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RESUMO  

SCHEFER, L. Influência do segundo mensageiro GMPc e suas vias de sinalização 

no conteúdo lipídico de complexos cumulus-oócitos bovinos maturados in vitro. 

2020. 81f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 

Universidade de São Paulo, Pirassununga - SP, 2020.  

A produção in vitro de embriões (PIV) é uma biotecnologia amplamente utilizada no 

Brasil e no mundo. No entanto, ainda existem limitações quanto à sua eficiência em 

comparação com embriões produzidos in vivo. Em bovinos, uma das dificuldades 

encontradas é o acúmulo lipídico em blastocistos de PIV que diminui a qualidade 

embrionária e sua resistência à criopreservação. Buscando alternativas para resolver 

este problema, é necessário compreender do metabolismo lipídico de complexos 

cumulus-oócitos bovinos (CCOs). A via AMPc/PKA é a via clássica da lipólise celular, 

porém, foi demonstrada também a atuação da via do GMPc/PKG no metabolismo 

lipídico. Assim, como CCOs bovinos expressam componentes dessa via, o objetivo do 

presente estudo foi investigar o envolvimento do GMPc no metabolismo lipídico de CCOs 

bovinos através da manipulação farmacológica da mesma. No primeiro estudo, divido 

em três experimentos, foi avaliado o conteúdo lipídico de oócitos e células do cumulus 

(CC) sob influência de estimuladores de síntese do GMPc (NPPB e Protoporfirina IX) e 

sob a influência da inibição da PKG (KT5823). Observamos que apenas o NPPB foi 

capaz de reduzir o conteúdo lipídico dos oócitos e nas células do cumulus. Além disso, 

avaliamos a expressão de genes relacionados ao metabolismo lipídico (PLIN2), dos 

receptores de peptídeos natriuréticos (NPRs) e foi realizada a quantificação dos níveis 

intracelulares de GMPc nos mesmos tratamentos anteriormente utilizados, porém não 

houve diferença significativa em nenhum dos parâmetros avaliados. Durante todos os 

experimentos realizados, foram avaliadas as taxas de maturação nuclear dos oócitos e 

nenhum dos tratamentos utilizados afetou a maturação oocitária. No segundo estudo, 

dividido em dois experimentos, foram utilizados os mesmos estimuladores de síntese de 

GMPc (NPPB e Protoporfirina IX) na MIV, sendo avaliados os perfis lipídicos de oócitos 

e embriões produzidos in vitro. Os perfis de oócitos e embriões bovinos não foram 
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alterados pela manipulação da via GMPc. As taxas de clivagem e blastocisto com NPPB 

não foram afetadas, porém, no grupo tratado com Protoporfirina IX, as taxas foram 

zeradas. Em conclusão, sugerimos o envolvimento da via GMPc no metabolismo lipídico 

de CCOs bovinos e que a manipulação dessa via pode reduzir o conteúdo lipídico dos 

oócitos sem afetar o perfil lipídico dos oócitos e embriões resultantes.  

Palavras-chave: Peptídeos Natriuréticos, Protoporfirina IX, PLIN2, lipídios, lipólise, 

criopreservação.  
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ABSTRACT  

SCHEFER, L. Influence of the second messenger cGMP and its signaling pathways 

on the lipid content of in vitro matured bovine cumulus-oocyte complexes. 2020. 

81f. M.Sc. Dissertation - Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 

Universidade de São Paulo, Pirassununga - SP, 2020.   

In vitro embryo production (IVP) is a biotechnology widely used in Brazil and 

worldwide. However, there are still limitations regarding its efficiency compared to 

embryos produced in vivo. In cattle, one of the difficulties encountered is the accumulation 

of lipids in IVP blastocysts, which reduces embryonic quality and its resistance to 

cryopreservation. Looking for alternatives to solve this problem, it is necessary to 

understand the lipid metabolism of bovine cumulus-oocyte complexes (COCs). The 

cAMP/PKA pathway is the classic cell lipolysis pathway, but the role of the cGMP/PKG 

pathway in lipid metabolism has also been demonstrated. Thus, as bovine COCs express 

components of this pathway, the objective of the present study was to investigate the 

involvement of cGMP in the lipid metabolism of bovine COCs through its pharmacological 

manipulation. In the first study, divided into three experiments, the lipid content of oocytes 

and cumulus cells (CC) was evaluated under the influence of cGMP synthesis stimulators 

(NPPB and Protoporphyrin IX) and under the influence of PKG inhibition (KT5823). We 

observed that only NPPB was able to reduce the lipid content of oocytes and cumulus 

cells. In addition, we evaluated the expression of genes related to lipid metabolism 

(PLIN2), natriuretic peptide receptors (NPRs) and the quantification of intracellular cGMP 

levels was performed in the same treatments, however, there were no significant 

differences in any of the parameters evaluated . During all the experiments carried out, 

nuclear oocyte maturation rates were evaluated and none of the treatments used affected 

oocyte maturation. In the second study, divided into two experiments, the same cGMP 

synthesis stimulators (NPPB and Protoporphyrin IX) were used during IVM, and the lipid 

profiles of oocytes and embryos produced in vitro were evaluated. The lipid profiles of 

bovine oocytes and embryos were not altered by manipulation of the cGMP pathway. 

Cleavage and blastocyst rates were not affected by NPPB, but in the group treated with 
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Protoporphyrin IX, no development was observed. In conclusion, we suggest the 

involvement of the cGMP pathway in the lipid metabolism of bovine CCOs and that 

manipulation of this pathway can reduce the lipid content in oocytes without affecting the 

lipid profile of these of oocytes and resulting embryos. 

Keywords: Natriuretic Peptides, Protoporphyrin IX, PLIN2, lipids, lipolysis, 

cryopreservation. 
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1. Introdução e Fundamentação Teórica 

Nas últimas duas décadas o cenário da produção in vitro de embriões (PIVE) se 

desenvolveu fazendo com que o Brasil assumisse uma posição de vanguarda na adoção 

da PIVE em bovinos, tornando-se uma referência mundial na técnica (VIANA et al., 

2018). Diante disso, as técnicas envolvidas na produção in vitro (PIV) de embriões vêm 

se desenvolvendo continuamente, requerendo muitos estudos a respeito da reprodução 

animal. Apesar dos avanços na PIV, ela ainda apresenta algumas limitações que devem 

ser investigadas, como os baixos índices de blastocistos, os custos dos embriões 

produzidos in vitro e a dificuldade na criopreservação dos mesmos (RUMPF, 2007).   

A dificuldade na criopreservação de embriões produzidos in vitro ocorre devido à 

qualidade inferior do embrião em relação aos produzidos in vivo, resultando em uma 

menor criotolerância. Isso está associado, dentre outros fatores, ao maior acúmulo de 

lipídios no citoplasma dos oócitos e blastocistos de PIV (RIZOS et al., 2002).  Os 

triacilgliceróis (TAG) são os principais lipídios citoplasmáticos e alterações no perfil 

lipídico podem estar relacionadas com os danos causados durante o processo de 

criopreservação (KUNDU et al., 2000; WATSON, 1995; WATSON, 2000). Esses danos 

fazem com que parte das células preservadas percam sua viabilidade e sua 

funcionalidade (MASSIP, 2003; BULGARELLI et al. 2012). 

O conteúdo lipídico de uma célula é o resultado do balanço entre a síntese 

(lipogênese) e hidrólise (lipólise) dos lipídios celulares (MIYOSHI et al., 2008). A lipólise 

celular é classicamente mediada através do segundo mensageiro adenosina 

monofosfato cíclica (AMPc) que promove a ativação da proteína cinase dependente de 

AMPc (PKA), que por sua vez, fosforila proteínas relacionadas à lipólise (LANGIN, 2006). 

Em adipócitos humanos, foi observado que o segundo mensageiro guanosina 

monofosfato cíclica (GMPc) ativa a proteína cinase dependente de GMPc (PKG), a qual 

fosforilaria as mesmas proteínas envolvidas no processo de lipólise mediado por 

AMPc/PKA (LAFONTAN et al., 2008).  
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Estudos anteriores mostraram que enzimas da via GMPc são expressas em oócitos 

(OO) e células do cumulus (CC) bovinos e que a manipulação farmacológica de algumas 

dessas enzimas tem efeito sobre o seu metabolismo lipídico (SCHEFER et al., 2016; 

SCHWARZ et al., 2018). A melhor compreensão das vias de sinalização da lipólise em 

CCOs bovinos permitirá obter novas informações sobre o metabolismo lipídico, de forma 

que a via de sinalização possa ser manipulada para produzir embriões com menor teor 

de lipídios e, consequentemente, de melhor qualidade. 

1.1 SISTEMAS DE PRODUÇÃO IN VITRO 

A produção de embriões in vitro envolve três principais etapas, a maturação in vitro 

(MIV), fertilização in vitro (FIV) e cultivo in vitro (CIV). O processo de MIV se inicia com 

a remoção do complexo-cumulus oócito (CCO) do interior do folículo ovariano (HOSHI, 

2003) e sua inclusão em um sistema de cultivo in vitro, em que os CCOs devem 

permanecer em estufa com controle de atmosfera gasosa e temperatura (RODRIGUES; 

GARCIA, 2000). A MIV tem duração média de 22 horas até que o oócito chegue ao 

estádio de metáfase II da meiose (THOMPSON, 2000). Além das modificações nucleares 

e citoplasmáticas que ocorrem no oócito, as células do cumulus realizam algumas 

funções importantes para os oócitos como a passagem de nutrientes e moléculas 

reguladoras através das junções comunicantes (NAGAI, 2001). Nesta etapa, os meios 

de cultivo e suplementações utilizados variam em cada laboratório, porém na maioria 

deles o soro fetal bovino (SFB) tem sido utilizado como suplementação ao meio base 

além de gonadotrofinas (FSH e LH) (RODRIGUES; GARCIA, 2000). Sabe-se que a MIV 

pode ser afetada por diversos fatores como pH, temperatura, atmosfera gasosa, uso de 

suplementações, entre outros. Para que o processo de MIV ocorra de forma similar ao in 

vivo, porém, é preciso que os meios utilizados mimetizem as condições encontradas 

durante o processo (SANGILD et al., 2000), no entanto, ainda há necessidade de 

melhorias nesse sentido.  

Após a maturação in vitro, os oócitos completam a maturação com a extrusão do 

primeiro corpúsculo polar possibilitando a fertilização (AVELINO et al., 2002). Para a FIV, 

palhetas de sêmen congelado possuem espermatozoides viáveis e inviáveis que são 

separados pelo gradiente de Percoll (GALLI; LAZZARI, 1996), e os viáveis são avaliados 
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em relação à motilidade e concentração que são essenciais para calcular a concentração 

que deverá ser utilizada na FIV. (YOUNG; SINCLAIR; WILMUT, 1998). A partir da 

fertilização inicia-se o CIV que é a etapa de desenvolvimento do oócito fertilizado (zigoto) 

até o estádio de blastocisto (SANGILD et al., 2000). As condições dessa etapa são muito 

importantes para que bons índices de produção de embriões sejam alcançados. Durante 

esse período ocorre a ativação do genoma embrionário, o processo de divisão celular, 

compactação dos blastômeros no estádio de mórula e início da diferenciação 

embrionária com a formação da blastocele (HOSHI, 2003). O desenvolvimento 

embrionário é avaliado no 7º dia de CIV e os embriões são selecionados para 

transferência ou criopreservação.  

1.2 OVÁRIO E AMBIENTE FOLICULAR 

Os ovários são órgãos que fazem parte do sistema reprodutor das fêmeas e são o 

local onde se dá a gametogênese, ou seja, produção dos gametas. Além disso, eles 

também são responsáveis pela produção de hormônios relacionados à reprodução. Os 

ovários são formados após a migração das PGCs (células germinativas primordiais), 

ainda durante o desenvolvilmento fetal (HAFEZ; HAFEZ, 2004; RUSSE, 1983), do saco 

vitelinico para as cristas genitais. Cada ovário é constituído por um epitélio germinativo 

(externo), túnica albúginea e região cortical onde estão localizados os folículos (HAFEZ; 

HAFEZ, 2004). 

Os folículos são responsáveis pelo desenvolvimento dos oócitos, pois é nesse 

ambiente em que irão adquirir a competência necessária para fertilização. Após a 

formação dos ovários, inicia-se a foliculogênese, que envolve o processo de formação 

dos folículos primordiais e o desenvolvimento desses folículos (folículos primários, 

secundários e até terciários), porém ainda sem a capacidade de ovular (DRUMMOND, 

2006). Esses folículos permancem em estágios pré-ovulatórios, com oócitos 

estacionados no primeiro bloqueio meiótico, em que permanecerão até a puberdade do 

animal (GORDON, 2003). Após o início da puberdade, alguns dos folículos continuam a 

se desenvolver e os oócitos iniciam o processo de retomada da meiose, para então 

poderem ser ovulados (NAGY et al., 2003).  

No desenvolvimento dos folículos várias alterações ocorrem tornando o ambiente 

mais adequado para a ovulação. Os folículos primordiais são constituídos por uma única 
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camada de células pavimentosas que se posicionam em volta do oócito primário. No 

desenvolvilmento desses folículos suas células tornam-se cuboides (células da 

granulosa) e ocorre um aumento no diâmetro do oócito, constituindo o foliculo primário. 

A partir daí inicia-se a formação da zona pelúcida e das junções comunicantes entre 

células da granulosa e oócito, sendo essa comunicação indispensável para o 

desenvolvimento do oócito e posterior desenvolvimento embrionário (EPPIG; 

WIGGLESWORTH; PENDOLA, 2002; RUSSE, 1983). Com a multiplicação das células 

da granulosa através da mitose, forma-se o folículo secundário (HURK; ZHAO, 2004). 

Em seguida, as células da granulosa começam a se diferenciar em células do cumulus 

(CC) e células da granulosa murais (CG) e ocorre a formação de uma cavidade cheia de 

fluido, o antro, quando então o folículo é denominado antral ou terciário (RUSSE, 1983). 

A comunicação entre as células do cumulus e oócito é indispensável para a capacitação 

do gameta feminino, sendo assim é necessário que ela ocorra de maneira adequada 

(KRISHER, 2003). Quando isso não ocorre, as funções do oócito podem ser alteradas 

prejudicando o desenvolvimento embrionário posterior (DUMESIC et al., 2015). Neste 

período da foliculogênese o oócito atinge o seu tamanho necessário e então começa a 

diminuir seu ritmo de crescimento, parando sua atividade de síntese de RNA (HYTTEL 

et al., 1997).  

A partir da formação do antro o oócito já possui capacidade para retomar a meiose 

(EPPIG; BRIEN, 1996), porém ainda é necessário que as células da granulosa se 

multipliquem e o antro aumente a ponto desses folículos se tornarem pré-ovulatórios. 

Após o pico de LH liberado pela hipófise, esses oócitos irão retomar a meiose e serão 

ovulados em metáfase II (BINELLI; MURPHY, 2010).    

 

1.3 MATURAÇÃO E COMPETÊNCIA OOCITÁRIA 

A maturação oocitária é o período em que o oócito irá adquirir competência 

necessária para fertilização e posterior desenvolvilmento embrionário, com isso, o 

processo de maturação se torna uma etapa bastante importante da PIV de embriões. 

Como já mencionado, o processo de foliculogênese e oogênese começam ainda na fase 

fetal. Ao nascimento o oócito está no primeiro bloqueio meiótico (diplóteno da prófase I), 

onde permanecerá até a puberdade. Após o pico de LH, é desencadeada uma série de 
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reações que darão início ao processo de maturação com a retomada da meiose 

(DUMONT et al., 2005). Dentre essas reações, as proteínas mais importantes nesse 

processo são as do complexo MPF (fator promotor da maturação) que são reguladas por 

adenosina monofosfato cíclico (AMPc), presentes em altos níveis dentro do oócito 

(CONTI et al., 1998). O processo de maturação oocitária envolve a maturação nuclear, 

molecular e citoplasmática que devem ocorrer em sincronia (GORDON, 2003).  

A maturação citoplasmática envolve modificações na distribuição e organização de 

organelas, além de alterações e reorganização da dinâmica de filamentos do 

citoesqueleto (FERREIRA et al., 2009). A maturação nuclear consiste na progressão do 

ciclo meiótico, desde vesícula germinativa (prófase da meiose I) até o segundo bloqueio 

meiótico em metáfase II, com condensação dos cromossomos e rompimento da vesícula 

germinativa (JONES, 2004). Ao término da primeira divisão meiótica, o citoplasma é 

dividido assimetricamente, gerando uma célula pequena chamada de primeiro 

corpúsculo polar e outra maior, denominada oócito secundário (MAYES; SIRARD, 2001). 

Além da maturação nuclear e citoplasmática, para a completa maturação do oócito é 

necessária a maturação molecular, que envolve os padrões de transcrição e acúmulo de 

RNAm e proteínas produzidos durante o período de crescimento do oócito, e que 

controlam a maturação citoplasmática e nuclear (FERREIRA et al., 2009; MAYES; 

SIRARD, 2001).  

 

1.4 METABOLISMO LIPÍDICO CELULAR E OOCITÁRIO 

Lipídios são biomoléculas insolúveis em água com grande diversidade química e 

estrutural que possuem diversas funções. Eles possuem um papel estrutural na 

constituição de membranas biológicas, como fonte de energia (metabolismo energético) 

e na sinalização celular (GURR et al., 2002). Oócitos e embriões bovinos são ricos em 

lipídios que são essenciais durante os processos de maturação e desenvolvimento 

embrionário. Os fosfolipídios possuem função estrutural e são os principais 

componentes das membranas biológicas. Em sua maioria, elas são constituídas por 

fosfatidilcolina (PC) e esfingomielina (SM). Além do papel estrutural, eles possuem 

também papel na regulação de proteínas, atuando como lipídios bioativos (HANNUN  e 

OBEID, 2008).  
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Os lipídios intracelulares são armazenados em forma de gotas citoplasmáticas, 

compostas principalmente por triacilglicerois (TAGs), que são utilizados como fonte de 

energia e precursores de ácidos graxos. Embriões bovinos produzidos in vitro têm um 

acúmulo aumentado de gotas lipídicas, principalmente se cultivados em meio 

enriquecido com soro (FERGUSON e LEESE, 1999; ABE et al., 2002; BARCELÓ-

FIMBRES e SEIDEL, 2011). Os TAGs têm como principal função a reserva energética, 

a qual é essencial durante a maturação in vitro, onde ocorre a síntese proteica, retomada 

da meiose e maturação citoplasmática (FERGUSON e LEESE, 1999; KIM et al., 2001).  

As principais ações metabólicas de lipídios podem ser divididas em atividades 

lipogênicas e ações lipolíticas. As atividades lipogênicas envolvem todos os processos 

metabólicos que resultam em biossíntese, incorporação e armazenamento de TAGs. As 

atividades lipolíticas envolvem ações que resultam na hidrólise do TAG armazenado, 

resultando em ácidos graxos e glicerol. A regulação desses processos ocorre através 

de nutrientes e sinais aferentes dos sistemas neurais e hormonais, dependendo das 

necessidades energéticas do indivíduo (AHIMA; FLIER, 2000). A quantidade de lipídios 

de uma célula depende do balanço entre a síntese de TAG (lipogênese) e a hidrólise 

(lipólise) (MIYOSHI et al., 2008). 

A lipólise celular é mediada por catecolaminas que elevam o nível de  adenosina 

monofosfato cíclico (AMPc), que ativa a proteína cinase dependente de AMPc (PKA) 

fosforilando proteínas relacionadas à lipólise, como lipase sensível a hormônios (HSL) 

e perilipinas (PLINs) (LANGIN, 2006). Com a fosforilação da HSL e da PLIN1, ocorre a 

liberação de um co-ativador, CGI-58 (comparative gene identification-58), que permite 

que a ATGL (lipase de triacilglicerol do adipócito) inicie a lipólise, além de ativar a HSL 

para a sequência lipolítica (BICKEL; TANSEY; WELTE, 2009). A hidrólise dos TAGs é 

o resultado da ativação da HSL por fosforilação dos resíduos de serina, seguido por sua 

translocação do citoplasma para o interior da gota lipídica (ALI et al., 2005). A entrada 

do HSL fosforilado para o interior da gota lipídica só é permitida quando as perilipinas, 

proteínas que revestem a superfície das gotas lipídicas, também são fosforiladas 

(TANSEY et al., 2003). Alguns estudos indicam que as PLINs podem ser consideradas 

indicadores do teor de lipídios celulares (LOLICATO et al., 2014). Essas proteínas têm 
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sido amplamente estudadas em diferentes tipos celulares (BICKEL; TANSEY; WELTE, 

2009). Após essa ativação, ocorre a hidrólise dos TAGs em ácidos graxos (AG) não 

esterificados e glicerol, sendo os AG que são transformados em energia pela β-oxidação 

na mitocôndria (LAFONTAN; VIGUERIE, 2006).  

Figura 1: Esquema hipotético de funcionamento da via GMPc nas células. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

Em adipócitos de humanos, foi observado que o nucleotídeo monofosfato cíclico de 

guanosina (GMPc) ativa a proteína cinase dependente de GMPc (PKG), a qual fosforila 

algumas das mesmas proteínas envolvidas no processo de lipólise (LAFONTAN et al., 

2008) (Figura 1). Esse nucleotídeo pode ser sintetizado pela guanilato ciclase solúvel 

(GCs), que é ativada pelo óxido nítrico (NO), e pelos receptores de guanilato ciclase 

acoplados à membrana (GCm), também chamados de receptores de peptídios 

natriuréticos (NPRs), os quais são ativados pelos peptídeos natriuréticos (NPs) (KUHN, 

2003). O sistema NP é formado por peptídeos endógenos com grande homologia entre 
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as espécies, envolvidos em inúmeras ações (MISONO et al., 2011), entre elas, funções 

lipolíticas, envolvendo o percursor de NP do tipo A (NPPA) e percursor de NP do tipo B 

(NPPB)  e o do tipo C (NPPC) (ENGELI et al., 2012; LAFONTAN et al., 2008; MORO; 

LAFONTAN, 2013). 

As vias mais comuns da ação do GMPc afetam as proteínas cinases dependentes 

de GMPc dos tipos 1 e 2 (PKG1 e PKG2), canais iônicos e fosfodiesterases (PDE) 

reguladoras (LOHMANN et al., 1997). Além da fosforilação da HSL e das PLINs, a PKG 

pode inibir a fosfodiesterase 3B (PDE3B, PDE específica de degradação do AMPc), 

portanto, há um aumento nos níveis de AMPc contribuindo potencialmente para a 

lipólise. Níveis de GMPc são balanceados entre a síntese pela guanilato ciclase (GC) e 

degradação por PDE específicas para GMPc (PDE5, PDE6 e PDE9) (KASS et al., 2007). 

Assim, essas duas vias parecem funcionar de forma paralela e com a mesma função 

em adipócitos humanos.   

Em CCOs bovinos já foi relatado que a maioria das enzimas envolvidas no controle 

dos níveis de GMPc (síntese e degradação) ou relacionada às suas funções são 

expressas em oócitos e/ou células do cumulus (SCHWARZ et al., 2014). Recentemente 

a PLIN2 foi identificada em gotas lipídicas de CCOs de camundongos (YANG et al 2010) 

e em oócitos de bovinos (AARDEMA et al 2011). Além disso, foi observado que a 

manipulação farmacológica dos níveis de GMPc, utilizando um inibidor da PDE5 

(enzima de degradação do GMPc), provocou uma diminuição no conteúdo lipídico de 

oócitos bovinos, provavelmente porque altos níveis desse nucleotídeo estimulariam a 

lipólise nessas células (SCHWARZ et al., 2018). Outro fato que evidencia o 

envolvimento do GMPc com o metabolismo lipídico de CCOs bovinos é que o soro fetal 

bovino (SFB) quando suplementado no meio de maturação, pode causar alterações na 

expressão de componentes da via, ao mesmo tempo em que provoca aumento no teor 

de lipídios em oócitos (SCHWARZ et al., 2016).  

Diante disso, seria possível que a manipulação farmacológica dessa via sinalizadora 

durante a maturação, através de diferentes estímulos, possa exercer influência sobre o 

metabolismo lipídico de oócitos, da mesma maneira que exercem em adipócitos. Além 

disso, os receptores de peptídeos natriuréticos, NPR1, NPR2 e NPR3, já foram 
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identificados em células do cumulus oriundas de CCOs bovinos (CESARO et al., 2015). 

Os receptores NPR1 e NPR2 possuem atividade de guanilato ciclase e quando 

estimulados aumentam o GMPc  (HSUEH et al., 2018), já o NPR3 não tem essa 

atividade, mas é responsável pela degradação do ligante (POTTER et al., 2009).  
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2. Artigo 1 

Efeitos da manipulação farmacológica de enzimas de síntese de GMPc no 

conteúdo lipídico de complexos cumulus-oócitos bovinos maturados in vitro. 

 

Schefer, L.A; Fernandes, H.A; Castro, F. C.A ; Carrijo, S. S.A ; Paschoal, D. M.A ; Leal, 

C. L. V.A ; 

 

A Departamento de Medicina Veterinária, Universidade de São Paulo, Pirassununga SP, Brasil. 

 

RESUMO 

O monofosfato cíclico de guanosina (GMPc via PKG), sintetizado a partir da ativação 

das guanilato ciclases (GCm e GCs), é um segundo mensageiro que tem se mostrado 

importante para o metabolismo lipídico de CCOs bovinos. O objetivo deste estudo foi 

avaliar os efeitos da manipulação farmacológica de ativação das GC através do uso do 

peptídeo natriurético tipo B (NPPB - GCm) e da Protoporfirina IX (GCs). No primeiro 

experimento, foram avaliados os efeitos do uso de diferentes concentrações de NPPB 

(10-6, 10-7 e 10-8M) no conteúdo lipídico de oócitos maturados in vitro por 24h por 

coloração de Nile Red (NR). Além disso, foi avaliada a abundância relativa de transcritos 

dos receptores de NPs (NPR1 e NPR3) nas células do cumulus através de PCR em 

tempo real. Duas concentrações influenciaram o conteúdo lipídico dos oócitos, 

apresentando uma redução lipídica nos tratamentos com 10-7M (0,26 IF/µm2±0,01)  e 10-

8M (0,29 IF/µm2±0,02) de NPPB quando comparados ao controle (0,41 IF/µm2±0,07). A 

abundância relativa de transcritos dos receptores de NPs não foi afetada pelo NPPB em 

nenhuma de suas concentrações (P<0.05). No segundo experimento, comparamos o 

NPPB (10-7M)e a Protoporfirina IX (10-5M). CCOs maturados na presença dos 

estimuladores de síntese de GMPc por 9 e 24h foram avaliados quanto ao conteúdo 
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lipídico nos oócitos através da marcação lipídica por NR e nas células do cumulus por 

Bodipy (BP). Além disso, foram avaliados os níveis intracelulares do GMPc nos oócitos 

e células do cumulus após 9h de maturação na presença dos fármacos e as taxas de 

maturação nuclear no final da MIV (24h). Quando comparados os dois estimuladores de 

síntese do GMPc durante 9h e 24h de MIV, houve uma diminuição (P<0.05) do conteúdo 

lipídico dos oócitos tratados com NPPB (3,05 IF/µm2±0,04) em relação ao controle (3,29 

IF/µm2±0,05) não tratado às 9h, que se manteve ao final das 24h (P<0.05). No grupo 

Protoporfirina IX, houve um aumento no conteúdo lipídico dos oócitos nas primeiras 9h 

(3,80 IF/µm2±0,05) (P>0.05), que ao final da MIV (3,34 IF/µm2±0,07) (24h) se igualou ao 

controle (P>0.05). Nas células do cumulus, houve diminuição do conteúdo lipídico 

(P<0.05) apenas no grupo tratado com NPPB (0,008 µm2±0,001) no final das 24h de MIV 

comparando ao controle (0,019 µm2±0,002). Os níveis intracelulares de GMPc não foram 

alterados nas 9 primeiras horas de MIV.  Para determinar a participação da PKG no 

metabolismo lipídico, no terceiro experimento, CCOs foram maturados na presença do 

NPPB associado ou não ao KT5823, inibidor da PKG. Em seguida, foi avaliado o 

conteúdo lipídico dos oócitos (NR) e células do cumulus (BP), as taxas de maturação 

nuclear e a abundância dos transcritos da PLIN2. O uso do inibidor da PKG, o KT5823, 

aumentou o conteúdo lipídico dos oócitos em comparação com NPPB (P<0,05) e não 

teve efeito em células do cumulus (P>0.05). A expressão da PLIN2, gene indicador do 

acúmulo de lipídios, não foi afetada (P>0.05). Em conclusão, o estímulo a enzimas de 

síntese de GMPc pode gerar alterações no conteúdo lipídico de CCOs bovinos 

maturados in vitro, mas o efeito depende de qual enzima foi estimulada e a PKG parece 

ter participação no processo em oócitos 

Palavras-chave: Peptídeos Natriuréticos, Protoporfirina IX, Nile Red, Bodipy, maturação 

in vitro.  

2.1 INTRODUÇÃO 

Apesar dos avanços na produção embrionária in vitro (PIV), ainda existem algumas 

limitações que devem ser investigadas, como a dificuldade na criopreservação 

embrionária (RUMPF, 2007). Essa dificuldade ocorre devido à qualidade inferior do 

embrião em comparação com as produzidas in vivo, resultando em menor criotolerância. 
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O maior acúmulo lipídico nos embriões, dentre outros fatores, tem sido sugerido como 

uma das causas da dificuldade de criopreservar essas estruturas (RIZOS et al., 2002). 

;ABE et al., 2002). Os TAGs têm como principal função a reserva energética, a qual é 

essencial durante a maturação in vitro, onde ocorre a síntese proteica, retomada da 

meiose e maturação citoplasmática (FERGUSON e LEESE, 1999; KIM et al., 2001).  

A maioria dos oócitos de mamíferos são ricos em lipídios, os quais são essenciais 

durante os processos de maturação e desenvolvimento embrionário. Foi relatado, que 

12% do total seco de massa sem um embrião de camundongo (3,83ng por oócito) 

corresponde ao teor de lipídio nessa estrutura (LOEWENSTEIN e COHEN, 1964). Além 

disso, em suínos, os TAGs também representam os principais constituintes dos oócitos 

(HOMA et al., 1986).  

A quantidade de lipídios em uma célula é balanceada através dos processos de 

síntese (lipogênese) e hidrólise (lipólise) dos lipídios (MIYOSHI et al., 2008).  A lipólise 

celular é mediada por catecolaminas que controlam o nível de adenosina monofosfato 

cíclico (AMPc), que ativa a proteína cinase dependente de AMPc (PKA), que por sua vez 

fosforila as proteínas relacionadas à lipólise, como a enzima lipase sensível ao hormônio 

(HSL) (LANGIN, 2006). Após essa ativação ocorre a hidrólise lipídica em ácidos graxos 

não esterificados (AG) e glicerol, sendo os AG transformados em energia por β-oxidação 

mitocondrial (LAFONTAN; VIGUERIE, 2006). Em adipócitos humanos, observou-se que 

a elevação dos níveis do monofosfato cíclico de guanosina (GMPc), por meio de 

estímulos gerados por peptídeos natriuréticos (NPs), ativa a proteína quinase 

dependente de GMPc (PKG), a qual também fosforila lipase importante no processo 

(LAFONTAN et al., 2008). O GMPc pode ser sintetizado pela guanilato ciclase solúvel 

(GCs) e pelas guanilato ciclases da membrana (GCm), também denominadas receptores 

de peptídeos natriuréticos (NPRs) (KUHN, 2003). Os níveis de GMPc são balanceados 

entre a síntese por guanilato ciclase (GC) e a degradação pelas fosfodiesterase (PDEs). 

Em complexos cumulus-oócito (CCOs) bovinos, foi relatado que a maioria das 

enzimas envolvidas no controle dos níveis de GMPc (síntese e degradação) ou 

relacionadas às suas funções são expressas em oócitos e/ou células cumulus. A 

expressão dos NPRs (receptores de peptídeos natriuréticos), responsáveis pela síntese 
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do GMPc, foram identificadas em oócitos e células do cumulus (CESARO et al., 2015). 

Além disso, outra enzima relacionada à síntese de GMPc, a GUCY uma GCm), também 

foi identificada em oócitos e células do cumulus (SCHWARZ et al., 2014). Enzimas de 

degradação de ambos os nucleotídeos cíclicos, GMPc (PDE5) e AMPc (PDE3), foram 

identificadas nos oócitos, porém apenas a PDE5 foi relatada em células do cumulus 

(SCHWARZ et al., 2014).  

Também observou-se que a manipulação farmacológica dos níveis de GMPc, 

utilizando um inibidor de PDE5 (enzima de degradação do GMPc), causou uma 

diminuição no conteúdo lipídico nos oócitos bovinos, provavelmente porque altos níveis 

desse nucleotídeo estimulariam a lipólise nessas células (SCHWARZ et al., 2018). Além 

disso, o soro fetal bovino usualmente utilizado no cultivo in vitro, tem sido relacionado ao 

aumento do conteúdo lipídico e a alterações na expressão de componentes da via do 

GMPc (SCHWARZ et al., 2016). Assim, há evidências do envolvimento da via 

GMPc/PKG no metabolismo lipídico de CCOs bovinos.  

Este estudo teve como objetivo investigar a influência dessa via no metabolismo 

lipídico de CCOs bovinos e, considerando que o GMPc pode ser sintetizado por 

diferentes enzimas, foram comparados diferentes estímulos farmacológicos (GCs – 

Protoporfirina IX e GCm – NPPB) para avaliar diferentes parâmetros relativos à lipólise, 

como conteúdo lipídico, expressão de transcritos relacionados ao metabolismo lipídico, 

além da quantificação dos níveis intracelulares desse nucleotídeo nos oócitos e células 

do cumulus. Também avaliamos se os efeitos da estimulação de síntese do GMPc se 

dão através da PKG, utilizando um inibidor específico dessa enzima.  

 

 

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS  

Os experimentos foram desenvolvidos no Laboratório de Morfofisiologia Molecular e 

do Desenvolvimento no Departamento de Medicina Veterinária da Faculdade de 
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Zootecnia e Engenharia de Alimentos (USP). Todos os reagentes utilizados neste projeto 

foram adquiridos da Sigma (St. Louis, Missouri - EUA), quando não, são especificados 

no texto. 

2.2.1 Delineamento Experimental 

Esse estudo foi dividido em três experimentos. O objetivo do primeiro experimento 

foi investigar o efeito de diferentes concentrações de NPPB ao longo da maturação in 

vitro sobre o conteúdo lipídico de oócitos e assim determinar uma melhor concentração 

de uso para induzir a lipólise. Para isso foram testadas três concentrações da droga: 10-

8, 10-7 e 10-6 M (CESARO et al., 2015). Os oócitos foram analisados ao final da maturação 

(24h) quanto ao conteúdo lipídico por coloração com Nile Red (Intensidade de 

Fluorescência). A maturação nuclear foi avaliada por coloração com Hoechst 33342. O 

grupo controle foi maturado sem a droga. As células do cumulus foram separadamente 

analisadas por PCR quanto à abundância relativa de transcritos para o NPR1 (enzima 

de síntese do GMPc estimulada por NPPB). NPR3 (outro receptor de NPPB que realiza 

o clearance de NPs) e PDE3B (enzima inibida pelo GMPc; ARMANI et al., 2011). No 

experimento 2, comparou-se a via GMPc/PKG estimulada pelo NPPB (estimulador de 

GCm; NPR1) e pela Protoporfirina IX (estimuladora de GCs) sobre diferentes 

parâmetros. Os CCOs foram maturados in vitro com NPPB (concentração de 10-7M 

definida no experimento anterior) e Protoporfirina IX (10-5M, SCHEFER, et al., 2016). O 

controle foi sem nenhum tratamento. Primeiramente, realizou-se a avaliação do teor de 

lipídios às 9 h, visto que parece haver acúmulo lipídico em oócitos que se dá até as 9 h 

de MIV (Del COLLADO et al, 2017) e posteriormente, também ao final da maturação (24 

h), em duas etapas independentes. Uma avaliação adicional foi realizada em CCOs 

maturados por 9h nos mesmos tratamentos e submetidos à mensuração de níveis 

intracelulares de GMPc em oócitos e células do cumulus através de kit específico. Na 

última etapa desse experimento foi avaliada a expressão gênica da PDE3B e da PLIN2 

nas células do cumulus de CCOs MIV por 9h e 24h. Por fim, no terceiro experimento o 

melhor estimulador para reduzir o conteúdo lipídico dos oócitos foi selecionado e 

combinado a um inibidor da PKG (10-5M KT5823 – SCHWARZ et al., 2018) por 24h na 

MIV a fim de avaliar o efeito da via GMPc/PKG no conteúdo lipídico dos oócitos e células 
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do cumulus. Na primeira etapa, foi avaliado o conteúdo lipídico de oócitos e células do 

cumulus maturados in vitro durante 24 horas na presença do estimulador selecionado no 

experimento anterior (NPPB), associado ou não ao inibidor da PKG (KT5823). Após a 

MIV, os oócitos foram submetidos à marcação lipídica por Nile Red (NR) e as células do 

cumulus à marcação lipídica por Bodipy 493/503 (BP). A taxa de maturação foi avaliada 

para confirmar que o tratamento não interfere na MIV. Na segunda etapa, foram repetidos 

os mesmos tratamentos e avaliada a expressão dos transcritos para PLIN2.  

2.2.2 Coleta de Ovários 

Para a obtenção dos oócitos, ovários bovinos foram coletados em abatedouros em 

Santa Gertrudes – SP, Ipuã - SP e São João da Boa Vista - SP. Os ovários foram 

coletados e acondicionados em recipiente térmico (36ºC) com solução salina (0,9%) para 

transporte até o laboratório. 

2.2.3 Aspiração Folicular e Seleção de CCOs 

Folículos entre 3 e 8mm de diâmetro foram aspirados com seringa (10ml) e agulha 

(1,20 x 40 mm). O líquido folicular obtido foi depositado em tubos cônicos estéreis e 

mantidos em banho-seco à 37ºC até sedimentação dos CCOs. Após a sedimentação, os 

CCOs foram transferidos para meio tamponado (TCM199/Hepes) e selecionados. 

Apenas CCOs com citoplasma homogêneo e circundados por mais de três camadas 

compactas de células do cumulus foram utilizados nos experimentos (HAJARIAN et al., 

2016). 

2.2.4 Maturação In vitro 

Para a maturação in vitro (MIV), CCOs foram cultivados em gotas de 100μl de meio 

de maturação (20–25 CCOs por gota) sob óleo mineral em placa de 35 mm. O meio base 

para maturação foi TCM199 com 26mM de NaHCO3, 0,2 mM de piruvato de sódio e 10 

µg/ml de gentamicina. Além disso, foi acrescido 0,5 µg/ml de hormônio folículo 

estimulante (FSH) e 10% de soro fetal bovino (SFB). 
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2.2.5 Determinação do teor de lipídios e da taxa de maturação nuclear em 

oócitos  

Para avaliações de teor de lipídios e maturação nuclear, CCOs foram transferidos 

para gotas de 150μl de PBS livre de cálcio e magnésio com 0,1% de PVA (PBS+PVA) e 

pipetados por diversas vezes para isolamento das células do cumulus (CC) sem lisá-las. 

Os oócitos parcialmente desnudos foram recuperados e transferidos para um microtubo 

de 1,5 ml contendo 100μl de PBS+PVA e vortexados por 5 minutos, para completa 

remoção das células do cumulus. Após o desnudamento, os oócitos (OO) foram 

recuperados em 1ml de PBS e lavados por 3x em PBS+PVA. Pools de 25 OO foram 

fixados em 4% de paraformaldeído (PFD) por 20 minutos e permeabilizados em 0,5% de 

Triton X-100 por 15 minutos em temperatura ambiente. Em seguida, foram corados com 

10μg/ml de Hoechst 33342 (Invitrogen – H1399) por 15 minutos protegidos da luz e 

corados com 1μg/ml de Nile Red (N3013) em PBS+PVA por 30 minutos protegidos da 

luz e em temperatura ambiente. Após esse período, foram transferidos para lâminas de 

vidro (±10 OO/lâmina) contendo 13µl de Pro Long Gold (Invitrogen - P36930) e coberta 

cuidadosamente com uma lamínula. As lâminas foram avaliadas em microscópio de 

epifluorescência (Nikon Eclipse). A maturação nuclear foi avaliada por Hoescht 33342 no 

TS100/Filtro AT-DAPI com emissão 445-450nm e excitação 475-490nm em aumento de 

20x e 100ms de exposição. O conteúdo lipídico corado por Nile Red foi avaliado no 

TS100/Filtro G2A com emissão 590nm e excitação 516-560nm em aumento de 20x e 

200ms de exposição. Por fim, as fotos obtidas, tiveram suas intensidades de 

fluorescência do Nile Red mensuradas pelo programa ImageJ (NIH; 

http://rsb.info.nih.gov/ij/). O teor de lipídeos dos oócitos é apresentado pela média da 

intensidade de fluorescência (FU et al., 2011). 

2.2.6 Determinação do conteúdo lipídico em células do cumulus por Bodipy 

Após o período de MIV, os CCOs foram transferidos para gotas de 50μl de PBS livre 

de cálcio e magnésio com 0,1% de PVA (PBS+PVA). Com cuidado, os CCOs foram 

fixados em 4% de paraformaldeído (PFD) por 20 minutos e permeabilizados em solução 

de saponina 0,1% por 1 hora. Em seguida, os CCOs foram corados com 20µg/ml de 
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Bodipy 493/503 (ThermoFisher – D3922) por 1 hora em temperatura ambiente e 

protegido da luz. Após esse período, os CCOs foram transferidos para lâminas de vidro 

(±10 CCO/lâmina) contendo 13µl de Pro Long Gold e coberta cuidadosamente com uma 

lamínula. Os CCOs foram analisados utilizando o microscópio confocal LSM 710 (Carl 

Zeiss, Oberkochen, Germany; Laboratório Multiusuário de Microscopia Confocal na 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP) em aumento de 63x sob óleo e excitados 

com o laser Argônio 488. Selecionada a seção de maior diâmetro, foi capturada uma 

imagem que em seguida foi analisada no ImageJ. Cada imagem foi aberta no software 

e foram selecionadas 4 áreas aleatórias de 1cm2 nas células do cumulus. Através da 

ferramenta “nucleus counter” foi definida a área das gotas lipídicas dentro das áreas 

selecionadas. O valor utilizado foi o da área da gota lipídica/área avaliada das células do 

cumulus (1cm2).   

2.2.7 Determinação da abundância relativa de transcritos por PCR em tempo 

real  

Durante o desnudamento dos oócitos (item 2.2.5), o volume restante na placa 

contendo as CC foi recuperado e transferido para um microtubo de 0,6 ml, para ser 

centrifugado por 10 minutos a 1.000 G. Após esse período o sobrenadante foi descartado 

e ao pellet acrescentado 1,5μl de RNAse OUT (1μl da enzima + 39μl de PBS+PVA). O 

tubo foi rapidamente mergulhado em nitrogênio líquido e armazenado a -80ºC. Quando 

os oócitos foram utilizados para avaliação da expressão gênica eles também foram 

armazenados seguindo o mesmo protocolo das células do cumulus. Todas as amostras 

de CC coletadas após a MIV foram submetidas à extração total de RNA de acordo com 

o protocolo Trizol® (InvitrogenTM). Após a extração, as amostras de RNA total foram 

quantificadas por espectrofotometria usando o NanoDrop® 2000 (Thermo Scientific) para 

verificar a integridade avaliando a razão 260/280 (entre 1,8 e 2,0). Para procedimentos 

de digestão de DNA e transcrição reversa, as amostras de CC tiveram seus volumes 

ajustados para conter 1.000 ng de RNA por amostra. Todas as amostras foram 

submetidas ao processo de digestão do DNA utilizando a enzima DNAse I - Amplification 

Grade® (Invitrogen). Para transcrição reversa (RT) e síntese de DNA complementar 

(cDNA), foi utilizado o kit "High Capacity cDNA Reverse Transcription" (Applied 
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Biosystems Carlsbad, CA-EUA). A quantificação relativa dos genes transcritos foi 

realizada por qPCR em tempo real, usando o sistema de detecção SybrGreen® com o 

reagente Power SybrGreen® PCR Master Mix (Applied BiosystemsTM), no equipamento 

da Applied Biosystems (7500 Fast Real-Time PCR System). As reações de qPCR foram 

executadas em 12 µL contendo 0,25 mM de cada primer, 1X SYBR Green PCR Master 

Mix (Applied Biosystems), 2,5 µL de H2O e 2,0 µL de modelo (cDNA diluído 8 vezes). As 

condições de ciclagem para amplificação foram: 95˚C por 10 min, seguidas de 45 ciclos 

a 95˚C por 15 s, 57˚C por 20 s e 60˚ C por 40 s. Cada amostra foi analisada em duplicata 

para cada um dos genes. Como controle negativo para a reação, água ultrapura livre de 

DNAse e RNAse foi usada no lugar do cDNA. Os valores de expressão do gene alvo 

foram normalizados pela média geométrica dos transcritos de mRNA de um gene 

endógeno (GAPDH). As diferenças nas frequências dos transcritos foram calculadas 

pelo método comparativo 2-ΔΔCt (LIVAK e SCHMITTGEN, 2001). Uma linha de "limiar" 

foi fixada no ponto médio da amplificação exponencial para cada gene. Os primers para 

os genes alvo em estudo (Tabela 1) foram desenhados com base nas sequências 

bovinas disponíveis no navegador de genoma da Universidade da Califórnia Santa Cruz 

(UCSC) (http://genome.ucsc.edu) usando o software Primer3 (Primer3web, versão 4.0. 

0: http://primer3.ut.ee). 
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Tabela 1: Sequência dos oligonucleotídeos iniciadores (primers) utilizados para quantificação relativa dos 

genes selecionados. 

Genes Alvo Sequência (5’ - 3’) Tamanho 

do 

Fragmento 

(PB) 

Número 

Acesso 

NPR1 

(NP receptor 1) 

5’ AATTATGGCTCCCTACTAACCACAGA 3’ 

5’ TCCGGTTCACACGTTTCACA 3’ 

100 ENSBTAT

000000081

84 

NPR3 

(NP receptor 3) 

5’ TTTGAAGCTAAGCAAGCGTACTCA 3’ 

5’ CAGAACTTTTCACCTCCATGGAA 3’ 

100 NM 

174127.2 

PDE3B 

(phosphodiesterase 3B) 

5’ TGCCAAGCCCATACTCAGTG 3’ 

5’ ACAGCTCCTGCCTCATGAAC 3’ 

101 XM_01701

9420.1 

PLIN2 

(perilipin 2) 

5’ ATGAATCCCACTGTGCTGAG 3’ 

5’ CCCGATCTTGAATGTTCTGTG 3’ 

135 NM_17441

7. 2 

Gene Endógeno    

GAPDH 

(glyceraldehyde-3-

phosphate 

dehydrogenase) 

 

5’ CCACTCCCAACGTGTCTGTT 3’ 

5’ GCTTCACCACCTTCTTGATCTCATC 3’ 

 

84 

 

NM_00103

4034.2 

Fonte: Própria autoria. 

 

2.2.8 Mensuração dos níveis intracelulares de GMPc 

 Os níveis de GMPc foram medidos pelo método de imunoensaio enzimático em 

oócitos e células do cumulus isoladamente.  Pools de 50 CCOs foram selecionados 

tomando muito cuidado, de forma a selecionar CCOs de tamanhos semelhantes 

(BILODEAU e HAMM, 2007). Após a MIV, os oócitos foram desnudos e transferidos para 
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200 μL de HCl 0,1 N por 20 min para lisar as células. As células do cumulus recuperadas 

no processo de desnudamento, foram centrifugadas a 1000g por 10 min, em seguida, o 

sobrenadante foi descartado, e adicionado ao pellet, 200 μL de HCl 0,1 N por 20 min. 

Após esse período, as amostras foram centrifugadas a 12.000g por 5 min. O 

sobrenadante foi transferido para novos tubos e armazenado a -20°C até ser analisado 

por imunoensaio de acordo com as instruções do kit (Direct Cyclic GMP EIA 1 Enzo Life 

Sciences, Ann Arbor, MI, EUA). 

2.2.9 Análise Estatística 

Os dados, referentes a pelo menos três a cinco replicatas de cada experimento, 

foram testados quanto à hipótese de distribuição normal e transformados para arcoseno 

(taxa de maturação) quando esses critérios não foram cumpridos. Em seguida, 

submetidos à análise estatística realizada através do software JMP 7.0 from SAS (SAS 

Institute), por análise de variância (ANOVA) seguida do pós-teste de Tukey. Todas as 

médias são apresentadas com seu erro padrão (±EP) com 5% de nível de significância. 

 

2.3 RESULTADOS 

2.3.1 Efeito de diferentes concentrações de NPPB sobre a taxa de maturação, 

o teor de lipídios e expressão de NPR1, NPR3 e da PDE3B em CCOs bovinos MIV. 

2.3.1.1 Conteúdo lipídico dos oócitos 

De acordo com os resultados apresentados na Figura 2 - A, a ativação da GCm 

através do NPPB resultou em oócitos com menor conteúdo lipídico, apresentando uma 

diminuição significativa nos oócitos maturados com a concentração de 10-7 M (0,26 

IF/µm2 ± 0,01) e 10-8 M (0,29 IF/µm2 ± 0,02) quando comparados ao controle (0,41 IF/µm2 

± 0,07, P>0,05). A concentração de 10-6 M (0,33 IF/µm2 ± 0,01 – P>0,05) não foi capaz 

de reduzir o conteúdo lipídico em relação ao controle (P>0,05). Para os experimentos 

seguintes, selecionamos a concentração de 10-7 M de NPPB para ser utilizada.  

Figura 2: Estimativa do conteúdo lipídico * de oócitos bovinos oriundos de CCOs maturados in vitro por 

24h na presença de diferentes concentrações de NPPB e corados por NR. Controle maturado sem a 
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presença da droga. A - Resultados referentes a 4 repetições. B – Imagem obtida através de microscopia 

de epifluorescência após marcação lipídica por NR. 

 

*Colunas com letras diferentes apresentam diferença significativa (P<0,05). Fonte: Própria autoria.  

 

2.3.1.2 Maturação nuclear 

Analisando os resultados observamos que a maturação nuclear (MII) não foi 

influenciada por nenhuma das concentrações de NPPB, variando de 82 a 87% MII para 

todos os grupos (P>0,05). Conforme descrito na Tabela 2, o controle apresentou taxa de 

oócitos em metáfase II de 87% e os grupos NPPB 10-8 (82%), 10-7 (84,4%) e 10-6 M 

(83,4%) não diferiram do controle e nem entre si (P>0,05), de forma que o NPPB não 

interferiu com a progressão da meiose oocitária nas concentrações testadas. 

 

Tabela 2: Taxa de maturação nuclear* de oócitos submetidos à maturação in vitro por 24 horas na 

presença de diferentes concentrações de NPPB (estimulador de síntese de GMPc).  

Tratamento Oócitos (n) 
Taxa de Maturação 

%MII ± EP 

Controle 146 87,0 ± 1,2 

NPPB 10-8 117 82,0 ± 1,6 

NPPB 10-7 134 84,4 ± 0,9 

NPPB 10-6 127 83,6 ± 3,6 

* Não houve diferença significativa (P<0,05). Todas as médias estão apresentadas com seu erro 
padrão (%±EP) com 5% de nível de significância. Fonte: Própria autoria.  

 

 

2.3.1.3 Expressão gênica nas células do cumulus 
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As CC dos CCOs maturados in vitro com as diferentes concentrações de NPPB 

foram avaliadas em relação à abundância de transcritos para os receptores de peptídeo 

natriurético (NPR1 e NPR3) e da PDE3B e observou-se que a estimulação da GCm 

através do uso do NPPB não afetou a expressão de nenhum desses transcritos. De 

acordo com os resultados obtidos vimos então que o NPPB não afeta a expressão de 

seu receptor (NPR1 – Figura 3 - A), nem do responsável pela sua degradação (NPR3 – 

Figura 3 - B) ou do transcrito para a enzima que é inibida pelo GMPc (PDE3B) 

 

Figura 3: Abundância relativa de transcritos para os dos receptores de peptídeo natriurético (NPR1 - A e 

NPR3 - B)  e para PDE3B (C) em células do cumulus oriundas de CCOs maturados in vitro por 24h na 

presença de diferentes concentrações de NPPB.  Resultados referentes a 5 repetições.  

 

 

Fonte: Própria autoria.  

 

A expressão da isoforma PDE3B em CC bovina ainda não havia sido relatada (Figura 

3 – C). Esses resultados nos mostram que o NPPB não afeta a abundância dos 

transcritos de nenhum dos genes avaliados nas CC quando maturadas por 24 horas. 

 

 

 

 

2.3.2 Efeito de diferentes estimuladores de síntese de GMPc sobre o teor de 

lipídios de oócitos e células do cumulus maturados in vitro.  
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2.3.2.1 Conteúdo lipídico de oócitos e células do cumulus em MIV por 9h e 

24h 

Nos oócitos maturados por 9 h na presença dos estimuladores de GMPc, o NPPB e 

a Protoporfirina IX, foram observados efeitos distintos em relação ao conteúdo lipídico 

mensurado. Os resultados (Tabela 3) mostraram que o NPPB novamente reduziu o 

conteúdo lipídicos dos oócitos (3,09 IF/µm2) quando comparado ao controle (3,28 IF/µm2, 

P<0,05). Já a Protoporfirina IX aumentou o conteúdo lipídico no período de 9h (3,80 

IF/µm2, P<0,05). Esses resultados sugerem que diferentes formas de estimular a síntese 

de GMPc (GCm ou GCs) pode apresentar diferenças nos resultados dessa estimulação 

sobre o teor lipídico.  

 

Tabela 3: Conteúdo lipídico (intensidade de fluorescência*) de oócitos bovinos oriundos de CCOs 

maturados in vitro por 9h na presença de diferentes estimuladores de GMPc e corados por NR.   

Tratamento Oócitos (n) 
Conteúdo Lipídico 

IF/µm2± EP 

Controle 127 3,28 ± 0,05a 

NPPB 10-7 M 138 3,09 ± 0,04b 

Proto 10-5 M 126 3,80 ± 0,05c 

* Médias com letras diferentes apresentam diferença significativa (P<0,05). Todas as médias 
estão apresentadas com seu erro padrão (IF/µm2 ±EP) com 5% de nível de significância. Fonte: 
Própria autoria.  

 

 

Nas células do cumulus (Tabela 4), o conteúdo lipídico permaneceu semelhante ao 

controle (0,018 ± 0,003 µm2, P>0,05) quando comparamos os grupos tratados com o 

NPPB (0,019 ± 0,003 µm2) e com a Protoporfirina IX (0,016 ± 0,001 µm2).   
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Tabela 4: Conteúdo lipídico de células do cumulus oriundas de CCOs bovinos maturados in vitro por 9h 

na presença de diferentes estimuladores de GMPc e corados por BP.   

Tratamento Oócitos (n) 
Conteúdo Lipídico 

µm2± EP 

Controle 56 0,018 ± 0,003 

NPPB 10-7 M 56 0,019 ± 0,003 

Proto 10-5 M 54 0,039 ± 0,018 

*Todas as médias estão apresentadas com seu erro padrão (µm2 ±EP) com 5% de nível de 
significância. Fonte: Própria autoria.  

 

Quando observamos os oócitos maturados por 24 h na presença dos estimuladores 

de GMPc, o NPPB foi o único grupo que apresentou diferença em relação ao controle 

(Tabela 5). Os resultados mostraram que o NPPB (3,01 IF/µm2) continuou mantendo o 

conteúdo lipídico dos oócitos (Figura 4) reduzido ao final da MIV em comparação ao 

controle (3,31 IF/µm2, P<0,05), porém, a Protoporfirina IX (3,34 IF/µm2) apesar de 

aumentar a quantidade de lipídio nas primeiras 9 h, se igualou ao controle (3,31 IF/µm2, 

P>0,05) ao final das 24h de maturação. Esses resultados sugerem que a síntese do 

GMPc, dependo de como é estimulada, pode ocorrer de forma variável ao longo da 

maturação.   

 

Tabela 5: Conteúdo lipídico (intensidade de fluorescência*) de oócitos bovinos oriundos de CCOs 

maturados in vitro por 24h na presença de diferentes estimuladores de GMPc e corados por NR.   

Tratamento Oócitos (n) 
Conteúdo Lipídico 

IF/µm2± EP 

Controle 118 3,31 ± 0,06a 

NPPB 10-7 M 130 3,01 ± 0,07b 

Proto 10-5 M 134 3,34 ± 0,07a 

* Médias com letras diferentes apresentam diferença significativa (P<0,05). Todas as médias 
estão apresentadas com seu erro padrão (IF/µm2 ±EP) com 5% de nível de significância. Fonte: 
Própria autoria.  
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Figura 4: Comparação da estimativa do conteúdo lipídico* de oócitos oriundos de CCOs bovinos 

maturados in vitro por 9h e 24h na presença de diferentes estimuladores de síntese de GMPc. Controle 

maturado sem a presença da droga. 

  
*Resultados referentes a 4 repetições. Fonte: Própria autoria. 

 

Nas células do cumulus (Tabela 6) o conteúdo lipídico também foi reduzido no 

grupo tratado com NPPB (0,008 ± 0,001 µm2) por 24h quando comparamos ao controle 

(0,018 ± 0,002 µm2) e com a Protoporfirina IX (0,02 ± 0,006 µm2). Assim, é possível 

observar que ao final da maturação o oócito e as células do cumulus estão respondendo 

de forma semelhante ao estímulo de síntese de GMPc.  

 

Tabela 6: Conteúdo lipídico* de células do cumulus oriundas de CCOs bovinos maturados in vitro por 24h 

na presença de diferentes estimuladores de GMPc e corados por BP.   

Tratamento Oócitos (n) 
Conteúdo Lipídico 

µm2± EP 

Controle 56 0,019 ± 0,002 

NPPB 10-7 M 56 0,008 ± 0,001 

Proto 10-5 M 54 0,021 ± 0,006 

*Todas as médias estão apresentadas com seu erro padrão (µm2 ±EP) com 5% de nível de 
significância. Fonte: Própria autoria.  
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2.3.2.2 Níveis intracelulares de GMPc nos oócitos e células do cumulus MIV 

por 9h 

A quantificação dos níveis de GMPc presentes nos oócitos e células do cumulus 

após 9h de maturação in vitro na presença ou não dos estimuladores de síntese do 

nucleotídeo mostrou não haver efeito dos tratamentos variando de 0,007 a 0,008 fmol 

para oócito e 0,05 a 0,11 fmol para pools de células do cumulus. (P>0.05). Apesar de 

não haver diferença significativa nos oócitos (Figura 5 – A) e células do cumulus (Figura 

5 – B), as células parecem responder de forma diferente à estimulação da síntese de 

GMPc. Nas células do cumulus, os grupos tratados mostram maior nível de GMPc, 

porém esse aumento não é significativo, possivelmente pela alta variabilidade dos dados.  

 

Figura 5: Níveis intracelulares de GMPc* em oócitos e células do cumulus maturados in vitro por 9h na 

presença  ou não (controle) dos estimuladores de síntese do nucleotídeo, NPPB e Protoporfirina IX.  

 

*Resultados referentes a 5 repetições de oócitos e 4 repetições de células do cumulus. Fonte: Própria 

autoria. 

 

2.3.2.4 Maturação nuclear 

Os dois estimuladores de síntese de GMPc, o NPPB e a Protoporfirina IX, não 

influenciaram nas taxas de maturação oocitária quando adicionados o meio de 

maturação in vitro (Tabela 2). Os dados confirmam que a maturação final (24h) é afetada 

pela suplementação desses estimuladores de enzimas de síntese de GMPc (Tabela 7).  
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Tabela 7: Taxa de maturação nuclear* de oócitos submetidos à maturação in vitro por 24 horas na 

presença de diferentes estimuladores de síntese de GMPc.  

Tratamento Oócitos (n) 
Taxa de Maturação 

%MII ± EP 

Controle 106 85,2 ± 2,8 

NPPB 10-7 M 103 78,0 ± 1,9 

Protoporfirina 10-5 M 101 86,0 ± 2,7 

* Médias com letras diferentes apresentam diferença significativa (P<0,05). Todas as médias 
estão apresentadas com seu erro padrão (%±EP) com 5% de nível de significância. Fonte: 
Própria autoria. 

 

 

2.3.2.5 Expressão gênica nas células do cumulus 

As CC dos CCOs maturados in vitro por 9h e 24h na presença dos estimuladores de 

síntese de GMPc foram avaliadas em relação à abundância de transcritos da PLIN2 e da 

PDE3B e observou-se que a estimulação da GCs através do uso da Protoporfirina IX 

diminui (P<0,05) a expressão da PLIN2 nas primeiras 9h (Figura 6 – A) de maturação 

em comparação ao controle, enquanto a estimulação das GCm através do NPPB não 

afetou a abundância dos transcritos nas primeiras 9 horas (P>0,05).  Após a MIV 

completa, de 24h, o grupo tratado com a Protoporfirina IX apresentou aumento (P<0,05) 

na expressão da PLIN2 (Figura 6 – B) em relação ao controle e ao NPPB, que novamente 

se mativeram iguais (P>0,05). A expressão da PDE3B não foi afetada por nenhum dos 

tratamentos em nenhum dos dois períodos avaliados (P>0,05, Figura 6 – C e D), porém, 

novamente foi possível detectar sua expressão nas células do cumulus, o que ainda não 

havia sido relatado em nenhum estudo anterior.  
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Figura 6: Abundância relativa de transcritos* da PLIN 2 (A e B)  e da PDE3B (C e D) em células do cumulus 

de CCOs bovinos maturados in vitro por 9h e 24h na presença dos estimuladores de síntede de GMPc. 

 

*Resultados referentes a 6 replicatas. Fonte: Própria autoria. 

 

 

2.3.3 Ação do GMPc pela via PKG em CCOs maturados durante 24h na 

presença de estimulador de síntese de GMPc (NPPB) associado ou não a inibidor 

da PKG. 

2.3.3.1 Conteúdo lipídico de oócitos e células do cumulus em MIV por 24h 

A fim de avaliar a participação da PKG na lipólise oocitária, adicionamos um inibidor 

dessa enzima ao meio de maturação, associando-o ou não ao estimulador de síntese de 

GMPc através das GCm, o NPPB. Quando observamos o conteúdo lipídicos dos oócitos 

(Tabela 8) em relação ao controle (3,82 IF/µm2), redução no grupo tratado com o NPPB 

(3,39 IF/µm2) não foi significativa (P>0,05), como tínhamos observando nos 

experimentos anteriores; talvez essa diferença não tenha sido significativa pelo “n” 

avaliado neste experimento. Quando comparamos os grupos tratados com KT5823, 
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associado ou não ao NPPB, não houve efeito no conteúdo lipídico dos oócitos em relação 

ao controle (P>0,05), porém quando os comparamos com o grupo tratado apenas com o 

NPPB, notamos um aumento (P<0,05) tanto no grupo tratado com o NPPB + KT5823 

(4,34 IF/µm2), quanto no grupo tratado apenas com o KT5823 (4,25 IF/µm2). 

Tabela 8: Conteúdo lipídico (intensidade de fluorescência*) de oócitos bovinos oriundos de CCOs 

maturados in vitro por 24h na presença do estimulador de síntese de GMPc, o NPPB associado ou não ao 

inibidor da PKG, KT5823, corados por NR.   

Tratamento Oócitos (n) 
Conteúdo Lipídico 

IF/µm2± EP 

Controle 69 3,82 ± 2,0ab 

NPPB 10-7 71 3,39 ± 1,9ª 

KT5823 10-5 64 4,25 ± 2,2b 

NPPB + KT 67 4,34 ± 1,8b 

* Médias com letras diferentes apresentam diferença significativa (P<0,05). Todas as médias 
estão apresentadas com seu erro padrão (IF/µm2±EP) com 5% de nível de significância. Fonte: 
Própria autoria.  

Nas células do cumulus (Tabela 9) o conteúdo lipídico também não foi alterado 

pela manipulação farmacológica da síntese de GMPc e nem pela inibição da PKG. A 

redução lipídica no grupo tratado com NPPB, vista no experimento anterior, não foi 

identificada neste experimento quando comparado ao controle (0,0031 ± 0,0002 µm2 

para os dois tratamentos). Além disso, os grupos suplementados com KT5823 associado 

ou não ao NPPB, também apresentaram valores próximos de intensidade de 

fluorescência (0,0034 ± 0,0002 µm2 e 0,0041 ± 0,0003 µm2 respectivamente.  

 

Tabela 9: Conteúdo lipídico de células do cumulus oriundas de CCOs bovinos maturados in vitro por 24h 

na presença de NPPB associado ou não ao KT5823 e corados por BP.   

Tratamento Oócitos (n) 
Conteúdo Lipídico 

µm2± EP 

Controle 56 0,0031 ± 0,0002 

NPPB 10-7 M 52 0,0031 ± 0,0002 

KT5823 10-5M 54 0,0034 ± 0,0002 

NPPB + KT 58 0,0041 ± 0,0003 

*Todas as médias estão apresentadas com seu erro padrão (µm2 ±EP) com 5% de nível de 
significância. Fonte: Própria autoria.  
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2.3.3.2 Maturação nuclear 

A tabela 10 mostra as taxas de maturação dos grupos tratados não só com o 

estimulador de GMPc, o NPPB, mas também os grupos tratados agora com KT5823, 

inibidor da PKG. Os resultados mostram que nenhum dos tratamentos influenciou 

negativamente a maturação oocitária quando comparado ao controle, de forma que 

esses tratamentos podem ser usados durante a MIV para estudar metabolismo lipídico 

sem prejuízos à maturação nuclear.  

 

Tabela 10: Taxa de maturação nuclear* de oócitos submetidos à maturação in vitro por 24 horas na 

presença de diferentes estimuladores de síntese de GMPc.  

Tratamento Oócitos (n) 
Taxa de Maturação 

%MII ± EP 

Controle 82 84,5 ± 1,4ab 

NPPB 10-7 80 79,9 ± 0,8ab 

KT5823 10-5 81 80,5 ± 0,3a 

NPPB + KT 79 92,0 ± 1,2b 

* Todas as médias estão apresentadas com seu erro padrão (%±EP) com 5% de nível de 
significância. Fonte: Própria autoria. 

 

 

2.3.3.3 Expressão gênica nas células do cumulus 

As CC dos CCOs maturados in vitro por 24h na presença do estimulador de síntese 

de GMPc associado ou não ao inbidor da PKG (KT5823), foram avaliadas em relação à 

abundância de transcritos da PLIN2 e observou-se que nenhum dos tratamentos foi 

capaz de alterar a expressão desses transcritos (P>0,05). Apesar do gráfico (Figura 7) 

apresentar uma tendência de aumento da expressão da PLIN2, há muita variação nos 

dados não sendo possível detectar diferença significativa entre os grupos.  
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Figura 7: Abundância relativa de transcritos da PLIN 2 em células do cumulus de CCOs bovinos maturados 

in vitro por 24h na presença do NPPB associado ou não ai inibidor da PKG, KT5823. 

 

*Resultados referentes a 4 repetições. Fonte: Própria autoria.   

 

2.4. DISCUSSÃO 

Diante dos resultados obtidos é possível sugerir o envolvimento da via GMPc/PKG 

no metabolismo lipídico de CCOs bovinos, pois quando utilizamos estimuladores 

farmacológicos de diferentes enzimas de síntese desse nucleotídeo tivemos alterações 

significativas no conteúdo lipídico de oócitos e células do cumulus e sem efeitos adversos 

sobre a maturação nuclear.  

Uma grande preocupação quando se manipula uma via metabólica da célula, são os 

efeitos que essa manipulação possa ter sobre outros processos celulares. O GMPc, 

quando sintetizado através do estímulo à GCm ou GCs, resulta em ativação da PKG, 

que pode inibir a PDE3B, enzima de degradação específica do AMPc, fazendo com que 

os níveis desse nucleotídeo se mantenham elevados contribuindo para a lipólise 

(LOHMANN et al., 1997). Apesar de contribuir para a lipólise, altos níveis de AMPc 

podem afetar a maturação oocitária, pois para a retomada da meiose é necessária uma 

redução desses níveis (CONTI et al., 1998). O estímulo à síntese de GMPc através do 

uso dos peptídeos natriuréticos pode gerar efeito sobre a maturação oocitária, como foi 

observado com o uso do NPPC em camundongos (NORRIS et al., 2010; ZHANG et al., 

2010) e bovinos (FRANCIOSI et al, 2014). No entanto, a estimulação da GCm através 
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do NPPB, que estimula com mais afinidade o NPR1, não causou efeito na maturação 

nuclear dos oócitos, confirmando o que já havia sido mostrado em estudo comparando 

os efeitos de diferentes NPs na maturação de oócitos bovinos (CESARO et al., 2015). 

A síntese de GMPc pode também ser estimulada através da ativação das GCs 

(LAFONTAN et al., 2008), através do uso da Protoporfirina IX (BILODEAU-GOESEEL, 

2007). Estudo anterior observou que, apesar desse estimulador causar um atraso na 

retomada da meiose, ele não interfere na maturação final (SCHWARZ et al., 2014), 

corroborando o que observamos neste estudo, onde as taxas de maturação nuclear se 

mantiveram normais. Além do estímulo à síntese de GMPc, também manipulamos a via 

através de um inibidor da PKG (KT5823), o qual também não gerou efeitos sobre a 

maturação nuclear. O KT5823, não afetou a retomada da meiose em estudos anteriores 

a respeito da estimulação da via GMPc através do óxido nítrico (BILODEAU-GOESSELS, 

2007), e embora não se tenha avaliado a maturação final, o presente estudo mostra que 

essa droga não prejudica a progressão completa da meiose. Assim, ficou demonstrado 

que esses agentes podem ser usados para estudos de metabolismo lipídico em CCOs, 

sem prejuízos à maturação nuclear do oócito. No entanto, não se pode descartar a 

possiblidade de efeitos sobre outros aspectos da maturação oocitária que devem ser 

considerados em estudos futuros. 

Além da maturação oocitária, a manipulação da via GMPc/PKG, pode afetar a 

expressão de transcritos relacionados ao metabolismo lipídico. Em CCOs bovinos, já foi 

relatado que a maioria das enzimas relacionadas ao controle de GMPc estão expressas 

em oócitos e/ou células do cumulus (SCHWARZ et al., 2014). Avaliamos a expressão do 

receptor de peptídeos natriuréticos NPR1 e NPR3. O NPR1 é responsável pela síntese 

de GMPc, fazendo com que o nível do nucleotídeo se eleve na célula (HSUEH et al., 

2018), já o NPR3 é responsável pela degradação do ligante (POTTER et al., 2009). 

Estudos anteriores já mostravam a presença dos receptores NPR1, NPR2 e NPR3 em 

células do cumulus bovinas (CESARO et al., 2015), porém a variação da expressão 

desses receptores quando utilizado o NPPB não havia sido estudada. A expressão 

desses transcritos não foi alterada pelo uso do NPPB, de forma que seu uso não interfere 

com a expressão do seu receptor. Não há estudos que demonstrem o efeito dos NPs 
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sobre a expressão de seus receptores. Além dos NPRs avaliamos também a expressão 

da PDE3B nas células do cumulus. A PDE3B é responsável pela degradação de AMPc 

e é inibida pelo GMPc, sendo parte da sinalização de lipólise (ARMANI et al., 2011). O 

transcrito dessa enzima também não teve sua expressão afetada pelo tratamento e 

mostra que um dos alvos da via GMPc/PKG que pode afetar a lipólise está presente nas 

CC. A expressão da isoforma PDE3B em CC bovina ainda não havia sido relatada. 

Outro transcrito avaliado foi a PLIN2, identificada em gotas lipídicas de CCOs de 

camundongos (YANG et. al, 2010) e em oócitos de bovinos (AARDEMA et al., 2011). A 

PLIN2 é uma proteína pertencente à família das perilipinas, bastante estudadas em 

diferentes tipos celulares (BICKEL; TANSEY; WELTE, 2009). Ela é responsável pela  

translocação da HSL fosforilada para o interior da gota lipídica (ALI et al., 2005.  A PLIN2 

foi considerada como um indicador do teor de lipídio celular em células do cumulus 

bovinas, onde quanto maior sua expressão, maior a quantidade de lipídios (LOLICATO 

et al., 2014). O estímulo à síntese de GMPc através do NPPB não afetou a expressão 

da PLIN2 nas células do cumulus. Outro fator que poderia afetar a expressão da PLIN2 

foi a inibição da PKG através do uso do KT5823, porém seu uso também não afetou a 

expressão dessa perilipina.  

Em relação ao conteúdo lipídico, diferentemente de resultados obtidos em estudo 

anterior (SCHEFER et al., 2016), neste, a Protoporfirina IX não foi capaz induzir menor 

conteúdo lipídico nos oócitos ao final na MIV (24h) e nem nas células do cumulus. Nas 

primeiras 9h de MIV houve apenas um aumento transitório do conteúdo lipídico somente 

nos oócitos. De toda forma, os presentes resultados indicam que a estimulação de GCm 

com Protoporfirina IX não é eficiente para redução do conteúdo lipídico de CCOs 

bovinos. Como o NPPB foi capaz de induzir redução de conteúdo lipídico em oócitos e 

células do cumulus, o tipo de enzima estimulada parece levar a resultados diferentes. 

Estudo com neurônios, mostrou que o GMPc pode atuar de forma distinta de acordo com 

sua síntese, que pode ocorrer em compartimentos específicos da célula (SHIDARA et 

al.,2017). A interferência do GMPc na estimulação da lipólise por NPs já foi estabelecida 

em adipócitos (LAFONTAN et al., 2008), e diante de nossos resultados parece ter sido 

mimetizada nos oócitos e células do cumulus que tiveram o conteúdo lipídico reduzido 
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com NPPB. Sabe-se que NPPB tem maior afinidade pelo receptor NPR1, identificado 

nas células do cumulus, porém não identificado em oócitos (CESARO et. al, 2015). 

Assim, é possível que o NPPB atue através das células do cumulus, que estão em 

comunicação com o oócito nas primeiras horas da maturação (Del COLLADO et al, 

2017). Nos resultados observados, vimos que nas primeiras 9h, o conteúdo lipídico dos 

oócitos já eram reduzidos quando comparados ao controle e se mantiveram até o fim da 

MIV (24h). Nas células do cumulus, essa diminuição foi identificada apenas após as 24h 

de MIV. A razão para esse observação é desconhecida, mas poderia se especular que 

o GMPc gerado nas células do cumulus aos serem estimuladas com NPPB, fluiria ao 

oócito através das junções comunicantes entre o oócito e a células do cumulus enquanto 

ainda há comunicação entre as células durante as primeiras horas de MIV (Del 

COLLADO et al., 2014). Após o fechamento da junções comunicantes após as 9 h de 

MIV com o encerramento da comunicação, os NPS agiriam apenas nas células do 

cumulus.  

Como o NPPB manteve o conteúdo lipídico menor em relação ao controle, sugerimos 

que a síntese de GMPc quando estimulada pelos receptores de peptídeo natriurético 

(nessa caso especialmente por NPR1) é funcional para a redução do conteúdo lipídico 

dos oócitos durante a MIV, indicando a participação da via GMPc no metabolismo lipídico 

de CCOs bovinos. No entanto, quando avaliamos os níveis intracelulares de GMPc, estes 

não foram alterados quando quantificados nem mesmo quando estimulados com NPPB. 

Talvez as concentrações das drogas utilizadas não tenham sido suficientes para uma 

elevação dos níveis de GMPc. No entanto, foi constatado um efeito biológico com na 

redução lipídica no CCOs tratados com o NPPB, de forma que a variabilidade nos 

resultados de quantificação de GMPc talvez não tenham permitido detectar um efeito 

significativo. Além disso, a inibição da PKG com KT5823 associado ou não ao 

estimulador de GCm (NPPB), levou um aumento no teor de lipídios nos oócitos em 

comparação com aqueles tratados apenas com NPPB, indicando que a PKG também 

tem participação, mesmo que talvez parcial, no controle do metabolismo lipídico. Essas 

observações mostram que a manipulação da via GMPc/PKG tem potencial de uso para 

estudos em oócitos e possivelmente embriões, visando obter células com menor 

acúmulo lipídico e, possivelmente, melhor tolerância para a criopreservação. Mais 
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estudos são ainda necessários para melhor esclarecer a função dessa via no 

metabolismo lipídico de CCOs e embriões e também a sua provável interação com a via 

AMPc/PKA. .  

 

2.5. CONCLUSÃO 

Nossos resultados sugerem o envolvimento da via GMPc/PKG no metabolismo 

lipídico de oócitos e células do cumulus, participando, ao menos em parte, do controle 

do conteúdo lipídico celular. A expressão de transcritos para PLIN2 não se constitui em 

um bom marcador de metabolismo lipídico que indique favorecimento ao acúmulo lipídico 

intracelular. Os transcritos de receptores de NPPB (NPR1 e NPR3) e nem a enzima 

inibida por GMPc (PDE3B) são influenciadas por NPPB, não havendo um feedback 

negativo desse tratamento em nível transcricional em células do cumulus. A expressão 

de PDE3B nas células do cumulus é sugestiva de que o GMPc pode inibir essa enzima 

e provocar elevação de AMPc, permitindo uma interação das vias GMPc/PKG e 

AMPc/PKA nessas células. O uso de NPPB e de KT5823 não interfere na maturação 

nuclear podendo ser utilizados para estudos de metabolismo lipídico em oócitos e células 

do cumulus bovinas, ao menos em relação a esse parâmetro.   
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3. Artigo 2 

Perfil lipídico de oócitos e embriões bovinos produzidos in vitro sob influência da 

manipulação farmacológica da síntese de GMPc através de espectrometria de 

massa MRM.  
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RESUMO 

Os lipídios exercem importante papel na regulação de propriedades físicas e 

funcionais das membranas biológicas, auxiliando nas interações intercelulares, 

proliferação e transporte celular, assim como também participam dos processos de 

sinalização intercelular. Alterações da composição lipídica nos oócitos e embriões 

produzidos in vitro são sugeridas como causas da dificuldade de criopreservação dessas 

células. Assim, o objetivo deste estudo foi investigar o perfil lipídico de oócitos e embriões 

bovinos sob influência da estimulação de síntese de GMPc (nucleotídeo que pode estar 

envolvido com a lipólise oocitária) durante a maturação in vitro (MIV) por estimuladores 

específicos de GCs (Protoporfirina IX) e GCm (NPPB: peptídeo natriurético tipo B). Pools 

de CCOs foram maturados em meio base TCM199 suplementado com 15% de soro fetal 
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bovino (SFB) e 10-6 M NPPB ou 10-5 de Protoporfirina IX. Após 22h, parte dos oócitos foi 

coletada e lavada em metanol: água (v / v) 1: 3 e as amostras congeladas a -80° C, e a 

outra parte foi utilizada para fertilização in vitro com sêmen congelado. Os embriões 

foram cultivados em meio SOFaa suplementado com mio-inositol 2,7 mM/mL, piruvato 

0,2 mM/mL, 2,0% BS, 5 m mL BSA, 100 μg/mL sulfato de estreptomicina e 100 UI/mL de 

penicilina. Após 7 dias (D7), os blastocistos foram coletados, lavados em metanol: água 

(v / v) 1: 3 e congelados a -80° C. As amostras foram submetidas à extração lipídica e 

depois diluídas e analisadas por espectrometria de massa e o método MRM (por 

extenso). Os dados de quatro repetições/grupo foram normalizados e submetidos ao 

teste t e análise PCA pelo Metaboanalyst 4.0 com nível de significância de 5%. Para os 

oócitos, em relação aos 164 lipídios analisados, os resultados mostraram que o perfil 

lipídico não foi afetado quando utilizamos os estimuladores da síntese de GMPc, 

Protoporfirina IX e NPPB, mantendo o perfil das classes lipídicas similares aos controles. 

Nos embriões, o grupo tratado com a Protoporfirina IX não desenvolveu embriões. As 

taxas de clivagem e blastocisto para os grupos controle e NPPB foram avaliados não 

havendo diferenças (média de 61% de clivagem e 23% de blastocistos); P>0,05). O perfil 

lipídico dos embriões não foi alterado quando comparado entre os grupos controle e 

NPPB. Em conclusão, estimuladores de síntese do GMPc durante a MIV não afetam a 

composição lipídica dos oócitos e dos embriões resultantes, mas dependendo do tipo de 

enzima estimulada podem prejudicar (Protoporfirina IX - GCs) ou não (NPPB - GCm) o 

desenvolvimento embrionário posterior..  

Palavras-chave: Peptídeos Natriuréticos, Protoporfirina IX, espectrometria de massa, 

perfil lipídico.  

 

3.1 INTRODUÇÃO 

Os lipídios são importantes biomoléculas que possuem um papel estrutural na 

constituição de membranas biológicas, como fonte de energia (metabolismo energético) 

e na sinalização celular.  Essas biomoléculas estão presentes nos oócitos e embriões 

bovinos e têm sido apontadas como um dos fatores que afetam a criopreservação dessas 

estruturas, devido ao maior acúmulo lipídico citoplasmático que ocorre na produção in 
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vitro (RIZOS et al., 2002). A membrana celular é constituída principalmente por 

fosfolipídios e alterações na sua composição podem ser sugeridas como o motivo de 

danos causados durante o processo de criopreservação (KUNDU et al., 2000; WATSON, 

1995; WATSON, 2000). Esses danos fazem com que parte das células preservadas 

percam sua viabilidade e sua capacidade reprodutiva (MASSIP, 2003; BULGARELLI et 

al. 2012. Fosfatidilcolinas (PC) e esfingomielinas (SM) constituem mais de 50% da 

membrana e exercem diversos papéis na estrutura, regulação de proteínas, atuando 

como lipídios estruturais e bioativos (HANNUN e OBEID, 2008).  

Estudos a respeito do metabolismo lipídico de CCOs bovinos são escassos e por 

isso a importância de investigar os mecanismos envolvidos nas principais ações 

metabólicas. O metabolismo de lipídios inclui atividades lipogênicas (síntese, captação 

e acúmulo de lipídios) e ações lipolíticas (REF). As atividades lipolíticas envolvem ações 

que resultam na hidrólise dos TAG, que são os lipídios mais abundantes na natureza, 

resultando em ácidos graxos e glicerol. Os TAGs têm como principal função a reserva 

energética, a qual é essencial durante a maturação in vitro, onde ocorre a síntese 

proteica, retomada da meiose e maturação citoplasmática (FERGUSON e LEESE, 1999; 

KIM et al., 2001). O acúmulo desses lipídios no citoplasma dos oócitos e embriões 

também é apontado como um dos fatores que prejudicam a criopreservação (ABE et al., 

2002). Além disso, esse acúmulo pode ocorrer pela suplementação do soro fetal bovino 

(SFB) durante o processo de PIV, pois embriões cultivados em meios sem SFB possuem 

maior criotolerância (ABE et al., 2002). 

A hidrólise dos TAGs em ácidos graxos e glicerol ocorre classicamente através da 

síntese de adenosina monofosfato cíclico (AMPc), que ativando a proteína cinase 

dependente de AMPc (PKA), esta fosforila as proteínas relacionadas à lipólise, como a 

enzima lipase sensível ao hormônio (HSL) (LANGIN, 2006). Em adipócitos humanos, 

observou-se que o monofosfato cíclico de guanosina (GMPc), produzido por meio de 

estímulos às guanilato ciclases de membrana (GCm) gerados por peptídeos natriuréticos 

(NPs), ativa a proteína cinase dependente de GMPc (PKG), que fosforila a mesma lipase 

importante no processo lipolítico (LAFONTAN et al., 2008). Essa via tem sido investigada 

em CCOs bovinos e a maioria das enzimas envolvidas no controle dos níveis 
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intracelulares desse nucleotídeo (GMPc), seus alvos ou relacionadas ao metabolismo 

lipídico, são expressas em oócitos e células do cumulus (SCHWARZ et al., 2014). A 

estimulação de síntese da GMPc através das guanilato ciclases (GCs), foi capaz de 

reduzir o conteúdo lipídico de oócitos MIV (SCHEFER, et al. 2016). Além disso, outro 

estudo mostrou que a manipulação da síntese de GMPc por GCm pela suplementação 

de peptídeo natriurético tipo B (NPPB) durante a maturação in vitro resultou em oócitos 

com menor conteúdo lipídico que também foi reduzido nas células do cumulus 

(SCHEFER, et al 2020, dados ainda não publicados). Além disso, já havia sido 

observado que a manipulação dos níveis de GMPc através de um inibidor da sua enzima 

de degradação (PDE5), também causou uma diminuição do conteúdo lipídico nos oócitos 

bovinos (SCHWARZ et al., 2018).  

Assim, neste trabalho, objetivamos avaliar o perfil lipídico de oócitos e embriões 

bovinos produzidos in vitro, a fim de verificar se a manipulação de uma via que pode 

estar envolvida o processo de lipólise oocitária, pode afetar a composição lipídica dessas 

estruturas.  

3.2 MATERIAL E MÉTODOS  

Este estudo foi desenvolvido no Laboratory of Reproductive Biology & Tissue 

Engineering (UIUC) – EUA, na fazenda Chessie Creek, em Walterboro, Carolina do Sul 

– EUA e as análises por espectrometria de massa foram realizadas no Bindley Center, 

Purdue University, Indiana – EUA. Todos os reagentes utilizados foram adquiridos da 

Sigma (St. Louis, Missouri - EUA), quando não, estão especificados no texto. 

3.2.1 Delineamento Experimental 

O estudo foi dividido em dois experimentos com o objetivo de avaliar o perfil lipídico 

de oócitos e blastocistos produzidos in vitro sob efeito de estimuladores de diferentes 

enzimas de síntese do GMPc. No primeiro experimento, CCOs provenientes de 

aspiração in vivo (OPU) foram maturados por 24h em meio MIV (TCM199) suplementado 

ou não com estimuladores de síntese de GMPc (NPPB e Protoporfirina). Ao fim da 

maturação, oócitos desnudos foram submetidos a protocolo de extração e análise do 

perfil lipídico por espectrometria de massa. No segundo experimento, blastocistos 
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provenientes de CCOs maturados in vitro nas mesmas condições do experimento 

anterior, fertilizados e cultivados por 7 dias em meio CIV (SOFaa). Durante o cultivo 

foram coletados dados de taxas de clivagem e blastocisto e ao fim do D7 os blastocistos 

foram submetidos a extração de lipídios e análise do perfil lipídico por espectrometria de 

massa.   

3.2.2 Coleta de CCOs 

Os CCOs foram coletados por aspiração folicular in vivo (OPU). Durante a aspiração, 

todo o conteúdo aspirado foi depositado em um tubo de 50 ml e em seguida filtrado 

através de um filtro de coleta de embriões. Após a filtração, os CCOs presos no filtro 

foram recuperados e selecionados em uma placa de cultura em lupa. Oócitos desnudos 

e degenerados foram descartados. 

3.2.3 Maturação in vitro 

Para a maturação in vitro (MIV), os CCOs foram lavados e cultivados em meio de 

maturação (TCM199) com SFB a 15%, 0,5 µg/mL de FSH, 5 µg/mL de LH, 0,8 mM de L-

glutamina e 50 g/mL gentamicina. Para os experimentos, drogas específicas para induzir 

a síntese de cGMP [Protoporfirina IX (10-5 M - Enzo Life Sciences, Código: 89150-956) 

ou Peptídeo Natriurético tipo B (10-7M - GenScript, Código: 133448-20-1) foram 

suplementados ao meio MIV. Grupos de até 40 CCOs foram distribuídos aleatoriamente 

em tubos de cultivo (WTA, Código: 21315) contendo 300 μL de meio de maturação e 

incubados a 38°C e 5% de CO2 em ar e umidade máxima por 22 - 24h.  

3.2.4 Fertilização in vitro e cultivo de embriões 

Para a produção de embriões in vitro, os CCOs maturados foram transferidos para 

gotas de 50 μL (20 CCOs por gota) do meio de fertilização, o Tyrode’s–albumin–lactate–

pyruvate (TALP, PARRISH et al., 1988), coberto com óleo mineral. O meio TALP foi 

suplementado com 6 mg/mL de albumina sérica bovina (BSA), 5,3 UI/mL de heparina, 

30 μM de penicilamina, 15 μM de hipotaurina e 1 μM de adrenalina. O sêmen foi 

processado em Bovipure (BP-100, Nidacon - Suécia) com gradiente de 45% e 90%. O 

sêmen foi descongelado por 30 segundos a 37°C, colocado no topo do gradiente e 

centrifugado por 5 minutos a 10.300 rpm. Após a remoção do sobrenadante, 1 ml de 
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meio TALP foi adicionado ao sedimento e o sêmen foi centrifugado por mais 5 minutos 

a 1.000 rpm. Os espermatozoides foram adicionados à gota de fertilização a uma 

concentração de 2×106 espermatozoides⁄ml. Os CCOs e espermatozoides foram 

incubados a 37°C em uma atmosfera contendo 5% de CO2 e 6% de O2 (câmara 

incubadora) por 22 h. Após esse período, os zigotos foram pipetados repetidamente com 

cuidado e transferidos para gotas de 100 μL de meio de cultivo sob óleo mineral (20 

zigotos por gota) e cultivados nas mesmas condições da fertilização in vitro. O meio de 

cultivo foi fluido oviduto sintético com aminoácidos (SOFaa, HOLM et al., 1999) 

suplementado com mio-inositol 2,7 mM/mL, piruvato 0,2 mM/mL, 2,0% BS, 5 m mL BSA, 

100 μg/mL sulfato de estreptomicina e 100 UI/mL de penicilina. Após 96 h de cultivo (D4), 

a clivagem foi verificada e os embriões não clivados foram descartados. Os embriões 

restantes foram cultivados até o dia sete (D7). As taxas de desenvolvimento de clivagem 

e blastocisto foram determinadas no D4 e D7 da cultura, respectivamente. 

3.2.5 Análises do perfil lipídico por Multiple Reaction Monitoring – Mass 

Spectometry (MRM-MS) 

Preparação da amostra 

Após a MIV e CIV, nos experimentos 1 e 2 respectivamente, as amostras de oócitos 

e embriões foram armazenadas em microtubos contendo 10 μl de uma solução aquosa 

de metanol a 25% a -80° C até o dia da análise. A extração lipídica foi realizada de acordo 

com De Lima et al. (2018) (protocolo de Bligh e Dyer modificado, 1959). Inicialmente, 40 

μL de água ultrapura foram adicionados ao microtubo contendo os oócitos ou embriões 

e a mistura foi suavemente misturada para promover a lise celular. Em seguida, foram 

adicionados 50 μL de clorofórmio e 90 μL de metanol, misturados por pipetagem por 15 

segundos (solução monofásica) e as amostras foram incubadas por 15 min a 4˚C. Em 

seguida, foram adicionados outros 50 μL de clorofórmio e 50 μL de água ultrapura. As 

amostras foram então centrifugadas a 800 × g por 5 min para melhorar a separação de 

fase polar da não polar (solução bifásica). Em seguida, 80 μL da fase não polar 

(clorofórmio) e 80 μL da fase polar (metanol: água) foram combinados em um novo 

microtubo. Este procedimento destina-se a deixar a proteína precipitada (entre as 

camadas orgânica e não orgânica) para trás. As fases orgânica e aquosa combinadas 
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foram secas em uma centrífuga evaporadora a vácuo e armazenadas a -80° C até a 

análise por MRM-MS. 

No dia da análise, 25 μl de solvente (ACN + MeOH + NH4Ac 300mM) contendo um 

padrão para lipídios (EquiSPLASH™ LIPIDOMIX® Quantitative Mass Spec Internal 

Standard – 330731 Avanti®) foi adicionado ao tubo congelado. Os tubos foram mantidos 

por 10 minutos. Após esse período, o volume foi homogeneizado com pipeta e transferido 

para tubos específicos para espectrometria de massa. 

Análise do Perfil Lipídico por MRM-MS 

Os tubos contendo as amostras foram colocados no espectrômetro de massa (EM) 

Agilent 6410 QQQ (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, EUA). Oito microlitros por 

amostra/método foram injetados na fonte ESI de um espectrômetro de massa usando 

um micro amostrador automático (G1377A). A janela de seleção do íon precursor foi de 

0,7 Th. A bomba capilar conectada ao amostrador automático operava com um fluxo de 

20 μL/min e uma pressão de 150 bar. A voltagem capilar no instrumento foi de 3,5 a 5 

kV e o fluxo de gás foi de 5,1 L/min a 300° C. Dois métodos de MRM descritos 

anteriormente (DE LIMA et al. 2018) foram utilizados para adquirir os perfis lipídicos. 

Cada método de ensaio inclui diferentes tipos de lipídios a serem identificados. Após a 

atribuição, apenas os valores de m/z que eram claramente distintos do nível de ruído nos 

espectros foram incluídos na análise de componentes principais (PCA). 

3.2.6 Análise Estatística 

Os dados brutos do EM foram processados usando um script interno e as listas 

contendo transições MRM e os respectivos valores de intensidade de íons foram 

exportados para o Microsoft Excel. A intensidade absoluta de íons de todas as transições 

monitoradas foi comparada com amostras em branco. As intensidades iônicas de todos 

os MRMs foram recuperadas, normalizadas e submetidas à análise estatística. A análise 

dos dados usando abundância relativa de íons foi realizada usando o Metaboanalyst 4.0 

(http://www.metaboanalyst.ca) para estatísticas uni variadas e multivariadas pelo PCA. 

Os dados de quatro repetições / experimento foram testados quanto à distribuição normal 

e homogeneidade de variância e submetidos à análise de variância (ANOVA) no 7.0 JMP 
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Software from SAS (SAS Institute). Os dados referentes às taxas de clivagem e 

blastocisto também foram submetidos à ANOVA. Diferenças com probabilidades de 

p<0,05 foram consideradas significativas. 

3.3 RESULTADOS 

 

3.3.1 Efeitos da estimulação de síntese de GMPc durante a MIV no perfil 

lipídico em oócitos bovinos por EM. 

No primeiro experimento foi proposto avaliar o efeito de diferentes intensificadores 

da síntese de GMPc no perfil lipídico de oócitos de CCOs bovinos maturados in vitro. 

Quatro repetições por grupo de oócitos foram submetidas a análise. Os resultados de 

164 lipídios analisados (2 métodos – De Lima et al., 2018) mostraram que o perfil lipídico 

não foi afetado quando utilizamos os estimuladores de síntese de GMPc, Protoporfirina 

IX (GCs) e NPPB (GCm), mantendo o perfil lipídico semelhante entre os grupos controle 

e os tratamentos (Figuras 8, 9 e 10).  

 

Figura 8: Lipídios identificados na análise por espectrometria de massa e selecionados por gráfico ANOVA 

com valor de p limiar 0,05. Foram utilizados dois métodos expostos, respectivamente, nos gráficos 1 e 2 

desta figura*. 

 

*A mesma cor mostra que não há diferença significativa. Fonte: Própria autoria.  
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Figura 9: Gráficos de pontuação em pares entre os PCs selecionados para oócitos (Controle, 

Protoporfirina IX e NPPB). A variação explicada de cada PC é mostrada na célula diagonal correspondente. 

Foram utilizados dois métodos expostos, respectivamente, nos gráficos 1 e 2 desta figura. 

 

Fonte: Própria autoria.  

 

 

Figura 10: Gráfico de escores entre os PCs selecionados para oócitos (Controle, Protoporfirina IX e 

NPPB). As variações explicadas são mostradas entre colchetes. Foram utilizados dois métodos 

expostos, respectivamente, nos gráficos 1 e 2 desta figura. 
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Fonte: Própria autoria. 

Além disso, vimos que os valores quantitativos (Tabela 11) das principais classes 

lipídicas, esfingomielina (SM), triglicerídeos (TAG) e fosfolipídios (PC, PS, PE, PG, PI) 

não são alterados significativamente nos grupos tratados. 

Tabela 11: Valores de intensidade absoluta de lipídios identificados pelos métodos de MRM – MS. 

Classes 

Lipídicas 

Controle 

ng/oócito 

10-7 M 

NPPB 

ng/oócito 

10-5 M 

Protoporfirina IX 

ng/oócito 

SM 0.89 0.86 1.12 

PC 5.63 5.66 6.90 

TAG 7.34 6.48 7.89 

PS 209.0 244.0 207.4 

PE 3.05 3.0 2.35 

PG 3.40 3.34 3.29 

PI 3.47 3.52 3.51 

Fonte: Própria autoria.  

 

3.3.2 Efeitos da estimulação de síntese de GMPc durante a MIV no perfil 

lipídico embrionário por EM. 
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Em relação ao desenvolvimento embrionário após fertilização in vitro e CIV de 

oócitos maturados com Protoporfirina IX e NPPB, o grupo controle e o NPPB 

apresentaram taxas de clivagem e blastocisto semelhantes (P> 0,05), que estavam 

dentro da faixa normal para produção in vitro em bovinos (Tabela 12). Por outro lado, 

para o grupo Protoporfirina IX, não ocorreu desenvolvimento de clivagem ou blastocisto 

(Tabela 2), apesar de haver espermatozoides vivos no dia da transferência para o cultivo 

(D2). 

Tabela 12: Taxas de clivagem e blastocisto da produção de embriões in vitro. As taxas de clivagem e 

blastocisto foram calculadas a partir no número de CCOs sujeitos à maturação in vitro. 

Grupo Oócitos (n) % clivagem % blastocistos 

Controle 80 61 24 

10-5 Protoporfirina IX 81 0 0 

10-7 NPPB 88 61 22 

Fonte: Própria autoria.  

Quando analisamos o perfil lipídico dos embriões gerados a partir oócitos maturados 

in vitro na presença dos estimuladores de síntese de GMPc, para os grupos controle e 

NPPB, identificamos 164 lipídios analisados que mostraram que o perfil lipídico não foi 

afetado nos embriões resultantes, mantendo um perfil lipídico semelhante no controle e 

tratamento (Figuras 11 e 12). Como mencionado acima, o grupo tratado com 

Protoporfirina IX não foi capaz de clivar e ter desenvolvimento embrionário após a 

fertilização in vitro, portanto, não podendo ser analisado.  
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Figura 11: Gráficos de pontuação em pares entre os PCs selecionados para oócitos (Controle e NPPB). 

A variação explicada de cada PC é mostrada na célula diagonal correspondente. Foram utilizados dois 

métodos expostos respectivamente nos gráficos 1 e 2 desta figura. 

 

 

Fonte: Própria autoria. 

Figura 12: Gráfico de escores entre os PCs selecionados para oócitos (Controle e NPPB). As variações 

explicadas são mostradas entre colchetes. Foram utilizados dois métodos expostos respectivamente nos 

gráficos 1 e 2 desta figura. 

 

Fonte: Própria autoria. 
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Quando analisamos os valores quantitativos (Figura 13), observamos uma 

diminuição, mas não significativa, nas classes lipídicas de esfingomielina (SM), 

fosfatidilcolina (PC) e triacilglicerol (TAG).  

Figura 13: Gráficos comparativos dos valores de intensidade absoluta entre os grupos estudados para as 

classes lipídicas SM, PC e TAG. 

 

 

Os valores para cada classe de controle e NPPB, respectivamente, foram 0,70 e 0,64 

ng / blastocisto para MS, 6,45 e 6,07 ng / blastocisto para PC e 11,82 e 10,51 ng / 

blastocisto para TAG (P <0,05). 

3.4 DISCUSSÃO 

No presente estudo, os resultados mostraram que a manipulação farmacológica da 

via de GMPc não interfere no perfil lipídico dos oócitos e a quantidade desses lipídios 

por classe não é afetada pela síntese de GMPc quando estimulada pela Protoporfirina 

IX (GCs) e NPPB (GCm). Os embriões resultantes dos oócitos tratados também não têm 

alteração de perfil lipídico, mas o desenvolvimento embrionário pode ser prejudicado a 

depender do tipo de estpimulo utilizado durante a MIV.  

Os lipídios são importantes fontes de energia para o oócito e embrião, mas o excesso 

de energia pode levar a uma alteração no metabolismo lipídico, levando ao acúmulo de 

lipídios nos oócitos e embriões, o que tem sido relacionado ao comprometimento do 

potencial de desenvolvimento (ABE et al. 2002). Apesar da importância de entender o 

metabolismo lipídico para melhorar a qualidade de oócitos e embriões, existem poucos 

estudos mostrando as vias de sinalização do metabolismo lipídico e as consequências 

da manipulação farmacológica dessa via no conteúdo lipídico de oócitos ou embriões. 
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Em relação à Protoporfirina IX, não foram detectados efeitos no conteúdo ou no perfil 

lipídico nos oócitos maturados, embora tenhamos observado anteriormente uma 

diminuição de conteúdo lipídico usando a coloração Nile Red (SCHEFER et al., 2016). A 

lipólise foi afetada positivamente quando a síntese de GMPc foi estimulada pela 

Protoporfirina IX e esse efeito foi revertido com a inibição da PKG, sugerindo uma 

importância da atividade da PKG no processo (SCHEFER et al., 2016).  

Dado o efeito dos NPs nos adipócitos, esperávamos que o NPPB levasse a uma 

redução no conteúdo lipídico dos oócitos bovinos. Entretanto, a interferência do GMPc 

na estimulação da lipólise por NPs estabelecida em adipócitos (LAFONTAN et al., 2008), 

não foi observada nos oócitos. No presente estudo, o conteúdo lipídico e o perfil lipídico 

de oócitos maturados na presença de NPPB não foram alterados. Em um estudo anterior 

(SCHEFER et al., 2020, dados ainda não publicados) em oócitos bovinos maturados com 

NPPB, encontramos uma diminuição no conteúdo lipídico, embora usando também 

coloração com Nile Red como mencionado acima com a Protoporfirina IX.  

De qualquer maneira, resultados obtidos em estudos anteriores, onde a manipulação 

farmacológica dessa via levou a alterações nos níveis de GMPc e também a uma 

redução no conteúdo lipídico, mas usando diferentes agentes para aumentar os níveis 

de GMPc (sildenafil para inibição da PDE5, SCHWARZ et al, 2018), sugerem que a via 

precisa ser mais estudada, estimulando e inibindo seus principais componentes para 

identificar qual mecanismo pode estar influenciando o conteúdo lipídico dos oócitos. 

A alteração das condições básicas de maturação pode afetar significativamente a 

competência oocitária, refletindo na produção de clivagens e no desenvolvimento 

embrionário após a fertilização in vitro (ROSE e BAVISTER, 1992). Sabe-se que níveis 

elevados de AMPc estão envolvidos na manutenção de oócitos em vesícula germinativa 

(VG) e sua redução é necessária para a retomada da meiose (CONTI et al., 1998). 

Também foi relatado que o GMPc tem um efeito semelhante em roedores, onde níveis 

elevados mantêm oócitos no primeiro bloqueio meiótico da VG por inibição de PDE3A, 

mantendo, assim, também um AMPc elevado, impedindo a retomada da meiose. Em 

SCHEFER et al. (2020 – dados ainda não publicados), observamos que o NPPB não 

interfere com a progressão meiótica, mas seu efeito posterior no desenvolvimento 
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embrionário não foi anteriormente investigado, sendo este o primeiro estudo nesse 

sentido. Nossos resultados mostraram que o desenvolvimento embrionário ocorreu em 

proporções normais e não diferiram do grupo controle não tratado. Assim, o uso de NPPB 

é possível para estudos do metabolismo lipídico sem causar alterações na maturação 

nuclear e nem no subsequente desenvolvimento embrionário. 

Um resultado diferente, no entanto, foi observado para a Protoporfirina IX. A falta de 

desenvolvimento nesse grupo pode ser devida aos efeitos negativos da droga na 

maturação de oócitos. Um estudo anterior mostrou que, embora a Protoporfirina IX possa 

causar um atraso na retomada da meiose (SCHWARZ et al. 2014), ela não interfere na 

maturação final dos oócitos (SCHWARZ et al. 2014). Em outro estudo, os oócitos 

maturados com este tratamento apresentaram taxas de maturação normais em 

comparação aos controles (SCHEFER et al. 2016; SCHEFER et al., 2020 – dados ainda 

não publicados.). Embora pareça que a maturação nuclear não seja afetada 

adversamente pela Protoporfirina IX nas concentrações utilizadas, os efeitos na 

maturação citoplasmática são desconhecidos. Não há estudos mostrando os efeitos da 

Protoporfirina IX no desenvolvimento embrionário subsequente. Portanto, é possível que 

no presente estudo tenhamos observado efeitos negativos do tratamento no oócito, o 

que prejudicou seu desenvolvimento subsequente. Sob as condições testadas, esse 

tratamento seria inadequado para estudos de metabolismo lipídico em oócitos. 

Quando observamos o perfil lipídico dos embriões que se desenvolveram, dos 

grupos controle e NPPB, não foi possível detectar diferenças. Mesmo sem apresentar 

diferenças nos lipídios, as taxas de produção foram consideradas normais, permitindo 

ainda o uso desse estimulador de GCm no estudo da via GMPc/PKG no metabolismo 

lipídico a PIV. Dados os resultados observados nas condições estudadas, não podemos 

afirmar o envolvimento da via com o metabolismo lipídico que implique em efeitos sobre 

o perfil de lipídios em oócitos e dos embriões resultantes dos oócitos tratados, mas 

podemos inferir que a manipulação da via não está influenciando negativamente a 

produção in vitro. Estudos adicionais devem ser conduzidos para obter mais 

conhecimento relativo ao envolvimento dessa via com o metabolismo lipídico dos CCOs 

bovinos e, futuramente, em embriões bovinos. 



61 
 

3.5 CONCLUSÃO 

O estudo demonstra que a manipulação farmacológica de um nucleotídeo que pode 

estar envolvido ao metabolismo lipídico de CCOs e embriões bovinos, não altera o perfil 

lipídico dessas estruturas. Embora estudo anteriores indiquem a redução lipídica a partir 

do uso do NPPB na maturação in vitro, a composição desses lipídios não é afetada por 

essa suplementação. Além disso, a composição lipídica dos embriões provenientes 

desses CCOs, também não tem seu perfil lipídico alterado. A manipulação de uma via 

metabólica pode gerar grandes alterações na célula, não apenas no conteúdo e perfil 

lipídico. O uso da Protoporfirina IX, afetou o desenvolvimento embrionário subsequente 

de oócitos maturados na sua presença, sugerindo que esse estimulador pode afetar a 

maturação citoplasmática e molecular.  
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4. Conclusão Geral 

Os estudos sugerem que a via GMPc pode estar envolvida ao metabolismo lipídico 

de CCOs bovinos. Além disso, notamos que dependendo de qual enzima de síntese de 

GMPc é estimulada, podemos ter diferentes efeitos no conteúdo lipídico de oócitos e 

células do cumulus. A PKG participa, ao menos em parte, no metabolismo lipídico de 

oócitos, Apesar da manipulação da via causar redução lipídica, ela não altera a 

expressão da PLIN2, avaliada nas células do cumulus e ainda foi possível detectar 

expressão da PDE3B, que ainda não havia sido descrita, sugerindo que a manipulação 

da via e a redução lipídica, não afeta a expressão dos transcritos. Também sugerimos 

que a manipulação da via GMPc, através do estímulo a síntese do nucleotídeo, não altera 

o perfil lipídico dos oócitos e embriões produzidos na presença de moduladores da via. 

A manipulação da via através do estímulo a síntese de GMPc pelas GCm não afetou a 

clivagem e subsequente desenvolvimento embrionário, porém a estimulação através das 

GCs com a Protoporfirina IX, não possibilitou o desenvolvimento embrionário, sugerindo 

que apesar de não afetar o a maturação nuclear, ela pode afetar a maturação molecular 

ou citoplasmática, e como consequência, seu subsequente desenvolvimento 

embrionário. Assim, o estímulo de diferentes enzimas de síntese de GMPc levam a 

efeitos distintos sobre o teor de lipídios intracelular, sem afetar o perfil lipídico; diferentes 

estímulos não afetam a maturação nuclear, mas têm efeitos distintos sobre 

desenvolvimento embrionário subsequente. 


