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Resumo 
 

O período de pré-implantação é considerado crítico para o desenvolvimento dos embriões em 
ruminantes, apresentando elevados índices de perda gestacional. Nesse período, uma série de eventos coordena o 
crescimento e a sobrevivência dos embriões, envolvendo a atuação de citocinas, esteroides, metabólitos e fatores 
de crescimento, responsáveis por garantir o sucesso da gestação e o subsequente desenvolvimento fetal. Esta 
revisão destacou os principais mecanismos e hormônios relacionados ao crescimento embrionário, utilizando os 
ruminantes como foco de estudo. 
 
Palavras-chave: embrião, gestação, hormônios, crescimento fetal. 
 
Abstract 
 

Preimplantation is considered a critical period for embryo development in ruminants, characterized by 
high pregnancy loss rates. In this period, many events coordinate the embryo growth and survival, involving 
cytokines, steroids, metabolites and growth factors, required to assure the pregnancy success and fetal 
development. This review aimed to highlight the major mechanisms and hormones related to embryo growth, 
using the ruminants as study focus. 
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Introdução 
 

O período de pré-implantação, que compreende o intervalo entre a fecundação do oócito e a 
implantação do concepto, é caracterizado por clivagens sucessivas do zigoto e estádios embrionários iniciais, 
ativação da transcrição embrionária e eventos morfogenéticos de compactação e cavitação, que culminam com a 
formação do blastocisto (Watson et al., 2004). Durante esse período, ocorrem interações complexas entre o 
ovário, o endométrio e o embrião, que são necessárias para o estabelecimento da gestação e para a consequente 
produção de crias viáveis (Goff, 2002).  

A mortalidade do zigoto e do embrião em estádio inicial de desenvolvimento é reconhecida como a 
maior causa de falha reprodutiva em ruminantes, contribuindo negativamente para o número de produtos 
nascidos, bem como para o progresso genético dos rebanhos. Nesse contexto, é geralmente aceito que os índices 
de fecundação estão na ordem de 90,0% e que as perdas embrionárias se encontram na faixa de 29,0% a 39,0%, 
com a maioria destas ocorrendo entre os dias oito e 16 pós-inseminação ou cobertura (Dunne et al., 2000).  

Em ruminantes, as causas de perda embrionária na fase pré-implantacional são de origens diversas e 
podem ocorrer devido a problemas inerentes ao próprio embrião ou ao ambiente uterino. No entanto, acredita-se 
que a principal causa de mortalidade embrionária esteja relacionada à ocorrência de problemas de sinalização 
concepto-maternal. Este fato poderia favorecer o desenvolvimento assincrônico do embrião, ou mesmo o 
retardamento no seu crescimento, e ainda falha na produção de concentrações fisiológicas de interferon tau 
(Spencer et al., 2004). Além disso, a síntese inadequada de hormônios e fatores de crescimento de origem 
embrionária ou uterina também tem demonstrado interferir negativamente sobre o desenvolvimento e a 
sobrevivência do concepto (Riley e Moley, 2006). 

Diante da relevância da viabilidade dos embriões para o alcance de uma fertilidade ao parto elevada em 
ruminantes, a presente revisão abordará os fatores que regulam o desenvolvimento embrionário no período de 
pré-implantação, incluindo as mudanças morfofisiológicas do embrião, os efeitos da nutrição histotrófica e o 
metabolismo embrionário, bem como o papel de importantes hormônios, como a progesterona e a 
prostaglandinaF2α sobre a sobrevivência dos embriões. 
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Mudanças na morfofisiologia do embrião durante seu desenvolvimento inicial 
 

A pré-implantação corresponde a um período de vida livre de desenvolvimento do embrião na tuba 
uterina e no útero (Watson et al., 2004). O estádio embrionário inicial, denominado zigoto, e o estádio final, 
blastocisto, diferem em termos de morfologia e de características fisiológicas e bioquímicas. As principais 
mudanças morfológicas que ocorrem no embrião durante esse período são a compactação dos blastômeros 
(mórula compacta) e o desenvolvimento da blastocele (blastocisto inicial). Evidencia-se que, associada a esses 
eventos, está a ativação sequencial do genoma embrionário, a qual resulta em inativação da atividade 
transcricional materna e aumento na atividade biosintética do concepto (Frei et al., 1989). 

A compactação representa a formação do primeiro epitélio de transporte do concepto (Biggers et al., 
1988) e está envolvida no estabelecimento da polaridade dos blastômeros, indicando uma mudança nos 
mecanismos homeostáticos disponíveis para o embrião. É caracterizada por um aumento do contato celular entre 
blastômeros, o qual permanece até o total desaparecimento dos limites celulares individuais por meio de junções 
de adesão (Watson e Barcroft, 2001). Uma vez ocorrida a compactação, as células embrionárias próximas à zona 
pelúcida (ZP) iniciam a formação de complexos de adesão adicionais, em particular junções tight. Também 
estabelecem seus sistemas de transporte de íons em preparação para a formação do blastocisto (Fleming et al., 
2000). O desenvolvimento do estádio de blastocisto é caracterizado pela diferenciação de células do 
trofectoderma, que se localizam mais externamente e circundam a blastocele, e pela formação da massa celular 
interna (Gopichandran e Leese, 2003).  

Diversos fatores transcricionais estão envolvidos na gênese dessas duas linhagens celulares que 
compõem o blastocisto. Dentre estes, destacam-se o CDX2, o GATA3, o Eomes e o TEAD4, envolvidos 
diretamente na formação do trofectoderma, e ainda o OCT4, o Nanog e o SOX2, relacionados ao 
desenvolvimento da massa celular interna (Home et al., 2009). Estudos recentes têm demonstrado que o CDX2 
exerce papel na proliferação e função das células do trofectoderma, sendo fundamental para garantir o sucesso da 
implantação do blastocisto (Oestrup et al., 2009). Segundo Home et al. (2009), o fator transcricional GATA3, 
sintetizado exclusivamente no trofectoderma, regula a transcrição do CDX2, influenciando o desenvolvimento 
de embriões do estádio de mórula para blastocisto. Em camundongos, o CDX2 é expresso no trofectoderma de 
embriões no período de pré e pós-implantação, e atua como um agente repressor da expressão de OCT4 e Nanog 
na massa celular interna (Sritanaudomchai et al., 2009). 

O trofectoderma atua como uma barreira seletiva no movimento de solutos para dentro e para fora da 
blastocele. Em particular, a enzima Na+/ K+-ATPase, localizada nas membranas apical e basolateral do 
trofectoderma, transporta Na+  para o interior da blastocele, favorecendo a posterior entrada de água por 
processos osmóticos. A Na+/ K+-ATPase tem sido considerada efetora primária para a formação do blastocisto, 
por estabelecer e manter um gradiente iônico através do trofectoderma que promove o acúmulo osmótico de 
água no epitélio (Watson e Barcroft, 2001). Todavia, foi constatado que aquaporinas (AQP) ou canais de água 
também podem atuar como mediadores do movimento de fluidos através do trofectoderma (Barcroft et al., 
2003), sugerindo que a enzima Na+/ K+-ATPase pode não ser um regulador indispensável para a formação da 
blastocele e, consequentemente, do estádio de blastocisto.  

Dentre os diferentes eventos que caracterizam o período de pré-implantação em mamíferos, a ativação 
do genoma embrionário pode ser considerada um dos mais importantes. A ativação ocorre quando os transcritos 
expressos a partir do genoma do zigoto/embrião substituem os transcritos maternos e passam a direcionar o 
desenvolvimento inicial. Esse evento é um processo complexo que requer uma série coordenada de modificações 
nucleares e citoplasmáticas. Segundo Kanka (2003), as mudanças na estrutura da cromatina de embriões em 
estádios iniciais exercem um relevante papel na ativação do genoma, porém não são suficientes para ativar a 
transcrição. Nesse contexto, foram registradas mudanças citoplasmáticas, especialmente disponibilidade, 
conteúdo ou atividade de fatores transcricionais, que atuam em conjunto com as mudanças na cromatina para o 
sucesso da transcrição (Latham e Schultz, 2001). Em ruminantes, a ativação do genoma ocorre por volta do 
estádio de oito-16 células, quando acontecem as principais mudanças na ultraestrutura do nucléolo do blastômero 
e nos padrões de síntese proteica (Memili e First, 2000).  
 

Nutrição histotrófica: o papel das secreções uterinas 
 

Nas espécies caprina e ovina, o concepto atinge o útero durante a primeira semana após a fecundação e 
permanece livre ou pouco aderido ao lúmen uterino até a implantação, a qual ocorre durante a quarta semana de 
gestação. Antes da implantação, os conceptos são nutridos apenas por secreções presentes na luz do útero, um 
fenômeno comumente conhecido como nutrição histotrófica (leite uterino). Esta corresponde à primeira fonte de 
nutrientes disponíveis para o desenvolvimento do concepto e parece ser essencial para a sua sobrevivência e o 
seu crescimento durante a gestação nos animais domésticos (Spencer et al., 2004). Em ruminantes, o embrião é 
completamente dependente desse tipo de nutrição por um período prolongado de seu desenvolvimento, em 
relação a outros mamíferos, pois a sua adesão completa ao lúmen uterino não acontece até que a organogênese 
inicial ocorra (Thompson, 2006). 
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Muitos dos conhecimentos sobre nutrição histotrófica são derivados da avaliação dos produtos secretórios do 
endométrio e do concepto. Por exemplo, a proteína de ligação do retinol é o principal produto secretório do 
concepto e endométrio ovino (Harney et al., 1993) durante o período de pré-implantação. Essa proteína é 
conhecida por apresentar funções no transporte da vitamina A lipossolúvel (retinol) para o interior do embrião 
em desenvolvimento. Os retinoides exercem efeitos sobre a função celular e tecidual e são necessários para o 
desenvolvimento embrionário e a diferenciação de membranas extraembrionárias. Contudo, se presentes em 
quantidades excessivas, tornam-se prejudiciais à função e à estrutura da membrana. 

Outras proteínas secretórias que regem a comunicação concepto-maternal em ovinos são os fatores de 
crescimento, particularmente aqueles pertencentes à família dos fatores de crescimento semelhantes à insulina 
(IGFs). Acredita-se que tais proteínas derivadas do útero regulam o crescimento do concepto por via parácrina, 
envolvendo a ligação com receptores específicos do fator de crescimento semelhante à insulina I (IGF-I) e com 
proteínas de ligação do IGF. Em ovinos, o IGF-I e o IGF-II estão presentes nos fluidos uterinos entre os dias 10 e 
16 (Ko et al., 1991), com maior concentração de IGF-I nas ovelhas cíclicas do que nas prenhes no dia 16. A 
expressão de genes para o IGF-I, o IGF-II e o fator de crescimento transformador α (TGFα) em embriões ovinos 
no período de pré-implantação foi descrita por Watson et al. (1994), evidenciando a natureza complexa das 
interações entre o concepto e os fatores de crescimento de origem uterina durante o estabelecimento da gestação. 
 

Metabolismo como regulador do desenvolvimento embrionário 
 

Os requerimentos dos embriões durante o período de pré-implantação variam de acordo com o estádio 
de desenvolvimento e dependem da disponibilidade de substratos presentes no ambiente circundante (Thompson, 
1996). Os embriões bovinos, do estádio inicial de desenvolvimento até a compactação, apresentam uma limitada 
capacidade de usar a glicose, dependendo, principalmente, da oxidação de nutrientes como piruvato e 
aminoácidos para o fornecimento de energia (Thompson et al., 1996). Contudo, como descrito para outras 
espécies (Leese, 1995; Harvey, 2007), ocorre aumento no consumo de glicose e produção de lactato no momento 
da compactação (Thompson et al., 1996), o qual coincide com a transição do embrião da tuba uterina para o 
útero. 

A mudança no uso da glicose como substrato primário parece ser decorrente de modificações 
biosintéticas e de desenvolvimento, relativas à formação do fluido da blastocele e à preparação para o processo 
de implantação. Essa mudança na preferência do uso de glicose pelo embrião coincide com a máxima expressão 
de cinco membros da família dos facilitadores de transporte de glicose - GLUT. O GLUT-1 é expresso no oócito 
e no embrião em todas as fases de desenvolvimento (Pantaleon et al., 1997). Os GLUT-2, GLUT-3 e GLUT-5 
são ativados no estádio embrionário de oito células, enquanto o GLUT-8 é observado apenas no estádio de 
blastocisto (Carayannopoulos et al., 2000). Além destes, dois novos transportadores de glicose têm sido 
identificados em embriões durante a pré-implantação: o GLUT-9 e o GLUT-12 (Riley e Moley, 2006). Ambos 
são expressos a partir de estádios embrionários de uma e duas células, e também têm sido envolvidos no 
aumento do consumo de glicose pelo embrião, o que é necessário para a manutenção de sua vitalidade.  

Além da glicose, outros substratos exercem importante papel no metabolismo embrionário, dentre eles, 
aminoácidos e oxigênio. Possivelmente, Gwatkin (1966) foi o primeiro autor a descrever os efeitos benéficos de 
aminoácidos no desenvolvimento de embriões de camundongos durante o período de pré-implantação. O autor 
registrou que a presença de aminoácidos no meio de cultivo estimula a formação e o desenvolvimento de 
blastocistos e a sua posterior implantação. Esses resultados suportavam a ideia de que os aminoácidos atuavam 
especificamente nos estádios posteriores ao desenvolvimento embrionário pré-implantacional. Contudo, a 
inclusão de aminoácidos no meio de cultivo para zigotos e embriões durante o período de clivagem também pode 
ser considerada viável, quando se considera que os fluidos tubáricos e uterinos contêm uma significativa 
quantidade de aminoácidos livres (Moses et al., 1997). 

O oxigênio também é um importante componente do ambiente do útero e das tubas uterinas, onde pode 
exercer relevante papel no controle do desenvolvimento embrionário, particularmente por meio da regulação do 
metabolismo. Segundo Harvey (2007), os embriões parecem encontrar um gradiente decrescente de 
concentração de oxigênio à medida que progridem da tuba uterina para o útero. Leese (1995) descreve que, 
durante o processo inicial da implantação, condições de hipóxia ou mesmo de anóxia são aplicadas ao 
trofectoderma durante sua fixação ao lúmen uterino. Assim, acredita-se que esse gradiente de oxigênio exerça 
uma função regulatória na programação do desenvolvimento embrionário in vivo. No entanto, os efeitos das 
concentrações de oxigênio sobre a atividade metabólica do embrião e seu desenvolvimento subsequente ainda 
não foram elucidados completamente (Thompson et al., 1996; Lopes et al., 2005). 
 

Reconhecimento materno da gestação 
 

O reconhecimento materno da gestação em ruminantes ocorre por meio da ação de uma proteína 
sintetizada pelas células trofoblásticas embrionárias, denominada interferon tau (IFN-τ). O IFN-τ é secretado em 
grande quantidade pelo embrião entre os dias 15 e 17 da gestação (Santos et al., 2004), com início de produção 
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no dia 12, e apresenta forte efeito antiluteolítico, atuando por meio da inibição ou alteração dos padrões de 
síntese e secreção de prostaglandina F2α (PGF2α) pelo endométrio (Ealy et al., 2004). Esse efeito é obtido por 
meio do bloqueio da expressão de receptores de oxitocina no endométrio, o qual determina o impedimento da 
ação da oxitocina de origem luteal e hipofisária no estímulo para a síntese e a liberação de PGF2α pelo 
endométrio (Demmers et al., 2001). Em ovinos, o IFN-τ limita indiretamente a expressão do gene do receptor de 
oxitocina por meio da inibição da expressão do receptor de estrógeno no epitélio endometrial (Fleming et al., 
2001). Contudo, em bovinos, a expressão gênica do receptor de oxitocina parece sofrer uma regulação negativa 
direta do IFN-τ (Robinson et al., 1999). O IFN-τ também tem o papel de estimular a produção de prostaglandina 
E2, um agente luteotrófico, e aumentar a produção de diversas proteínas secretórias de origem uterina, que 
podem estar envolvidas na manutenção da viabilidade do concepto (Nagaoka et al., 2003).   

Os padrões de desenvolvimento folicular e a resultante secreção de 17β-estradiol do dia 14 ao dia 17 
pós-cobertura são descritos como importantes para a sobrevivência embrionária durante o reconhecimento 
materno da gestação. Essa assertiva foi originalmente apresentada por Macmillan et al. (1986) e corroborada 
pelos resultados de Thatcher et al. (1989), ao confirmarem que a ovulação ou a atresia do folículo dominante, 
durante a metade da fase lútea do ciclo estral, contribui, em alguns casos, para o aumento da taxa de gestação. 
Evidências da associação da perda embrionária com a secreção excessiva de estrógeno durante o período de 
reconhecimento da gestação foram obtidas em vacas de corte por Pritchard et al. (1994). Nesse estudo, amostras 
de sangue foram colhidas de 100 vacas de corte lactantes, do dia 14 ao 17 pós-cobertura, e a progesterona e o 
estradiol plasmáticos foram mensurados. As fêmeas foram divididas em três categorias de acordo com as 
concentrações de 17β-estradiol no dia 17, constituindo os grupos: baixo (1,6 pg/mL); médio (2,1 pg/mL) e alto 
(3,1 pg/mL). Pôde-se constatar, a partir desse estudo, que há um declínio na taxa de concepção ao primeiro 
serviço (77, 60 e 42%, respectivamente) à medida que a concentração de estradiol sofre um aumento em sua 
concentração plasmática.  

Desta forma, está claro que, em alguns casos, existe uma associação da perda embrionária, durante o 
reconhecimento materno da gestação, com concentrações elevadas de estrógeno circulante em bovinos. Contudo, 
o momento exato de um efeito estrogênico negativo e o mecanismo pelo qual o estrógeno interfere no 
desenvolvimento embrionário ainda não estão completamente esclarecidos (Inskeep, 2004). 
 

Progesterona e sobrevivência embrionária 
 

Em novilhas de corte, Diskin et al. (2004) descreveram que existe associação linear e quadrática entre a 
concentração periférica de progesterona e a sobrevivência embrionária. Esses dados obtidos em bovinos 
corroboram com os resultados de estudos anteriores em ovinos (Parr et al., 1987), nos quais foi observada ainda 
uma relação inversa entre concentrações circulantes de progesterona e ingestão alimentar. Além disso, existem 
evidências em suínos (Ashworth, 1991) e em vacas leiteiras (Starbuck et al., 2001) de que uma suplementação 
com progesterona nos animais com insuficiência desse hormônio e perspectiva de ocorrência de morte dos 
embriões reduziria o risco de perdas. 

A progesterona exerce um importante papel na regulação da secreção de proteínas e de fatores de 
crescimento pelo útero que são essenciais para o desenvolvimento inicial dos embriões. Ashworth (1985), em 
ovelhas ovariectomizadas que receberam implantes de esteróides de longa duração, visando mimetizar as 
mudanças nos hormônios durante o início da gestação, concluiu que a síntese e a secreção de proteínas 
específicas do fluido uterino eram estimuladas pela progesterona. Ainda, tem sido observado que a sincronia 
entre o embrião e o endométrio é regulada pelo momento em que ocorre a elevação pós-ovulatória na 
concentração plasmática de progesterona. Neste sentido, Mann e Lamming (2001) mostraram que, em vacas 
conduzindo embriões no dia 16, aquelas que apresentavam embriões com desenvolvimento insatisfatório tinham 
sofrido atraso no aumento de progesterona após a ovulação, quando comparadas às vacas com embriões com 
desenvolvimento considerado normal. 

 Embora o momento da elevação de progesterona seja essencial para o desenvolvimento embrionário, a 
concentração desse hormônio também se mostra indispensável para prevenir a luteólise e, portanto, manter a 
gestação. Mann e Lamming (1995), ao trabalharem com vacas ovariectomizadas e tratadas com progesterona, 
concluíram que a baixa concentração plasmática desse esteroide resulta no desenvolvimento de um forte sinal 
luteolítico. Outros estudos demonstraram, ainda, que a produção de IFN-τ pelo concepto é positivamente 
correlacionada com a concentração de progesterona plasmática materna (Kerbler et al., 1997). Esses achados 
evidenciam que baixas concentrações plasmáticas de progesterona podem influenciar o desenvolvimento 
embrionário, presumivelmente por causarem alteração nas secreções endometriais, a qual resulta em redução na 
secreção de IFN-τ. Deste modo, em vacas com baixas concentrações de progesterona durante o início da 
gestação, o embrião tende a secretar menos IFN-τ, tornando-se menos eficiente na prevenção da secreção de 
PGF2α. Portanto, é possível evidenciar que a redução nas concentrações plasmáticas de progesterona pode 
retardar o desenvolvimento e afetar a sobrevivência dos embriões (Sreenan et al., 2001).   
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Interações entre condição nutricional, concentração de progesterona e sobrevivência dos embriões 
 

Rhind et al. (1985) sugeriram que a complexa relação entre nutrição e sobrevivência/crescimento 
embrionário em ovinos depende das interações entre o genótipo, a taxa de fecundação e o grau e duração do 
período de restrição alimentar. Nessa espécie, é bem documentado que há uma relação inversa entre a condição 
nutricional pós-monta e a concentração periférica de progesterona (Williams e Cumming, 1982), em que a baixa 
concentração desse hormônio, após um elevado consumo alimentar, está associada com uma elevada taxa de 
perda embrionária. Acredita-se que essa relação reflete a elevação no metabolismo da progesterona a partir do 
aumento na ingestão alimentar.  

Baixas concentrações circulantes de progesterona podem ocorrer devido à redução de sua síntese e 
secreção pelo corpo lúteo ou ao aumento no metabolismo da progesterona secretada. É de conhecimento que o 
fígado é o principal órgão de metabolismo dos hormônios esteroides. Assim, mudanças na ingestão de nutrientes 
poderiam influenciar o metabolismo da progesterona por meio de, pelo menos, três vias: mudança na massa do 
parênquima hepático, alteração na taxa de fluxo sanguíneo através do fígado e modificações na atividade da 
oxidase ou enzimas do P-450 hepático que catalisam esteroides. Ressalta-se, contudo, que esses três mecanismos 
não apresentam, necessariamente, ação mútua (Ashworth, 1995).  

Vacas em boa condição corporal tendem a ingerir maior quantidade de alimento, o que resultaria em 
aumento do metabolismo da progesterona e, consequentemente, em menor concentração plasmática desse 
hormônio (Rabiee et al., 2002). Deste modo, um plano nutricional elevado e contínuo parece aumentar 
cronicamente o fluxo sanguíneo hepático e, assim, as taxas metabólicas dos hormônios esteroides. Em vacas em 
lactação, tais alterações hepáticas e metabólicas têm se mostrado duas vezes maiores em relação às vacas não 
lactantes, indicando que, mesmo com um nível similar de produção hormonal, as concentrações dos hormônios 
esteroides poderiam ser inferiores em vacas durante o período de lactação (Sangsritavong et al., 2002). 

De fato, o aumento na produção de leite é acompanhado pelo aumento concomitante no metabolismo da 
progesterona, o que está diretamente relacionado ao incremento nas demandas nutricionais (Bech-Sàbat et al., 
2008). Neste sentido, em um experimento envolvendo suplementação contínua com progesterona em vacas em 
lactação, foi observada alteração na concentração circulante desse hormônio e na excreção de seus metabólitos 
durante o período lactacional, devido a um consequente aumento no consumo de alimentos nesse período 
(Rabiee et al., 2001). Segundo Wiltbank et al. (2006), a elevação no metabolismo da progesterona, determinada 
por um aumento no consumo alimentar, poderia alterar negativamente a eficiência reprodutiva em diferentes 
espécies animais, tendo maiores efeitos naquelas com aumentos extremos no consumo, como vacas de raças 
leiteiras em lactação. Desta forma, tais autores sugerem que algumas das alterações reprodutivas nesses animais, 
como elevadas taxas de perda embrionária, sejam causadas por aumento significativo no metabolismo da 
progesterona, ocasionado pela elevação no consumo de alimentos e fluxo sanguíneo hepático. 
 

Hormônios metabólicos e fatores de crescimento envolvidos no desenvolvimento e na sobrevivência dos 
embriões 

 
Pesquisas na área de reprodução têm buscado elucidar os complexos mecanismos que regem as várias 

etapas do desenvolvimento embrionário. Os resultados obtidos até o presente momento destacam o revelante 
papel dos hormônios metabólicos e dos fatores de crescimento na concretização de muitas dessas etapas, de 
modo a se constituírem como elementos fundamentais para garantir a sobrevivência do embrião e o subsequente 
crescimento fetal (Hardy e Spanos, 2002).  

Um metabólito que tem sido considerado importante regulador do desenvolvimento embrionário é o 
hormônio do crescimento (GH). Em estudos in vitro com embriões de camundongos, foi demonstrado que a 
suplementação com GH aumenta o número de células nos blastocistos, bem como a taxa de formação desse 
estádio embrionário (Fukaya et al., 1998; Montag et al., 2000). Em bovinos, o receptor de GH é expresso a partir 
do dia dois do desenvolvimento embrionário, enquanto o GH inicia sua expressão a partir do dia oito (Kolle et 
al., 2001). Nessa espécie, o GH causa aumento no metabolismo de lipídios e de glicogênio nos blastocistos 
(Kolle et al., 2001) e aumenta o número de células no trofectoderma e na massa celular interna, o que ocorre 
aparentemente por uma inibição do processo apoptótico (Kolle et al., 2002). Em estudos realizados com 
humanos, foi demonstrado ainda que, em embriões produzidos in vitro, as taxas de fecundação e clivagem e o 
desenvolvimento embrionário pré-implantacional estão correlacionados com a concentração de GH no fluido 
folicular (Mendoza et al., 1999). 

Embriões no período de pré-implantação expressam um grande número de fatores de crescimento, bem 
como receptores para esses fatores, que têm se mostrado essenciais para o desenvolvimento inicial dos embriões 
(Hardy e Spanos, 2002). Dentre estes, destacam-se os fatores de crescimento epidermal (EGFs), de fibroblastos 
(FGFs), transformadores (TGFs), de necrose tumoral (TNFs) e semelhantes à insulina (IGFs).  

A regulação do desenvolvimento e crescimento dos embriões tem sido tradicionalmente atribuída à 
insulina e aos IGFs. Ambos são classificados como polipetídeos de baixo peso molecular (6kDa e 7,5kDa, 
respectivamente) e apresentam características estruturais bastante semelhantes entre si (Robinson et al., 2000). A 
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insulina, produzida pelas células β-pancreáticas, atua sobre uma grande variedade de tecidos corporais, como 
fígado, músculos, glândulas mamárias e ovário (Sasaki, 2002). No ovário, a insulina, juntamente com membros 
da família IGF (IGF-I e IGF-II), estimula o desenvolvimento folicular, a esteroidogênese, a maturação oocitária 
e o subsequente desenvolvimento dos embriões (Yaseen et al., 2001). Como um potente hormônio anabólico em 
células diferenciadas, a insulina estimula o transporte de glicose e aminoácidos (Summers et al., 1999) e a 
síntese de RNA, proteínas e glicogênio (McGowan et al., 1995). Em experimentos in vivo, foi demonstrado que a 
insulina melhora as taxas de desenvolvimento embrionário e de gestação em animais diabéticos, resgatando os 
embriões dos efeitos prejudiciais da hiperglicemia materna (De Hertogh et al., 1992). Além disso, em estudos 
com embriões no período de pré-implantação, foi constatado que o desenvolvimento dos embriões é estimulado 
após suplementação do meio de cultivo com insulina e IGF-I (Herrler et al., 1998; Spanos et al., 2000).   

Similarmente à insulina, os fatores de crescimento da família IGF desempenham um relevante papel no 
início do desenvolvimento embrionário. Em bovinos, a adição de IGF-I ou IGF-II exógenos ao meio de cultivo 
resultou em uma melhor maturação de oócitos e no desenvolvimento de embriões (Mihalik et al., 2000). Ainda, 
em estudos in vitro, foi estabelecido que o IGF-I e o IGF-II estimulam a produção de IFN-τ pelo embrião (Ko et 
al., 1991), exercendo um provável efeito benéfico sobre o desenvolvimento embrionário, e também uterino, 
durante o início da gestação (Wathes et al., 1998). De fato, receptores da família IGF já foram identificados em 
embriões em estádio de pré-implantação (Markham e Kaye, 2003) e no epitélio glandular do útero de ovelhas 
(Reynolds et al., 1997), reforçando o papel dos IGFs no desenvolvimento embrionário e no útero.   

Do mesmo modo, a insulina e o IGF-I são importantes reguladores do crescimento e da diferenciação 
celular, apresentando, ainda, um papel mitogênico e antiapoptótico nos embriões em estádios iniciais de 
desenvolvimento (Riley e Moley, 2006). Estudos têm relatado que a adição de concentrações fisiológicas de 
insulina ou IGF-I durante o cultivo in vitro resulta em redução da apoptose (Augustin et al., 2003; Fabian et al., 
2004) e/ou aumento na proliferação celular em blastocistos de humanos, camundongos, coelhos e bovinos 
(Herrler et al., 1998; Makarevich e Markkula, 2002; Augustin et al., 2003). Além disso, em bovinos e murinos, o 
tratamento de embriões com insulina promove o aumento no número de células, especificamente na massa 
celular interna de blastocistos em desenvolvimento (Smith et al., 1993; Sirisathien et al., 2003). De acordo com 
Harvey e Kaye (1990), a insulina aumenta as taxas de compactação e a formação de blastocistos in vitro, sendo 
os blastocistos dotados de 25,0% a mais de células na massa celular interna. Considerando que a proporção de 
células presentes na massa celular interna é um fator determinante para a sobrevivência embrionária e o 
crescimento fetal, o acesso do embrião à insulina materna, durante a pré-implantação, é requerido para a 
obtenção de um crescimento fetal fisiológico.  
 

Considerações finais 
 

O sucesso do desenvolvimento inicial do embrião e sua competência para implantação estão 
intrinsecamente ligados à adequada interação entre o concepto e o ambiente uterino e as concentrações 
hormonais maternas. Estes são fortemente influenciados pela condição de nutrição da fêmea, a qual influencia de 
modo direto e/ou indireto as concentrações de hormônios, particularmente de progesterona e insulina, aqui 
evidenciadas como substâncias-chave para a manutenção do crescimento dos embriões no período de pré-
implantação. Nesse contexto, a condição de nutrição materna é fundamental para promover o sucesso ou a 
alteração de vários processos reprodutivos. Dentre estes, destacam-se aqueles ligados ao desenvolvimento inicial 
dos embriões dependentes dos metabólitos e de hormônios de origem materna, e aos padrões de liberação e 
variações nos perfis dessas substâncias, o que pode significar diferenças na qualidade e na sobrevivência 
embrionária em ruminantes. 
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