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Criopreservação de ovócitos imaturos e embriões bovinos produzidos in vitro*

ARNALDO DINIZ VIEIRA

José Luiz Rodrigues (Orientador - UFRGS)

Banca: Lígia Margareth Cantarelli Pegoraro (CPACT), Alceu Mezzalira (UDESC), Marcelo Bertolini (UDESC), Rui Fernando Félix Lopes (UFRGS).

A produção in vitro (PIV) de embriões bovinos é uma das biotécnicas de reprodução que mais evoluíram nas
últimas duas décadas. No Brasil, a associação com a técnica de aspiração folicular guiada por ultra-som determinou uma
significativa disseminação do uso comercial da PIV. A produção em larga escala de embriões PIV associada à dificuldade
em criopreservá-los, determinou que um número significativo desses embriões passasse a ser descartado nas atividades
de campo, gerando prejuízos aos produtores e técnicos envolvidos no processo. Os experimentos realizados no âmbito
desta tese tiveram como objetivo identificar e propor soluções para um aproveitamento mais eficiente dos ovócitos e
embriões PIV. Em virtude da qualidade dos embriões poder ser influenciada pelo sistema de produção in vitro, foi realizado
um experimento (Capítulo 1) para determinar a capacidade dos embriões derivados de dois sistemas de PIV em resistir
à vitrificação. Entretanto, nas condições testadas, não foram verificadas influências significativas do efeito do sistema de
PIV. No segundo experimento (Capítulo 2), buscou-se identificar a influência da solução crioprotetora sobre a taxa de
sobrevivência embrionária in vitro e in vivo. Os resultados obtidos revelaram um efeito significativo da solução de
vitrificação sobre a sobrevivência in vitro, por outro lado as taxas de prenhez foram semelhantes. Estes resultados
também comprovaram a viabilidade do método de transferência direta desenvolvido neste experimento. Finalmente, em
um terceiro grupo de experimentos (Capítulo 3), foi determinada a viabilidade da vitrificação de ovócitos imaturos
usando duas estratégias de resfriamento. Não foram observadas diferenças entre os tratamentos. Entretanto, a obtenção
de produtos nascidos de embriões vitrificados, derivados de ovócitos imaturos vitrificados, confirma a viabilidade de
criopreservação desses ovócitos como alternativa para programação das atividades de PIV.

Descritores: bovino, ovócito, embrião, in vitro, vitrificação, transferência direta.

*Tese de Doutorado n. 73 (Especialidade: Biotécnicas da Reprodução). 72p. Programa de Pós-graduação em Ciências Veterinárias [www.ufrgs.br/
ppgcv], Faculdade de Veterinária, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS/Brasil. CORRESPONDÊNCIA: A.D.
Vieira [vieira_ad@yahoo.com.br].
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Cryopreservation of immature oocytes and in vitro produced bovine embryos**

ARNALDO DINIZ VIEIRA

José Luiz Rodrigues (Adviser - UFRGS)

Committee: Lígia Margareth Cantarelli Pegoraro (CPACT), Alceu Mezzalira (UDESC), Marcelo Bertolini (UDESC), Rui Fernando Félix Lopes
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The in vitro production (IVP) of bovine embryos has achieved an important development during the last two decades.
In Brazil the large scale use of the follicular aspiration guided by ultrasonography has determined a significant improvement
in the in vitro embryo production as a commercial tool. The difficulties to cryopreserve bovine oocytes and IVP embryos are
at the moment the greatest barrier impairing the efficient application of this reproductive biotechnology which results in the
disposal of large numbers of bovine IVP embryos. Considering these factors, this Thesis aimed to highlight new approaches to
reduce embryo disposal and improve the pregnancies rates after the cryopreservation of bovine immature oocytes and IVP
blastocysts. The first experiment (Chapter 1) was designed to observe the cryotolorance of embryos produced by two different
IVP systems. The tested in-vitro systems did not show differences in the cryotolerance by in vitro production system. A second
experiment (Chapter 2), was carried out to determine in vitro and in vivo embryo survival rates of IVP blastocysts cryopreserved
using different vitrifications solutions. The results showed a significant vitrification solution effect on in vitro survival,
however, when in vivo, the pregnancy rates were not different. This experiment also verified the feasibility of the direct transfer
method for vitrified embryos. Finally, in a third experiment (Chapter 3) the viability of the vitrification of immature oocytes
was determined using two cooling strategies. Differences among the treatments were not observed. However, calves born from
the transfer of vitrified embryos, derived from vitrified immature oocytes, highlighted that the increase in cryopreservation
efficiency of immature oocytes may be an important alternative to improve the IVP commercial application.
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