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RESUMO
As técnicas de transplante para finalidades reprodutivas estão sendo utilizadas com
destaque devido ao potencial aproveitamento de gônadas para o fornecimento de
gametas. Desse modo, o aperfeiçoamento destas tecnologias é de interesse econômico,
ecológico e até mesmo para o estudo de fisiologia reprodutiva. Em geral, os transplantes
podem ser considerados em função do local em que a gônada será depositada e a relação
doador-receptor em autotransplante (quando doador e receptor são o mesmo indivíduo),
isotransplante (quando doador e receptor são geneticamente idênticos), alotransplante
(entre indivíduos de mesma espécie e compatíveis) ou o xenotransplante (entre
indivíduos de espécies diferentes). A escolha de um doador e receptor obedece ao
objetivo e a aplicação desejada. No caso de gônadas, em qualquer que seja situação o
objetivo principal é a manutenção da atividade endócrina e exócrina da gônada
envolvida, ou seja, para a produção de hormônios e de gametas. Verifica-se que o
autotransplante é uma técnica bastante usual para o aproveitamento de ovários, que as
técnicas de isotransplante e alotransplante necessitam de maiores estudos em animais
domésticos como modelos experimentais e que o xenotransplante vem desempenhando
crescente interesse da comunidade científica com produção de crias viáveis tanto
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derivadas de ovários quanto de testículos, sendo necessária a realização de mais estudos
no país.
Palavras-chave: Transplante, gônadas, ovário, testículo

ABSTRACT
Transplantation techniques for breeding purposes are especially used due the potential
of the gonads to provide gametes. Thus, the improvement of these technologies is of
interest to economic, ecological and even for the study of reproductive physiology. In
general, the transplantation can be defined depending on the site where the gonad will
be grafted and in donor-recipient relationship as: autotransplantation (when donor and
recipient are the same individual), isotransplantation (between donor and recipient
genetically identical), allotransplantation (between individuals of the same species and
compatible) or xenotransplantation (between individuals of different species). The
choice of a donor and recipient is depending of purpose and desired application. In the
case of the gonads, in whatever situation the main objective is the maintenance of
exocrine and endocrine activity of the gonad, ie for the production of hormones and
gametes. We verified that the autotransplantation technique is quite usual for the use of
ovaries, the isotransplantation and allotransplantation techniques needs for further
studies in domestic animals such as experimental models and the xenotransplantation
plays a increasing interest in the scientific community to produce viable offspring
derived from both ovaries and testicles, and more studies should be conducted in the
country.
Keywords: Transplantation, gonads, ovary, testis
INTRODUÇÃO
A utilização de técnicas de transplante para finalidades reprodutivas vem
recebendo destaque da comunidade científica em função do aproveitamento potencial de
gônadas em fornecer gametas de interesse de doadores com potencial econômico,
ecológico ou ainda para fins científicos. Os transplantes podem ser geralmente
classificados em função do local em que a gônada será depositada e de acordo com a
relação doador-receptor. No que refere ao local de transplante, estes podem ser
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definidos como ortotópicos (próximos à posição anatômica original) e heterotópicos
(distantes da posição anatômica original); enquanto que, a interação entre doador e
receptor pode ser classificada em: autotransplante (quando doador e receptor são o
mesmo indivíduo), isotransplante (quando doador e receptor são geneticamente
idênticos, ex.: gêmeos monozigóticos ou até mesmo clones), alotransplante (entre
indivíduos de mesma espécie e compatíveis) ou xenotransplante (entre indivíduos de
espécies diferentes) (Krohn, 1977). Na última década, uma nova modalidade de
xenotransplante alterou a perspectiva de utilização de material genético apenas dentro
da classe dos mamíferos, o cultivo in ovo de ovários de mamíferos para ovos
embrionados de aves (Cushman et al., 2002), esse tipo de cultivo pode ser denominado
como xenotransplante interclasse.
Na presente revisão serão abordadas as principais técnicas de transplantes de
ovários e testículos em animais domésticos e humanos e como as mesmas situam-se no
contexto nacional e internacional.
Aplicações dos transplantes gonadais
Do ponto de vista prático, a escolha de um doador e seu receptor se dará em
função do objetivo e da aplicação desejada. Em qualquer que seja a situação, o principal
objetivo é a manutenção da atividade endócrina e exócrina da gônada envolvida, ou
seja, pela produção de hormônios e gametas. Quando o objetivo é reestabelecer a função
da gônada após processos deletérios à mesma e ao paciente envolvido, o autotransplante
é, para estes indivíduos, um grande aliado na manutenção da atividade reprodutiva e no
reestabelecimento da função endócrina. O isotransplante e o alotransplante diferenciamse quanto aos objetivos mencionados pela possibilidade de manutenção da atividade
gonadal mesmo após a morte do indivíduo doador, distinguindo-se uma técnica da outra
pelo menor grau de rejeição tecidual esperado para o isotransplante. O xenotransplante é
normalmente realizado em receptores murinos, knockouts para genes relacionados à
defesa imunomediada. Uma vez que mamíferos maiores teriam um maior custo de
manutenção e sua imunossupressão seria mais dificultosa, os murinos tornam-se
animais de eleição para os procedimentos deste tipo de transplante.
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Autotransplante
Os autotransplantes ovarinos são, em geral, utilizados para beneficiar a saúde
reprodutiva da fêmea ou mulher envolvida no processo restaurando sua atividade
endócrina e fertilidade. Em cadelas, partindo-se do fato que folículos ovarianos
localizam-se abaixo da superfície ovariana e do pressuposto que o ovário transplantado
ao tecido subcutâneo facilitaria a manutenção, acompanhamento e colheita oocitária
para posterior PIV, realizou-se um estudo recentemente que resultou na manutenção de
parte dos folículos pré-antrais transplantados, porém não houve desenvolvimento
folicular ao estádio antral (Terazono et al., 2012). Os autotransplantes são úteis ainda
como modelos de investigação do desenvolvimento folicular a partir dos estádios
primordiais (Campbell et al., 2000). Em marrãs, o autotransplante ovariano resultou
numa sincronização dos folículos primordiais, simultaneamente a retomada da
ciclicidade ovariana em 3-6 meses (Hunter et al. 2004).
Em ruminantes, os ovinos deram a primeira contribuição do potencial do
autotransplante seguido de nascimento (Gosden et al., 1994a) e mais de uma dezena de
estudos foram realizados com esta espécie e fornecem ainda hoje base para estudos
médicos, sendo que até o momento já foram computados 17 nascimentos por
autotransplante (Gosden et al., 1994a; Baird et al., 1999, Salle et al., 2002; Almodin et
al., 2004; Imhof et al., 2006) sendo três destes nascimentos ocorridos no Brasil
(Almodin et al., 2004). Resultados com autotransplante em cabras demonstraram
comportamento de estro após o transplante para perimétrio aos 72 dias de transplante
(Santos et al., 2009). No país, os presentes autores verificaram uma resposta
comportamental aos 62 dias após o autotransplante a fresco com manifestação clara de
cio a partir dos 122 dias (Carmo et al., 2011).
Em primatas um estudo recente em macacas demonstrou a retomada da função
hormonal e do ciclo menstrual e fornecimento de oócitos aptos à fecundação in vitro
que resultaram em cinco embriões (Igarashi et al. 2010). Em humanos, o primeiro
nascimento atribuído ao autotransplante ocorreu em 2004 (Donnez et al., 2004) e até o
fim de 2011, treze nascimentos foram contabilizados a partir dessa técnica em países da
Europa, Oriente Médio e América do Norte (Donnez et al., 2011) sendo que até o
momento não há relatos de nascimento na América do Sul.
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O autotransplante testicular é uma técnica com aplicações mais limitadas quando
comparado ao ovário, isto se deve ao fato de que a estrutura testicular e suas células da
linhagem germinativa são mais sensíveis aos processos isquêmicos ocasionados pela
técnica. Os túbulos seminíferos podem sofrer ablação e os espermatozoides presumíveis
seriam alojados em seu interior sem que pudessem ser transportados, precisando
também de auxílio de técnicas adicionais como a injeção intracitoplasmática (ICSI) para
que haja a fecundação (Nakai et al., 2010). Outro fator a ser considerado é que as
células de Sertoli e Leydig existentes em amostras de tecidos autotransplantados não
fornecem hormônios em concentrações suficientes para uma reposição hormonal
masculina.
Isotransplante
Os estudos com isotransplante de ovários e testículos são escassos em animais
domésticos, resumindo-se a animais de laboratório. Sua aplicação potencial não deve
ser relegada, haja vista a produção crescente de clones e possibilidade de aplicação em
gêmeos monozigóticos. Em humanos, uma equipe da Universidade de Cornell, Nova
Iorque, vem se especializando em atender casos de irmãs gêmeas em que uma delas
apresente falência ovariana prematura. Para sanar tal problema, os isotransplantes foram
realizados em seis mulheres que receberam, ortotopicamente em substituição ao córtex
afuncional, córtex ovariano funcional de suas respectivas irmãs monozigóticas. A
maioria das mulheres apresentou retomada da função endócrina com seis gestações em
estado avançado ou nascimentos, tendo uma delas dado à luz a dois filhos (Silber et al.,
2008).
Alotransplante
A utilização de alotransplantes em animais está basicamente restrita a animais de
laboratório. Em humanos, um alotransplante de ovário bem sucedido ocorreu
recentemente para promover a retomada da produção hormonal e fertilidade de uma
mulher jovem que havia passado por um processo quimioterápico na sua adolescência
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tendo uma irmã como doadora de medula óssea e 17 anos depois como doadora de
ovário, resultando em nascimento (Donnez et al., 2011).
Xenotransplante
Xenotransplante intraclasse
Nos moldes modernos, ou seja, com a utilização de linhagens de camundongos
imunodeficientes, o primeiro xenotransplante de ovários ocorreu em ovelhas (Gosden et
al., 1994b). Este pioneirismo derrubou o paradigma do transplante entre espécies ser
mal sucedido e desencadeou uma série de estudos em animais e humanos.
Um dos principais objetivos para a utilização do xenotransplante em animais é a
recuperação da atividade gonadal em espécies ou raças que estejam em perigo de
extinção. Em fêmeas, por exemplo, o xenotransplante ovariano permite a observação da
interação entre espécies que, apesar de serem por vezes distantes filogeneticamente,
promovem o desenvolvimento folicular como foram os casos de xenotransplantes em
elefantas (Gunasena et at., 1998), macacas (Candy et al., 1995) e do wombat, um
marsupial australiano (Wolvekamp et al., 2001). Apesar de, nestes casos, não
desenvolverem oócitos fertilizáveis por não apresentarem a competência meiótica
necessária, o desenvolvimento folicular por si só gera uma série de informações
importantes para a foliculogênese.
Estudos com xenotransplante em cadelas, à semelhança do já descrito para os
autotransplantes não promoveram o desenvolvimento folicular rumo ao estádio antral
(Metcalf et al., 2001). Num primeiro estudo com xenotransplante de ovários bovinos no
país, os autores demonstraram que córtices ovarianos de fetos reagem bem ao
transplante e desenvolvem seus folículos ovarianos com ativação folicular considerável
a partir do 30º dia após o transplante (Bezerra, 2010).
O xenotransplante de tecido testicular surgiu como alternativa ao método de
transplante de célula germinativa e teve seu primeiro resultado bem sucedido em 2002
(Honaramooz et al., 2002). Baseado nesses princípios procedeu-se o xenotransplante de
tecido testicular de cabritos de quatro semanas de idade para camundongos NUDE, o
que resultou no desenvolvimento das células germinativas e obtenção de
espermatozóides nessa espécie (Honaramooz et al., 2002). Este estudo demonstrou que
Ciência Animal, 22(1), 2012
Palestra apresentada no VI Congresso Norte Nordeste de Reprodução Animal, Fortaleza, CE, Brasil,
27 a 29 de junho de 2012.

330

Ciência Animal, 22(1); 325-338, 2012 – Edição Especial

tecidos testiculares, contendo todas as células importantes para a espermatogênese e
produção hormonal, podem ser transplantados para outra espécie com manutenção das
funções gametogênica e endócrina, alta concentração de espermatozoides e fertilidade
após a técnica de injeção intracitoplasmática (ICSI). O transplante de tecido testicular
para murinos imunodeficientes já resultou em diferenciação e produção de
espermatozoides de vários mamíferos como suínos e caprinos (Honaramooz et al.,
2002), hamsters (Schlatt et al., 2002), coelhos (Shinohara et al., 2002), bovinos (Oatley
et al., 2005), primatas (Honaramooz et al., 2004), felinos (Snedaker et al., 2004) e
equinos (Rathi et al., 2006). Um dos estudos mais recentes com xenotransplante em
equinos demonstrou que essa técnica permitiria não apenas a manutenção da
espermatogênese, mas também a utilização dessa técnica para a compreensão da
patofisiologia do criptorquidismo e degeneração testicular, por exemplo (Turner et al.,
2010).
Os resultados mais expressivos com o xenotransplante são referentes ao
nascimento de coelhos (Shinohara et al., 2002) e seis leitões normais (Nakai et al.,
2010) a partir de espermatozóides derivados de tecidos testiculares xenotransplantados,
demonstrando pela primeira vez um nascimento em mamíferos a partir dessa técnica.
Xenotransplante interclasse: Cultivo in ovo
Como mencionado anteriormente, o xenotransplante assumiu uma nova
perspectiva com o cultivo in ovo de tecidos ovarianos, que utiliza a membrana
corioalantóide (MCA). Este tipo de transplante, que também é considerado um cultivo
in vivo, é um modelo experimental que vem sendo utilizado como sítio para cultivo de
diversos tecidos tais como pele (Kunzi et al, 1999), fígado (Katoh et al., 2001), para a
regeneração de músculo esquelético (Nakada et al., 1998), para pesquisas em cirurgia de
retina (Leng et al., 2004) e para avaliar o tipo de resposta tecidual a biomateriais
(Valdes et al., 2002; Borges et al., 2004).
Além disso, a MCA fornece um excelente modelo para investigar o papel de um
amplo espectro de substâncias, tais como fatores antiangiogênicos (Nap et al, 2005)
agentes antioxidantes protetores, citocinas, e crescimento de hormônios relacionados a
reprodução (Gagliardi & Collins, 1993; Yue et al., 1997).
O modelo proposto por Cushman et al., 2002 apresenta algumas vantagens
quando comparada a outros métodos de cultivo in vivo como o baixo custo de
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implantação da técnica, dispensa da utilização de animais imunodeficientes,
simplicidade na manipulação e por fim, possibilidade do cultivo em larga escala
(Martinez-Madrid et al., 2009). Acredita-se que a nutrição para o tecido transplantado
seja feita através de numerosos vasos formados na camada mesodérmica (Chiba et al.
2010) e que uma espécie de bolsa formada ao redor do transplante sirva como um
microambiente semelhante a bursa ovarica (Smitz et al., 2010).
Baseados na hipótese de que o cultivo in ovo poderia suportar a ativação dos
folículos primordiais e o crescimento dos folículos ativados para o estágio secundário,
fragmentos corticais ovarianos de bovino foram transplantados para baixo da membrana
corioalantóide em embriões de galinha com seis dias de idade. Seus resultados
mostraram que a ativação não ocorreu somente com cultivo in ovo, mas quando os
tecidos foram encaminhados posteriormente ao cultivo in vitro, os folículos ativaram-se
(Cushman et al., 2002). A mesma técnica foi utilizada para o estudo da evidência do
papel do hormônio anti-mulleriano (AMH) na supressão da ativação folicular em
ovários de ratos e córtex ovariano bovino transplantados abaixo da MCA, resultando em
fortes evidências que o AMH proveniente da circulação do embrião nos transplantes
abaixo da MCA possa interferir na ativação folicular das espécies propostas (Gigli et al.
2005). Qureshi et al., (2008) investigaram os efeitos da testosterona sobre

a

foliculogênese utilizando para isso amostras de córtex ovariano de cordeiros, como
resultado do trabalho chegou-se a conclusão que a incubação de córtex ovariano com
testosterona produz as alterações nos estádios iniciais da foliculogênese reduzindo o
número de folículos atrésicos, e que o FSH alterou a proporção de folículos primários.
Desse modo, os resultados obtidos neste estudo reproduziram os achados em estudos
histológicos com ovário policístico.
Posteriormente,

outras

espécies

foram

utilizadas

para

a

análise

do

desenvolvimento do tecido ovariano em galinhas de diferentes idades (Yuan et al.,
2009) e ainda Martinez-Madrid et al. (2009) desenvolveram um modelo de estudo a
curto prazo com a membrana corioalantóide (MCA), transplantando tecido ovariano
humano criopreservado, evidenciando as várias possibilidades de utilização da técnica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na presente abordagem foram contextualizadas as técnicas de transplante
envolvidas e seus principais resultados. Verifica-se que o autotransplante é uma técnica
bastante usual para o aproveitamento de ovários com forte aplicação em animais como
modelos experimentais e humanos, que as técnicas de isotransplante e alotransplante
necessitam de maiores estudos em animais domésticos como modelos experimentais e
que o xenotransplante intraclasse vem desempenhando crescente interesse da
comunidade científica com produção de crias viáveis tanto derivadas de ovários quanto
de testículos. Considerando-se ainda que, assim como os tipos de transplante citados,
novas técnicas como o xenotransplante interclasse ou cultivo in ovo estão em
desenvolvimento e deverão requerer mais estudos realizados, sobretudo no Brasil.
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