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INTRODUÇÃO 

MATERIAIS E MÉTODOS  

RESULTADOS 

OBJETIVO 

          A indução do estresse celular subletal é uma estratégia inovadora na aquisição de uma maior 

tolerância das células embrionárias quando submetidas à criopreservação. Pesquisadores húngaros 

realizaram experimentos e verificaram que a exposição à alta pressão hidrostática altera a expressão de 

diferentes genes responsáveis pela resposta ao estresse. Nosso grupo de pesquisa vem realizando 

experimentos empregando a alta pressão gasosa (HGP) como agente indutor de estresse subletal em 

embriões murinos com diferentes objetivos na caracterização da resposta embrionária à criopreservação. 

           Determinar a taxa de desenvolvimento in vitro de embriões murinos expostos à HGP no estádio de 

8-células. 

Apoio: 

60 fêmeas Mus 

musculus domesticus 

com 6 semanas 

 (total de 6 rotinas) 

Aplicação via 

intraperitoneal de 10 UI de 

eCG, e, 46 h após, de 10 UI 

de hCG. 

Acasalamento das 

fêmeas em pares 

monogâmicos com 

machos férteis. 

No início da manhã seguinte, as 

fêmeas foram separadas de 

acordo com a presença ou 

ausência de tampão vaginal, 

indicativo de cópula. 

Embriões no estádio de 8-

células foram recuperados 

das fêmeas copuladas na 

manhã do terceiro dia da 

prenhez (D3). 

CONCLUSÃO 

De 38  fêmeas 

copuladas, foram 

recuperados 1092 

embriões viáveis no 

estádio 8-células. 

Grupo Teste  

(GT) 
 253 embriões expostos à 

HGP de 16 MPa por 2 

horas e após cultivados 

in vitro em mKSOM. 

Grupo Controle  

(GC)  
 262 embriões cultivados 

in vitro em mKSOM 

imediatamente após a 

coleta. 

Protocolo de Superovulação Coleta dos Embriões 

1 

4 
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Tabela 1. Taxa de blastocisto dos grupos experimentais. 

Grupos 

experimentais 

8-células Blastocisto 
% 

N N 

GT 253 245 96,4 

GC 262 249 95,0 

         O estresse subletal induzido pela 

HGP de 16,4 MPa por 2 horas em embriões 

no estádio de 8-células não apresentou 

efeitos deletérios na capacidade de 

desenvolvimento in vitro até o estádio de 

blastocisto. 


