Biotecnologia aplicada
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AÇÃO DA CANELA SOBRE A EXPRESSÃO DOS GENES
RECEPTORES DE ESTRÓGENO EM CODORNAS JAPÔNICAS
Marisa Silva Bastos1*; Thaís Pacheco Santana2; Leandro Teixeira Barbosa2; Eliane
Gasparino3; Ana Paula Del Vesco2
1

Universidade Federal da Bahia. 2Universidade Federal de Sergipe. 3Universidade Estadual de
Maringá. *mbastoszootecnista@gmail.com

O intenso metabolismo exigido para a produção contínua de ovos pode causar distúrbios
metabólicos que culminam com redução na fertilidade das matrizes. A Fertilidade depende
também da ação de hormônios como o estrógeno, que tem suas funções biológicas manifestadas
através da ligação com dois receptores de alta afinidade no ovário, o receptor de estrógeno alfa
(ESRα) e o receptor de estrógeno beta (ESRß). A suplementação utilizando extratos de plantas
que possuem compostos que apresentam atividade antioxidante, como a canela (Cinnamomum
zeylanicum L.), pode melhorar a defesa do organismo, melhorando também a eficiência produtiva
das aves. Sendo assim, este estudo foi conduzido com o objetivo de avaliar o efeito da
suplementação de canela sobre a expressão dos genes ESRα e ESRß no ovário de codornas em
fase de postura. Foram utilizadas 144 codornas japônicas (Coturnix japonica) com 18 semanas de
idade e taxa de postura de cerca de 85%. As aves foram distribuídas em delineamento
inteiramente casualizado com dois tratamentos: sem suplementação de canela (SC) e com
suplementação de 9g/kg canela em pó (CC). Ao final do período experimental proposto de 84
dias, seis animais de cada tratamento, em jejum de 6 horas, foram eutanaseados por
deslocamento cervical. Tecido do ovário foi coletado para a analise de expressao gênica através
da qRT-PCR. Os tratamentos avaliados influenciaram significativamente a expressão gênica do
ESRα (P = 0,0004); aves que receberam inclusão de canela apresentaram maior expressão de
ESRα do que aves que consumiram dieta basal (35,3 vs. 8,27AU). Acreditamos que devido ao
fato da canela apresentar capacidade antioxidante, antibacteriana e antimicrobiana contribuiu
para maior equilíbrio no organismo e agiu sobre a expressão de genes relacionados à reprodução
no ovário das aves em fase de postura, consequentemente melhorando o desempenho produtivo.
Palavras-chave: Coturnix japonica; ESR; postura.
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AVALIAÇÃO DO EFEITO CITOTÓXICO DA MELATONINA NO
CULTIVO IN VITRO DE FOLÍCULOS PRÉ-ANTRAIS INCLUSOS
EM TECIDO OVARIANO DE BOVINOS
Erlândia Márcia Vasconcelos¹*; Ernando Igo de Assis1; Edmar Felipe de Almeida1;
Antonio Wesley Aguiar¹; Anderson Weiny Silva1; José Roberto Silva1
1
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Em bovinos e outras espécies domésticas, o desenvolvimento de sistemas de cultivo capazes de
suportar o crescimento de folículos pré-antrais até a maturação e posterior fertilização do oócito,
visa fornecer um maior número de oócitos para a produção in vitro de embriões, possibilitando o
aumento no número de descendentes nascidos por animal. Estudos da foliculogênese inicial em
bovinos podem favorecer o melhoramento genético, conservação da espécie e aumentar a
disponibilidade de informações aplicáveis à reprodução humana. Investigações sobre o efeito de
diferentes substâncias durante o desenvolvimento folicular in vitro são de grande relevância para
compreensão de processos que possibilitem a implantação de bancos de germoplasma
animal/humano, contribuindo para a conservação do patrimônio genético, preservação e
manutenção da fertilidade em animais de grande porte. Objetivou-se neste estudo, avaliar o efeito
de diferentes concentrações de Melatonina sobre a viabilidade e crescimento in vitro de folículos
pré-antrais bovinos. Fragmentos de ovários bovinos foram cultivados por 6 dias em meio α-MEM
(grupo controle) ou α-MEM suplementado com diferentes concentrações (250, 500, 1000 e 2000
pM) de Melatonina. Fragmentos foram fixados no dia 0 (controle fresco) e ao final dos 6 dias de
cultivo para análise por histologia clássica e classificação folicular em primordiais; primários e
secundários (desenvolvimento), bem como em normais ou degenerados. Cada tratamento foi
repetido pelo menos 5 vezes. Na análise estatística, foram utilizados os testes ANOVA e test-t
não pareado (p < 0,05). Foi observado que a presença de 1000 pM de melatonina em meio de
cultivo, promoveu aumento do número de folículos morfologicamente normais quando
comparado aos folículos cultivados com 250 pM de melatonina. Em relação à ativação folicular,
os folículos cultivados em meio contendo melatonina nas concentrações 1000 pM e 2000 pM
apresentaram um maior percentual de folículos em desenvolvimento quando comparados ao
grupo controle (α-MEM). Em conclusão, a melatonina na concentração de 1000 pM e 2000 pM
promove uma maior ativação folicular in vitro, aumentando o número de folículos em
desenvolvimento quando comparado ao grupo controle. Além disso, a melatonina não
apresentou efeito tóxico, atuando na manutenção da viabilidade folicular observada ao final do
cultivo.
Palavras-chave: foliculogênese; toxicidade; MOIFOPA.
Agradecimentos: UFC-Campus de Sobral; NUBIS; CAPES.
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DA SUBSTITUIÇÃO DA ALBUMINA
SÉRICA BOVINA (BSA) PELO SORO KNOCKOUT SUBSTITUINTE
(KSR) NA MORFOLOGIA DE FOLÍCULOS SECUNDÁRIOS
BOVINOS CULTIVADOS IN VITRO
Ernando Igo Teixeira de Assis1*; Laryssa Gondim Barrozo¹; Dandara da Silva Gomes¹;
Venancia Antonia Azevedo¹; Ana Liza Souza1; José Roberto Silva1
1
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A otimização de protocolos de cultivo folicular in vitro, que possibilitem uma melhor taxa
de crescimento folicular, bem como um aumento do número de oócitos meioticamente
competentes ao final do período de cultivo, são de grande relevância nas pesquisas
relacionadas à biotecnologia e fisiologia reprodutiva. Com o objetivo de maximizar o
potencial reprodutivo das fêmeas, bem como otimizar o uso dos gametas advindos de
processos como criopreservação, diversos sistemas de cultivo são testados de modo que
possam ser esclarecidos os processos que controlam a foliculogênese inicial. Diante disso,
o presente estudo avaliou o efeito do Soro Knockout Substituinte (KSR) em duas
concentrações (5% e 10%) em substituição à Albumina Sérica Bovina (BSA) sobre a
viabilidade de folículos secundários bovinos cultivados in vitro. Para tanto, ovários
bovinos foram coletados em abatedouros local seguindo o procedimento de lavagem e
estocagem já estabelecido e então levados ao laboratório em solução transporte (NaCl +
antibiótico) no período de até 1 hora. No laboratório, os folículos foram isolados
mecanicamente, com auxílio de agulhas de dissecação (26G), selecionados
morfologicamente quanto à manutenção da estrutura da membrana basal e distribuição
das células da granulosa, e então distribuídos em quatro grupos para o cultivo por 12
dias. O grupo controle constava apenas o meio base, TCM-199 (n=35), seguidos dos
grupos BSA (n=30), e dois outros grupos constando o KSR nas concentrações de 5
(n=30%) e 10% (n=30%) todos acrescidos ao meio base. Ao final do cultivo, os folículos
foram fixados em paraformaldeído a 4% e destinado ao processamento histológico para
posterior avaliação por histologia clássica. Através da avaliação histológica foi possível
observar que o KSR 5% manteve a estrutura morfológica dos folículos após 12 dias de
cultivo comparado ao grupo controle. Assim, conclui-se que dentre as concentrações do
KSR testadas, a concentração de 5% é capaz de manter a viabilidade morfológica de
folículos secundários bovinos cultivados in vitro por 12 dias.
Palavras-chave: cultivo; folículo pré-antral; bovino.
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AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE EXPRESSÃO DE RNAm PARA
CICLINA1B, H1FOO, GDF-9, CMOS, PARN e EIF4E, EM OÓCITOS DE
FOLÍCULOS SECUNDÁRIOS CULTIVADOS POR 18 DIAS
Francisco das Chagas Costa¹*; Francisco Taiã Bezerra1; Gabriel de Lucas Peres¹; Lais
Raiane Paulino1; Ana Liza Souza1; José Roberto Silva1
1
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O cultivo de folículos secundários tem sido desenvolvido para avaliar o efeito in vitro de
hormônios, fatores de crescimento e, portanto promover a maximização da utilização de gametas
femininos após o cultivo e após o processo de criopreservação. Sabe-se que o desenvolvimento
oocitário até o estágio embrionário inicial depende de genes presentes no oócito, como a cinase
dependente de ciclina (Ciclina1B), histona de ligação específica do oócito (H1FOO), fator de
crescimento e diferenciação - 9 (GDF-9), fator de maturação do oócito (cMOS), ribonuclease
específica de poli-A (PARN) e o fator de iniciação da tradução (EIF4-E) e a ausência destes
apresentam impacto direto sobre o a progressão do embrião para o estágio de blastocisto. Dessa
forma, o objetivo desse estudo foi avaliar os níveis de expressão de RNAm CICLINA1B,
H1FOO, GDF-9, CMOS, PARN e EIF4E, em oócitos de folículos secundários cultivados por 18
dias e comparar com os níveis de expressão de oócito não cultivados (in vivo). Para tanto,
folículos secundários de bovinos foram cultivados por 18 dias em meio TCM-199 suplementado.
Os folículos que não foram submetidos ao cultivo e os folículos após o cultivo de 18 dias foram
rompidos e o oócito foi coletado para avaliação da expressão gênica. Os dados obtidos com a
quantificação dos RNAs mensageiros de oócitos crescidos in vitro e in vivo foram comparados por
análise de variância com auxílio do programa estatístico SAS (P < 0.05). Após análise, verificouse que o nível de expressão de RNAm para CICLINA1B, H1FOO, GDF-9, CMOS, PARN e
EIF4E, foram semelhantes após 18 dias de cultivo. Além disso, verificou-se uma tendência de
aumento na expressão no dia 18 quando comparado com o dia zero. Embora não tenha
apresentado diferença estatística dos níveis de expressão entre as categorias (in vivo x in vitro),
com exceção do GDF-9 que apresentou um aumento duas vezes maior, em oócitos de folículos
secundários cultivados por 18 dias quando comparado com o dia zero, os demais genes
apresentaram um aumento na expressão acima de quatro vezes. Diante disso conclui-se que há
uma tendência no aumento da expressão dos genes CICLINA1B, H1FOO, GDF-9, CMOS,
PARN e EIF4E, após 18 dias de cultivo.
Palavras-chave: oócito; folículo; bovinos.
Agradecimentos: UFC, NUBIS, CAPES, FUNCAP.
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CARACTERÍSTICAS HISTOMORFOLÓGICAS TESTICULARES DE
TOUROS CURRALEIRO PÉ-DURO, NELORE E CRUZAMENTOS.
Viviany de Sousa Rodrigues1; Geraldo Magela Côrtes Carvalho2*; Dayse Andrade
Barros1; Maria Michele Araújo de Sousa Cavalcante1; Jefferson Hallisson Lustosa da
Silva1; José Adalmir Torres de Sousa1;
1
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Objetivou-se avaliar características histológicas de touros Curraleiro Pé-Duro (CPD), Nelore
(NEL) e cruzamentos, F1 (½ NEL + ½ CPD); F2A (¼ CPD + ¼ NEL + ½ ANGUS); F2S (¼
CPD + ¼ NEL + ½ SENEPOL), criados extensivamente em pastagens nativas de cerrado no
estado do Maranhão, quando 20 animais, com média de três anos, foram divididos em cinco
grupos de acordo com o grupamento racial. Os animais foram orquiectomizados e os fragmentos
do parênquima testicular de tamanho aproximado de 1cm³ foram coletados, para posterior
processamento histológico e confecção de lâminas para análise fotomicrográfica digital em
microscópio de luz, com auxílio do software Leica LX2018. A partir disto foram avaliadas as
medidas da área do túbulo (AT), área do lúmen (AL), altura do epitélio seminífero (AE). O
diâmetro do túbulo foi estimado através da média da distância maior (DMA) pela distância
menor (DME) do túbulo seminífero. Assim, o estudo histomorfométrico dos testículos mostrou
que os animais F1 apresentavam maiores medidas, especialmente em relação à área dos túbulos
seminíferos (889,43 μm²), em relação aos demais, porém as raças Curraleiro Pé-Duro e F2A se
equipararam, com valores de 810,63 μm² e 834,30 μm², respectivamente, diferindo de F1.
Quando analisada as raças Nelore e F2S, apresentaram menor área de túbulos seminíferos em
relação as outras raças avaliadas. O cruzamento F1 também apresentou o maior diâmetro do
túbulo seminífero (301,59 μm) em relação aos CPD, Nelore, F2A e F2S respectivamente (265,73
μm, 252,40 μm, 268,69 μm, 246,62 μm). Quanto à altura do epitélio seminífero apresentou altura
média de 72,3 μm entre os grupamentos analisados, no entanto, o F2S foi significativamente
menor em relação ao F1, e não houve diferença (p> 0,05) entre as CPD, NEL, F1 e F2A. Os
resultados das avaliações morfométricas quantitativas do processo espermatogênico, assim como
a estrutura do parênquima testicular possibilitam concluir que o cruzamento de raças taurinas
localmente adaptadas (Curraleiro Pé- Duro) com a raça zebuína (Nelore) apresentaram uma
maior área dos túbulos seminífero e maior diâmetro do túbulo seminífero o que caracteriza estes
animais com maior atividade espermatogênica e função testicular e um melhor desenvolvimento
do epitélio seminífero.
Palavras-chave: bovino; histopatologia; morfometria testicular.
Agradecimentos: Universidade Federal do Piauí, Embrapa Meio- Norte e Agropecuária Santa
Luzia.
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CRIOPRESERVAÇÃO DE TECIDO TESTICULAR DE CATETOS
(Pecari Tajacu) POR DIFERENTES TÉCNICAS: RESULTADOS
PRELIMINARES

Andréia Maria da Silva¹; Paula Luiza Clemente de Lima¹*; Marina Crisley Gondim
Rebouças¹; Ana Glória Pereira¹; Andreza Vieira Brasil¹; Alexandre Rodrigues Silva¹.
¹Universidade Federal Rural do Semi-Árido.*paula.luiza@gmail.com

A criopreservação de tecido gonadal é uma inovação a ser usada na conservação de material
genético de animais ecologicamente vulneráveis. Comparou-se a eficiência das técnicas de
vitrificação em superfície sólida e congelação lenta na criopreservação de tecido testicular de
catetos. Fragmentos (3mm³) de testículo foram coletados de machos adultos eutanasiados. Um
fragmento (controle) foi avaliado quanto a viabilidade por sondas florescentes e morfologia por
histologia clássica, utilizando-se escores de 1 a 3, levando-se em conta separação da membrana,
vacuolização, integridade estrutural, perda de células e ruptura. Quatro fragmentos foram
imersos por 5 minutos em MEM com 10% de soro fetal bovino (SFB), 0,25 M sacarose, 1,5 M
dimetilsulfóxido (DMSO) e 1,5M etilenoglicol (EG), sendo vitrificados em superfície sólida
(VSS) e armazenados em nitrogênio líquido. Outros quatro fragmentos foram estocados em
criotubos contendo MEM com 10% SFB, 0,25 M sacarose. 0,75 M DMSO e 0,75M EG, sendo
submetidos a congelação lenta (CL) em MrFroster® mantido em freezer -80 ºC por 12 h, e
armazenados em nitrogênio. Após duas semanas, as amostras foram aquecidas (37 ºC) e
reavaliadas. Os dados foram expressos em média (±EP), a viabilidade foi comparada pelo teste
Tukey e a morfologia por Mann Whitney (P < 0,05). As células germinativas nas amostras
frescas apresentaram 86 ± 6% de viabilidade, semelhante (P > 0,05) aos tratamentos VSS (56.5 ±
5%) e CL (60 ± 8%). Para morfologia, as amostras do controle receberam escore 1.2 ± 0, sendo
observado aumento (P < 0,05) de danos nos tratamentos VSS (1.79 ± 0.03) e CL (1.83 ± 0.03).
Estes resultados preliminares indicam que o tecido testicular de catetos poderia ser
criopreservado por ambas as técnicas.
Palavras-chave: Tayassu tajacu; vitrificação; congelação lenta
Agradecimentos: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
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DETERMINAÇÃO DO TAMANHO DOS FOLÍCULOS PRÉOVULATÓRIOS E MOMENTO DAS OVULAÇÕES DE VACAS
CURRALEIRAS PÉ-DURO SUBMETIDAS A DIFERENTES
PROTOCOLOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO
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Ramos2*
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O bovino Curraleiro Pé-Duro apresenta alta rusticidade e adaptabilidade aos ambientes inóspitos
do Cerrado e Semiárido do nordeste do Brasil, portanto alternativas que visem o aumento da
eficiência reprodutiva destes animais fazem-se necessárias. Metodologias como a inseminação
artificial em tempo fixo (IATF) apresentam boas respostas quando utilizadas em rebanhos
comerciais, entretanto, são pouco utilizadas em animais localmente adaptados. Estudos
anteriores demostraram baixas taxas de gestação quando estes animais foram submetidos a
diferentes protocolos de IATF com a utilização de protocolos que associam hormônios como
progesterona e estradiol. Contudo, existem associações hormonais para protocolos de IATF que
utilizam hormônios como GnRH e PGF2α. Portanto o objetivo deste trabalho foi o de avaliar as
características fisiológicas ovarianas de vacas Curraleiras Pé-duro submetidas a diferentes
protocolos de IATF que associam GnRH e PGF2α. Foram utilizadas 12 vacas Curraleiro Péduro por grupo, em um design experimental do tipo cross-over. O Grupo Ovsynch recebeu no
Dia 0 25µg GnRH, no Dia 7 foi administrado 150mg PGF2α e no Dia 9, outra dose de 25 µg de
GnRH. O Grupo Cidrsynch recebeu o mesmo tratamento que o grupo anterior, com a diferença
que foi inserido um implante intravaginal de progesterona no Dia 0 e o mesmo foi retirado no
Dia 7. A avaliação do tamanho (mm) do folículo dominante ocorreu entre os Dias 8 e 10, por
ultrassonografia transretal, na qual também foi determinado o momento da ovulação em horas
após a aplicação da segunda dose de GnRH. Os resultados de tamanho do folículo dominante
(FD) e momento da ovulação (MOv) foram avaliados por ANOVA em um nível de probabilidade
de 95%. O grupos Ovsynch e Cidrsynch apresentaram FD de 11,8±1,9mm e 12,3±2,9mm
(P>0,05) e MOv de 50±0,8h e 47±0,4h (P>0,05), respectivamente. Todas as vacas ovularam, não
ocorrendo falhas ovulatórias. O presente estudo demostra a capacidade de ambos os protocolos
em sincronizar as ovulações de vacas Curraleiras Pé-duro em momentos semelhantes, entretanto,
novos estudos devem ser realizados com a utilização de maior número de animais e a realização
da inseminação artificial para a observação da taxa de gestação e a real eficiência destes
protocolos, haja visto que protocolos que associam GnRH e PGF2α são mais eficientes para
vacas de origem taurina, assim como as vacas Curraleiras Pé-duro deste estudo.
Palavras-chave: GnRH; PGF2α; IATF; reprodução.
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EFEITO DA DEXAMETASONA SOBRE A VIABILIDADE E
CRESCIMENTO IN VITRO DE FOLÍCULOS SECUNDÁRIOS
BOVINOS
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Os estudos relacionados à biotecnologia e fisiologia reprodutiva têm contribuído de forma eficaz
para a conservação de gametas e também para o desenvolvimento de sistemas de cultivo in vitro
de oócitos em várias espécies. O estabelecimento de sistemas de cultivo eficientes que promovam
o crescimento folicular e maturação dos oócitos após criopreservação, poderão auxiliar na
propagação do germoplasma feminino a fim de assegurar a fertilidade, bem como otimizar o uso
de material genético de animais de alta produção ou elevado valor zootécnico ou ainda de
espécies em extinção. Diante disso, esta proposta objetivou avaliar os efeitos de diferentes
concentrações da dexametasona sobre a viabilidade e o crescimento de folículos secundários
bovinos cultivados in vitro por 18 dias. Para isso, ovários bovinos foram obtidos em abatedouro
local, em condições assépticas já padronizadas. No laboratório, os folículos secundários com 200
um de diâmetro foram isolados e destinados ao cultivo in vitro em gotas de TCM-199+ sozinho ou
suplementado com diferentes concentrações de dexametasona (1, 10, 100 e 1000ng/mL). Ao
final do período de cultivo, os folículos foram destinados à análise de viabilidade por
Microscopia de Fluorescência e Histologia Clássica. No tocante a Microscopia de Fluorescência,
os folículos cultivados foram classificados em viáveis quando marcados com calceína-AM (verde)
ou não viáveis quando marcados com etídio homodímero-1 (vermelho). Na análise histológica
foram avaliados o diâmetro do oócito, a presença de cavidade antral e o número de células da
granulosa circundantes. Para avaliação da taxa de crescimento, os folículos foram mensurados
nos dias 0, 6, 12 e 18. Os dados do crescimento folicular foram avaliados por ANOVA, seguido
do teste T. Já para análise da viabilidade folicular e formação de antro foi utilizado o teste Quiquadrado. Os resultados foram considerados significativos quando p < 0,05. Os resultados
demonstraram que a adição de dexametasona nas concentrações de 1ng/ml e 1000 ng/ml no
meio de cultivo manteve a viabilidade dos folículos marcados predominantemente com calceína,
o que indica viabilidade, e ainda promoveu o desenvolvimento folicular com aumento gradativo
do diâmetro e presença de antro em todos os tratamentos. Assim pode-se concluir que a
dexametasona (1ng/ml e 1000 ng/ml) mantém a viabilidade e promove o crescimento de
folículos secundários bovinos cultivados in vitro por 18 dias.
Palavras-chave: foliculogênese; cultivo in vitro; MOIFOPA.
Agradecimentos: UFC-Campus de Sobral; NUBIS; CAPES.
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EFEITO DO CRIOPROTETOR SOBRE A MORFOLOGIA E
DESENCADEAMENTO DE APOPTOSE NO TECIDO OVARIANO
VITRIFICADO DE CATETOS (Pecari tajacu)
Lívia Batista Campos1; Paula Luiza Clemente de Lima1*; Thae Lanne Barbosa Gama
Lins2; Vanúzia Gonçalves Menezes2; Maria Helena Tavares de Matos2; Alexandre
Rodrigues Silva¹
1

Universidade Federal Rural do Semi-Árido. 2Universidade Federal do Vale do São Francisco.
*paula.luiza@gmail.com

Os catetos ocupam o status de pouco preocupante em diversos biomas, podendo ser empregados
como modelo experimental para outros pecarídeos em risco de extinção. Um recurso é o uso de
protocolos de vitrificação de seu tecido ovariano com o Ovarian Tissue Cryosystem (OTC). Assim,
objetivou-se comparar a eficiência dos crioprotetores etilenoglicol (EG) e dimetilsulfoxido
(DMSO), isolados ou em associação, na vitrificação em OTC de folículos ovarianos pré-antrais
(FOPAs). Ovários de seis fêmeas foram coletados após eutanásia e fragmentados, destinados à
análise a fresco e à vitrificação. Para esta, os fragmentos foram inseridos no dispositivo OTC
contendo Meio essencial mínimo (MEM) com 10 mg/mL de soro fetal bovino (SFB), 0,25 M de
sacarose e 3 M de EG; ou 3 M de DMSO; ou 1,5 M EG com 1,5 M de DMSO. Após 5 min, a
solução foi removida, o dispositivo fechado e armazenado em nitrogênio líquido. Uma semana
depois, o dispositivo foi exposto à temperatura ambiente por 1 min, e mergulhado em banhomaria (37°C/30s). Os crioprotetores foram removidos com soluções decrescentes de sacarose (0,5
M, 0,25 M e 0 M), por 5 min em cada. Os fragmentos foram destinados a análise histológica,
para isso fixados em Carnoy (12 h), corados em eosina-hematoxilina e classificados como
normais ou degenerados. Para a expressão da caspase, os fragmentos foram fixados em
paraformaldeido (12 h) e incubados com anticorpo anti-caspase-3-ativada policlonal de coelho (1:
150) por 55 min à temperatura ambiente. Os dados (média ± erro padrão) foram avaliados por
ANOVA, teste t para análise da morfologia e teste do Qui-quadrado para a expressão da caspase
(p<0,05). No geral, 75,6 ± 8,6% dos FOPAs morfologicamente normais foram encontrados no
grupo fresco, não havendo diferença estatística entre tratamentos vitrificados em EG (67,8 ± 6,8
% de FOPAs); DMSO (58,3 ± 8,7 % de FOPAs) e com EG+DMSO (64,5 ± 7,7 % de FOPAs)
(P> 0,05). Na expressão da caspase-3, 36,7% de FOPAs foram marcados no grupo fresco, de
modo similar em EG (46,70% de FOPAs marcados). Entretanto, observou-se aumento
significativo (P < 0,05) da expressão de caspase com desencadeamento de apoptose, nas amostras
vitrificadas com DMSO (66,70% de FOPAs marcados) e com EG+DMSO (83,40% de FOPAs
marcados). Em conclusão, sugere-se que o tecido ovariano de catetos deva ser vitrificado com o
dispositivo OTC, utilizando-se o etilenoglicol como agente crioprotetor.
Palavras-chave: Tayassu tajacu; biobanco; criopreservação.
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Devido à importância ecológica e econômica dos catetos (Pecari tajacu Linnaeus, 1758), várias
tentativas de se desenvolver biotécnicas reprodutivas têm sido conduzidas para contribuir com a
conservação e multiplicação desses animais. Dentre elas, merece destaque o desenvolvimento de
protocolos de cultivo in vitro de folículos ovarianos pré-antrais (FOPAs). Assim, objetivou-se
avaliar o efeito do fator de diferenciação de crescimento 9 (GDF-9) sobre a morfologia e a
proliferação celular dos FOPAs após o cultivo in vitro. Para tanto, os ovários (n=12) foram
coletados e divididos em fragmentos, dos quais um foi imediatamente submetido a análises
(grupo controle) e os outros foram cultivados por 7 dias em TCM 199+, adicionado ou não com
200 ng/ml de GDF-9. Para a análise morfológica, as amostras foram processadas por histologia
clássica usando coloração de hematoxilina-eosina, tendo sido contados 30 FOPAs de cada
tratamento por animal. Aqueles que apresentam um oócito com forma regular com citoplasma
uniforme e camadas organizadas de células da granulosa foram classificados como
morfologicamente normais. A ocorrência de proliferação celular foi detectada pela técnica de AgNOR, usando coloração de nitrato de prata. A comparação entre os grupos quanto à morfologia
e proliferação celular dos FOPAs foi avaliada através de ANOVA seguida do teste t de Student
(P <0,05). No grupo controle, foram observados 90,0 ± 3,4% FOPAs normais. Após o cultivo
por 7 dias, não houve redução na porcentagem de FOPAs morfologicamente normais, sendo
observados valores de 86,0 ± 5,8% e 90,0 ± 3,2% na ausência ou presença do GDF-9,
respectivamente (P > 0,05). Por meio da técnica de Ag-NOR, observou-se a manutenção do
potencial para proliferação celular no grupo controle (2,1 ± 0,15 NORs) similar ao do grupo
cultivado sem GDF-9 (2,2 ± 0,16 NORs). No entanto, o cultivo por 7 dias na presença do GDF-9
promoveu um incremento significativo (P < 0,05) no potencial de proliferação celular,
verificando-se valores de 2,5 ± 0,09 NORs. Em conclusão, sugere-se a adição do GDF-9 (200
ng/ml) ao meio TCM 199 para a realização do cultivo in vitro de FOPAs de catetos por 7 dias.
Palavras-chave: Tayassu tajacu; biobanco; GDF-9.
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A pré-maturação de oócitos in vitro tem sido sugerido como uma estratégia para que os oócitos
adquiram um tempo adicional para acúmulo de moléculas necessárias para aquisição de
competência e desenvolvimento inicial do embrião, potencializando a utilização de gametas
femininos. O aperfeiçoamento desta técnica permite ainda a utilização de oócitos que tenham
sofrido o processo de criopreservação, viabilizando a sua aplicação em biotécnicas reprodutivas.
Oócitos de folículos antrais pequenos (1,0 – 3,0 mm) apresentam diâmetro médio em torno de
100 µm, esta categoria de oócitos, no entanto apresentam ausência de fatores específicos que
dificultam a retomada da meiose. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi analisar o efeito do
período de pré-maturação nas taxas de crescimento e retomada da meiose de oócitos derivados
de pequenos folículos antrais bovinos. Para isso, folículos antrais pequenos de (1,0 – 3,0 mm)
foram puncionados e realizado a coleta dos oócitos. Em seguida, foi realizada a mensuração do
diâmetro oocitário e o oócito foi submetido ao período de pré-maturação in vitro por 48 horas em
meio TCM-199 suplementado com cilostamida. Após o período pré-maturação, foi realizado
uma nova avaliação do diâmetro. Em seguida, os oócitos foram desnudados e submetidos à
avaliação da cromatina por microscopia de epifluorescencia utilizando o hoescht 33342 como
marcador fluorescente. Os dados foram avaliados por análise de variância com auxílio do
programa estatístico SAS. No tocante ao crescimento, verificou-se que o diâmetro médio no dia 0
(zero) foi de 107,06 ± 1,35µm enquanto que o diâmetro após período pré-maturação foi 114,28
± 0,28µm, apresentando um aumento de aproximadamente 7 µm após 48 horas de crescimento
in vitro. Em relação a avaliação da cromatina, 65% dos oócitos de folículos antrais pequenos
apresentaram estágio de vesícula germinativa após período de pré-maturação in vitro. A partir da
avaliação dos resultados conclui-se que o tratamento de pré-maturação in vitro por 48 horas foi
eficiente em permitir o crescimento oocitário e a manutenção do oócito no estágio de vesícula
germinativa, sendo por tanto uma alternativa de tempo adicional para o acúmulo de moléculas
necessárias para aquisição de competência e desenvolvimento do embrião.
Palavras-chave: oócito; folículo; bovinos.
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No Brasil, raças bovinas naturalizadas (ex: Curraleiro e Pantaneiro) correm o risco de extinção
devido, sobretudo, à introdução de raças especializadas. A produção in vitro de embriões (PIVE) é
uma biotécnica aplicada à reprodução que pode ser utilizada para a formação de bancos de
embriões, contribuindo para a conservação dessas raças em risco. No entanto, a PIVE bovina
ainda necessita melhorias em seus índices de eficiência, sendo que, a tensão de O 2 durante o
cultivo é uma das variáveis que necessitam ser melhor elucidadas. Portanto, esse trabalho teve por
objetivo comparar a eficiência de dois sistemas de incubação: incubadora convencional com 20%
de O2 (CONV) e mini-incubadora com 5% de O2 (MINI); sobre a PIVE em bovinos. Para tanto,
ovários bovinos foram obtidos em abatedouro e transportados ao laboratório. Os folículos,
medindo de 2-8 mm de diâmetro, foram aspirados e os complexos cumulus-oócito (CCOs)
colhidos foram distribuídos nos dois sistemas de incubação descritos e submetidos à maturação in
vitro (MIV) por 22 h. Após a MIV, alguns CCOs foram selecionados aleatoriamente para
marcação com Hoechst 33342 e avaliação da taxa de maturação. As demais estruturas foram
submetidas à fecundação in vitro (FIV), a qual foi realizada com uso de sêmen congeladodescongelado coincubados com os CCOs por 6h. Após a FIV, os presumíveis zigotos foram
lavados e submetidos ao cultivo in vitro (CIV). A avaliação do desenvolvimento embrionário pósFIV foi realizada nos dias 2 (taxa de clivagem), 7 (taxa de blastocistos) e 8 (qualidade dos
blastocistos). Essas taxas foram comparadas por ANOVA one-way usando o pacote estatístico
GraphPad InStat 7.0. De um total de 142 CCOs, não foram verificadas diferenças estatísticas (p >
0,05) na taxa de maturação, a qual foi de 70,4% e 50,8% para os grupos CONV e MINI,
respectivamente. Após o CIV de 1360 estruturas, também não houve diferença estatística (p >
0,05) para as taxas de clivagem e blastocisto, as quais foram de 74,0% e 33,3% (CONV) e 65,0% e
32,3% (MINI), respectivamente. Finalmente, em relação ao número de células/blastocisto, foram
verificados resultados similares (p > 0,05): 122,2 ± 29,1 (CONV) e 145,9 ± 57,1 (MINI). Em
conclusão, o uso de um sistema de baixa tensão de O2 não melhorou os índices da PIVE e ambos
podem ser utilizados em programas de conservação de bovinos.
Palavras-chave: biotecnologia; conservação; embrião.
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A abelha Melipona fasciculata Smith, popularmente conhecida como Tiúba, compreende as
abelhas nativas e sem ferrão, usadas principalmente para a produção de mel, com uma grande
predominação da espécie no Estado do Maranhão. O objetivo desse trabalho foi avaliar a
diversidade genética antes e após o manejo (seleção) das abelhas, com o marcador molecular
ISSR. Foram coletadas abelhas das 32 colônias localizadas no meliponário na Universidade
Estadual do Maranhão, antes e depois da seleção. Realizamos 64 extrações de DNA genômico
das abelhas, sendo 32 antes da seleção e mais 32 após a seleção, foi submetido a eletroforese para
confirmar a presença do DNA. O material genético ele foi submetido a PCR com seis primers do
marcador molecular ISSR. A diversidade genética foi de 0,17 antes seleção e 0,24 após a seleção.
Na análise de variância AMOVA, foi possível verificar que a diferenciação genética ocorreu total
dentro da população, o que pode ser associado ao fluxo gênico restrito desses indivíduos e o
índice de fixação (Fst) ele se mostrou em um valor negativo de -0.0232. O agrupamento pelo o
método de UPGMA permitiu a formação de quatro grupos distintos, aparecendo somente dois
indivíduos geneticamente distantes. O marcador ISSR ele se mostrou de fundamental
importância para o estudo da diversidade da abelha Melipona fasciculata nesta população.
Palavras chaves: abelhas sem ferrão; seleção; variedade genética.
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A raça de ovinos Morada Nova tem por padrão racial a ausência de chifres, sendo sua presença
motivo para a desclassificação dos animais no momento do registro genealógico. Embora seja
uma característica adaptativa, a presença de chifres torna mais difícil o manejo dos animais e, por
isso, é uma característica indesejável em muitos sistemas de produção. Entretanto, a partir de um
estudo de dispersão de frequências, foi observada uma associação entre ocorrência do caráter
mocho e a falha na descida dos testículos para a bolsa escrotal (criptorquidismo). O
criptorquidismo é uma característica herdável e indesejável, uma vez que seus portadores são
inférteis ou subférteis. O estudo foi realizado com o objetivo de identificar polimorfismos de um
único nucleotídeo (Single Nucleotide Polymorphisms - SNPs) associados a essas duas
características e assim utilizá-los como marcadores moleculares em programas de seleção
assistida de reprodutores de modo que, uma vez genotipados, se possa descartá-los ou direcionar
os acasalamentos para evitar o aparecimento de animais com as características indesejadas.
Foram genotipados 177 amostras de DNA proveniente de animais machos com presença e
ausência de chifres, bem como presença e ausência de criptorquidismo. Para a genotipagem foi
utilizada a plataforma Affymetrix Axiom Ovine Genotyping Array contendo 54.236 marcadores. No
controle de qualidade dos dados foram excluídos SNPs com call rate menores que 90%, SNPs
alternativos com frequência alélica menores que 0,05 e SNPs monomórficos, de modo que 43.332
SNPs permaneceram no banco de dados. Após análise de associação foi identificado um pico no
cromossomo 10 para cada uma das características. Para presença/ausência de chifres foi gerado
um painel de 5 SNPs e para a característica de presença/ausência de criptorquidismo foi gerado
um painel de 10 SNPs. Um mapeamento fino foi realizado com o objetivo de evidenciar os genes
candidatos que flanqueavam os marcadores mais significativos (Corr/Trend –log10 P>10) para
cada característica. Para criptorquidismo foram identificados 8 genes candidatos, enquanto para
chifres foram identificados 9 genes, sendo que 6 genes eram comuns para ambas as
características. Os dados indicam que os genes responsáveis pela expressão das duas
características estão muito próximos ou, possivelmente, representa apenas um gene com efeito
pleiotrópico. O sequenciamento destas regiões na busca de mutações poderá esclarecer como as
caraterísticas são determinadas e a relação entre elas.
Palavras-chave: GWAS; ovinos; criptorquidismo.
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Essa pesquisa permite identificar características peculiares entre raças, a partir da análise das
estruturas dos pelos, que por cortes transversais identificar um padrão cuticular e gerar
informações que auxiliam na classificação dos programas de conservação de raças localmente
adaptadas com o propósito de atestar a ascendência genética dos animais. O estudo poderia gerar
e dados sobre a ambiental dos animais às condições adversas. O uso da tecnologia para estudo
das estruturas do pelo através de tecnologias com microscópios óticos ou eletrônicos permite
reduzir a subjetividade na análise desse material. A mensuração fica mais precisa mais eficiente e
confiável na interpretação do objeto em estudo, e daí gerarem informações, que podem ser usadas
numa melhor classificação das espécies. No caso usou-se microscopia eletrônica de varredura
para investigar padrões nas estruturas dos pelos de raças de ovinos localmente adaptados no
Nordeste e suas diferenças entre raças. O pelo é constituído por três revestimentos de células
queratinizadas: a cutícula, o córtex e a medula. O objetivo ao se realizar o trabalho foi
caracterizar os grupos genéticos Morada Nova (pelagem branca e pelagem vermelha) e Somalis
Brasileira por meio de estudos das características do pelo por microscopia eletrônica de
varredura. Foram utilizadas 30 ovelhas adultas, sendo 10 da raça Morada Nova de pelagem
branca, 10 da raça Morada Nova de pelagem vermelha e 10 da raça Somalis, das quais foram
retirados pelos da região flanco esquerdo em 10 pontos de cada animal com alicate adaptado e
armazenados em pequenos sacos plásticos, os quais foram devidamente identificados. A partir
Microscópio eletrônico de varredura INSPECT 50 com EDS/EBSD e litografia mensurou-se a
largura da cutícula dos pelos retirados da região do flanco esquerdo dos animais. Obteve-se
média geral 150,27 ± 25,65 µm. As médias obtidas foram de 151,42 µm,152,89 µm e 148,57µm
para os animais dos grupos genéticos Morada Nova de pelagem branca, Morada Nova de
pelagem vermelha e Somalis Brasileira, respectivamente. Não foi verificada diferença entre as
larguras da cutícula do pelo entre os grupos genéticos avaliados.
Palavras-chave: ovinos; pelos; microscopia de varredura
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Devido à carne saborosa e boa qualidade do couro, o cateto (Pecari tajacu, Linnaeus 1758) tem
sido um animal silvestre muito comercializado no Brasil. Sua população tem sofrido forte
redução devido à caça excessiva e à perda de habitat. A criação em cativeiro é uma alternativa
para sua conservação, necessitando de estudos para melhorar o manejo reprodutivo. O presente
trabalho (aprovado pelo CEUA-UECE protocolo n. 6448737/2016) objetivou comparar a
expressão do receptor de hormônio folículo estimulante (FSHR) em folículos ovarianos de fêmeas
de cateto submetidas a 2 protocolos de sincronização de estro. Assim, 8 fêmeas adultas de 18
meses (20kg) foram estimuladas com uma associação comercial de gonadotrofinas (PG600 ®) em
um dos 2 protocolos: SD (dose utilizada em suínos, 400 IU de eCG e 200 IU de hCG) ou AD
(dose alométrica ajustada ao peso, 96 IU de eCG e 48 IU de hCG). Após 5 dias, os ovários foram
coletados e amostras de córtex e de folículos pequenos (≤ 3 mm, P), médios (3-5 mm, M) e
grandes (≥ 5 mm, G) foram obtidas para extração de mRNA e subsequente síntese de cDNA. Os
primers para amplificação do gene FSHR foram desenhados com base nas sequencias de mRNA
de suíno, caprino e bovino, com o software Primer-BLAST. A quantificação FSHR foi realizada
através de ensaios de PCR em tempo real, usando os genes de referência gliceraldeído-3-fosfato
(GAPDH), proteína de transcrição ubiquitinamente expressa (UXT) e histona 2A (H2A). FHSR
apresentou abundância similar (P>0,05) em folículos do mesmo tamanho oriundos dos dois
tratamentos hormonais, SD e AD. O mesmo ocorreu para amostras de córtex ovariano.
Adicionalmente, a expressão do receptor em folículos G foi menor (P<0,05) do que em folículos
P (para animais do grupo AD) e do que córtex (para animais tratados com SD). A expressão não
diferiu entre as demais amostras, independente do tratamento hormonal. Em conclusão, de
acordo com os dados de expressão gênica de FSHR, é possível inferir que esse receptor é mais
importante nas fases iniciais do desenvolvimento folicular do cateto do que nas fases tardias.
Adicionalmente, a expressão de FSHR nos folículos ovarianos dessa espécie parece não ser
influenciada pela dose gonadotrófica utilizada para a sincronização do estro.
Palavras-chave: PCR em tempo real; FSHR; Pecari tajacu.
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Dentre as espécies de animais silvestres na América Latina, o cateto (Pecari tajacu, Linnaeus 1758)
vem despertando interesse comercial. A caça indiscriminada associada à destruição de seu
habitat, vêm diminuindo o número de indivíduos de vida livre. O uso de biotécnicas reprodutivas
pode gerar melhorias na manutenção dessa espécie em cativeiro, contribuindo para sua
conservação. O presente trabalho (aprovado pelo CEUA-UECE protocolo n. 6448737/2016)
objetivou comparar a expressão do receptor do hormônio luteinizante e gonadotrofina coriônica
(LHCGR) em folículos ovarianos de fêmeas de cateto submetidas a 2 protocolos de sincronização
de estro. Assim, 8 fêmeas adultas de 18 meses (20kg) foram estimuladas com uma associação
comercial de gonadotrofinas (PG600®) em um dos 2 protocolos: SD (dose utilizada em suínos,
400 IU de eCG e 200 IU de hCG) ou AD (dose alométrica ajustada ao peso, 96 IU de eCG e 48
IU de hCG). Após 5 dias, os ovários foram coletados e amostras de córtex e de folículos
pequenos (≤ 3 mm, P), médios (3-5 mm, M) e grandes (≥ 5 mm, G) foram obtidas para extração
de mRNA e subsequente síntese de cDNA. Os primers para amplificação do gene LHCGR foram
desenhados com base nas sequências de mRNA de suíno, caprino e bovino, com o software
Primer-BLAST. A quantificação LHCGR foi realizada através de ensaios de PCR em tempo real,
usando os genes de referência gliceraldeído-3-fosfato (GAPDH), proteína de transcrição
ubiquitinamente expressa (UXT) e histona 2A (H2A). LHCGR apresentou abundância similar
(P>0,05) em córtex e folículos P, M e G, comparando-se os tratamentos SD com AD. Já os
folículos M mostraram maior expressão de RNAm (P<0,05) do que folículos pequenos (no grupo
SD) ou do que córtex (em AD). A expressão não diferiu entre as demais amostras, independente
do tratamento hormonal. Em conclusão, de acordo com os dados de expressão gênica de
LHCGR, é possível inferir que esse receptor é mais importante nas fases finais do
desenvolvimento folicular do cateto do que nas fases iniciais. Adicionalmente, a expressão de
LHCGR nos folículos ovarianos dessa espécie parece não ser influenciada pela dose gonadotrófica
utilizada nos protocolos de sincronização do estro.
Palavras-chave: PCR em tempo real; LHCGR; Pecari tajacu.
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INFLUÊNCIA DAS ESTAÇÕES SECA E CHUVOSA DE CLIMA
SEMIÁRIDO NOS PARÂMETROS DO SÊMEN E NO PERFIL
BIOQUÍMICO DO PLASMA SEMINAL DE CATETOS
S.S.J. Moreira1; A.V. Brasil1*; M.C.G.Rebouças1; C.S Santos1; A.F. Pereira2; A.R. Silva1
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O cateto (Pecari tajacu Linnaeus, 1758) é um porco selvagem presente na fauna sul-americana, de
grande importância ecológica e econômica. Para ampliar o conhecimento sobre sua biologia
reprodutiva, estudou-se a influência das estações em um clima semiárido sobre seus parâmetros
seminais e perfil bioquímico do plasma seminal. O sêmen de 12 machos adultos foi obtido por
eletroejaculação nas estações seca (setembro a novembro de 2017) e chuvosa (fevereiro a abril de
2018). As amostras foram avaliadas quanto a volume, concentração, motilidade, morfologia
espermática e pH. Foram então centrifugadas a 385 ×g por 10 minutos e o sobrenadante
armazenado a -20°C até análise. Posteriormente, foram aquecidos a 25°C por 2 minutos e
analisados utilizando-se kits bioquímicos comerciais. As absorbâncias foram mensuradas em
espectrofotômetro, mediante os comprimentos de ondas sugeridos para cada kit. Os resultados
foram expressos em média e erro padrão e comparados por ANOVA seguida do teste Post hoc
(P<0,05). Durante a estação seca, os ejaculados apresentaram volume de 1,9 ± 0,4 mL,
concentração de 245,8 ± 50,2 espermatozoides/mL, 89,6 ± 1,9% de espermatozoides móveis,
80,4 ± 4% espermatozoides morfologicamente normais e pH 7,9 ± 0,3a. Na estação chuvosa,
obtiveram valores de 1,8 ± 0,5 mL para volume, concentração de 295,8 ± 60,6
espermatozoides/mL, 89,6 ± 5,5% de espermatozoides móveis, 72,08 ± 7,1% espermatozoides
normais e pH 8,5 ± 0,3b, cujo qual sofreu influência da estação. Quanto ao perfil bioquímico, não
foram identificadas diferenças (P>0,05) entre as estações para vários constituintes do plasma
seminal, com valores de 140,8 ± 36,03 mg/dL e 169,7 ± 19,9 mg/dL para ácido cítrico, 152,3 ±
33,65 mg/dL e 331,97 ± 99,57 mg/dL para colesterol, 8,0 ± 2,26 g/dL e 7,0 ± 1,5 g/dL para
proteínas totais, 5,72 ± 0,5 mg/dL e 5,9 ± 0,24 mg/dL para magnésio, 315,63 ± 103,94 mEq/L e
271,28 ± 45,57 mEq/L para cloretos, 9,4 ± 3,26 g/dL e 3,04 ± 0,64 g/dL para albumina e 12,26
± 5,0 mg/dL e 75,05 ± 39,53 mg/dL para fósforo, obtidos durante as estações seca e chuvosa,
respectivamente. Por outro lado, a frutose (115,7 ± 44,2 mg/dL/ 849,22 ± 142,6 mg/dL) e o
cálcio (15,6 ± 5,09 mg/dL/32,34 ± 5,3 mg/dL) foram significativamente mais predominantes na
estação chuvosa (P<0,05). Em conclusão, demonstrou-se que a qualidade do sêmen dos catetos
não é influenciada pelas estações seca e chuvosa em ambiente semiárido, exceto o pH, no
entanto, existem alterações em alguns constituintes (frutose e cálcio) de seu plasma seminal.
Palavras-chave: cateto; plasma seminal; bioquímica.
Agradecimentos: CAPES.
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NÍVEIS DE EXPRESSÃO DE RNAm PARA GDF-9, CMOS, PARN,
CICLINA1B E H1FOO EM OÓCITOS NÃO CULTIVADOS DE
BOVINOS ORIUNDOS DE DIFERENTES CATEGORIAS
FOLICULARES
Erlândia Marcia Vasconcelos1*; Francisco Bezerra1; Bianca Regia Silva¹; Laryssa
Gondim Barrozo¹; Anderson Weiny Silva1; José Roberto Silva1
1
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O acúmulo de RNAs e proteínas pelo oócito ocorre antes da ovulação e torna o oócito o
principal responsável por assegurar o desenvolvimento embrionário inicial, principalmente
devido à presença de grande quantidade de RNAs mensageiros e proteínas que são acumulados
durante crescimento do oócito. Genes presentes no oócito, como a cinase dependente de ciclina
(Ciclina1B), histona de ligação específica do oócito (H1FOO), o fator de crescimento e
diferenciação -9 (GDF-9), o fator de maturação do oócito (cMOS), e a ribonuclease específica de
poli-A (PARN) desempenham papéis importantes durante desenvolvimento oocitário e a
ausência de seus produtos protéicos em oócitos tem um impacto direto sobre o a progressão do
embrião para o estágio de blastocisto. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar em
oócitos de folículos secundários e de folículos antrais pequenos (1,0–3,0 mm), médios (3,0–6,0
mm) e grandes (>6 mm), os níveis de RNAs mensageiros para CICLINA1B, GDF-9, cMOS,
PARN e H1FOO. Para isso, oócitos foram coletados de folículos frescos, nas diferentes
categorias, e realizada a avaliação da expressão gênica utilizando a técnica de PCR em tempo
real. Os dados foram analisados por ANOVA, seguida de pos-test de Bonferroni. Diferenças
foram consideradas significantes quando P <0,05. Após análise, verificou-se um aumento
significativo nos níveis de RNAm para GDF9 em oócitos de folículos >6 mm quando comparado
às demais categorias. Foi verificado uma tendência de expressão duas vezes maior para cMOS
em oócitos de folículos antrais de 1 - 3 mm, 3 – 6 mm e > 6mm quando comparado a oocitos
derivado de folículos secundários. Com relação a CICLINA1B acredita-se que ela exerce um
papel importante em oócitos de folículos > 1 mm. Além disso, PARN apresentou uma tendência
de aumento em oócitos oriundos de folículos de 3-6 mm. Em relação à histona H1FOO, foi
observado um nível de expressão maior em oócitos derivados de folículos antrais pequenos (1 –
3mm) quando comparado a oócitos de folículos secundários. Estatisticamente não houve
diferença no nível de expressão entre as categorias avaliadas. Esses resultados sugerem que o
perfil de expressão gênica se altera de acordo com o desenvolvimento folicular e que cada gene
atua de forma regulada em diferentes etapas do crescimento oocitário.
Palavras-chave: ovário; qPCR; oogênese.
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PRODUÇÃO DE EMBRIÕES POR TRANSFERÊNCIA NUCLEAR
DE CÉLULAS SOMÁTICAS DE VEADO-CATINGUEIRO: UMA
TÉCNICA PROMISSORA PARA CONSERVAÇÃO DE CERVÍDEOS
Vicente José de Figueirêdo Freitas1*; Lívia Correia Magalhães1; Jeferson Lucas Sousa
Freitas1, Maajid Hassan Bhat1; José Maurício Barbanti Duarte2; Luciana Magalhães
Melo1
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O veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) apresenta uma grande plasticidade ecológica,
ocorrendo em todos os biomas brasileiros, com exceção da bacia amazônica. De acordo com
IUCN Red List, essa espécie não sofre ameaça imediata à sobrevivência e tem sido usado como
modelo para muitos procedimentos. Como método de conservação da biodiversidade, a
biotécnica da Transferência Nuclear de Células Somáticas interespecífica (TNCSi) pode servir
como modelo para outras espécies de cervídeo em risco de extinção utilizando citoplastos de
animais de produção (caprinos, bovinos etc). O objetivo deste estudo foi avaliar o
desenvolvimento in vitro de embriões clones de veado-catingueiro, produzidos por TNCSi,
utilizando oócitos caprinos como citoplasto. Adicionalmente, observou-se os níveis de expressão
de ATP6. Inicialmente, foi preparado o cultivo celular a partir de biópsia auricular realizada em
uma fêmea adulta de veado-catingueiro. Após 7-14 dias de cultivo, células semelhantes a
fibroblastos foram cultivadas até a confluência antes da TNCS. Ovários de cabras foram obtidos
de abatedouros e os oócitos colhidos foram maturados in vitro. Logo após, os oócitos foram
enucleados para posterior transferência nuclear utilizando os pares (fibroblasto/citoplasto):
veado/caprino e caprino/caprino, o qual foi utilizado como controle. Os pares foram fusionados
e ativados para cultivo por sete dias a 5% CO2, 5% O2 e 90% N2 em 38.5°C. Os embriões obtidos
foram avaliados por RT-PCR para ATP6 usando GAPDH e 16S como genes de referência. As
taxas de clivagem e mórula foram analisadas pelo teste exato de Fisher. A expressão gênica foi
comparada por testes não paramétricos com nível de significância de 5%. Foram utilizados para a
TNCS 124 oócitos caprinos que permitiram a reconstrução de 37 embriões. Não foram
observadas diferenças (P > 0,05) quanto as taxas de clivagem e de mórula, as quais foram de
38,4% (5/13) e 40,0% (2/5) para caprino/caprino e 25,0% (6/24) e 50,0% (3/6) para
veado/caprino. Nenhuma diferença estatística foi observada na expressão de ATP6, quando
usando GAPDH ou 16S como referência. Este estudo demonstrou, pela primeira vez, o sucesso da
TNCSi em veado-catingueiro. Este resultado confirma o grande potencial da biotécnica na
conservação e disseminação da diversidade genética de espécies de cervídeo em risco de extinção.
Palavras-chave: caprino; clonagem; expressão gênica.
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SISTEMA TEGUMENTAR EM EQUINOS BAIXADEIROS: ESTUDO
COMPARATIVO, ESTRUTURAL E ULTRAESTRUTURAL DOS
SEUS COMPONENTES VISANDO A CONSERVAÇÃO DE
MATERIAL GENÉTICO
Adriana Raquel de Almeida da Anunciação1; Jessica Borghesi1; Lara Carolina Mario1;
Lawrence Smith2; Ana Claudia oliveira Carreira1; Mariano Del Sol Calderon3; Maria
Angelica Miglino3*
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O cavalo “Baixadeiro” é um ecotipo equino que vive em áreas alagadas das mesorregiões do
meio Norte do Brasil, sendo resistente as intempéries ambientais e ao clima típico da região. A
população desses animais vem diminuindo em decorrência dos cruzamentos indiscriminados
com outras raças, o que pode levar ao desaparecimento deste grupamento racial. Isolar e
caracterizar os fibroblastos da derme do cavalo Baixadeiro para a conservação de material
genético constituiu um dos objetivos desta pesquisa, a qual poderá trazer à luz da ciência
evidências de adaptação da espécie as condições regionais. Além disso, busca-se estudar o
potencial dos fibroblastos como uma fonte em terapia celular. Amostras de pele foram coletadas
de 8 animais entre machos e fêmeas, as quais foram cultivadas em 3 meios diferentes
DMEM/F12, MEM/Alpha e DMEM-High Glucose todos suplementados com 15% de SFB.
Para caracterização dos fibroblastos foram realizados a análise morfológica, detecção de
mycoplasma, curva de crescimento, teste de viabilidade celular, avaliação do metabolismo celular
pelo método colorimétrico-MTT, imunofenotipagem (para marcadores: mesenquimais, células
pluripotentes, citoesqueleto, células precursoras hematopoiética e proliferação celular), potencial
tumorigênico, diferenciação celular e análise de cariótipo. As células apresentaram citoplasma
alongado e núcleo esférico centralizado com alta capacidade de expansão e rápida proliferação
de 24 até 72 horas, sendo o melhor meio para o cultivo celular o DMEM/F12. A
imunofenotipagem mostrou marcação positiva para células tronco mesenquimais, marcadores de
pluripotência e foram negativos para marcadores de células hematopoiéticas e citoesqueleto. As
células possuíam capacidade de diferenciação para as três linhagens celulares principais:
osteogênica, adipogênica e condrogênica, indicando sua natureza como células-tronco
mesenquimais. Dessa forma, é possível a criação de um banco de germoplasma do cavalo
Baixadeiro para a conservação genética contribuindo assim para a conservação das características
de adaptação destes animais, bem como fornecer um excelente recurso para pesquisa biológica.
Palavras-Chave: conservação genética; célula mesenquimal; equino.
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SUBSTITUIÇÃO DA ALBUMINA SÉRICA BOVINA (BSA) PELO
SORO KNOCKOUT SUBSTITUINTE (KSR) EM MEIO DE CULTIVO
IN VITRO DE FOLÍCULOS SECUNDÁRIOS BOVINOS
Francisco das Chagas Costa¹*; Laryssa Gondim Barrozo¹; Dandara da Silva Gomes¹;
Miguel Fernandes de Lima Neto¹; Ana Liza Souza1; José Roberto Silva1
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Inúmeras substâncias tem sido acrescida ao meio de cultivo a fim de otimizar o desenvolvimento
de folículos secundários oriundos de ovários de diversas espécies e desta forma permitir a
aplicação destes em biotécnicas reprodutivas como transferência de embrião (TE), e fertilização
in vitro (FIV), como forma de perpetuação do material genético. Desta forma, o presente estudo
visa avaliar o efeito da substituição da Albumina Sérica Bovina (BSA) por soro Knockout
Substituinte (KSR) testado em duas concentrações (5% e 10%) sobre o crescimento de folículos
secundários bovinos cultivados in vitro. Para tanto, os ovários bovinos foram coletados em
abatedouros locais seguindo o procedimento de lavagem e estocagem já estabelecido e então
levados ao laboratório em solução transporte (NaCl + antibiótico) no período de até 1 hora. Os
folículos foram isolados mecanicamente, por meio de agulhas de dissecação, selecionados
morfologicamente quanto à manutenção da estrutura da membrana basal e distribuição das
células da granulosa, e então distribuídos em três grupos para o cultivo in vitro por 12 dias. O
grupo controle constava apenas o meio base, TCM-199 enquanto que nos dois outros grupos
testados adicionava-se ao mesmo meio base o KSR nas concentrações de 5 e 10%. Ao longo do
período de cultivo foi realizada avaliação da progressão do crescimento folicular por avaliação
morfológica com auxílio do auxílio de um microscópio (SMZ 645 Nikon, Tóquio, Japão). Os
dados do crescimento folicular foram avaliados por ANOVA, seguido do teste T. Foi observada
uma taxa de crescimento significativo entre o dia zero e o dia doze de cultivo em todos os
tratamentos testados. Contudo, não foi observada uma influência positiva do KSR em nenhuma
das concentrações testadas sobre as taxas de crescimento folicular in vitro. Assim, conclui-se que a
adição do KSR em ambas concentrações (5% e 10%) não foi suficiente em proporcionar um
maior desenvolvimento folicular quando comparado ao meio controle.
Palavras-chave: cultivo; folículo pré-antral; bovino.

59
Revista RG News V4 (3) 2018 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos

