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A produção de embriões suínos in vitro é uma técnica viável que permite a difusão de 

material genético e uma otimização de indivíduos zootecnicamente superiores. Entretanto, a 

criopreservação destes embriões ainda não apresenta resultados satisfatórios, mesmo utilizando a 

vitrificação como método. A adição de alta concentração de crioprotetores produz efeitos tóxicos 

nas células embrionárias, prejudicando a sua viabilidade. O presente estudo tem como objetivo 

avaliar a toxicidade de diferentes associações de crioprotetores intracelulares (Etileno-Glicol 

(EG) e Dimethylsulfóxido (DMSO)) e extracelulares (Sacarose, polivinilpirrolidona (PVP) e 

Trealose), no desenvolvimento embrionário de partenotos suínos. Os critérios de viabilidade 

foram às taxas de blastocistos expandidos e blastocistos eclodidos nos dias 5 e 6 de cultivo. 

Ovários suínos, provenientes de abatedouros, foram coletados e transportados até o laboratório, 

em recipiente térmico hermeticamente fechado, sendo aspirados os folículos de 3-6 mm. Os 

complexos cumullus oócitos (CCOs) obtidos, foram selecionados sob lupa estéreo-microscópica, 

no próprio líquido folicular. Os oócitos de qualidade boa ou excelente (completamente cobertos 

por células do cumulus compactas, com pouca ou nenhuma granulação no citoplasma do oócito) 

foram selecionados para produção dos embriões. Os CCOs selecionados foram submetidos à 

maturação in vitro (MIV) em placas Nunc (quatro poços) contendo 400µL de meio de maturação, 

em grupos de 100 CCOs por poço. Durante as primeiras 22h de maturação in vitro o meio foi 

composto por TCM199 com 25% de líquido folicular suíno, suplementado com 0,1mg/mL de 

cisteína, 10 ng/mL de fator de crescimento epidermal (EGF; Invitrogen), 0,91mM de piruvato de 

sódio, 3,05mM de D-glicose, 0,5 mg/mL de hormônio luteinizante (LH), 0.01 UI/mL de 

hormônio folículo estimulante (FSH), 1mM de dibutiri-AMP cíclico (dbcAMP), 100 IU/mL de 

penicilina G e 0.1 mg/mL de sulfato de estreptomicina. Após este período os oócitos foram 

lavados e incubados por mais 18-20h no mesmo meio de maturação, porém sem LH, FSH e 

dbcAMP. Todos os cultivos foram realizados em estufa a 38,5 °C, em atmosfera com 5% de CO2 

e umidade saturada. Os oócitos maturados foram desnudados por pipetagens sucessivas, sendo 

então expostos a 15µM de Ionomocina em TCM-Hepes com 20% de soro fetal bovino (SFB), 

sendo posteriormente mantidos por três horas em 2mM de 6-dimetilaminopurina, seguindo então 

para cultivo. Após o término, os zigotos foram colocados em cultivo in vitro (CIV), em meio 

PZM-3, nas mesmas condições descritas para MIV. No dia 5 de cultivo os embriões em estágio 

de mórula e blastocisto foram separados dos demais embriões. As mórulas foram cultivadas em 

poços separados dos blastocistos, sendo ambos cultivados em meio PZM-3 suplementado com 

10% de SFB (PZM-3s), até o momento da exposição aos crioprotetores. O grupo controle não foi 

exposto aos crioprotetores, permanecendo nas condições de cultivo já descritas. No experimento 
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1, o tratamento Vitri 1, teve um maior tempo de exposição aos crioprotetores, 5-15min em 7,5% 

de DMSO e EG seguido de 20-30 segundos em 15% de DMSO e EG, e 0,5M SAC; com 

reaquecimento em: 1M SAC por 1min seguido de 3min em 0,5M SAC. No tratamento Vitri 2, 

um menor tempo de exposição aos crioprotetores, 3min em 7,5% de DMSO e EG seguido de 

1min em 16% de DMSO e EG, e 0,4M SAC; com reaquecimento em: 0,13M SAC por 5 min. O 

grupo Vitri 3, com 3 min de exposição em 10% de DMSO e EG seguido de 1min em 18% de 

DMSO e EG, e 0,5M SAC; e reaquecimento em: 1M SAC por 1 min, seguido de 0,5M SAC por 

3min. Observou-se menor re-expansão nos grupos Vitri 2 e Vitri 3, quando utilizados embriões 

obtidos no D6 em relação ao D5. A eclosão do grupo Vitri 1 foi semelhante ao grupo Controle e 

superior aos demais grupos, com embriões D6 (Tabela 1). No segundo experimento, foram 

utilizados três crioprotetores extracelulares (Sacarose, polivinilpirrolidona e Trealose) com 

concentração de 0,5 e 1,0 M e exposição por 1,5 e 3 minutos. As taxas de re-expansão e eclosão 

foram analisadas através do teste de Qui-quadrado com nível de significância de 5%, com seis 

repetições para o experimento 1 e quatro repetições para o experimento 2. Os grupos PVP e SAC 

tiveram melhores taxas de expansão (68,7 e 65,9%) do que o grupo Trealose (43,8%): e o grupo 

SAC teve a melhor eclosão para embriões do D5 (28,0%), não diferindo do grupo PVP (15,7%). 

Já para embriões do D6 o grupo TRE foi o único que apresentou taxa de expansão semelhante ao 

grupo controle (tabela 2).   

 

 

Tabela 1. Viabilidade de embriões suínos partenotos expostos ao teste de toxicidade nos dias 5 e 6 

de cultivo utilizando Etileno Glicol (EG), Dimethylsulfóxido (DMSO) e Sacarose. 

Grupo 

Embriões Dia 5 de Cultivo   Embriões Dia 6 de Cultivo 

Blastocistos 

(n) 

Expandidos      

n (%) 

Eclodidos        

n (%)   

Blastocistos    

(n) 

Expandidos             

n (%) 

Eclodidos                

n (%) 

Controle 74 74 (100,0)aA 45 (60,8)aB 
 

58 49 (84,5)aB 23 (39,7)aB 

Vitri 1 72 36 (50,0)bc 11 (15,3)b 
 

56 28 (50,0)b 13 (23,2)a 

Vitri 2 72 38 (52,8)bA 7 (9,7)b 
 

58 18 (31,0)cB 5 (8,6)b 

Vitri 3 73 26 (35,6)cA 4 (5,5)b   56 2 (3,6)dB 0 (0,0)c 
a,b Letras minúsculas diferentes representam diferença na mesma coluna (p ≤ 0,05) 
A, B Letras maiúsculas diferentes representam diferença na mesma linha (p ≤ 0,05) 

Tabela 2. Viabilidade de embriões suínos partenotos expostos ao teste de toxicidade nos dias 5 e 6 de 

cultivo utilizando Polivinilpirrolidona (PVP), Sacarose (SAC) e Trealose (TRE). 

Grupo 

Embriões Dia 5 de Cultivo 

 

Embriões Dia 6 de Cultivo 

Blastocistos  

(n) 

Expandidos n 

(%) 

Eclodidos           

n (%) 

 

Blastocistos     

(n) 

Expandidos           

n (%) 

Eclodidos        

n (%) 

Controle 79 71 (89.9)aA 41 (51.9) aX 
 

56 41 (73.2)aB 7 (12.5) aZ 

PVP  83 57 (68.7)bA 13 (15.7) bcX 
 

56 22 (39.3)bcB 1 (1.8) cZ 

SAC 82 54 (65.9) bA 23 (28.0) bX 
 

54 23 (42.6) bB 3 (5.6) bcZ 

TRE 80 35 (43.8) c 10 (12.5) c 
 

58 34 (58.6) ab 3 (5.2) bc 
a,b Letras minúsculas diferentes representam diferença na mesma coluna (p ≤ 0,05) 

A, B,X,Z Letras maiúsculas diferentes representam diferença na mesma linha (p ≤ 0,05) 

Conclui-se que maior tempo de exposição aos crioprotetores intracelulares resulta em menor 

toxicidade nos embriões do dia 5 e 6. Com base nas taxas de expansão e eclosão, os 

crioprotetores extracelulares Sacarose e PVP são mais efetivos para embriões do dia 5, enquanto 

Sacarose e Trealose são mais efetivos para embriões do dia 6. 


