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RESUMO 
 
Objetivo: Estudar o efeito da variação da temperatura no desenvolvimento embrionário 
murino pré-implantação e no metabolismo dos embriões produzidos in vitro. Métodos: 
Este estudo foi dividido em 2 experimentos. Em ambos, os embriões murinos foram 
cultivados in vitro  desde o estágio de zigoto até o estágio de blastocisto sob 3 variações 
de temperatura: Tratamento 1 (T1) a 37ºC durante o dia e 35,5ºC durante a noite, 
Tratamento 2 (T2) a 38,5ºC durante o dia e 37ºC a noite e Controle (C) a 37ºC constante. 
O Experimento I visava avaliar o efeito da variação da temperatura: (i) nas taxas de 
clivagem, mórula e blastocisto; (ii) na classificação morfológica dos blastocistos de acordo 
com Gardner et al., 2000 e SART, (iii) na fragmentação de DNA em blastocistos por meio 
do teste TUNEL e (iv) na secretômica embrionária do meio de cultura por espectrometria 
de massas. No Experimento I foram utilizados embriões C57BL/6J coletados a fresco e 
cultivados in vitro sob as 3 variações de temperatura em incubadoras tradicionais. O 
Experimento II visava avaliar o efeito da variação da temperatura: (i) na morfocinética 
embrionária por meio da tecnologia de time-lapse, (ii) na classificação morfológica dos 
blastocistos de acordo com Gardner et al., 2000 e SART, (iii) na expressão relativa dos 
genes Bax, Bcl2, Apaf-1 e Igf2 em blastocistos por qRT-PCR e (iv) na secretômica do 
meio de cultura de cada blastocisto cultivado individualmente, por meio de 
espectrofotometria. No experimento II foram utilizados embriões híbridos B6C3F1 x 
B6D2F1 congelados e incubadoras do tipo time-lapse. O Experimento I utilizou na análise 
estatística as unidades amostrais embrião individual e gota de meio de cultura. Já o 
Experimento II, utilizou como unidade amostral apenas o embrião individual. Resultados: 
No Experimento I, foi observada uma taxa de mórula significativamente superior no grupo 
T1, quando comparado ao grupo T2 e C, na análise por blastocisto (N=453) e por gota 
(N=78). Já grupo T2, destacou-se por uma taxa de blastocisto significativamente superior 
aos outros 2 grupos na análise por blastocisto (N=453). Com relação a classificação 
morfológica nos blastocistos, o grupo T1 mostrou notas significativamente inferiores e, 
portanto, blastocistos de menor qualidade, quando comparado aos 2 outros grupos de 
estudo. O grupo T1 também apresentou uma porcentagem de fragmentação de DNA 2 
vezes maior quando comparado aos 2 outros grupos de estudo. A secretômica 
embrionária do meio de cultura demonstrou que os aminoácidos prolina e leucina eram 
os principais preditores da formação de blastocistos. Além disso, uma separação 
significativa do conjunto de metabólitos representativos do grupo T1 foi observada, 
enquanto T2 e C eram caraterizados por um conjunto metabólitos mais semelhantes. Os 
metabólitos característicos do grupo T1 apontavam um metabolismo estressado. No 
Experimento II (N= 161 blastocistos), com relação a morfocinética embrionária foram 
encontradas diferenças para as variáveis t2, t3, t4, ECC2, t5, t8, tSB, tB, tHB entre os 
grupos T1 e T2/C, sendo que os embriões pertencentes ao grupo T1 apresentaram um 
desenvolvimento mais lento quando comparados aos 2 outros grupos de estudo. Com 
relação a classificação morfológica dos blastocistos, o Experimento II apresentou 
resultados muito semelhantes aos do Experimento I. A análise da expressão diferencial 
do gene Apaf1 mostrou que o mesmo é significativamente mais abundante nos 
blastocistos do grupo T1 quando comparado ao grupo T2. A secretômica embrionária 
individual dos blastocistos mostrou novamente que o grupo T1 era caracterizado por um 
conjunto de metabólitos significativamente diferentes dos 2 outros grupos de estudo. O 
grupo T2, por sua vez, não demonstrou efeitos negativos em todo o estudo. Conclusão: 
A variação da temperatura altera o desenvolvimento embrionário e o metabolismo murino 
pré-implantação. Palavras-chave: desenvolvimento embrionário, temperatura, 
metabolômica, blastocisto, imagem com lapso de tempo, camundongo. 
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ABSTRACT 

Objectives: To study the effects of temperature variation treatments on mouse 
embryonic development pre-implantation and on the metabolism of in vitro produced 
embryos. Methods: This experiment was divided into 2 experiments. In both 
experiments, mouse embryos were cultured in vitro from the zygote to the blastocyst 
stage under 3 temperature variation treatments: Treatment 1 (T1) at 37ºC during the 
day and 35.5ºC during the night, Treatment 2 (T2) at 38.5ºC during the day and 37ºC 
during the night and Control (C) with constant 37ºC. The aim of Experiment I was to 
evaluate the effects of temperature variation treatments on (i) cleavage, morula and 
blastocyst rates, (ii) morphological assessment of the blastocysts according to Gardner 
et al., 2000 and SART, (iii) DNA fragmentation using TUNEL test, (iv) secretomics of 
the culture media by mass spectrometry. In Experiment I, C57BL/6J fresh mouse 
embryos were collected and cultured under 3 temperature variation treatments in 
traditional incubators. The aim of Experiment II was to evaluate the effects of 
temperature variation treatments on (i) embryo morphokinetics using time-lapse 
technology, (ii) morphological assessment of the blastocysts according to Gardner et 
al., 2000 and SART, (iii) the relative gene expression of Bax, Bcl2, Apaf-1 and Igf2 in 
blastocysts cells through qRT-PCR and (iv) secretomics of the individual culture media 
from each blastocyst cultured by spectrophotometry. In Experiment II, frozen-thawed 
hybrid B6C3F1 x B6D2F1 mouse embryos were cultured under 3 temperature variation 
treatments in time-lapse system incubators. For statistical analysis, on Experiment I, 2 
sample units were used the individual embryo and the drop of culture media. For 
Experiment II, only the sample unit individual embryo was used. Results: In 
Experiment I, a significantly higher morula rate was observed on group T1 when 
compared to both T2 and C groups, considering both the blastocyst (N=453) and the 
droplet (N=78) as a sample unit. In contrast, T2 group showed a significantly higher 
blastocyst rate when compared to the other 2 groups, considering the blastocyst as 
sample unit. Regarding the morphological assessment of the blastocysts, T1 group 
showed significantly lower scores, indicating lower blastocyst quality, when compared 
to the other 2 study groups. The TUNEL test showed that the T1 embryos had double 
percentage of DNA fragmentation when compared to the other 2 groups. The 
secretomics of the cultured media showed that both proline and leucine were 
predictors of blastocyst formation. Moreover, the set of the metabolites that are 
representative of T1 group was significantly different from the sets of T2 and C group. 
T1 metabolites indicated a stressed metabolism. In Experiment II (N=161 blastocysts), 
considering the morphokinetics variables it was found statistical differences for the 
variables t2, t3, t4, ECC2, t5, t8, tSB, tB, tHB, with the embryos from T1 group 
consistently showing a lower rate of development when compared to the other 2 
groups. Considering the morphological assessment, the results from Experiment II 
were very similar to those found in Experiment I. Regarding the relative gene 
expression analysis, blastocysts from T1 group had a higher level of expression of 
Apaf-1 when compared to T2 group. In the individual secretomics of culture media, T1 
also showed a significantly different set of metabolites when compared to T2 and C 
groups. In contrast, T2 demonstrated no negative effects throughout the whole study. 
Conclusion: Temperature variation treatments altered the mouse embryonic 
development and metabolism pre-implantation. Key-words: embryonic development, 
temperature, metabolomics, blastocyst, time-lapse imaging, mouse.
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1 INTRODUÇÃO GERAL E JUSTIFICATIVA 

 

A reprodução é um fenômeno que fascina a humanidade tanto no ângulo 

científico quanto filosófico. Estima-se que mais de 8 milhões de crianças nascidas no 

mundo sejam advindas de técnicas de reprodução humana assistida (1), sendo que 

na Europa, estes nascimentos representam de 0,2 a 6,4% da natalidade nacional, 

dependendo do país em questão (2). 

Nas últimas décadas, grandes avanços têm sido realizados na área de 

tecnologia de reprodução assistida, como resultado do desenvolvimento da pesquisa 

que aborda cada detalhe dentro de um laboratório de fertilização in vitro. A execução 

da técnica de fertilização in vitro (FIV) exige dos profissionais um conhecimento 

científico e técnico de embriologia, seja ela humana ou animal, abrangendo detalhes 

tais como a temperatura ideal de incubação celular e a qualidade do ar ambiente. A 

FIV passou a ser refinada a partir do nascimento do primeiro bebê de proveta em 1978 

(3).  

Atualmente, considera-se que esse campo de estudo seja um dos que se 

desenvolve mais rapidamente na medicina moderna (3). Desde a década de 90, as 

inovações tecnológicas exercem um papel de grande importância no desenvolvimento 

da reprodução humana assistida (RHA). São exemplos dessas inovações a 

implementação e uso da injeção intracitoplasmática de espermatozoide (ICSI), a 

criopreservação de gametas, embriões e tecido ovariano, além do diagnóstico 

genético pré-implantacional (PGD) após a biópsia embrionária (4-6). Mais 

recentemente, surgiram os métodos não-invasivos para a seleção embrionária, dentre 

eles a proteômica e metabolômica do meio de cultura e a análise morfocinética por 

meio da tecnologia de time-lapse (7-9). 

Levando em consideração uma perspectiva mais clínica no campo da 

tecnologia de reprodução assistida, o desenvolvimento de drogas de estimulação 

ovariana mais puras e potentes, permite que os médicos tenham um rigoroso controle 

da situação das pacientes (5). Dessa forma, previne-se a síndrome de 

hiperestimulação ovariana e amplia-se o conhecimento que se tem sobre a sua 

fisiopatologia (5).  

O objetivo principal da RHA é oferecer aos pacientes altas taxas de gravidez, 

seguidas de nascidos vivos saudáveis. Um objetivo secundário, mas não menos 
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importante de um tratamento de FIV, é evitar as gestações múltiplas. Embora a 

implementação da política da transferência de um único embrião, ou single-embryo 

transfer, tenha diminuído significativamente a incidência deste problema, os 

tratamentos de fertilização in vitro ainda enfrentam diversos desafios, como a baixa 

taxa de implantação (10-12). Uma implantação bem-sucedida depende de três 

requisitos fundamentais: a receptividade do endométrio, a competência do blastocisto 

e a sincronia entre tecido materno e concepto (10-12). Dentre estes fatores, esta tese 

tem como foco a qualidade do blastocisto.  

Desde o início do desenvolvimento da RHA, a morfologia embrionária tem sido 

o principal método para analisar a competência embrionária e selecionar o embrião a 

ser transferido (13-15). Com o advento dos sistemas de time-lapse, a análise que 

antes era apenas morfológica, passou a ser morfocinética e morfodinâmica, 

enriquecendo o conhecimento que se tinha sobre a evolução embrionária (16-18). 

Contudo, nenhum tipo de análise morfológica reflete, necessariamente, a integridade 

do DNA, defeitos gênicos, o potencial transcricional ou mesmo o metabolismo dos 

embriões.  

 O desenvolvimento in vitro bem-sucedido de um embrião não depende apenas 

de suas características e potenciais intrínsecos, mas também do ambiente que o 

rodeia. É fato que fatores físicos e químicos dentro de um laboratório de FIV como a 

composição do meio cultura, os materiais descartáveis utilizados, os compostos 

voláteis orgânicos (VOCs), dentre outros, afetam não só o desenvolvimento, mas 

também a viabilidade embrionária (19-21). Considerando os fatores físicos, a 

temperatura tem sido negligenciada. A razão por trás do uso de 37ºC para cultura de 

células humanas in vitro é a tentativa de mimetizar as condições in vivo, já que 37ºC 

é o valor da temperatura corporal média de um adulto, aceito cientificamente em todo 

mundo (22).  

No entanto, estudos realizados principalmente em modelos animais, 

demonstraram que existe um gradiente de temperatura no interior do trato reprodutivo 

feminino (23-28). Estes estudos reportaram, por exemplo, que folículos de Graaf 

maduros de coelhos e porcos não só possuem uma temperatura interna menor do que 

a temperatura corporal como também uma temperatura inferior àquela encontrada no 

estroma dos ovários destes animais, demonstrando, portanto, a existência de um 

gradiente de temperatura neste órgão (23, 24). Além disso, no oviduto de coelhos foi 

detectado um gradiente inferior/superior de temperatura de até 2°C, e foi demonstrado 
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que o espermatozoide dessa espécie é capaz de sentir essa variação de temperatura 

e responder a ela através de termotaxia, sendo que o espermatozoide nada da 

temperatura mais baixa para a mais alta (25). Por outro lado, Hunter, 2012 (27) 

demonstrou que variações de temperatura não só existem em diferentes partes de um 

mesmo ovário como também em diferentes regiões do mesmo oviduto em humanos 

e em modelos animais como vacas, porcos e coelhos. 

Além dos registros sobre a temperatura, ou a variação da mesma, nas tubas 

uterinas, nos ovários e no microambiente folicular, também existem registros sobre a 

temperatura no interior da vagina e cérvix em humanos e outros modelos animais, 

como em bovinos e suínos (28). Em um dos estudos, foram utilizadas 66 mulheres 

nas quais registrou-se uma média de 36,7°C no interior da vagina e cérvix (29). Um 

segundo estudo, registrou uma variação da temperatura vaginal em mulheres durante 

os períodos da manhã e tarde, sendo que durante o período da manhã a temperatura 

média vaginal era de 36,48°C, enquanto que durante a tarde era de 37,20°C (30). No 

modelo animal, foi demonstrado que a temperatura vaginal varia de acordo o ciclo 

estral, com temperaturas mais baixas 3 dias antes do estro e temperaturas mais altas 

após a formação do corpo lúteo (31). 

 A temperatura corporal basal (TCB) é definida como a menor temperatura que 

o corpo humano atinge durante o repouso (33). Em estudos sobre fertilidade, a TCB 

foi associada a ovulação e planejamento familiar, devido a propriedades termogênicas 

da progesterona e uma consequente relação entre TCB e a fase lútea do ciclo 

menstrual (32). Já em estudos sobre ovulação, quando mulheres mediam a sua 

temperatura antes de se levantar de manhã, ou antes de qualquer atividade física, o 

registro das temperaturas mostrava um padrão bifásico para ciclos ovulatórios e um 

padrão monofásico para ciclos anovulatórios (33). No entanto, a relação entre TCB e 

ovulação tem gerado controvérsia e não há consenso sobre a confiabilidade de se 

utilizar a TCB como método de detecção do período ovulatório (34-36). 

 Desde 1969 técnicas de fertilização in vitro têm sido realizadas a uma 

temperatura de 37°C (37). Embora estudos sobre a análise dos efeitos da temperatura 

no desenvolvimento embrionário e maturação oocitária tenham sido publicados, 

desde a década de 80, a suposição de que 37°C é a temperatura ideal para o cultivo 

embrionário tem sido questionada (38). Uma melhor taxa de fertilização in vitro e 

gravidez já foram demonstradas em experimentos utilizando uma temperatura inferior 
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a 37°C na incubadora (37). A temperatura pode afetar uma variedade de fatores no 

desenvolvimento dos oócitos e dos embriões, em particular a estabilidade do fuso 

meiótico e metabolismo embrionário (39).  

Com relação ao efeito da temperatura sobre o fuso meiótico de embriões e 

oócitos, foi demonstrado que nos oócitos, os fusos meióticos são sensíveis a 

pequenas flutuações de temperatura e que enquanto a exposição a temperaturas mais 

baixas que 37°C causa a quebra dos microtúbulos, temperaturas mais elevadas 

induzem a repolimerização e recuperação dos fusos (40, 41). Além disso, foi 

demonstrado que o estresse térmico advindo de temperaturas mais elevadas do que 

a temperatura corporal pode diminuir a fertilidade de bovinos e outras espécies de 

mamíferos (42, 43). Quando o trato reprodutor feminino de bovinos foi exposto a altas 

temperaturas, foram reportadas as seguintes consequências: foliculogênese alterada, 

fluxo sanguíneo diminuído e uma diminuição nas concentrações de progesterona 

circulante, levando a diminuição da fertilidade nestes animais (44). 

Embora o metabolismo embrionário, tanto em humanos quanto em outras 

espécies de mamíferos, seja um assunto bem elucidado na literatura (45-48), os 

efeitos da temperatura no metabolismo embrionário foram pouco explorados. 

Resumidamente, sabe-se que durante o cultivo embrionário in vitro padrão (37°C), o 

metabolismo dos embriões pré-compactação é caracterizado por uma baixa demanda 

energética, baseando-se principalmente no consumo de piruvato, lactato e 

aminoácidos (47, 49, 50). Em contrapartida, o metabolismo dos blastocistos demanda 

uma alta produção de energia com a formação da blastocele, resultando no consumo 

de glicose por meio da via glicolítica (46, 47, 50).  

Um dos métodos mais recentes para análise do metabolismo embrionário e 

menos invasivos para o desenvolvimento dos embriões in vitro é a metabolômica do 

meio de cultura. Através dessa análise, é possível identificar e quantificar os 

metabólitos presentes no meio de cultura, a fim de se entender quais substratos estão 

sendo utilizados durante a diferenciação e evolução celular (50). Além disso, o 

conjunto de metabólitos secretados no meio de cultura por um embrião, denominado 

secretoma, é uma importante fonte de informação sobre quais vias bioquímicas estão 

sendo estimuladas em decorrência do crescimento dos embriões (51, 52). A 

metabolômica do meio de cultura tem sido utilizada para analisar a viabilidade dos 

embriões cultivados in vitro e é uma das ferramentas usadas para seleção do melhor 
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embrião a ser transferido (51, 53). Estudos retrospectivos que investigaram o 

secretoma do meio de cultura ou metaboloma de células embrionárias, como 

parâmetro para determinar a competência e qualidade dos embriões demonstraram 

que a caracterização do metabolismo embrionário pode estar associada a uma maior 

taxa de gravidez e de nascidos vivos (54, 55). 

Este estudo visa então, entender a influência da variação da temperatura 

circadiana no desenvolvimento embrionário murino pré-implantação e no metabolismo 

dos embriões produzidos in vitro. Esta avaliação dos efeitos da variação da 

temperatura sobre o desenvolvimento de zigotos até o estágio de blastocisto, favorece 

o cultivo estendido e o controle de qualidade de técnicas de reprodução assistida. O 

conhecimento sobre como fatores físicos e químicos podem alterar, prejudicar e/ou 

beneficiar a produção de embriões em um laboratório de FIV, melhora as condições 

de cultivo celular in vitro e mimetiza mais eficientemente aquilo que ocorre in vivo. Era 

esperado que essas alterações influenciassem o desenvolvimento, a qualidade 

embrionária e a bioquímica metabólica dos embriões em crescimento. 
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2 HIPÓTESE  

A variação da temperatura altera a bioquímica e o desenvolvimento embrionário 

murino in vitro. 

 

3 OBJETIVOS  

3.1 Objetivo geral 
 

Para testar nossa hipótese, objetivamos avaliar o efeito da variação da 

temperatura circadiana de 1,5°C acima e abaixo de 37°C, no desenvolvimento 

embrionário murino pré-implantação e no metabolismo dos embriões produzidos in 

vitro. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

3.2.1 Experimento I  
 

 Avaliar o efeito da variação da temperatura: 

I. Nas taxas de clivagem, mórula e blastocisto; 

II. Na classificação morfológica dos blastocistos;  

III. Na porcentagem de células apoptóticas dos blastocistos; 

IV. Na secretômica embrionária do meio de cultura de um grupo de embriões. 

 

3.2.2 Experimento II  
 

 Avaliar o efeito da variação da temperatura: 

I. Na morfocinética embrionária; 

II. Na classificação morfológica dos blastocistos; 

III. Na expressão relativa dos genes Bax, Bcl2, Apaf-1 e Igf2 em blastocistos; 

IV. Na secretômica embrionária do meio de cultura de cada blastocisto cultivado 

individualmente. 
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4 MÉTODOS 

4.1 Construção dos grupos de estudo 
 

 Neste estudo a temperatura do cultivo in vitro de embriões murinos foi alterada 

a cada 12 horas baseando-se na premissa do ciclo circadiano de mamíferos, que em 

sua maioria, são ativos durante o dia e inativos durante a noite ou vice e versa. Ainda 

considerando o ciclo circadiano, a fim de potencializar a utilização da variação da 

temperatura no cultivo in vitro de embriões humanos, a temperatura mais alta foi 

utilizada durante o dia (das 9 às 21 horas), enquanto a temperatura mais baixa foi 

utilizada durante a noite (das 21 às 9 horas), com o intuito de mimetizar a diminuição 

da temperatura observada em humanos quando os mesmos se encontram em 

repouso. Além disso, empregou-se um intervalo máximo de até 2°C acima ou baixo 

de 37°C, já que estudos anteriores (23, 24, 26, 27) mostraram a existência de um 

gradiente similar de temperatura nos órgãos reprodutores femininos (ovários, tubas e 

útero) de diversas espécies de mamíferos. Considerou-se também, estudos que 

revelaram estresse térmico a partir de 39°C (42, 43) e abaixo de 34°C (40). Dessa 

forma, foram criados os seguintes grupos de estudo: Tratamento 1 a 37°C durante o 

dia e 35,5°C durante a noite, Tratamento 2 a 38,5°C durante o dia e 37°C durante a 

noite, enquanto no grupo Controle foi empregada uma temperatura constante de 

37°C. 

 

4.2 Delineamento experimental 
 

 A fim de se atender o objetivo geral, este estudo foi dividido em 2 experimentos. 

Em ambos os experimentos, embriões murinos foram cultivados in vitro desde o 

estágio de zigoto até o estágio de blastocisto sob os tratamentos de variação de 

temperatura. Nos blastocistos foram realizadas diversas análises para avaliar a 

qualidade embrionária, desde a classificação morfológica, até a avaliação a nível 

molecular com o teste TUNEL e a análise da expressão gênica relativa. Além disso, 

nos 2 experimentos foi coletado o meio de cultura ao final do cultivo, com intuito de se 

estudar o metabolismo embrionário. Os Experimentos I e II, apesar de estruturados 

de forma muito semelhante com relação ao cultivo in vitro, possuem diferenças 
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marcantes como o local onde foram realizados, a linhagem dos embriões murinos, se 

os mesmos foram coletados a fresco ou descongelados, o tipo de incubadora utilizada 

e a metabolômica de meio de cultura de pool de embriões ou de embrião individual. 

O esquema ilustrativo do estudo geral está representado na figura 1. Para estimar o 

número de blastocistos total ideal para este estudo (N=500), foi realizado o cálculo de 

amostra a priori utilizando o software G*Power 3.1, descrito nos quadros 1 e 2. 
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Figura 1. Fluxograma do desenho geral do estudo, TENC* - Transferência embrionária não-
cirúrgica. 
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Quadro 1. Cálculo do poder amostral considerando a Análise Fatorial. 

 
 

Quadro 2. Cálculo do poder amostral considerando o GLM (General Linear Model). 
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4.3 EXPERIMENTO I  
 

4.3.1 Delineamento experimental detalhado e modelo animal 
 

 O Experimento I foi realizado no Centro de Pesquisa em Urologia da Escola 

Paulista de Medicina (EPM), na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). No 

Experimento I, os embriões gerados in vivo foram coletados na fase de zigoto (D1) e 

cultivados até o quinto dia de desenvolvimento (D5) nas 3 variações de temperatura. 

Os embriões que atingiram a fase de blastocisto em D5 foram classificados quanto a 

sua morfologia (Gardner et al. 2000) e avaliados quanto a fragmentação apoptótica 

em suas células (TUNEL). Além disso, no quinto dia do desenvolvimento embrionário, 

foi coletado o meio de cultura dos 3 grupos de estudo para análise metabolômica. 

Foram realizadas 5 repetições deste experimento, resultando em um total de 860 

zigotos que clivaram em D2 e, destes, 453 atingiram o estágio de blastocisto em D5. 

O esquema ilustrativo do Experimento I está representado na figura 3. 

 O Experimento I foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) da UNIFESP, número de protocolo 3332120816. Foram utilizados um total de 

120 camundongos machos e fêmeas da linhagem C57BL/6J (figura 2A) e 25 

camundongos fêmeas da linhagem Suíça (figura 2B). Com relação a linhagem 

C57BL/6J, foram utilizadas 80 fêmeas pré-púberes de 24 a 42 dias como doadoras de 

embriões, 20 fêmeas de 10 a 12 semanas como receptoras de embriões e 20 machos 

de 12-18 semanas. As 25 fêmeas de 10-12 semanas da linhagem Suíça, foram 

utilizadas como receptoras de embriões na implementação da técnica transferência 

embrionária não-cirúrgica (Anexo I). Todos os animais foram mantidos no Centro de 

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

UNIFESP, a 21 ± 2°C, sob um ciclo claro/escuro de 12 horas e acesso ad libidum a 

ração e água. Um período de pelo menos 24 horas foi utilizado para a adaptação dos 

animais fora da colônia, antes da realização de qualquer experimento. 

 A escolha da linhagem C57BL/6J para produção de embriões foi baseada na 

experiência prévia do grupo e em estudos relacionados a técnicas de fertilização in 

vitro que utilizaram da mesma linhagem (56-58). Já a linhagem Suíça foi introduzida 

ao estudo devido as instruções fornecidas no manual do NSET™ Device, Paratechs 

(Lexington, EUA), utilizado para a implementação e padronização da técnica de 
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transferência embrionária não-cirúrgica (Anexo I), destinada a estudos futuros. Neste 

manual aconselha-se o uso das linhagens CD1 ou ICR, as quais originaram da 

linhagem Suíça e que, portanto, apresentam grande similaridade fenotípica e 

genotípica entre si (59).  

 

 
Figura 2. A. Camundongo da linhagem C57BL/6J e B. Camundongo da linhagem Suíça. 
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Figura 3. Fluxograma do Experimento I. 
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4.3.2 Incubadoras e variação da temperatura 
 

 No Centro de Pesquisa em Urologia da Universidade Federal de São Paulo 

foram utilizadas três incubadoras verticais de CO2 (large-box incubators ou water 

jacket CO2 incubators) da ThermoFisher ScientificÒ (Waltham, EUA), ilustradas na 

figura 3. Estes equipamentos são úmidos e possuem controle de temperatura e 

concentração de CO2. Todas as incubadoras foram configuradas com 6% de CO2 e 

90% de umidade. Cada uma das três incubadoras foi configurada com uma das 

temperaturas utilizadas nos grupos de estudo. Sendo assim, as incubadoras 1 e 2 

foram configuradas para 35,5 e 38,5°C, respectivamente, enquanto a incubadora 3 foi 

configurada para 37°C. Na prática, a alteração da temperatura nos Tratamentos 1 e 2 

era efetuada trocando as placas de cultivo de incubadoras, as 9 e às 21 horas.  

 

4.3.3 Estimulação ovariana 
 

 Fêmeas pré-púberes da linhagem C57BL/6J de 24 a 42 dias de idade foram 

submetidas à superovulação para a obtenção de um maior número de oócitos. Em 

cada fêmea foi administrado, via intraperitoneal, 5UI de soro gonadotrófico de égua 

grávida (PMSG), MDS Saúde Animal (São Paulo, Brasil). Após 42 a 48 horas, foi 

administrado 5UI de gonadotrofina coriônica equina (ECG), MDS Saúde Animal (São 

Paulo, Brasil) para indução da ovulação. Em seguida, essas fêmeas foram colocadas 

para acasalar com machos férteis de 12 a 18 semanas de idade. Este protocolo de 

estimulação ovariana foi baseado tanto na experiência prévia do grupo quanto na 

experiência dos veterinários do CEDEME, assim como outros diversos estudos 

publicados (56, 60). 

 

4.3.4 Coleta dos zigotos e cultivo embrionário in vitro 
 

No dia seguinte da administração de ECG (após 18 a 24 horas), as fêmeas 

foram eutanasiadas por deslocamento cervical. Os animais foram então posicionados 

ventralmente e foi feita uma incisão abdominal, atravessando a pele e a camada 

peritoneal para exposição dos órgãos. Uma vez localizado o trato reprodutivo, as 

tubas foram coletadas e imediatamente inseridas em meio HTF modificado com 
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HEPES, Irvine (Santa Ana, EUA) em uma placa de petri de 35mm. Cada tuba uterina 

foi então transferida para uma nova placa de petri de 90mm, contendo gotas de 200μL 

de meio HTF modificado com HEPES, nas quais foi feita a ressecção e limpeza das 

tubas uterinas com auxílio de um estereomicroscópio para a coleta dos zigotos. Os 

zigotos encontrados nas tubas foram transferidos para gotas de 50μL meio HTF 

modificado com HEPES e 0,08% de hialuronidase, contidas na mesma placa, para 

retirada das células do cumulus. Por fim, os zigotos foram lavados em novas gotas de 

50μL de meio HTF modificado com HEPES e então transferidos para uma placa de 

60mm contendo gotas de 100μL de meio CSCM-Cä, Irvine (Santa Ana, EUA) cobertas 

com aproximadamente 8ml de óleo mineral, Irvine (Santa Ana, EUA). As placas para 

o cultivo dos zigotos foram preparadas no dia anterior e colocadas na incubadora para 

estabilização do meio de cultura overnight. Em cada gota das placas de cultivo foram 

transferidos cerca de 15 zigotos. Os embriões foram então cultivados in vitro, por mais 

96 horas até o quinto dia de desenvolvimento embrionário.  

 

4.3.5 Avaliação das taxas de clivagem, mórula e blastocisto 
 

 Considerando o dia 1 de desenvolvimento embrionário (D1) como o dia da 

coleta dos zigotos, a clivagem dos embriões foi avaliada em D2 (24 horas após a 

coleta), o estágio de mórula em D4 (72 horas após a coleta) e o estágio de blastocisto 

em D5 (96 horas após a coleta). Em D2 (figura 4), D4 (figura 5) e D5 (figura 6) as 

placas de cultivo foram retiradas da incubadora e fotos foram tiradas de todas as gotas 

que continham embriões utilizando uma câmara Olympus XM10 (Tóquio, Japão) 

acoplada a um microscópio óptico invertido Olympus IX81 Inverted Fluorescence 

Automated Live Cell Microscope (Tóquio, Japão), a uma magnificação de 100x. A taxa 

de clivagem baseou-se no número de células (zigotos ou oócitos) coletadas, enquanto 

as taxas de mórula e blastocistos basearam-se no número de embriões que clivaram 

em D2. 
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Figura 4. Exemplo de foto tirada em D2 durante a realização do Experimento I. 

 

 
Figura 5. Exemplo de foto tirada em D4 durante a realização do Experimento I. 
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Figura 6. Exemplo de foto tirada em D5 durante a realização do Experimento I. 

 
4.3.6 Classificação morfológica dos blastocistos 
 

 Os blastocistos foram inicialmente classificados morfologicamente de acordo 

com o critério de Gardner et al., (2000) (61), que leva em consideração a expansão 

da blastocele, as células da massa celular interna (ICM) e as células do trofectoderma 

(TE), representado no quadro 3. 
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Quadro 3. Critério de classificação morfológica de blastocistos segundo Gardner et al. (2000). 

 
  
 A partir da classificação de Gardner et al. (2000), os blastocistos foram 

novamente classificados utilizando o critério estabelecido pela Society for Assisted 

Reproductive Technology (SART)(62). Este segundo critério classifica os blastocistos 

em bons, regulares ou ruins (quadro 4). As variáveis categóricas desta análise foram 

transformadas em variáveis numéricas a fim de facilitar a análise estatística. Dessa 

forma, para os embriões classificados como bons foi utilizado o score 3, para os 

regulares 2, e para os ruins 1. Além disso, foi criada a variável “índice de qualidade” 

que representa a multiplicação dos scores referentes a expansão da blastocele, ICM 

e TE descritas no quadro 3. As letras A, B e C utilizadas nas categorias ICM e TE, 
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foram transformadas em 3, 2 e 1, respectivamente. Já na categoria blastocele foram 

utilizados os números de 1 a 6, como descrito no quadro 3. O índice de qualidade de 

um blastocisto classificado como 5AB por Gardner et al. (2000), por exemplo, seria 

classificado como bom (score 3) segundo a SART, e seu índice de qualidade seria 30 

(5x3x2=30). Quanto maior o índice de qualidade do blastocisto analisado, maior a sua 

qualidade morfológica. 

 
Quadro 4. Critério de classificação morfológica de blastocistos segundo a SART. 

 
 
4.3.7 Teste TUNEL 
 

A análise de TUNEL foi realizada em parte do número total de blastocistos 

coletados em D5 (N=181), utilizando o In Situ Cell Death Detection Kit, Fluorescein da 

Roche (Mannheim, Alemanha). O protocolo de TUNEL pode ser dividido em 8 etapas. 

Etapa 1) os blastocistos foram lavados numa placa de coloração contendo 

aproximadamente 1 ml de PBS-BSA. Etapa 2) os blastocistos foram transferidos para 

uma nova placa de coloração contendo 750μ de paraformaldeído 5% para a fixação 

dos mesmos e nessa solução foram mantidos por 30 minutos. Etapa 3) os blastocistos 

foram novamente lavados em 3 gotas de 30μl de PBS-BSA e mantidos em cada gota 

por 5 minutos. Etapa 4) etapa de permeabilização; os embriões foram transferidos da 

placa de lavagem para uma placa de coloração contendo 750μl de 0.1% Triton X em 

0.1% de citrato de sódio. Os blastocistos foram mantidos nessa solução de 

permeabilização por 2-5 minutos. Etapa 5) novamente os embriões foram lavados em 

3 gotas de 30μl de PBS-BSA e mantidos em cada gota por 5 minutos. Etapa 6) os 

embriões foram transferidos da placa de lavagem para uma placa de coloração 

contendo uma gota de 20μl da solução de TUNEL. A placa foi colocada em uma 

incubadora e mantida a 37°C por 45 minutos. Etapa 7) passados os 45 minutos, os 

embriões foram novamente lavados como descrito na etapa 5. Etapa 8) um volume 
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mínimo de Vectasheild™DAPI, Vector Laboratories (Burlingame, EUA) foi colocado 

numa lâmina e os embriões foram transferidos da placa de lavagem para a pequena 

gota de Vectasheild™DAPI da lâmina. Por fim, essa lâmina foi coberta por uma 

lamínula e vedada com esmalte.  

 A lâmina foi analisada através de fotos tiradas com uma câmera Olympus DP7 

(Tóquio, Japão) acoplada a um microscópio de epifluorescência Olympus 

BX51(Tóquio, Japão), com auxílio do software Komet version 6, Oxford Instruments 

(Abingdon, Reino Unido). A emissão do azul fluorescente DAPI (comprimento de onda 

de 350/470nm) foi utilizada para corar os núcleos de todas as células embrionárias, 

enquanto que a emissão verde fluorescente do FITC (comprimento de onda de 

490/525nm) foi utilizada para corar apenas as células apoptóticas (figura 7). Para 

análise dos dados foram contabilizadas, com auxílio do software ImageJ Java 

1.8.0_172, o número de células apoptóticas, o número de células totais e a razão 

células apoptóticas/células totais para cada blastocisto corado. 

 
Figura 7. Exemplos de blastocistos durante a realização do Experimento I. As células coradas 
em azul representam todas as células do embrião, enquanto as células coradas em verde 
representam as células apoptóticas. 
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4.3.8 Coleta de meio de cultura para metabolômica e extração dos 
metabólitos pelo método de Bligh Dyer  
 

 Para a coleta de amostras, no quinto dia de desenvolvimento embrionário (D5) 

o meio de cultura de todas as gotas das placas de cultivo foi coletado para posterior 

análise dos metabólitos. Cada gota de meio de cultura, no qual uma média de 15 

embriões haviam sido cultivados, foi considerada uma amostra. De cada gota foram 

coletados cerca de 90μl de meio de cultura, armazenados em microtubos a -20℃ até 

o dia da extração dos metabólitos. Além das gotas que continham os embriões, 

também foram coletadas as gotas extras das placas, para serem utilizadas como 

controles negativos, também chamados de “meio branco”. A coleta e análise do meio 

branco foi essencial para que se fizesse a distinção entre o secretoma embrionário e 

a degradação do meio de cultura, com consequente perfil turnover de cada metabólito.  

De todas as amostras de meio de cultura coletadas (N=112), 70 foram utilizadas para 

a determinação do secretoma embrionário, sendo 21 do grupo T1 (37/35,5ºC), 24 do 

T2 (38,5/37ºC) e 25 do grupo C (37ºC) e 42 amostras foram utilizadas como controle 

negativo (“meio-branco”), sendo 14 de cada grupo de estudo.  

 Com relação a extração dos metabólitos, as amostras de meio de cultura foram 

descongeladas à temperatura ambiente e utilizou-se o protocolo de Bligh and Dyer 

(63) modificado. Inicialmente, 50μl de água destilada foram adicionados aos 

microtubos contendo o meio de cultura e a solução foi então homogeneizada 

delicadamente com a pipeta. A seguir, foram adicionados 125μl de clorofórmio e 250μl 

de metanol. Após homogeneização utilizando um agitador (Vortex), foram adicionados 

100μl de água destilada e 125μl de clorofórmio. As amostras foram submetidas à 

centrifugação a 500xG por 5 minutos. Por fim, aproximadamente 200μl da fase 

orgânica superior, contendo os metabólitos, foram transferidos para um novo 

microtubo. Os tubos foram mantidos abertos para evaporação do solvente. As 

amostras de “meio branco” também foram preparadas com os mesmos solventes 

utilizados na extração dos metabólitos, para verificar possíveis impurezas, 

contaminações e para utilizá-los como linhas de base para as curvas de calibração de 

cada analito analisado. 
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 Amostras de controle de qualidade foram preparadas a partir de um pool de 

alíquotas de 10μl de cada amostra com o objetivo de se verificar a sensibilidade do 

equipamento, bem como a sua tendência de injeção.  

 

4.3.9 Metabolômica 
 

A análise metabolômica do Experimento I foi realizada no laboratório de 

espectrometria de massas da Colsan - Associação Beneficente de Coleta de Sangue 

de São Paulo. Foi realizada a análise quantificada de um conjunto de metabólitos pré-

determinados, descritos no quadro 5. A escolha destes metabólitos foi baseada no 

metabolismo de embriões iniciais e blastocistos murinos, abrangendo metabólitos que 

são considerados básicos para a produção de energia, como o piruvato, e também 

aminoácidos. A análise dos metabólitos foi realizada utilizando um cromatógrafo 

líquido de alta performance (UPLC) sistema Nexera X2 acoplado a um espectrômetro 

de massas operando em modo triplo quadrupolo, modelo LC/MS 8060, Shimadzu 

Prominence LC System (Kyoto, Japão). No sistema cromatográfico, foi utilizada uma 

coluna ultra PFPP 100mm x 2,1mm ID com 3um de partícula para a análise de 

aminoácidos e aminas biogênicas. A fases móveis A e B foram preparadas com água 

MiliQ 100% e acetonitrila 100%, respectivamente, com a adição de 0,1% de ácido 

fórmico em ambas. Foi injetado 1,0uL de cada amostra no sistema com um fluxo de 

0,3 ml/min e temperatura da coluna estabilizada a 40°C. 

A análise cromatográfica das amostras foi realizada usando um gradiente linear 

de 0,1 a 1% de fase B durante 2 minutos, depois um gradiente linear crescente de 1 

a 99% de fase B de 2 a 4,5 minutos, seguido de um gradiente linear de 99% de B por 

1 minuto, completando 5,5 minutos de análise. Por fim, mais 1 minuto em 0,1% de B 

foi utilizado para restabelecer a coluna à sua condição inicial. 

Os eluentes foram ionizados na fonte eletrospray (ESI) do espectrômetro, de 

acordo com os parâmetros: tensão da fonte de íon spray em 4kV, gás nebulizante em 

3,0bar, gás secante em 10,0 L/min e temperatura à 250oC. A aquisição foi realizada 

em modo positivo (ESI+) para todos os analitos presentes do método de aminoácidos 

e aminas biológicas. As fontes Q1 e Q3 do instrumento foram configuradas para 

analisar especificamente os íons otimizados pelo seu próprio método, proporcionando 

uma melhor detecção de cada analito e com tempo de repetição de 0,3 segundos. Os 
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dados foram coletados no modo MRM (Multiple Reaction Measurement) pelo 

screening do íon precursor e de seu produto iônico.  

O controle dos instrumentos, a aquisição e o processamento dos dados foram 

realizados pelo software LabSolutions, LCMS versão 5.8, Shimadzu Prominence LC 

System (Kyoto, Japão) que permite um controle em tempo real de cada analito 

analisado. A identificação dos metabólitos foi realizada a partir da comparação dos 

espectros obtidos por meio das amostras analisadas com espectros de referência 

adquiridos nas mesmas condições experimentais, ou seja, os picos dos analitos e 

padrões externos foram integrados pelo mesmo software, utilizando as mesmas 

configurações. Assim, uma curva analítica de calibração foi construída para a 

determinação da linearidade, utilizando padrões externos de cada metabólito e 

gerando valores de quantificação em micro molar (uM).  Uma matriz final de dados foi 

gerada no software Excel para a realização da análise estatística. 
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Quadro 5. Conjunto de metabólitos do Experimento I com nomes e respectivas siglas. 
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4.4 EXPERIMENTO II 
 

4.4.1 Delineamento experimental detalhado e modelo animal 
 

Este experimento foi financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

pessoal de Nível Superior (CAPES), por meio do Programa de Doutorado Sanduíche 

no exterior (PDSE – Edital número 47/2017, número de processo 88881.186967/2018-

01). O Experimento II utilizou cerca de 200 blastocistos de camundongo e foi realizado 

na The University of Nottingham (UoN), School of Medicine, Division of Child Health, 

Obstetrics, and Gynaecology, do Reino Unido. Os embriões em estágio de zigoto 

foram descongelados e então cultivados individualmente até o estágio de blastocisto 

em incubadoras do tipo EmbryoScopeÒ Time-lapse system, Vitrolife (Gotemburgo, 

Suécia) sob três variações de temperatura: grupo Controle a 37℃ (dia e noite), 

Tratamento 1 a 37℃ durante o dia e 35,5℃ durante a noite e Tratamento 2 a 38,5℃ 

durante o dia e 37℃ durante a noite. No quinto dia de desenvolvimento embrionário 

(D5), os embriões que atingiram o estágio de blastocisto foram coletados e 

armazenados a -80℃ individualmente, em volume mínimo de RNAse free-water, 

ThermoFisher Scientific (Manchester, Reino Unido), até a análise da expressão 

relativa dos genes Bax, Bcl2, Apaf-1 e Igf2. Ao final do cultivo in vitro dos embriões, 

foi realizada a análise da morfocinética embrionária utilizando os vídeos gerados pelas 

incubadoras. Além disso, ainda em D5, foi coletado o meio de cultura individual de 

cada blastocisto para a análise dos metabólitos por meio de espectrometria de 

massas. O esquema ilustrativo do Experimento II está representado na figura 8. O 

experimento descrito, com todas as suas análises foi realizado em 3 repetições. 

Foram utilizados 190 embriões congelados na fase de zigoto da linhagem 

híbrida B6C3F1 x B6D2F1, advindos do fornecedor Charles River (Tenant, Reino 

Unido). Este experimento foi isento de aprovação e uso interno de animais na 

Universidade de Nottingham, já que os embriões de camundongo fertilizados foram 

comprados em conformidade com a legislação local (Animal Testing and research 

legislation for the protection of animals used for scientific purposes - Animals Scientific 

Procedures Act 1986 – European Directive 2010/63/EU). 
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Figura 8. Fluxograma Experimento II. 
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4.4.2 Incubadora e variação da temperatura 
 

 No hospital escola (Queen’s Medical Centre) da The University of Nottingham - 

UoN foram utilizadas 3 incubadoras do tipo EmbryoScopeÒ Time-lapse system 

(Gotemburgo, Suécia). Diferentemente das incubadoras tradicionais, como aquelas 

utilizadas no Experimento I, as EmbryoScopes são equipamentos com ambiente 

totalmente controlado: por meio de um misturador de gases integrado, permitem a 

utilização de baixas concentrações de oxigênio e uma estável concentração de CO2, 

possuem interior seco e escuro, além da tecnologia time-lapse, que adquire imagens 

dos embriões automaticamente em intervalos definidos de tempo, durante todo o 

cultivo in vitro. Dessa forma, não é necessária a retirada das placas de cultivo das 

incubadoras para avaliação do desenvolvimento embrionário. Para realização dos 

experimentos, as incubadoras foram configuradas a 6% de CO2 e O2 atmosférico, 

assim como no Experimento I. Cada incubadora foi utilizada para um dos grupos de 

estudo para que se pudesse adquirir os vídeos completos do desenvolvimento 

embrionário murino, desde o estágio de zigoto até o estágio de blastocisto. Dessa 

forma, com relação a variação de temperatura, as incubadoras foram configuradas a 

uma temperatura às 9 horas e reconfiguradas às 21 horas.   

 

4.4.3 Descongelamento de embriões 
 

 O descongelamento de embriões foi realizado de acordo com um protocolo 

adaptado de um segundo fabricante, Embryotech™ Laboratories (Massachussetts, 

Estados Unidos). Antes de iniciar o protocolo, sob fluxo laminar, foi preparada uma 

placa para a manipulação dos embriões com uma gota de 40μL e três de 20μL de 

meio HEPES, Sigma-Aldrich (Manchester, Reino Unido). Essa placa era então 

mantida em uma estufa a 37ºC. Uma vez retirada do tanque de nitrogênio líquido, a 

palheta contendo os embriões foi mantida a temperatura ambiente por 1 minuto. Em 

seguida, transferida pra um banho maria a 37ºC e mantida por 1 minuto. Após ser 

retirada do banho maria, a palheta foi então limpa com álcool 70% e seu conteúdo 

expelido na gota de 40μL de meio HEPES da placa previamente preparada. Os 

zigotos expelidos na gota maior foram coletados, lavados nas três gotas menores de 

20μL e mantidos na estufa a 37ºC durante 10 minutos. Passados os 10 minutos, os 
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zigotos foram então transferidos para as Embryoslides, Vitrolife (Gotemburgo, Suécia) 

e cultivados in vitro até o estágio de blastocisto. 
 

4.4.4 Cultivo embrionário in vitro e análise da morfocinética embrionária 
 

 Os zigotos foram colocados individualmente em cada poço da placa 

Embryoslide. As Embryoslides foram preparadas com 30μL de meio CSCM-Cä, Irvine 

(Santa Ana, EUA) por poço, cobertas com 1,4ml de óleo mineral, Merck (Manchester, 

Reino Unido), e equilibradas overnight na incubadora convencional a 37℃ e 6% de 

CO2. A câmera presente no interior da incubadora EmbryoScope adquiriu imagens a 

cada 15 minutos em 9 planos focais, de cada poço da Embryoslide contendo um único 

embrião, durante os 5 dias (D1 a D5, 96 horas de cultivo in vitro). Foi utilizado o 

software EmbryoViewer, Vitrolife (Gotemburgo, Suécia) para a anotação dos 

seguintes eventos morfocinéticos propostos por Ciray et al., 2014 (64): primeira 

clivagem ou embrião de 2 células (t2), segunda clivagem ou embrião de 3 células (t3), 

embrião de 4 células (t4), embrião de 5 células (t5), embrião de 8 células (t8), início 

da blastulação (tSB) e os eventos relacionados ao estágio de blastocisto (tB a tHB), 

descritos no quadro 6 e ilustrados nas figuras 9 e 10. Todos os tempos analisados (t2 

a tHB) foram normalizados utilizando o tempo de desaparecimento dos pró-núcleos 

(tPNf), variável também conhecida como t0. O tPNf ou t0 garante que todos os vídeos 

sejam comparáveis e que a anotação dos eventos morfocinéticos seja consistente, 

evitando viés advindo do tempo de fertilização de cada embrião (65, 66). A partir da 

informação dos eventos morfocinéticos previamente citados foram calculados: a 

duração do segundo (ECC2 ou t4-t2) e terceiro ciclo celular (ECC3 ou t8-t4), assim 

como a sincronicidade do segundo (s2 ou t4-t3) e terceiro ciclo celular (s3 ou t8-t5), 

além da duração da blastulação (tB-tSB). Também foram calculadas as razões sobre 

sincronicidade da clivagem de 2 para 4 células (CS2-4), de 4 para 8 células (CS4-8) 

de acordo com o modelo de Cetinkaya et al., 2015 (67). Todos os cálculos estão 

descritos detalhadamente no quadro 7. 

 A classificação morfológica dos blastocistos também foi realizada no 

Experimento II, com a mesma metodologia descrita no Experimento I. Os blastocistos 

foram classificados na foto tirada em 90 horas de cultivo.  
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Quadro 6. Eventos morfocinéticos que foram analisados, adaptado do critério de Ciray et al., 
2014 (64). 
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Figura 9. Time-lapse snapshots do desenvolvimento embrionário murino pré-compactação. Os 
eventos morfocinéticos t2, t3, t4, t5 e t8 estão ilustrados. As barras de s2, s3, ECC2 e ECC3, 
indicam quais eventos morfocinéticos são considerados para os cálculos. 

 

 
Figura 10. Time-lapse snapshots do desenvolvimento embrionário murino pós-compactação. Os 
eventos morfocinéticos tSB, tB, tEB, e tHB estão ilustrados. A barra de dB, indica quais eventos 
morfocinéticos são considerados para o cálculo. 
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Quadro 7. Cálculos de eventos morfodinâmicos no desenvolvimento embrionário adaptado de 
Ciray et al., 2014 (64) e Cetinkaya et al., 2015 (67). 
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4.4.5 Seleção dos genes de interesse para análise de expressão relativa 
 

 A seleção dos genes de interesse foi realizada com base na literatura. O gene 

Igf2, expresso apenas nos alelos paternos, é comumente conhecido não apenas por 

ser um fator de crescimento amplamente expresso durante todo desenvolvimento 

embrionário, mas também, por seu papel essencial na evolução da placenta (68, 69). 

Além disso, é considerado um biomarcador relacionado a estresse, devido a sua 

influência no desenvolvimento embrionário e fetal em humanos e camundongos, 

principalmente em estudos que visam entender as possíveis consequências 

epigenéticas nos bebês gerados por meio de tratamentos de fertilização in vitro (70, 

71). Já os genes Bax, Bcl2 e Apaf-1 foram escolhidos com base na cascata gênica de 

apoptose (figura 11). Os genes Bax e Bcl2, pertencentes da mesma família, são 

responsáveis pela estabilização e liberação de sinais efetores de apoptose (citocromo 

C) na membrana mitocondrial, dando início a cascata gênica que leva a apoptose (72). 

Enquanto o gene Bcl2, presente na parte exterior da membrana mitocondrial, exerce 

um papel “anti-apoptose”, prevenindo a liberação do citocromo C no citosol celular; o 

gene Bax, presente no citosol, exerce um papel “pró-apoptose” ao ativar as caspases 

3, 6 e 7 (72-74). O gene Apaf-1, por sua vez, é ativado com a liberação do citocromo 

C no citosol e age juntamente com as caspases na promoção da morte celular (72, 

75). 

 

 
 A escolha dos genes Gapdh e Rpl5 utilizados como controle positivo, ou 

housekeepers, foi baseada nas instruções fornecidas pelo fabricante TaqManâ gene 

expression assays, ThermoFisher Scientific (Manchester, Reino Unido). Dentre a 

gama de opções foram consideradas as seguintes características: 1) número de 

Figura 11. Cascata gênica da apoptose em mamíferos, esquema adaptado de Joza, 
Kroemer e Penninger, 2002 (72). 
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citações de outros estudos que utilizaram os mesmos genes (probes) como controle 

positivo, especificamente para análise de expressão gênica relativa em 

camundongos; 2) sequência de pares de base em uma junção exon-exon, evitando a 

detecção de sequências homólogas; 3) seleção de um amplicon curto, aumentando a 

especificidade e a eficiência da reação de PCR. 

 

4.4.6 Extração de RNA dos blastocistos 
 

 A extração de RNA dos blastocistos foi realizada utilizando o RNeasy Micro kit 

Qiagen (Manchester, Reino Unido), segundo as instruções do fabricante. Uma vez 

descongeladas as amostras, para cada blastocisto, 350μL do tampão RLT foram 

adicionados para a lise das células, seguida pela homogeneização utilizando um 

agitador (Vortex). Foram adicionados 350μL de etanol 70%, e uma vez homogênea, 

a solução resultante foi transferida para um tubo de 2ml contendo a RNeasy MinElute 

spin column. Os tubos foram centrifugados por 15 segundos a 10,000 rpm. A solução 

presente no fundo foi descartada e 350μL de tampão RW1 foram adicionados ao 

mesmo tubo contendo a RNeasy MinElute spin column, e o tubo foi centrifugado por 

15 segundos a 10,000 rpm, esse passo foi repetido mais uma vez. Após o descarte 

da solução da segunda lavagem com tampão RW1, a RNeasy MinElute spin column 

foi transferida para um novo tubo de 2ml e foram adicionados 500μL de tampão RPE 

para lavagem da coluna, centrifugados por 15 segundos a 10,000 rpm. Após a 

centrifugação, a solução no fundo do tubo foi descartada e 500μL de etanol 80% foram 

adicionados a coluna, centrifugados por 15 segundos a 10,000 rpm. A RNeasy 

MinElute spin column foi transferida para um novo tubo de 2ml, e com a tampa aberta 

do tubo para evaporação do solvente, todos os tubos contendo amostras foram 

centrifugados em velocidade máxima. Por fim, a RNeasy MinElute spin column foi 

transferida para um tubo de 1,5ml e 14μL de RNAse free-water foram adicionados no 

centro da coluna dentro do tubo e o tubo foi centrifugado por 1 minuto em velocidade 

máxima, para eluição do RNA. Quando a transcrição reversa não foi realizada logo 

após a extração do RNA, as amostras de RNA foram armazenadas a -80℃. 
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4.4.7 Transcrição reversa e produção de cDNA 
 

 O RNA extraído dos blastocistos foi transformado em DNA para análise da 

expressão relativa dos genes de interesse utilizando o High-capacity RNA-to-cDNA 

kit, ThermoFisher Scientific (Manchester, Reino Unido). A produção de cDNA foi 

realizada segundo instruções do fabricante. Em cada blastocisto coletado, após a 

extração de RNA, foram adicionados 10μL de 2X RT Buffer Mix aos 9μL de RNA 

extraído (máximo de 2μg) e 1μL de 20XRT Ezyme Mix, em um tubo de 0,5ml, a fim de 

se atingir um volume final de 20μL. A reação de PCR nos tubos foi realizada em um 

termociclador, Touchgene Gradient Thermal Cycler model FTGRAD2D Techne 

(Stone, Reino Unido), de acordo com o seguinte protocolo: 37℃ por 60 minutos, 95℃ 

por 5 minutos e armazenamento a 4℃. 

 

4.4.8 PCR Quantitativo em tempo real (qRT-PCR) 
 

A quantificação dos genes de interesse Bax, Bcl2, Apaf-1 e Igf2 nos blastocistos 

de cada grupo de estudo foi realizada utilizando TaqManâ gene expression assays, 

ThermoFisher Scientific (Manchester, Reino Unido), descritas no quadro 8, em 

reações do tipo duplex, ou seja, cada gene de interesse foi comparado com o gene 

Rpl5 (housekeeper) numa mesma reação de qRT-PCR, além da comparação com o 

gene Gapdh (housekeeper) em uma reação separada (controle positivo) e reações 

sem amostra (controle negativo).  Para cada reação, foram utilizados 5μL de TaqMan 

fast Universal PCR Master Mix (2X) Amperase UNG free, ThermoFisher Scientific 

(Manchester, Reino Unido), 0,5μL do gene de interesse, 0,5μL do gene controle e 4μL 

do cDNA extraído dos blastocistos, resultando em um volume total de 10μL por reação 

(por poço em uma placa de 96 poços). As amostras foram analisadas em duplicata 

para cada gene de interesse no equipamento 7500 Fast Real-Time PCR System, 

Applied Biosystems (Manchester, Reino Unido), de acordo com o seguinte protocolo: 

50ºC por 2 minutos, 95ºC por 20 segundos, seguidos de 40 ciclos de 95ºC por 3 

segundos e 60ºC por 30 segundos. A análise dos dados foi realizada com o 7500 

software V2.3, utilizando os valores de Ct (threshold cycle). O Ct de 35 foi utilizado 

como valor de corte para coleta de sinais válidos. O fold change entre grupos de 

estudo foi calculado através do método de 2-ΔΔCt (76). 
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Quadro 8. Descrição detalhada dos genes utilizados na análise de qRT-PCR, sendo número de 
catálogo das probes referente a ThermoFisher Scientific do Reino Unido. 
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4.4.9 Coleta de meio de cultura e extração dos aminoácidos para a análise 
metabolômica 
 

 No quinto dia de desenvolvimento embrionário (D5) o meio de cultura (cerca de 

25μL) de todos os poços das Embryoslides contendo blastocistos foi coletado para 

posterior análise dos metabólitos. Além das gotas que continham os embriões, 

também foram coletadas as gotas extras das placas, para serem utilizadas como 

controles negativos, também chamados de “meio branco”. A coleta e análise do meio 

branco foi essencial para que se fizesse a distinção entre o secretoma embrionário e 

a degradação do meio de cultura, com consequente perfil turnover de cada metabólito. 

Todas as amostras foram armazenadas a -80ºC até o dia da extração dos 

aminoácidos. No Experimento II foi realizada uma análise quantificada apenas de 

aminoácidos, descritos no quadro 9. A escolha destes aminoácidos foi baseada no 

metabolismo básico de embriões iniciais e blastocistos murinos. De todas as amostras 

de meio de cultura coletadas (N=91), 82 foram utilizadas para a determinação do 

secretoma embrionário, sendo 24 do grupo T1 (37/35,5ºC), 30 do T2 (38,5/37ºC) e 28 

do grupo C (37ºC) e 9 amostras foram utilizadas como controle negativo (“meio 

branco”), sendo 3 de cada grupo de estudo.  

 A análise metabolômica do Experimento II foi realizada no Sutton Bonington 

Campus da Universidade, em parceria com as Divisions of Animal Sciences e Food 

Sciences. Nesta análise foi utilizado o equipamento Biochrom 30, Biochrom Limited 

(Cambridge, Reino Unido) que consiste de um cromatógrafo líquido de alta 

performance (HPLC) acoplado a um espectrofotômetro. A extração dos aminoácidos 

foi realizada de acordo com as instruções do fabricante. As amostras foram 

inicialmente descongeladas e então mantidas em gelo durante a extração. Para a 

desproteinização dos aminoácidos foi adicionada uma solução tampão padrão para 

aminoácidos, Sigma-Aldrich (Manchester, Reino Unido) com 60mg de ácido 5-

sulfossalicílico sólido (SSA). Esta solução foi então adicionada aos microtubos 

contendo as amostras em uma proporção de 1:1. Depois de homogeneizadas, as 

amostras permaneceram por 1 hora a 4ºC. Durante esta hora a precipitação dos 

aminoácidos ocorreu e os microtubos foram então centrifugados, em velocidade 

máxima durante 15 minutos, para formação do pellet. O sobrenadante foi coletado e 

cerda de 20μL de cada amostra precipitada foram injetados no equipamento Biochrom 
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30 para análise. Os dados foram coletados utilizando o software do aparelho Biochrom 

30 e depois exportados para uma planilha no Excel. 

 

Quadro 9. Conjunto de metabólitos do Experimento II com nomes e respectivas siglas. 
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4.5 Análise estatística  
 

 A análise estatística para maioria das variáveis, com a exceção dos dados da 

análise metabolômica, foi realizada utilizando o software SPSS 24.0, IBM (Nova, 

Iorque, EUA). Primeiramente as variáveis contínuas foram testadas quanto a sua 

normalidade com o teste Shapiro-Wilk e quando não apresentaram distribuição 

normal, foram padronizadas por z-escore. As variáveis contínuas foram comparadas 

entre os grupos utilizando o teste ANOVA ou MANOVA com posthoc Bonferroni no 

modelo linear generalizado ou GLM (General Linear Model), sendo que as análises 

de mesmo tamanho amostral foram incluídas em um único modelo estatístico. As 

variáveis categóricas foram avaliadas utilizando o teste Qui Quadrado, com resíduo 

ajustado para determinar as diferenças entre os grupos de estudo. Foi considerada 

diferença estatística quando p < 0,05. 

 Diferentemente das avaliações classificação morfológica, teste TUNEL, 

morfocinética e expressão gênica relativa, nas quais a unidade amostral era cada 

embrião individual, para as taxas (clivagem, mórula e blastocisto) do Experimento I, 

as análises foram realizadas utilizando 2 unidades amostrais: (1) o embrião e (2) a 

gota de cultivo. Na avaliação utilizando a gota como unidade amostral, para cada gota 

foram contabilizados os embriões clivados, as mórulas e os blastocistos, para os 

cálculos das respectivas taxas. Também foram adicionados para cada gota, a 

quantificação dos metabólitos de interesse, a fim de se relacionar a taxa de blastocisto 

a metabolômica do meio de cultura. 

 Com relação as análises metabolômicas foram utilizados os softwares R 0.4, 

mixOmics 6.12.1 e Bioconductor 3.11. No Experimento I foi realizada uma análise 

estatística preliminar a fim de se determinar quais metabólitos eram preditivos da 

formação de blastocisto (t > 2), utilizando o teste GLM. Com o objetivo de avaliar os 

efeitos variação da temperatura na expressão de metabólitos durante o 

desenvolvimento embrionário murino, foi realizada a análise discriminante dos 

quadrados mínimos (PLS-Da) nos Experimentos I e II. A partir do PLS-Da foram 

determinados os íons VIPs (Variable Importance in Projection) em cada grupo de 

estudo. Por fim, para verificar a eficácia do teste classificatório foi utilizada a curva 

Receiver Operating Characteristic (ROC). 
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5 RESULTADOS 
 

5.1 EXPERIMENTO I 
 

5.1.1 Avaliação das taxas de clivagem, mórula e blastocisto. 
 

O Experimento I foi realizado em 5 repetições. Levando em consideração a 

unidade amostral como cada embrião individual, um total de 1240 células foram 

coletadas (embriões e oócitos), dos quais 860 embriões clivaram em D2 e 453 

atingiram o estágio de blastocisto em D5. Com relação as taxas de clivagem dos 

embriões em D2, os grupos de estudo Tratamento 1, Tratamento 2 e Controle 

apresentaram taxas muito semelhantes: 67,5%, 70,6% e 69,4%, respectivamente 

(figura 12), não havendo diferença estatística para esta variável (p = 0,613). 

Ao considerar a taxa de mórula em D4, o Tratamento 1 apresentou uma taxa 

de mórula (51,5%) significativamente superior (p = 0,0001) tanto ao Tratamento 2 

quanto ao grupo Controle (figura 12). Os grupos Tratamento 2 e Controle, por sua vez, 

apresentaram taxas de mórula semelhantes: 25,8% e 25,0%, respectivamente.  

Com relação a taxa de blastocisto em D5, o Tratamento 2 apresentou uma taxa 

de blastocisto de 61,3%, significativamente superior (p = 0,001) quando comparado 

ao Tratamento 1 e ao grupo Controle, que apresentaram taxas de blastocisto de 

48,5% e 47,6%, respectivamente (figura 12).  
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Figura 12. Gráfico de barras representando as taxas de clivagem em D2, mórula em D4 e 
blastocisto em D5 dos embriões cultivados in vitro no Experimento I. Os grupos foram 
comparados utilizando teste Qui-Quadrado, taxas expressas em porcentagem. **p<0,01 e 
***p<0,001. 
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 Ao observar as variáveis: número de embriões clivados em D2, número de 

mórulas em D4, número de blastocistos em D4, número de mórulas em D5 e número 

de blastocistos em D5 analisadas neste experimento durante o desenvolvimento 

embrionário murino in vitro, foi possível construir uma curva de desenvolvimento dos 

três grupos de estudo (figura 13). No estágio inicial de desenvolvimento, D2, os 

embriões dos três grupos de estudo seguem um mesmo padrão de crescimento. No 

entanto, a partir de D4, a curva de desenvolvimento dos embriões do Tratamento 1 se 

diferencia de ambos os grupos Tratamento 2 e Controle, que por sua vez, apresentam 

curvas de desenvolvimento muito semelhantes até o ponto número de mórulas em 

D5. Contudo, no quinto dia de desenvolvimento, o número de blastocistos no grupo 

Tratamento 2 se destaca e se diferencia tanto do Tratamento 1 quanto do grupo 

Controle.  

 

 
Figura 13. Gráfico de linhas representando a curva de crescimento dos embriões cultivados in 
vitro nos três grupos de estudo, desde o estágio de clivagem até o estágio de blastocisto. 
Análise realizada por fotomicroscopia, o eixo Y representa o número de embriões contabilizados 
para cada variável representada no eixo X.  
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 Ao considerar a gota de cultivo como a unidade amostral, as 5 repetições do 

Experimento I resultaram num total de 78 gotas, igualmente distribuídas dentre os 3 

grupos de estudo: 26 gotas para T1, T2 e C, respectivamente. Com relação a taxa de 

clivagem em D2 (tabela 1), as gotas de cultivo dentre os 3 grupos apresentaram taxas 

médias muito semelhantes entre si, não havendo diferença estatística para esta 

variável (p = 0,853). A taxa de mórula em D4 (tabela 1), mostrou uma média 

significativamente superior (p = 0,0001) nas gotas de cultivo do Tratamento 1 

(55,4+31,59), quando comparadas tanto as do Tratamento 2 (25,0+13,59), quanto as 

do grupo Controle (24,9+15,04). A taxa de blastocisto em D5 (tabela 1), por sua vez, 

não foi estatiscamente diferente entre os grupos nas gotas de cultivo (p = 0,195). 

 
Tabela 1. Dados descritivos das taxas de clivagem em D2, mórula em D4 e blastocisto em D5 
por gota no Experimento I. Os grupos foram comparados utilizando teste GLM. Além de média 
± desvio padrão, intervalo de confiança de 95% e valor de p, também foram incluídos os valores 
de tamanho de efeito (Eta Square) e poder observado. 
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5.1.2 Classificação morfológica dos blastocistos em D5  
 

Foram utilizados 444 blastocistos nesta análise, sendo 124 do Tratamento 1, 

182 do Tratamento 2 e 138 do grupo Controle. Levando em consideração a 

classificação morfológica de SART (figura 14), o Tratamento 1 apresentou uma 

porcentagem de blastocistos classificados como ruins (34,7%) significativamente 

superior (p=0,0001) aos do Tratamento 2 (14,8%) e grupo Controle (14,5%). Já o 

grupo Controle, destacou-se por apresentar uma porcentagem significativamente 

superior (p=0,0001) de blastocistos classificados como bons (42,8%), quando 

comparado ao Tratamento 1 (21%) e Tratamento 2 (36,3%).  

 

 

Figura 14. Gráfico do tipo stack plot mostrando a porcentagem de blastocistos classificados 
morfologicamente como ruins, regulares ou bons, nos 3 grupos de estudo do Experimento I. Os 
grupos foram comparados utilizando teste Qui-Quadrado, taxas expressas em porcentagem. 
***p<0,001. 
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 A variável Índice de Qualidade (IQ), que representa a multiplicação dos scores 

de blastocele, massa celular interna e trofectoderme segundo Gardner et al. (2000), 

simplifica em um único número a qualidade morfológica de cada blastocisto analisado. 

Sendo que quanto maior esse número, maior a qualidade morfológica dos embriões. 

Esta análise revelou que o Tratamento 1 apresentou uma média de IQ 

significativamente inferior (12,9+11,26) aos grupos Tratamento 2 (21,8+11,79) e 

Controle (21,5+11,82) com p = 0,0001, como descrito na tabela 2. 

 
Tabela 2. Dados descritivos do IQ pertencente a classificação morfológica dos blastocistos no 
Experimento I. Os grupos foram comparados utilizando teste GLM. Além de média ± desvio 
padrão, intervalo de confiança de 95% e valor de p, também foram incluídos os valores de 
tamanho de efeito (Eta Square) e poder observado. 
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5.1.3 Teste TUNEL nos blastocistos 
 

 Um total de 181 blastocistos foram corados para análise de detecção de 

apoptose, sendo 42 do Tratamento 1, 86 do Tratamento 2 e 53 do grupo Controle. 

Nesta análise foram consideradas as seguintes variáveis: número total de células (T), 

número de células apoptóticas (A) e a razão células apoptóticas/células totais (A/T), 

representadas na tabela 3. Com relação a variável T, o Tratamento 1 apresentou uma 

média do número total de células dos blastocistos significativamente inferior (p = 

0,0001) quando comparado tanto ao Tratamento 2 quanto ao grupo Controle. Já 

considerando o número de células apoptóticas, os três grupos não apresentaram 

diferença significativa entre si (p = 0,193). Por fim, ao considerar a variável razão A/T, 

o Tratamento 1 apresentou uma razão significativamente (p = 0,0001) superior quando 

comparada aos outros dois grupos de estudo, indicando que os blastocistos do 

Tratamento 1 apresentavam um número menor de células totais e, dessa forma, uma 

maior razão A/T.  
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Tabela 3. A tabela representa os dados descritivos do teste TUNEL realizado nos blastocistos 
dos três grupos de estudo. Os grupos foram comparados utilizando teste GLM. Além de média 
± desvio padrão, intervalo de confiança de 95% e valor de p, também foram incluídos os valores 
de tamanho de efeito (Eta Square) e poder observado. 
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5.1.4 Metabolômica do meio de cultura 
 

 Para a análise metabolômica do meio de cultura foram utilizadas 70 gotas nas 

quais os embriões foram cultivados in vitro, sendo 21 do Tratamento 1, 24 do 

Tratamento 2 e 25 do grupo Controle. Para a normalização com os controles 

negativos, foram utilizadas 42 gotas de “meio branco”, 14 para cada grupo de estudo. 

Com uma análise preliminar de modelo linear generalizado (GLM) foi possível 

relacionar a viabilidade embrionária, marcada pela formação de blastocistos, e a 

metabolômica do meio de cultura. Nesta análise, pode-se distinguir os metabólitos 

preditores da formação de blastocisto (valores de t > 1) no Experimento I (tabela 4). 

Além disso, ao considerar a relação entre os metabólitos preditores da formação de 

blastocistos e os grupos de estudo, o teste GLM revelou que os metabólitos Leucina 

e Prolina continuaram a ter significância (valores de t > 2) para os grupos T2 e C. 

Consequentemente, estes aminoácidos podem potencialmente caracterizar a 

formação de blastocistos nos embriões cultivados in vitro a 38,5ºC durante o dia e 

37ºC durante a noite ou a 37ºC constantes. 

 
Tabela 4. Metabólitos preditores da formação de blastocistos no Experimento I. Os dados foram 
analisados utilizando o teste GLM. 
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 A análise discriminante dos quadrados mínimos (PLS-Da) foi utilizada para 

separar os metabólitos de acordo com os grupos de estudo. Com este machine 

learning, observou-se inicialmente que o grupo T1 distinguia-se dos grupos T2 e C 

(figura 15). 

 

 

Figura 15. Gráfico da análise discriminante dos quadrados mínimos da metabolômica de meio 
de cultura no Experimento I. 
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 Os metabólitos que mais contribuíram para o modelo de regressão 

estabelecido pelo PLS-Da, chamados de Variables Importance in Projection (VIPs), 

em cada grupo de estudo, foram representados na figura 16. 

 

 
Figura 16. Gráfico de contribuição dos metabólitos para o modelo de regressão estabelecido 
pelo PLS-Da, no Experimento I. Valores positivos indicam correlação positiva dos metabólitos 
com os grupos, enquanto valores negativos indicam correlação negativa. 
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 Para validação do modelo de PLS-Da, foram feitas as curvas Receiver 

Operating Characteristic (ROC) na comparação 2x2 (figura 17). A curva ROC da 

comparação T1 x C (figura 17A) demonstrou uma AUC de 76% com valor de p = 

7,457e-05, na comparação T2 x C (figura 17B) uma AUC de 69% com valor de p = 

0,003422 e na comparação T1 x T2 (figura 17C) uma AUC de 78% com valor de p =  

2,249e-05. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 17. Curvas Receiver Operating Characteristic (ROC) mostrando a sensibilidade e 
especificidade alcançadas no modelo de PLS-Da do Experimento I na comparação 2x2. A. 
Comparação T1 x C. B. Comparação T2 x C. C. Comparação T1 x T2. 
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5.2 EXPERIMENTO II 
 
5.2.1 Taxa de blastocisto 
 
 Dos 190 embriões descongelados na fase de zigoto e então cultivados in vitro, 

sob 3 variações de temperatura, foram obtidos 161 blastocistos (84,7%). Na primeira 

repetição foi obtida uma taxa de blastocisto de 85% considerando todos os grupos de 

estudo, seguida de 100% na segunda e terceira repetições do experimento. Não 

houve diferença estatística significativa entre os grupos para esta variável. 

 
5.2.2 Análise da morfocinética embrionária 
 

 Para a análise morfocinética dos embriões cultivados in vitro, foram utilizados 

apenas os zigotos que atingiram o estágio de blastocisto dentre as 96 horas de cultivo 

(N=161). Com relação aos parâmetros morfocinéticos pré-compactação (figura 18 e 

tabelas 5 e 6), foram encontradas diferenças significativas entre os grupos em t2 (p = 

0,039), t3 (p = 0,0001), t4 (p = 0,0001), a duração do segundo ciclo celular ou ECC2 

(p = 0,0001), t5 (p = 0,0001) e t8 (p = 0,007). De forma geral, o grupo T1 (37/35,5ºC) 

apresentou médias superiores no período pré-compactação com relação aos 2 outros 

grupos de estudo, indicando que estes embriões se desenvolveram mais lentamente 

quando comparados aos de T2 (38,5/37ºC) e do grupo controle (37ºC). Com relação 

aos parâmetros pós-compactação (figura 19 e tabelas 7 e 8) foram encontradas 

diferenças significativas entres os grupos para as variáveis tSB (p = 0,0001), tB (p = 

0,0001) e tHB (p = 0,0001). Seguindo o mesmo padrão do desenvolvimento 

embrionário pré-compactação, os embriões do grupo baixa temperatura (T1), também 

apresentaram médias superiores nas variáveis morfocinéticas pós-compactação com 

relação aos 2 outros grupos (T2 e C), indicando, portanto, um desenvolvimento 

retardado pré e pós-compactação. 
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Figura 18. Gráficos do tipo box plot relacionando os eventos morfocinéticos pré-compactação 
com a variação de temperatura durante o cultivo in vitro: A. t2 (p = 0,039), B. t3 (p = 0,0001), C. 
t4 (p = 0,0001), D. ECC2 (p = 0,0001), E. t5 (p = 0,0001), F. t8 (p = 0,007). As barras de estendem 
inferiormente até o valor médio mínimo e superiormente até o valor médio máximo. Diferença 
estatística entre os grupos marcada com asterisco (*p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001). 
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Figura 19. Gráficos do tipo box plot relacionando os eventos morfocinéticos pós-compactação 
com a variação de temperatura durante o cultivo in vitro: A. tB (p = 0,0001), B. tSB (p = 0,0001), 
C. tHB (p = 0,0001). As barras se estendem inferiormente até o valor médio mínimo e 
superiormente até o valor médio máximo. Diferença estatística entre os grupos marcada com 
asterisco (*p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54 

Tabela 5. A tabela representa os dados descritivos da morfocinética embrionária pré-
compactação, nos três grupos de estudo. Os grupos foram comparados utilizando o teste GLM, 
para cada variável valores expressos em média ± desvio padrão e intervalo de confiança de 95%. 
Além do valor de p, também foram incluídos os valores de tamanho de efeito (Eta Square) e 
poder observado. 
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Tabela 6. A tabela representa os dados descritivos dos cálculos realizados a partir das variáveis 
da morfocinética embrionária pré-compactação, nos três grupos de estudo. Os grupos foram 
comparados utilizando o teste GLM, para cada variável valores expressos em média ± desvio 
padrão e intervalo de confiança de 95%. Além do valor de p, também foram incluídos os valores 
de tamanho de efeito (Eta Square) e poder observado. 
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Tabela 7. A tabela representa os dados descritivos da morfocinética embrionária pós-
compactação, nos três grupos de estudo. Os grupos foram comparados utilizando o teste GLM, 
para cada variável valores expressos em média ± desvio padrão e intervalo de confiança de 95%. 
Além do valor de p, também foram incluídos os valores de tamanho de efeito (Eta Square) e 
poder observado. 
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Tabela 8. A tabela representa os dados descritivos da variável tHB, nos três grupos de estudo. 
Os grupos foram comparados utilizando o teste GLM, para cada variável valores expressos em 
média ± desvio padrão e intervalo de confiança 95% . Além do valor de p, também foram 
incluídos os valores de tamanho de efeito (Eta Square) e poder observado. 
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5.2.3 Classificação morfológica dos blastocistos em D5 
 

Foram utilizados 161 blastocistos nesta análise, sendo 53 do Tratamento 1, 53 

do Tratamento 2 e 55 do grupo Controle. De forma semelhante ao Experimento I, 

utilizando a classificação morfológica de SART (figura 20), o Tratamento 1 apresentou 

uma porcentagem de blastocistos classificados como ruins (49,1%) significativamente 

superior (p=0,0001) quando comparado ao Tratamento 2 (18,9%) e grupo Controle 

(5,5%). O grupo T2 apresentou uma porcentagem de blastocistos classificados como 

bons (26,4%) significativamente superior ao grupo T1 e (1,9%) e grupo C (14,5%). Já 

o grupo Controle, destacou-se por apresentar uma porcentagem significativamente 

superior (p=0,0001) de blastocistos classificados como regulares (80%), quando 

comparado aos grupos Tratamento 1 (49,1%) e Tratamento 2 (54,7%).  

 

 
Figura 20. Gráfico do tipo stack plot mostrando a porcentagem de blastocistos classificados 
morfologicamente como ruins, regulares ou bons, nos 3 grupos de estudo do Experimento II. 
Os grupos foram comparados utilizando teste Qui-Quadrado, taxas expressas em porcentagem. 
***p<0,001. 
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 A variável Índice de Qualidade (IQ), neste segundo experimento, também se 

comportou de forma semelhante ao reportado no Experimento I. Esta análise revelou 

que o Tratamento 1 apresentou uma média de IQ significativamente inferior 

(12,4+8,86) aos grupos Tratamento 2 (24,9+13,77) e Controle (20,9+11,04) com p = 

0,0001, como descrito na tabela 9. 

 
Tabela 9. Dados descritivos do IQ pertencente a classificação morfológica dos blastocistos no 
Experimento II. Os grupos foram comparados utilizando teste GLM. Além de média ± desvio 
padrão, intervalo de confiança de 95% e valor de p, também foram incluídos os valores de 
tamanho de efeito (Eta Square) e poder observado. 
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5.2.4 Expressão relativa dos genes Igf2, Bax, Bcl2 e Apaf1 nos 
blastocistos 
 
 Para a análise de expressão gênica nos blastocistos resultantes do cultivo in 

vitro, foram utilizadas 83 amostras, sendo que cada amostra era composta por apenas 

um blastocisto. Das 83 amostras, 24 pertenciam ao grupo T1, 30 ao grupo T2 e 29 do 

grupo C. O gene Bcl2 foi indetectável para todas as amostras. Com relação aos genes 

Igf2 e Bax não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos, com p = 0,125 e p = 0,608, respectivamente. Já a análise de expressão 

diferencial do gene Apaf1 mostrou que o mesmo é significativamente mais abundante 

(p = 0,003) nos blastocistos do grupo T1 (ΔCt 7,1 ± 0,16), quando comparado ao grupo 

T2 (ΔCt 7,9 ± 0,16), com um fold change de 1,67. Vale ressaltar que o ΔCt é 

inversamente proporcional a uma maior expressão gênica e que, portanto, quanto 

menor ΔCt do gene estudado, maior a sua expressão na amostra. Ao utilizar a variável 

1/ΔCt esta relação torna-se diretamente proporcional (figura 21). Apesar da diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos T1 e T2, não houve diferença entre os 

tratamentos e o grupo controle. 

 

 

Figura 21. Gráficos de barras representando as médias e desvio padrão de 1/ΔCt de cada gene 
analisado em cada grupo de estudo. Diferença estatística entre os grupos marcada com 
asteriscos (**p<0,01). 
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5.2.5 Metabolômica do meio de cultura 
 

 Para a análise metabolômica do meio de cultura foram utilizadas 81 gotas nas 

quais os embriões foram cultivados in vitro, sendo 24 do Tratamento 1, 29 do 

Tratamento 2 e 28 do grupo Controle. Para a normalização com os controles 

negativos, foram utilizadas 9 gotas de “meio branco”, 3 para cada grupo de estudo. 

 A análise discriminante dos quadrados mínimos (PLS-Da) foi utilizada para 

separar os metabólitos de acordo com os grupos de estudo. De forma semelhante ao 

que foi reportado no Experimento I, o PLS-Da do Experimento II, demonstrou-se que 

grupo T1 distinguia-se claramente dos grupos T2 e C (figura 22). 

 

 
Figura 22. Gráfico da análise discriminante dos quadrados mínimos da metabolômica de meio 
de cultura no Experimento II. 
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 Os metabólitos que mais contribuíram para o modelo de regressão 

estabelecido pelo PLS-Da, chamados de Variables Importance in Projection (VIPs), 

em cada grupo de estudo, foram representados na figura 23. 

 

 
Figura 23. Gráfico de contribuição dos metabólitos para o modelo de regressão estabelecido 
pelo PLS-Da, no Experimento II. Valores positivos indicam correlação positiva dos metabólitos 
com os grupos, enquanto valores negativos indicam correlação negativa. 
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 Para validação do modelo de PLS-Da, foram feitas as curvas Receiver 

Operating Characteristic (ROC) na comparação 2x2 (figura 24). A curva ROC da 

comparação T1 x C (figura 23A) demonstrou uma AUC de 96% com valor de p = 

1,539e-09, na comparação T2 x C (figura 23B) uma AUC de 90% com valor de p = 

4,814e-08 e na comparação T1 x T2 (figura 23C) uma AUC de 88% com valor de p = 

6,112e-07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Curvas Receiver Operating Characteristic (ROC) mostrando a sensibilidade e 
especificidade alcançadas no modelo de PLS-Da do Experimento II na comparação 2x2. A. 
Comparação T1 x C. B. Comparação T2 x C. C. Comparação T1 x T2. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 Considerando os achados nesse estudo, de forma geral, foi reportado um efeito 

negativo da variação de temperatura de 37ºC durante o dia e 35,5ºC durante a noite 

(T1) nos embriões murinos cultivados in vitro até o estágio de blastocisto. O efeito 

negativo do grupo T1, foi reportado tanto nas análises mais simples de morfologia e 

cinética de clivagem, quanto a nível molecular com o teste de detecção de apoptose 

(teste TUNEL) e análise da expressão do gene Apaf1 em blastocistos. Além disso, 

este efeito foi evidenciado no secretoma embrionário do cultivo em grupo e individual. 

Em contrapartida, os embriões murinos cultivados in vitro a 38,5ºC durante o dia e a 

37ºC durante a noite (T2) apresentaram resultados muito semelhantes ao grupo 

controle não demonstrando, portanto, efeitos danosos para o desenvolvimento 

embrionário. 

 

6.1 Taxa de blastocisto 
 
 No Experimento I, ao utilizar cada embrião individual como unidade amostral, 

apesar da diferença estatística significativa entre os grupos, observou-se uma taxa de 

blastocisto relativamente baixa, com valor máximo abaixo de 70%. Esta baixa taxa de 

blastocisto pode ser explicada, em parte, pelo fenômeno “2-cell block”. Este fenômeno 

é descrito como uma parada na fase de G2 do segundo ciclo celular de embriões 

cultivados in vitro, sendo recorrente em embriões murinos de linhagens inbred e 

outbred (77-79). A incidência do “2-cell block” foi observada em todas as repetições 

do Experimento I e em todos os grupos de estudo, atingindo de 20 a 30% do número 

total de zigotos. Diversas causas podem ser associadas ao fenômeno “2-cell block”, 

dentre elas, a composição do meio de cultura e fatores genéticos maternos e/ou 

paternos (77, 80). Considerando-se que o meio de cultura em ambos os estudos era 

do tipo global e destinado a embriões humanos sendo, portanto, totalmente 

suplementado, acredita-se que a causa do fenômeno “2-cell block” no Experimento I, 

seja intrínseca dos animais e sua respectiva linhagem.  

 No Experimento II, foi observada uma alta taxa de blastocisto, com êxito de até 

100%. Esta alta taxa de blastocisto, pode em parte ser explicada pela resistência dos 

embriões híbridos utilizados. Foi demonstrado que embriões murinos advindos de 
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linhagens híbridas F1 se desenvolvem melhor in vitro quando comparados a linhagens 

puras inbred ou outbred (81). As linhagens híbridas são também conhecidas por 

serem mais resistentes a contaminantes no meio de cultura quando comparadas as 

linhagens puras, vencendo a barreira do “2-cell block” (82, 83). 

 A utilização de dois tipos de linhagens de camundongos com características 

contrastantes de desenvolvimento embrionário in vitro trouxe importantes insights 

sobre o efeito da variação da temperatura no desenvolvimento embrionário murino. 

Com o Experimento I, observou-se que a variação da temperatura é capaz de 

aumentar a taxa de blastocisto quando os embriões são expostos a 38,5ºC durante o 

dia e 37ºC durante a noite (T2). Apesar da incidência do fenômeno “2-cell block”, 

quanto mais sensíveis os embriões murinos forem, mais estes se aproximam dos 

embriões humanos. Por outro lado, o Experimento II mostrou que mesmo em uma 

linhagem de camundongos “resistente”, na qual não houve efeito na taxa de 

blastocisto, foram observados efeitos da variação de temperatura na morfocinética 

embrionária, na classificação morfológica dos blastocistos, na expressão relativa do 

gene Apaf1 em blastocistos e na metabolômica do meio de cultura individual. 

 

6.2 Morfocinética embrionária 
 
 A utilização da tecnologia de time-lapse permite detectar potenciais 

anormalidades e alterações dinâmicas do desenvolvimento embrionário in vitro desde 

as primeiras clivagens até a eclosão do blastocisto. A avaliação da morfocinética 

embrionária foi descrita como um bom método para o controle de qualidade do cultivo 

in vitro de embriões, e como um válido marcador de estresse (84). Embora a utilização 

da tecnologia de time-lapse seja um tópico de discussão na comunidade científica (85-

88), a seleção embrionária por meio da morfocinética já foi associada a uma melhora 

da gravidez em curso e uma diminuição de sua perda precoce (18). 

 Com relação ao desenvolvimento embrionário pré-compactação, foram 

encontradas diferenças significativas entre os grupos nos parâmetros t2, t3, t4, 

duração do segundo ciclo celular (ECC2), t5 e t8. Nos parâmetros pós-compactação, 

foram encontradas diferenças para tSB, tB e tHB. Para todos os parâmetros com 

resultados estatísticos significativos entre os grupos, um mesmo padrão de 

desenvolvimento foi observado: os embriões pertencentes ao grupo T1 (35,5/37ºC) 
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demoraram um maior período de tempo para evoluir e atingir os diferentes estágios 

de desenvolvimento quando comparados aos 2 outros grupos de estudo. Estes 

embriões foram então classificados como de clivagem “lenta”, enquanto que os 

embriões pertencentes aos grupos T2 (38,5/37ºC) e C (37ºC), foram classificados 

como embriões de clivagem “normal”.  

 Durante o desenvolvimento embrionário inicial, o zigoto passa por uma série de 

eventos que culminam na divisão celular, um processo denominado ciclo celular. A 

duração de cada ciclo celular está relacionada com o tempo necessário para que haja 

uma clivagem citoplasmática (89). Dessa forma, um ciclo celular estendido pode 

ocorrer devido ao rearranjo celular e/ou reparo do DNA antes da clivagem dos 

blastômeros (89, 90). Uma correlação entre os parâmetros morfocinéticos pré-

compactação e a predição do blastocisto foi estabelecida em diversos estudos com 

humanos e camundongos (16, 66, 91-94). Estes estudos corroboram com os 

resultados do Experimento II, já que os parâmetros t3, ECC2, t4 e t5 foram ranqueados 

como as variáveis de maior importância para o modelo estatístico utilizado (GLM), de 

acordo com seu tamanho de efeito: 0,44, 0,43, 0,42 e 0,36, respectivamente (tabelas 

5 e 6).  

 No estudo de Meseguer e colaboradores (2011) (17) com embriões humanos, 

os autores propuseram intervalos de tempo dentro dos parâmetros t2, t3 e t5 que se 

relacionavam com um efeito positivo na taxa de implantação. Estes intervalos foram 

então utilizados por Lee e colaboradores (2015) (95) em um estudo com embriões de 

camundongo. Os autores determinaram uma associação entre t5 e o tempo de 

cavitação com o número total de células dos blastocistos, sendo que os embriões com 

tempo de clivagem mais rápido, eram também os que apresentavam um maior número 

total de células nos blastocistos (95). No presente estudo, embora a morfocinética 

embrionária (Experimento II) e a contagem de células totais nos blastocistos 

(Experimento I) tenham sido realizadas em diferentes experimentos, os embriões com 

clivagem “normal” do Experimento II pertencem aos mesmos grupos de estudo (T2 e 

C) dos embriões com maior número total de células nos blastocistos do Experimento 

I. 

 Além disso, estudos demonstraram que fatores externos que afetam 

diretamente as condições de cultivo in vitro, como a tensão de oxigênio (96, 97) e a 

composição do meio cultura (98), alteram os parâmetros morfocinéticos embrionários, 

reforçando a hipótese de que assim como a tensão gasosa, a temperatura também 
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pode alterar o tempo de clivagem embrionário como reportado por Walters et al. 2020 

(99). 

 

6.3 A classificação morfológica dos blastocistos 
 
 Mesmo com o advento das técnicas não-invasivas para analisar a viabilidade 

embrionária, como a metabolômica ou proteômica do meio de cultura, a análise de 

microRNAs específicos, ou a morfocinética por meio da tecnologia de time-lapse, a 

classificação morfológica dos embriões continua sendo o método mais utilizado 

mundialmente para a seleção embrionária em clínicas de FIV. Esta prática baseia-se 

em uma correlação bem estabelecida entre a qualidade do blastocisto e o sucesso 

implantacional, resultando em gravidez (100-105). A classificação morfológica dos 

blastocistos baseia-se em 3 atributos principais: a blastocele, a massa celular interna 

e a trofectoderme. A classificação proposta por Gardner et al. (2000) e Schoolcraft et 

al. (1999) para avaliar blastocistos humanos se mostrou eficaz em diversos estudos 

(102, 104, 106, 107). Nos últimos 20 anos, essa metodologia nunca antes contestada, 

se tornou uma análise rotineira na vida de muitos embriologistas em todo o mundo.  

 Embora a classificação morfológica de Gardner et al. (2000) seja um sistema 

desenvolvido para blastocistos humanos, no presente estudo utilizou-se da mesma 

metodologia, já que os embriões murinos se assemelham muito aos embriões 

humanos, sendo o tamanho celular a principal diferença morfológica entre estas 2 

espécies. Além disso, vale ressaltar que a utilização de embriões murinos é uma 

ferramenta essencial no controle de qualidade do laboratório de FIV, representando 

um dos pilares para a pesquisa e desenvolvimento das tecnologias de reprodução 

assistida (108-112). 

 Foi demonstrado tanto no Experimento I, quanto no Experimento II, que os 

blastocistos cultivados a 37ºC durante o dia e 35,5ºC durante a noite são 

morfologicamente inferiores quando comparados aos outros 2 grupos de estudo. 

Sabe-se que uma pequena alteração nos fatores físicos e/ou químicos pode levar a 

um efeito negativo na viabilidade dos embriões, resultando em uma falha de 

implantação (19). No estudo de Minasi et al. (2016), os autores reportaram uma 

correlação entre a probabilidade de euploidia, notas superiores na classificação 

morfológica do blastocisto e um “rápido” ritmo de clivagem ao considerar os 
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parâmetros morfocinéticos. Este estudo corrobora, em parte, com os resultados 

encontrados no Experimento II, já que os grupos de estudo contendo os blastocistos 

morfologicamente superiores (T2 e C), eram também os embriões com ritmo mais 

rápido de clivagem. 

 Embora muito utilizada como método de avaliação da qualidade embrionária, a 

classificação morfológica apresenta desvantagens como o viés relacionado a 

subjetividade do operador e uma fraca correlação reportada entre a morfologia e a 

ploidia do embrião (7, 113). Dessa forma, fica clara a importância da avaliação da 

qualidade embrionária por meio de outras metodologias. No Experimento I, por 

exemplo, ao avaliar a variável IQ da classificação morfológica e o teste TUNEL em um 

mesmo modelo estatístico, aquelas pertencentes ao teste TUNEL foram ranqueadas 

como mais importantes de acordo com seu tamanho de efeito (Anexo II). Seguindo o 

mesmo raciocínio, no Experimento II, as variáveis morfocinéticas também 

apresentaram um maior tamanho de efeito, quando misturadas as variáveis da 

classificação morfológica (tabelas 5 e 9). 

 

6.4 Teste TUNEL e análise da expressão gênica relativa em blastocistos 
 

 O desenvolvimento embrionário de diversas espécies de mamíferos é um 

processo marcado pela alta proliferação e diferenciação celular, acompanhada de 

apoptose. A morte celular programada, ou apoptose, é um mecanismo de correção 

responsável por eliminar células anormais, garantindo um desenvolvimento saudável 

para o concepto (129). À medida que o embrião se desenvolve, há maior taxa de 

apoptose, sendo mais células eliminadas. A ação da apoptose é mais evidente no 

estágio pós-compactação do desenvolvimento embrionário pré-implantacional, com o 

início da blastulação (114). Especificamente, quando a massa celular interna é então 

separada do trofoblasto, um processo que envolve a eliminação das células que antes 

garantiam a união desses diferentes tipos celulares (114-117). Uma vez isolados, a 

massa celular interna e a trofectoderme também serão afetadas pela apoptose (118). 

Embora este seja o processo natural de desenvolvimento, em condições subótimas, 

a apoptose pode se mostrar aumentada, resultando em alta fragmentação de DNA e 

retardamento do desenvolvimento embrionário (119). 
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 O teste TUNEL é capaz de detectar a fragmentação de DNA no núcleo celular, 

sendo amplamente utilizado na pesquisa para avaliação da integridade do DNA em 

células e tecidos (120), além de ser considerado um método confiável para a análise 

da viabilidade de blastocistos (121). Esta técnica também foi utilizada em uma série 

de estudos que visavam avaliar a qualidade embrionária em diferentes estágios de 

desenvolvimento, desde o oócito até o blastocisto, em camundongos (122, 123), em 

embriões bovinos (124), suínos (125) e até mesmo, humanos (126). No estudo de 

Ebner et al. (2003) com embriões humanos, os autores demonstraram que a alta taxa 

de fragmentação de DNA nos blastômeros afeta negativamente as taxas de 

implantação e gravidez (127). O Experimento I mostrou que os embriões cultivados a 

37ºC durante o dia e 35,5ºC durante a noite apresentaram uma maior porcentagem 

de fragmentação de DNA, quando comparados aos outros 2 grupos de estudo. 

 Embora o estresse térmico por aquecimento seja um tópico bem elucidado na 

literatura, especialmente em estudos bovinos (42-44), os efeitos de temperaturas 

abaixo de 36ºC no desenvolvimento embrionário in vitro foram menos explorados. Os 

estudos com baixa temperatura enfocaram principalmente nos efeitos negativos 

causados na estabilidade do fuso meiótico (128, 129). Em um estudo mais recente, 

Danadova e colaboradores (2017) reportaram que a exposição de oócitos murinos a 

35ºC, aumentou a incidência de defeitos de segregação cromossômica, levando a 

aneuploidia (130). Independentemente do tipo de análise molecular utilizada para se 

avaliar o efeito de temperaturas mais baixas que 37ºC nos oócitos e/ou embriões, o 

Experimento I consolida os efeitos previamente reportados na literatura, já que o grupo 

de estudo T1 (37/35,5ºC) também afetou negativamente o desenvolvimento 

embrionário murino, durante o cultivo in vitro. 

 Em contraste, os embriões cultivados a 38,5ºC durante o dia e 37ºC (T2) não 

apresentaram efeito negativo na taxa de apoptose e consequente porcentagem de 

fragmentação de DNA nos blastocistos. Curiosamente, a maior parte dos estudos com 

temperaturas superiores a 37ºC, demonstraram um aumento na taxa de apoptose 

após a exposição a 39ºC em embriões suínos e bovinos (131, 132). Vale ressaltar, 

que a temperatura de 38,5ºC não foi reportada como uma temperatura de estresse 

térmico no desenvolvimento de embriões bovinos ou murinos, sendo esse um dos 

motivos para a utilização desta temperatura no presente estudo. A variação de uma 

temperatura de estresse térmico com a temperatura base de cultivo embrionário 

(37ºC) também nunca foi descrita. A extensa literatura sobre o heat stress ou heat 
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shock em oócitos e/ou embriões de modelos animais reportou, principalmente, a 

utilização de temperaturas que variavam de 39 a 42ºC (132-134). Além disso, sabe-

se que o heat shock tem efeitos mais graves nos estágios iniciais do desenvolvimento 

embrionário, podendo resultar em embriões menores com baixa taxa de blastocisto 

(135). Já em estágios mais tardios, como a mórula e o blastocisto, os embriões 

mostram uma maior tolerância ao heat stress, em parte porque há um aumento nos 

níveis de antioxidantes a nível celular e também devido a síntese da proteína 

antiapoptótica HSP70, já que nestes estágios os embriões possuem uma acentuada 

capacidade de transcrição (134, 135).  

 Durante o desenvolvimento embrionário, acredita-se que a eliminação de 

células anormais esteja associada a expressão de um padrão específico de genes 

apoptóticos (118). Estes genes podem ser ativados ou inibidos em resposta a fatores 

internos e/ou externos (21). Dentre os fatores internos, estão incluídos a maquinaria 

celular do próprio embrião e a apoptose. Já com relação aos fatores externos foram 

descritos aqueles que influenciam diretamente o meio de cultura, como a temperatura, 

a tensão gasosa no interior da incubadora, o pH e a osmolaridade (20). Juntos, tanto 

os fatores internos, como os externos, podem alterar o fenótipo dos embriões 

cultivados in vitro (20).  

 No Experimento II, demonstrou-se que a expressão relativa do gene Apaf1 era 

significativamente mais abundante nos blastocistos do grupo T1 (37/35,5ºC) em 

comparação aos do grupo T2 (38,5/37ºC). O gene Apaf1 é codificador de proteínas e 

exerce um importante papel na cascata da apoptose (136). Sua expressão gênica está 

particularmente envolvida na formação do apoptossoma, uma molécula em forma de 

anel, responsável pela ativação das caspases, as proteases efetoras na fragmentação 

do DNA (137). A expressão de genes apoptóticos durante o desenvolvimento 

embrionário pré-implantacional sugere alterações nucleares como a multinucleação, 

além de dimorfismos no citoplasma e nas demais organelas (138). Os resultados 

sobre a expressão gênica de Apaf1 (Experimento II) corroboram parcialmente com os 

dados do teste TUNEL do Experimento I, já que os embriões pertencentes ao mesmo 

grupo (T1) apresentaram maior taxa de apoptose e, como esperado, uma maior 

expressão do gene Apaf1. Além disso, no estudo de Honarpour et al. (2000), os 

autores demonstraram que camundongos knockout para o gene Apaf1 apresentam 

espermatogênese comprometida, resultando em completa ausência de 

espermatozoides e consequente infertilidade (75).  
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 Embora os resultados da expressão relativa do gene Apaf1 sejam condizentes 

com a expectativa gerada a partir do Experimento I, com o Experimento II pode-se 

afirmar apenas que o grupo T1 possui uma maior expressão gênica apoptótica quando 

comparada ao grupo T2. Um efeito negativo da variação da temperatura na expressão 

de genes apoptóticos só seria evidente se houvesse uma diferença estatisticamente 

significativa entre os tratamentos e o grupo controle. Talvez essa comparação entre 

tratamentos e grupo controle teria sido mais eficaz com a análise de um maior número 

de genes, já que estudos com camundongos knockout relataram que diversos outros 

genes são ativados para que a apoptose ocorra, sendo que a morte celular 

programada pode ocorrer de forma Apaf1-independente (139). 

 

6.5 Metabolômica do meio de cultura 
 

 A metabolômica de meio de cultura do tipo targeted neste estudo, destacou a 

importância dos aminoácidos no metabolismo embrionário murino. Os aminoácidos 

são precursores de proteínas e além de serem utilizados como fonte de energia no 

metabolismo embrionário de mamíferos (45, 140, 141), também estão envolvidos no 

controle do metabolismo de carboidratos (142, 143), nas sinalizações intracelulares 

(144) e no tamponamento do ambiente intracelular (145), como descrito na revisão 

Gardner e Harvey (2015) (46). Os autores descreveram ainda, outros papeis exercidos 

pelos aminoácidos no desenvolvimento embrionário, como antioxidantes 

intracelulares (146), osmólitos (147) e/ou quelantes (148).  

 O consumo de aminoácidos durante o desenvolvimento embrionário também já 

foi associado a viabilidade dos embriões, principalmente em estudos humanos (149, 

150). Nestes estudos, os autores demonstraram que os principais aminoácidos 

consumidos pelos embriões são a arginina, serina, metionina, valina e leucina (46). 

Já os embriões murinos consomem principalmente aspartato (140, 141), sobretudo 

durante o estágio de blastocisto, no qual a via malato-aspartato é atuante como via 

alternativa para a produção de ATP (143). Durante o estágio de blastocisto, os 

aminoácidos também auxiliam a diferenciação celular para a formação da massa 

celular interna e trofectoderme (151, 152). 

 Com intuito de mimetizar o ambiente fisiológico do trato reprodutor feminino, os 

meios de cultura contêm um conjunto padrão de aminoácidos (153, 154), descritos no 



 72 

Anexo III. Esses 20 aminoácidos foram descritos no trato reprodutivo, principalmente 

nas tubas uterinas, de uma gama de espécies de mamíferos, incluindo camundongos 

(155) coelhos (156, 157), porcos (157, 158), vacas (159-161) e até mesmo humanos 

(162). No estudo de Lane e Gardner (1998), os autores demonstraram que a presença 

destes 20 aminoácidos no meio de cultura podia reduzir os efeitos do estresse do 

cultivo in vitro no desenvolvimento embrionário murino (142). A maior parte destes 

aminoácidos apresentam funções bem elucidadas na literatura, os aminoácidos 

glicina, glutamina e alanina, por exemplo, são importantes osmólitos durante o 

desenvolvimento embrionário inicial in vitro, sendo responsáveis por regular o pH 

intracelular (147, 155, 163, 164). Os constituintes do meio de cultura utilizado neste 

estudo estão descritos no Anexo IV. 

 Com relação aos metabólitos preditores para formação de blastocisto no 

Experimento I, mostraram-se relevantes a prolina e a leucina. A prolina é um 

importante aminoácido no ambiente intracelular, já que modula a sinalização das vias 

com o controle do fluxo de metabólitos (165, 166). Este aminoácido tem destaque na 

literatura, já que foi demonstrado que o mesmo pode regular a diferenciação celular 

de células-tronco em camundongos (165). De forma semelhante ao reportado com 

relação as células-tronco, nos embriões foi proposto que a prolina participa da 

diferenciação celular e do metabolismo energético, através do ciclo deste aminoácido 

dentro das mitocôndrias, com possíveis consequências epigenéticas para o concepto 

(167).  

 A leucina, por sua vez, é um aminoácido atuante no metabolismo dos 

blastocistos de camundongos, chegando a influenciar a diferenciação do trofoblasto e 

consequente implantação (152, 168, 169). Um de seus principais papéis é a ativação 

da via target of rapamycin (TOR) (168). A via TOR é responsável pelo crescimento 

celular com ciclos celulares progressivos, ao integrar sinais advindos de nutrientes, 

como fontes de energia e aminoácidos, além de fatores de crescimento (170).  

 Baseado nas funções intracelulares da prolina e da leucina, faz sentido que a 

formação de blastocisto tenha sido correlacionada a estes aminoácidos, 

principalmente nos grupos T2 e C, nos quais houve um maior crescimento celular, 

evidenciado com teste TUNEL do Experimento I. 

 O conjunto de metabólitos característicos dos grupos de estudo estão descritos 

no quadro 10. Ainda que as análises diferissem nos 2 experimentos, principalmente 

com relação ao número de embriões por gota, alguns aminoácidos se mostraram 
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consistentes num mesmo grupo de estudo. Este é o caso da lisina no grupo T1, do 

ácido glutâmico, ornitina e histidina no grupo T2 e, da metionina e citrulina no grupo 

C. 
 
Quadro 10. Metabólitos característicos de cada grupo de estudo, sendo que os mais abundantes 
são os primeiros listados e os em negrito representam os metabólitos presentes tanto na análise 
pool (Experimento I), quanto na análise single (Experimento II). 

 

 
 

 O estresse durante o desenvolvimento embrionário in vitro, como as alterações 

na temperatura da incubadora ou pH do meio de cultura, leva a um desbalanço 

metabólico que pode resultar na perda de viabilidade e possíveis efeitos negativos no 

feto (141, 171). O efeito negativo do grupo T1 (baixa temperatura), assim como nas 

outras diversas análises deste estudo, também foi evidenciado na análise 

metabôlomica do meio de cultura, principalmente no Experimento I. Já que somente 

o grupo T1 foi caracterizado pela presença de altas concentrações de cloreto de 

amônia. A presença de amônia no meio de cultura, em geral, reflete o catabolismo de 

aminoácidos (46). 

 No entanto, a amônia em altas concentrações pode alterar o padrão de 

utilização de aminoácidos nas vias metabólicas, resultando na produção proeminente 

de glutamina (46, 47). Sob condições fisiológicas, acredita-se que o blastocisto de 

diversas espécies de mamíferos seja capaz de produzir glutamina a fim de eliminar a 

amônia presente no ambiente intracelular, por meio da transaminação de aminoácidos 

(46). Esse “mecanismo de defesa” dos blastocistos contra a amônia, também parece 
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estar presente quando o embrião é exposto a um estresse pontual. No entanto, 

quando há muitas fontes de estresse, o embrião não consegue regular a concentração 

de amônia, levando a uma alteração metabólica drástica e consequente perda de 

viabilidade embrionária (46). 

 Além da amônia, foram detectados no meio de cultura do grupo T1 aspartato, 

arginina e lisina. O aspartato, além de participar da produção de energia através da 

via metabólica malato-aspartato, é um importante precursor de outros aminoácidos 

pertencentes a uma mesma família como a lisina, metionina, treonina e isoleucina (8). 

O aspartato é um metabólito que participa do processo desintoxicação de amônia, no 

ciclo da uréia, assim como arginina (8). No estudo de Krisher et al. (2015), os autores 

demonstraram empiricamente que embriões humanos iniciais, que consumiam lisina, 

estavam associados a formação de blastocistos de baixa qualidade. 

 Em contrapartida ao grupo T1, os grupos T2 e C foram caracterizados, de forma 

geral, por metabólitos representativos de um metabolismo embrionário normal, além 

de compartilharem alguns aminoácidos, como a glicina, prolina, triptofano e isoleucina 

 Com relação aos aminoácidos característicos do grupo T2 (alta temperatura), 

a histidina destaca-se por seu papel como um fator de sinalização parácrina em 

embriões de porcos (172, 173) e humanos (174). Também já foi descrito um possível 

papel da histidina, quando convertida a histamina, na comunicação entre o blastocisto 

expandido e o útero materno influenciando, portanto, a implantação (175). No estudo 

de Zhao et al. (2000) (176), os autores demonstraram em camundongos, que as 

células epiteliais uterinas são capazes de produzir histamina, com um pico de sua 

produção durante a janela de implantação. Os mesmos autores demonstraram ainda, 

que os blastocistos expressam receptores para histamina, evidenciando esta 

sinalização entre concepto e mãe. 

 Já a glutamina, quando convertida a glutamato e consequente a-cetoglutarato, 

participa da produção de ATP pelas células embrionárias por meio do ciclo do ácido 

tricarboxílico (177). A oxidação da glutamina no metabolismo embrionário foi 

demonstrada tanto em camundongos, quanto estudos bovinos (178). Este 

aminoácido, é comumente incluído nos meios de cultivo embrionário (154, 177), já 

que se trata de uma molécula metabolicamente versátil, participando do metabolismo 

da glicose (179) e atuando como antioxidante (180) e como osmólito orgânico (181). 

 O papel do aminoácido ornitina no metabolismo embrionário está diretamente 

relacionado a função das poliaminas. As poliaminas são moléculas orgânicas 
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compostas por mais de um grupo amina, que estão presentes tanto em células 

eucariotas quanto procariotas, podendo ser sintetizadas a partir dos aminoácidos 

arginina, ornitina e prolina (182). Estas moléculas orgânicas exercem diversas funções 

intracelulares como crescimento e proliferação celular, transdução de sinais, ativação 

transcricional e translacional, alteração da estabilidade de membranas e ativação de 

canais iônicos (183). Especificamente na reprodução, as poliaminas atuam durante o 

desenvolvimento embrionário, implantação, na diapausa embrionária de alguns 

animais, no desenvolvimento da placenta, angiogênese e desenvolvimento fetal (183). 

Nos mamíferos são produzidas as poliaminas putrescina, espermidina e espermina 

(184), sendo a putrescina diretamente produzida a partir de ornitina, por meio da ação 

da ornitina descarboxilase (ODC) (182). No estudo de Pendeville et al. (2001) (185), 

os autores demonstraram que o gene da ornitina descarboxilase era essencial para o 

desenvolvimento embrionário inicial de camundongos, sendo que embriões sem esta 

enzima se desenvolvem até o estágio de blastocisto e chegam a implantar, mas 

morrem antes do início da gastrulação.  

 Com relação ao conjunto de metabólitos característicos do grupo controle, 

iniciando pela metionina, este é um aminoácido envolvido na regulação metabólica e 

síntese de nucleotídeos, atuando principalmente na metilação de DNA, juntamente 

com a vitamina B12 e o folato (186, 187). Além disso, a metionina, assim como a 

cisteína, age como um antioxidante intracelular, sendo rapidamente oxidada a 

sulfóxido de metionina a partir de diversas espécies ativas (188). O papel oxidativo ou 

redutor da metionina pode influenciar a regulação pós-translacional de proteínas e 

suas respectivas funções (189). 

 A citrulina, por sua vez, é um aminoácido associado a formação de óxido nítrico, 

um importante sinalizador intracelular (154). A partir da arginina, a citrulina é produzida 

juntamente com o óxido nítrico, por meio da ação da óxido nítrico sintase (190). Já foi 

demonstrado o papel do óxido nítrico na reprodução, participando da sinalização de 

processos como a implantação, a gravidez e o parto (191-193). Em camundongos e 

humanos, o óxido nítrico também parece influenciar o desenvolvimento embrionário 

inicial, uma observação baseada no alto consumo de arginina pelos embriões (140, 

149). A conversão de um resíduo de arginina presente em uma proteína no 

aminoácido citrulina, processo conhecido como citrullination, ainda foi associada a 

regulação da pluripotência e compactação de cromatina em embriões murinos (194). 
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 Por fim, a presença de piruvato e lactato no meio de cultura dos embriões 

pertencentes ao grupo controle é característico do metabolismo de blastocistos, um 

estágio de desenvolvimento marcado por um grande consumo de O2 e glicólise 

aeróbica, decorrentes da formação da blastocele e da diferenciação celular (46). A 

presença desses metabólitos é comumente associada a uma boa viabilidade dos 

embriões (46, 195), algo esperado para o grupo controle, que dentre os 3 grupos de 

estudo foi o único caracterizado por estes metabólitos. 

 Segundo Leese (2012) (196), o perfil de aminoácidos é o marcador metabólico 

mais correlacionado a viabilidade embrionária. Este mesmo autor, havia proposto 10 

anos antes a quiet embryo hypothesis (197), hipótese esta que propõe que embriões 

metabolicamente mais ativos são aqueles de menor viabilidade, enquanto embriões 

pouco ativos ou “quiet” são os de maior viabilidade. Esta hipótese baseia-se na 

observação de que quanto mais estressado o embrião estiver, maior o consumo e/ou 

produção de metabólitos, com ativação de vias metabólicas alternativas (197-199). No 

Experimento II, no qual foi realizada a metabolômica do meio de cultura de embriões 

cultivados individualmente, pode-se dizer que os resultados corroboram com a quiet 

embryo hypothesis, já que o grupo controle foi caraterizado pelo turnover de um 

número menor de aminoácidos (figura 23). Já os grupos T1 e T2, foram caracterizados 

por um turnover de um maior grupo de metabólitos, o que leva a reflexão de que a 

variação da temperatura, com temperaturas mais baixas ou mais altas do que 37ºC, 

altera a bioquímica do desenvolvimento embrionário murino in vitro.   

 O estudo de Sturmey et al. (2009) (200) revelou que o perfil de aminoácidos 

em embriões suínos e bovinos relacionava-se com a porcentagem de fragmentação 

de DNA nos blastocistos. Além disso, os resultados descritos neste mesmo estudo 

fortaleciam a quiet embryo hypothesis, já que embriões com o menor turnover de 

aminoácidos resultavam em blastocistos com uma menor fragmentação de DNA 

(200). De forma semelhante, foi reportado em outro estudo, que embriões bovinos 

com um metabolismo ativo, e que não atingiam o estágio de blastocisto, eram reflexo 

da ativação de diversas vias de apoptose e um aumento do metabolismo oxidativo 

(198). Os resultados do Experimento II corroboram em parte com os estudos citados, 

uma vez que os embriões cultivados a 37ºC durante o dia e 35,5ºC durante a noite, 

não só apresentaram um conjunto de metabólitos indicadores de estresse, mas 

também expressavam diferencialmente o gene Apaf1, pertencente a cascata gênica 

da apoptose.  



 77 

 No Experimento I, o grupo controle se mostrou metabolicamente ativo, 

contrastando, portanto, com a hipótese proposta por Leese (2002). Contudo, o cultivo 

de um grupo de embriões em uma mesma gota pode ser responsável por esta 

alteração, já que uma maior densidade de embriões no mesmo microambiente pode 

causar uma competição pelos substratos ali existentes, com possíveis alterações 

metabólicas. Também era esperado que uma maior concentração de metabólitos 

fosse encontrada no meio contendo mais de um embrião, como reportado no estudo 

de Ieda et al. (2018). 

 Embora os resultados da metabolômica de um pool de embriões sob variação 

de temperatura sejam divergentes da quiet embryo hypothesis, as vantagens do 

cultivo de um grupo de embriões foram demonstradas em diversos estudos com 

embriões murinos (201, 202), bovinos (203, 204) e humanos (205, 206). Dentre estas 

vantagens destacam-se uma maior taxa de blastocisto (203, 204, 207), uma maior 

qualidade do blastocisto e melhoras na taxa de implantação e nascidos vivos (205). 

As vantagens do cultivo embrionário em grupo relacionam-se a uma sinalização 

autócrina e parácrina, com a secreção e troca de fatores de crescimento entre os 

embriões (208, 209). De forma semelhante ao que foi reportado com relação aos 

fatores de crescimento no cultivo embrionário em grupo, hipotezamos que no presente 

estudo os embriões tenham trocado metabólitos e/ou outras moléculas entre si, o que 

justificaria em parte, a diferença entre o grupo de metabólitos característicos de cada 

grupo de estudo, dentre os Experimentos I e II. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Há mais de 50 anos, embriões humanos (37) vêm sendo cultivados in vitro a 

37ºC. Esta conduta baseia-se na temperatura média corporal dos humanos (22) e em 

estudos realizados principalmente em camundongos, já que a mouse embryo assay 

é um dos principais sistemas desenvolvidos para o controle de qualidade de técnicas 

de reprodução humana assistida (82, 210, 211). O cultivo embrionário humano e de 

outras espécies de mamíferos a 37ºC constantes, apesar de bem-sucedido, tem 

pouco embasamento quando comparado a temperaturas detectadas in vivo, já que 

um gradiente de temperatura foi demonstrado no trato reprodutivo feminino de 

coelhos, suínos, bovinos e humanos (23-30). Ademais, sabe-se que a temperatura 

corporal de humanos e outros mamíferos oscila de acordo com o ciclo circadiano e, 

nas mulheres e fêmeas de outras espécies, também há influência do ciclo menstrual 

ou estral (31-33, 36, 212). Também foram demonstrados efeitos positivos de 

temperaturas inferiores a 37ºC, como o aumento da taxa de fertilização (38). No 

entanto, parece haver um limite tolerável pelos embriões acima e abaixo de 37ºC, 

sendo que o estresse térmico foi reportado em temperaturas acima de 39ºC (42, 43) 

e abaixo de 35ºC (40, 41). É fato que fatores físicos e químicos tem grande influência 

na produção embrionária in vitro, podendo acarretar mudanças fenotípicas e 

epigenéticas nos conceptos e nascidos vivos (19, 20, 213, 214). A melhor 

compreensão de como esses fatores, tais como a temperatura, pH, luz e concentração 

de gases influencia o desenvolvimento embrionário favorece o controle de qualidade 

e a evolução das técnicas de reprodução assistida. Assim, o desenvolvimento das 

técnicas de reprodução assistida avança, e se aproxima cada vez mais de uma 

saudável reprodução in vivo. 

 Nesse âmbito, o intuito da presente tese foi estudar os efeitos da variação da 

temperatura durante o cultivo in vitro de embriões murinos. Os tratamentos envolviam 

a temperatura padrão de 37ºC e uma temperatura mais baixa (35,5ºC) ou mais alta 

(38,5ºC), sendo estas, temperaturas não antes descritas como prejudiciais ao 

desenvolvimento embrionário humano, murino ou bovino. Para isso, esta tese foi 

dividida em 2 experimentos; o primeiro visava avaliar o efeito da variação da 

temperatura nas taxas de clivagem, mórula e blastocisto, na qualidade dos 

blastocistos, utilizando a classificação morfológica e teste de detecção de apoptose e 
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na secretômica embrionária do meio de cultura. O segundo experimento buscava 

estudar os efeitos da variação da temperatura na morfocinética embrionária, na 

qualidade morfológica dos blastocistos, na expressão relativa dos genes Bax, Bcl2, 

Apaf1 e Igf2 em blastocistos e na secretômica embrionária do meio de cultura de cada 

embrião individual. 

 Baseado nos resultados deste estudo, o grupo T1 (baixa temperatura) 

demonstrou um efeito negativo consistente em quase todas as análises. O cultivo de 

embriões murinos a 37ºC durante o dia e 35,5ºC durante a noite aumentou a taxa de 

mórulas em D4, evidenciando um retardo do crescimento destes embriões quando 

comparados aos 2 outros grupos de estudo, uma vez que ambos apresentavam um 

grande número de blastocistos já em D4. Este retardo no tempo de clivagem ficou 

claro com a análise morfocinética, que demonstrou que os embriões pertencentes ao 

grupo T1 eram mais lentos desde o estágio de 2 células até o de 8 células e também 

após a compactação, com a formação do blastocisto. A avaliação morfocinética já foi 

descrita como um bom método para detecção de estresse durante o cultivo in vitro 

(84). Ademais, os resultados do presente estudo corroboram com a literatura com 

relação ao impacto da temperatura na morfocinética embrionária (99), e também 

reforçam que fatores físicos influenciam o tempo de clivagem dos embriões, como 

demonstrado para a tensão gasosa (96, 97) (Kirkergaard, 2013) e para o tipo de meio 

de cultura (98). Este impacto causado no tempo de clivagem dos embriões pode estar 

relacionado a uma reprogramação epigenética com consequente atraso da ativação 

do genoma embrionário, pois efeitos epigenéticos já foram descritos em estudos nos 

quais se avaliava a influência de fatores externos no desenvolvimento embrionário in 

vitro (214, 215). 

 Na morfologia dos blastocistos, as baixas notas com relação a caracterização 

da blastocele, massa celular interna e trofectoderme também revelaram o efeito 

negativo do grupo T1. No entanto, a utilização da morfologia para a determinação da 

qualidade embrionária, não necessariamente reflete alterações gênicas, metabólicas 

ou quebras moleculares físicas, como a fragmentação de DNA. Um fato evidenciado, 

por exemplo, pela baixa correlação entre a morfologia e a ploidia de embriões (7, 113). 

Entretanto, no presente estudo, os resultados das análises moleculares se mostraram 

consistentes com o observado na análise morfocinética como um todo e na 

classificação morfológica dos blastocistos, já que foi detectado para o grupo baixa 

temperatura um aumento na razão do número de células apoptóticas por células 
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totais, além da expressão diferencial do gene apoptótico Apaf1. Embora a apoptose 

seja um processo natural durante o crescimento e diferenciação celular, em condições 

subótimas a morte celular programada pode ocorrer em excesso, resultando num 

aumento da fragmentação de DNA e consequente atraso no desenvolvimento 

embrionário (119).  A fragmentação de DNA em blastômeros já foi associada a uma 

menor taxa de implantação e gravidez (127). Além disso, a eliminação de células 

anormais está associada a expressão de um padrão específico de genes apoptóticos 

(118), que podem ser ativados ou inibidos em resposta a fatores externos (21). 

 Na análise não-invasiva metabolômica, independente das diferenças entre uma 

análise pool e single, os grupos T2 e C foram caracterizados por metabólitos 

representativos de um metabolismo embrionário normal, como a glutamina (154, 177-

181), a ornitina (182, 183) e a metionina (186-189). Já o grupo T1 mostrou sinais de 

estresse, como por exemplo a secreção de cloreto de amônia e lisina. A secreção de 

amônia no meio de cultura pelos embriões ali inseridos, além da presença de 

aminoácidos que participam do processo de desintoxicação da mesma, como o 

apartato, são considerados sinais de um metabolismo alterado (8, 46, 47). 

 Em contrapartida ao grupo T1 (baixa temperatura), o grupo T2 (alta 

temperatura) não demonstrou efeitos negativos durante o cultivo in vitro de embriões 

murinos. Apesar da extensa literatura sobre o heat shock (42, 43, 131-135), a 

temperatura de 38,5ºC alternada com a temperatura padrão de 37ºC parece ser tão 

eficiente quanto a utilização de 37ºC constantes durante o período de incubação 

necessário para a produção in vitro de embriões de camundongos. Este resultado 

abre caminhos para a utilização da variação de temperatura como uma ferramenta 

para melhorar a produção de embriões de camundongos, e também de outras 

espécies de mamíferos. 

 Ao apontar os resultados gerais dessa tese, este estudo conseguiu demonstrar 

que de fato, fatores físicos como a temperatura, são determinantes para o cultivo in 

vitro de embriões e que os mesmos acarretam alterações no desenvolvimento 

embrionário até o momento da implantação. No entanto, ao responder nossa hipótese 

inicial e diante dos resultados, surgiram diversas outras perguntas como: a variação 

da temperatura pode alterar a taxa de implantação e o desenvolvimento fetal? Será 

que a variação de 12 horas é a mais ideal? Quais seriam as temperaturas ideais para 

os humanos? Será que um padrão semelhante de resultados seria observado em 

meios de cultura diferentes? Assim, uma hipótese leva a formulação de muitas outras, 
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sendo que cada resposta é um passo a frente para o desenvolvimento das tecnologias 

de reprodução assistida. 

 Dentre as limitações deste estudo, destacamos a variação de temperatura 

baseada principalmente no ciclo circadiano de mamíferos e a ausência de resultados 

sobre os efeitos após a implantação. Possíveis alterações e/ou efeitos adversos nas 

taxas de implantação, gravidez e no desenvolvimento fetal seriam de grande 

relevância clínica. 
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8 CONCLUSÃO 

 

 Com este estudo, conseguimos demonstrar que a variação da temperatura é 

capaz de alterar o desenvolvimento embrionário pré-implantação e o metabolismo dos 

embriões murinos cultivados in vitro. 
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ANEXOS 

ANEXO I: Implementação da técnica de transferência embrionário não-
cirúrgica. 
 A realização da transferência embrionária não-cirúrgica tinha como objetivo 

avaliar o efeito da variação da temperatura na taxa de prenhez, na taxa de 

implantação, e no tamanho e peso dos fetos.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS:  

Vasectomia e transferência dos blastocistos para as fêmeas receptoras 
Machos vasectomizados (N=12) foram utilizados para estimular as fêmeas 

receptoras antes da transferência embrionária. Os animais foram previamente 

anestesiados por via inalatória em uma câmara fechada, com gaze embebida em 20% 

de isoflurano e 80% propilenoglicol. Uma vez sedado, foi administrado no animal o 

anti-inflamatório e analgésico Meloxicam de 1 a 2 mg/kg e o mesmo foi mantido em 

um equipamento com sistema de anestesia inalatória, Hipnos, RWR (São Paulo, 

Brasil) a um fluxo de oxigênio de 1L/min, utilizando isoflurano como anestésico.  

Com relação a cirurgia, o animal foi posicionado em decúbito dorsal, foram 

retirados os pêlos da região abdominal, seguido por assepsia com álcool 70%. Com 

auxílio de uma tesoura fina de dissecção foi realizada uma incisão transversal de 1,5 

cm no abdômen, na altura do topo da perna, a fim de expor os testículos, vasos 

deferentes e epidídimo. Com o auxílio de uma pinça previamente aquecida, os ductos 

deferentes foram cortados e cauterizados e logo após todo o trato reprodutivo do 

animal foi colocado de volta dentro da cavidade abdominal. Esse procedimento foi 

realizado bilateralmente. A incisão abdominal foi então suturada com dois ou três 

pontos e ao final do procedimento o animal foi colocado em uma placa aquecida a 

30ºC até que o mesmo se recuperasse da anestesia. As vasectomias foram realizadas 

com o auxílio e supervisão dos veterinários do CEDEME e com base na literatura 

(216). Os animais permaneceram em gaiolas individuais e sob observação durante 15 

dias para total recuperação.  

A transferência embrionária foi realizada 2,5 dias após a visualização do 

tampão vaginal observado nas fêmeas receptoras após o acasalamento com os 

machos vasectomizados. As fêmeas que não apresentavam tampão vaginal após 

acasalamento eram separadas e reutilizadas nas repetições seguintes. 
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O procedimento de transferência embrionária não-cirúrgica foi realizado com 

base no manual do NSET™ Device, Paratechs (Lexington, EUA), com algumas 

modificações feitas de acordo com a experiência do operador na manipulação dos 

animais. Em cada repetição do Experimento I, cerca de 12 fêmeas eram colocadas 

para acasalar com os machos vasectomizados, a fim de se obter 6 fêmeas com plug 

vaginal (2 fêmeas para cada grupo de estudo). Para a transferência dos embriões, as 

fêmeas receptoras foram previamente anestesiadas por via inalatória em uma câmara 

fechada, com gaze embebida em 20% de isoflurano e 80% de propilenoglicol. Durante 

todo o procedimento, o animal foi mantido sedado utilizando um equipamento com 

sistema de anestesia inalatória (Hipnos, RWR) a um fluxo de oxigênio de 1L/min, 

usando isoflurano como anestésico. O animal era posicionado dorsalmente sobre a 

grade de sua própria caixa e o espéculo fornecido no kit (figura 25A) era gentilmente 

inserido na vagina da fêmea. Somente após a visualização do cérvix (figura 25B), os 

embriões eram retirados da incubadora e então transferidos para uma nova placa de 

petri de 60mm contendo gotas de 50μL de meio CSCM-Cä, Irvine (Santa Ana, EUA). 

Utilizando uma pipeta de 10μL, 12-15 blastocistos eram carregados no cateter num 

volume de 2μL. O cateter inserido na pipeta era então acoplado ao espéculo e os 

embriões liberados no útero do animal (figura 25C), como descrito por Green, Bass e 

Spear, 2000 (217). Ao fim da transferência o espéculo era retirado do animal e o 

mesmo era colocado em sua caixa sobre uma placa aquecida a 30ºC e mantido em 

observação até que se recuperasse da anestesia. As fêmeas eram mantidas sozinhas 

após o procedimento para o acompanhamento da prenhez.   

A verificação da prenhez era feita por meio da observação dos animais durante 

19 dias após o dia da transferência embrionária. Os camundongos fêmeas mostram 

sinais claros quando prenhas, como aumento do peso, aumento da barriga 

lateralmente e preparo de um ninho elaborado. A confirmação da prenhez era 

realizada no décimo nono dia após a transferência dos embriões, com a eutanásia 

seguida pela ressecção do útero do animal. 
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Figura 25. A. Cateter e espéculos fornecidos pelo kit. B. Espéculo e visualização do cérvix. C. 
Animal posicionado e inserção do cateter. 

 

RESULTADOS:  
 

 A transferência embrionária foi realizada em quatro das cinco repetições do 

Experimento I (quadro 11). Para cada repetição, tinha-se como objetivo a utilização 

de duas fêmeas receptoras por grupo, resultando em um total de seis fêmeas 

receptoras. Na quinta repetição, o procedimento de transferência embrionária não-

cirúrgica foi bem-sucedido, resultando na prenhez de 2 fêmeas receptoras, uma da 

linha C57BL/6J e a outra da linhagem Suíça. No décimo nono dia de prenhez os 

animais foram eutanasiados e foi feita a ressecção do útero para avaliação dos fetos, 

como descrito na quadro 12 e ilustrado nas figuras 26, 27, 28 e 29. No entanto, devido 

a limitações relacionadas a logística da técnica de transferência não-cirúrgica, a 

experiência do operador ao executá-la e ao comportamento reprodutivo dos animais, 

não foram obtidos resultados suficientes para que se pudesse comparar os grupos de 

estudo estatisticamente, como demonstrado no quadro 12.  
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Quadro 11. Dados da transferência de embriões durante o Experimento I. As principais etapas 
do procedimento estão descritas, desde o acasalamento das fêmeas com machos 
vasectomizados até a verificação da prenhez. 
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Quadro 12. Dados sobre o acompanhamento da prenhez e fetos resultantes, 19 dias após a 
transferência dos embriões. Ambas as fêmeas receberam embriões do grupo T1. 
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Figura 26. Figuras da transferência embrionária bem-sucedida na quinta repetição do 
Experimento I, em fêmea da linhagem Suíça. A. Visualização do cérvix. B. Inserção do cateter 
para liberação dos embriões. 

 

 
Figura 27. Fêmea receptora da linhagem Suíça 19 dias após a transferência embrionária. A. Logo 
após a eutanásia, barriga lateral especialmente a esquerda, indicando prenhez. B. Visualização 
do corno uterino esquerdo contendo os fetos. 
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Figura 28. A. Feto da fêmea receptora C57BL/6J. B. Placenta normal, pertencente ao feto. C. 
Placenta em processo de reabsorção, indicando que outro embrião havia implantado. D. 
Inserção das 2 placentas reabsorvidas ao útero. 

 

 
Figura 29. A. Após a ressecção do corno uterino esquerdo da fêmea receptora Suíça, com os 4 
fetos. B. Fetos após ressecção do útero. 
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ANEXO II: Análise estatística complementar da CM (IQ) e teste TUNEL em 
um mesmo modelo estatístico no Experimento I (N=181). 
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ANEXO III: Conjunto de aminoácidos padrão necessários para a síntese 
de proteínas (Adaptado de Sturmey et al., 2008). 
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ANEXO IV: Composição meio de cultura Continuous Single Culture 
Complete (CSCM-C), Irvine Scientific (Santa Ana, USA). 
 

1. Aminoácidos: 
- Alanina; 

- Asparagina; 

- Ácido aspártico; 

- Ácido Glutâmico; 

- Glicina; 

- Prolina; 

- Serina; 

- Arginina; 

- Cistina; 

- Histidina; 

- Isoleucina; 

- Leucina;  

- Lisina; 

- Metionina; 

- Fenilalanina; 

- Treonina; 

- Triptofano; 

- Tirosina; 

- Valina. 

 

2. Sais e íons: 
- Cloreto de sódio; 

- Cloreto de potássio; 

- Fosfato de potássio; 

- Cloreto de cálcio; 

- Sulfato de magnésio; 

 

3. Tampão: bicarbonato de sódio. 
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4. Substratos energéticos: Piruvato de sódio, Dextrose e L-Lactato de sódio. 

 

5. Antioxidantes: EDTA e citrato de sódio. 

 

6. Dipeptídeo: Alanil glutamina. 

  

 

 


