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RESUMO 

Introdução: A adição do LH em técnicas de reprodução assistida, a fim de se 

obter um número maior de folículos viáveis para o tratamento ainda é 

controversa. Como um bom desenvolvimento embrionário depende de um 

crescimento folicular e uma maturação oocitária adequados, a associação entre 

a fragmentação do DNA das células do cumulus e o estudo da lipidômica 

oocitária podem auxiliar no entendimento dos processos biológicos envolvidos 

na maturação oocitária e a influência do protocolo hormonal empregado, 

podendo no futuro contribuir com protocolos mais eficazes visando à melhoria 

da qualidade dos oócitos obtidos e das taxas de gestação. Objetivo: Avaliar o 

efeito da adição do LH na qualidade do DNA das células do cumulus e no perfil 

lipídico de oócitos murinos. Métodos: Camundongos fêmeas C57BL/6J de 23 a 

28 dias receberam três diferentes protocolos de estimulação ovariana via 

intraperitoneal (i.p.):(i) PMSG; (ii) PMSG acrescido de hCG e (iii) PMSG 

acrescido de LHr. Após 48 horas da administração dos hormônios os oócitos 

imaturos foram coletados e cultivados por 24 horas em meio de cultivo de 

maturação contendo: (i) FSH; (ii) FSH acrescido hCG e (iii) FSH acrescido de 

LHr. Após esse período, os oócitos que continham o primeiro corpúsculo polar 

foram congelados a -80oC para posterior análise por ionização por electrospray 

(ESI) e as células do cumulus foram submetidas à técnica do cometa alcalino 

para avaliar a integridade do DNA. Realizou-se a análise de componentes 

principais, análise discriminante pelo método dos quadrados mínimos e os 35 

íons com maior representatividade foram identificados pela importância da 

variável na projeção do modelo estatístico. Resultados: Não foi observada 

diferença quanto à taxa de maturação e fragmentação de DNA das células do 

cumulus nos diferentes grupos. A análise de fingerprinting do perfil lipídico dos 

oócitos maturados in vitro identificou vinte lipídeos hiper-representados. Os 

lipídeos hiper-representados no grupo estimulado com adição do hCGr e 

maturado em meio de cultivo apenas com FSH (grupo HF) são: 

fosfatidiletanolamina, policétideo (flavonoide), esterol, fosfatidilserina, 

policetídeo (ansamicina), esfingomielina e fosfatidilcolina; no grupo estimulado 

e maturado na presença do hCGr (grupo HH) foram identificados as seguintes 

subclasses: fosfatidilglicerol, fosfatidilserina, esfingolipídeo e triacilglicerol 
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hiper-representadas; e no grupo estimulado com adição do LHr e maturado em 

meio de cultivo apenas com FSH (grupo LF) estão hiper-representados o 

policétideo (flavonoide) e o esfingolipídeo. Conclusão: O protocolo hormonal 

utilizado para o estímulo e MIV modifica o perfil lipídico do oócito, entretanto 

não altera a taxa de maturação oocitária e a integridade do DNA das células do 

cumulus. 
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ABSTRACT 

Introduction: The addition of LH in assisted reproduction aiming to obtain a 

higher number of viable follicles for the treatment is still controversial. A good 

embryonic development depends on the follicular growth and proper oocyte 

maturation. Because of that, the association between alkaline comet assay and 

the study of oocyte lipidomics may help to understand the biological processes 

involved in oocyte maturation and the influence of hormonal protocol. This study 

may contribute in the future with effective hormonal protocols, improving the 

quality of oocytes and pregnancy rates. Objective: Evaluate the effect of 

adding LH on DNA integrity of cumulus cells and on lipid profile of murine 

oocytes. Methods: Female mice C57BL / 6J 23 to 28 days old received three 

different stimulation protocols intraperitoneally (i.p.): (i) only PMSG; (ii) PMSG 

plus hCG (iii) PMSG plus LHr. After 48 hours of administration, immature 

oocytes were collected and cultured for 24 hours in three different culture 

medium for maturation: (i) only FSH; (ii) FSH plus hCG (iii) FSH plus LHr. After 

this period, the oocytes which had the first polar body were frozen at -80oC until 

the analysis by electrospray ionization (ESI) and cumulus cells were subjected 

to alkaline comet technique to measure the integrity of DNA. The principal 

component analysis and discriminant analysis by least squares were performed 

and 35 ions with greater representation were identified by the variable 

importance in the projection. Results: There was no statistical difference in the 

maturation rate and DNA fragmentation of cumulus cells in different groups 

analyzed. The fingerprinting analysis of the lipid profile of oocytes matured in 

vitro identified twenty lipids. The hyper-represented lipids in the group 

stimulated with the addition of hCG and matured in culture medium only with 

FSH (HF group) are: phosphatidylethanolamine, polyketide (flavonoid), sterol, 

phosphatidylserine, polyketide (ansamycin), sphingomyelin and 

phosphatidylcholine; in the group stimulated and matured in the presence of 

hCG (HH group) phosphatidylglycerol, phosphatidylserine, sphingolipids and 

triacylglycerol are hyper-represented; and in group stimulated with addition of 

LHr and matured in culture medium only with FSH (LF group) the polyketide 

(flavonoid) and sphingolipids are hyper-represented. Conclusion: The protocol 
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used for hormonal stimulation and MIV modify the lipid profile of the oocyte, but 

does not alter the oocyte maturation rate and the DNA integrity of cumulus cells. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um levantamento global feito entre os anos 1990 e 2010 estimou que 48,5 

milhões de casais são inférteis, sendo que a baixa qualidade dos oócitos é o 

principal fator que leva à infertilidade feminina (1,2). Devido ao grande número de 

casais inférteis há uma grande procura por tratamentos de reprodução assistida, 

levando a um avanço progressivo das técnicas e aprimoramento dos protocolos de 

estimulação hormonal utilizados. Dentre os aprimoramentos, o uso da gonadotrofina 

recombinante sem atividade de hormônio luteinizante (LH) foi introduzido na década 

de 1990 nos protocolos de estimulação, reaparecendo assim, o interesse no papel 

do LH e sua importância em tratamentos de infertilidade (3). 

O LH é uma gonadotrofina responsável pelo início do processo ovulatório e 

induz importantes alterações bioquímicas, moleculares e celulares que culminam na 

liberação do oócito (4). Esse hormônio está envolvido na secreção de andrógenos, 

como testosterona e androstenediona, os quais são essenciais para a aquisição de 

sensibilidade ao Hormônio Folículo Estimulante (FSH) pelos folículos antrais (5). 

Além disso, o pico de LH que ocorre aproximadamente no meio do ciclo menstrual é 

responsável pelo reinício da meiose, por conta do decréscimo de níveis de AMPc 

(adenosina monofosfato cíclica) no oócito e inativação da proteína quinase A (PKA) 

(6). 

Em ciclos naturais, a atividade ovariana envolve a ação simultânea dessas 

duas gonadotrofinas pituitárias, o FSH e o LH que determinam o crescimento, 

maturação folicular, ovulação e luteinização. Embora apenas o FSH seja necessário 

para o crescimento do folículo no ovário, uma quantidade mínima de LH é 

necessária para atingir a esteroidogênese folicular adequada, ovulação e formação 

do corpo lúteo, essencial para a manutenção da gravidez (7,8).   

Os oócitos passam ao longo do desenvolvimento folicular por diversas 

alterações morfológicas e bioquímicas, as quais se iniciam com a formação do 

folículo primordial e continuam até o momento da ovulação, tornando o oócito 

competente (9). O hormônio FSH realiza a seleção dos folículos, levando a um 

aumento de tamanho e diferenciação das células da granulosa em células do 

cumulus (CC) e murais. Na fase final da maturação folicular, o pico do LH endógeno 

estimula os oócitos a retomarem a meiose e completarem a maturação 
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citoplasmática; paralelamente ocorre a expansão do cumulus, luteinização do 

folículo e rompimento da lâmina basal do folículo (10). Este processo pode ser 

estimulado com gonadotrofinas exógenas a partir de duas abordagens para a 

obtenção de oócitos maduros fertilizáveis: a estimulação ovariana (maturação in 

vivo) e a maturação in vitro (MIV). 

Em procedimentos que envolvem técnicas de reprodução assistida as 

pacientes passam por um estímulo hormonal medicamentoso dos ovários, a fim de 

se obter um número maior de folículos viáveis para o sucesso do tratamento. O 

número de oócitos maduros fertilizáveis obtidos é afetado principalmente pela idade 

materna e resposta ovariana às gonadotrofinas utilizadas, existindo uma intensa 

variabilidade entre as mulheres quando submetidas à estimulação hormonal (11). 

Ademais, a adição do LH na estimulação ovariana ainda é controversa. A 

maiorida dos estudos afirma que somente mulheres com idade maior ou igual a 35 

anos, más-respondedoras, ou com doença pituitária grave se beneficiariam da 

adição de LH, pois em mulheres jovens e com níveis normais de gonadotrofinas, o 

efeito do LH não pode ser observado (12–15). Entretanto, já foi descrita melhora nas 

taxas de fertilização, implantação, de gravidez e de nascidos vivos com a 

administração conjunta das gonadotrofinas em mulheres jovens (16).  

Neste contexto, a MIV é uma abordagem alternativa que pode ser utilizada 

para obter um elevado número de oócitos maduros e fertilizáveis. Diferentes estudos 

demonstram que a MIV de oócitos com vesícula germinativa até a metáfase II (MII) é 

tecnicamente viável em várias espécies (17,18). O protocolo de MIV com a 

finalidade de se obter um número maior de folículos imaturos para a maturação do 

complexo cumulus-oócito (COC) em meio de cultura pode incluir a administração 

inicial de gonadotrofina coriônica equina (eCG) ou FSH. No entanto, os oócitos 

maturados in vitro não têm o mesmo potencial de desenvolvimento que os oócitos 

maturados in vivo (19). 

O complexo de comunicação intercelular e extracelular que coordena a 

diferenciação folicular e a maturação oocitária envolve quatro tipos de células 

provenientes do folículo ovariano: a teca, a granulosa, células do cumulus (CC) e o 

oócito. As CC possuem projeções citoplasmáticas altamente especializadas que 

penetram através da zona pelúcida e formam junções com o oócito (20). A interação 

entre oócitos e CCs se dá via junções do tipo gap, formando o COC (21).  
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As trocas bidirecionais de nutrientes e moléculas regulatórias entre o oócito e 

as CC são cruciais para a maturação oocitária e expansão das CC, estudos 

demonstram que as células do CC são altamente sensíveis às vias apoptóticas 

(22,23). A apoptose é caracterizada por uma cascata de proteases que culminam na 

quebra da dupla fita de DNA (24,25). 

Em 1984, os cientistas Ostling e Johanson desenvolveram uma técnica de 

análise de danos do DNA, baseada na eletroforese celular em micro gel a qual é 

denominada ensaio cometa (26). O ensaio cometa é largamente empregado para 

avaliação de danos e reparos de DNA em células individuais. A análise dessa 

técnica baseia-se no grau de fragmentação do DNA e sua migração pela micro 

eletroforese (27). Além disso, o ensaio cometa permite avaliar a integridade do DNA 

de uma célula em determinada condição biológica e até mesmo em relação ao 

estímulo externo. 

Uma vez que a ativação da apoptose no oócito é regulada por sinais 

moleculares provenientes das CC, uma menor quebra do DNA das CC pode indicar 

uma boa qualidade oocitária. Além disso, estudos demonstraram que a qualidade 

oócitária está também relacionada com a sua composição lipídica (23,28,29). 

Recentemente, diversos estudos têm avaliado a importância dos lipídeos na 

reprodução assistida, contribuindo para uma maior compreensão de sua 

participação na fisiologia da reprodução. Tais estudos envolvem desde a análise das 

CC e sua relação com gravidez, a relação entre diferentes perfis lipídicos em 

pacientes que apresentaram má resposta ovariana ao estímulo hormonal, até a 

relação entre o perfil lipídico e o uso da hialuronidase na denudação dos oócitos 

(30–32). 

Além disso, os lipídeos estão envolvidos na fusão das membranas para a 

penetração do espermatozoide no oócito, na ativação do metabolismo durante a 

fertilização, além de serem fundamentais na divisão, diferenciação e apoptose 

celular (33). Em oócitos de mamíferos a composição lipídica varia, podendo 

desempenhar papel tanto estrutural como metabólico (34).Já foi descrito que os 

resíduos de ácido graxos podem estar associados com maturação e fertilização de 

oócitos e com o desenvolvimento embrionário (35–37).  

Para isto, o estudo dos lipídeos por abordagens denominadas análises 

shotgun vem ganhando destaque devido ao auxílio de ferramentas mais sensíveis e 

objetivas como a espectrometria de massas (MS) (38). A MS é uma técnica analítica 
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utilizada para medir a relação massa carga de vários componentes, apresentando 

alta sensibilidade e especificidade para a caracterização de moléculas em diversas 

matrizes biológicas, como células, tecidos ou fluidos biológicos (35,39). 

A análise de MS através de técnicas de ionização por Electrospray (ESI) 

transfere íons diretamente de uma amostra em solução para uma fase gasosa, de 

forma branda e eficiente, permitindo analisar os íons de forma rápida (40). A análise 

lipídica de embriões e oócitos tem demonstrado um grande potencial na 

compreensão de processos moleculares relacionados a diversos eventos 

embrionários (38,41,42).  

O bom desenvolvimento embrionário depende de um crescimento folicular e 

uma maturação oocitária adequados, obtendo assim oócitos capazes de alcançar a 

fertilização e progressão até a gestação. Portanto, a associação entre a qualidade 

do DNA das células do cumulus e o estudo da lipidômica oocitária pode auxiliar no 

entendimento dos processos biológicos envolvidos na maturação oocitária e a 

influência do protocolo hormonal empregado, podendo no futuro contribuir para o 

desenvolvimento de protocolos mais eficazes visando a melhoria da qualidade dos 

oócitos obtidos e das taxas de gestação. 

  



5 
 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

Avaliar o efeito da adição do LH na integridade do DNA das células do cumulus e no 

perfil lipídico de oócitos murinos. 

2.2. Objetivos específicos 

 Comparar o grau de fragmentação das células do cumulus nos diferentes 

protocolos analisados; 

 Comparar o perfil lipídico de oócitos murinos em diferentes protocolos de 

estimulação e maturação oocitária in vitro. 

 

 

 

 

  



6 
 

3. MÉTODOS 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) sob o número 107800/2013. Foram 

utilizadas 27 fêmeas de camundongos da linhagem C57BL/6J, mantidas no Centro 

de Desenvolvimento de Modelos Experimentais para Medicina e Biologia (CEDEME) 

da UNIFESP. Os animais foram mantidos a 21 ± 2ºC, sob um ciclo claro/escuro de 

12 horas e acesso ad libitum à ração e água. 

3.1. Constituição dos grupos 

Para a realização desse estudo foram formados 9 grupos. O estímulo 

hormonal foi realizado com três diferentes protocolos: no primeiro os animais 

receberam apenas eCG; no segundo, eCG mais gonadotrofina coriônica humana 

(hCG); e no terceiro, eCG mais hormônio luteinizante recombinante (LHr). Os oócitos 

de cada grupo foram divididos em três meios de cultivos diferentes para MIV: um 

continha apenas FSH para a maturação, o outro continha FSH mais hCG e o último 

FSH mais LHr. A constituição dos grupos e as siglas utilizadas estão detalhadas na 

figura 1. 

 

Figura 1. Esquema ilustrativo da organização dos grupos e as nomenclaturas adotadas. O estímulo 

hormonal dos camundongos fêmea foi realizado com três diferentes protocolos: no primeiro os 

animais receberam apenas eCG, no segundo eCG mais hCG; e no terceiro eCG mais LHr. Os oócitos 

de cada grupo foram divididos em três meios de cultivos diferentes para MIV: um continha apenas 

FSH para a maturação, o outro continha FSH mais hCG e o último FSH mais LHr. 
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3.2. Delineamento do estudo 

Inicialmente, os camundongos da linhagem C57BL/6J receberam uma dose 

hormonal e após 48 horas foram coletados os oócitos imaturos, os quais foram 

cultivados por 24 horas. Após esse período, os que continham o primeiro corpúsculo 

polar foram congelados e as CC foram submetidas à técnica do cometa alcalino. 

Os lipídeos foram extraídos dos oócitos maturados in vitro, os quais foram 

analisados por espectrometria de massas, seguido da análise estatística para 

determinação do perfil lipídico. 

 

3.3. Maturação in vitro e cometa alcalino. 

3.3.1. Coleta dos oócitos 

Fêmeas pré púberes da linhagem C57/black6J com idade entre 23 e 28 dias 

pós-nascimento foram divididas em três grupos e foram submetidas à estimulação 

hormonal via intraperitoneal (i.p.) para a obtenção de um número maior de oócitos 

imaturos. Na estimulação, o primeiro grupo recebeu 5 UI eCG (Folligon®, Intervet, 

Madrid, Espanha); o segundo 5UI de eCG mais 1,25 UI de hCG recombinante 

(Ovidrel®, MercKSerono S.A, Geneva, Suíça) e o terceiro 5UI de eCG mais 6,6 UI 

de LH recombinante (Luveris®, Merck Serono S.A, Geneva, Suíça). Após 48 horas 

as fêmeas foram submetidas à eutanásia por deslocamento cervical, para a retirada 

dos ovários.  

Os ovários foram coletados e colocados em placa de petri com meio HTF 

(Fluido Tubário Humano) suplementado com 10% de Soro Fetal Bovino (SFB). O 

complexo cumulus-oócito foi liberado através de perfurações do ovário com o auxílio 

de agulhas 30 G ligadas a seringas descartáveis sob um estereoscópio. Apenas 

oócitos imaturos cercados por CC compactas foram selecionados (Figura 2).  
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Figura 2. Oócitos imaturos obtidos após a estimulação e 

colocados em cultivo. 

 

3.3.2. Cultivo dos oócitos 

Os oócitos foram cultivados em placas de 35x9mm com aproximadamente 20 

oócitos por gota de 100 µL de meio de cultivo cobertas com óleo mineral (Sigma 

Aldrich, Missouri, Estados Unidos). Esses oócitos foram incubados em estufa a 37oC 

em 5% de CO2 durante 24 horas. Os oócitos de um mesmo grupo de estímulo 

hormonal foram uniformemente distribuídos em três diferentes meios de cultivo para 

a maturação. 

A progressão da meiose até MII foi confirmada com a presença do primeiro 

corpúsculo polar após o período de 24 horas de incubação (Figura 3). Os oócitos de 

cada grupo que continham o corpúsculo polar foram congelados, e então foram 

colocados dez oócitos por microtubo com 200µL de água Mili-Q em freezer -80ºC, 

até o momento da extração dos lipídeos. 
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                            Figura 3. Oócitos após 24 horas de cultivo. 

 

3.3.3. Composição do meio de cultivo 

Os oócitos foram cultivados em meio de cultivo tecidual-199 (TCM199, Life 

Technologies, Frederick, EUA) suplementado com 2,5 mg/mL de Albumax (Life 

Technologies, Frederick, EUA), 10 µg/mL de sulfato de estreptomicina, 75 µg/mL de 

penicilina G e 2,5% de SFB.  Ao meio foi adicionado 200 mIU/mL de FSHr 

(Hormônio Folículo Estimulante Recombinante) (Gonal-F®, Merck Serono SA, 

Genebra, Suíça) no grupo maturado na presença apenas de FSH; 200 mIU/mL de 

FSHr + 10mIU/mL de hCG recombinante no grupo maturado com hCG; e 200 

mIU/mL de FSHr + 100 mIU/mL de LHr no grupo com LHr. 

 

3.3.4. Células do cumulus 

 

Após a MIV as células do cumulus foram removidas em 0,008%p:v de 

hialuronidase com auxílio de um capilar de ponta fina sob um estereoscópio para a 

realização do ensaio cometa alcalino.  As células de um mesmo grupo foram 

colocadas em um microtubo contendo 20 µL de HTF formando um pool para a 

realização do ensaio cometa alcalino.  
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3.3.5. Avaliação da integridade do DNA das células do cumulus - Ensaio 

Cometa 

Para determinar a taxa de fragmentação nuclear das células do cumulus, foi 

realizado o ensaio cometa alcalino. Inicialmente, foi adicionado 200 µL de 

hialuronidase 0,008% p:v no microtubo contendo as células, as quais foram 

homogeneizadas com o pipetador para separação. Em seguida foi adicionado 1 mL 

de meio de cultura HTF e as amostras foram centrifugadas a 500 xg por 5 minutos a 

37ºC. O sobrenadante foi descartado e o pellet diluído em 100 µL de agarose low 

melting point (LMPA) 0,75% em TBE (0.089M Tris, 0.089M borato, 0.002M EDTA).  

A diluição foi depositada em uma lâmina, que foi preparada previamente com 

1mL de agarose normal melting point (NMPA) 1% em TBE. As lâminas foram 

cobertas por lamínulas e mantidas a 4°C para solidificação. Após 10 minutos, as 

lamínulas foram removidas e 350 µL de agarose low melting point (LMPA) 0,75% em 

TBE foram adicionados sobre a lâmina.  As lamínulas foram recolocadas sobre as 

lâminas e permaneceram a 4°C para a solidificação. Posteriormente, as lamínulas 

foram retiradas definitivamente e as lâminas foram cobertas com aproximadamente 

2mL de solução de lise + proteinase K (10mM TRIS-pH 10; 2,5mM NaCl; 100nM 

Na2-EDTA; 1% Triton X-100; 5µg/mL Protease K), a qual era reposta a cada 30 

minutos, e permaneceram durante 2 horas a 50°C em câmara úmida. 

Em seguida, as lâminas foram lavadas três vezes com água milli-Q com 

intervalo de 5 minutos por lavagem. As lâminas foram colocadas na cuba de 

eletroforese de maneira equilibrada e imersas em solução alcalina de eletroforese 

(300mMNaOH, 1mM Na2-EDTA, pH>13.0), onde permaneceram por 20 minutos. 

Posteriormente, foram submetidas à eletroforese por 20 minutos a 1,5 V/cm e a uma 

intensidade de corrente menor que 270 mA.   

Ao término da corrida, as lâminas foram removidas da solução de eletroforese 

para serem neutralizadas com TBE por 5 minutos. Para coloração foi utilizado o 

corante SYBR Green por 40 minutos. Após esse período, as lâminas foram 

novamente lavadas com TBE para remover a coloração de fundo.  

As células do cumulus foram analisadas utilizando microscópio de 

epifluorescência modelo BX51 (Olympus) equipado com filtro de excitação de 510-

560nm, espelho dicróico de 565nm e filtro de barreira de 590nm, em aumento de 
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200x. O DNA fragmentado migrou durante a eletroforese, formando a imagem de um 

cometa, com uma cabeça (núcleo celular com DNA não fragmentado) e uma cauda 

(DNA fragmentado). Um total de 100 células por lâmina foi classificado de acordo 

com o software de análise automática Komet 6.0 (AndorTM Technology). 

 

3.4. Análise Lipidômica. 

3.4.1. Lise dos oócitos 

 Os tubos contendo os oócitos foram retirados do freezer -80ºC e submetidos à 

lise por processo de sonicação um a um no Disruptor de Células ultrassônico 

(UNIQUE, São Paulo, Brasil) por 1 minuto na potência de 70%, utilizando uma micro 

ponta. Após a lise os tubos retornaram ao freezer -80 ºC até o momento da extração 

dos lipídeos. 

 

3.4.2. Extração de lipídeos 

Para a extração dos lipídeos foi utilizado o protocolo adaptado de Bligh&Dyer 

(43). 

Foram adicionados 125µL de clorofórmio (CHCl3) e 250µL de metanol 

(CH3OH) em 100µL da amostra. Após homogeneização, foi adicionado mais 100µL 

de água Milli-Q e 125µL de clorofórmio. As amostras foram então submetidas à 

centrifugação a 1000 x g por 5 minutos. Foi transferido para um novo tubo 200µL da 

fase orgânica, contendo os lipídeos, para a análise no espectrômetro de massas 

(Figura 4).  
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Figura 4. Representação de extração de lipídeos pelo método de Bligh&Dyer, CH3OH e 

CHCl3. 

 

3.4.3. Espectrometria de massas (MS) 

 

Neste estudo foi realizada ionização por ESI no modo positivo, usando-se de 

um espectrômetro de massas micrOTOF-Q II (Bruker Daltonics, Bremen, Alemanha) 

de alta resolução. A faixa de massa/carga (m/z) adquirida foi de 700 a 1200. Os 

espectros foram adquiridos durante1 minuto.  

 

3.5. Análise estatística 

Inicialmente, a taxa de maturação oocitária e integridade do DNA das células 

do cumulus foram analisadas através do teste Oneway ANOVA. Para o teste foi 

utilizado o programa estatístico SPSS 18.0 (SPSS Chicago, IL). Inicialmente, foi 

verificado se os dados eram homoscedásticos, e, caso não fossem, foram 

transformados seus valores em Zscore. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjACahUKEwi9v-T-vvfIAhXIk5AKHd9cC9k&url=http%3A%2F%2Fwww.speciation.net%2FDatabase%2FInstruments%2FBruker-Daltonics%2FmicrOTOFQ-II--ESIQqTOF-mass-spectrometer-%3Bi2883&usg=AFQjCNHpe3RVX5xru-1X3MCP469bRr_kAw&sig2=xTSIZr6OlluNW0jzkEmEow&bvm=bv.106674449,d.Y2I
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A partir dos espectros obtidos, o software Profile analysis® (Bruker Daltonics, 

Bremen, Alemanha) foi utilizado para gerar uma lista com os íons e suas respectivas 

intensidades em cada amostra. 

O processamento estatístico foi realizado no software MetaboAnalyst 2.0 

(http://www.metaboanalyst.ca). 

A análise de componentes principais (PCA) foi aplicada aos dados com o 

objetivo de verificar a variância máxima dos íons de acordo com suas características 

comuns, independente do grupo a que pertenciam. Já a análise discriminante pelos 

quadrados mínimos (PLS-DA) utilizou a regressão linear múltipla a partir dos 

componentes obtidos através da PCA, extraindo a informação que predizia a 

discriminação dos grupos de acordo com as variáveis originais. Com esse teste foi 

possível encontrar a covariância máxima entre o conjunto de íons associados aos 

grupos de estudo dentro de cada componente. Os valores de R2 e Q2, encontrados 

foram utilizados para determinar a qualidade dos modelos formados por PLS-DA. O 

parâmetro R2 é uma representação de quanto a variação dentro do conjunto de 

dados é explicada pelos componentes do modelo e o parâmetro Q2 indica a 

potência de projeção do modelo. 

 Os modelos de PLS-DA foram construídos e a importância da variável na 

projeção (VIP) foi utilizada para identificar os íons que tiveram maior efeito 

discriminatório entre os grupos no componente com maior potência de projeção. 

Para tanto foi utilizado como critério o valor de VIP ≥ 2,0. 

 

3.6. Identificação dos lipídeos 

Os íons foram identificados por subclasses de lipídeos, pelo software 

Simlipid4 (Premier Biosoft, CA, Estados Unidos). Foram identificados e aceitos 

adutos de hidrogênio (H+), sódio (Na+) e potássio (K+). Além disso, o erro de massa 

foi determinado como o máximo de 50 partes por milhão (ppm). 

 

  

http://www.metaboanalyst.ca/
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4. RESULTADOS 

Foi analisados um total de 600 oócitos maturados in vitro, em média 67 por 

grupo divididos em 5 repetições. 

4.1. Análise da taxa de maturação. 

A análise da taxa de maturação dos oócitos após 24 horas de cultivo 

demonstrou que não houve diferença estatística entre os grupos, como mostrada na 

tabela 1.  

 
Tabela 1.  Comparação dos dados da taxa de maturação oocitária dos grupos analisados. 

Estímulo 

Ovariano 
eCG hCG LH 

p 
MIV 

(n) 

FSH 

(n=92) 

hCG 

(n=78) 

LH 

(n=85) 

FSH 

(n=82) 

hCG 

(n=86) 

LH 

(n=85) 

FSH 

(n=90) 

hCG 

(n=90) 

LH 

(n=90) 

 

Taxa de 

Maturação 

Média (%); 

DP 

75,49; 

6,77 

80,88; 

14,98 

79,65; 

20,38 

80,56; 

10,12 

81,82; 

6,00 

88,04; 

9,50 

87,95; 

5,00 

89,57; 

9,17 

95,64; 

6,18 
0,27 

DP – Desvio Padrão 

 

4.2. Análise da integridade do DNA das células do cumulus. 

A análise dos parâmetros obtidos através do software de análise automática 

Komet 6.0 mostrou que não houve diferença estatística entre os grupos na 

fragmentação de DNA das células do cumulus dos oócitos analisados (Tabela 2).  
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Tabela 2. Comparação dos dados obtidos no software de análise automática Komet 6.0. 

Estímulo 

Ovariano 
eCG hCG LH 

 

p MIV 

(n) 

FSH 

(n=500) 

hCG 

(n=400) 

LH 

(n=464) 

FSH 

(n=300) 

hCG 

(n=363) 

LH 

(n=381) 

FSH 

(n=390) 

hCG 

(n=400) 

LH 

(n=400) 

Área da célula 

Média; DP 

4391,05; 

2880,73 

3935,86; 

1274,89 

3308,72; 

1966,34 

6152,30; 

4016,27 

5010,16; 

2821,96 

4050,57; 

2280,95 

2521,80; 

768,96 

3048,52; 

693,89 

2356,71; 

823,57 
0,36 

% de DNA da 

cabeça 

Média; DP 

 

80,72; 

11,83 

76,17; 

11,20 

82,54; 

15,94 

69,94; 

23,78 

79,84; 

10,82 

83,83; 

12,39 

87,25; 

7,30 

84,61; 

2,98 

86,09; 

6,93 

 

0,71 

% de DNA na 

cauda 

Média; DP 

19,28; 

11,83 

23,82; 

11,20 

17,46; 

15,94 

30,06; 

23,78 

20,16; 

10,82 

16,17; 

12,39 

12,75; 

7,30 

15,39; 

2,98 

13,91; 

6,93 
0,71 

%DNA cabeça/ 

%DNA cauda 

Média; DP 

2,22; 

0,80 

2,21; 

0,81 

1,95; 

0,52 

2,40; 

1,14 

2,31; 

0,51 

1,87; 

0,65 

1,87; 

0,64 

1,61; 

0,32 

1,84; 

0,47 
0,77 

Olive Tail 

Moment 

Média; DP 

 

6,79; 

7,80 

7,77; 

4,16 

5,58; 

5,92 

17,69; 

19,87 

9,46; 

8,95 

5,35; 

5,50 

3,03; 

1,63 

3,59; 

1,23 

2,95; 

2,43 
0,31 

Comprimento 

da cauda 

Média; DP 

 

72,64; 

39,76 

67,16; 

29,63 

56,25; 

24,90 

87,55; 

51,36 

75,02; 

32,30 

62,62; 

27,22 

46,47; 

10,13 

48,16; 

7,15 

46,28; 

10,13 
0,49 

DP – Desvio Padrão 

 
 

4.3. Análise do perfil lipídico dos oócitos 

A partir dos dados adquiridos através da análise por ESI, foram obtidos 

espectros de massas distintos entre os diferentes grupos analisados, como mostram 

as figuras 5,6 e 7. 
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Figura 5. Espectros de massas representativos do grupo que recebeu eCG para estímulo: (A) oócitos 

maturados in vitro com FSH (grupo PF), (B) com FSH mais hCG (grupo PH) e (C) com FSH mais LHr 

(grupo PL). 

 

(C) 

 

(A) 

(B) 
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Figura 6. Espectros de massas representativos do grupo que recebeu eCG mais hCG para estímulo: (A) 

oócitos maturados in vitro com FSH (grupo HF), (B) com FSH mais hCG (grupo HH) e (C) com FSH mais 

LHr (grupo HL). 

(C) 

 

(A) 

(B) 
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Figura 7. Espectros de massas representativos do grupo que recebeu eCG mais LHr para estímulo: (A) 

oócito maturado in vitro com FSH (grupo LF), (B) com FSH mais hCG (grupo LH) e (C) com FSH mais LHr 

(grupo LL). 

O software Profile analysis® (Bruke, Daltonics, Bremen, Alemanha) gerou 

uma tabela com 5000 íons, a qual foi utilizada para realizar as análises de 

componentes principais (PCA) e a análise discriminante pelos quadrados mínimos 

(PLS-DA).  

De acordo com a análise por PCA, o componente principal 1 (CP1) explicou a 

maior variância entre as amostras, sendo de 30,4%, e os 5 primeiros componentes 

formados explicaram 82,3% da variância total, enquanto os demais componentes 

explicaram o restante da variância total das amostras. A figura 8 mostra os 

resultados da porcentagem de variância explicada em cada componente principal e 

a porcentagem de sua variância cumulativa. 

 

(C) 

 

(A) 

(B) 
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Figura 8. Porcentagem da variância explicada pelos componentes principais. A linha verde 

(superior) indica a variância acumulada e a linha azul (inferior) mostra a variância explicada 

pelos CP individualmente. 

 

A análise por PLS-DA mostrou uma tendência de separação entre todos os 

grupos, além disso, foi possível observar uma separação específica nos grupos PF e 

PH (Figura 9).  
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(A) (B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. (A) PCA 2D score plot mostra a variância entre os grupos independente da divisão dos mesmos. 

(B) PLS-DA 2D mostra os scores das amostras individualmente, considerando os grupos. As variâncias 

explicadas são mostradas entre parênteses. 

 

O gráfico de desempenho na classificação obtido a partir da PLS-DA (Figura 

10) demonstrou que os 8 componentes contribuíram de modo positivo para a 

construção do modelo, e o componente 4 é o modelo de regressão que melhor 

prediz as diferenças entre os grupos (Q2 = 60%). A variação explicada dos íons 

nesse componente é de 80% (R2) e a exatidão do modelo formado é de 25%. 
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Figura 10. Gráfico de desempenho de cada componente. As barras azuis indicam a 

exatidão do modelo, as rosas indicam o R2 (variação) e as verdes indicam Q2 

(predição). (*) em vermelho indica o componente com maior potência de projeção do 

modelo para diferenciação dos grupos. 

 

Os 35 íons do componente 4 para projeção do modelo estatístico VIP foram 

determinados através da PLS-DA e estão representados na figura 11.  
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Figura 11. Íons com maior contribuição para diferença entre os grupos no componente 4. A cor 

vermelha indica maior intensidade relativa no respectivo grupo e a cor verde indica menor 

intensidade relativa no grupo. 

 

 

4.4.  Identificação dos lipídeos  
 

Os 35 íons selecionados, sendo, 16 lipídeos hiper-representados no grupo HF 

(Tabela 3), 15 íons hiper-representados no grupo HH (Tabela 4) e 4 íons hiper-

representados no grupo LF (Tabela 5) foram identificados. As respectivas tabelas 

apresentam a subclasse lipídica, o erro de massa (ppm), aduto e a fórmula 

molecular do composto identificado. 

 

Pontuação 
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Tabela 3. Íons do grupo HF identificados através do banco de dados Simlipid. 

Massa (m/z) Categoria 
Erro 

(ppm) 
Aduto Fórmula 

704.250 Não identificado >50 
 

 

704.550 Fosfatidiletanolamina (PE) 12,59 [M+H]+ C39H78NO7P 

704.850 Não identificado >50   

719.250 Flavonoide 6,34 [M+H]+ C35H42O16 

719.550 Não identificado >50   

733.550 Esterol 12,82 [M+K]+ C45H75NO4 

734.250 Não identificado >50   

734.550 Fosfatidilserina 23,08 [M+H]+ C39H76NO9P 

748.250 Não identificado >50   

748.550 Fosfatidilserina 1,74 [M+H]+ C40H78NO9P 

778.250 Não identificado >50   

792.250 Policetídeo (Ansamicinas) 16,17 [M+K]+ C39H47NO14 

793.250 Flavonoide 42,66 [M+Na]+ C34H42O20 

821.650 Esfingomielina (SM) 0,85 [M+Na]+ C46H91N2O6P 

836.650 Fosfatidilcolina (PC) 0,43 [M+Na]+ C47H92NO7P 

934.750 Não identificado >50   
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Tabela 4. Íons do grupo HH identificados através do banco de dados Simlipid. 

Massa (m/z) Categoria 
Erro 

(ppm) 
Aduto Fórmula 

763.250 Não identificado >50 
 

 

763.550 Fosfatidilglicerol (PG) 2,15 [M+H]+ C41H79O10P 

822.250 Não identificado >50   

846.650 Fosfatidilserina (PS) 9,74 [M+H]+ C47H92NO9P 

891.150 Não identificado >50   

935.250 Flavonoide 5,16 [M+H]+ C42H46O24 

956.750 Não identificado >50   

978.750 Não identificado >50   

979.250 Flavonoide 21,85 [M+H]+ C44H50O25 

1000.750 Esfingolipídeo 15,86 [M+H]+ C56H105NO13 

1001.250 Flavonoide 3,33 [M+Na]+ C44H50O25 

1022.750 Esfingolipídeo 0,21 [M+H]+ C58H103NO13 

1023.250 Não identificado >50   

1023.750 Triacilglicerol (TAG) 6,24 [M+H]+ C69H98O6 

1111350 Não identificado >50   
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Tabela 5. Íons do grupo LF identificados através do banco de dados SimLipid. 

Massa (m/z) Categoria Erro(ppm) Aduto Fórmula 

807.250 Flavonoide 22,53 [M+Na]+ C35H44O20 

957.250 Flavonoide 1,83 [M+Na]+ C39H50O26 

1001.750 Não identificado >50   

1044.750 Esfingolipídeo 17,08 [M+Na]+ C58H103NO13 
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5. DISCUSSÃO 

O processo de maturação oocitária consiste em uma complexa sequência de 

eventos nucleares e citoplasmáticos (44). Este processo é composto por inúmeras 

modificações estruturais e moleculares no citoplasma que culminam com a 

configuração cromossômica em metáfase II, precedendo a penetração do 

espermatozoide e sua ativação para fecundação (45). Apesar de vários esforços, a 

maturação citoplasmática do oócito continua a ser um passo limitante para as 

técnicas de reprodução assistida (TRA). Ainda não são bem estabelecidas as razões 

pelas quais os oócitos não são capazes de se tornar embriões viáveis, porém, a 

maturação citoplasmática incompleta e/ou assincrônica são as principais causas do 

insucesso (46).  

Já se sabe que o estímulo hormonal é um ponto crucial para a obtenção do 

sucesso reprodutivo assistido. Portanto, avaliar como a adição de LH pode 

influenciar na maturação oocitária é de grande importância, uma vez que ainda não 

existe um consenso acerca do melhor protocolo de estímulo para realização de 

tratamentos individualizados. 

Devido ao fato do hCG e o LH possuirem a mesma função e um grau 

específico de homologia, o hCG tem sido utilizado como um substituto para a 

indução do pico de LH. Estes dois hormônios são glicoproteínas heterodiméricas 

com pesos moleculares de 30 e ~ 40 kDa para o LH e hCG, respectivamente, além 

de possuírem uma  idêntica subunidade α (47).  

Alguns trabalhos demonstram que o aumento do número de oócitos obtidos 

está relacionado com a adição de LH ao estímulo, associado com o aumento da 

dose de FSH (48,49). O estudo de Franco Jr e colaboradores demonstrou que a 

adição de LH exógeno traz benefícios em relação ao número de oócitos obtidos, 

oócitos em MII, taxas de fertilização e embriões produzidos e congelados em cada 

ciclo (50).  

Entretanto, no presente estudo, o número de oócitos em metáfase II (taxa de 

maturação oocitária) após o processo de MIV não diferiu significativamente entre os 

grupos. In vivo, o LH estimula as células da granulosa a secretar matriz extracelular, 

levando à expansão das CC (51). Um estudo realizado por Eppig mostrou que em 

oócitos de camundongo cultivados in vitro a expansão das CC é induzida pelo FSH 
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(52). A expansão das CC leva ao rompimento de algumas junções comunicantes 

entre o oócito e essas células, levando à diminuição gradativa de AMPc e 

conduzindo para a maturação (32).  

O COC, composto pelo gameta feminino circundado pelas CC possui um 

papel central no metabolismo de oócitos durante a maturação. Ruvolo e 

colaboradores demonstraram que em pacientes tratadas com LHr uma menor taxa 

de apoptose em células de cumulus pode ser um bom indicador de melhor qualidade 

oocitária, os quais apresentariam maior capacidade fertilização e produção 

embrionária (15). Entretanto, no presente estudo o grau de fragmentação do DNA 

das CC das amostras estudadas não diferiu significativamente entre os grupos 

analisados. 

No entanto, os metabólitos envolvidos na maturação do COC podem fornecer 

informações valiosas da qualidade oocitária (53). Considerando a análise lipídica 

dos oócitos, 20 lipídeos foram identificados, sendo 9 hiper-representados no grupo 

HF: fosfatidiletanolamina (m/z 704.550), policetídeo (flavonoide) (m/z 719.250; 

793.250), esterol (m/z 733.550), fosfatidilserina (m/z 734.550; 748.550), policetídeo 

(ansamicina) (m/z 792.250), esfingomielina (m/z 821.650) e fosfatidilcolina 

(m/z836.650). O grupo HH apresentou 8 lipídeos hiper-representados: 

fosfatidilglicerol (m/z 763.550), fosfatidilserina (m/z 846.650), esfingolipídeo (m/z 

1022.750; 1022.750), policetídeo (flavonoide) (m/z 935.250; 979.250; 1001.250)  e 

triacilglicerol (m/z 1023.750). No grupo LF, 3 lipídeos estavam hiper-representados, 

sendo eles: policetídeo (flavonoide) (m/z 807.250; 957.250) e esfingolipídeo (m/z 

1044.750).  

A fosfatidiletanolamina (PE) e a fosfatidilcolina (PC) representam a maior 

parte dos fosfolipídios da membrana celular. Estas subclasses atuam como sítio de 

ligação para proteínas, como segundos mensageiros, além de estarem envolvidos 

na diferenciação e proliferação celular (54,55). Assim como a PE e PC, os lipídeos 

da subclasse esterol também são componentes importantes da membrana celular 

(56) e participam de diferentes processos biológicos como hormônios e moléculas 

de sinalização. 

Gunter e colaboradores realizaram uma interrupção da formação da cadeia de 

PC em fêmeas transgênicas de camundongos; com isso foi observado um 

desenvolvimento folicular comprometido e uma maturação oocitária prejudicada (57). 

Já Montani e colaboradores relacionaram o aumento desse lipídeo com a expansão 
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das CC, que ocorre devido ao pico de LH induzido pela administração de hCG em 

grávidas submetidas à fertilização in vitro (FIV) (58).  Além disso, estudos 

demonstram que a diminuição de PC pode induzir à apoptose (59).  

O aumento dos fosfolipídios e colesterol durante a maturação oocitária é 

crucial para a formação de membranas celulares durante as divisões rápidas após a 

fertilização (60). Essas classes lipídicas foram encontradas hiper-representadas no 

grupo HF, portanto, podemos inferir que esse grupo possui oócitos com uma menor 

indução de apoptose e com uma melhor capacidade de desenvolvimento 

embrionário após o estágio de uma célula. 

Os esfingolipídeos foram encontrados hiper-representados no grupo HH e no 

grupo LH, já a esfingomielina (SM) foi identificada no grupo HF. Esses lipídeos são 

característicos de membranas celulares, e são capazes de proteger a superfície das 

células contra agentes nocivos (61). Além disso, eles também participam de eventos 

de transdução de sinal e reconhecimento celular (62). Há uma importante regulação 

da secreção de hormônios esteróides mediada por esfingolipídeos, os quais podem 

atuar na transcrição de genes esteroidogênicos, como segundos mensageiros, ou 

como ligantes para receptores nucleares (63,64).  

A SM é um esfingolipídeo produzido a partir da ceramida largamente 

associada a apoptose, senescência celular e resposta ao estresse e foi encontrado 

hiper-representado no grupo HF(61,65–67). A enzima esfingomielinasintase (SMS) 

diminui os níveis de ceramida através da transferência de um grupo fosforilcolina 

para uma molécula de ceramida, formando esfingomielina e diacilglicerol (66). O 

acúmulo de SM pode contribuir para a diminuição dos níveis de ceramida, reduzindo 

o potencial apoptótico e favorecendo a proliferação celular no microambiente 

ovariano (68). 

Além disso, as SM contribuem na distribuição do colesterol entre as 

membranas e as células. O colesterol é precursor de hormônios esteroidais como 

estradiol, progesterona e testosterona (61,62,65). A principal via reguladora da 

síntese de hormônios esteróides é estimulada por FSH e LH nas gônadas, e 

hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) na adrenal e dependente da via AMPc/PKA 

(63). Estes hormônios são essenciais para o processo reprodutivo, indicando que os 

esfingolipídeos podem contribuir com a melhora do microambiente ovariano e, 

consequentemente, com a qualidade oocitária. 
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Além disso, na ausência da esfingomielinase (SMase), enzima que converte 

SM em ceramida, há uma diminuição dos níveis de apoptose em oócitos. Este fato 

foi demonstrado em um estudo com camundongos fêmeas com uma desrupção no 

gene que codifica SMase que resultou em defeitos na apoptose durante a 

gametogênese, de forma que as fêmeas apresentavam o dobro de oócitos em suas 

reservas quando comparadas às suas irmãs wild-type (69). Com isso, a ceramida 

mostrou-se um componente crítico na via de transdução de sinal que leva à 

apoptose em células germinativas femininas durante o desenvolvimento 

embrionário. Logo, sugere-se que haja uma diminuição nos níveis de apoptose 

celular no grupo onde há a adição do hCG ao estímulo ovariano, o que pode estar 

relacionado à uma diminuição dos níveis de ceramida.  

Os policetídeos são sintetizados a partir de propionil-CoA e 

metilmalonil-CoA através da enzima policetídeo sintase por um processo análogo à 

biossíntese de ácido graxo. O policetídeo da subclasse ansamicina foi identificado 

no grupo HF. Nessa subclasse estão presentes os antibióticos que pertencem ao 

grupo de ansamicinas que exercem a sua atividade através da inibição específica da 

polimerase DNA-RNA dependente (DDRP) e tem uma atividade contra uma grande 

variedade de organismos, tais como bactérias e vírus (70). 

Nos grupos HF, HH e LH foram encontrados policetídeos, da subclasse 

flavonoides, dois íons no grupo HF, três íons no grupo HH e dois íons no grupo LH. 

Esta subclasse tem propriedades anti-isquêmicas e protetoras de estresse oxidativo, 

pois captam diretamente radicais livres (71). A hiper-representação observada 

nesses grupos pode indicar uma resposta ao possível aumento do estresse oxidativo 

durante a MIV. Além disso, os flavonoides podem ter influência na expressão de 

genes ligados à proteção contra o estresse oxidativo, modulando fatores nucleares, 

como o fator NF/B, NF-E2 e fator reverso Nrf2 (72–74).  

O fator NF-E2 é descrito com um importante regulador da comunicação entre 

a placenta e o trofoblasto (75–77). Alterações na modulação do NF-E2, influenciado 

por uma maior quantidade de flavonoides, pode acarretar em problemas de 

gestação, com isso, podemos inferir que o uso do hCG no estímulo e/ou na MIV 

pode alterar posteriormente a implantação embrionária (76,77). 

Outra subclasse lipídica relacionada com a apoptose é a fosfatidilserina (PS), 

hiper-representada nos grupos HF e HH. Já foi demonstrado que esse lipídeo é 

externalizado na membrana celular de células marcadas para a morte celular 
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induzida por sinal, indicando que a presença de PS na porção externa da membrana 

celular pode ser um marcador para apoptose (78). Além disso, ao sofrer 

externalização, a PS mantém uma porção fosfolipídica na superfície celular 

permitindo o reconhecimento de macrófagos (79). Por outro lado, outros estudos 

sugerem que o aumento de PS funciona como mecanismo de proteção das células 

para apoptose (80,81). Esta classe lipídica pode estar mais abundante nesses 

grupos, como um marcador de apoptose ou anti-apoptótico, devido a um 

comprometimento do desenvolvimento desses oócitos ou devido a um mecanismo 

de proteção da ocorrência de apoptose no ambiente in vitro. 

O composto triacilglicerol (TAG) se apresentou elevado no grupo HH. O TAG 

é o lipídeo mais abundante em oócitos, possuindo como função principal o 

armazenamento de energia na forma de ácidos graxos (AG), controlando o fluxo de 

AG através da membrana celular, protegendo contra a toxicidade causada por 

ácidos graxos livres no interior da célula (82,83). O estudo realizado por Pirro e 

colaboradores mostrou que durante a maturação oocitária ocorre o metabolismo de 

TAG e sua diminuição reflete sua utilização como fonte de energia durante a 

maturação oocitária (84). Portanto, o aumento desse lipídeo nesse grupo pode estar 

relacionado com uma menor utilização de TAG como fonte de energia para a 

maturação podendo afetar a competência desses oócitos.  

Outra subclasse encontrada hiper-representada nesse grupo foi o 

fosfatidilglicerol (PG). O aumento dos níveis de PG pode causar efeito na membrana 

mitocondrial, já que este lipídeo garante maior estabilidade da enzima citocromo c 

oxidase, que diminui os efeitos das espécies reativas de oxigênio (ROS) na 

mitocôndria (85). Desta forma, o nível de PG, pode estar elevado em resposta a um 

mecanismo protetor da função mitocondrial. 

Embora os parâmetros taxa de maturação e integridade do DNA das células 

do cumulus não tenham apresentado diferença significativa, é importante que este 

estudo seja continuado, uma vez que houve uma diferença em relação às funções 

das subclasses lipídicas encontradas entre os grupos. 

Diversos fatores podem influenciar a homeostase lipídica em uma 

determinada amostra estudada. Entre eles estão as respostas a estímulos 

exógenos, o que, no presente estudo, poderia explicar as alterações nos perfis 

lipídicos dos oócitos nos diferentes estímulos ovarianos e MIV (62). 
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Através do presente estudo foi possível verificar a influência do protocolo 

hormonal utilizado na maturação oocitária in vitro. Vários dos lipídios identificados 

estão envolvidos na maturação do oócito,na clivagem de embriões, nos mecanismos 

de apoptose e na proliferação celular. Embora, o presente estudo tenha sido 

realizado em um pequeno número de amostras em modelo animal, as diferenças 

aqui mencionadas representam alterações potenciais que devem ser confirmada em 

estudos futuros. O próximo passo será estudar a influência dos protocolos na 

formação de blastocistos e desenvolvimento embrionário in vivo. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos, podemos afirmar que: 

 

 O protocolo hormonal utilizado para o estímulo e posterior MIV modifica 

o perfil lipídico do oócito, entretanto, não altera a taxa de maturação oocitária;  

 

 O protocolo hormonal utilizado para o estímulo e posterior MIV não 

modifica a integridade do DNA das células do cumulus; 

 

 Os lipídeos detectados nos diferentes protocolos analisados 

contribuíram para aprofundar o entendimento do processo de maturação oocitária.  
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