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RESUMO
A produção in vitro de embriões em cães pode auxiliar na compreensão de inúmeros fenômenos
fisiológicos como o crescimento, a maturação e a fecundação de oócitos e ainda se apresenta como
alternativa para contornar obstáculos reprodutivos inerentes à espécie. Além disso, os conhecimentos
adquiridos com esta técnica podem ser utilizados para a preservação de cães selvagens ameaçados
de extinção. Entretanto a existência de diferenças na fisiologia reprodutiva canina quando comparado
aos demais mamíferos domésticos, resulta em uma dificuldade em maiores avanços na produção in
vitro de embriões nessa espécie. Nesse sentido inúmeros estudos vêm sendo realizados para
desenvolver biotécnicas que venham a auxiliar na compreensão da fisiologia reprodutiva canina,
bem como tentar solucionar o entrave da produção in vitro de embriões. Dessa forma, esta revisão
tem como objetivo, relatar os avanços obtidos até o momento no crescimento e maturação in vitro
de oócitos de cães domésticos, assim como discorrer sobre as estratégias utilizadas até o presente
momento para aumentar a produção in vitro de embriões caninos, utilizando-se oócitos oriundos
tanto de folículos pré-antrais como de folículos antrais.
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ABSTRACT
The in vitro embryo production in dogs can help the understanding of several physiological processes
such as growth, maturation and fertilization of oocytes, and also represents an alternative to overcome
reproductive obstacles in this species. Moreover, the knowledge obtained from this technique can
be used for the preservation of endangered wild dogs However, the existence of differences between
dogs and other domestic species regarding the reproductive physiology in these species difficult
major advances in the in vitro embryo production in dogs. In this regard, many studies were conducted
to developing biotechniques which will help to understand the canine reproductive physiology, as
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well as to try to solve the obstacle on in vitro production of embryon. Thus, this review aims to
address the progress obtained so far in the in vitro growth and maturation of oocytes from domestic
dogs, as to address the strategies used until the present moment to improve the in vitro production
of canine embryo, using oocyte from both preantral and antral follicles.
KEY-WORLDS: CANINE, IN VITRO MATURATION, OOCYTE
INTRODUÇÃO
A produção in vitro de embriões, que
envolve as etapas de maturação (MIV),
fecundação (FIV) e cultivo de embriões (CIV),
é de extrema importância em caninos domésticos
uma vez que possibilita sua aplicação na
multiplicação de espécies de canídeos selvagens
vulneráveis ou ameaçados de extinção, como o
Lobo Guará (Chrysocyon brachyurus), a
Raposinha do Campo (Pseudalopex sp.) e o
Cachorro Vinagre (Speothos venaticus).
Adicionalmente, estas técnicas também poderão
contribuir para a compreensão da própria
fisiologia reprodutiva canina, bem co mo
contornar obstáculos reprodutivos em animais de
alto valor zootécnico (SILVA et al., 2004a;
SONGSASEN et al., 2007, HATOYA et al.,
2009).
Entretanto, o maior obstáculo para a
aplicabilidade e desenvolvimento dessas
biotécnicas consiste nas diferenças da fisiologia
reprodutiva da cadela e na baixa eficiência da
MIV em oócitos caninos, comparadas às outras
espécies de mamíferos (OTOI et al., 2007).
Diante disso, inúmeros estudos relacionados à
foliculogênese e oogênese têm sido conduzidos
com a finalidade de determinar quais fatores
afetam a viabilidade, crescimento e a maturação
dos oócitos caninos. Para tanto, a presente revisão
tem como objetivo, discorrer sobre as estratégias
utilizadas até o presente momento para aumentar
a produção in vitro de embriões caninos,
utilizando-se oócitos oriundos tanto de folículos
pré-antrais como de folículos antrais.

1. A BIOTÉCNICA DE MANIPULAÇÃO DE
OÓCITOS INCLUSOS EM FOLÍCULOS
PRÉ-ANTRAIS (MOIFOPA) EM CADELAS
De acordo com Figueiredo (2007), os
mamíferos domésticos nascem com uma reserva
folicular de milhares a milhões de folículos
primordias quiescentes. Porém, esse número é
progressivamente reduzido ao longo da vida
reprodutiva da fêmea, por um processo
fisiológico denominado de atresia.
Uma vez que 99,9% de toda a população
folicular presente no ovário mamífero é perdida
por este fenômeno, a biotécnica de Manipulação
de Oócitos Inclusos em Folículos Ovarianos Préantrais (MOIFOPA), recentemente designado de
ovário artificial, surge como uma importante
ferramenta para evitar essa grande perda folicular
que ocorre naturalmente “in vivo”, pois se propõe
a resgatar um grande número de folículos préantrais (FOPA), cultivá-los “in vitro” até a
completa maturação oocitária para utilização
posterior na PIV de embriões. Além disso, devido
à possibilidade de proporcionar o fornecimento
de uma população homogênea de oócitos
oriundos de um mesmo animal (FIGUEIREDO
et al., 2009), essa biotécnica contribuirá também
para a padronização de técnicas, como a
clonagem, a FIV e a transgenia, uma vez que será
utilizada uma população de oócitos em um
mesmo estádio de desenvolvimento e de mesma
origem (FIGUEIREDO et al., 2008).
As etapas da MOIFOPA consistem na
conservação visando à estocagem de FOPA por
um curto (resfriamento) ou longo período
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pesquisadores realizaram o transporte dos
ovários em solução salina a 4°C acrescida de
antibióticos. Em seguida, os ovários foram
armazenados por 24h a 4°C em solução salina
contendo antibióticos e antifúngicos. Ambos os
autores obtiveram retomada de meiose dos
oócitos oriundos dos folículos pré-antrais
avançados após cultivo.
Em um estudo recente, Lima et al. (2010)
comprovaram que o transporte de ovários
caninos realizados em meio água de coco em pó
(ACP) em baixas temperaturas, é adequado para
manutenção da morfologia dos folículos por até
24h.
Lopes et al. (2009) concluíram que a
temperatura, o tempo de estocagem e meio no
1.1. RESFRIAMENTO
De acordo com Silva et al. (2004b), o tempo qual os ovários são acondicionados influencia a
decorrido entre a coleta do ovário e o início do preservação da morfologia e viabilidade de
cultivo in vitro é uma questão fundamental. folículos pré-antrais caninos. Os resultados
Quando este tempo é muito longo, especialmente obtidos nesse estudo mostraram que os ovários
quando o animal doador está longe do laboratório podem ser estocados com sucesso em hipotermia,
de reprodução, como é o caso dos animais ou seja, a 4°C por no máximo 12 horas, em
selvagens, a preservação da viabilidade folicular solução de NaCl 0,9% ou meio essencial mínimo
é diminuída, pois as células após a coleta (MEM). Serafim et al. (2010) fizeram uso com
encontram-se sob uma situação de isquemia. sucesso desse protocolo para o transporte de
Nesse sentido, fatores como meio de transporte, folículos pré-antrais caninos destinados ao
temperatura e tempo de preservação, devem ser cultivo de folículos isolados por um longo
meticulosamente avaliados, pois podem afetar período (18 dias), confirmando sua eficiência.
De acordo com Kirklin e Barratt-Boyes
diretamente as células ovarianas e resultar na
ocorrência de autólise celular (NAKAO e (1993), a hipotermia tem demonstrado ser um
meio excepcional de proteção de qualquer órgão,
NAKATSUJI, 1992; TAS et al., 2006).
Poucos estudos avaliam os efeitos do meio com a queda exponencial da taxa metabólica em
e temperatura de transporte para folículos pré- cerca de 50%. Isso pode ser explicado devido à
antrais caninos. Geralmente, o foco maior está redução do metabolismo seguido de uma
nos efeitos dessas variáveis sobre a maturação diminuição da exigência de oxigênio e nutrientes
in vitro dos oócitos oriundos de folículos antrais, assim como da produção de metabólitos, que é
e os achados geralmente são controversos (TAS criticamente importante para células em
isquemia.
et al., 2006; LOPES et al., 2009).
Bolamba et al. (1998) e Durrant et al.
(1998) realizaram o cultivo de folículos pré- 1.2. CRIOPRESERVAÇÃO
A criopreservação é uma etapa de grande
antrais caninos avançados, para obtenção de
oócitos a serem destinados à MIV. Esses importância na MOIFOPA por possibilitar que
(criopreservação); no isolamento ou resgate de
FOPA a partir de ovários e no cultivo, que tem
como finalidade promover o crescimento, a MIV
e FIV dos oócitos previamente inclusos em FOPA
(FIGUEIREDO et al., 2008). Através dessa
biotécnica já foram obtidos embriões em algumas
espécies como bubalinos (GUPTA, et al, 2008),
suínos (WU et al., 2001) e caprinos (SARAIVA
et al., in press) bem como crias vivas, conforme
relatado em camundongos (O’BRIEN et al.,
2003). Nas sessões a seguir serão abordados os
principais avanços referentes ao resfriamento,
criopreservação, isolamento e cultivo in vitro de
FOPA caninos.
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células vivas sejam submetidas a um estado de
redução do met abolismo no qual podem
permanecer por um período indefinido e serem,
futuramente, resgatadas viáveis (FIGUEIREDO
et al., 2008). Esta técnica consiste na conservação
de material biológico a baixas temperaturas
através da exposição ao vapor de nitrogênio
líquido (NL2) (aproximadamente -150°C), ou
mais comumente mergulhando-o no próprio NL2
(-196°C) (JAIN e PAULSON, 2006; ZHANG et
al., 2011). Basicamente, existem dois métodos
para a criopreservação de material biológico, a
congelação lenta e a vitrificação.
A congelação lenta é realizada através da
exposição do tecido a baixas concentrações de
agentes crioprotetores, para que então, em um
freezer programável o material biológico seja
estabilizado entre 0 o C e 20 o C, no qual a
temperatura é gradualmente reduzida (cerca de
2oC/min) até temperaturas de -2 a -9ºC. Em
seguida, ocorre o seeding, que visa direcionar o
início do congelamento da solução de
criopreservação para longe do material a ser
criopreservado , evitando o resfriamento
desordenado (ZHANG et al., 2011). Após essa
etapa, segue-se o resfriamento do material a taxas
diversas, como 0,3°C/min até ~ 40°C, 10°C/min
até ~140°C, na qual as amostras são por fim,
transferidas para o NL2 (NEWTON et al., 1996).
Recentemente, Commin et al. (2012)
avaliaram o crescimento folicular in vivo de
fragmentos de tecido o variano canino
xenotransplantados em camundongas, após
congelação lenta. Os autores observaram com
sucesso um aumento do desenvolvimento
folicular, com alta densidade de folículos
secundários após 8 e 16 semanas do transplante,
bem como um aumento da densidade de vasos
sanguíneos após 16 semanas do transplante,
confirmando a boa conservação do tecido
ovariano canino após a criopreservação.
Outro méto do para realização da

criopreservação é a vitrificação, que surge como
alternativa ao congelamento lento, por envolver
rápidas taxas de resfriamento e aquecimento em
presença de concentrações muito altas de
crioprotetores, prevenindo assim a formação de
cristais de gelo, e diminuindo as crioinjúrias
causadas a célula (VAJTA, 2000). A alta
concentração de agentes crioprotetores, aumenta
a viscosidade da solução de vitrificação, e mesmo
quando submetida a uma redução súbita de
temperatura (~ de 20.000 a 40.000°C/min)
permite a passagem do estado líquido para o
vítreo sem a formação de cristais, devido a uma
maior mobilidade e acomodação das estruturas
celulares (WOWK et al., 2000).
A solução ideal para a espécie canina ainda
não foi identificada, porém, estudos já relatam
viabilidade folicular de cerca de 30% em
folículos primordiais e 65% em folículos
primários após vitrificação em meio contendo
dimetil sulfoxi (DMSO, 1M) seguida de
xenotransplante (SUZUKI, 2011); bem como a
ausência de danos estruturais ao tecido ovariano
pós-vitrificação e potencial de restauração da
função endócrina através da imunolocalização
de antígenos de proliferação nuclear da célula
(PCNA) no t ecido ovariano canino pó svitrificação (ISHIJIMA,2006).
1.3. ISOLAMENTO FOLICULAR
Outro ponto importante para o sucesso da
MOIFOPA é o isolamento folicular, que consiste
na dissociação ou separação dos FOPA dos
demais componentes do estroma ovariano
(fibroblastos, fibras de colágeno e elásticas,
fibronectina, etc). Para isso, podem ser utilizados
procedimentos mecânicos associados ou não aos
enzimáticos (FIGUEIREDO et al., 2008).
O método enzimático de isolamento
consiste na incubação de tecido ovariano com
pronase, colagenase ou desoxiribonuclease
(DNAse), para dissociar e desagregar a matriz
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de tecido seguido pela liberação dos folículos
do estroma com auxílio de agulhas (EPPIG e
O’BRIEN, 1996). Essa técnica permite isolar um
grande número de pequenos FOPA a partir de
ovários mamíferos, e tem demonstrado ser
dependente do tempo de exposição e das
concentrações enzimáticas utilizadas, tendo em
vista que podem provocar danos, como a
degradação da membrana basal e a remoção das
camadas de células da teca, uma vez que essas
estruturas apresentam os mesmos constituintes
que as enzimas degradam (NAYUDU et al, 2001;
PARK et al., 2005).
Na tentativa de desenvolver um protocolo
enzimático de recuperação de FOPA caninos
fazendo uso de DNAse (75 UI/mL) e colagenase
(1000 UI/mL), Durrant et al. (1998) submeteram
tecidos ovarianos de cadelas a três diferentes
protocolos. No primeiro protocolo, os ovários
foram submetidos ao processo enzimático e
recuperação dos FOPA dentro de 3h após
remoção dos ovários; no segundo protocolo, os
ovários inicialmente foram armazenados a 4°C
por 18 à 24h, e só então submetidos à digestão
enzimática e isolamento folicular; já no terceiro
protocolo, o tratamento enzimático dos ovários
foi realizado no dia da coleta, e em seguida,
armazenado a 4°C por 18h, para finalmente ser
realizado o isolamento dos FOPAs. Apesar de
terem sido obtidos folículos em diversos estádios
de desenvolvimento, as taxas de degeneração
foram elevadas em todos os protocolos avaliados.
A fim de contornar os problemas inerentes
à utilização do processo enzimático, métodos
mecânicos têm sido utilizados. A técnica
mecânica de isolamento de FOPA permite
recuperar uma maior quantidade de folículos
intactos, sendo relativamente barata, simples e
rápida (HARTSHORNE, 1997). Essa técnica já
foi utilizado com sucesso em ovários felinos
(LIMA et al., 2003), bovinos (FIGUEIREDO et
al.,1993; HULSHOF et al.,1995), caprinos
34

(LUCCI et al., 1999, SILVA et al., 2010) e ovinos
(AMORIM et al., 1998). Os FOPAs podem ser
isolados mecanicamente através de aparelhos
como tissue chopper ou utilizando agulhas para
o procedimento de micro dissecção.
(FIGUEIREDO et al., 2008).
Na espécie canina, o tissue chopper foi
utilizado com sucesso por Lopes et al. (2009)
para isolamento folicular. Os autores realizaram
um ajuste para intervalos de secção de 87,5µm,
então, pequenos fragmentos de ovários foram
seccionados em Meio MEM e lavados
consecutivas vezes utilizando pipetas de Pasteur
de diâmetros diferentes (1600 e 600µm), para
dissociar os folículos do estroma. Em seguida o
material obtido foi filtrado através de uma malha
de nylon de 500 a 100µm de diâmetro, e
recuperados pequenos folículos pré-antrais,
menores do que 100µm de diâmetro.
Já a microdissecção consiste em dissecar
os FOPA de pequenos fragmentos do córtex
ovariano com auxílio de agulhas de fino calibre
ou fórceps (GUTIERREZ et al., 2000; PICTON,
et al., 2003). Segundo KURVILA (2007), apesar
da microdissecção não ser um método adequado
para se obter um grande número de folículos,
esse tipo de isolamento permite garantir a
qualidade folicular, vist o que mantém a
integridade da estrutura folicular, e da membrana
basal, bem como as interações entre as células
da teca e da granulosa. Portanto, é um importante
método para determinar as condições de cultivo
ideal para FOPA (RALPH et al., 1995).
A técnica de microdissecção já foi utilizada
com sucesso em caprinos (SILVA et al., 2010),
camundongos (SPEARS et al., 1994; LIU et al.,
2002), bubalinos (SHARMA et al., 2009), ovinos
(TAMILMANI et al., 2005; ARUNAKUMARI
et al., 2010), bovinos (GUTIERREZ et al., 2000),
suínos (MAO et al., 2002), humanos (ABIR et
al., 1999) e caninos (LOPES et al., 2009).
Serafim et al. (2010) isolaram manualmente por
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meio de microdissecção, com auxílio de agulhas
26G acopladas a seringas de 1mL, FOPA
secundários com diâmetro superior a 200 µm, e
posteriormente cultivaram por 18 dias. A
viabilidade folicular foi avaliada ao término do
cultivo, através de marcadores fluorescentes para
detecção de células vivas ou mortas, sendo que
100% dos folículos encontravam-se viáveis e
com estrutura morfológica.

De acordo com Isobel e Terada (2001), um
dos sistemas de mais comumente utilizado para
diferentes espécies, seja para o cultivo de
folículos ou de oócitos, é o sistema de gotas de
meio cobertas com óleo mineral. Neste sistema,
o principal fator biofísico é representado pela
proporção de volume de meio em relação ao
número de estruturas por gota. Tal sistema
também tem sido utilizado com sucesso para o
cultivo de FOPA de caprinos (SILVA et al., 2010)
e ovinos (ARUNAKUMARI et al., 2010).
1.4. CULTIVO
O sucesso do desenvolvimento folicular in
Segundo Silva et al. (2004b), no
vitro depende do sistema de cultivo empregado, desenvolvimento de um sistema de cultivo
das condições de cultivo e o meio utilizado eficiente também é essencial que ocorra um
(HARTSHORNE, 1997).
controle irrestrito de todas variáveis que possam
Basicamente existem dois sistemas de afetar direta ou indiretamente o desenvolvimento
cultivo de FOPA, o cultivo in situ e o isolado. folicular, tais como, temperatura, CO2, tensão de
No primeiro deles, os folículos são cultivados oxigênio, controle de contaminações fúngicas e
inclusos no fragmento ovariano ou no ovário bacterianas, e fatores referentes ao meio de
inteiro; tendo essa técnica, a vantagem de manter cultivo, como a presença de nutrientes e
a estrutura folicular e ter uma maior praticidade. suplementos.
Enquanto que no segundo sistema, o cultivo
Além disso, a composição do meio é uma
isolado, os folículos são cultivados isoladamente importante ferramenta para a obtenção do
sobre a placa ou um substrato, caracterizando um sucesso do cultivo de FOPA in vitro, visto que, é
sistema bidimensional, ou inserido no substrato, no meio de cultivo que os folículos encontrarão
caracterizando o sistema tridimencional. O os subsídios necessários para dar suporte ao seu
cultivo de FOPA isolados permite uma maior crescimento (TELFER et al., 2000). Assim,
perfusão do meio bem como a possibilidade de muitos autores têm investigado o efeito de vários
cultivar individualmente folículos em diferentes componentes no meio de cultivo in vitro de
categorias (primordial, primário, secundário) FOPA, tanto de animais de laboratórios, como
(HARTSHORNE, 1997; FIGUEIREDO et al., animais doméstico s (LIU et al., 2002;
DANFORTH et al., 2003).
2008).
Bolamba et al., (1998) e Bolamba et
al.,(2002) avaliaram a maturação nuclear de 1.5. IMPORTÂNCIA DO MEIO NO
oócitos caninos derivados de folículos cultivados CULTIVO IN VITRO DE FOLÍCULOS PRÉin vitro em placas de plástico de 24 poços ANTRAIS CANINOS
revestidas com 0,6% de ágar estéril, para evitar
Existem poucos relatos sobre o cultivo in
a perda de células da granulosa. Os resultados vitro de FOPA caninos. Dessa forma, ainda não
mostraram a progressão oocitária para os estádios foi desenvolvido um protocolo padrão ou um
de metáfase I e II, porém os percentuais de sistema de cultivo definido a ser utilizado nessa
maturação foram muito baixos e o espécie (SERAFIM et al., 2010). Os meios de
desenvolvimento folicular não foi avaliado.
cultivo utilizados em cães são adaptações dos
Ciência Animal 22(3): 30-46, 2012
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empregados para as outras espécies, tendo
geralmente como meio de base o meio de cultivo
de tecidos 199 (TCM199), MEM, Meio
Essencial Mínimo Dulbelco’s (DMEM), fluido
sintético ovidutário (SOF) dentre outros
(GUÉRIN, 1998). Bolamba et al. (1998)
realizaram o cultivo de FOPA caninos avançados
em DMEM suplementado, e concluíram que é
possível obter retomada de meiose em oócitos
recuperados de FOPA avançados. Ainda em
caninos, Bolamba et al. (2002), observaram que
o meio SOF pode suportar a maturação nuclear
de oócitos oriundo de FOPA avançados
cultivados por 72h sem a presença de
suplementação protéica. Os autores afirmam que
a presença de Soro fetal bovino (SFB) ou
Albumina Sérica Bovina (BSA), não melhoraram
as taxas de maturação. Apesar disso, estudos têm
demonstrado que a suplementação do meio de
cultivo com BSA ou SFB é benéfica por ser uma
importante fonte de proteína, suprindo as
necessidades de amino ácidos essenciais,
fornecendo energia oriunda de carboidratos,
funcionando também como uma fonte de íons
dióxido de carbono para manutenção de um pH
ideal, além de favorecer a captação de fatores de
crescimento (HEWITT e ENGLAND, 1999,
OTOI, et al., 1999, GORDON,2003).
Além da adição dessas fontes proteicas, é
aconselhável a suplementação com compostos
antioxidantes como a combinação de insulina,
transferrina e selênio (ITS) e o ácido ascórbico
(AUGUSTIN et al., 2003; LUVONI et al., 2004).
Os antioxidantes têm papel fundamental na
redução dos danos causados pela ação de
espécies reativas de oxigênio e complexos metaloxigênio ao DNA, proteínas, carboidratos,
lipídios e membranas celulares (SIES et al.,
1992).
A adição de outras substâncias como fatores
de crescimento e/ou hormônios incluindo
gonadotrofinas como o FSH (HARTSHORNE,
36

1997), também tem sido realizado. Serafim et
al. (2010) realizaram o cultivo in vitro de
folículos pré-antrais isolados caninos em meio
MEM suplementado (á-MEM), na ausência ou
presença de diferentes concentrações e formas
de adição de FSH. Os autores comprovaram que
o FSH adicionado de forma seqüencial (100, 500
e 1000 ng/mL, nos dias 0, 6 e 12 de cultivo
respectivamente) beneficiou diretamente o
cultivo , promoveu a manutenção da
sobrevivência folicular, além de aumentar as
taxas de crescimento folicular e formação de
antro.
Entretanto, maiores estudos são necessários
para se determinar quais as substâncias devem
ser adicionadas ao meio de cultivo dos FOPA
caninos, de modo a manter a viabilidade,
crescimento e maturação de oócitos inclusos em
FOPA para posterior PIV de embriões. Os
principais avanços relativos à PIV de embriões
caninos serão abordados a seguir.
2. PRODUÇÃO in vitro (PIV) EM CADELAS
As diferenças na fisiologia canina quando
comparadas aos demais animais domésticos
como os bovinos, dificultam a extrapolação, para
espécie canina, de protocolos desenvolvidos para
ruminantes. O primeiro entrave na PIV de
embriões caninos é a MIV e por esta razão, vários
estudos têm sido realizados para testar diferentes
condições de cultivo, no entanto, os resultados
da maturação nuclear ainda permanecem baixos
(SANTOS et al., 2006; RODRIGUES et al.,
2009).
A produção in vitro de embriões envolve
as etapas de: maturação, fecundação e cultivo in
vitro que serão abordadas a seguir.
2.1. MATURAÇÃO IN VITRO
A MIV é um processo complexo, cujo
objetivo é mimetizar as alterações dinâmicas que
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ocorrem no folículo ovariano durante o período
pré-ovulatório. A ativação do oócito ocorre com
o desenvolvimento do folículo, no interior do
ovário co m um preciso controle físico e
hormonal. No cultivo in vitro, o oócito é
submetido a uma série de injúrias que podem
interferir neste processo, prejudicando assim, o
seu desenvolvimento e competência meiótica,
bem como a sua utilização para a FIV no futuro
(FIGUEIREDO et al.,2008; RODRIGUES et al.,
2009).
Protocolos para MIV na espécie canina,
com o objetivo de promover a competência dos
complexos cumulus oophorus (CCOs) para a
fecundação e clivagem, ainda não fo ram
completamente desenvolvidos. As principais
razões da falha no cultivo residem em identificar
os suplementos necessários e suas concentrações
ideais para o desenvo lvimento oocitário
(FARSTAD, 2000; RODRIGUES e
RODRIGUES, 2003). Diante disso, alguns
estudos têm avaliado tanto as etapas iniciais,
levando em consideração desde a fase do ciclo
estral em que a fêmea se encontra, até a coleta e
transporte dos ovários, bem como o sistema de
cultivo utilizado, avaliando principalmente o
efeito da adição ou não de várias substâncias aos
meios de cultivo (LUVONI et al., 2004).
Para Rodrigues & Rodrigues (2003), a MIV
não é influenciada pelo estádio do ciclo
reprodutivo da fêmea doadora de oócitos, não
apresentando diferença significativa entre fases
em que se encontrem as fêmeas, seja folicular,
luteal ou mesmo em anestro. Entretanto, Lopes
et al. (in press) confirmaram a existência de
diferenças marcantes na morfologia ultraestrutural de oócitos caninos de grau I, oriundos
de folículos antrais coletados de cadelas em
diferentes fase do ciclo estral (anestro e diestro)
como diferenças na localização nuclear que são
indicativas de estádios finais do desenvolvimeto
oócitário, e na quantidade e distribuição de
organelas no citoplasma.

Já Evecen et al. (2010), avaliando o efeito
do estádio do ciclo estral e as temperaturas de
transporte dos ovários sobre a MIV de oócitos
caninos, obtiveram uma maior taxa de retomada
da meiose (metáfase I e II, 62,9%) a partir de
oócitos de ovários colhidos em anestro e
transportados à 4°C, enquanto que uma menor
taxa de MIV foi obtida com o transporte dos
ovários a 37 °C, em todas as fases do ciclo estral.
Sabe-se que a eficiência da MIV é afetada
diretamente durante o transporte e estocagem dos
ovários, influenciada principalmente pela
temperatura do meio em que esses ovários são
acondicionados (NAKAO e NAKATSUJI,
1992). Estudos anteriores t êm mostrado
resultados controversos acerca da temperatura
ideal de transporte. Na espécie canina, Bolamba
et al. (2002) e Tas et al. (2006), verificaram que
o transporte realizado por 2, 4 ou 24h a 4°C tem
efeito positivo ou não afeta as taxas de MIV
canina. Já Lee et al. (2006), observaram uma
redução significativa na viabilidade folicular
após o transporte a 4°C por 5h.
Out ros estudos têm relatado que a
manutenção da viabilidade de oócitos de cães
domésticos é maior sob temperaturas de
transporte mais próximas da temperatura
corporal, independentemente do meio ou método
de transporte (HANNA et al., 2008). Isso ocorre,
possivelmente, como consequência do maior teor
de lipídios presentes no oócito canino, que resulta
em uma maior intolerância à temperatura. Tal fato
é observado com mesma intensidade nos oócitos
de suínos, que também apresentam lipídios no
cit oplasma, e sensibilidade às baixas
temperaturas durante o transporte (KIM et al.,
2006). Já a composição dos meios de transporte
é variável de acordo com o autor, sendo os meios
mais comumente utilizados a solução salina ou
o PBS acrescidos de antibióticos na temperatura
de 35 a 39°C (HAY et al., 1997; OTOI et al.,
2000).
O oócito canino necessita ter determinadas
características morfológicas específicas para ser
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selecionado à MIV, devendo possuir um diâmetro
superior a 120 µm, pigmentos enegrecidos,
citoplasma homogêneo e ser completamente
cercado por duas ou mais camadas de células do
cumulus, apresentando dessa forma competência
para os estádios finais da maturação nuclear
(SAINT-DIZIER et al., 2001; KIM et al., 2006).
No tocante ao tempo necessário para o
cultivo in vitro, experimentos realizados com
oócitos caninos submetidos à MIV revelaram
similaridade com os eventos manifestados in
vivo, confirmando, portanto, a necessidade de
cultivo dos gametas femininos por um período
situado ao redor de 48-72h (FULTON et al.,
1998).
O meio de maturação utilizado para a
maioria dos estudos é o TCM199, modificado
ou não, sob condições de temperatura e umidade
variáveis (HEWITT e ENGLAND, 1999). Rota
e Cabianca (2004) demonstraram que o TCM199
apresentou resultados superiores ao SOF, em
relação ao número de oócitos que retomaram a
meiose e desenvolveram-se até os estádios de
metáfase I (MI), anáfase I (AI) e metáfase II
(MII). Entretanto, Saikhun et al. (2008)
observaram que não havia diferença significativa
entre os meios de cultivo complexos (TCM199,
DMEM/F12) e simples (SOF, HAM-F10) com
relação à retomada da meiose ou maturação
nuclear de oócitos de cadela.
A suplementação do meio de cultivo
também é um importante fator a ser avaliado, e
pode ser realizado com a adição de algumas
substâncias que visem favorecer a progressão da
maturação até o estádio de MII. (NICKSON et
al., 1993; RODRIGUES e RODRIGUES, 2003).
Inúmeros suplementos já foram testados no meio
de MIV canina, dentre eles o fator de crescimento
epidermal (EGF) (CUI et al, 2006, SONG et. al.,
in press), estrógeno associado ao EGF (HATOY
et al., 2009), fator de crescimento semelhante à
insulina (IGF-I) (OLIVEIRA et al., 2009), SFB
ou BSA (HEWITT e ENGLAND, 1997;
BOLAMBA et al., 2002), SOF(HEWITT e
ENGLAND, 1999), gonadotrofina coriônica
humana (hCG) (DE LOS REYES et al., 2005),
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estradiol e progesterona (KIM et al, 2005),
somatotrofina humana (hST) (RODRIGUES e
RODRIGUES, 2003), água de coco em pó (ACP318®) (SILVA et al., 2009), polivinil-pirrolidona
(PVA) (SANTOS et al., 2006), associações de
ITS (ROTA e CABIANCA., 2004), hormônio do
crescimento (GH) (CHIGIONI et al., 2008),
dentre muitos outros. Entretanto, os resultados
ainda apresentam-se limitados, não fornecendo
uma taxa satisfatória de oócitos que possam ser
destinados à FIV e à PIV.
A grande maioria dos estudos com MIV de
oócitos caninos oriundo de folículos antrais, não
reportam taxas de maturação nuclear (MII)
superiores a 15-20% (RIBEIRO et al, 2010).
Dessa forma, novos estudos devem ser realizados
no intuito de melhorar as taxas de MIV nesta
espécie (SERAFIM et al., 2010). O cultivo in
vitro de oócitos inclusos em folículos pré-antrais
se apresenta, então, como alternativa para
ampliar os estudos em caninos possibilitando
futuramente o fornecimento de um grande
número de oócitos maturos a serem destinados
para esta finalidade.
2.2. FECUNDAÇÃO IN VITRO
A FIV é uma das importantes etapas da PIV
de embriões. O teste crucial que avalia o sucesso
da MIV é a habilidade do oócito de dar
continuidade ao desenvolvimento embrionário
após a penetração espermática e a fecundação.
Como conseqüência dos resultados limitados da
maturação oocitária canina, o uso da FIV nessa
espécie ainda não se apresenta eficiente
(RODRIGUES e RODRIGUES, 2006).
Os primeiros relatos com FIV em cães
foram descritos por Mahi e Yanagimachi em
1978, onde foram observadas taxas de 20 a 30%
de fecundação, julgados pela presença de
espermatozóide dentro dos oócitos. Entretanto,
a fecundação é caract erizada através da
observação de penetração e fusão do
espermatozóide ao oócito, extrusão do 2º
corpúsculo polar ou formação de pró-núcleo
masculino e feminino no ooplasma (POPE et al.,
1993). Logo em seguida, Renton et al. (1991) e
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Yamada et al. (1993) obtiveram o sucesso
comprovado da FIV canina co m o
desenvolvimento embrionário até o estádio de
blasto cist o. Já So ngsasen et al. (2002)
inseminaram oócitos cultivados in vitro, e
encontraram 34% desses oócitos penetrados por
espermatozóides. Fecundações normais, julgadas
pela presença de dois pró-núcleos e uma única
cauda de espermatozóide dentro do citoplasma
somente foram observadas em 4% dos oócitos.
Os pro toco los de FIV canina são
geralmente adaptados daqueles utilizados
rotineiramente na espécie bovina, fazendo uso
do sêmen fresco ou congelado. Do ponto de vista
do esperma, o sucesso da clivagem requer o
recrut amento e seleção da população
espermática, bem como uma concentração
adequada para fecundar os oócitos in vitro.
Variaçõ es t empo rais na co-incubação de
espermatozóide-oócito mostraram penetração e
incorporação do espermatozóide ao ooplasma, e
formação de pró-núcleos, iniciados algumas
horas após a fecundação. Uma exposição em
torno de 24 h ao espermatozóide foi necessária
para se obter 10-25% de taxa de penetração
oócitária (RODRIGUES e RODRIGUES, 2003).
O co-cultivo espermatozóide-oócito geralmente
ocorre em um período de 12 a 24h, após o qual
os presumíveis zigotos formados são avaliados
e aqueles de boa qualidade são transferidos para
gotas de meio de CIV (SAIKHUN et al., 2008).
O co-cultivo da FIV canina geralmente é
realizado em meio de capacitação canino (CCM)
desenvolvido por Mahi e Yanagimachi (1978),
ou o Fert-TALP adaptado, suplementado com
heparina, sendo este muito semelhante ao CCM.
Tais meios são suficientes para capacitar de
forma satisfatória o espermatozóide canino,
suprimindo a necessidade de uma capacitação
prévia, especialmente quando se trata do
espermatozóide canino crio preservado

(KAWAKAMI et al., 1993; DE LOS REYES et
al., 2006; SAIKHUN et al., 2008).
2.3. CULTIVO IN VITRO DE EMBRIÕES
A PIV de embriões não tem apresentado
sucesso e aplicabilidade na espécie canina. As
taxa de desenvolvimento embrionário são ainda
muito baixas tendo sido obtidos embriões no
estádio de 2-12 células (SONGSASEN et al.,
2002); oito células (YAMADA et al., 1993;
RODRIGUES et al, 2007), 8-16 células
(SAIKHUN et al., 2008) ou blastocisto (OTOI
et al., 2000). Neste último estudo, dos 217 oócitos
que foram inseminados, apenas um blastocisto
foi produzido. Hatoya et al. (2006) afirmam que
embriõ es co-cultivado s co m fibroblast os
embrionários caninos (CEF), desenvolveram-se
até estádio de 16 células. Dos 147 embriões cocultivados com fibroblastos embrionários de
camundongo, um desenvolveu-se até o estádio
de mórula.
Até o presente momento, o mais
surpreendente sucesso do CIV canino foi obtido
por England et al. (2001). Os autores obtiveram
oócitos de cadelas em estro, os maturaram por
24-72h e em seguida realizaram a FIV. Foram
transferidos 88 embriões de uma ou duas células
para as receptoras, e foi relatada uma única
gestação por ultra-sonografia no dia 20 após a
transferência. No entanto, a gestação foi perdida
dois dias mais tarde por reabsorção.
De acordo com Rodrigues e Rodrigues,
(2006), poucos estudos enfatizam a influência
das condições de cultivo de embriões caninos.
Um aspecto fundamental diz respeito à influência
da temperatura de cult ivo para o
desenvolvimento embrionário. Os embriões
canino s são co mumente pro duzidos na
temperatura padronizada dos programas de
reprodução in vitro (37 a 39 °C), já tendo sido
relatado anteriormente que as temperaturas

Ciência Animal 22(3): 30-46, 2012

39

elevadas têm um efeito deletério sobre o
crescimento do oócito, a síntese de proteínas ou
a formação de transcrições necessárias para
posterior desenvolvimento embrionário.
No entanto, ainda não se sabe como os
suplementos adicionados ao meio afetam o
desenvolvimento in vitro do embrião canino.
Rodrigues et al. (2007) observaram um bloqueio
da clivagem dos embriões em torno do estádio
6-8 células, que pode ter sido resultado tanto da
maturação incompleta dos oócitos, como
também devido às condições insuficientes do
meio de cultivo em sustentar o desenvolvimento
embrionário. Saikhun et al. (2008), realizaram
um comparativo entre o CIV de embriões em
meio TCM199 e meio SOF, comprovando que o
meio SOF fornece um maior suporte para o
desenvolviment o embrionário canino.
Entretanto, mais estudos ainda são necessários
para identificar as condições ótimas para o CIV
embrionário na espécie canina.

comercial na cinofilia, e também aos canídeos
selvagens ameaçados de extinção.
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