estudo foi observado que qualquer uma das concentrações 

usadas do inibidor da síntese de NO (L-NAME) diminuiu a porcentagem de oócitos 

que alcançaram o estádio de MII. A necessidade de concentrações fisiológicas de 

NO para maturação meiótica já havia sido relatada em camundongos 

(JABLONKA-SHARIFF; OLSON, 1998; SENGOKU et al., 2001). Considerando 

que oócitos de bovinos expressam a enzima eNOS (REYES et al, 2004; TESFAYE 

et al., 2006) e que está na forma ativa (REYES et al., 2004), podemos sugerir que 

a quantidade de NO produzida naturalmente pelo oócito, seja a mínima necessária 

para a indução de eventos que caracterizam a maturação nuclear, tais como, 

retomada da meiose, rompimento da vesícula germinativa (VG) e extrusão do 

PCP.  

Embora a deficiência de NO tenha prejudicado a progressão da maturação 

nuclear não causou influências significativas sobre a maturação citoplasmática, 

avaliada pela produção de blastocistos que se manteve em torno de 36,5% em 

todos os tratamentos. Essa observação contraria os resultados de Matta et al. 

(2002) que obtiveram uma diminuição na produção de blastocistos bovinos, 

utilizando 10-5M de L-NAME. Essa diferença de observações podem ter sido 

causadas por diferentes condições laboratoriais. 

Em estudos mais recentes na mesma espécie, desenvolvidos por Tesfaye 

et al (2006), também não se obteve efeito do inibidor sobre o desenvolvimento 

embrionário quando colocado apenas ao meio de MIV, concordando com o 

observado em nosso estudo. No entanto, relataram uma queda na produção de 

blastocistos com alta concentração (10-2M) de L-NAME no meio de CIV e uma 

maior taxa de bloqueio em estádio de 8 células. O fato do inibidor usado na MIV 
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não afetar a produção de blastocisto subseqüente poderia ser atribuído à 

habilidade do embrião de regenerar a produção de NO usando substratos 

disponíveis no meio, durante a fertilização e cultivo posterior na ausência de 

inibidores (CHEN et al., 2001).  

Avaliando a fragmentação internucleossômica do DNA pela técnica de 

TUNEL em embriões com 8 dias após a FIV foi verificada maior quantidade de 

núcleos TUNEL positivos nos tratamentos que tiveram a síntese de NO inibida 

quando comparados ao controle. Portanto, verifica-se uma maior incidência de 

apoptose com a inibição do NO, sugerindo que este possa exercer uma função de 

proteção celular, embora sua deficiência não tenha afetado o número total de 

células, o qual também é um indicador de qualidade do embrião produzido in vitro. 

Tao et al. (2005) observaram que oócitos suínos maturados na presença de L-

NAME tiveram redução na fragmentação do DNA das células do cumulus, 

reforçando a sugestão de que o NO durante a maturação e dentro de níveis 

adequados, pode ter um efeito anti-apoptótico. 

A fragmentação nuclear foi demonstrada não só com a inibição de NO, mas 

também, em ensaios desenvolvidos com alta concentração de doador de NO          

(SNAP). Esse aumento na fragmentação poderia ser resultado de citotoxidade por 

excesso de NO, mostrando que suas funções são bastante variadas e por vezes 

antagônicas, podendo ser benéficas ou tóxicas conforme a sua concentração e o 

tipo celular considerado. O NO pode induzir a citotoxidade em diferentes tipos 

celulares, assim como aumentar a toxidade de diferentes agentes, podendo 

causar apoptose celular (MESSMER et al, 1994).  

Nos experimentos 3 e 4 foram avaliadas concentrações crescentes de 

SNAP no meio de maturação e o efeito do aumento de NO sobre a maturação 

nuclear e citoplasmática de oócitos. A maior concentração de SNAP (10-3M) 

resultou em apenas 7,2% de taxa de maturação dos oócitos tratados. Dessa 

forma, verifica-se que o excesso de NO bloqueia a progressão dos oócitos até a 

fase de MII, coincidindo com os resultados obtidos em roedores (BU et al., 2003), 

onde a extrusão do primeiro corpúsculo polar foi inibida com a mesma 

concentração de SNAP no meio de maturação. Tesfaye et al. (2006) observaram 
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uma redução da expressão do mRNA de eNOS depois da maturação, levantando 

a hipótese de que a redução de NO seja necessária para estimular a quebra da 

vesícula germinativa de forma a diminuir o cGMP (monofosfato de guanosina 

cíclica), fator importante para que ocorra o desbloqueio meiótico. Nas condições 

deste estudo em que se elevou a concentração de NO a meiose foi bloqueada, 

reforçando essa hipótese.  

Por outro lado, o excesso de NO pode ter efeitos citotóxicos, portanto, não 

podemos excluir a possibilidade de que o bloqueio da maturação tenha ocorrido 

por esse mecanismo. O excesso de NO permite que ocorra uma reação com o 

oxigênio formando peroxinitritos (ONOO-) e esses, por sua vez, são convertidos 

em ácidos peroxinitritos, potentes oxidantes com efeitos citotóxicos que iniciam 

uma peroxidação lipídica contribuindo para toxidade celular aumentando o número 

de oócitos danificados (DINERMAN et al., 1993).  

O excesso de NO ocasionado pela alta concentração de SNAP (10-3M) no 

meio de maturação interrompeu o desenvolvimento embrionário neste tratamento, 

enquanto que outras concentrações utilizadas não tiveram efeito mantendo uma 

média de 38% de taxa de blastocistos. Essa interrupção poderia ser dada devido a 

um desvio do nível ideal de NO que é requerido para o desenvolvimento normal do 

embrião. Tranguch et al. (2002), trabalhando com embriões de camundongos, 

mostrou que a produção de NO é feita dentro de um limite controlado. Fora dessa 

concentração dada como ideal o desenvolvimento é bloqueado ou o embrião entra 

em apoptose. O bloqueio do desenvolvimento ocasionado pelo excesso de NO 

também foi relatado por Tao et al., (2005) em oócitos de roedores e Viana et al, 

(2007) em oócitos de bovinos. Esses autores evidenciaram que altos níveis de NO 

inibem a expansão das células do cumulus podendo fragmentar o DNA das 

mesmas. Dessa forma seriam prejudicados dois mecanismos, o de proteção 

mecânica dos oócitos contra materiais tóxicos e o de transmissão de sinais 

específicos vindos do fluído folicular, ambos importantes para o desenvolvimento 

posterior.  

Viana et al. (2007) observaram uma maior migração dos grânulos corticais 

para o córtex celular e um aumento na produção de blastocistos, sugerindo 



 53

melhoria da maturação citoplasmática. No presente estudo não houve essa 

melhora talvez ocasionada pelo uso de um doador (10-7M de SNAP) diferente do 

usado esses autores (10-5M de SNP). De toda forma, o grupo tratado com 10-7M 

de SNAP apresentou um valor de eficiência numericamente superior (163) aos 

demais (135 e 158 para controle e 10-5M respectivamente), bem como taxa de 

eclosão (38,5% para 10-7M e ~28% para o grupo controle e 10-5M). Com isso, 

selecionou-se este tratamento para o experimento posterior.  

Nos experimentos seguintes buscou-se averiguar o efeito da deficiência e 

do incremento de NO associado ao cultivo de pré-maturação. Sabe-se que os 

oócitos utilizados no sistema de produção de embriões in vitro normalmente já 

concluíram sua fase de crescimento e entraram no período de capacitação 

oocitária (HYTTEL et al., 1997). Porém, ao serem removidos do ambiente folicular 

reiniciam espontaneamente a meiose (KUBELKA et al., 2000) e uma parte dessa 

população ainda não teria concluído esse período de modificações estruturais e 

moleculares que são importantes para o desenvolvimento embrionário (HYTTEL et 

al., 1997).  

 Embora não significativo, o grupo BLM, no qual os oócitos foram 

bloqueados com BLI na presença de pequena concentração de L-NAME (10-7M) 

seguido de MIV, apresentou valores numericamente superiores quanto à eficiência 

de desenvolvimento. Isso sugere que o bloqueio da síntese de NO durante o 

bloqueio meiótico, possa favorecer um posterior desenvolvimento durante o 

período de pré-implantação. Talvez um menor nível de NO possa implementar os 

arranjos dos microtúbulos e microfilamentos, responsáveis pelas modificações 

estruturais esperadas durante o período de capacitação. A síntese de NO é de 

fundamental importância para eventos estruturais durante a meiose, como 

reorganização dos microtúbulos e segregação dos cromossomos (JABLONKA-

SHARIFF et al., 1999). No entanto, a inibição durante o período de maturação, 

novamente não se mostrou eficiente, dando suporte à idéia anterior de que os 

oócitos produzem NO em um nível mínimo necessário para que haja a ativação de 

proteínas requisitadas para retomada da meiose e extrusão do PCP. A inibição da 

síntese de NO durante esse período parece ser prejudicial.  
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Por outro lado, quando se aumentou a quantidade de NO utilizando-se 

baixa concentração de SNAP (10-7M) durante a fase de pré-maturação e 

maturação (BSMS), obteve-se uma maior eficiência no desenvolvimento, resultado 

do leve aumento na produção de blastocistos e incremento da eclosão dos 

mesmos. Em camundongos, oócitos mantidos em bloqueio meiótico na presença 

de baixa concentração de SNP (outro doador de NO) estimulou a maturação 

meiótica dos mesmos (Bu et al., 2004). Embora a maturação meiótica não tenha 

sido avaliada após esse tratamento, pode se supor que ocorreu uma melhoria nas 

condições de maturação dos oócitos dado o aumento na taxa de eclosão após a 

FIV e CIV. Outra possibilidade seria que o NO estaria protegendo os oócitos 

contra eventuais efeitos de envelhecimento in vitro que poderia ser provocado pelo 

longo cultivo (pré-maturação e maturação = 46h). Goud et al. (2005) observaram 

que oócitos murinos mantiveram a integridade do fuso meiótico (alterações no 

fuso são observadas no envelhecimento oocitário) quando foram expostos ao 

SNAP. Assim sendo a associação do NO no meio de pré-maturação e maturação 

possa vir a tornar mais eficiente esse período de grande importância para eventos 

posteriores no desenvolvimento embrionário. Mais estudos, são necessários para 

melhor compreender os eventos observados e confirmar que a associação de NO 

e bloqueio meiótico pode interferir na produção e qualidade dos embriões. 
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6 CONCLUSÃO 
 
 

Os dados obtidos no presente estudo permitem concluir que: 

 

• A inibição da síntese de NO durante a MIV prejudica a progressão da 

meiose até metáfase II (MII) sugerindo que o NO durante a MIV seja 

necessário à maturação nuclear; 

• A inibição da síntese de NO durante a MIV aumenta o número de 

núcleos apoptóticos nos blastocistos produzidos. É possível que o NO 

na MIV tenha um efeito anti-apoptótico tardio; 

• O excesso de NO na MIV prejudica a progressão para MII e inibe o 

desenvolvimento embrionário; 

• A inibição da síntese de NO durante a pré-maturação (bloqueio meiótico) 

e maturação in vitro não afeta o desenvolvimento embrionário posterior; 

• O estímulo à síntese de NO em baixa concentração durante a pré-

maturação (bloqueio meiótico) e maturação in vitro melhora a eficiência 

do desenvolvimento de blastocistos bovinos. 
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