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RESUMO 

 
 
Klein, Norton. Otimização do sistema de produção in vitro de 
embriões suínos. 2013. 70 p. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal 
– Área: Reprodução Animal) – Universidade do Estado de Santa 
Catarina. Programa de Pós-graduação em Ciências Animal, Lages, 
2013. 

 
 

A produção in vitro de embriões suínos avançou significativamente na 
última década. Entretanto, os índices de desenvolvimento embrionário 
continuam inconstantes e a qualidade dos embriões extremamente baixa. 
A incidência de anormalidades cromossômicas decorrentes das altas 
taxas de polispermia e a ineficiência dos sistemas de cultivo são 
apontados como os principais impasses. Desta forma, este estudo buscou 
melhorar os índices de monospermia, e as taxas de eclosão dos embriões 
suínos produzidos in vitro. O primeiro estudo investigou a utilização de 
diferentes concentrações espermáticas e períodos de incubação dos 
gametas durante a fecundação in vitro (FIV). Para tanto, um total de 829 
oócitos foram maturados e destinados à dois experimentos. No primeiro, 
os oócitos foram FIV utilizando diferentes concentrações espermáticas 
(62.5, 125, 187.5 ou 250 x 103 espermatozoides/mL). No segundo, os 
oócitos foram FIV utilizando 62.5 x 103 espermatozoides/mL durante 
duas, três ou quatro horas. Após a FIV os zigotos foram cultivados por 
doze horas para análise dos parâmetros da fertilização ou por sete dias 
para o estudo do desenvolvimento embrionário. Um terceiro 
experimento avaliou o número de espermatozóides com acrossoma 
reagido de acordo com o período de incubação. A máxima concentração 
de espermatozóides reduziu a produção embrionária (de 33.9% para 
13.4%). Já a redução do período de incubação de quatro para três ou 
duas horas, aumentou significativamente as taxas de clivagem (42.1% 
para 71.6 e 73.3%), de desenvolvimento embrionário (14% para 34.7 e 
38.9%) e de eclosão (25% para 66.7 e 65.7%). Tanto o aumento da 
concentração espermática, como o aumento período de incubação 
alteraram significativamente a maioria dos parâmetros relacionados a 
fecundação, prejudicando substancialmente a produção de embriões 
monospérmicos. O número de espermatozoides com acrossoma reagido 
aumentou significativamente com o pronlongamento da fecundação. No 



 

segundo estudo, investigou-se a indução da eclosão assistida de 
embriões suínos PIV através da incisão da zona pelúcida ou pelo 
tratamento com pronase. Os oócitos foram maturados e fecundados in 
vitro com uma concentração de 62.5 x 103 espermatozóides/mL por três 
horas. Os zigotos foram cultivados durante sete dias, então, avaliados 
quanto ao desenvolvimento embrionário e a incidência de eclosão. 
Determinamos também a densidade celular e os índices de apoptose 
celular dos embriões eclodidos. Tanto a incisão da zona como a digestão 
com pronase foram efetivos na fragilização da ZP dos embriões com alta 
densidade celular. Todavia, constatou-se uma redução da sobrevivência 
e aumento do índice de apoptose celular dos embriões eclodidos pelo 
tratamento com pronase. Com base nos dados obtidos concluímos que a 
redução da concentração de espermatozóides e do período de incubação 
diminuem a incidência de polispermia e melhoram o desenvolvimento 
embrionário. Isto é provavelmente devido a redução da disponibilidade 
de espermatozóides capacitados/reagidos para a fecundação. Da mesma 
forma, a fragilização da zona pelúcida através da incisão, melhora 
significativamente o número e a qualidade dos embriões eclodidos ao 
final do cultivo embrionário. 

 
 

Palavras-chave: Polispermia. Reação de acrossoma. Leitões PIV. 
Formação de pronúcleos. Eclosão assistida. Pronase. 



 

ABSTRACT 

 
 
Klein, Norton. Optimization of the porcine in vitro embryo 
production system. 2013. 70 p. Dissertação (Mestrado em Ciência 
Animal – Área: Reprodução Animal) – Universidade do Estado de Santa 
Catarina. Programa de Pós-graduação em Ciências Animal, Lages, 
2013. 

 
 

The in vitro production of pig embryos progressed significantly in the 
last decade. However, the embryo growing rates remain variable and 
with low embryonic quality. The chromosomal abnormalities as a result 
of high polyspermy rates and the inefficient culture systems are pointed 
as the main problems. Thus, the aim of this study was to improve the 
rates of monospermy, and also the hatching rates of in vitro produced 
porcine embryos. The first study investigated decreasing sperm 
concentrations combined with different incubation periods during in 
vitro fertilization (IVF). A total of 829 oocytes were matured and 
allocated in two experiments. In the first, oocytes were IVF using 
different sperm concentrations (62.5, 125, 187.5 or 250 x 103 sperm / 
mL). In the second experiment the oocytes were IVF using 62.5 x 103 
sperm / mL pointed in experiment 1, for 2, 3 or 4 hours incubation time. 
Then the zygotes were cultured during twelve hours to evaluate the 
fertilization parameters, or during seven days to evaluate embryonic 
development. A third experiment was performed to evaluate the sperm 
acrosome reaction according to the incubation period. The higher sperm 
concentration reduced embryo production from 33.9% to 13.4%. The 
reduction of the incubation period from 4 to 3 or 2 hours significantly 
increased the rates of cleavage (42.1 to 71.6% and 73.3%), embryo 
development (14 to 34.7 and 38.9%) and hatching (25 to 66.7 and 
65.7%. Increased sperm concentration and incubation period 
significantly altered the parameters related to fertilization, substantially 
impairing the monospermic embryos production. The number of sperm 
with reacted acrosome increased significantly as incubation time was 
increased. In the second study we evaluated the assisted hatching of 
porcine embryos IVP by zona pellucid incision or treatment with 
pronase. Oocytes were matured and in vitro fertilized with 62.5 x 103 
spermatozoa / mL concentration for three hours. The zygotes were 



 

cultured for seven days, and then embryonic development and hatching 
rates evaluated. It was also determined the cell density and cell 
apoptosis rates of hatched embryos. Both the manual incision or pronase 
digestion were effective in weakening the ZP of embryos with high cell 
density. However, it was observed a reduction in the survival rates, and 
higher apoptosis rates in hatched embryos treated with Pronase. With 
basis on the data we concluded that a reduction in sperm concentration 
and incubation period decreases the incidence of polyspermy and 
improves the embryo development rates. This is probably due to 
reduction of capacitated /reacted sperm available for fertilization. Also, 
the weakening of the zona pellucid by incision improves significantly 
the number and quality of embryos hatched at the end of embryo 
culture. 

 
 

Keywords: Polispermy. Acrossome reaction. IVP piglets. Pronucleo 
formation. Assisted hatching. Pronase. 
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1 INTRODUÇÃO 

A PIV de embriões suínos é uma ferramenta importante para a 
melhoria genética dos animais, bem como para a preservação de raças e 
características em risco de desaparecimento. Ainda, os suínos 
produzidos a partir desta técnica poderão ser destinados à estudos 
envolvendo áreas como a medicina e a biomedicina, dado a grande 
similaridade deste modelo biológico com a fisiologia e anatomia dos 
humanos (KATSKA-KSIAZKIEWICZ, 2006; DANG-NGUYEN 2011). 
Todavia, o desenvolvimento destas tecnologias depende diretamente da 
eficiência da produção in vitro dos embriões suínos.  

Embora o nascimento dos primeiros suínos provenientes de 
oócitos maturados e fecundados in vitro tenha ocorrido nos anos 
noventa (MATTIOLI et al., 1988; YOSHIDA et al., 1993), somente 
uma década depois embriões totalmente produzidos in vitro vieram a 
termo (MARCHAL et al., 2001; KIKUCHI et al., 2002). Desde então, 
outros autores também obtiveram exito (YOSHIOKA, 2003) fruto do 
constante aprimoramento das condições de maturação, fecundação e 
cultivo in vitro.  

Apesar dos recentes avanços, as taxas de desenvolvimento 
embrionário são inconstantes e a qualidade dos embriões extremamente 
baixa. Ainda hoje, não há um protocolo definido para a PIV de embriões 
suínos e são comuns falhas nas diferentes etapas de produção. Isto reduz 
drasticamente os índices de desenvolvimento in vitro e in vivo destes 
embriões, quando comparados aos produzidos in vivo (KIKUCHI, 2004; 
ZHANGA et al., 2012). Neste contexto, a incidência de anormalidades 
cromossômicas decorrentes das altas taxas de polispermia e a 
incapacidade dos embriões para concluírem a eclosão são apontados 
como os principais impasses para viabilizar a PIV de embriões suínos 
(DANG-NGUYEN 2011). 

A alta incidência de polispermia é atribuida à ausência de 
controle das inúmeras variáveis presentes durante a fecundação 
(FUNAHASHI, 2003). A polispermia é influenciada por fatores 
inerentes ao macho como as variações encontradas entre o sêmen obtido 
de diferentes cachaços (SUZUKI et al., 2003), partidas de um mesmo 
animal e frações do sêmen do mesmo ejaculado. Ainda, há grande 
variação dos resultados obtidos com a utilização de sêmen fresco, 
resfriado ou congelado (RATH; NIEMANN, 1997; SUSUKI et al., 
2005).  
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A penetração espermática, a polispermia, e o desenvolvimento 
embrionário são proporcionais à concentração de espermatozoides e ou 
ao período de incubação destes gametas com os oócitos (COY et al., 
1993a; COY et al., 2003b; GIL et al., 2003; KOO et al., 2005). Embora 
o período de 6 h seja o habitual para a FIV de suínos (DANG-NGUYEN 
et al., 2011), há divergência quanto a necessidade de um período tão 
longo (GIL et al., 2007, ALMINANA et al., 2008).  

Em condições normais, entre 60 e 70% dos oócitos maturados 
in vitro sofrem penetração por um ou mais espermatozoides e a 
fecundação incorreta destes ocorre em até 65% dos casos (XIA et al., 
2001). Isto evidencia a dificuldade da produção de embriões viáveis e 
monospérmicos pelos atuais protocolos de PIV de embriões suínos 
(FUNAHASHI et al., 2003; SOMFAI et al., 2008). Assim, recomenda-
se a avaliação da dose inseminante e o período de incubação para cada 
animal ou ejaculado utilizado, visto que há a necessidade de adaptar o 
protocolo às diferentes situações, como o uso de sêmen fresco ou 
congelado, ou ao cachaço disponível (DANG-NGUYEN et al., 2011). 

A capacidade de eclosão ao final do CIV é um bom indicador 
da qualidade e aptidão dos embriões PIV, e necessária para o posterior 
desenvolvimento embrionário e o estabelecimento de gestações 
(SESHAGIRI et al., 2009). Dos mecanismos propostos neste processo, o 
aumento do número de células embrionárias e o acúmulo de líquido no 
interior da blastocele são os principais responsáveis por fragilizar a ZP e 
desencadear a eclosão (MONTAG et al., 2000).  

Embora os protocolos utilizados para a PIV de embriões suínos 
possibilitem a produção de um número razoável de estruturas, 
usualmente, estes embriões apresentam dificuldade para atingirem a 
eclosão (KOO et al., 1997). Ao contrário do observado in vivo 
(DOBRINSKY et al., 1996), embriões suínos PIV normalmente não 
iniciam ou concluem adequadamente a eclosão (KIM et al., 2004).  

Neste aspecto, mecanismos que promovam o enfraquecimento 
da ZP são bem vindos na tentativa de melhorar as taxas de eclosão 
embrionária. Diversas técnicas de eclosão assistida por 
micromanipulação embrionária já se mostraram eficientes para embriões 
humanos, porém são dispendiosas, já que dependem do alto 
investimento em equipamentos (HAMMADEH et al., 2011), sendo 
restritivos para aplicação em animais de produção (TANIYAMA et al., 
2011).  

Pode-se observar assim, que existem inúmeros aspectos 
relacionados à PIV de embriões suínos que necessitam de 
aprimoramento. Desta forma, este estudo investigou a utilização e ou 
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associação de diferentes concentrações espermáticas e períodos de 
incubação dos gametas durante a FIV. Além disso, avaliou-se a indução 
da eclosão assistida de embriões suínos PIV através da incisão da ZP ou 
pela digestão com pronase. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 CAPACITAÇÃO ESPERMÁTICA 

A capacitação envolve uma série de transformações 
bioquímicas que ocorrem de acordo com a passagem do espermatozóide 
pelo trato reprodutivo feminino, tornando-o apto a fecundar um oócito. 
Somente gametas capacitados, podem ligar-se a ZP, desencadear a 
reação do acrossoma, e finalmente, penetrar a ZP (BREITBART; 
NAOR, 1999). O processo de capacitação pode ser dividido em duas 
etapas, sendo que ambas são mediadas pela proteína kinase A (PK-A) 
(VISCONTI, 2009). Na primeira etapa ocorre a ativação da motilidade 
espermática, logo após a saída do epidídimo. Na segunda, os 
espermatozóides passam para um estado de hiperativação e aquisição da 
reação do acrossoma (SALICIONI et al., 2007).  

Durante o trânsito dos espermatozóides do trato masculino para 
o feminino, os gametas são expostos a diferentes osmolaridades e 
concentrações de íons. O epidídimo é rico em potássio, pobre em sódio 
e muito pobre em bicarbonato. Ao entrarem em contato com o fluído 
seminal e posteriormente com o trato reprodutivo da fêmea, a 
concentração dos íons ao qual os espermatozóides estão expostos inverte 
de forma radical (VISCONTI et al., 2002). 

A exposição dos espermatozóides à elevada concentração de 
bicarbonato presente no plasma seminal e no ambiente uterino ativa 
imediatamente seus flagelos e aumenta a concentração de cálcio 
intracelular das células espermáticas (SALICIONI et al., 2007). O 
movimento de bicarbonato através da membrana é responsável pelo 
aumento do pH observado durante a capacitação (VISCONTI, 2009). 
Ao ultrapassar a membrana plasmática dos espermatozóides o 
bicarbonato também ativa a enzima adenilil ciclase, que imediatamente 
aumenta os níveis de AMPc intracelular (VISCONTI et al., 1998). O 
AMPc por sua vez ativa a PK-A, responsável por fosforilar proteínas 
alvo, que iniciam inúmeras atividades, como o aumento da motilidade 
espermática (VISCONTI, 2009). 

De forma semelhante, a segunda etapa da capacitação também 
necessita da presença de bicarbonato. A diferença deste mecanismo, em 
relação ao primeiro, é a presença de proteínas do soro, como por 
exemplo, a albumina, que funcionam como dissipadores do colesterol 
presente na membrana acrossomal externa. Após a retirada do 
colesterol, há uma hiperpolarização do potencial de membrana celular 
do espermatozóide (VISCONTI et al., 1999).  
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A partir destes eventos, a membrana dos espermatozóides torna-
se mais permeável ao bicarbonato e ao cálcio. Ambos são muito 
importantes para a ativação da adenilil ciclase. Além disso, o cálcio é 
indispensável para a fosforilação da proteína tirosina (SALICIONI, 
2007). Em resposta a maior concentração de cálcio, bicarbonato e AMPc 
intracelular, a PK-A é intensamente ativada, o que determina uma 
hiperativação da motilidade espermática, preparação da reação do 
acrossoma e aumento na fosforilação da proteína tirosina (VISCONTI, 
2009).  

2.2 POLISPERMIA 

2.2.1 Mecanismos de controle da polispermia in vitro e in vivo 

Os protocolos de PIV de embriões suínos atuais esbarram na 
dificuldade para produzir embriões monospérmicos de qualidade. 
Durante a FIV, um número grande de espermatozóides capacita e adere-
se simultaneamente a superfície da ZP, o que determina altas taxas de 
penetração e assim maior incidência de polispermia (FUNAHASHI, 
2003).  

Quando a fertilização transcorre in vivo, os índices de 
polispermia aproximam-se de 10%. Nestes casos, o trato reprodutivo 
controla o número de espermatozóides capacitados que alcançam a 
superfície dos oócitos possibilitando que estes realizem a exocitose dos 
grânulos corticais e o bloqueio da zona antes da chegada dos demais 
espermatozóides (HUNTER, 1967; 1972).  

Em condições fisiológicas, a relação de espermatozoides e 
oócitos próximo à ovulação é de 1:1. Entre 1 e 2 h após os primeiros 
oócitos serem penetrados, observa-se uma relação de mais de 100 
espermatozóides por oócito (HUNTER, 1984; 1993). Estes 
espermatozoides são capazes de iniciar a penetração dos oócitos, 
entretanto, não ultrapassam a última camada da ZP, devido às alterações 
estruturais induzidas pela exocitose dos grânulos corticais (WANG et 
al., 2003). 

A polispermia pode ocorrer tanto in vitro como in vivo. Quando 
o equilíbrio fisiológico é interrompido, independente da razão, um 
número superior de espermatozoides alcançam os oócitos, aumentando a 
incidência de polispermia. Nestes casos, a habilidade do oócito em 
responder a primeira penetração não é suficientemente rápida para 
bloquear uma segunda penetração (WANG et al., 2003).  
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Quando a chegada dos espermatozoides é sincronizada, a 
primeira penetração induz a exocitose dos grânulos corticais. O 
conteúdo destes modifica a estrutura da camada mais interna da ZP, que 
impede os demais espermatozoides de penetrarem (HEYDRICK, 1993).  

A qualidade dos oócitos maturados desempenha papel 
fundamental neste processo, já que os oócitos podem não liberar o 
conteúdo dos grânulos corticais, ou mesmo nem apresentarem os 
grânulos distribuídos na região cortical do oócito, devido a falhas na 
migração destes durante a maturação (WANG et al., 2003). Ainda que 
presentes, os grânulos podem conter conteúdo imaturo, tornando-se 
incapazes de bloquear adequadamente a polispermia (DAY, 2000). 

Acredita-se que a capacidade do oviduto em prevenir a 
polispermia não seja exclusivamente pelo bloqueio físico do número de 
espermatozóides disponíveis para a fecundação. Glicoproteínas 
existentes no oviduto são capazes de diminuir o número de 
espermatozóides aptos a aderir-se a ZP (KOUBA et al., 2000). Isto, 
provavelmente, controla o número de gametas que atingem a 
capacitação simultaneamente (HUNTER, 1967; 1972). A exposição dos 
oócitos ao oviduto aumenta a espessura da zona e a sua resistência a 
dissolução com pronase, permitindo a redução das taxas de polispermia 
sem reduzir o número de oócitos penetrados (DAY, 2000). 

Embora a maioria dos autores obtenha resultados positivos a 
partir da utilização de fluido do oviduto e ou líquido folicular, 
previamente ou junto da fecundação (FUNAHASHI; DAY, 1993; KIM 
et al., 1996), a tendência é a utilização de meios definidos ou 
semidefinidos, já que estas condições de FIV dificultam a 
reprodutibilidade dos resultados. 

Como descrito anteriormente, o principal mecanismo de 
controle da polispermia é o aumento da resistência da zona pelucida à 
digestão proteolítica promovida pelos espermatozoides, como 
consequencia da exocitose dos granulos corticais.  

2.2.2 Cafeína 

A cafeína é um inibidor de fosfodiesterases, que são capazes de 
degradar nucleotídeos cíclicos intracelulares como o monofosfato 
cíclico de adenosina (AMPc) e o monofosfato cíclico de guanosina 
(GMPc). Desta forma, a utilização de cafeína no meio de FIV aumenta a 
concentração intracelular dos níveis de AMPc, induzindo a capacitação 
e ou reação do acrossoma dos espermatozóides. O AMPc atua na 
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regulação da motilidade das células espermáticas, com efeitos 
secundários no metabolismo celular (GARBERS et al., 1973). 

Nos suínos, a matriz acrossomal dos espermatozóides é 
considerada uma molécula para conexão secundária, unindo as células 
com acrossoma reagido à matriz da ZP. Assim, não somente as células 
capacitadas, mas também, os espermatozoides recentemente ou 
parcialmente reagidos, contribuem para a penetração. Devido a rápida 
ação da cafeína sobre a aquisição da capacitação/reação de acrossoma 
dos espermatozoides, a sua suplementação no meio aumenta tanto as 
taxas de penetração, quanto as taxas de polispermia, durante a FIV de 
embriões suínos (FUNAHASHI et al., 2000a; 2000b), prejudicando 
substancialmente a produção de embriões monospérmicos. 

Na tentativa de aumentar o número de embriões monospérmicos 
após a FIV de embriões suínos, diversos tratamentos já foram propostos. 
Como exemplo, a substituição da suplementação de cafeína por 
adenosina e ou peptídio promotor da fertilização (FPP). Estes compostos 
modulam a atividade da Adenilil Ciclase e consequentemente a 
produção de AMPc, induzindo a capacitação dos espermatozoides, de 
forma semelhante a ação da cafeína. Porém, ao contrário da cafeína, a 
adenosina e o FPP não induzem a reação espontânea do acrossoma 
(FUNAHASHI, NAGAI, 2000; FUNAHASHI et al., 2000). De forma 
semelhante, a adição de ácido hialurônico (HA) ao meio de FIV também 
previne a reação espontânea do acrossoma. (Suzuki et al., 2000). Numa 
avaliação superficial destes resultados, pode-se considerar que a 
suplementação dos meios com FPP, adenosina ou HA solucionam 
definitivamente os altos índices de polispermia. Entretanto, os índices de 
polispermia após FIV na presença destes compostos variam de acordo 
com o sêmen utilizado. Determinados cachaços não respondem a 
presença destas substâncias, sugerindo que a cafeína, mesmo sendo 
responsável pela reação espontânea dos espermatozoides, é 
imprescindível para alguns cachaços (ALMIÑANA et al., 2005). 

2.2.3 Habilidade individual para penetração 

Talvez o maior responsável por ainda não existir um protocolo 
ideal para FIV de suínos é a grande variação dos resultados a partir do 
sêmen de diferentes cachaços. Aparentemente, essas diferenças são mais 
evidentes entre raças do que entre os cachaços (SUZUKI et al., 2003).  

Além das variações encontradas entre os diferentes animais e ou 
ejaculados de um mesmo animal, também pode-se observar diferenças 
entre as frações do sêmen durante a FIV (RATH; NIEMANN, 1997; 
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SUZUKI et al, 2003; SUSUKI et al., 2005). O ejaculado dos cachaços 
pode ser dividido em três porções. Uma primeira fração rica em 
espermatozóides, correspondente a maioria dos espermatozóides viáveis 
do ejaculado. Uma segunda fração, muito probre em espermatozóides e 
uma terceira fração, novamente rica em espermatozoides. Dentre as 
frações, a primeira e a terceira apresentam bons resultados para a FIV 
(ZHU et al., 2000).  

As diferenças ainda sofrem ação de outros fatores. A habilidade 
para a fecundação do espermatozóide é alterada de acordo com o seu 
processamento. Além da variabilidade evidente entre os cachaços, o 
período de resfriamento anterior a fecundação e os protocolos de 
criopreservação também alteram a habilidade dos espermatozóides para 
penetrar os oócitos (SUZUKI et al., 2005). Aqui também pode-se 
ressaltar as diferenças encontradas a partir do processamento do sêmen 
antes da fecundação. Neste apecto, a centrifugação do sêmen através de 
diferentes gradientes de Percoll aumenta significativamente a habilidade 
de penetração dos espermatozoides. Assim, o método de seleção 
espermática pode alterar significativamente as taxas de penetração e 
polispermia após a fecundação (MATÁS et al., 2003). 

2.2.4 Concentração espermática 

Existe uma forte correlação entre polispermia e a concentração 
de espermatozoides. Portanto, sugere-se que a diminuição da 
concentração espermática durante a FIV contorne o problema. 
Entretanto, ao fazê-la, reduzimos tanto as taxas de polispermia, quanto 
as taxas de penetração, sendo necessária uma adequação de forma que a 
eficiência da FIV continue a mesma (ABEYDEERA; DAY, 1997). O 
ideal seria que as taxas de penetração fossem superiores a 70 ou 80%, e 
a incidência de polispermia se mantivesse inferior a 10%, próximo ao 
que ocorre in vivo (HUNTER, 1993). Entretanto, em condições normais, 
entre 60 e 70% dos oócitos maturados in vitro sofrem penetração por um 
ou mais espermatozoides, e a fecundação incorreta destes chega a 65% 
(XIA et al., 2001). 

Isto ocorre porque os protocolos atuais utilizam uma alta 
concentração de espermatozóides para a FIV. Além do mais, os 
espermatozóides suínos são demasiadamente sensíveis à indução da 
capacitação e reação de acrossoma. Desta forma, uma pequena 
quantidade destes no meio de cultivo já é capaz de fecundar um grande 
número de oócitos. Quando é utilizada uma alta concentração de células 
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espermáticas, os mecanismos oocitários envolvidos no bloqueio da 
polispermia tornam-se ineficientes (FUNAHASHI, 2003). 

Gil et al. (2008) sugerem que ao utilizar uma partida de sêmen, 
primeiro deve-se otimizar a relação oócitos e espermatozoides, visto que 
há a necessidade de adaptar o protocolo às diferentes situações, como o 
uso de sêmen fresco ou congelado, ou ao cachaço disponível (DANG-
NGUYEN et al., 2011). 

Assim, pode-se perceber que o grande obstáculo para a FIV é 
capacitar os espermatozoides gradualmente, já que os meios de cultivo 
atuais fazem o contrário (WANG et al., 2003). Além do mais, durante 
os métodos convencionais de FIV, os gametas são incubados sem 
nenhuma barreira regulando a interação entre espermatozoides e os 
oócitos (ZHANG et al., 2012). Portanto, o uso de baixas concentrações 
espermáticas é uma ótima alternativa para reduzir a polispermia 
(WANG et al., 2003). 

2.2.5 Período de incubação 

A maioria dos estudos com FIV relatam que o aumento no 
período de incubação induz uma elevação nas taxas de penetração e 
polispermia. Entretanto, isto não constitui como regra, uma vez que os 
resultados dependem das condições de cultivo a que são submetidos os 
espermatozoides. Não existe um consenso quanto ao melhor período de 
incubação, porém, alguns autores já determinaram que 2 h são 
suficientes para que os espermatozoides aderidos a zona possam 
penetrar o oócito (ALMIÑANA et al., 2008a; GIL et al., 2007). A 
decisão de prolongar o período de incubação é atribuída à baixa 
penetração espermática obtida com curtos períodos, o que reduz a 
eficiência destes sistemas (KOO et al., 2005). Contudo, períodos muito 
longos podem diminuir significativamente o número de oócitos 
monospérmicos e, da mesma forma, comprometer a eficiência ao final 
da FIV (COY et al., 1993). 

Observa-se que o equilíbrio entre oócitos penetrados e 
monospérmicos é a chave para o sucesso da FIV, mas é difícil 
estabelecermos um período ideal com base nos resultados obtidos até 
então. Coy et al. (1993) afirmam haver diferença quanto a eficência da 
FIV entre períodos de 2, 3, 4 e 6 h de incubação. Já outros autores 
relatam ausência de diferença entre a eficiência da FIV utilizando 
períodos oscilando entre 3 min e 6 h. Embora neste caso, os autores não 
tenham utilizado cafeína durante a FIV, o que de certa forma, explica a 
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homogeinidade quanto a penetração espermática e as taxas de 
polispermia (ALMIÑANA et al., 2008a). 

O período de incubação é influenciado pelas condições de 
cultivo e ou processamento do sêmen. Ao avaliarem os oócitos após a 
FIV, Almiñana et al. (2005) constataram efeito da cafeína sobre a 
eficiência da fecundação. Embora o período de incubação tenha alterado 
as taxas de penetração e monospermia, a eficiência da FIV não sofreu 
alterações. Estes resultados só foram possíveis porque os cachaços 
utilizados no experimento foram avaliados previamente, a fim de 
determinar as condições mais apropriadas quanto a suplementação do 
meio de fecundação. Isto sugere que são necessários estudos 
preliminares para cada animal a fim de determinar as condições 
apropriadas para a incubação dos espermatozóides e oócitos 
(ALMIÑANA et al., 2005).  

Mesmo após a análise do comportamento dos espermatozoides 
dos diferentes cachaços de acordo com as condições de cultivo e 
suplementação do protocolo vigente, deve-se levar em conta as 
condições de manutenção e manipulação do sêmen. O tipo de 
manipulação antes da FIV pode aumentar significativamente a 
habilidade de penetração dos espermatozoides, principalmente quando 
utilizados períodos superiores a 4 h de incubação (MATÁS et al., 2003). 

A concentração de espermatozoides empregada para a 
fecundação também influencia a escolha do tempo de incubação. 
Aparentemente, são obtidos melhores resultados quando curtos períodos 
de incubação são associados às maiores concentrações, e longos 
períodos são associados às baixas concentrações de espermatozóides 
(GIL et al., 2007). 

2.2.6 Métodos alternativos para FIV 

A busca pela reprodução das condições in vivo também é uma 
boa alternativa para melhorar as condições de fecundação, como a 
realização da FIV no interior de palhetas. Neste processo, os 
espermatozoides e os oócitos são depositados separadamente em cada 
extremidade da palheta, e os gametas masculinos precisam deslocar-se 
até os femininos para só então poderem penetrá-los. O que possibilita 
um aumento gradual no número de espermatozoides aderidos aos 
oócitos. Ao contrário do método convencional de FIV, onde a maioria 
dos espermatozoides adere-se a zona logo após o início da FIV (LI et 
al., 2003; ALMIÑANA et al., 2008b). 
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Funahashi e Nagay (2000) também desenvolveram uma espécie 
de obstáculo, para que os espermatozóides não tivessem acesso direto 
aos oócitos. Utilizou-se para tanto uma placa de cultivo especial, onde 
os espermatozóides e os oócitos foram inicialmente cultivados 
separados por uma parede. Assim, somente os gametas mais viáveis 
foram capazes de deslocar-se sobre o obstáculo e alcançar os oócitos. 
Desta forma, atingiram os oócitos em menor número, e de maneira 
gradativa, diminuindo consideravelmente os índices de polispermia, sem 
alterar as taxas de penetração.  

2.2.7 Polispermia e desenvolvimento embrionário 

O desenvolvimento embrionário é um pobre indicador da 
viabilidade dos embriões suínos PIV. O critério mais apropriado é a 
capacidade de desenvolvimento in vivo, através da transferência dos 
embriões (ALMINÃNA et al., 2005). Isto deve-se ao fato dos embriões 
polispérmicos possuirem a mesma capacidade de desenvolvimento in 
vitro que os embriões monospérmicos (HAN et al., 2008). Assim, ao 
avaliar o processo de FIV, deve-se dar maior atenção a incidência de 
penetração e a polispermia, e não à produção embrionária resultante do 
processo. Caso contrário, estará se avaliando superficialmente o 
processo, uma vez que os embriões monospérmicos são 
morfologicamente semelhantes aos embriões polispérmicos 
(FUNAHASHI, 2003). 

Os embriões polispérmicos podem originar-se de duas formas. 
A primeira e mais comum, é resultado da múltipla penetração dos 
oócitos maturados. A segunda, ocorre através da fecundação de oócitos 
imaturos (metáfase I), ou seja, estacionados no início da maturação, 
durante a fases que antecedem a metáfase II. A produção embrionária 
resultante da fecundação destes oócitos imaturos (metáfase I) é 
semelhante a produção dos oócitos maturados. Entretanto, há 
superioridade na qualidade dos embriões produzidos pelos oócitos 
maturados em relação aos imaturos (SOMFAI et al., 2005). 

Segundo Somfai et al. (2008), o desenvolvimento embrionário a 
partir de zigotos monospermicos e polispermicos só é semelhante se 
considerarmos o desenvolvimento embrionário a partir dos zigotos que 
atingem a clivagem. De acordo com o autor, os embriões polispérmicos 
enfrentam maior dificuldade durante a singamia dos gametas, 
principalmente quando são penetrados por três ou mais 
espermatozóides. Nestes casos, os zigotos não completam a singamia e 
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consequentemente, interrompem o seu desenvolvimento antes mesmo da 
primeira divisão celular. 

Outro mecanismo pelo qual pode ocorrer o bloqueio prematuro 
do desenvolvimento é quando há a entrada de um grande número de 
espermatozóides no oócito. Nestes casos, a descondensação do DNA 
destes gametas não é finalizada, em função da intensa competição pelos 
fatores envolvidos no processo de formação dos pronúcleos. Em função 
disso, ocorre a interrupção prematura do desenvolvimento destes zigotos 
(COY et al., 1993). Isto pode explicar porque embriões polispérmicos 
apresentam taxas de clivagem inferior aos monospérmicos (SOMFAI et 
al., 2008). 

O fato dos zigotos polispérmicos desenvolverem-se até estágios 
de desenvolvimento avançados não intriga tanto quanto a capacidade 
destes em estabelecerem gestações e produzirem leitões saudáveis. Isto 
deve-se a capacidade destes zigotos, provavelmente durante o processo 
de singamia dos gametas masculinos e feminino, corrigirem a 
poliploidia, eliminando os espermatozoides supranumerários (HAN et 
al., 1999a, HAN et al., 1999b). 

2.3 ECLOSÃO EMBRIONÁRIA 

A capacidade de eclosão ao final do CIV é um bom indicador 
da qualidade e aptidão dos embriões PIV, e necessária para o posterior 
desenvolvimento embrionário e o estabelecimento de gestações 
(SESHAGIRI et al., 2009). Dos mecanismos propostos neste processo, o 
aumento do número de células embrionárias e o acúmulo de líquido no 
interior da blastocele são os principais responsáveis por fragilizar a ZP e 
desencadear a eclosão (MONTAG et al., 2000).  

Todavia, o aumento da solubilidade da ZP de embriões PIV, 
próximo ao momento da eclosão, sugere a participação de fatores 
produzidos pelos próprios embriões, pelo útero, ou até por ambos 
(MENINO; WRIGHT, 1982). Durante as fases iniciais de elongação, os 
blastômeros de embriões suínos produzem uma protease denominada 
ativador de plasminogênio (PA). O PA é responsável pela transformação 
de plasminogênio em plasmina, uma poderosa enzima envolvida na 
degradação de fibrina e outras proteínas (FAZLEABAS et al., 1983), 
como as que compõem a ZP (MENINO; O’CLARAY, 1986).  

De acordo com Kaaekuahiwi e Menino (1990), a produção de 
PA pelos embriões bovinos aumenta progressivamente durante o CIV, 
acompanhado pelo aumento da densidade celular e o progresso dos 
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embriões aos estágios mais avançados de desenvolvimento. Após a 
eclosão, a concentração de PA reduz significativamente.  

A suplementação do cultivo com plasmina e plasminogênio 
aumenta a produção e a eclosão embrionária. Estes compostos 
apresentam atividade proteolítica equivalente ao uso de pronase ou 
tripsina junto ao cultivo. O que sugere um papel fisiológico para a 
plasmina durante o desenvolvimento e eclosão dos embriões (MENINO; 
O’CLARAY, 1986). 

Quando os embriões produzidos in vivo permanecem no útero 
das fêmeas, estes eclodem anteriormente aos embriões PIV, mesmo 
apresentando menor densidade celular e ou menor expansão da 
blastocele (MONTAG et al., 2000). Da mesma forma, Gonzales e 
Bavister (1995) descrevem que os embriões CIV adiam o processo de 
eclosão. Neste caso, observa-se uma visível expansão da blastocele. Já 
os embriões mantidos in vivo, mesmo com algum retardo no 
desenvolvimento, caracterizam-se por uma progressiva dissolução da 
ZP, semelhante ao processo de digestão com a enzima pronase. 

Montag et al. (2000) reforçam que o desaparecimento e ou 
dissolução da zona não podem ser generalizados a todas as espécies, 
dado que, em algumas espécies, como a bovina, a ZP pode ser 
encontrada no útero destes animais até dezesseis dias após a ovulação 
(BETTERIDGE et al., 1980). Além disso, na espécie bovina é comum 
encontrarmos embriões PIV ou produzidos in vivo apresentando 
expansão da blastocele (MASSIP; MULNARD, 1980; SOOM et al., 
1997). 

Como se pode observar existe grande divergência de 
informações a respeito dos mecanismos envolvidos na eclosão, com 
particularidades em cada espécie. Este fato somado a baixa eficiência da 
eclosão na espécie suína, evidencia a necessidade de estudos que 
elucidem o mecanismo de eclosão.  
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3 ARTIGO 1: CONCENTRAÇÃO ESPERMÁTICA E TEMPO DE 
INCUBAÇÃO AFETAM O DESENVOLVIMENTO IN VITRO DE 
ZIGOTOS SUÍNOS 

RESUMO 

Este estudo foi desenvolvido com o intuito de elucidar como a 
concentração de espermatozóides e o tempo de incubação utilizados 
durante a FIV afetam os parâmetros relacionados a fecundação, bem 
como definir quando estes parâmetros influenciam o desenvolvimento 
embrionário. Para tanto 829 CCOs foram maturados e destinados à 2 
experimentos. No primeiro, os oócitos foram submetidos à FIV 
utilizando diferentes concentrações espermáticas (62,5; 125; 187,5 ou 
250 x 103 espermatozóides/mL). No segundo, os oócitos foram FIV  
utilizando 62,5 x 103 espermatozóides/mL, apontado no experimento 1, 
com 2, 3 ou 4 h de incubação. Após a FIV os zigotos foram cultivados 
por 12 h para avaliação dos parâmetros relacionados à FIV, ou por 7 
dias para avaliação do desenvolvimento embrionário. Um terceiro 
experimento avaliou o número de espermatozóides com acrossoma 
reagido de acordo com o período de incubação. A máxima concentração 
de espermatozóides reduziu a produção embrionária de 33,9% (38/112), 
obtida com o tratamento 62,5 x 103 espermatozóides/mL, para 13,4% 
(13/97) com 250 x 103espermatozóides/mL. O aumento da concentração 
espermática determinou uma redução linear do percentual de formação 
de pró-nucleos (P=0,0142), de zigotos monospérmicos (P=0,0022) e de 
zigotos polispérmicos com no máximo 2 espermatozóides (P=0,0176), e 
um aumento linear do percentual de penetração (P=0,0028). A redução 
do período de incubação de 4 para 3 ou 2 h, aumentou 
significativamente as taxas de clivagem de 42,1% (38/114) para 71,6 
(68/95) e 73,3%(66/90), e o desenvolvimento embrionário de 14% 
(16/114) para 34,7 (33/95) e 38,9%(35/90), respectivamente. O aumento 
do período de incubação determinou um aumento linear das taxas de 
penetração (P=0,0796) e do número de espermatozóides com acrossoma 
reagido (P<0,0001), e uma redução linear (P=0,0796) do percentual de 
zigotos monospérmicos. Concluí-se que os índices de polispermia 
isoladamente não reduzem o desenvolvimento embrionário in vitro. 
Ainda, que zigotos suínos PIV com baixa taxa de monospermia, 
associada a alta incidência de zigotos polispérmicos com 3 ou mais 
espermatozóides e reduzida taxa de formação de pronúcleos masculinos 
apresentam reduzido potencial de desenvolvimento embrionário. 
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Palavras-chave: Concentração espermática. Formação de pronúcleos. 
Incubação de semen. Leitões PIV. Penetração espermática. Polispermia.   

ABSTRACT 

This study was conducted in order to elucidate how sperm concentration 
and incubation time used during IVF affect the parameters related to 
fertilization, as well as how these parameters can influence embryonic 
development. A total of 829 oocytes were matured and alocated in two 
experiments. In the first experiment, the oocytes were IVF using 
different sperm concentrations (62.5, 125, 187.5 or 250 x 103 sperm / 
mL). A. In the second experiment, the oocytes were IVF using 62.5 x 
103 sperm / mL, appointed in experiment 1, for 2, 3 or 4 hours. After 
IVF zygotes were cultured for twelve hours to evaluate the fertilization 
parameters, or for seven days for development embryonic evaluation. A 
third experiment evaluated the number of sperm with acrosome reaction 
as a function of incubation time. The higher sperm concentration 
decreased embryo production from 33.9% to 13.4 %. The increase in 
sperm concentration determined a linear regression of of pronuclei 
formation (P = 0.0142), monospermic zygotes (P = 0.0022) and 
polispermic zygotes with no more than two spermatozoa (p = 0.0176), 
and a linear progression of the number of male pronuclei in the the 
polispermic zygotes (P = 0.0111) and the percentage of penetration (P = 
0.0028). By reducing the incubation time of 4 to 3 or 2 hours 
significantly increased the rates of cleavage (71.6 and 42.1% to 73.3%), 
embryo development (14 to 34.7% and 38.9%), and hatch (25 to 66.7% 
and 65.7%). Increasing the incubation period determined a linear 
progression in penetration index (P = 0.0796) and in the number of 
sperm acrosome reaction (P <0.0001), and a linear regression (p = 
0.0796) in the percentage of monospermic zygotes. We conclude that 
the rate of polyspermy alone did not reduce the in vitro embryo 
development. Also that pig IVF zygotes with low rate of monospermy 
associated with high incidence of polispemy with 3 or more sperm and 
reduced rate of male pronuclei formation showed reduced embryonic 
developmental potential in sperm concentration and incubation time 
reduces the incidence of polyspermy and improves embryo 
development. Probably due to a reduction in the number of capacitated / 
reacted sperm available for fertilization. 

 
Keywords: Polyspermy. Pronuclei formation. Sperm concentration. 
Sperm incubation. IVP piglets. Sperm penetration.  
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INTRODUÇÃO 

Embora o nascimento dos primeiros suínos provenientes de 
complexos cúmulos oócitos (CCOs) maturados (MIV) e fecundados in 
vitro (FIV) tenha ocorrido em meados dos anos noventa (MATTIOLI et 
al., 1988; YOSHIDA et al., 1993), somente uma década depois 
embriões totalmente produzidos in vitro (PIV) estabeleceram gestações 
e vieram a termo (MARCHAL et al., 2001; KIKUCHI et al., 2002). 
Apesar do aparente sucesso da PIV de embriões suínos, existem falhas 
nas diferentes etapas da produção destes embriões, comprometendo 
significativamente a qualidade final dos mesmos (ZHANG et al., 2012). 
Neste contexto, a incidência de anormalidades cromossômicas 
decorrentes das altas taxas de polispermia são apontados como um dos 
principais impasses para a PIV de embriões suínos (DANG-NGUYEN 
2011). Em condições normais, entre 60 e 70% dos CCOs MIV sofrem 
penetração por um ou mais espermatozóides, e a FIV incorreta destes 
ocorre em até 65% dos casos (XIA et al., 2001). Isto demonstra a 
dificuldade para produzir embriões viáveis e monospérmicos com os 
atuais protocolos de PIV de embriões suínos (FUNAHASHI et al., 
2003; SOMFAI et al., 2008). A incidência de polispermia é atribuída as 
condições impróprias durante a FIV. Visto que, as taxas de penetração 
espermática, a polispermia, e o desenvolvimento embrionário estão 
intimamente relacionadas à concentração de espermatozóides e ou ao 
período de co-incubação com os oócitos. Usualmente, altas 
concentrações de células espermáticas e longos períodos de FIV 
determinam o aumento da polispermia. Todavia, não existe um consenso 
quanto a melhor dose inseminante e ou período de FIV (COY et al., 
1993a; COY et al., 1993b; GIL et al., 2003; KOO et al., 2005). Sabe-se 
que os altos índices de polispermia, em muitos casos, determinam a 
redução do desenvolvimento embrionário (HAN et al., 1999a). 
Entretanto, diversos autores já demonstraram que embriões suínos PIV 
polispérmicos possuem capacidade de desenvolvimento semelhante aos 
monospérmicos, sendo capazes, até mesmo, de estabelecer gestações e 
de produzir leitões saudáveis (HAN et al., 1999b). Permanecendo 
indeterminado como e quando os índices de polispermia afetam o 
desenvolvimento dos zigotos PIV. Desta forma, este estudo foi 
desenvolvido com o intuito de elucidar como a concentração de 
espermatozóides e o período de incubação utilizados durante a FIV 
afetam os parâmetros relacionados a fecundação, bem como definir 
quando estes parâmetros influenciam o desenvolvimento embrionário. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

Os experimentos 1 e 2 foram realizados para determinarmos o 
efeito da concentração espermática e do período de incubação sobre os 
parâmetros relacionados a FIV e definir como estes afetam o 
desenvolvimento embrionário. 

 
Experimento 1 
Neste estudo, os oócitos MIV e já desnudos foram co-incubados 

durante 3 h com diferentes concentrações de espermatozóides: 62,5 X 
103, 125 X 103, 187,5 X 103 ou 250 X 103 espermatozóides/mL de meio 
de FIV. 

 
Experimento 2 
Neste estudo os oócitos MIV já desnudos foram co-incubados 

por diferentes períodos: 2, 3 ou 4 h, com a concentração de 62,5 X 103 

espermatozóides/mL de meio de FIV, indicada no experimento 1.  
 
Experimento 3 
No experimento 3, os espermatozóides, já selecionados pelo 

método de mini-Percoll, foram mantidos em estufa, simulando o período 
de incubação para a realização da FIV. A cada 1 h, num período de até 4 
h, as amostras foram avaliados quanto à presença ou ausência da reação 
de acrossoma.  

MEIOS E REAGENTES 

Exceto quando especificado, todos os reagentes utilizados neste 
experimento foram adquiridos da empresa Sigma Chemical Co. (St. 
Louis, MO, USA).  

O meio usado para a MIV dos CCOs foi o TCM-199 
suplementado com 0,2mg/mL de Bicarbonato de Sódio, 25% de Líquido 
Folicular (LF), 0,1mg/mL de L-Cisteína, 10ng/mL de Fator de 
Crescimento Epidermal, 0,23 mg/mL de Piruvato de Sódio, 0,55mg/mL 
de D-glicose, 100UI/mL de Penicilina G e 0,1mg/mL de Sulfato de 
Estreptomicina. Posteriormente, procedeu-se a FIV dos oócitos MIV em 
mTBM (Abeydeera and Day, 1997), e o CIV dos zigotos em Porcine 
Zygote Medium (PZM) (YOSHIOKA et al., 2002).  



 30

Para a manipulação e lavagem das estruturas entre as etapas de 
MIV, FIV, CIV, digestão com pronase ou incisão manual da ZP foi 
utilizado meio TCM-199 acrescido de 2,2mg/mL de Bicarbonato de 
Sódio, 6,5mg/mL de Hepes, 0,23mg/mL de Piruvato de Sódio, 
100UI/mL de Penicilina G, 0,1mg/mL de Sulfato de Estreptomicina e 
20% de soro fetal bovino (SFB) (Nutricell, SP, Brasil). 

O líquido folicular (LF) de leitoas peripuberes foi coletado de 
ovários obtidos de abatedouro, através da aspiração de folículos 
medindo entre 3 e 6mm de diâmetro. O líquido resultante foi 
centrifugado a 1500 x g durante 1h/15°C e filtrado utilizando 
membranas com diâmetro de 0,8; 0,45; e 0,22 µm. Posteriormente, foi 
congelado a 20°C negativos até o momento do uso. 

Para as etapas de MIV, FIV e CIV dos embriões foram 
empregadas placas de cultivo com 4 poços (Nunclon, Roskilde, 
Denmark), utilizando entre 40 e 50 estruturas e 0,4 mL de meio em cada 
poço, e incubação em estufa a 38,8°C, sob atmosfera de 5% CO2 e 
umidade relativa do ar saturada. 

Obtenção, seleção e maturação dos complexos cumullus oócitos 
(CCOs) 

Ovários de leitoas peripuberes obtidos em abatedouros foram 
mantidos entre 30 e 35°C em solução salina (0,9% NaCl), adicionada de 
100UI/mL de Penicilina G e 0,1mg/mL de Sulfato de Estreptomicina, 
durante o transporte ao laboratório, dentro de período não superior a 2 h. 
Os CCOs necessários para o experimento foram aspirados de folículos 
medindo entre 3 e 6mm de diâmetro, utilizando um scalp 19G acoplado 
a um tubo cônico de 15mL, sendo este ligado a uma linha de vácuo com 
pressão de aspiração correspondente a obtenção de um fluxo de 
15mL/minuto. Foram selecionados CCOs de qualidade excelente, 
caracterizados pela ausência de grânulos e vesículas no citoplasma, 
forma perfeitamente circular e por estar completamente circundados por 
no mínimo 3 camadas de células compactas do cumullus. 

Para a primeira etapa da MIV (22h), os CCOs selecionados 
foram colocados em placas contendo meio de MIV suplementado com 
0,5mg/mL LH (Lutropin-V/ Bioniche Animal Health), 0,01UI/mL de 
FSH (Folltropin-V/Bioniche Animal Health, Bellevile Ontario, Canada), 
0,49mg/mL de dibutiril AMPc (dbcAMP). Após este período, os CCOs 
foram submetidos a segunda etapa de MIV (18/20h), sem LH, FSH, e 
dbcAMP. 
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Fecundação In Vitro (FIV) 

A cada repetição, o ejaculado obtido através da coleta de um 
cachaço foi misturado ao diluente de manutenção SUS-BTS (Beltsville 
Thawing Solution; Medi Chimica, Itália) na proporção de 1:3. Então, 
acondicionado a uma temperatura de 15-17°C, e agitado a cada 2h. Para 
o uso, o sêmen foi previamente incubado a 30°C durante 10 min, e a 
seleção dos espermatozóides para a FIV efetuada pelo método de mini-
Percoll (MACHADO et al., 2009). Resumidamente, 0,125mL de sêmen 
foi centrifugado, por 2 min a 12000 x g, através de gradientes de 
Percoll, 45% (0,3mL) e 90% (0,3mL), respectivamente. O pellet de 
espermatozóides viáveis foi diluído em 0,5mL de meio mTBM 
suplementado com 2mg/mL de BSA, e, novamente centrifugado durante 
0,5 min a 9000 x g. Os espermatozóides foram posteriormente diluídos 
em 5mL de meio mTBM, semelhante ao anterior, homogeneizados, e 
submetidos ao cálculo de concentração espermática. O período máximo 
entre coleta e processamento do sêmen para a FIV não ultrapassou 6 h.  

Após o período de MIV, os CCOs apresentando expansão das 
células do cumullus foram desnudos mecanicamente, através de 
sucessivas pipetagens em meio de manipulação. Logo após, as estruturas 
foram selecionadas quanto a presença do primeiro corpúsculo polar, e, 
só então, transferidas para placas contendo meio mTBM suplementado 
com 0,4mg/mL de Cafeína e 2mg/mL de BSA. 

Avaliação dos parâmetros da FIV 

Após o período de FIV, dois terços dos prováveis zigotos 
pertencentes aos experimentos 1 e 2 foram lavados com meio de 
manipulação e então colocados em CIV para posterior avaliação do 
desenvolvimento embrionário. O restante das estruturas foram fixadas 
durante 8 min em Álcool Etílico Absoluto (Labsynth, Brasil) 
suplementado com 0,01mg/mL de Bisbenzimide Trihydrochloride 
H33342, 10 h após o termino da FIV. As estruturas fixadas e coradas 
foram colocadas entre lâmina e lamínula e expostas a luz ultravioleta 
para a visualização e contagem dos pronúcleos masculino(s) e feminino, 
primeiro e segundo corpúsculos polares, e dos espermatozóides inclusos 
no citoplasma. As estruturas foram classificadas em: não fecundadas 
(com presença de um único corpúsculo polar, sem a presença de 
espermatozoide e/ou pronúcleo masculino); fecundadas corretamente 
(com presença de 2 corpúsculos polares e de 2 pronúcleos, um 
masculino, menor, e o outro feminino, maior); ou fecundadas 
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incorretamente (estruturas com polispermia, quando presentes mais de 2 
pronúcleos). Os zigotos polispérmicos foram avaliados quanto ao 
número de espermatozóides/pronúcleos no interior de cada estrutura e a 
habilidade para a formação dos pronúcleos masculinos. 

Análise da integridade acrossômica dos espermatozóides durante o 
período de FIV 

Após a realização da seleção espermática pelo método de mini-
percoll, o pellet resultante do processo foi ressuspenso em meio de FIV 
na concentração de 62,5 x 103 espermatozóides/mL, suplementado com 
0,4mg/mL de Cafeína e 2mg/mL de BSA, e mantido em estufa a 38,8°C 
e atmosfera de 5% CO2. A cada 1 h (de 0 até 4 h), foi retirada uma 
amostra de sêmen para análise da integridade acrossômica. Para tanto, 
uma amostra de 0,100 mL de sêmen foi suplementada com 5µL de 
Isothicyanato de Fluoresceína (FITC) (0,2 mg/mL) e 5µL de Iodeto de 
Propidio (PI) (0,2 mg/mL), mantida a 38,8°C durante 5 min e finalmente 
fixada em 10µL de paraformaldeído 1% em solução salina (MATÁS et 
al., 2003). Os espermatozóides foram, então, examinados em 
microscópio de fluorescência e divididos em 3 categorias: (1) 
espermatozóides corados pelo FITC e não corados pelo PI foram 
considerados vivos e com acromossoma reagido; (2) espermatozóides 
não corados, tanto pelo PI, quanto pelo FITC foram classificados como 
vivos e com acrossoma intacto. (3) Considerou-se que os 
espermatozóides corados com PI possuiam lesões na membrana e 
portanto não eram avaliados quando a coloração FITC (COY et al., 
2002). 

Cultivo in vitro (CIV) 

Após o período de co-incubação dos gametas, o excesso de 
espermatozóides aderidos à ZP foi removido mecanicamente através de 
sucessivas pipetagens. Posteriormente, os prováveis zigotos foram 
cultivadas em meio PZM coberto com 0,4 mL de óleo mineral. O meio 
de CIV foi suplementado inicialmente com 3mg/mL BSA. A partir do 
quarto dia de CIV, o BSA foi substituído por 10% SFB. 

Avaliação do desenvolvimento embrionário 

Nos dias 2 e 7 a partir do inicio do CIV foram avaliadas a taxas 
de clivagem e produção embrionária, respectivamente. No dia 7 parte 
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dos embriões dos experimentos 1 e 2 foi fixada durante 8 min em Álcool 
Etílico Absoluto, suplementado com 0,01mg/mL de Bisbenzimide 
Trihydrochloride H33342, sendo as estruturas depositadas entre lâmina 
e lamínula e expostas a luz ultravioleta para a visualização e contagem 
do número total de células embrionárias. Os demais embriões foram 
avaliados no dia 8 para a determinação da capacidade de eclosão. 

Transferência cirúrgica dos embriões suínos 

Os procedimentos de transferência dos embriões foram 
aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da UDESC 
– CETEA, sob número 1.03.11. 

Na produção dos embriões para a transferência utilizou-se a 
concentração espermática de 62,5 x 103 espermatozóides/mL, sendo os 
oócitos incubados por 3 h. Os zigotos foram cultivados em meio PZM 
suplementado com 3 mg/mL de BSA.  

Para a sincronização, duas leitoas púberes pesando 120 Kg cada 
foram inicialmente tratadas com um dispositivo intravaginal (200 
mg/acetato de medroxiprogesterona) durante 13 dias, seguida da 
aplicação intramuscular de 0.5mg de cloprostenol (Sincrosin; Valeé S/A 
Produtos Veterinários, Brasil) e 750 IU de eCG 
(Novormon; Shering Plough, Brasil). Passadas 72 h, foram aplicados 
500 UI de hCG (Pregnyl; Organon, Brasil).  

A transferência dos embriões ocorreu no sétimo dia após o 
estro. Para o procedimento, as leitoas foram anestesiadas com a 
associação de cloridrato de tiletamina e cloridrato de zolazepam 
(Zoletil® 50 – 4,4mg/Kg; Virbac, Brasil) e cloridrato de xilazina 
(Rompun® 2% - 2,2mg/Kg; Bayer S. A., Brasil) seguido da manutenção 
da anestesia pelo fluxo de 2 litros de O2 com 1,2 MAC de halotano 
(Halotano; Hoechst Marion Roussel, Brasil). Os animais foram 
submetidos a uma laparotomia, com a exteriorização de um dos cornos 
uterinos. Uma vez identificado o oviduto, foram inovulados 100 
embriões clivados em um único oviduto de cada leitoa. Os embriões 
transferidos apresentavam 1 e 2 dias de desenvolvimento embrionário, 
considerando a FIV como o dia zero, sendo a transferência realizada no 
segundo dia após o cio.  

Aos 114 dias de gestação procedeu-se a indução do parto pela 
injeção de 0,5mg de cloprostenol por via intramuscular. 

 



 34

ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS. 

Os resultados de clivagem, producão embrionária e eclosão 
foram analisados pelo teste de qui-quadrado. Os dados, parâmetros 
relacionados a FIV, obtidos a partir da avaliação dos zigotos após a FIV 
foram analisados através de regressão linear, utilizando-se o 
procedimento REG do pacote computacional SAS (SAS Institute, 1998), 
sendo os resultados considerados significativos quando p≤0,05. Os 
dados foram previamente testados para normalidade dos resíduos 
pelo Teste de Shapiro-Wilk, conforme descrito por Santana e Ranal 
(2004). Cada experimento teve 3 replicações.  

Resultados 

Experimento 1: Influência da dose inseminante sobre o desenvolvimento 
embrionário e os parâmetros relacionados a FIV 

O emprego de elevada concentração de espermatozóides (250,0 
x 103) no processo de FIV de oócitos suínos reduziu a produção 
embrionária, embora não tenha influenciado a taxa de eclosão (Tabela 
1). 

Tabela 1: Taxas de clivagem (Dia 2), de blastocistos (Dia 7) e de eclosão 
(Bh/Be - Dia 8) obtidas com diferentes concentrações de 
espermatozóides durante a FIV de oócitos suínos maturados. 

Clivagem 
Blastocistos/ 

Oócitos 
Blastocistos/ 

Clivados 
Bh/Be Espermatozóides

/mL 
N° % N° % N° % N° % 

250 x 10³ 55/97 56,7 a 13/97 13,4 a 13/55 23,6a 6/13 46,2 

187.5 x 10³ 
79/10

5 
75,2 

b, c 
27/105 25,7 b 27/79 34,2a,b 16/2759,3 

125 x 10³ 
82/12

9 
63,6 

a, c 
40/129 31,0 b 40/82 48,8b 19/4047,5 

62.5 x 10³ 
88/11

2 
78,6 b 38/112 33,9 b 38/88 43,2b 15/3839,5 

a, b, c
 Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa (P < 0,05). 

Fonte: Pesquisa do autor.  
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A variação da concentração de espermatozóides alterou 
significativamente os parâmetros oocitários avaliados após a FIV. 
Observou-se uma redução no percentual de formação de pró-nucleos em 
função do aumento da concentração espermática (Figura 1 – A). Durante 
a avaliação das estruturas, constatou-se que somente os zigotos com no 
máximo 6 espermatozóides no interior do citoplasma foram capazes de 
formar os pronúcleos masculinos, enquanto os restantes interromperam 
o desenvolvimento prematuramente.  

Constatou-se uma diminuição do número de zigotos 
polispérmicos penetrados por somente 2 espermatozóides em função do 
aumento da concentração espermática (Figura 1 - B). 

A elevação da concentração espermática determinou um 
aumento nas taxas de penetração espermática (P=0,0028). Todavia, a 
menor concentração avaliada manteve índices de penetração 
satisfatórios (92,4%) (Figura 1–C).  

Simultaneamente, ocorreu uma redução na percentagem de 
zigotos monospérmicos (P=0,0022) com o aumento da concentração 
espermática (Figura 1 - D). As taxas de monospermia foram de 42,6% e 
17,9% para as concentrações de 62,5 e 250,0 x 103 espermatozóides/mL, 
respectivamente. 

Figura 1: Taxa de formação de pronúcleos (A), e taxa de zigotos 
polispérmicos com somente 2 espermatozóides/pronúcleos 
masculinos(B), taxa de penetração espermática (C) e taxa de 
zigotos monospérmicos (D), após a FIV de oócitos suínos com 
diferentes concentrações espermáticas.  

 

Fonte: Pesquisa do autor 
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A concentração espermática não influenciou a qualidade 
embrionária, avaliada em função da densidade celular. Os blastocistos 
eclodidos produzidos com as diferentes concentrações espermáticas 
apresentaram número médio de células semelhante, oscilando entre 78,4 
e 101,3 (p>0,05). 

Experimento 2: Influência do período de incubação dos gametas sobre o 
desenvolvimento embrionário e os parâmetros relacionados a FIV 

A redução do período de incubação dos oócitos com os 
espermatozóides de 4 para 2 ou 3 h, aumentou significativamente as 
taxas de clivagem, desenvolvimento embrionário e eclosão. Todavia, 
não foram observadas diferenças nestes parâmetros quando se comparou 
os períodos de incubação de 2 e 3 h (p>0,05) (Tabela 2).  
 

Tabela 2: Taxas de clivagem (Dia 2), de blastocistos (Dia 7) e percentual de 
eclosão (Bh / Be) no dia 8, observadas na produção de embriões 
suínos, utilizando diferentes períodos de incubação durante a 
FIV 

Clivagem Blastocistos Bh / Be 
Período Incubação 

N° % N° % N° % 

2 h 66/90 73,3 a 35/90 38,9 a 23/35 65,7 ª 

3 h 68/95 71,6 a 33/95 34,7 a 22/33 66,7 a 
4 h 38/114  42,1 b 16/114 14,0 b  4/16 25,0 b 

a, b
 Letras diferentes na mesma coluna referem diferença significativa (P<0.05). 

Fonte: Pesquisa do autor.
 

 
O aumento do tempo de incubação determinou uma diminuição 

das taxas de penetração (Figura 3 - A). Também, foi observado uma 
tendência de redução (P=0,0796) das taxas de monospermia com a 
ampliação do tempo de incubação (Figura 3 - B). 
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Figura 3: Percentual de oócitos com espermatozóides penetrados, em 
função do período de incubação (A). Percentual de zigotos 
monospérmicos em função do período de incubação (B)  

Fonte: Pesquisa do autor. 

 
O percentual de formação de pronúcleos masculinos (100; 98,6 

e 97,3%; respectivamente) e o percentual de zigotos polispérmicos com 
apenas 2 espermatozóides (46,2; 52,4 e 46,4% respectivamente) não 
diferiram em função do tempo de incubação (2, 3 ou 4 h). 

Não houve influência significativa do tempo de incubação dos 
oócitos e espermatozóides sobre a densidade celular dos embriões. O 
número médio de células dos blastocistos eclodidos foi de 84,1 ± 30,9 
para a incubação de 2 h, 91,4 ± 57,0 para a incubação de 3 h e 72,0 ± 
34,4 para a incubação de 4 h. 

Experimento 3: Avaliação da integridade de acrossoma 

Na avaliação da integridade do acrossoma dos espermatozóides, 
foi observado um aumento progressivo no número de gametas com 
acrossoma reagido, a medida que aumentou o tempo de incubação 
(Figura 4). 
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Figura 4: Percentual de espermatozóides com reação de acrosoma em 
função do tempo de incubação. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa do autor. 

Transferência cirúrgica dos embriões suínos PIV 

Os embriões destinados a transferência apresentaram uma taxa 
de clivagem de 72,3% (230/319). Parte destes embriões (n=29) foram 
mantidos em CIV e resultaram em 34,5% (10/29) de blastocistos. As 
duas receptoras foram confirmadas prenhes aos 30 dias de gestação, por 
ultrassonografia. Todavia, apenas uma manteve a gestação a termo. O 
parto iniciou 28 h após a sua indução. Seis leitões saudáveis (5 fêmeas e 
1 macho) nasceram com peso médio de 1,183 Kg (±0,386 Kg). Houve a 
necessidade de auxílio obstétrico. Os 6 animais se mantiveram viáveis e 
tiveram um desenvolvimento semelhante aos seus contemporâneos, com 
peso médio ao desmame de 5,988 Kg (±0,952 Kg) e ganho de peso 
diário de 0,229 Kg (±0,035 Kg). 
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DISCUSSÃO 

Neste estudo foi observado que a polispermia, isoladamente, 
não reduz os índices de desenvolvimento embrionário. Todavia, quando 
associados, simultaneamente, a redução de zigotos monospermicos, a 
baixa incidência de zigotos penetrados por no máximo 2 
espermatozóides e a reduzida formação de pronúcleos masculinos, 
observou-se uma redução dos índices de desenvolvimento embrionário. 
Quando os três parâmetros encontravam-se com valores muito abaixo do 
ideal, ocorria a interrupção prematura do desenvolvimento dos zigotos 
FIV, independente das concentrações de espermatozóides. 

O aumento da concentração espermática para 250 x 103/mL 
reduziu as taxas de clivagem e de blastocistos, corroborando com as 
observações de Koo et al. (2005). Os dados comparativos de 
desenvolvimento embrionário a partir de zigotos monospérmicos e 
polispérmicos são conflitantes. Han et al. (1999) relatam que zigotos 
polispérmicos possuem a mesma capacidade de desenvolvimento 
embrionário dos zigotos monospérmicos. Já Somfai et al. (2008) relatam 
que o desenvolvimento embrionário só é semelhante se a avaliação for 
realizada a partir dos zigotos clivados. Nossos resultados divergem de 
ambos os estudos. Embora o desenvolvimento embrionário não tenha 
sido avaliado separadamente a partir de zigotos mono e polispérmicos, 
foi observado que o tratamento contendo zigotos com maior índice de 
polispermia, quando acompanhado da diminuição da incidência de 
zigotos penetrados por no máximo 2 espermatozóides e da porcentagem 
de formação de pronúcleos masculinos, resultaram em menor produção 
embrionária, mesmo considerando o desenvolvimento embrionário a 
partir das estruturas clivadas. Neste caso, os zigotos clivados oriundos 
da FIV com 250 x 103 espermatozóides/mL produziram 23,6% de 
embriões, muito inferior aos 43,2% de blastocistos obtidos com a menor 
concentração espermática (62,5 x 103 espermatozóides/mL). Estes dados 
sugerem uma influência negativa da incidência de monospermia, da taxa 
de zigotos penetrados por no máximo 2 espermatozóides e da 
porcentagem de formação de pronúcleos, sobre o desenvolvimento 
embrionário. Assim, a afirmação que zigotos polispérmicos e 
monospérmicos possuem o mesmo potencial de desenvolvimento não se 
sustenta, sugerindo que a simples avaliação da polispermia não é 
adequada. 

Coy et al. (1993b) observaram que quando ocorre a penetração 
de um grande número de espermatozóides no oócito, a descondensação 
do DNA destes gametas é dificultada, provavelmente em função da 
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intensa competição pelos fatores envolvidos no processo de formação 
dos pronúcleos. Em função disso, ocorre a interrupção prematura do 
desenvolvimento destes zigotos. Neste estudo foi observado que os 
oócitos penetrados por 7 ou mais espermatozóides, tiveram um atraso ou 
falha na descondensação dos espermatozóides, resultando na redução da 
formação de pronúcleos masculinos. Aparentemente estes oócitos 
interrompem o seu desenvolvimento prematuramente, já que mesmo 12 
h após o término da FIV, ainda são encontrados espermatozóides em 
estágio inicial de descondensação. A medida que a concentração 
espermática aumentou, este fenômeno ocorreu com maior intensidade, 
principalmente no tratamento 250 x 103 espermatozóides/mL. 

Somfai et al. (2008) constataram que os oócitos penetrados por 
3 ou mais espermatozóides não completam a singamia e a primeira 
divisão celular. No exame dos zigotos polispérmicos observamos que 
ocorreu um aumento do número de zigotos apresentando 3 ou mais 
espermatozóides em seu citoplasma, de acordo com o aumento da 
concentração espermática. Isto sugere que a redução nas taxas de 
clivagem e de desenvolvimento embrionário do tratamento com 250 x 

103 espermatozóides/mL é resultante do aumento do número de 
estruturas penetradas por mais de 2 espermatozóides, que determinou a 
interrupção prematura do seu desenvolvimento, antes mesmo da 
primeira clivagem.  

De forma contrastante, no tratamento com 187,5 X 103 
espermatozóides/mL não se observou redução nas taxas de clivagem e 
de desenvolvimento embrionário, mesmo com os zigotos apresentando 
índices de polispermia um pouco superiores ao tratamento 250 x 103 

espermatozóides/mL. Entretanto, no exame dos zigotos polispérmicos 
do tratamento 187,5 X 103 espermatozóides/mL, foi observado que o 
número de estruturas polispérmicas apresentando no máximo 2 
pronúcleos masculinos no interior do citoplasma é superior ao 
tratamento com a máxima concentração de espermatozóides. 
Adicionalmente, a formação de pronúcleos também foi superior ao 
tratamento 250 x 103 espermatozóides/mL. Em conjunto estes 
parâmetros provavelmente impediram o desenvolvimento de um número 
superior de estruturas no tratamento 250 x 103 espermatozóides/mL. 
Estes dados sugerem que não é a polispermia, isoladamente, a 
responsável pelas baixas taxas de clivagem e de embriões, mas sim a 
quantidade de espermatozóides presentes nos zigotos polispérmicos. O 
número de gametas masculinos no interior do citoplasma é que irá 
determinará se o embrião vai progredir ou interromper o seu 
desenvolvimento. A simples avaliação dos índices de polispermia dos 
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zigotos não é capaz de determinar a habilidade de desenvolvimento 
destes embriões. 

Para a avaliação dos diferentes períodos de incubação durante a 
FIV, foi utilizada a concentração de 62,5 x 103 espermatozóides/mL, 
apontada como a mais favorável no primeiro experimento. Os dados 
obtidos no segundo experimento demonstram que a incubação de 
oócitos por 2 ou 3 h com uma baixa concentração de espermatozóides 
(62,5 x 103 /mL) possibilita a obtenção de elevadas taxas de clivagem 
(acima de 70%) e um significativo desenvolvimento embrionário (38,9 e 
34,7%, respectivamente). Foi verificada uma correlação positiva do 
tempo de incubação com as taxas de penetração, assim como uma 
tendência de redução das taxas de monospermia com o aumento do 
tempo de incubação. Não há um consenso quanto ao período ideal para a 
incubação dos gametas masculino e feminino (COY et al., 1993a; 
ALMIÑANA et al., 2008). Laurincik et al. (1994) relatam que mesmo 
períodos significativamente longos de incubação, acima do dobro 
proposto neste estudo, não alteram as taxas de penetração e polispermia. 
Todavia, existem muitas diferenças nos distintos protocolos descritos, o 
que dificulta comparações. A suplementação com cafeína, adotada neste 
estudo, pode ter influenciado os resultados. A cafeína produz um 
aumento considerável no número de espermatozóides capacitados ou 
com reação de acrossoma, após períodos de incubação relativamente 
curtos (FUNAHASHI et al., 2005). Na espécie suína os 
espermatozóides com acrossoma reagido são capazes de ligar-se à 
matriz da ZP. Assim, não somente as células capacitadas, mas também 
os espermatozóides recentemente ou parcialmente reagidos, contribuem 
para as taxas de penetração (GARBERS et al., 1973). Isto induz ao 
aumento das taxas de penetração, assim como da polispermia 
(FUNAHASHI et al., 2003). Da mesma forma, o método de seleção 
espermática pode exercer influência em função do tempo de incubação. 
Com a utilização de Percoll, Matás et al. (2003) observaram um 
aumento significativo das taxas de penetração e polispermia, concluindo 
que 2 h de contato do sêmen selecionado pelo Percoll com os oócitos 
são suficientes para a fecundação. Os autores observaram que o 
prolongamento do período de incubação, nestes casos, diminui a 
eficiência do processo, o que esta de acordo com os dados obtidos neste 
estudo. Este fato pode justificar a reduzida taxa de clivagem e 
desenvolvimento embrionário, observadas com a incubação por 4 h. 

Semelhante ao observado no experimento anterior, novamente é 
sugerido que o excessivo número de zigotos polispérmicos penetrados 
por 3 ou mais espermatozóides, somado a alta taxa de polispermia, 
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sejam responsáveis pelo reduzido desenvolvimento das estruturas FIV 
com a incubação durante 4 h. Neste estudo, não observamos diferença 
entre os diferentes períodos de incubação quanto a incidência de 
penetração dos zigotos polispérmicos por no máximo 2 
espermatozóides, que permaneceu próxima de 50%. Todavia, estes 
índices devem ser adicionados a incidência de monospermia, que foi 
distinta (44,7; 42,5 e 24,3%; para os tratamentos 2, 3 e 4 h, 
respectivamente), sugerindo que em tese, um número maior de zigotos 
pertencentes ao tratamento 4h é impedido de progredir, uma vez que 
embriões penetrados por 3 ou mais espermatozóides interrompem o seu 
desenvolvimento 

Como demonstrado pela análise dos espermatozóides após o 
processamento do sêmen utilizando Percoll, a cada hora, novos 
espermatozóides tornam-se capazes de penetrar os oócitos. A retirada 
das estruturas com menor tempo de incubação (2 ou 3 h), evita o 
aumento da polispermia. Assim, embora apresente alguns 
inconvenientes, quando adequadamente controlado, o processamento do 
sêmen com Percoll determina ótimos índices de desenvolvimento 
embrionário (MATÁS et al., 2003). 

Embora os oócitos fecundados a partir do nosso protocolo 
apresentem alta taxa de polispermia, superior a 55% dos zigotos 
avaliados, este fato não impediu o estabelecimento de duas gestações e o 
nascimento de 6 leitões saudáveis. 

Assim, concluímos que: 
1) os índices de polispermia não afetam, isoladamente, o 

desenvolvimento embrionário dos zigotos suínos PIV.  
2) a avaliação dos zigotos quanto ao número de 

espermatozóides no interior do citoplasma é crucial para determinar a 
capacidade de desenvolvimento destes embriões. 

3) grupos de zigotos suínos PIV apresentando baixa incidência 
de monospermia, associada a alta incidência de zigotos polispérmicos 
com 3 ou mais espermatozóides e reduzida taxa de formação de 
pronúcleos masculinos possuem reduzido potencial de desenvolvimento 
embrionário. 

REFERÊNCIAS 

ABEYDEERA, L.R.; DAY, B. N. Fertilization and subsequent 
development in vitro of pig oocytes inseminated in a modified Tris-
buffered medium with frozen-thawed ejaculated spermatozoa. Biology 
of Reproduction., v. 57, p. 729-734, 1997. 



 43

ALMIÑANA, C.; GIL, M. A.; CUELLO, C.; PARRILLA, I.; ROCA, J.; 
VAZQUEZ, J. M.; MARTINEZ, E. A. Effects of ultrashort gamete co-
incubation time on porcine in vitro fertilization. Animal Reproduction 
Science, v. 106, p. 393-401, 2008. 

COY, P.; MARTINEZ, E.; RUIZ, S.; VAZQUEZ, J. M.; ROCA, J.; 
MATAS, C.; PELLICER, M. T. In vitro fertilization of pig oocytes after 
different coincubation intervals. Theriogenology, v. 39, p. 1201-1208, 
1993. (a) 

COY, P.; MARTINEZ, E.; RUIZ, S.; VAZQUEZ, J. M.; ROCA, J.; 
MATAS, C. Sperm concentration influences fertilization and male 
pronuclear formation in vitro in pigs. Theriogenology, v. 40, p. 539-
546, 1993. (b) 

COY, P.; GADEA, J.; ROMAR, R.; MATAS, C.; GARCIA, E. Effect of 
in vitro fertilization medium on the acrosome reaction, cortical reaction, 
zona pellucida hardening and in vitro development in 
pigs. Reproduction, v. 124, p. 279-288, 2002. 

DANG-NGUYEN, T. Q..; SOMFAI, T.; HARAGUICHI, S.; KIKUCHI, 
K.; TAJIMA, A.; RKANAI, Y.; NAGAI, T. In vitro production of 
porcine embryos: current status, future perspectives and alternative 
applications. Animal Science Journal, v. 82, p. 374-382, 2011. 

FUNAHASHI, H. Polyspermic penetration in porcine IVM–IVF 
systems. Reproduction, Fertility and Development, v. 15, p. 167-177, 
2003. 

FUNAHASHI, H. Effect of beta-mercaptoethanol during in vitro 
fertilization procedures on sperm penetration into porcine oocytes and 
the early development in vitro. Reproduction, v. 130, p. 889-898, 2005. 

GARBERS, D. L.; FIRST, N. L.; GORMAN, S. K.; LARDY, H. A. The 
effects of cyclic nucleotide phosphodiesterase inhibitors on ejaculated 
porcine spermatozoa metabolism. Biology of Reproduction, v. 8, p. 
599-606, 1973. 

GIL, M. A.; ABEYDEERA, L. R.; DAY, B. N.; VAZQUEZ, J. M.; 
ROCA, J.; MARTINEZ, E. A. Effect of the volume of medium and 



 44

number of oocytes during in vitro fertilization on embryo development 
in pigs. Theriogenology, v. 60, p. 767-776, 2003. 

HAN, Y. M.; ABEYDEERA, L. R.; KIM, J. H.; MOON, H. B.; 
CABOT, R. A.; DAY, B. N.; PRATHER, R. S. Growth retardation of 
inner cell mass cells in polyspermic porcine embryos produced in 
vitro. Biology of Reproduction, v. 60, p. 1110-1113, 1999a. 

HAN, Y. M.; WANG, W. H.; ABEYDEERA, L. R.; PETERSEN, A. L.; 
KIM, J. H.; MURPHY, C.; PRATHER, R. S. Pronuclear location before 
the first cell division determines ploidy of polyspermic pig 
embryos. Biology of Reproduction, v, 61, p. 1340-1346, 1999b. 

KIKUCHI, K.; ONISHI, A.; KASHIWAZAKI, N.; IWAMOTO, M.; 
NOGUCHI, J.; KANEKO, H.; AKITA, T.; NAGAI, T. Successful piglet 
production after transfer of blastocysts produced by a modified in vitro 
system. Biology of Reproduction, v. 66, p. 1033-1041, 2002. 

KOO, D. B.; KIM, Y. J.; YU, I.; KIM, H. N.; LEE, K. K.; HAN, Y. M. 
Effects of in vitro fertilization conditions on preimplantation 
development and quality of pig embryos. Animal Reproduction 
Science, v. 90, p. 101-110, 2005. 

LAURINCIK, J.; RATH, D.; NIEMANN, H. Differences in pronucleus 
formation and first cleavage following in vitro fertilization between pig 
oocytes matured in vivo and in vitro. Journal of Reproduction and 
Fertility , v. 102, p. 277-284, 1994. 

MATTIOLI, M.; GALEATI, G.; BACCI, M. L.; SEREN, E. Follicular 
factors influence oocyte fertilizability by modulating the intercellular 
cooperation between cumulus cells and oocyte. Gamete Research, v. 
21, p. 223-232, 1988. 

MARCHAL, R.; FEUGANG, J. M.; PERREAU, C.; VENTURI, E.; 
TERQUI, M.; MERMILLOD, P. Meiotic and developmental 
competence of prepubertal and adult swine oocytes. Theriogenology, v. 
56, p. 17-29, 2001. 

MACHADO, G. M.; CARVALHO, J. O.; CAIXETA, E. S.; FRANCO, 
M. M.; RUMPF, R.; DODE, M. A. N. Effect of Percoll volume, 



 45

duration and force of centrifugation, on in vitro production and sex ratio 
of bovine embryos. Theriogenology, v. 71, p. 1289-1297, 2009. 

MATÁS, C.; COY, P.; ROMAR, R.; MARCO, M.; GADEA, J.; RUIZ, 
S. Effect of sperm preparation method on in vitro fertilization in pigs. 
Reproduction, v. 125, p. 133-141, 2003. 

SOMFAI, T.; OZAWA, M.; NOGUCHI, J.; KANEKO, H.; KARJA, 
NW.; FAHRUDIN, M.; NAKAI, M.; MAEDOMARI, N.; DINNYES, 
A.; NAGAI, T.; KIKUCHI, K. In vitro development o f polyspermic 
porcine oocytes: relationship between early fragmentation and excessive 
number of penetrating spermatozoa. Animal Reproduction Science, v. 
107, p. 131-147, 2008. 

SANTANA, D. G.; RANAL, M. A. Análise da germinação: um enfoque 
estatístico. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 248 p., 2004. 

SAS INSTITUTE. The SAS System, Version 6.12. Raleigh: SAS 
Institute, 1998. 

YOSHIDA, M.; MIZOGUCHI, Y.; ISHIGAKI, K.; KOJIMA, T.; 
NAGAI, T. Birth of piglets derived from in vitro fertilization of pig 
oocytes matured in vitro. Theriogenology, v. 39, p. 1303-1311, 1993. 

YOSHIOKA, K.; SUZUKI, C.; TANAKA, A.; ANAS, I. M. K.; 
IWAMURA, S. Birth of piglets derived from porcine zygotes cultured 
in a chemically defined medium. Biology of Reproduction, v. 66, p. 
112-119, 2002. 

XIA, P.; WANG, Z.; YANG, Z.; TAN, J.; QIN, P. Ultrastructural study 
of polyspermy during early embryo development in pigs, observed by 
scanning electron microscope and transmission electron 
microscope. Cell and Tissue Research, v. 303, p. 271-275, 2001. 

ZHANG, W., YI, K.; ZHOU, X. Advances on in vitro production and 
cryopreservation of porcine embryos. Animal Reproduction Science. 
2012. 



 46

4 ARTIGO 2: INCISÃO MANUAL DA ZONA PELÚCIDA 
AUMENTA A ECLOSÃO E A QUALIDADE DE EMBRIÕES 
SUÍNOS PIV 

RESUMO 

Este estudo objetivou avaliar a qualidade e a capacidade de 
desenvolvimento de embriões suínos PIV submetidos à eclosão assistida 
por incisão manual da ZP ou pela digestão da ZP com a enzima pronase. 
Os CCOs (n=588) foram maturados e a seguir fecundados in vitro com 
uma concentração de 62,5 x 103 espermatozóides/mL por 3h. 
Posteriormente, os zigotos foram cultivados durante sete dias, sendo 
avaliados o desenvolvimento embrionário, a eclosão e a sobrevivência 
pós eclosão. Também foi determinado a densidade celular e os índices 
de apoptose dos embriões eclodidos. Os dados permitiram inferir que a 
incisão manual possibilitou a fragilização da ZP dos embriões com alta 
densidade celular, aumentando significativamente as taxas de eclosão 
em relação aos embriões controle (60,3 vs 27,1%, respectivamente). Na 
avaliação da mortalidade após a eclosão, constatou-se um aumento 
considerável da mortalidade dos embriões pertencentes ao tratamento 
com pronase, tanto em relação ao tratamento incisão manual, como ao 
controle (52,4 vs 7,7 vs 0%, respectivamente). A digestão com pronase 
aumentou também o número de blastômeros apoptóticos (P>0,05) em 
relação ao método de incisão manual da ZP ou ao tratamento controle 
(8,2 vs 1,2 vs 3,5%, respectivamente). Os embriões eclodidos do 
tratamento incisão manual apresentaram o menor índice de apoptose 
celular e, quando transferidos, foram capazes de estabelecer uma 
gestação. Conclui-se que a fragilização da ZP através da incisão manual 
melhora o número e a qualidade dos embriões suínos PIV eclodidos, 
possibilitando o estabelecimento de gestações após transferência para 
receptoras. 

 
Palavras-chave: Apoptose. C3C. Eclosão assistida. Transferência de 
embriões. Pronase. 

ABSTRACT  

The aim of this study was to determine the quality and growing capacity 
of IVP porcine embryos submitted to assisted hatching through the 
manual zone pelucida (ZP) incision or by pronase treatment. Complexes 
cumulus oocytes (n=588) were in vitro matured and fertilized with 62.5 
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x 103 sperm / mL (three hours). The zygotes were then cultured for 7 
days, and evaluated for embryonic development and hatching rates. The 
cellular density and the rate of apoptosis of hatched embryos were also 
evaluated. Data showed that manual incision was effective in weakening 
the ZP of embryos with high cell density, and significantly increased the 
hatching rates when compared to control (60.3 vs 27.1%, respectively). 
After hatching it was observed an increase in embryo death following 
pronase treatment when compared with manual incision or control group 
(52.4 vs 7.7 vs 0%, respectively). The pronase treatment increase the 
number of apoptotic blastomeres (P>0.05) compared to ZP manual 
incision or control treatments (8.2 vs 1.2 vs 3.5%, respectively). The 
hatched embryos from ZP manual incision showed the lower apoptotic 
cellular rate, and when transferred to recipients were able to establish a 
pregnancy. It was concluded that the weakening of ZP trough manual 
incision improve the number and quality of hatched IVP porcine 
embryos, allowing to establish pregnancies after transferring embryos to 
recipients.  

 
Keywords: Apoptosis. Assisted hatching. C3C. Embryo transfer. 
Pronase.  

INTRODUÇÃO  

A capacidade de eclosão ao final do cultivo in vitro (CIV) é um 
bom indicador da qualidade e aptidão dos embriões produzidos in vitro 
(PIV). A eclosão é necessária para o posterior desenvolvimento 
embrionário e o estabelecimento de gestações (SESHAGIRI et al., 
2009). O aumento da solubilidade da zona pelúcida (ZP) de embriões 
suínos produzidos in vivo, próximo ao momento da eclosão, sugere a 
participação de fatores produzidos pelos próprios embriões, pelo útero, 
ou até por ambos, no processo de eclosão (MENINO; WRIGHT, 1982). 
Diferente do observado com embriões produzidos in vivo, embriões 
suínos PIV apresentam menor taxa de eclosão (KIM et al., 2004). Neste 
sentido, a adoção de mecanismos que fragilizem a ZP pode favorecer a 
eclosão dos embriões. O uso de substâncias que promovem a lise 
enzimática da ZP, como a plasmina, o plasminogênio (MENINO; 
O’CLARAY, 1986) e a pronase (BEEBE et al., 2005), ou a indução de 
lesões na ZP através de micromanipuladores (TANIYAMA et al., 2011; 
MONTAG et al., 2000) ou pela incisão manual (LOPATÁŘOVÁ et al., 
2001; VAJTA et al., 1997), se mostraram efetivos na indução da eclosão 
assistida em diversas espécies. Todavia, o tratamento enzimático da ZP 
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pode representar risco aos embriões (MENINO; O’CLARAY, 1986), 
enquanto as técnicas de micromanipulação para induzir lesões na ZP são 
extremamente dispendiosas, o que limita sua aplicação (TANIYAMA et 
al., 2011). As técnicas de incisão manual da zona pelúcida são simples, 
possibilitando a sua aplicação tanto para o estudo dos mecanismos 
envolvidos no processo de eclosão, como em programas de 
melhoramento genético. Todavia, até o momento, só existem relatos da 
utilização destas técnicas na espécie bovina (LOPATÁŘOVÁ et al., 
2001; VAJTA et al., 1997). Desta forma, este estudo objetivou avaliar a 
qualidade e a capacidade de desenvolvimento de embriões suínos PIV 
submetidos a eclosão assistida. Foram avaliadas duas técnicas de 
indução da eclosão. A técnica de digestão da zona com a enzima 
pronase, comumente utilizada antes da transferência dos embriões ou 
posteriormente ao processo de criopreservação, e a técnica de incisão 
manual da ZP, desenvolvida e utilizada pela primeira vez com embriões 
PIV da espécie suína. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Desenho experimental 

Este estudo avaliou dois métodos de eclosão assistida para 
embriões suínos PIV; O tratamento com pronase, efetuado no dia 4 do 
cultivo dos embriões e a incisão manual da ZP efetuada no dia 6 do 
cultivo dos embriões.  

Nos embriões eclodidos, foram avaliadas a Densidade celular e 
a expressão de Caspase 3 clivada (C3C). Com base nos resultados 
obtidos, 30 embriões do tratamento Incisão foram transferidos para o 
oviduto de duas receptoras sincrones (D7). 

Meios e reagentes 

Exceto quando especificado, todos os reagentes utilizados neste 
experimento foram adquiridos da empresa Sigma Chemical Co. (St. 
Louis, MO, USA).  

O meio usado para a maturação in vitro (MIV) dos CCOs foi o 
TCM-199 suplementado com 0,2mg/mL de Bicarbonato de Sódio, 25% 
de Líquido Folicular (LF), 0,1mg/mL de L-Cisteína, 10ng/mL de Fator 
de Crescimento Epidermal, 0,23 mg/mL de Piruvato de Sódio, 
0,55mg/mL de D-glicose, 100UI/mL de Penicilina G e 0,1mg/mL de 
Sulfato de Estreptomicina. Posteriormente, procedeu-se a fecundação 
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dos oócitos maturados em mTBM (Abeydeera and Day, 1997), e o 
cultivo dos zigotos em Porcine Zygote Medium (PZM) (YOSHIOKA et 
al., 2002).  

Para a manipulação e lavagem das estruturas entre as etapas de 
MIV, fecundação in vitro (FIV), CIV, digestão com pronase ou incisão 
manual da ZP foi utilizado meio TCM-199 acrescido de 2,2mg/mL de 
Bicarbonato de Sódio, 6,5mg/mL de Hepes, 0,23mg/mL de Piruvato de 
Sódio, 100UI/mL de Penicilina G, 0,1mg/mL de Sulfato de 
Estreptomicina e 20% de soro fetal bovino (SFB) (Nutricell, SP, Brasil). 

O líquido folicular (LF) de leitoas peripuberes foi coletado de 
ovários obtidos de abatedouro, através da aspiração de folículos 
medindo entre 3 e 6mm de diâmetro. O líquido resultante foi 
centrifugado a 1500 x g durante 1h/15°C e filtrado utilizando 
sucessivamente membranas com diâmetro de 0,8; 0,45 e 0,22 µm. 
Posteriormente, foi congelado em freezer (-20 °C) até o momento do 
uso. 

Para as etapas de MIV, FIV e CIV dos embriões foram 
empregadas placas de cultivo com 4 poços (Nunclon, Roskilde, 
Denmark), utilizando entre 40 e 50 estruturas e 0,4 mL de meio em cada 
poço, e incubação em estufa a 38,8°C, sob atmosfera de 5% CO2 e 
umidade relativa do ar saturada. 

Obtenção, Seleção e Maturação dos Complexos Cumullus Oócitos 
(CCOs) 

Ovários de leitoas peripuberes obtidos em abatedouros foram 
mantidos entre 30 e 35°C em solução salina (0,9% NaCl), adicionada de 
100UI/mL de Penicilina G e 0,1mg/mL de Sulfato de Estreptomicina, 
durante o transporte ao laboratório, dentro de período não superior a 2 h. 
Os CCOs necessários para o experimento foram aspirados de folículos 
medindo entre 3 e 6mm de diâmetro, utilizando um scalp 19G acoplado 
a um tubo cônico de 15mL, sendo este ligado a uma linha de vácuo com 
pressão de aspiração correspondente a obtenção de um fluxo de 
15mL/minuto. Foram selecionados CCOs de qualidade excelente, 
caracterizados pela ausência de grânulos e vesículas no citoplasma, 
forma perfeitamente circular e por estar completamente circundados por 
no mínimo três camadas de células compactas do cumullus. 

Para a primeira etapa da MIV (22h), os CCOs selecionados 
foram colocados em placas contendo meio de maturação suplementado 
com 0,5mg/mL LH (Lutropin-V/ Bioniche Animal Health), 0,01UI/mL 
de FSH (Folltropin-V/Bioniche Animal Health, Bellevile Ontario, 
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Canada), 0,49mg/mL de dibutiril AMPc (dbcAMP). Após este período, 
os CCOs foram submetidos a segunda etapa de maturação (18/20h), sem 
LH, FSH, e dbcAMP. 

Fecundação in vitro (FIV)  

A cada repetição, o ejaculado obtido através da coleta de um 
cachaço foi misturado ao diluente de manutenção SUS-BTS (Beltsville 
Thawing Solution; Medi Chimica, Itália) na proporção de 1:3. Então, 
acondicionado a uma temperatura de 15-17°C, e agitado a cada 2h. Para 
o uso, o sêmen foi previamente incubado a 30°C durante 10 min, e a 
seleção dos espermatozoides para a FIV efetuada pelo método de mini-
Percoll (Machado et al., 2009). Resumidamente, 0,125mL de sêmen foi 
centrifugado, por 2 min a 12000 x g, através de gradientes de Percoll, 
45% (0,3mL) e 90% (0,3mL), respectivamente. O pellet de 
espermatozoides viáveis foi diluído em 0,5mL de meio mTBM 
suplementado com 2mg/mL de BSA, e, novamente centrifugado durante 
0,5 min a 9000 x g. Os espermatozóides foram posteriormente diluídos 
em 5mL de meio mTBM, semelhante ao anterior, homogeneizados, e 
submetidos ao cálculo de concentração espermática. O período máximo 
entre coleta e processamento do sêmen para a FIV não ultrapassou 6 h.  

Após o período de maturação, os CCOs apresentando expansão 
das células do cumullus foram desnudos mecanicamente, através de 
sucessivas pipetagens em meio de manipulação. Logo após, as estruturas 
foram selecionadas quanto a presença do primeiro corpúsculo polar, e, 
só então, transferidas para placas contendo meio mTBM suplementado 
com 0,4mg/mL de Cafeína e 2mg/mL de BSA, onde permaneceram co-
incubados durante 3 h com uma concentração de 62,5 X 103 

espermatozoides viáveis/mL. 

Cultivo in vitro (CIV) 

Após o período de co-incubação dos gametas, o excesso de 
espermatozóides aderidos à ZP foi removido mecanicamente através de 
sucessivas pipetagens. Posteriormente, os prováveis zigotos foram 
cultivadas em meio PZM coberto com 0,4 mL de óleo mineral. O meio 
de cultivo foi suplementado inicialmente com 3mg/mL BSA. A partir do 
quarto dia de cultivo, o BSA foi substituído por 10% SFB. 
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AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO 

Nos dias 2 e 7 do cultivo foram determinadas a taxas de 
clivagem e de desenvolvimento embrionário, respectivamente. Os 
embriões foram avaliados nos dias 7 e 8 quanto a habilidade para 
eclosão.  

Eclosão Assistida: Incisão Manual da ZP x Digestão da ZP com 
Pronase 

A partir de um estudo piloto (dados não publicados), observou-
se que à digestão parcial da ZP com pronase 0.2% não melhora os 
índices de eclosão embrionária. A blastocele dos embriões tratados 
tornava-se visivelmente maior que a dos embriões controle, mas 
curiosamente estes embriões raramente eclodiam. Em função disso, 
optou-se pela exposição dos embriões à pronase por período suficiente 
para a completa dissolução da ZP. O período entre a exposição à 
pronase e a completa dissolução da ZP oscilou entre 24 e 36 horas. 

No mesmo estudo piloto, identificamos que embriões 
expandidos são mais adequados à incisão manual da ZP, em função da 
sua menor resistência, o que facilita a incisão manual e diminui as lesões 
provocadas pelo procedimento. Assim, foi optado somente pela incisão 
manual da ZP dos embriões expandidos. 

A indução da eclosão assistida foi procedida da seguinte 
maneira: 

- Digestão com Pronase D4: No quarto dia de CIV, os embriões 
foram tratados com Pronase 0,2% por aproximadamente 0,5 min, 
lavados em SFB e novamente colocados para cultivo. 

- Incisão Manual D6: A partir do dia 6 de cultivo, os embriões 
que atingiram o estágio de blastocisto expandido foram transferidos para 
placas de 90mm contendo meio de manipulação, para o procedimento de 
incisão da ZP. Com auxilio de uma lâmina de bissecção (Ultra Sharp 
Splitting Blades – Bioniche) foram produzidas ranhuras paralelas no 
fundo da placa, onde posteriormente os embriões foram alocados. Então, 
os embriões foram levemente pressionados contra o fundo da placa, com 
a ajuda da lâmina de bissecção, até a perda de parte do conteúdo da 
blastocele. Posteriormente, a ZP dos embriões foi seccionada. A 
abertura produzida (20 a 40% da ZP) foi suficientemente pequena para 
evitar que os embriões saissem da zona. Assim, somente embriões que 
se recuperaram do procedimento e expandiram novamente foram 
capazes sair do interior da ZP. 
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 - Controle: Como tratamento controle, utilizou-se um grupo de 
embriões em CIV, onde os embriões puderam eclodir naturalmente, sem 
a intervenção pela eclosão assistida. 

Mortalidade 

No dia oito, avaliou-se os índices de mortalidade dos embriões 
eclodidos. Embriões eclodidos apresentando blastômeros com aspecto 
apoptótico e ausência de blastocele foram considerados embriões 
mortos. 

Densidade celular 

No dia 8 de cultivo, parte dos embriões eclodidos foi fixado 
durante 8 min em Álcool Etílico Absoluto suplementado com 
0,01mg/mL de Bisbenzimide Trihydrochloride H33342. As estruturas 
foram colocadas entre lâmina e lamínula e expostas a luz ultravioleta 
para a visualização e contagem do número total de células embrionárias. 

Análise de Imunofluorescência dos Embriões Eclodidos: Expressão 
de Caspase-3 Clivada (C3C) 

A análise de imunofluorescência dos embriões foi modificada a 
partir de Coutinho et al. (2011). Parte dos embriões eclodidos (D7) 
foram fixados e armazenados entre 10 e 30 dias a temperatura ambiente 
em PBS suplementado com 3% de BSA e 4% de paraformaldeído. Para 
a análise, as amostras foram lavadas e permeabilizadas durante uma 
hora a 37°C em PBS contendo TritonX-100 e 0,3% de BSA. 
Posteriormente, os embriões foram lavados 3 vezes em solução de 
bloqueio (PBS contendo 0,15% de Tween-20 e 3% BSA), durante 10 
min, a 37 °C. As amostras foram, então, incubadas a 37°C em uma 
solução de bloqueio por 2 h na presença de 1:400 do anticorpo primário 
de coelho anti caspase-3 clivada (C3C) (Cell signaling Technology, 
Boston, MA). Para o controle negativo foram utilizados embriões 
tratados com IgG de coelho (Jackson Immunoresearch Laboratories, 
Inc., West Grove, PA) utilizando a mesma concentração dos anticorpos 
primários. Posteriormente, os embriões foram lavados três vezes em 
solução de bloqueio a 37°C, 10 min cada, e incubados por 1 h a 37°C na 
presença de 1:1000 do anticorpo secundário de cabra anti-coelho Alexa 
Fluor 488 (Molecular Probes, Eugene, OR). Após, as amostras foram 
lavadas por 10 min em solução de bloqueio a 37°C, seguida da lavagem 
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em solução de bloqueio contendo 0,01mg de DAPI, também por 10 min 
a 37°C. Finalmente, os embriões foram lavados em uma gota de solução 
de bloqueio e colocadas em lâmina contendo uma gota de Mowiol para 
avaliação em microscópio de epifluorescência Nikon eclipse 80i (Nikon, 
Tokyo, Japan) com aumento de 200 vezes. As imagens foram 
capturadas individualmente utilizando a mesma configuração e salvas no 
formato TIFF. Para tanto utilizou-se uma câmera digital monocromática 
Retiga 2000R (Qimaging, BC, Canada). Os embriões foram avaliados 
quanto ao número total de blastômeros e quanto ao número de células 
expressando fluorescência para C3C. 

Tranferência dos Embriões Suínos PIV 

Os procedimentos de transferência dos embriões foram 
aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da UDESC 
– CETEA, sob número 1.03.11.  

Os zigotos destinados a transferência foram inicialmente 
mantidos em PZM suplementado com 3mg/mL BSA. A partir do quarto 
dia de cultivo, o BSA foi substituído por 10% SFB. No sexto dia de 
cultivo, a ZP dos embriões expandidos sofreu uma pequena incisão 
manual. No dia seguinte, os embriões mortos foram descartados e os 
demais tranferidos para as leitoas previamente sincronizadas. 

Para a sincronização, duas leitoas púberes pesando 120 Kg cada 
foram inicialmente tratadas com um dispositivo intravaginal (200 
mg/acetato de medroxiprogesterona) durante 13 dias, seguida da 
aplicação intramuscular de 0.5mg de cloprostenol (Sincrosin; Valeé S/A 
Produtos Veterinários, Brasil) e 750 IU de eCG 
(Novormon; Shering Plough, Brasil). Passadas 72 h, foram aplicados 
500 UI de hCG (Pregnyl; Organon, Brasil).  

A transferência dos embriões ocorreu no sétimo dia após o 
estro. Para o procedimento, as leitoas foram anestesiadas com a 
associação de cloridrato de tiletamina e cloridrato de zolazepam 
(Zoletil® 50 – 4,4mg/Kg; Virbac, Brasil) e cloridrato de xilazina 
(Rompun® 2% - 2,2mg/Kg; Bayer S. A., Brasil) seguido da manutenção 
da anestesia pelo fluxo de 2 litros O2 com 1,2 MAC de halotano 
(Halotano; Hoechst Marion Roussel, Brasil). Os animais foram 
submetidos a uma laparotomia, com exteriorização de um dos cornos 
uterinos, no qual foram inovulados 30 embriões.  

A partir do 30º dia da transferência dos embriões, as leitoas 
foram examinadas semanalmente, através de exame ultrassonográfico. 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

Os dados foram analisados pelo programa JMP. Os resultados 
de clivagem, producão embrionária e eclosão foram analisados pelo 
teste de qui-quadrado. O número de células embrionárias e blastômeros 
positivos para a C3C foram submetidos a análise de variância. Para o 
experimento foram realizadas três repetições. Os resultados foram 
considerados significativos quando p≤0,05. 

RESULTADOS 

Eclosão Assistida; Incisão Manual da ZP x Digestão da ZP com 
Pronase  

Os métodos propostos para a fragilização da ZP aumentaram as 
taxas de eclosão (p<0,05). Foi observado ainda, que o tratamento com 
Pronase 0,2% no quarto dia de cultivo não prejudicou as taxas de 
desenvolvimento embrionário. A produção de embriões foi semelhante 
entre todos os tratamentos (P>0,05) (Tabela 1).  

Como a pronase foi utilizada até a completa dissolução da ZP, 
todos os embriões pertencentes ao tratamento foram considerados 
eclodidos. Todavia, na avaliação da mortalidade após a eclosão (D8), 
constatou-se um aumento considerável da mortalidade dos embriões 
deste tratamento, em relação aos demais tratamentos (Tabela 1).  

Tabela 1: Taxa de clivagem, de blastocistos, de eclosão e mortalidade de 
embriões submetidos a fragilização da ZP por digestão com 
pronase ou incisão manual, comparados aos controles não 
tratados. 

Clivagem Blastocistos 
Blastocistos   
Eclodidos 

Mortalidade 
(Be) 
 D8 Tratamentos 

N° % N° % N° % N° % 

Controle 179/212 84,4 70/212 33,0 19/70 27,1a 19/19 0,0a 

Pronase D4 190/215 88,4 82/215 38,1 - - 39/82 52,4b 

Incisão D6 134/161 83,2 63/161 39,1 38/63 60,3c 36/38 7,7ª 
a, b, c

 Letras diferentes na mesma coluna referem diferença significativa (P < 0.05). 

Fonte: Pesquisa do autor. 
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Na avaliação da densidade celular, os embriões eclodidos 
apresentaram maior quantidade de células, quando comparados aos não 
eclodidos, independente do tratamento avaliado (Tabela 2). 

Tabela 2: Densidade celular de embriões eclodidos e não eclodidos (dia 8), 
submetidos à fragilização da ZP por digestão com pronase ou 
incisão manual, comparados aos embriões controle não 
tratados.  

 Blastocistos Eclodindo ou Eclodidos 

Tratamentos Embriões (n) Células (n) 

Controle Eclodido 20 99,3 ± 9,2a 

Pronase Eclodido 36 83,1 ± 6,8a 

Incisão Eclodido 32 92,7 ± 7,2a 

Controle não Eclodido 22 42,3 ± 8,7b 

Incisão não Eclodido 15  39,1 ± 10,6b 
a, b Letras diferentes na mesma coluna referem diferença significativa (P < 0.05). 

 
Na analise dos embriões quanto ao número de células positivas 

para C3C, foram observadas alterações de acordo com o método de 
eclosão assistida utilizado. O método de incisão manual apresentou o 
menor índice de apoptose celular (Tabela 3). 

Tabela 3:  Embriões eclodidos com ou sem eclosão assistida submetidos a 
análise de imunofluorescência para identificação da caspase três 
clivada C3C 

N° células positivas para C3C 
Tratamento n° % 
Controle  94/2681 3,5a 

Incisão D6  6/491 1,2b 
Pronase D4 53/649 8,2c 

a, b, c
 Letras diferentes na mesma coluna referem diferença significativa (P < 0.05). 

Fonte: Pesqauisa do autor
 

Transferência dos Embriões Suínos PIV 

A gestação de uma das receptoras foi confirmada por exame 
ultrassonográfico aos 30 dias, com a observação de 4 vesículas 
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embrionárias. A gestação prolongou-se até os 37 dias, quando foi 
constatada a morte dos fetos, pela ausência de batimentos cardíacos e 
desorganização dos anexos placentários. 

DISCUSSÃO 

A capacidade de eclosão ao final do cultivo é um bom indicador 
da qualidade e aptidão dos embriões PIV. Este estudo demonstra pela 
primeira vez ser possível a fragilização da ZP de embriões suínos PIV 
através da incisão manual da ZP, com o uso de lâminas de bissecção, 
usualmente empregadas na técnica de clonagem manual (VAJTA et al., 
2001).  

A eclosão embrionária é necessária para o estabelecimento de 
gestações e o posterior desenvolvimento embrionário (SESHAGIRI et 
al., 2009). Dos mecanismos propostos neste processo, o aumento do 
número de células embrionárias e o acúmulo de líquido no interior da 
blastocele são os principais responsáveis por fragilizar a ZP e 
desencadear a eclosão (MONTAG et al., 2000). Estes dados são 
corroborados neste estudo, já que os embriões eclodidos apresentaram 
maior número de blastômeros em relação aos não eclodidos. Ainda, 
independente do tratamento empregado, os embriões eclodidos 
apresentaram semelhante densidade de blastômeros. 

Foi demonstrado que a fragilização da ZP aumentou 
significativamente a eclosão dos embriões com alta densidade celular. 
Adicionalmente, o método de incisão manual da ZP diminuiu os índices 
de apoptose celular dos embriões, mesmo quando comparados aos 
embriões controle eclodidos. Os embriões eclodidos a partir da incisão 
manual da zona, quando transferidos cirurgicamente, foram capazes de 
desenvolverem-se e de estabelecer uma gestação.  

Por outro lado, embora a digestão da zona pelúcida com o uso 
de pronase tenha proporcionado a eclosão de todos os embriões, estes 
apresentam elevados índices de mortalidade e apoptose celular, 
sugerindo que outros fatores, além da barreira mecânica da ZP, estão 
envolvidos no processo. 

A incisão manual foi eficiente na indução da eclosão dos 
embriões, sem reduzir a densidade celular. Isto sugere que parte dos 
embriões não eclodidos, mesmo com semelhante densidade celular dos 
eclodidos, não são capazes de eclodir naturalmente. 

Para embriões com baixa densidade celular a eclosão assistida 
não se mostrou efetiva, já que estes não eclodiram ou morreram 
prematuramente. Isto evidencia a necessidade dos embriões atingirem 
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um determinado número de blastômeros para viabilizarem a eclosão. Por 
outro lado, mesmo para embriões com adequada densidade celular, não 
há garantia de eclosão, já que muitos embriões do tratamento controle 
com alta densidade celular, não eclodiram.  

Em contraste com nossos resultados, Montag et al. (2000) 
observaram que após a fragilização da ZP, os embriões murinos 
eclodiram mesmo com um reduzido número de células. Os autores 
sugerem a contribuição do acúmulo de líquido e da expansão da 
blastocele, na facilitação da eclosão. Todavia, em estudo piloto 
verificamos que embora os embriões submetidos à digestão parcial da 
ZP com pronase tenham apresentado um aumento visível da blastocele, 
raramente eclodiam. Aparentemente, a expansão da blastocele e a 
redução da espessura da ZP não são suficientes para garantir a eclosão 
dos embriões PIV suínos. Ainda em contraste com os nossos resultados, 
Lopatářová et al. (2001) observaram que a incisão manual da zona de 
embriões bovinos produzidos in vivo aumenta os índices de eclosão e de 
gestação a partir dos embriões frescos ou criopreservados, independente 
da sua qualidade. Os autores evidenciaram os benefícios da eclosão 
assistida em embriões de Grau 1 criopreservados e em embriões de Grau 
2 e 3 frescos. Os resultados obtidos por Montag et al. (2000) e 
Lopatářová et al. (2001), associados aos dados obtidos neste estudo 
sugerem que há diferenças nos mecanismos de eclosão dos embriões das 
diferentes espécies, principalmente nos suínos, onde embriões de 
qualidade inferior não eclodem ou não sobrevivem, mesmo após a 
eclosão assistida. Montag et al. (2000) demonstraram diferenças nos 
mecanismos de eclosão em embriões murinos produzidos in vivo e in 
vitro. No útero, os embriões produzidos in vivo eclodem precocemente, 
mesmo com menor densidade celular e ou menor expansão da 
blastocele. Por outro lado, quando embriões produzidos in vivo são 
retirados do ambiente uterino antes da eclosão, necessitam atingir 
idêntica densidade celular e expansão da blastocele dos embriões PIV, 
para eclodirem. Já os embriões mantidos in vivo caracterizam-se por 
uma progressiva dissolução da ZP, semelhante ao processo de digestão 
obtido com a enzima pronase. Mesmo embriões com desenvolvimento 
retardado apresentam tais características. Curiosamente, os autores não 
observaram blastocistos expandidos no útero das fêmeas. Estes dados 
reforçam que há diferenças nos mecanismos de eclosão in vitro e in 
vivo, evidenciando a participação do ambiente uterino no processo 
(GONZALES; BAVISTER, 1995). Com embriões bovinos, Taniyama et 
al. (2011) demonstraram que a eclosão assistida somente potencializa a 
capacidade de eclosão de embriões de qualidade inferior. Entretanto, 
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estes embriões foram produzidos in vivo, manipulados e novamente 
transferidos para o ambiente uterino.  

A falta do ambiente uterino pode explicar porque alguns 
embriões suínos PIV, mesmo com alta densidade celular não eclodem. 
Esta hipótese é reforçada pelos dados de Menino e Wright (1982), que 
identificaram diferenças na solubilidade da ZP de acordo com o período 
que os embriões foram retirados do ambiente uterino. A ZP de embriões 
obtidos entre os dias 6 e 8 após a ovulação foi facilmente digerida. Os 
autores sugerem que substâncias liberadas pelo embrião, útero, ou por 
ambos, sejam os responsáveis pela fragilização da zona in vivo, o que 
facilita a eclosão.  

A qualidade final dos embriões suínos é resultado das condições 
de cultivo a que são submetidos, sendo normalmente superior nos 
embriões produzidos in vivo. Estes embriões possuem maior número de 
células totais e da massa celular interna (YOSHIOKA et al., 2002). 
Pollard et al. (1995) e Dobrinsky et al. (1996) obtiveram elevadas taxas 
de eclosão (94 a 100%) com embriões suínos produzidos in vivo e 
cultivados in vitro a partir do quinto dia de desenvolvimento. O sucesso 
da eclosão foi acompanhado de uma elevada densidade celular. Os 
resultados destes estudos, aliados ao fato da densidade celular ser pré-
requisito para o sucesso da eclosão em nosso estudo, nos permite inferir 
que o processo de eclosão in vitro depende diretamente da qualidade dos 
embriões, principalmente da densidade celular.  

Menino e O’Claray (1986), investigando o uso de proteases, 
como a pronase e a tripsina, no cultivo de embriões murinos, 
constataram um efeito prejudicial da pronase no desenvolvimento 
embrionário, que foi atribuído a destruição das proteínas de superfície 
dos blastômeros. Embora em nosso estudo não tenham sido avaliadas 
tais proteínas, a alta mortalidade embrionária observada após a digestão 
da ZP com pronase no segundo experimento confirmam estes dados. 
Observamos também que o tratamento com pronase induziu a eclosão 
de estruturas com aspecto morfológico inadequado, com excessiva 
fragmentação e que, provavelmente, não eclodiriam em condições 
normais. Isto deve ter contribuído para a alta mortalidade observada nos 
embriões eclodidos após o tratamento com pronase. Todavia, foi 
observado que os embriões com elevada densidade celular e adequado 
aspecto morfológico na última avaliação, sobreviveram ao processo. Em 
contradição aos dados observados neste estudo, Beebe et al. (2005) 
observaram efeito benéfico da pronase em embriões produzidos in vivo 
vitrificados/reaquecidos, aumentando o número de blastômeros destes 
embriões em relação ao tratamento controle. Da mesma forma, Cameron 
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et al. (2004) utilizaram a digestão da ZP com pronase previamente a 
transferência de embriões produzidos in vivo vitrificados/reaquecidos, 
obtendo adequadas taxas de gestação e parição. Todavia, os 
procedimentos destes autores foram realizados em embriões coletados in 
vivo, e a digestão da zona ocorreu em período mais tardio quando 
comparado a este estudo, o que pode ter ocasionado as diferenças 
observadas. 

A substituição do mecanismo fisiológico de eclosão 
embrionária pela incisão da ZP se mostrou eficaz com diferentes 
técnicas, como a micromanipulação, empregada em embriões humanos. 
Porém esta técnica é dispendiosa pelo alto investimento em 
equipamentos (HAMMADEH et al., 2011), sendo restritivos para 
aplicação em animais de produção (TANIYAMA et al., 2011). Já a 
incisão manual da ZP, com uso de lâminas de bissecção, empregada 
neste estudo, simplifica o processo, tornando-o economicamente viável 
e atraente para uso em animais. Ainda, segundo Vajta et al., (1997), o 
método de fragilização manual da ZP é superior a micromanipulação 
dos embriões bovinos PIV, permitindo elevado índice de sobrevivência 
quando comparado aos embriões controle ou micromanipulados.  

Na avaliação da apoptose celular dos embriões eclodidos, 
observou-se que aqueles tratados com pronase apresentaram maior 
número de células positivas para C3C. A C3C é um marcador inicial do 
processo apoptótico (COUTINHO et al., 2011), mecanismo celular 
desencadeado para eliminar células alteradas ou danificadas, sem a 
indução de inflamação. Uma vez ativadas, as caspases atuam sobre 
proteínas específicas que controlam as funções celulares, como a morte 
celular programada (CHANG; YANG, 2000). A exposição dos 
embriões ao estresse pode aumentar o número de células apoptóticas, 
sendo que esta resposta é proporcional a intensidade e duração do 
estresse (PAULA-LOPES; HANSEN, 2002). Isto sugere que a pronase 
induziu injúrias que determinaram a ativação do processo apoptótico. 
Isto reduz a capacidade de desenvolvimento destes embriões, 
possivelmente por diminuir o número de células viáveis (PARK et al., 
2006). Por outro lado, o método de incisão manual da ZP, determinou o 
menor índice de apoptose, mesmo quando comparado ao processo de 
eclosão natural. È possível que a eclosão natural induza um estresse ao 
embrião, com possibilidade de algumas células serem lesionadas. A 
incisão manual da ZP evita estes efeitos maléficos ao embrião, 
reduzindo assim o número de células positivas para C3C.  

Com base nos dados obtidos neste estudo, é possível concluir 
que: 
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- A fragilização da ZP aumenta significativamente a eclosão de 
embriões de alta densidade celular;  

- A digestão da ZP com a enzima pronase no dia 4 de cultivo 
aumenta consideravelmente a mortalidade e os índices de apoptose dos 
embriões eclodidos; 

- A fragilização da ZP pela incisão manual diminui os índices 
de apoptose dos embriões;  

- Embriões suínos PIV transferidos após a incisão manual da 
ZP, são capazes de estabelecer gestações. 

- Quando comparados os métodos incisão manual e digestão 
com pronase, o primeiro demonstra superioridade para a produção de 
embriões suínos eclodidos PIV de qualidade. 

REFERÊNCIAS 

ABEYDEERA, L.R.; DAY, B. N. Fertilization and subsequent 
development in vitro of pig oocytes inseminated in a modified Tris-
buffered medium with frozen-thawed ejaculated spermatozoa. Biology 
of Reproduction, v. 57, p. 729-734, 1997. 

BEEBE L. F. S.; CAMERON, R. D. A.; BLACKSHAW, A. W.; 
KEATES, H. L. Changes to porcine blastocyst vitrification methods and 
improved litter size after transfer. Theriogenology, v. 64, p. 879-890, 
2005. 

CAMERON, R. D. A.; BEEBE, L. F. S.; BLACKSHAW, A. W.; 
KEATES, H. L. Farrowing rates and litter size following transfer of 
vitrifies porcine embryos into a commercial herd. Theriogenology, v. 
61, p.1533-43, 2004. 

CHANG, H. Y.; YANG, X. Proteases for cell suicide: functions and 
regulation of caspases. Microbiology and Molecular Biology Reviews, 
v. 64, p. 821–846, 2000. 

COUTINHO, A. R. S.; ASSUMPÇÃO, M. E. O.; BORDIGNON, V. 
Presence of cleaved caspase 3 in swine embryos of different 
developmental capacities produced by parthenogenetic activation. 
Molecular Reproduction and Development, v. 78, p. 673-683, 2011. 

DOBRINSKY, J. R.; JOHNSON, L. A.; RATH, D. Development of a 
culture medium (BECM-3) for porcine embryos: Effects of bovine 



 61

serum albumin and fetal bovine serum on embryo development. Biology 
of Reproduction, v. 55, p. 1069–1074, 1996. 

GONZALES, D. S.; BAVISTER, B. D. Zona pellucida escape by 
hamster blastocysts in vitro is delayed and morphologically different 
compared with zona escape in vivo. Biology of Reproduction., v. 52, p. 
470-480, 1995. 

HAMMADEH, M. E.; FISCHER-HAMMADEH, C.; ALI, K. R. 
Assisted hatching in assisted reproduction: a state of the art. Journal of 
Assisted Reproduction and Genetics, v. 28, p. 119-128, 2011. 

KIM, H. S.; LEE, G. S.; HYUN, S. H.; LEE, S. H.; NAM, D. H.; 
JEONG, Y. W.; KIM, S.; KANG, S. K.; LEE, B. C, HWANG W. S. 
Improved in vitro development of porcine embryos with different 
energy substrates and serum. Theriogenology, v. 61, p. 1381-1393, 
2004. 

LOPATÁŘOVÁ, M.; HOL, L.; VINKLER, A. Effect on survival of 
micromanipulating the zona pellucida of bovine embryos. Acta 
Veterinaria Brno , v. 70, n. 1, p. 49, 2001. 

MACHADO, G. M.; CARVALHO, J. O.; CAIXETA, E. S.; FRANCO, 
M. M.; RUMPF, R.; DODE, M. A. N. Effect of Percoll volume, 
duration and force of centrifugation, on in vitro production and sex ratio 
of bovine embryos. Theriogenology, v. 71, p. 1289-1297, 2009. 

MENINO, A. R.; O'CLARAY, J. L. Enhancement of hatching and 
trophoblastic outgrowth by mouse embryos cultured in Whitten's 
medium containing plasmin and plasminogen. Journal of 
Reproduction and Fertility , v. 77, p. 159-167, 1986. 

MENINO JR, A. R.; WRIGHT JR, R. W. Variation in porcine zona 
pellucida morphology following pronase treatment. Journal of Animal 
Science, v. 55, p. 369-375, 1982. 

MONTAG, M.; KOLL, B.; HOLMES, P.; VAN DER VEN, H. 
Significance of the number of embryonic cells and the state of the zona 
pellucida for hatching of mouse blastocysts in vitro versus in 
vivo. Biology of Reproduction, v. 62, p. 1738-1744, 2000. 



 62

PAULA-LOPES, F. F.; HANSEN, P. J. Heat shock-induced apoptosis in 
preimplantation bovine embryos is a developmentally regulated 
phenomenon. Biology of Reproduction, v. 66, p. 1169-1177, 2002. 

PARK, S. Y.; KIM, E. Y.; CUI, X. S.; TAE, J. C.; LEE, W. D.; KIM, N. 
H.; PARK, S. P.; LIM, J. H. Increase in DNA fragmentation and 
apoptosis-related gene expression in frozen-thawed bovine blastocysts. 
Zygote, v. 14 p. 125-131, 2006. 

POLLARD, J. W.; PLANTE, C.; LEIBO, S. P. Comparison of 
development of pig zygotes and embryos in simple and complex culture 
media. Journal of Reproduction and Fertility , v. 103, p. 331-337, 
1995. 

SESHAGIRI, P. B.; SEN ROY, S.; SIREESHA, G.; RAO, R. P. Cellular 
and molecular regulation of mammalian blastocyst hatching. Journal of 
Reproductive Immunology, v. 83, p. 79-84, 2009. 

TANIYAMA, A.; WATANABE, Y.; NISHINO, Y.; INOUE, T.; 
TAURA, Y.; TAKAGI, M.; KUBOTA, C.; OTOI, T. Assisted hatching 
of poor-quality bovine embryos increases pregnancy success rate after 
embryo transfer. Journal of Reproduction and Development, v. 57, p. 
543-6, 2011. 

VAJTA, G.; HOLM P.; GREVE, T.; CALLESEN, H. Survival and 
development of bovine blastocysts produced in vitro after assisted 
hatching, vitrification and in-straw direct rehydration. Journal of 
Reproduction and Fertility , v. 111, n. 1, p. 65-70, 1997. 

VAJTA, G.; LEWIS, I. M.; HYTTEL, P.; THOUAS, G.A.; 
TROUNSON, A. O. Somatic cell cloning without micromanipulators. 
Cloning, v. 3, n. 2, p. 89-95, 2001.  

YOSHIOKA, K.; SUZUKI, C.; TANAKA, A.; ANAS, I. M. K.; 
IWAMURA, S. Birth of piglets derived from porcine zygotes cultured 
in a chemically defined medium. Biology of Reproduction, v. 66, p. 
112-119, 2002. 



 63

5 CONCLUSÕES GERAIS  

A partir do primeiro estudo concluímos que a redução da 
concentração de espermatozóides e do período de incubação diminui a 
incidência de polispermia e melhora o desenvolvimento embrionário. As 
daptações sugeridas e efetuadas ao longo da FIV, melhoraram a 
produção de embriões monospérmicos, entretanto, a eficiência esta 
longe de ser comparado ao processo de fecundação in vivo. 

Também observamos que os tratamentos apresentando maior 
incidência de zigotos com três ou mais pronúcleos/espermatozóides em 
seu citoplasma, possuem reduzido potencial de desenvolvimento 
embrionário. Além do mais, constatamos que há um aumento 
progressivo no número de espermatozóides com acrossoma reagido de 
acordo com o prolongamento do período de incubação. 

A partir do segundo estudo demonstramos que a técnica de 
incisão manual utilizada para fragilizar a ZP de embriões suínos PIV 
melhora os índices de eclosão sem prejudicar a qualidade dos embriões. 
Ainda, a incisão manual diminui os índices de apoptose dos embriões, 
mesmo quando comparados aos embriões eclodidos naturalmente.  

Os embriões eclodidos pelo método de incisão manual são 
capazes de estabelecer gestações quando transferidos. Em contrapartida, 
a utilização da técnica de digestão da ZP com pronase no quarto dia de 
desenvolvimento aumenta consideravelmente os índices de mortalidade 
e apoptose dos embriões eclodidos. Como podemos observar, o método 
de indução da eclosão assistida proposto em nosso estudo, demonstrou-
se extremamente eficiente.  
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