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RESUMO 

Por apresentarem citoplasmas translúcidos, os oócitos de roedores são mais utilizados nos treinamentos da 
reprodução assistida, mas esbarrando na bioética animal. No entanto, a viabilização do uso de oócitos bovinos 
de batedouro torna-se de grande importância, mesmo não sendo de eleição, devido a sua aparência escura. 
Assim, objetivou-se validar morfo-funcionalmente um modelo bovino de treinamento para ICSI utilizando o 
método de clarificação citoplasmática de Agostinho et al., (2008). Os oócitos bovinos de abatedouro foram 
coletados e maturados in vitro. Após, foram divididos em 2 grupos: grupo controle (GC - não centrifugado); 
grupo tratamento com oócitos maturos e centrifugados por 15min (9000rpm). Posteriormente foram fertilizados 
e cultivados in vitro por 10 dias para avalição das taxas de clivagem, blastocisto e eclosão. A análise morfológica 
quanto ao deslocamento citoplasmático lipídico foi realizada após a centrifugação. O modelo proposto, indicou 
haver variações no deslocamento lipídico. A área ocupada pelo estrato lipídico ficou entre 25 e 15% do 
ooplasma (LIP25 = 47,9% e LIP15 = 41,7%; Figura 1C e 1D) indicando que 89,6% dos oócitos centrifugados 
obtiveram uma área clarificada para micromanipulação de pelo menos 75% do ooplasma. A técnica de 
centrifugação testada foi eficiente para clarificação do ooplasma deixando-os com aspecto similar aos oócitos 
de roedores e humanos sem perderem as suas competências embrionárias, mantendo-se nos princípios da 
bioética 3R’s, podendo ser usados como modelo de eleição para treinamentos de profissionais da ICSI humana, 
sendo portanto uma alternativa ao modelo tradicional usado com cobaias in vivo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Bioética; Micromanipulação; Modelo in vitro; Produção de embriões in vitro; Reprodução 
assistida. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Como uma das ferramentas fundamentais de estudos para correção da infertilidade 
relacionada ao espermatozoide, surge a injeção intracitoplasmática de espermatozoide – 
ICSI (MARTINS et al., 2002). Esta técnica representa o processo de injeção mecânica direta 
de um único espermatozoide dentro do citoplasma do oócito (MARTINS et al., 2002; 
MARTINS, 2006; MOROZUMI et al., 2006). É usada como uma ferramenta essencial para 
estudos e investigação relacionados a fecundação e consequentemente ao aperfeiçoamento 
da infertilidade ligada ao espermatozoide (GALLI et al., 2003; OCK et al., 2003). Trata-se de 
uma poderosa técnica no campo da reprodução assistida e promove oportunidades para o 
estudo dos mecanismos básicos da fertilização e desenvolvimento embrionário (ROSELLÓ 
et al., 2009).  

A ICSI é uma técnica bastante complexa e amplamente utilizada nos procedimentos 
de fertilização humana assistida, requerendo amplo treinamento do profissional (MENDES; 
SILVEIRA; STETLER et al., 1998). Por apresentarem citoplasmas claros e translúcidos, os 
oócitos de roedores são os mais utilizados nos treinamentos, porém esbarram em questões 
da bioética animal (FESTING E WILKINSON, 2007; ALMODIN et al., 2008). 

Essa técnica pode ser utilizada como opção para solucionar problemas reprodutivos 
relacionados à baixa fertilidade masculina, no entanto, em bovinos, este não seria o foco 
principal, pois provavelmente estes animais seriam destinados ao abate, salvo animais de 
alto valor genético e econômico. Portanto, a principal utilidade da viabilização da técnica de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wilkinson%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17545991
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ICSI bovina seria para utilização como modelo de estudos e treinamentos de profissionais 
na área humana, tendo em vista todas as implicações frente a bioética na medicina humana 
(ALMODIN et al., 2008).  

Treinamentos de técnicas de reprodução assistida como a ICSI requerem um alto 
número de cobaias de laboratório in vivo para a obtenção dos gametas femininos, sendo 
assim, as aplicações de métodos alternativos in vitro se torna urgentemente necessário 
(ALMODIN et al., 2008; VAN WOUDENBERG et al., 2012). A possibilidade de utilizar 
materiais de abatedouro para testes in vitro relacionados a gametas e desenvolvimento 
embrionário precoce surge como uma importante opção na redução de testes realizados in 
vivo (LORENZETTI et al., 2011; SANTOS et al., 2014).  

Os oócitos bovinos são de fácil disponibilidade e são modelos animais importantes 
para treinamentos, tendo em vista que sua obtenção provém de resíduos de abatedouro. Os 
ensaios in vitro de maturação e fertilização de oócitos, bem como de desenvolvimento 
embrionário em bovinos, tem sido apresentado pela literatura científica como um modelo 
promissor e eficiente para estudos de toxicologia e treinamento na reprodução humana 
(GROSSMAN et al., 2012; SANTOS et al., 2014). No entanto, os modelos de treinamento 
esbarram no distinto aspecto morfológico da coloração escura do citoplasma devido ao 
depósito lipídico elevado. Essa problemática ocorre possivelmente por uma diferença do 
metabolismo lipídico destes embriões, que armazenam grande quantidade citoplasmática 
deste componente (DELL COLLADO et al., 2015).  

O excesso de lipídios pode impedir resultados positivos das práticas da visualização 
no treinamento da técnica de ICSI. Dessa maneira, é imprescindível desenvolver técnicas 
para redução lipídica citoplasmática dos oócitos. Sendo assim, pensou-se em utilizar um 
método físico de separação lipídica por centrifugação. Esse método foi desenvolvido na 
literatura como método de clarificação de citoplasma bovino por Agostinho et al. (2008), no 
entanto, nunca foi testada a competência funcional dos oócitos submetidos a essa técnica 
em desenvolver-se até o estágio de blastocisto.  

Tendo em vista: (1) a necessidade de modelos de treinamentos de ICSI humana, 
alternativos aos modelos utilizados em roedores vivos; (2) a disponibilidade em quantidade 
e qualidade de obtenção de oócitos bovinos em ovários descartados em abatedouro e (3) o 
aspecto morfológico desfavorecido dos oócitos bovinos devido ao acumulo lipídico 
intracitoplasmático, sendo assim, se torna importante a avaliação morfo-funcional de oócitos 
bovinos submetidos ao método de clarificação citoplasmática de Agostinho et al. (2008) e 
testar a competência embrionária visando validar um modelo de treinamento para utilização 
na ICSI humana.  

Portanto, a originalidade deste estudo está em analisar funcionalmente os efeitos da 
centrifugação do método de Agostinho et al. (2008) na viabilidade funcional destas células 
para serem usadas na ICSI e posteriormente serem cultivadas para avaliar tecnicamente o 
treinamento do futuro profissional na reprodução humana assistida.   

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Os experimentos foram realizados na Fazenda Escola – BIOTEC do Centro de Ensino 

Superior de Maringá - UniCesumar, na cidade de Maringá, Paraná. Os produtos químicos e 
meios utilizados foram adquiridos da Sigma-Aldrish® (St. Louis, MO, USA) e Gibco (Langley, 
OK, USA). 

O estudo foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, composto por um 
grupo controle e um grupo tratamento: GC - Grupo controle (não centrifugado); GCLAR - 
centrifugado 15min/9000rpm. Para tanto, dois experimentos foram conduzidos: (1) avaliação 
morfológica dos oócitos; (2) avaliação funcional pelo desenvolvimento embrionário. 

 
Obtenção dos oócitos e maturação in vitro 
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Foram utilizados ovários de fêmeas bovinas coletados em abatedouro (FRIGMAR- 
Paiçandu - PR), os ovários foram colocados em soro fisiológico (NaCl a 0,9%) 
aproximadamente 35°C, e transportados para o laboratório BIOTEC na fazenda do Centro 
de Ensino Superior de Maringá, duas horas (2h) após o abate. Em seguida foram lavados 
com solução salina 0,9%.  

Os oócitos foram recuperados de folículos com diâmetro entre dois (2) a oito (8) 
milímetros, usando agulha de calibre 18G e seringa de 10 ml. Após a punção os oócitos, 
foram selecionados de acordo com a qualidade morfológica, sendo viáveis aqueles que 
apresentavam células do cumulus e citoplasma homogêneo. Foram puncionados 28 ovários, 
obtendo um total de 192 complexos cumulus oócitos (COCs), os mesmos foram colocados 
em meio de maturação: TCM199, suplementados com Hepes e sussessivamente em placas 
com meio de maturação usando TCM199 com sais de Earles (Gibco®), glutamina (Sigma® 
cod: G8540) e NaHCO3 (Mallinckrodt®), suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) 
(Cultilab®), 22μg/mL piruvato, 50μg/mL de gentamicina, 0,5μg de FSH/mL (Bioniche®), 50μg 
de LH/mL (Bioniche®) e 1μg de estradiol/mL (Sigma® cod: E2758) e mantidos em estufa a 
38,5°C com 5% de CO2 em ar com máxima umidade durante 22 - 24 horas.  

 
Método de clarificação citoplasmática 
Após a maturação, os COCs do GC não foram centrifugados. O GCLAR foi 

centrifugado por 15minutos a 9000rpm em 1ml de meio TCM hepes, 22μg/mL piruvato, 
50μg/mL de gentamicina, acrescidos de 0,03mg/ml de BSA. Após estes procedimentos os 
COCs foram submetidos ao processo de fertilização e cultivo embrionário. 

 
Fertilização e cultivo in vitro 
Os dois grupos foram submetidos a fecundação in vitro utilizando o meio TALP, 

suplementado com 10 μg/mL de heparina (Sigma® cod: H3149), 22μL/mL de piruvato 
(Biochemical® cod: 44094), 50μg/mL de gentamicina (Sigma® cod: G1272), albumina sérica 
bovina-BSA (sem ácidos graxos) (Sigma® cod: A3311), solução de PHE (2μM de penicilina 
(Sigma® cod: P4875), 1μM de hipotaurina (Sigma® cod: H1384) e 0,25μM de epinefrina 
(Sigma® cod: E4250).  

O sêmen utilizado foi do touro OMEGA, da raça Nelore (Bós indicus), no qual foi 
descongelado em banho-maria a uma temperatura de 36°C.  

Para seleção dos espermatozoides móveis, remoção de diluidores e de plasma 
seminal, foi realizada a centrifugação em gradiente Percoll (90 e 45%), durante quatro 
minutos.  

A dose inseminante foi de 1x106 espermatozoides/mL, e os oócitos foram transferidos 
para as micro-gotas (10 oócitos/gota), onde permaneceram entre 22 a 24 horas, a 
temperatura de 38,5°C, em atmosfera com 5% de CO2 em ar.  

Após a fertilização, os zigotos foram cultivados in vitro (CIV), no meio SOF (Synthetic 
Oviduct Fluid) suplementado com 2,5% de SFB (Cultilab®) e 30mg de BSA FV (Sigma® cod: 
A6003), permanecendo em atmosfera fechada em mistura especial com três gases 
CO2/N2/O2.  

No dia quatro os embriões passaram pela troca do meio de cultivo, sendo esse 
preparado no dia em questão, sendo retirados 50μl de cada gota de cada grupo, em seguida 
repondo com um novo meio de cultivo.  

O tempo de cultivo embrionário variou conforme a necessidade das diferentes 
variáveis avaliadas e de cada experimento. 

 
Experimento 1: Avaliação morfológica dos oócitos 
A avaliação morfológica da translocação lipídica foi realizada por análise em 

microscopia óptica associada a captura de imagem e mensuração no programa IMAGE-
PRO® PLUS da Unicesumar.   
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Após a maturação in vitro os COCs foram desnudados com  a ajuda do Vortex em 
meio HEPES para retirada das células do cumulus. Posteriormente os oócitos foram divididos 
nos dois grupos experimentais GC sem centrifugação e GCLAR com 15 minutos de 
centrifugação. 

Posteriormente foram analisados em lupa e reavaliados no microscópio óptico sendo 
realizadas observações para análise morfológica do deslocamento dos lipídeos 
citoplasmáticos de coloração castanho-escuro, por meio da força de centrifugação. O 
deslocamento lipídico foi classificado morfologicamente em cinco tipos: LIP100 (lipídeo 
distribuídos homogeneamente, sem deslocamento citoplasmático), LIP50 (deslocamento 
lipídico depositado em 50% do ooplasma), LIP25 (deslocamento lipídico depositado em 25% 
do ooplasma), LIP15 (deslocamento lipídico depositado em 15% do ooplasma em cone de 
extrusão), e LIPlise (oócito lisado, sem conteúdo citoplasmático apenas zona pelúcida 
presente). 

 
Experimento 2: Avaliação funcional dos oócitos 
A avaliação funcional do desenvolvimento embrionário foi realizada pelas taxas de 

blastocistos de cada grupo. Decorridas as quarenta e oito horas (48h), no dia dois (D2) 
avaliou-se a taxa de clivagem (nº clivados / nº oócitos) e em seguida os embriões foram 
recolocados em atmosfera fechada para a continuidade do desenvolvimento.  

No dia sete da CIV avaliou a taxa de embriões que chegaram a blastocisto (nº 
blastocistos grau I / nº oócitos). Os blastocistos de grau I foram considerados de qualidade 
excelente ou boa, segundo os critérios de avaliação do Manual da IETS 1998, ou seja, com 
poucos blastômeros danificados, tendo no máximo 15% de células extrusadas da massa 
celular do embrião.  
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foram realizadas as análises sobre os efeitos da centrifugação em oócitos bovinos 

nas estruturas celulares e na distribuição lipídica, visando estabelecer uma técnica de 
clarificação citoplasmática para ser utilizada no treinamento empregado a ICSI humana. Os 
resultados obtidos indicaram a influência da técnica de clarificação por centrifugação em 
oócitos bovinos maturos sobre a morfologia da distribuição lipídica oocitária (Figura 1, 2 e 3).  

O grupo controle manteve a morfologia homogênea na coloração citoplasmática em 
todo ooplasma (Figura 1A). Já no modelo de clarificação proposto, os lipídeos do ooplasma 
deslocaram-se distintamente, ocupando de 50% a 15% do volume citoplasmático (Figura 1B, 
1C, 1D).  A centrifugação formou uma espécie de calota em um dos polos possibilitando uma 
área translúcida para realizar treinamentos de injeção intracitoplasmática.  

O modelo proposto indicou haver uma variação no deslocamento lipídico após a 
centrifugação de 15 minutos, ou seja, o tamanho que a área escura ocupava.   

Após as 24h de maturação in vitro os oócitos apresentaram variações no 
deslocamento lipídico, predominando no tratamento um padrão de estrato lipídico entre 25% 
e 15% da área do oócito (LIP25 = 47,9% e LIP15 = 41,7%; Figura 1C e 1D) indicando que 
89,6% dos oócitos centrifugados obtiveram uma área clarificada para micromanipulação de 
pelo menos 75% do ooplasma. Os oócitos que com o padrão de deslocamento lipídico LIP15 
apresentaram o cone de extrusão com parte do estrato lipídico (Figura 1D) e apenas 1 oócito 
lisou durante o processo (Figura 1F). 
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Figura 1. Imagens representativas da análise morfológica da translocação lipídica dos oócitos em 

microscopia óptica (letras maiúsculas) associada a captura de imagem e mensuração no programa IMAGE-
PRO® PLUS. Após as 24h de maturação in vitro os oócitos passaram pelo tratamento de 15 minutos de 
centrifugação a 9000 rpm e apresentaram os seguintes padrões morfológicos quanto ao deslocamento 

lipídico: A – LIP100 - oócito do grupo controle não centrifugado com lipídeos dispersos em 100% do 
ooplasma; os demais oócitos são variações encontradas do modelo proposto após a centrifugação de 15 

minutos: B – LIP50 - deslocamento lipídico para 50% do ooplasma deixando meta da área translúcida para 
micromapnipulação; C – LIP25 - deslocamento lipídico para 25% do ooplasma deixando uma área clara de 
75% do ooplasma; D  – LIP15 - oócito apresentou o cone de extrusão com deslocamento lipídico ocupando 

apenas 15% do ooplasma deixando 85% de área clara citoplasmática; E – LIPlise - oócito lisada após a 
centrifugação; F – LIP100 - oócito com aspectos de degeneração que não teve deslocamento lipídico após a 

centrifugação. 
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Figura 2. Gráfico de distribuição dos tipos de estrato lipídico apresentados no grupo controle (GC) e no 

grupo tratamento (GCLAR). A análise morfológica foi realizada pelo padrão de deslocamento dos lipídeos 
citoplasmáticos de coloração castanho-escuro, por meio da força de centrifugação, sendo classificados em 

cinco tipos: LIP100 (lipídeo distribuídos homogeneamente, sem deslocamento citoplasmático), LIP50 (lipídico 
depositado em 50% do ooplasma), LIP25 (lipídico depositado em 25% do ooplasma), LIP15 (lipídico 

depositado em 15% do ooplasma em cone de extrusão), e LIP0lise (oócito lisado, sem conteúdo 
citoplasmático apenas zona pelúcida presente). 

 

 
Figura 3. Oócitos bovinos maturos centrifugados por 15 minutos a 9.000RPM. A figura indica os diferentes 

padrões de deslocamento lipídico. 
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Na avaliação do desenvolvimento embrionário às taxas de clivagem não diferiram (p 

= 0.2325) entre o GC e o GCLAR, respectivamente 77% (37/48); 70,83% (34/48).  
Para a proporção de Blastocisto o GC igualou-se ao tratamento (p=0,1129), 

respectivamente 41,66% e 35,41%. A taxa de eclosão do grupo centrifugado, embora alta 
76,47% (13/17), foi inferior (p=0,0295) a taxa de eclosão do grupo controle com 90% (18/20). 

 
Tabela 1. Desenvolvimento embrionário após a fecundação in vitro de oócitos bovinos maturos submetidos à 
clarificação citoplasmática pela técnica de centrifugação por 15 minutos a 9000rpm. Dados relativos ao 
experimento 2. 

Grupo Centrifugação Oócito (n) Clivagem % (n) Blastocisto % (n) Eclosão % (n) 

GC - 48 77,08 (37/48) 41,66 (20/48) 90,00 (18/20)a 

GCLAR 15 min 48 70,83 (34/48) 35,41 (17/48) 76,47 (13/17)b 

(-) indica que a referida técnica não foi executada no grupo. a,b Letras diferentes indicam diferença estatística 
significante (valor p ≤0,05) entre os grupos da mesma coluna. 

 
A taxa de blastocisto no tratamento que foi igual ao controle (Tabela 1) foi similar aos 

resultados encontrados por Diez et al. (1996) que utilizou zigotos centrifugados com 
velocidade superior (7 minutos a 15800g) ao presente experimento.  

Outro estudo de centrifugação, na presença de tripsina, realizada em diferentes 
estágios embriões da clivagem (2, 4 e >4 células) indicou que quanto mais cedo ocorrer à 
centrifugação embrionária maiores serão as taxas de blastocistos respectivamente (Li et al., 
2009). Essa evidência encontrada por Li et al. (2009) em suínos, poderia elucidar o sucesso 
das taxas embrionárias obtidas pelos oócitos maturos submetidos a centrifugação no 
presente experimento.  

Cabe lembrar ainda que, mesmo utilizando a fertilização in vitro convencional, o 
presente resultado positivo para competência embrionária dos oócitos na centrifugação, 
indicou a viabilidade funcional para produção de blastocistos. Os testes de centrifugação 
evidenciaram a polarização lipídica já descrita na literatura como sendo responsável pelo 
aspecto do escurecimento do citoplasma, impossibilitando a visualização de estruturas 
intracitoplasmáticas do oócito bovino (RHO et al., 1997). Sendo assim, o método 
desenvolvido pode ser utilizado para comprovar a habilidade técnica de novos profissionais 
embriologistas que irão utilizar a ICSI em humanos sendo também uma alternativa aos 
modelos usados em animais in vivo. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Na avaliação da viabilidade técnica do modelo desenvolvido verificou-se que o método 

de clarificação aplicado foi satisfatório para translocar perifericamente os lipídeos 
citoplasmáticos tornando o ooplasma translucido em aproximadamente 75% da área de 
micromanipulação, além de não interferir na taxa de blastocisto podendo ser utilizado para 
comprovação da habilidade do novo profissional que realiza a ICSI.  

A técnica de centrifugação de oócito bovino testada é eficaz deixando-os translúcidos 
e similares aos de roedores e de humanos, sem perder a sua competência embrionária de 
desenvolvimento até o estágio de blastocisto.  

O método de clarificação pode ser utilizado como modelo de eleição em treinamentos 
de ICSI humana e como uma alternativa aos modelos usados em roedores, nos quais 
utilizam animais vivos, contrariando aos princípios da bioética dos 3R’s. 
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