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 A hiperestimulação ovariana controlada (HOC) é capaz de aumentar o número de 

descendentes por matriz, porém, pode acarretar efeitos deletérios no desenvolvimento 

oocitário e na qualidade embrionária. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar 

o efeito da HOC no nível de micro RNAs (miRNAs) extracelulares no fluido folicular 

(FF) e no plasma sanguíneo bovino e, assim, elucidar potenciais mecanismos moleculares 

que são afetados no ambiente ovariano. Dez novilhas da raça Simental foram submetidas 

a sincronização do estro, das quais, seis foram hiperestimuladas com Hormônio Folículo 

Estimulante e, coletado o FF no dia 0 (ovulação). Além disso, foi avaliada a concentração 

de progesterona (P4) nos dias 0 e 7, em relação à ovulação. O perfil de expressão de 

miRNAs foi avaliado mediante um sistema de PCR. Análises bioinformáticas foram 

utilizadas para identificar genes específicos e rotas metabólicas nas quais os miRNAs 

estariam envolvidos. Os miRNAs que foram diferencialmente expressos, foram avaliados 

por expressão relativa.  As novilhas que foram submetidas a HOC apresentaram maiores 

concentrações de P4 no dia 7 em comparação às não estimuladas. Foram detectados 504 

e 402 miRNAs no FF e no plasma sanguíneo, respectivamente. As análises 

bioinformáticas indicaram que seus potenciais genes alvos relacionados aos miRNAs 

identificados estão envolvidos em várias rotas, inclusive nas que intervém em processos 

como meiose oocitária, sinalização do hormônio de crescimento e processos 

cancerígenos. Em conclusão, a HOC pode induzir mudanças na abundância de miRNAs 

extracelulares, que estão potencialmente envolvidos em várias rotas fisiologias 

importantes para o processo de desenvolvimento oocitário e qualidade embrionária. 
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