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A produção in vitro de embriões é uma das biotécnicas da reprodução animal mais 

empregadas atualmente, com crescente busca por protocolos que melhorem o desempenho dos 

embriões produzidos. Neste contexto, a aplicação de estresse controlado, pode incrementar a 

competência, ou mesmo a criotolerância de gametas e embriões. Outra alternativa promissora 

para aumentar a viabilidade de oócitos imaturos é a utilização de moduladores de cromatina. 

Estas, tem por objetivo bloquear a retomada da meiose enquanto as manipulações do oócito são 

realizadas, sendo que ao final dos procedimentos, esse bloqueio meiótico deve ser revertido. O 

objetivo deste estudo foi avaliar a submissão de oócitos bovinos imaturos ao estresse por pressão 

negativa, bem como avaliar o uso de bloqueador meiótico 6 DMAP, na viabilidade embrionária.  

O primeiro experimento avaliou diferentes intensidades de pressão negativa em oócitos 

imaturos. Para tal, oócitos foram submetidos às intensidades de 250, 500 ou 750 mbar de pressão 

negativa e em seguida maturados em placas 4 poços, contendo em cada poço, 400μL de meio de 

maturação composto por TCM199 adicionado com FSH, LH e Soro Fetal Bovino (SFB) e 40-50 

oócitos. A maturação foi realizada por 20h, à 38,5ºC, em atmosfera com 5% de CO2 em ar e 

umidade saturada. Como grupo Controle, oócitos foram maturados conforme protocolo padrão do 

laboratório. Após a maturação, os oócitos foram ativados partenogeneticamente com ionomicina 

por 5 minutos e 6DMAP por 6 horas, seguida da incubação durante 20h. Em seguida, foi 

procedido o cultivo dos embriões, por 7 dias, em placa 4 poços, contendo 400μL de meio SOF 

com 10% de SFB, sob óleo mineral, a 38,5ºC e atmosfera com 5% de CO2, 5% de O2 e 90% de 

N2. Foram avaliadas: a taxas de clivagem, taxa e blastocistos, re-expansão e eclosão embrionária. 

Os dados foram analisados por Qui-quadrado com 5% de significância. Os resultados estão 

descritos na tabela 1 e demonstraram que a aplicação de pressão negativa não afeta a maturação 

oocitária, nem a taxa de clivagem. A produção de blastocistos do grupo 250 mbar foi inferior ao 

grupo Controle e semelhante ao grupo 500 mbar e grupo 750 mbar. Os grupos Controle e 250 

mbar apresentaram maior proporção de blastocistos iniciais (Bi), enquanto o grupo 500 mbar 

produziu semelhante proporção de blastocistos iniciais, blastocistos (Bl) e blastocistos 

expandidos (Bx). O grupo 500 mbar teve taxa de eclosão superior ao grupo Controle (Tabela 1).  

O segundo experimento contou com um grupo Controle: oócitos maturados conforme 

protocolo padrão do laboratório, grupo sem suplementação de hormônios (grupo TCM), grupo 

TCM associado à 3h adicionais de pré-maturação no bloqueador meiótico 6DMAP (grupo 

TCM+6DMAP), e por fim, o grupo que utilizou o protocolo padrão de maturação, (com 

suplementação hormonal), e 3h de pré-maturação em 6DMAP (grupo MIV+6DMAP). Os oócitos 
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dos quatro tratamentos foram maturados conforme protocolo padrão do laboratório, seguida da 

ativação partenogenética, realizada com ionomicina por 5 minutos e 6DMAP durante 6h. O 

cultivo dos embriões foi realizado em meio SOF, durante sete dias. Os resultados estão descritos 

na tabela 2. a presença do bloqueador 6DMAP no meio de maturação padrão (MIV+6DMAP) 

não afetou o desenvolvimento dos oócitos imaturos em relação ao grupo Controle. Quando os 

oócitos foram submetidos ao tratamento TCM, a maturação, a clivagem e a produção de 

blastocistos foram afetados em relação ao mesmo meio na presença do bloqueador meiótico 

(grupo TCM+6DMAP). O bloqueio meiótico por 3h em meio sem a presença de hormônios 

(TCM+6DMAP) proporcionou adequada maturação e clivagem, tendo aumentado a produção de 

blastocistos em relação ao protocolo controle de produção de embriões.  

 
Tabela 1 – Desenvolvimento de embriões partenotos após exposição ou não dos oócitos imaturos a 

diferentes intensidades de pressão negativa. 

Grupos 
CCOs Metafase II Clivagem * 

Blastocistos em D7 Be em 

D10 ** Total * Bi ** Bl ** Bx ** 

n n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Controle 212 162 (76,4) 177 (83,5) 72 (34,0)a 33 (45,8)abA 22 (30,6)bAB 17 (23,6)abB 17 (23,6)b 

250 mbar 225 161 (71,6) 179 (79,6) 57 (25,3)b 35 (61,4)aA 12 (21,1)bB 10 (17,5)bB 16 (28,1)ab 

500 mbar 335 240 (71,6) 275 (82,1) 104 (31,0)ab 35 (33,7)b 33 (31,7)b 36 (34,6)a 42 (40,4)a 

750 mbar 227 174 (76,7) 188 (82,8) 73 (32,2)ab 7 (9,6)bC 39 (53,4)aA 27 (37,0)aB 22 (30,1)ab 

a,b Letras minúsculas diferentes representam diferença na mesma coluna (p ≤ 0,05) 
A, B, C Letras maiúsculas diferentes representam diferença na mesma linha (p ≤ 0,05) 

*Baseado no N total de oócitos. 

**Baseado no N total de blastocistos em D7. 

 
Tabela 2 - Desenvolvimento de oócitos imaturos submetidos a diferentes condições de pré-maturação 

Grupos 
n 

oócitos 

Maturados Clivados Blastocistos 

n % n % n % 

Controle 163 130 79,8a 97 59,5ab 30 18,4b 

MIV+6DMAP 163 117 71,8ab 109 66,9ab 37 22,7ab 

TCM 149 101 67,8b 84 56,4b 25 16,8b 

TCM+6DMAP 152 121 79,6a 106 69,7a 46 30,3a 

a,b Letras diferentes na mesma coluna representam diferença estatística (P ≤ 0,05) 

 

Conclui-se que a aplicação de pressão negativa não interfere na maturação oocitária de 

oócitos imaturos, porém o grupo 500 mbar proporciona as melhores taxas de eclosão, sugerindo 

ser a mais indicada para aumentar a viabilidade oocitária.  O bloqueio meiótico de oócitos 

utilizando o meio de MIV+6DMAP não influencia no desenvolvimento oocitário. Todavia, 

quando o bloqueio é realizado em TCM sem suplementação de hormônios diminui a produção 

embrionária, já quando acrescido com o bloqueador meiótico, proporciona adequada maturação e 

clivagem, e incremento na produção de blastocistos. 


