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RESUMO

A criopreservação tem sido de extrema importância para a preservação de material
genético de machos e fêmeas para a utilização posterior em programas de reprodução
assistida. Por essa razão, o emprego da criopreservação de oócitos inclusos em folículos
ovarianos pré-antrais tem se mostrado como uma ferramenta complementar para as
biotecnologias da reprodução que visam maximizar o potencial reprodutivo de animais
de grande valor genético mesmo após a morte ou descarte programado. A aplicação da
criopreservação de folículos pré-antrais, isolados ou inclusos no tecido ovariano,
permitirá a implantação de bancos de germoplasma animal/humano, com o intuito de
preservar o patrimônio genético e, consequentemente, a preservação e manutenção da
fertilidade de fêmeas. Vários estudos em diferentes espécies, notadamente em humanos,
têm demonstrado a retomada da função reprodutiva relatando inclusive o nascimento de
crias saudáveis após transplante de tecido ovariano previamente criopreservado. No
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entanto, em pequenos ruminantes, especialmente em caprinos, os avanços ainda são
pouco significativos. Portanto, conclui-se que mais estudos são requeridos com o
objetivo de definir um protocolo (congelação lenta ou vitrificação) que garanta a
viabilidade e função ovariana e folicular, normais após a descongelação/aquecimento.
Palavras-chave: criopreservação, folículo pré-antral, ovário, banco de germoplasma,
cultivo in vitro.

ABSTRACT

Cryopreservation has been extremely important for the preservation of male and female
genetic material for later use in assisted reproduction procedures. Thus, the use of
cryopreservation of oocytes enclosed in preantral follicles has been shown as a
complementary tool for the reproduction biotechnologies aimed at maximizing the
reproductive potential of animals of great genetic value even after death, unexpected or
not, as well as after planed elimination. The application of isolated or in situ preantral
follicles cryopreservation, will allow salvage animal genetic resources in gene/banks
animal / or even genetic human, and consequently to preserve and maintaining the
female fertility. Several studies in different species, especially humans, have
demonstrated the resumption of reproductive function including reporting the birth of
healthy offspring after transplantation of cryopreserved ovarian tissue previously.
However, in small ruminants, especially in goats, improvements are still not very
significant. Therefore, it is concluded that further studies are required in order to define
a protocol (slow freezing or vitrification) that ensures the viability and normal function
of ovary and preantral follicles after thawing/warming.
Key words: Cryopreservation, preantral follicle, ovarian, gene banking, in vitro culture.

INTRODUÇÃO

A criopreservação e estocagem de material genético de sêmen e embriões é uma
ferramenta bastante utilizada na reprodução animal assistida com o intuito de maximizar
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a produtividade utilizando recursos de animais geneticamente superiores. No entanto, a
expressão preservação de material genético é bastante ampla, refere-se não somente ao
material oriundo de machos, mas também do material genético de fêmeas, o qual pode
ser realizado através da crioestocagem de células germinativas, presentes no ovário
mamífero.
Embora, tendo sido iniciada no final dos anos 50 (Parkes& Smith, 1953),
estudos envolvendo a criopreservação de tecido ovariano foram bastante intensificados
na década de 90, inclusive com o relato em 1994 do primeiro nascimento de um
cordeiro após o transplante de tecido ovariano previamente congelado (Gosdenet al.,
1994). Exatamente dez anos mais tarde, Donnez e sua equipe (Donnez et al., 2004)
relataram o nascimento de uma criança utilizando também a associação das técnicas de
transplante e criopreservação de tecido ovariano humano. A partir de então dezenas de
estudos têm demonstrado o potencial da técnica de criopreservação de tecido ovariano
como alternativa para a manutenção e preservação do material; genético de fêmeas e,
retomada da função reprodutiva.
Especificamente na medicina reprodutiva humana, tem sido observado que a
aplicação do transplante de ovário é a alternativa de eleição para a retomada da função
reprodutiva. No entanto, na medicina veterinária, sobretudo no que concerne aos
animais de produção, considerando o fato de envolver o animal a um procedimento
cirúrgico e pós-cirúrgico, a prática de transplante de ovário é pouco prática, onerosa
para o produtor, sendo, portanto, considerada com uma baixa relação custo-benefício.
Porém, todos esses inconvenientes poderão ser eliminados se o material criopreservado
(folículos pré-antrais presentes no tecido ovariano) for submetido ao cultivo in vitro,
utilizando a tecnologia do ovário artificial.
O cultivo in vitro de folículos ovarianos pré-antrais ou tecnologia do ovário
artificial tem sido desenvolvida e aperfeiçoada em um grande projeto coordenado pelo
professor José Ricardo de Figueiredo no Laboratório de manipulação de oócitos e
folículos ovarianos pré-antrais (LAMOFOPA) com a finalidade de permitir o
crescimento e desenvolvimento até a maturação de oócitos contidos nos milhares de
folículos pré-antrais presentes no ovário e, consequentemente aumentar o potencial
reprodutivo de um animal. Esse trabalho foi elaborado com o objetivo de mostrar a
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viabilidade da associação das técnicas de criopreservação de tecido ovariano e ovário
artificial visando à obtenção de um grande número de embriões produzidos in vitro.

Princípios gerais da criopreservação

A criopreservação consiste na conservação do material biológico, por tempo
indefinido a temperaturas negativas (Rubinsky, 2003), para que quando descongelado, o
material biológico possa prosseguir seu desenvolvimento normal (Pegg, 2007).
Comumente, é utilizado o nitrogênio líquido, cuja temperatura de -196 °C é conhecida
como temperatura criogênica (Rubinsky, 2003). Nessa temperatura todas as reações
químicas, processos biológicos, bem como as atividades intra e extracelulares estão
suspensas, portanto, teoricamente, uma célula ou tecido podem ser mantidos
criopreservados indefinidamente (Sheikhiet al., 2011). Porém, para que não haja danos
letais às células, é necessária a utilização de um agente crioprotetor na composição da
solução de criopreservação, cuja concentração depende do método de criopreservação
empregado.
O processo de criopreservação pode ser realizado por congelação lenta ou por
vitrificação que divergem entre em si, principalmente, quanto à taxa de redução de
temperatura empregada. A congelação lenta é caracterizada por uma redução gradual da
temperatura, com o objetivo de reduzir o estresse térmico na fase de transição das
soluções do estado líquido para o estado sólido (Sanches, 2009) e uso de baixas
concentrações de agente crioprotetor. Além disso, é caracterizada também por uma
desidratação celular gradual que evita ou reduz a formação de cristais de gelo. Na
vitrificação os fluidos passam do estado liquido diretamente para um estado sólido
amorfo denominado vítreo (Yamakiet al., 2002). Para que esta transição ocorra é
necessária uma alta viscosidade, alcançada pela elevada concentração de agente
crioprotetor, e rápida redução da temperatura (Wowk, 2010).

Por que criopreservar tecido ovariano

O ovário mamífero alberga o pool de folículos pré-antrais que funciona como a
reserva oocitária por toda a vida da fêmea (Paris et al., 2009). Centenas de oócitos
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imaturos, no interior desses folículos encontram-se no córtex ovariano e podem ser
criopreservadosin situ (inclusos no tecido ovariano). Os oócitos imaturos presentes no
interior dos folículos pré-antrais parecem ser mais resistentes ao processo de
criopreservação do que oócitos maduros. Outra grande vantagem da criopreservação do
córtex, e consequentemente dos milhares de folículos nele contido, é que a colheita
independe da idade e fase do ciclo estral (Shaw et al., 2000) além de envolver menos
questões éticas e sociais que a criopreservação de oócitos e embriões, sobretudo quando
esse processo é realizado na espécie humana (Zhang et al., 2009). Desta forma a
criopreservação de tecido ovariano desperta grande interessante para a reprodução
clinicamente assistida em humanos, especialmente para mulheres que necessitam iniciar
de imediato o tratamento contra o câncer, não havendo atraso no tratamento (Zhouet al.,
2010), sendo também uma alternativa para meninas que ainda não tenham atingido a
puberdade ou mulheres que não possuam parceiros para a doação de gametas
masculinos (Varghese et al., 2008). Para a medicina veterinária, a criopreservação de
tecido ovariano tem uma grande importância, sobretudo para animais domésticos de alto
valor genético que venham a óbito de forma inesperada (Shaw et al., 2000), linhagens
de animais de laboratório geneticamente modificados, ou até mesmo para os programas
de preservação de espécies ameaçadas de extinção.

Resultados da criopreservação de tecido ovariano de pequenos ruminantes

Na espécie caprina, já foi demonstrado que folículos pré-antrais inclusos no
tecido ovariano podem ser criopreservados isolados ou in situ (Rodrigues et al., 2006),
mantendo a morfologia (Rodrigues et al., 2004; Luz et al., 2009) viabilidade (Santos et
al., 2006) e ultraestrutura (Castro et al, 2011). Embora ainda não tenha sido relatado
nascimento de animais após criopreservação de tecido ovariano caprino, já foi descrita a
retomada

da

função

ovariana

após

transplante

do

tecido

ovariano

congelado/descongelado (Santos et al., 2009).
Na tentativa de melhor avaliar os efeitos da congelação de folículos pré-antrais
caprinos, isolados ou inclusos no tecido ovariano, foi realizado após criopreservação o
cultivo folicular por até cinco dias (Rodrigues et al., 2006). A viabilidade dos folículos
in situ,criopreservados e cultivados foi similar ao controle cultivado. Para os folículos
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isolados, a percentagem de folículos viáveis somente foi similar ao controle cultivado
após congelação. Além disso, nossa equipe também congelou folículos pré-antrais
inclusos em tecido ovariano caprino, na ausência ou presença de sacarose. Os resultados
mostraram que o tratamento contendo a sacarose apresentou percentual de folículos
viáveis similar aos folículos cultivados sem prévia criopreservação (Santos et al., 2006).
Em 2007, foi realizado pela primeira vez a vitrificação de folículos pré-antrais em
tecido ovariano caprino. Nesse estudo, os autores mostraram que esse método de
criopreservação também é capaz de manter a viabilidade semelhante à observada em
folículos não vitrificados (Santos et al., 2007).
Considerando os excelentes resultados obtidos com a criopreservação de tecido
ovariano em ruminantes, acredita-se que o cultivo in vitro de folículos préantraiscriopreservados no córtex do ovário é uma alternativa promissora para a obtenção
de um grande número de oócitos fertilizáveis para a obtenção de embriões produzidos in
vitro, oriundos de animais de grande interesse genético, comercial ou para a
biodiversidade que estejam impedidos de assumir a sua função reprodutiva ou mesmo
após sua morte. Os tópicos a seguir mostram a evolução do cultivo in vitro de folículos
pré-antrais inclusos no tecido ovariano.

Cultivo in vitro de folículos pré-antrais caprinos

Os primeiros estudos realizados com o cultivo in situ de folículos pré-antrais
tiveram o intuito de estabelecer um meio de base que atendesse as necessidades para o
desenvolvimento in vitro dessa estrutura. Uma solução a base de água de coco (SBAC),
Meio Essencial Mínimo (MEM) e adição dessas duas substâncias foi inicialmente
empregada para o cultivo de folículos pré-antrais caprinos, em que foi verificado que o
MEM apresenta as melhores taxas de sobrevivência e ativação folicular (Silva et al.,
2004). Posteriormente, Matos et al., (2006) testaram somente a auxina presente na água
de coco, denominado ácido 3-indol acético (IAA), a qual aumentou a ativação de
folículos primordiais, porém a microscopia eletrônica não confirmou a manutenção da
integridade morfológica (Matos et al., 2006).
A importância do uso de antioxidantes tais como o α-tocoferol, ternatina e ácido
ascórbico também foram investigados. Quando o α-tocoferol e a ternatina foram
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estudados verificou-se que esses antioxidantes também não mantiveram a integridade
ultraestrutural de folículos pré-antrais caprinos cultivados por 5 dias, bem como não
tiveram efeito adicional sobre a ativação e o crescimento folicular (Lima-Verde et al.,
2009). Por outro lado, o ácido ascórbico mostrou ser um importante antioxidante para o
cultivo in vitro de folículos caprinos por um período de 14 dias, mantendo a integridade,
além de promover a ativação e o crescimento de folículos pré-antrais caprinos (Rossetto
et al., 2009).
Os efeitos de hormônios e fatores de crescimento ovarianos sobre a regulação da
foliculogênese, também foram investigados. O hormônio folículo estimulante (FSH) na
concentração de 50 ng/mL demonstrou manter a integridade morfológica, além de
estimular a ativação de folículos primordiais e o crescimento de folículos pré-antrais
caprinos após 7 dias de cultivo (Matos et al. 2007). Saraiva et al. (2008) demonstraram
que o FSH (50 ng/mL) associado com uma baixa concentração de LH (1 ng/mL)
também manteve a integridade ultraestrutural porém, altas concentrações de LH (5
ng/mL) associadas ou não ao FSH induziram a atresia. Além das gonadotrofinas, outros
hormônios como o estradiol (Lima-Verdeet al., 2010), GH (Martins et al., 2010),
insulina (Chaves et al., 2011a) apresentaram efeitos benéficos sobre a sobrevivência e o
desenvolvimento folicular.
A influência de vários fatores de crescimento intraovarianos no cultivo in vitro
de folículos pré-antrais caprinos também foi reportado. Muitos desses fatores de
crescimento são pertencentes à superfamília do fator de crescimento transformante β
(ativina, a folistatina, as BMPs -6, -7 e -15 e GDF-9), a família dos fatores de
crescimento de fibroblastos (FGF-2, FGF-7 e FGF-10), neurotrofinas (VIP e NGF),
além do fator de crescimento semelhante à insulina-1 (IGF-1), KL, fator de crescimento
epidermal (EGF), fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF), fator inibidor de
leucemia (LIF) (Chaves et al., 2011b).
Apesar dos importantes resultados obtidos com o cultivo in vitro de folículos
pré-antrais no tecido ovariano utilizando diferentes substâncias, constatou-se que
somente a partir da utilização de um meio de base que continha FSH sequencial
suplementado com LH (100 ng/mL) e EGF (100 ng/mL) (Saraiva et al., 2010) ou GH
(50 ng/mL) (Magalhães et al., 2011), para o cultivo in vitro de folículos pré-antrais
isolados e não presentes no córtex ovariano foi possível a obtenção dos primeiros
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embriões caprinos oriundos de folículos secundários isolados crescidos, maturados e
fecundados in vitro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente já é conhecido e estabelecido que o material genético de fêmeas, ou
seja, oócitos inclusos em folículos pré-antrais pode ser criopreservado e armazenados
com sucesso em baixíssima temperatura (-196°C). Além disso, esse material após
remoção do nitrogênio líquido é perfeitamente viável como demonstrado pelo
nascimento oriundo de gestações obtidas a partir de tecido ovariano transplantado e
previamente criopreservado, relatados por diferentes equipes de pesquisadores.
Além do transplante, o tecido ovariano após criopreservação também pode ser
cultivado in vitro visando o crescimento e desenvolvimento folicular e maturação
oocitária visando à obtenção de embriões produzidos in vitro. No entanto, em animais
domésticos como os caprinos, apesar de já ter sido relatado a produção de embriões a
partir de folículos pré-antrais, bem como o sucesso da criopreservação desses folículos,
os resultados de pesquisas envolvendo o cultivo in vitro de folículos caprinos
previamente criopreservados ainda são pouco conclusivos. Portanto, acredita-se que
muitos desafios nessa área ainda devem ser enfrentados de modo que um protocolo
ideal seja estabelecido.
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