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IDADE DA DOADORA E DIFERENTES GÊNEROS RECEPTORES: RESPOSTAS 

AO XENOTRANSPLANTE OVARIANO OVINO POR LONGO PERÍODO DE 

CULTIVO, SANTOS, Fernanda Araujo dos. Idade da doadora e diferentes gêneros 

receptores: respostas ao xenotransplante ovariano ovino por longo período de cultivo, 2020. 

70f. TESE (Doutorado em Ciência Animal, Morfofisiologia e Biotecnologia Animal) 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA), Mossoró-RN, 2020.  

 

RESUMO – O estoque de folículos primordiais e primários existente em ovários fetais 

representa um potencial inexplorado que pode ser cultivado para fins de reprodução, 

preservação ou pesquisa. Adicionalmente, a utilização de receptores masculinos 

imunodeficientes no xenotransplante ovariano fornece mais uma oportunidade de 

aproveitamento de material genético que poderia ser perdido. Dessa forma, objetivou-se 

avaliar o desenvolvimento e viabilidade do tecido ovariano ovino, na fase fetal e na fase pré-

pubere, xenotransplantado a fresco, em diferentes linhagens e sexo de camundongos 

imunossuprimidos. Para o primeiro experimento, ovários de fetos ovinos (100-140 dias) 

foram colhidos após o abate de suas genitoras, divididos em pequenos fragmentos (1 mm
3
) 

que foram destinados a avaliação controle e ao xenotransplante a fresco. Foram utilizadas 

cinco receptoras da linhagem C57BL/6 SCID para o xenotransplante. Cinco dias após o 

procedimento cirúrgico, as camundongas receptoras foram submetidas ao lavado vaginal 

durante 60 dias. Ao final desse período foram eutanasiadas e procedeu-se com a coleta dos 

transplantes para avaliações macro e microscópicas. Observou-se que em 80% das fêmeas 

receptoras o padrão citológico do lavado vaginal alternou entre diestro-proestro-diestro, não 

sendo observadas as fases de estro e metaestro durante o período experimental. Na análise 

histológica foi constatado que a neovascularização ocorreu em 80% dos tecidos recuperados. 

Observou-se também folículos pré-antrais e antrais (menores) e sem alterações morfológicas, 

no entanto, não foram obtidos folículos antrais com mais de 1mm. Corpos lúteos também não 

foram visualizados. No segundo experimento, fragmentos ovarianos (1 mm
3
) de ovelhas 

jovens foram xenotransplantados  a fresco em receptores machos da linhagem C57BL/6 SCID 

(n = 5) e BALB/c Nude (n = 5). Após 65 dias do xenotransplante, os animais foram 

eutanasiados e os transplantes avaliados quanto às características macroscópicas, 

microscópicas e o desenvolvimento oocitário in vitro. Foi observado nos ovários recuperados 

dos animais da linhagem C57BL/6 SCID grande consumo folicular. Dos folículos 

morfologicamente normais restantes, a maioria era primordial. Adicionalmente, áreas com 

tecido cicatricial semelhante ao corpo albicans também foram encontradas. Nos transplantes 

recuperados dos animais da linhagem BALB/c Nude foi observado consumo folicular 

moderado, apresentando baixa taxa de folículos primordiais e primários normais e alta 

proporção de primordiais atrésicos. Adicionalmente, recuperou-se um oócito, o qual foi 

submetido à maturação, fecundação e cultivo in vitro sem, contudo, apresentar 

desenvolvimento embrionário. Considerando que utilizou-se doadoras da mesma espécie, 

conclui-se que a idade da doadora, a espécie receptora e o período para a coleta do tecido 

ovariano devem ser adaptados para melhores resultados. 

 

Palavras-Chave: ovário fetal, ovário pré-púbere, ovelha, camundongos imunossuprimidos, 

tecnologia de reprodução assistida. 

  



DONOR AGE AND DIFFERENT RECIPIENT GENDER: OVARIAN XENOGRAFT 

RESPONSES FOR A LONG PERIOD OF CULTIVATION, SANTOS, Fernanda Araujo 

dos. Donor age and different recipient gender: ovarian xenograft responses for a long period 

of cultivation, 2020. 70f. TESE (Doutorado em Ciência Animal, Morfofisiologia e 

Biotecnologia Animal) Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró-RN, 2020. 

 

ABSTRACT – The stock of primordial and primary follicles in fetal ovaries represents an 

untapped potential that can be cultivated for purposes of reproduction, preservation or 

research. Additionally, the use of male immunodeficient receptors in the ovarian xenograft 

provides more opportunity to use genetic material that could be lost. Thus, the objective was 

to evaluate the development and viability of ovarian ovine tissue, in the fetal phase and in the 

prepubertal phase, freshly grafted, in different strains and sex of immunosuppressed mice. For 

the first experiment, ovaries from fetal sheep (100-140 days old) were harvested after 

slaughtering their mothers, divided into small fragments (1 mm
3
) that were destined for 

control evaluation and fresh xenotransplantation. Five C57BL/6 SCID strain recipients were 

used for xenotransplantation. Five days after the surgical procedure, the recipient mice were 

subjected to vaginal lavage for 60 days. At the end of this period, they were euthanized and 

the grafts were collected for macro and microscopic evaluations. It was observed that in 80% 

of the receiving females the cytological pattern of the vaginal lavage alternated between 

diestrus-proestrus-diestrus, with the estrus and metestrus phases not being observed during the 

experimental period. Histological analysis showed that neovascularization occurred in 80% of 

the recovered tissues. Pre-antral and antral follicles (smaller) and without morphological 

changes were also observed, however, antral follicles larger than 1 mm were not obtained. 

Corpus luteum was also not seen. In the second experiment, ovarian fragments (1 mm
3
) from 

young sheep were xenotransplanted fresh into male recipients of the C57BL/6 SCID (n = 5) 

and BALB/c Nude (n = 5) lines. After 65 days of xenograft, the animals were euthanized and 

the grafts were evaluated for macroscopic and microscopic characteristics and oocyte 

development in vitro. It was observed in the tissues recovered from animals of the C57BL / 6 

SCID strain a high follicular consumption. Of the remaining morphologically normal 

follicles, most were primordial. Additionally, areas with scar tissue similar to the corpus 

albicans were also found. In grafts recovered from animals of the BALB/c Nude strain, 

moderate follicular consumption was observed, with a low rate of normal primordial and 

primary follicles and a high proportion of primordial atretic follicles. Additionally, an oocyte 

was recovered, which was subjected to maturation, fertilization and in vitro culture without, 

however, showing embryonic development. Considering that donors of the same species were 

used, it is concluded that the age of the donor, the recipient species and the period for the 

collection of ovarian tissue must be adapted for better results. 

 

Keywords: fetus ovarian, prepubertal ovarian, sheep, immunosuppressed mice, assisted 

reproduction technology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ovinocultura vem se destacando na pecuária mundial, principalmente se tratando de 

produção de carne (BHATTI et al., 2019; KENFO; MEKASHA; TADESSE, 2018; RAINERI 

et al., 2015; SHAIK; SHARMA, 2019). Porém, a utilização da espécie ovina se estende 

também a pesquisa científica, servindo de modelo experimental para humanos em estudos 

envolvendo desde o sistema circulatório até o reprodutor (ARGENTA; PEREIRA, 2009; 

LING et al., 2016) ou em experimentos que tem o intuito de realizar o melhoramento genético 

de rebanho e conservação do germoplasma animal (BEZERRA et al., 2017; DIAS et al., 

2018). 

Ao longo do último século, tem-se enfrentado um rápido e contínuo declínio de 

espécies de mamíferos selvagens e uma diminuição indiscriminada de raças de animais de 

fazenda. Uma em cada quatro espécies de mamíferos está ameaçada em todo o mundo (IUCN, 

2020), a cada semana uma média de duas raças domésticas está sendo perdida (FAO, 2009). 

No intuito de preservar a diversidade genética, principalmente para a conservação de espécies 

ameaçadas de extinção e de raças autóctones, é essencial criar genomas ou bancos de recursos 

genéticos de gametas masculinos, femininos e embriões (WILDT, 2000) e aplicar técnicas de 

reprodução assistida (TRA) que permitam a recuperação e o uso adequado desse material 

genético. 

O transplante de tecido ovariano pode ser aplicado como tratamento de infertilidade 

em mulheres e crianças que sofreriam perda de função dos ovários resultante de tratamentos 

quimioterápicos (DEMEESTERE et al., 2009), e na preservação da diversidade genética tão 

necessária à conservação de animais ameaçados de extinção (DEMIRCI et al., 2003). No 

intuito de preservação, nem sempre existe a possibilidade do autotransplante, pois em muitos 

casos a doadora não está disponível. Dessa maneira, o transplante em um receptor diferente 

deve ser considerado.  

O xenotransplante segue então como uma técnica que possibilita o cultivo, em outra 

espécie receptora, de folículos ovarianos provenientes de fêmeas de alto mérito zootécnico 

com infertilidade adquirida ou após sua morte, podendo também ser empregado na 

conservação de germoplasma em espécies silvestres e raças de animais domésticos em vias de 

extinção, com ou sem morte acidental (DEMIRCI et al., 2003). Resultados satisfatórios 

obtidos com uso dessa técnica em animais silvestres foram apresentados em saguis (CANDY 

et al., 1995), elefantes (GUNASENA et al., 1998), marsupiais (WOLVEKAMP et al., 2001), 
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leoa (WIEDEMANN et al., 2012) e cutias (PRAXEDES et al., 2018) com crescimento de 

folículos pré-antrais (FOPA). 

Os experimentos com xenotransplante ovariano ovino foram realizados em sua 

maioria com ovários de animais pré-puberes ou púberes (BARROS et al., 2014; GOSDEN et 

al., 1994; LABIED et al., 2013; LING et al., 2016; OSKAM; LUND; SANTOS, 2011; 

TAHAEI et al., 2015). No entanto, o estoque de folículos primordiais e primários existente 

em ovários fetais representa um potencial inexplorado que pode ser cultivado para fins de 

reprodução, preservação ou pesquisa. Já relacionado aos receptores, apenas uma pesquisa 

testou a resposta ovariana ovina em receptores machos (TAHAEI et al., 2015). Porém, 

machos apresentam condições hormonais (independente de castrados ou não) que permitem o 

desenvolvimento dos folículos ovarianos (BOSCH et al., 2004; HERNANDEZ-FONSECA et 

al., 2004; KIM et al., 2005; WEISSMAN et al., 1999). 

A realização do xenotransplante utilizando ovários fetais, além dos pré-púberes e 

púberes, associado a diferentes gêneros dos receptores aumenta as chances de entendimento 

do desenvolvimento ovariano em diferentes condições, dessa forma, possibilita a criação de 

protocolos que possam ser utilizados em animais domésticos, selvagens e até humanos. No 

intuito de fornecer mais informações relacionadas ao desenvolvimento ovariano de ovelhas 

após xenotransplante, objetivou-se avaliar o desenvolvimento e viabilidade do tecido ovariano 

ovino, na fase fetal e na fase pré-pubere, xenotransplantado a fresco, em diferentes linhagens 

e sexo de camundongos imunossuprimidos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. ESPÉCIE OVINA 

 

A ovelha pertence à classe Mammalia, ordem Artiodactyla, família Bovidae, gênero 

Ovis, espécie Ovis aries. O tronco original dos ovinos domésticos deve ser procurado no 

gênero Ovis e, dentro deste, nos grupos de ovinos selvagens representados pelo Argali (Ovis 

ammon), Urial (Ovis vignei) e o Mouflon (Ovis musimon) (JIMENEZ, 2009). 

Foi uma das primeiras espécies a ser domesticada pelo homem, pois sua criação 

possibilitava alimento (carne e leite), e proteção, pelo uso da lã, fibra que servia como abrigo 

contra as intempéries do ambiente. Além da ampla gama de produtos, há grande variação 

entre raças, no tocante aos fenótipos e às aptidões de cada uma. Poucos são os ambientes onde 

nenhum grupo genético ovino se adapta, sendo encontrados em regiões quentes e desérticas 

até regiões frias e úmidas, planícies e montanhas (VIANA, 2008). 

A ovinocultura está presente em praticamente todos os continentes. Os maiores 

rebanhos estão distribuídos pelos países pertencentes à Ásia, África e Oceania. A produção 

também é intensiva na Europa e na América do Sul com criações em confinamento e sobre 

pastagens naturais. Na Europa destacam-se os rebanhos produtores de carne e leite, destinados 

à fabricação de queijos especiais, e na América do Sul rebanhos de raças mistas que 

produzem lã e carne de qualidade para o mercado internacional. Os países da Ásia e África 

apresentam produções mais extensivas, com menor nível de produtividade, visto que o 

principal objetivo da atividade está relacionado com o consumo interno dos produtos 

produzidos (VIANA, 2008). 

No Brasil a ovinocultura iniciou-se partir de 1556, tendo como principal objetivo a 

produção de lã, acompanhando o mercado que se encontrava em expansão mundial nessa 

época (VIANA; SILVEIRA, 2009). Desde então, a produção ovina vem passando por 

transformações. O aumento do poder aquisitivo, a abertura do comércio internacional e a 

estabilidade monetária trouxeram um cenário propício para reestruturação da cadeia produtiva 

ovina. A ovinocultura passou a ocupar lugar de destaque entre os ramos do agronegócio, 

principalmente por apresentar alta lucratividade, boa adaptabilidade dos animais, ciclo 

produtivo curto com giro financeiro rápido e viabilização das pequenas propriedades 

(DEMINICIS et al., 2008).  

Além da importância econômica, a espécie ovina também tem relevância científica. 

Vários estudos são conduzidos com intuito de elevar sua produção (carne, leite) ao máximo, 
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considerando as características de cada raça (SANTOS et al., 2016; SOUSA JUNIOR et al., 

2019); experimentos envolvendo técnicas de reprodução assistida voltadas ao melhoramento 

genético também são desenvolvidos (BEZERRA et al., 2017; DIAS et al., 2018), bem como 

pesquisas relacionadas à preservação de fertilidade da mulher devido, principalmente, a 

semelhanças morfológicas de seus ovários (OKTAY; KARLIKAYA; AYDIN, 2000; SALLE 

et al., 2002; LING et al., 2016). Adicionalmente, considerando o declínio e vulnerabilidade de 

alguns exemplares de ovinos selvagens (IUCN, 2020); estudos com ovino doméstico podem 

servir de modelos e auxiliar na criação de protocolos, inclusive de preservação de recursos 

genéticos, que possam ser aplicados nos selvagens.  

 

2.1.1. Fisiologia reprodutiva das ovelhas 

  

2.1.1.1 Ciclo ovariano e regulação endócrina 

 

Todas as modificações que ocorrem no trato genital das fêmeas são induzidas por 

respostas neuroendócrinas resultantes da interação coordenada da glândula pineal, 

hipotálamo, hipófise, ovários, útero e placenta (OLIVEIRA; TEIXEIRA; VICENTE, 2013). 

De modo geral, a comunicação hormonal se inicia na glândula pineal com a produção 

de melatonina, que influenciará o hipotálamo a produzir o hormônio liberador das 

gonadotrofinas (GnRH). O GnRH estimula a adeno-hipófise a sintetizar e secretar o hormônio 

folículo estimulante (FSH) e o hormônio luteinizante (LH), que irão atuar sobre os ovários no 

desenvolvimento folicular. Nas gônadas, ocorre a síntese de estrógeno (E2) e inibina pelos 

folículos e de progesterona (P4) pelo corpo lúteo. Estes hormônios desempenham a função de 

regulação de toda a cascata hormonal, pelos mecanismos de retroalimentação (feedback) 

positivo ou negativo. A prostraglandina (PGF2α) produzida pelas glândulas endometriais do 

útero é responsável pela luteólise (FONSECA, 2006; MONTEIRO; BICUDO; TOMA, 2010; 

OLIVEIRA; TEIXEIRA; VICENTE, 2013). 

Numa ovelha púbere, o crescimento folicular ocorre em padrão de ondas durante o 

ciclo estral. Uma onda folicular é caracterizada pelo recrutamento, seleção e dominância 

folicular, eventos dependentes de gonadotrofinas. Quando fotoperíodo favorável há 

tipicamente de 3 a 4 emergências de ondas foliculares por intervalo interovulatório, podendo 

ocorrer uma onda a cada 3-7 dias (BARTLEWSKI; BABY; GIFFIN, 2011; OLIVEIRA; 

TEIXEIRA; VICENTE, 2013). 
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O aumento na concentração de FSH resulta no recrutamento de um grupo de folículos 

com aproximadamente 2mm, para continuarem seu desenvolvimento. Com o crescimento 

folicular, há aumento nas concentrações de estradiol. No início do desenvolvimento folicular, 

o estradiol atua de forma inibitória sobre o eito hipotálamo-hipófise, evitando estímulo 

excessivo sobre os ovários. Do pool de folículos recrutados, apenas ¼ são selecionados para 

seguir o desenvolvimento. Aqueles que atingirem o diâmetro de aproximadamente 4 mm são 

selecionados para entrar na fase de dominância. Estes folículos exercem dominância sobre os 

demais e continuam seu desenvolvimento, podendo atingir o tamanho ovulatório (≥ 5 mm) 

antes de entrarem em atresia ou ovularem. Os folículos subordinados tem seu 

desenvolvimento suprimido, principalmente, pela privação do FSH, pois os folículos 

dominantes secretam estradiol e inibina que irão induzir feedback negativo no eixo, reduzindo 

a disponibilidades de FSH. Os folículos dominantes deslocaram sua dependência pelo FSH 

para o LH, assim evitam sua própria regressão (BARTLEWSKI; BABY; GIFFIN, 2011; 

FONSECA, 2006; MONTEIRO; BICUDO; TOMA, 2010; OLIVEIRA; TEIXEIRA; 

VICENTE, 2013). 

Os folículos dominantes podem ovular ou regredir. Na ausência de fatores inibitórios 

do LH (presença de corpo lúteo, fotoperíodo e nutrição deficiente), o folículo ovulatório 

completa seu desenvolvimento e maturação, culminando em sua ovulação. Nessa fase, as 

concentrações de estradiol atingem seu valor máximo, induzem comportamento estral nas 

fêmeas e o pico pré-ovulatório de LH. Caso haja algum corpo lúteo do ciclo anterior, a 

progesterona inibe o aumento das concentrações de LH, a dominância folicular é enfraquecida 

e então o folículo entra em regressão/atresia, assim uma nova onda folicular se iniciará 

(OLIVEIRA; TEIXEIRA; VICENTE, 2013). 

Após ovulação, o corpo lúteo é formado por ação do LH sobre as células da granulosa 

e da teca do folículo rompido. Após 5 dias, o corpo lúteo começa a produzir e liberar P4 

durante aproximadamente 13-16 dias. Ao final dessa fase, a PGF2α produzida pelo útero não 

gravídico induzirá a regressão do corpo lúteo, que posteriormente se transformará no corpo 

albicans, assim a concentração da progesterona diminui a níveis que remove a inibição do 

eixo e uma nova fase folicular se inicia (BARTLEWSKI; BABY; GIFFIN, 2011; OLIVEIRA; 

TEIXEIRA; VICENTE, 2013).  

Um esquema da cascata de eventos descritos acima pode ser observado na Figura 1. 
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Figura 1 – Esquema da cascata de eventos neuroendócrinos que controla o desenvolvimento 

ovariano durante o ciclo estral. 

 

GnRH: hormônio liberador das gonadotrofinas; FSH: hormônio folículo estimulante; LH: 

hormônio luteinizante; E2: estrógeno; PGF2α: Prostraglandina F2α; CL: corpo lúteo; P4: 

progesterona. Fonte: Oliveira; Teixeira; Vicente, 2013. 

 

2.1.1.2 Caracterização ovariana na fase fetal 

 

Nas ovelhas, as células germinativas primordiais podem ser identificadas na crista 

gonadal 23 dias após a fecundação (MCNATTY et al., 1995). A diferenciação sexual ocorre 

no 31° dia de gestação (ZAMBONI; BÉZARD; MAULEON, 1979) e trinta e cinco dias após 

a fecundação ocorre o início do processo de formação dos folículos ovarianos, caracterizado 

pela migração de células da linhagem germinativa que povoam as gônadas primordiais, dando 

origem às ovogônias. Estas células presentes na cortical dos ovários sofrem diversas divisões 

mitóticas (SAWYER et al., 2002). As ovogônias iniciam a divisão meiótica que dará origem 

ao gameta feminino, evoluindo até o diplóteno da prófase I e é circundado por uma única 

camada de células epiteliais achatas, dando origem ao folículo primordial (LUNDY et al., 

1999).  

A característica populacional folicular do ovário fetal segue da seguinte forma 

(JUENGEL  et al., 2002; MCNATTY et al., 1995; SAWYER et al., 2002):  
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- No dia 75 da gestação, os primeiros folículos primordiais se formaram nas regiões 

mais internas do córtex ovariano, células germinativas da região imediatamente adjacente 

estão entrando em meiose e as das regiões mais externas do córtex sofrem mitose;  

- Do dia 75 ao dia 90 da gestação, quando os folículos estão se formando, há uma 

perda maciça (cerca de 80%) de células germinativas e redução na massa ovariana. Apenas 

folículos primordiais são observados nesse período; 

- No dia 100, há cerca de 170.000 células germinativas em comparação com as 

900.000 presentes no dia 75. Algumas dessas células germinativas ainda estão presentes como 

oogonias (9%) ou presentes nos folículos primários (1%), mas a maioria está presente como 

oócitos isolados (61%) ou como oócitos envolvidos em folículos primordiais (28%); 

- No dia 120, 51% das células germinativas estão presentes nos folículos primordiais e 

1% está presente nos folículos em crescimento com até três camadas de células da granulosa; 

as células restantes estão presentes, principalmente, como oócitos isolados (48%); 

- No dia 135, 91% das células germinativas estão em folículos primordiais, 4% em 

folículos em crescimento e a maior parte restante se apresenta como oócitos (5%); 

A região medular ovariana durante os dias 100 a 135 de gestação é caracterizada por 

tecido conjuntivo, vasos sanguíneos, linfa (MCNATTY et al., 1995). 

Com relação à atividade hormonal, os ovários fetais de ovinos são 

esteroidogenicamente ativos (LUN et al., 1998; MAULEON; BEZARD; TERQUI, 1977; 

QUIRKE et al., 2001), sendo essa atividade evidenciada pela primeira vez logo após a 

diferenciação sexual, com picos 10-15 dias depois, seguido por grande declínio na 

concentração de esteroides na gônada a partir do dia 55 de gestação. Os estrógenos são os 

esteroides predominantes produzidos, principalmente, na época da formação do cordão 

ovígero, no entanto, baixas quantidades de andrógenos e progestágenos também são 

detectadas em torno do início da formação folicular (dia 75). Acredita-se que os hormônios 

esteroides podem regular o desenvolvimento gonadal de maneira autócrina/parácrina 

(JUENGEL  et al., 2002). Adicionalmente, também foram observados receptores para FSH, 

LH, activina ou inibina em ovários de 90 a 135 dias de gestação (MCNATTY et al., 2000). 

Além dos já citados, o hormônio anti-mülleriano (AMH) também é observado nos 

ovários fetais de ovelhas (BEZARD et al., 1987). O AMH é uma glicoproteína membro da 

superfamília de fatores de crescimento transformantes β (TGF-β) e sua função mais conhecida 

está relacionada à diferenciação sexual dos embriões machos. A saber, as células de Sertoli 

produzem o AMH, que induz a degeneração dos ductos de Müller (desenvolve útero, tubas 

uterinas, cérvix e vagina anterior) e estabiliza os ductos de Wolf (forma o epidídimo, vasos 
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deferentes e vesícula seminal) (REY et al., 2003). No entanto, durante a diferenciação sexual 

feminina, o AMH não é expresso no ovário, garantindo uma evolução normal do trato 

reprodutivo feminino (ROCHA et al., 2013). Sua expressão ocorre nas células da granulosa de 

folículos em crescimento e antrais de fetos com mais de 120 dias de gestação (BEZARD et 

al., 1987). A função do AMH no ovário fetal ainda não está bem esclarecida, no entanto, em 

fêmeas adultas parece exercer um papel inibitório durante o recrutamento inicial dos folículos 

e modifica o desenvolvimento de folículos em crescimento e antrais, reduzindo sua resposta 

ao FSH (CAMPBELL; CLINTON; WEBB, 2012; DURLINGER; VISSER; THEMMEN, 

2002). 

 

2.1.1.3 Puberdade 

 

A puberdade pode ser definida como idade ao primeiro estro, idade à primeira 

ovulação ou idade em qual a fêmea suporta a gravidez sem efeitos deletérios futuros, este 

último principalmente relacionado ao peso corporal (MONTEIRO; BICUDO; TOMA, 2010). 

 Para que a puberdade se inicie, é fundamental que haja secreção de GnRH em 

pulsatilidade adequadas para estimular a liberação gonadotrofinas pela adeno-hipófise. A 

síntese e secreção de FSH e LH irão promover a gametogênese, a esteroidogênese e o 

desenvolvimento dos tecidos reprodutivos (OLIVEIRA; TEIXEIRA; VICENTE, 2013).  

Nas ovelhas, a puberdade pode ocorrer entre 4 a 14 meses de idade ou quando atingem 

de 60-70% do peso de fêmea adulta. Fatores genéticos e ambientais, como raça, interação 

social, taxa de crescimento do indivíduo e, principalmente, nível nutricional, podem 

influenciar a idade à puberdade (SENGHER, 2003; FOSTER; JACKSON, 2006; FONSECA, 

2006). 

As ovelhas apresentam foliculogênese exacerbada logo após o nascimento e 

imediatamente antes do primeiro ciclo estral. Nesse intervalo, apesar da existência de 

folículos antrais com tamanho ovulatório, não se observa padrão de ondas foliculares como 

ocorre em ovelhas adultas e nem ovulação (RAWLINGS et al., 2003). Ainda que seu eixo 

hipotalâmico-hipofisário seja funcionalmente competente, os folículos não ovulam, pois o 

perfil de liberação do LH é caracterizado por pulsos de baixa frequência, que provavelmente 

estão relacionados a um mecanismo de feedback negativo exacerbado dos estrógenos em 

relação a secreção do LH. Quando as fêmeas atingem a fase peri-púbere, este mecanismo 

tende a diminuir, há aumento na frequência de pulsos de LH, maturação dos folículos 
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ovarianos e aumento na concentração de estradiol e consequentemente, estro e pico pré-

ovulatório de LH (FOSTER; RYAN, 1979; SCHILLO; HALL; HILEMAN, 1992).  

 

2.1.1.4 Ciclo estral 

 

O ciclo estral consiste em todas as mudanças morfológicas, bioquímicas e fisiológicas 

que ocorrem nos ovários e trato genital que conduzem a manifestação do estro, ovulação, 

fecundação e gestação. A duração média do ciclo estral em ovelhas é de 17 dias, com fase 

lútea mais longa e folicular mais curta (BARTLEWSKI; BABY; GIFFIN, 2011; OLIVEIRA; 

TEIXEIRA; VICENTE, 2013).  

A fase folicular corresponde à onda de desenvolvimento folicular que envolve a 

maturação desses folículos até a ovulação. Nessa fase, encontram-se o proestro e o estro. No 

proestro inicia-se a fase folicular e é a fase que precede o estro, pode durar de 2 a 3 dias. No 

estro a fêmea apresenta comportamento de receptividade sexual e ocorre a ovulação. Essa fase 

pode durar de 24-36h (BARTLEWSKI; BABY; GIFFIN, 2011; OLIVEIRA; TEIXEIRA; 

VICENTE, 2013).  

A fase lútea é caracterizada pela formação do corpo lúteo e é subdividida em 

metaestro e diestro. O metaestro tem duração de 2 a 4 dias, ocorre logo após a ovulação e é a 

época que o corpo lúteo é formado. O diestro é a fase mais longa e pode ocorrer entre 11 e 13 

dias. Nessa fase o corpo lúteo está funcional, ou seja, ele está sintetizando e liberando 

elevadas concentrações de P4. Se ocorrer fecundação e reconhecimento materno, o corpo lúteo 

será mantido e a produção de P4 permanecerá elevada até o final da gestação. Caso não haja 

gestação, haverá luteólise e uma nova fase folicular se iniciará (BARTLEWSKI; BABY; 

GIFFIN, 2011; OLIVEIRA; TEIXEIRA; VICENTE, 2013). 

As fêmeas ovinas são consideradas monovulatórias, mas frequentemente, podem obter 

duas ou múltiplas ovulações. De modo geral, sua prolificidade varia entre 1,3 a 2,0 

(BARTLEWSKI; BABY; GIFFIN, 2011; OLIVEIRA; TEIXEIRA; VICENTE, 2013). 

 

2.1.1.5 Estacionalidade reprodutiva 

 

Os padrões da atividade reprodutiva nas fêmeas ovinas são regidos por dois ritmos: 

ciclo estral e o fotoperíodo. O primeiro, como já citado, é marcado pelas modificações 

endócrinas, ovarianas, uterinas e comportamentais que culminam na manifestação de 

estro/ovulação a cada 16-19 dias (OLIVEIRA; TEIXEIRA; VICENTE, 2013). O fotoperíodo 
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é um ritmo anual de ciclicidade caracterizado por períodos de anestro (início do inverno ao 

início do verão), de transição (verão) e de acasalamento (final do verão ao início do inverno) 

(MORAES, 2009).  

Ovelhas são poliéstricas estacionais de dias curtos, ou seja, quanto menor o número de 

horas de luz por dia, maior a manifestação e/ou intensificação dos fenômenos reprodutivos. 

Fisiologicamente, a melatonina, produzida pela glândula pineal, é a responsável pelo controle 

do fotoperíodo. A glândula pineal recebe impulsos de luz dos neurônios sensoriais na retina 

do olho por meio de neurônios excitatórios dos núcleos supraquiasmáticos, dessa forma, ela 

libera melatonina durante o período de escuridão. O padrão de liberação dessa melatonina 

regula a secreção pulsátil do GnRH a partir do hipotálamo. Nas ovelhas, o incremento da 

melatonina tem ação pró-gonadotrófica, estimulando a liberação pulsátil de GnRH, que 

resulta na estimulação em cascata da produção e secreção de FSH e LH pela hipófise. Dessa 

forma, a atividade ovariana é estimulada fazendo com que as ovelhas se reproduzam em dias 

curtos (OLIVEIRA; TEIXEIRA; VICENTE, 2013). 

No entanto, a resposta ao fotoperíodo tende a diminuir ou cessar com a proximidade 

da Linha do Equador. Em áreas subequatoriais, desde que o fornecimento nutricional seja 

adequado, ovelhas tendem a ciclar durante todo o ano (MORAES, 2009). Adicionalmente, o 

fator raça também pode influenciar a ciclicidade. Por exemplo, animais das raças Santa Inês, 

Morada Nova e sem padrão racial definido (SRD) apresentam atividade reprodutiva durante 

todo o ano, mesmo em áreas próximas aos trópicos, o que não acontece com ovinos lanados 

(Ille de France, Suffolk, Merino) (FONSECA, 2006).  

 

2.2. XENOTRANSPLANTE OVARIANO  

 

Transplantar consiste em transferir o órgão ou tecido funcional de um indivíduo para 

outro ou para ele mesmo. Os transplantes são classificados, de acordo com a espécie 

receptora, como: auto (transplante no mesmo indivíduo), iso (transplante em indivíduos 

geneticamente idênticos), alo (transplante para outro indivíduo da mesma espécie) ou 

xenotransplante (transplante entre espécies diferentes); e, segundo suas localizações, são 

classificados em ortotópico ou heterotópico, sendo próximos ou distantes da localização 

anatômica original, respectivamente (KROHN, 1977). 

O transplante de tecido ovariano pode ser aplicado para restauração da fertilidade de 

mulheres e crianças que passaram por perda de função dos ovários resultante de tratamentos 

quimioterápicos contra o câncer (DEMEESTERE et al., 2009) e preservação da diversidade 
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genética tão necessária à conservação de animais ameaçados de extinção (DEMIRCI et al., 

2003). 

O conceito de xenotransplante ovariano remonta do final do século XIX e foi 

inicialmente aceito com reservas pela comunidade científica da época em função do 

desconhecimento das bases imunológicas necessárias para os transplantes entre espécies 

(CUPERSCHMID; CAMPOS, 2007) e de animais apropriados para tal finalidade. Com o 

advento das linhagens geneticamente modificadas e uso de animais imunodeficientes, surgiu 

uma nova possibilidade de obtenção de folículos com oócitos de tamanho apropriado para 

posterior maturação in vitro (AUBARD, 2003) fazendo com que o xenotransplante se tornasse 

um dos caminhos possíveis para a produção in vitro de embriões (PIVE). 

O xenotransplante promove ainda a possibilidade de serem cultivados, em outra 

espécie receptora, folículos ovarianos provenientes de fêmeas de alto mérito zootécnico com 

infertilidade adquirida ou após sua morte, podendo também ser empregado na conservação de 

germoplasma em espécies silvestres e raças de animais domésticos em vias de extinção, com 

ou sem morte acidental (DEMIRCI et al., 2003). Os principais resultados com esta técnica em 

animais silvestres foram apresentados em saguis (CANDY et al., 1995), elefantes 

(GUNASENA et al., 1998), marsupiais (WOLVEKAMP et al., 2001), leoa (WIEDEMANN 

et al., 2012) e cutias (PRAXEDES et al., 2018) com crescimento de folículos pré-antrais 

(FOPA). 

 

2.2.1. Xenotransplante ovariano ovino 

 

Os poucos estudos desenvolvidos com xenotransplante ovariano ovino foram 

conduzidos por equipes no Reino Unido, Noruega, Bélgica, Brasil, Irã e China. Há ainda uma 

equipe iraniana que realizou cultivo ovariano em ovo de galinha. Todos os experimentos 

relatados foram conduzidos com ovários de fêmeas pré-púberes ou púberes (Tabela 1).  

Gosden et al. (1994) observaram, ao transplantar córtices ovarianos de ovelhas sob a 

cápsula renal de camundongas SCID, desenvolvimento folicular até estádios antrais, sendo 

visualizado macroscopicamente folículos com mais de 3mm e pontos hemorrágicos. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Tahaei et al. (2015) após transplante no músculo 

do pescoço de ratas e ratos wistar com imunossupressão induzida (ciclosporina) e estimulados 

hormonalmente. Os autores concluíram que os machos podem ser tão bons/melhores 

receptores que as fêmeas para o xenotransplante ovariano ovino. No entanto, em estudo com 

transplantes realizados sob a cápsula renal de fêmeas CB17 e BALB/c Nude, com coleta dos 
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tecidos após 60 dias, foi observado que não houve desenvolvimento folicular. Relatou-se 

também a presença de microvasos e de pequenos infiltrados de células inflamatórias bem 

como de células polimorfonucleares e mononucleares, porém não havia sinais de rejeição nas 

secções avaliadas (BARROS et al., 2014). 

Já autores que realizaram o transplante em camundongas SCID e em ovo de galinha 

após criopreservação observaram que inadequações em seus protocolos de criopreservação 

foram responsáveis pela ausência de desenvolvimento dos tecidos avaliados (OSKAM; 

LUND; SANTOS, 2011; VATANPARAST et al., 2018). No entanto, quando córtices 

ovarianos ovinos criopreservados foram encapsulados, após descongelação, numa matriz de 

colágeno associada ao fator de crescimento endotelial vascular (VEGF111) e transplantados em 

camundongas SCID, evidenciou-se maior taxa de vasos sanguíneos funcionais e de folículos 

primordias e primários em comparação ao grupo controle (LABIED et al., 2013).  

Ling e colaboradores (2016) também utilizaram o xenotrasplante no subcutâneo de 

camundongos Nude como etapa de avaliação do sucesso da vitrificação de córtices ovariano 

ovinos utilizando uma fórmula padronizada de duração do equilíbrio osmótico para produção 

dos meios de criopreservação. Após 6 semanas, os autores observaram que taxa de 

sobrevivência dos tecidos variou entre 80-90% nos grupos avaliados (xeno vitrificado e 

administração de FSH, xeno vitrificado e xeno a fresco, respectivamente). No entanto, o 

número de folículos encontrados foi maior no grupo que realizou o procedimento com o 

tecido fresco, posteriormente nos tecidos vitrificados e suplementados com FSH e por fim, 

nos tecidos vitrificados, concluindo que o xenotransplante ovariano vitrificado de ovelha 

utilizando a fórmula padronizada de duração do equilíbrio osmótico foi bem sucedido. 
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Tabela 1 – Pesquisas com xenotransplante ovariano ovino. 

Autor/ano Doadora (idade) Receptor 
Sítio do 

transplante 
Tempo de cultivo Principais resultados 

Gosden et al., 

1994 

Ovelhas sem padrão racial 

definido (6-12 meses) - 

abatedouro 

Camundongas SCID 
Sob a cápsula 

renal esquerda 
Até 37 semanas 

Observou-se macroscopicamente folículos com 

mais de 3mm; 

Presença de folículos primordiais e outros pré-

antrais normais no tecido transplantado, mas em 

menor densidade quando comparado ao tecido 

controle; 

Não houve sinais de ovulação. 

Oskam; Lund; 

Santos, 2011 

Ovelhas sem padrão racial 

definido 

(fragmentos transplantados 

frescos ou após 

congelação) 

Camundongas SCID 
Sob a cápsula 

renal 
3 a 6 semanas 

O processo de criopreservação não foi 

adequado, dessa maneira houve baixa taxa de 

folículos morfologicamente normais após o 

xenotransplante (18%). 

Labied at al., 

2013 

Ovelhas (fragmentos 

encapsulados, após 

descongelação, numa 

matriz de colágeno 

associada ao VEGF111 

Camundongas SCID Ovário direito 3 dias ou 3 semanas 

Três semanas após o transplante, o número de 

folículos primários foi significativamente maior 

nos transplantes do grupo VEGF111. 

Barros et al., 

2014 

Ovelhas Santa Inês (2 com 

4 meses e 2 com 2 anos) 

Fêmeas CB17 e BALB/c 

Nude 

Sob a cápsula 

renal 
60 dias 

Não foram observados sinais de rejeição nos 

tecidos transplantados e nem presença de 

folículos ovarianos. 

Tahaei et al., 

2015 

Ovelhas sem padrão racial 

definido - abatedouro 

Ratos e ratas Wistar com 

imunossupressão 

induzida 

Músculo do 

pescoço  

11 semanas (estímulo 

hormonal foi realizado 

a partir do 14° após 

cirurgia) 

Não houve diferença nas proporções de folículos 

normais e atrésicos observados nos tecidos 

transplantados e controle; 

Os níveis de E2 foram maiores nos receptores 

machos castrados. 

Ling et al., 

2016 

Ovelhas sem padrão racial 

definido (2-6 meses) 

(fragmentos transplantados 

frescos ou após 

vitrificação) 

Camundongos BALB/c 

Nude 

Subcutâneo do 

pescoço, próximo 

à veia jugular 

6 semanas 

A taxa de sobrevivência dos tecidos variou entre 

80-90% nos grupos avaliados; 

O número de folículos encontrados foi maior no 

grupo que realizou o procedimento com o tecido 

fresco. 

Vatanparast et 

al., 2018 

Ovelhas sem padrão racial 

definido 

(fragmentos transplantados 

frescos ou após congelação 

e vitrificação) 

Ovo de galinha Ross 

fertilizado 

Membrana 

corioalantóica 
5 dias 

A qualidade folicular diminuiu após o cultivo, 

mas foi melhor nos tecidos frescos e que 

passaram por congelação do que após a 

vitrificação. 
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2.2.2. Receptores do xenotransplante – camundongos imunossuprimidos 

 

O camundongo pertence à classe Mammalia, ordem Rodentia, família Muridae, gênero 

Mus, espécie Mus musculus e tem acompanhado o homem há milênios, sendo descrito até em 

citações bíblicas (CHORILLI; MICHELIN; SALGADO, 2007). São animais de fácil 

manuseio, pequeno porte (aproximadamente 10 vezes menores do que os ratos), com 

características geneticamente bem definidas, um ciclo reprodutivo rápido, curto período 

gestacional (em torno de 21dias), além de crescimento rápido dos filhotes e baixo custo de 

manutenção (SANTOS, 2002; ANDERSEN et al., 2004). Assim, importantes linhas de 

pesquisa biológicas os adotaram como modelos experimentais e devido a todas essas 

características, o sistema imune dessa espécie foi caracterizado de maneira mais extensiva do 

que qualquer outra espécie.  

Manipulações genéticas foram realizadas por pesquisadores e roedores 

imunodeficientes foram produzidos, sendo exemplos às linhagens C57BL/6 SCID e BALB/c 

Nude (ANDRADE; PINTO; DE OLIVEIRA, 2002). 

Camundongos C57BL/6 SCID (do inglês Severe Combined Imunno Deficiency) 

possuem um gene autossômico mutante no cromossomo 16 que induz a formação de células 

precursoras do sistema linfoide defeituosas. Nesse caso, eles apresentam baixos níveis ou 

ausência de imunoglobulinas do tipo IgA, IgM ou IgG, ausência de linfócitos T e B e redução 

do tamanho dos órgãos linfoides em até 10 vezes; dessa maneira, raramente rejeitam 

transplantes. Sua mutação aconteceu a partir da linhagem CB-17 (ANDRADE; PINTO; DE 

OLIVEIRA, 2002; BOSMA et al., 1983; FULOP; PHILLIPS, 1990). Se mantidos em 

condições germfree, esses animais podem sobreviver por 1 ano ou mais, para tanto eles 

devem ser mantidos em ambientes totalmente estéreis, desde a gaiola até alimentação e água. 

Para reproduzi-los, são utilizados machos scid/scid x fêmeas scid/scid, sendo obtidas ninhadas 

com todos os animais imunodeficientes (ANDRADE; PINTO; DE OLIVEIRA, 2002). 

Os camundongos BALB/c Nude são homozigotos recessivos para o gene autossômico 

situado no cromossomo 11. Esses animais apresentam, além da falta de pelos, 

desenvolvimento anormal do timo, com deficiência em linfócitos T, assim, a rejeição de 

transplantes de outras linhagens/espécies não ocorre, no entanto, são animais mais 

susceptíveis a infecções. O acasalamento deve ser feito entre machos nu/nu e fêmeas nu/+. É 

necessário que a fêmea seja heterozigota, pois a ausência de pelos da homozigota impede o 

aquecimento dos filhotes, além disso, elas têm uma produção de leite bem menor 

(ANDRADE; PINTO; DE OLIVEIRA, 2002). 
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Esses animais são bastante utilizados como receptores do xenotransplante ovariano, 

principalmente as fêmeas (BARROS et al., 2014; GOSDEN et al., 1994; OSKAM; LUND; 

SANTOS, 2011; SENBON et al., 2004; SENBON et al., 2005). No entanto, receptores 

machos também foram utilizados com sucesso em xenotransplante ovariano felino, bovino, 

humano e ovino (BOSCH et al., 2004; HERNANDEZ-FONSECA et al., 2004; 

HERNANDEZ-FONSECA et al., 2005; KIM et al., 2005; TAHAEI et al., 2015). Esses 

autores acreditam que a presença de andrógenos influencia positivamente no desenvolvimento 

ovariano durante os transplantes. Contudo, machos castrados também podem ser uma opção 

de receptor, já que continuam produzindo hormônio folículo estimulante (FSH) e hormônio 

luteinizante (LH) e os folículos em estádios iniciais, mesmo responsivos às gonadotrofinas, 

não dependem deles (FSH e LH) para atingir estádios pré-antrais mais avançados, 

adicionalmente, a atividade desses hormônios não é espécie específica. Dessa forma, o tecido 

transplantado pode responder as gonadotrofinas produzidas por machos submetidos a 

castração (GOSDEN et al., 1994). 

Poucos foram os pesquisadores que testaram transplantar tecido ovariano de ovelha 

em receptores machos. Os que fizeram, utilizaram ratos com imunodeficiência induzida por 

medicação e encontraram valores de desenvolvimento ovariano semelhante aos obtidos em 

fêmeas receptoras e valores séricos de estradiol mais elevado, concluindo que os machos 

castrados podem ser melhores receptores que as fêmeas castradas (TAHAEI et al., 2015). 

A utilização de tecido ovariano fetal e de receptores machos pode aumentar as chances 

de melhor aproveitamento de material genético, entendimento da fisiologia ovariana e 

aperfeiçoamento da técnica de xenotransplante ovariano ovino. 
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3. HIPÓTESES 

 

a) O tecido ovariano fetal ovino apresenta desenvolvimento folicular até estádio pré-

ovulatório após o xenotransplante; 

b) O gênero do receptor não influencia no desenvolvimento folicular do tecido ovariano 

ovino após xenotransplante. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o desenvolvimento e viabilidade do tecido ovariano ovino, na fase fetal e na 

fase pré-pubere, xenotransplantado a fresco, em diferentes linhagens e sexo de camundongos 

imunossuprimidos. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Inferir sobre o desenvolvimento do tecido transplantado por citologia vaginal; 

 Avaliar histologicamente a interação entre tecidos doador e receptor; 

 Comparar a proporção e morfometria folicular entre os grupos preconizados; 

 Avaliar a exequibilidade em conservar e desenvolver oócitos ovino em duas linhagens 

de camundongos machos imunodeficientes. 
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5. Capítulo 1 – Ativação folicular em ovário de feto ovino após xenotransplante em 

camundongas C57BL/6 SCID  

 

Follicular activation in ovary of ovine fetus after xenograft in immunosuppressed mice 

 

Fernanda Araujo dos Santos
1
, Muriel Magda Lustosa Pimentel

2
, Luã Barbalho de Macedo

1
, 

Parmênedes Dias de Brito
1
, Carlos Eduardo Bezerra de Moura

1
, Marcelo Barbosa Bezerra

1
 

 
1
 Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró-RN, Brasil. 

2 
Centro Universitário Cesmac, Maceió-AL, Brasil. 

 

RESUMO – O estoque de folículos primordiais e primários existente em ovários fetais 

representa um potencial inexplorado que pode ser cultivado para fins de reprodução, 

preservação ou pesquisa. O objetivo deste estudo foi avaliar a viabilidade e desenvolvimento 

de tecido ovariano de feto ovino transplantado em camundongas C57BL/6 SCID. Para tanto, 

ovários de fetos ovinos com 100 a 140 dias de idade foram colhidos após o abate de suas 

genitoras, divididos em fragmentos de 1mm
3
 e destinados a avaliação controle e ao 

xenotransplante a fresco. Os tecidos foram transplantados sob a cápsula renal de cinco fêmeas 

receptoras. Após cinco dias do procedimento cirúrgico iniciou-se o lavado vaginal que foi 

realizado a cada doze horas durante sessenta dias. Após esse período, os transplantes foram 

colhidos para avaliações macro e microscópicas. Observou-se que em 80% das fêmeas 

receptoras o padrão citológico do lavado vaginal alternou entre diestro-proestro-diestro, não 

sendo observadas as fases de estro e metaestro durante o período experimental. Na análise 

histológica foi constatado que a neovascularização ocorreu em 80% dos tecidos recuperados. 

Observou-se também folículos pré-antrais e antrais (menores) e sem alterações morfológicas, 

no entanto, não foram obtidos folículos antrais com mais de 1mm. Corpos lúteos também não 

foram visualizados. O presente estudo verificou que o desenvolvimento de tecido ovariano 

fetal ovino foi possível após a realização do xenotransplante em receptoras imunossuprimidas 

e que, a despeito de promoverem a ativação folicular apresentam limitações no 

desenvolvimento dos mesmos quanto à produção de folículos pré-ovulatórios e ovulação. 

  

Palavras-chave: transplante, tecido ovariano fetal, ovelha, receptoras imunodeficientes, 

tecnologia de reprodução assistida. 

 

ABSTRACT – The stock of primordial and primary follicles in fetal ovaries represents an 

untapped potential that can be cultivated for purposes of reproduction, preservation or 

research. The aim of this study was to evaluate the viability and development of fetal ovarian 

tissue grafted on C57BL/6 SCID mice. For this purpose, fetal ovine ovaries with 100 to 140 

days of agewere harvested after slaughtering their mothers, divided into fragments of 1mm
3
 

and destined for control evaluation and fresh xenograft. The tissues were grafted under the 

renal capsule of five recipient females. Five days after surgery, vaginal lavage was performed 

on females every twelve hours for sixty days. After this period, the grafts were harvested for 

macro and microscopic evaluations. It was observed that in 80% of the recipient females, the 

cytological pattern of the vaginal lavage alternated between diestrus-proestrus-diestrus, with 

no manifestation of estrus and metestrus during the experimental period. Histological analysis 

showed that neovascularization occurred in 80% of the recovered tissues. Normal pre-antral 

and antral (smaller) follicles were also observed, however, antral follicles larger than 1 mm 

were not obtained. Corpus luteum was also not seen. The present study found that the 
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development of fetal ovine ovarian tissue was possible after performing the xenograft in 

immunosuppressed recipients and that, despite promoting follicular activation, they have 

limitations in their development regarding the production of pre-ovulatory follicles and 

ovulation. 

 

Keywords: graft, fetal ovarian tissue, ewe, immunodeficient recipient, assisted reproduction 

technology. 

 

 

Introdução 

 

 O último século foi marcado por um rápido e contínuo declínio de espécies de 

mamíferos selvagens e uma diminuição indiscriminada de raças nativas de animais de 

produção (IUCN, 2019). Dentre suas aplicações, as técnicas de reprodução assistida podem 

contribuir para a recuperação do germoplasma dessas espécies. Porém, para algumas, 

principalmente selvagens, não existem protocolos estabelecidos e o material biológico para 

realização de testes é escasso. Dessa maneira, o uso de modelos experimentais e o melhor 

aproveitamento do material biológico disponível são necessários. 

A espécie ovina é muito utilizada em experimentos envolvendo técnicas de reprodução 

assistida voltadas ao melhoramento genético (BEZERRA et al., 2017), e pode servir como 

modelo experimental para estudos com ruminantes selvagens, bem como em pesquisas 

relacionadas à preservação de fertilidade da mulher devido, principalmente, a semelhanças 

morfológicas de seus ovários, como o estroma fibroso mais denso e densidade folicular 

primordial relativamente alta no córtex ovariano (OKTAY; KARLIKAYA; AYDIN, 2000; 

SALLE et al., 2002; LING et al., 2016).  

A foliculogênese na ovelha inicia-se trinta e cinco dias após a fecundação, logo após a 

diferenciação sexual; e aos 135 dias de gestação, a população definitiva de folículos (nos 

diferentes estádios, sendo 91% de folículos primordiais) está formada (MCNATTY et al., 

1995). Esse número pode variar de 50.000 a 100.000 folículos, a depender da raça (LAND, 

1970), porém, 99,9% não atingirão o estádio final de desenvolvimento devido atresia 

(MARTINS et al., 2008). Esse grande número de folículos garante que mesmo havendo 

grande perda por isquemia, ainda haverá número suficiente para avaliação e recuperação após 

aplicação de técnicas de reprodução assistida (LANGBEEN et al., 2016). 

Dentre as técnicas de reprodução assistida, o xenotransplante de tecido ovariano em 

receptores imunossuprimidos pode ser realizado com gônadas obtidas por castração ou post 

mortem, contribui para a manutenção do potencial reprodutivo do animal doador, possibilita o 

desenvolvimento e maturação de oócitos em diversas espécies e tem grande potencial como 
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ferramenta para a preservação de espécies ameaçadas de extinção (DEMIRCI et al., 2003), 

porém pouco se sabe sobre o desenvolvimento ovariano fetal após o xenotransplante. 

A aplicação de técnicas que possibilitem de maneira eficaz o uso de gônadas fetais 

viáveis que se perderiam em casos de abortamentos ou natimortos, pode aumentar a chance de 

conservação de germoplasma de espécies em risco de extinção ou de indivíduos de alto valor 

zootécnico. Dessa maneira, objetivou-se avaliar o desenvolvimento e viabilidade do tecido 

ovariano de feto ovino, após xenotransplante em camundongas imunossuprimidas. 

 

Material e métodos 

 

Todos os procedimentos foram realizados em concordância com o Código Brasileiro 

de Experimentação Animal (COBEA) e sob a aprovação da Comissão Institucional de Ética 

no Uso de Animais (CEUA/UFERSA, no. 23091006934/2015-73).  

 

Seleção das doadoras e processamento dos ovários destinados ao transplante 

  

Foram colhidos cinco pares de ovários de fetos ovinos com idade gestacional variando 

de 100 a 140 dias (14-20 semanas, SIVACHELVAN; CHIBUZO, 1996), sem raça definida, 

oriundos de abatedouros locais. Os ovários dos fetos foram lavados com solução salina a 

0,9%, em seguida, transportados em tubos estéreis (50 mL) contendo solução salina a 0,9% 

com 100 μg/mL de penicilina a temperatura ambiente.  

O tecido ovariano foi dividido em pequenos fragmentos de aproximadamente 1 mm
3
 e 

separados em dois grupos: controle (para análise histológica, n = 5 fragmentos de cada 

doadora) e transplantados a fresco (n = 5 fragmentos por receptora). Os fragmentos foram 

mantidos em Meio Essencial Mínimo (MEM) até o momento do transplante, não se 

excedendo o limite de cinco horas desde a colheita até o transplante. 

 

Receptoras 

 

Foram utilizadas camundongas imunossuprimidas da linhagem C57BL/6 SCID (n = 5) 

com idade entre 20 e 24 semanas, alojadas em caixas estéreis e sob um ciclo de luz/escuridão 

de 12 horas a 22 °C e alimentadas ad libitum.  
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Xenotransplante ovariano 

 

As receptoras foram anestesiadas com 2,2,2-tribromoetanol a 2,5%, na dose de 18 

ml/kg (dosagem estabelecida a partir de experimentos prévios).  

Após a ovariectomia bilateral das receptoras, cinco fragmentos do pool de tecido 

ovariano ovino foram delicadamente inseridos sem reanastomose vascular sob a cápsula renal 

esquerda das receptoras, posteriormente verificou-se a ocorrência de quaisquer anormalidades 

e na ausência dessas, os tecidos foram devolvidos à posição anatômica e a cavidade 

abdominal fechada. Ao final do procedimento, os animais foram acondicionados em mini-

isoladores aquecidos a 37º C até a completa recuperação anestésica. 

 

Lavado vaginal 

 

Transcorridos cinco dias do procedimento cirúrgico, foi realizado lavado vaginal nas 

fêmeas transplantadas para avaliação do ciclo estral a cada 12 horas, durante 60 dias. Esse 

procedimento também foi realizado em 5 fêmeas não castradas (controle). Para tanto, os 

animais foram devidamente contidos e o lavado realizado com o auxílio de uma micropipeta 

de 20 µl preenchida com solução salina a 0,9%. Os lavados foram avaliados sob microscopia 

de luz invertida e sem coloração, em aumento de 20x. A classificação da fase do ciclo estral 

por meio de lavado vaginal foi baseada nos critérios estabelecidos previamente (BYERS et 

al., 2012; NELSON et al.,1982). 

 

Processamento histológico e avaliação do tecido ovariano 

 

Ao final dos sessenta e cinco dias, os transplantes recuperados foram imersos em 

solução de paraformaldeído à 4% tamponados com solução fosfato (pH 7,2) durante 24 horas 

e posteriormente desidratados, diafanizados e incluídos em parafina e seccionados de forma 

semi-seriada à espessura de 5 μm, sendo montado uma secção em lâmina a cada 60 μm.  

Posteriormente foram corados com hematoxilina-eosina (HE) e ácido periódico de Shiff 

(PAS).  

O tecido ovariano foi avaliado quanto à integridade do seu parênquima, qualidade e 

classificação dos folículos ovarianos em pré-antrais (categorias) e antrais, bem como 

vascularização. Os folículos foram analisados quanto ao tipo e o número de camadas de 

células da granulosa que circundam o oócito e classificados em primordial, primário, 
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secundário e antral de acordo com Tahaei et al. (2015).  A análise morfométrica foi realizada 

nos folículos ovarianos classificados em normais com auxílio do programa de computador 

Image J® 1,49v. Os diâmetros do núcleo do oócito, oócito e folículo foram mensurados, 

sendo realizadas duas medições em cada estrutura para obtenção da média (μm). Para efeito 

de cálculo estereológico, os folículos foram considerados como estruturas esféricas. As 

devidas correções e estimativas de população folicular foram calculadas com a utilização da 

fórmula de Gougeon; Chainy (1987): Nt = No x St x ts/S0 x d0, sendo: Nt = número total de 

folículos calculado para cada tipo; No = número de folículos observados no ovário; St = total 

de secções no ovário; ts = espessura da secção (µm); S0 = número total de secções 

observadas; e d0 = diâmetro médio do núcleo de cada tipo de folículo. 

A análise estereológica da vascularização foi realizada nas lâminas coradas com o 

PAS. De cada secção do xenotransplante foi capturada, de forma aleatória, uma imagem na 

objetiva de 10X, totalizando 8-12 fotomicrografias, as quais foram sobrepostas por um 

sistema teste utilizado para mensuração do volume de cada fragmento pelo princípio de 

Cavallieri, conforme descrito por Macêdo et al. (2018). O volume do fragmento do ovário 

xenotransplantado foi determinado usando a seguinte fórmula: Volume do fragmento = Σp x 

a(p) x T, onde Σp é o somatório que sobrepõem a imagem, a(p) é área associada a cada ponto 

(0,037 mm
2
) e T é a distância entre cada secção da amostra. Das mesmas secções foram 

fotografados cinco campos aleatoriamente na objetiva de 40X utilizando microscópio com 

câmera acoplada (OLYMPUS BX51) para determinação da densidade de volume e de 

superfície dos vasos sanguíneos. Para quantificação, um sistema teste foi sobreposto as 

imagens (MACÊDO et al., 2018). A densidade de volume (Vv) dos vasos nos fragmentos dos 

dois grupos foi calculada pela seguinte fórmula: Vv = (Σp(Vasos))/(Σp(total)), onde 

Σp(Vasos) é o somatório de pontos que tocam os vasos sanguíneos e Σp(total) é o total de 

pontos do sistema teste (Σptotal = 255). A densidade de superfície (Sv) foi mensurada pela 

fórmula: Sv = 2I/(Σp x I(p)), I corresponde ao número de interseções da reta nos vasos, i (p) é 

comprimento da reta e Σp é somatório dos pontos que tocam o tecido ovariano 

xenotransplantado. A superfície total de vasos (µm
2
) foi determinada multiplicando a Sv pelo 

volume do fragmento do xenotransplante. 

 

Análise dos resultados 

 

Os dados relativos ao procedimento cirúrgico, citologia vaginal e morfologia da 

cápsula renal e tecido transplantado foram expressos descritivamente. Os dados de 
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desenvolvimento do tecido transplantado foram trabalhados por meio de porcentagem. Para a 

comparação de médias entre os tratamentos dos dados de contagens (valores absolutos) dos 

folículos; dos dados de morfometria folicular e da estereologia vascular utilizou-se o teste 

Mann-Whitney. O teste foi aplicado apenas nas categorias de folículos primordiais e 

primários devido ausência de folículos das outras categorias no grupo controle. 

Todas as comparações foram realizadas em função dos grupos experimentais com 

nível de probabilidade de 5%. Os pacotes computacionais utilizados foram o BioEstat 5.0 e o 

Microsoft Office Excel 14.0 

 

Resultados 

 

 Análise macroscópica 

 

A técnica cirúrgica utilizada pra realização do xenotransplante consistiu em 

ovariectomia bilateral, exposição do rim esquerdo, inserção dos fragmentos sob a cápsula 

renal, diérese e sutura dos planos cirúrgicos. Todos os animais tiveram completa recuperação 

e cicatrização da ferida cirúrgica quatro dias após o procedimento cirúrgico e mantiveram-se 

saudáveis durante todo o experimento.  

Em todos os animais foram recuperados os tecidos transplantados. Desses, 4/5 (80%) 

apresentaram a existência de uma região parenquimatosa compatível macroscópica e 

morfologicamente com o tecido ovariano (Figura 1), confirmada após avaliação histológica. 

Macroscopicamente, não foram observados folículos antrais acima de 1 mm.  

 

Figura 1 – Fragmento de córtex ovariano de feto de ovelha colhido após a realização do 

xenotransplante em camundonga C57BL/6 SCID.  

 
A: camundonga receptora no momento da retirada do transplante. B: desenvolvimento ovariano sob a cápsula 

renal. C: folículos antrais visualizados com o auxílio de estereomicroscópio, sem coloração, aumento de 4x. 
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 Avaliação do lavado vaginal 

 

A fêmea que não apresentou desenvolvimento tecidual macroscopicamente também não 

exibiu modificações celulares no lavado vaginal durante todo o período avaliado, 

manifestando apenas características de anestro.  No restante das receptoras (n = 4, 80%) o 

padrão citológico do lavado vaginal alternou entre diestro-proestro-diestro, não sendo 

observadas as fases de estro e metaestro durante o período experimental. O diestro inicial 

perdurou por 32,2 ± 3,8 dias após o procedimento cirúrgico. Posteriormente, as fêmeas 

passaram 7,00 ± 1,73 dias em proestro e retornaram ao diestro por mais 26,33 ± 3,21 dias, até 

o momento da retirada do transplante. Na fase de diestro foram observadas altas 

concentrações de leucócitos e muco no lavado vaginal. Já no proestro houve a presença de 

células epiteliais nucleadas. 

 

Análise microscópica 

 

Não foram observados danos no parênquima renal de nenhuma das receptoras. A 

interação entre os tecidos, receptor e transplantado, ocorreu de forma efetiva, podendo ser 

visualizada macroscopicamente (Figura 1) e certificada por meio de análise histopatológica 

(Figura 2). 

 

Figura 2 – Fotomicrografia de ovário de feto de ovelha xenotransplantado sob a cápsula renal 

de camundongas C57BL/6 SCID.  

 
R – tecido renal de camundongas C57BL/6 SCID. O – tecido ovariano de feto de ovelha. Seta aponta 

para vaso sanguíneo. HE, 40x. Barra de escala: 30 µm. 
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O suprimento vascular oferecido pelo tecido renal ao córtex ovariano foi considerado 

morfologicamente semelhante àquele existente nos dos córtices ovarianos controle. Ocorreu 

neovascularização em 4/5 (80%) transplantes, a mesma taxa de fêmeas que apresentaram 

mudanças no ciclo diestro-proestro-diesto. Os vasos sanguíneos observados nos transplantes 

foram morfologicamente equivalentes aos presentes em ovário de feto de ovelha (Figura 2). 

Realizou-se uma análise quantitativa dessa vascularização (Tabela 1) e observou-se que os 

tecidos transplantados apresentaram densidade de volume e a superfície total dos vasos 

semelhantes ao tecido controle (p > 0,05), no entanto, verificou-se aumento na densidade de 

superfície dos vasos sanguíneos nos transplantes (p < 0,05).  

 

Tabela 1 – Volume do xenotransplante ovariano, densidade de volume (Vv), de superfície 

(Sv) e superfície total de vasos de ovário de feto ovino sob a cápsula renal de camundongas da 

linhagem C56BL6 SCID. 

Parâmetros Controle Xenotransplantado P 

Volume do fragmento ovariano (mm
3
) 0,37 ± 0,05 0,32 ± 0,08 0,08 

Vv (%) 10,43 ± 2,49 14,59 ± 3,78 0,09 

Sv (µm
-1

) 2,12 ± 0,42 3,34 ± 1,49 0,04 

Superfície total de vasos (µm
2
) 0,78 ± 0,23 1,07 ± 0,54 0,46 

Teste de Mann-Whitney (P < 0,05). 
 

Durante análise histológica não foi observado corpo hemorrágico, corpo lúteo ou 

corpo albicans. Os folículos pré-antrais (primordial, primário e secundário) (Figura 3.A, 3.B e 

3.C) e antrais (Figura 3.D) observados não apresentaram diferenças morfológicas com relação 

ao tecido controle. 

Os dados obtidos a partir da contagem dos folículos normais e atrésicos (Figura 4 e 

Tabela 2, respectivamente) encontrados nos córtices ovarianos controle e transplantados 

foram convertidos em proporções de folículos em função dos grupos experimentais. Dos 

folículos normais, observou-se no grupo controle 86,8% ± 4,4 de folículos primordiais e 

10,8% ± 3,5 de folículos primários, não apresentando secundários e antrais. Já no grupo 

transplante houve 65,8% ± 21,3; 9,1% ± 5,4; 1,2% ± 1,7 e 2,7% ± 2,7 de folículos primordias, 

primários, secundários e antrais, respectivamente. Houve redução (p < 0,05) da proporção de 

folículos primordiais normais após 60 dias da realização do transplante. Já as outras 

categorias apresentaram taxas semelhantes (p > 0,05). Em relação à atresia folicular, as 

maiores proporções (p < 0,05) foram observadas nos folículos primordiais e primários. 
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Figura 3 – Fotomicrografias de folículos ovarianos de feto de ovelha xenotransplantado sob a 

cápsula renal de camundongas C57BL/6 SCID 

 
A. Folículo primordial (pp), HE, 40x; B. Folículo primário (P) HE, 40x; C. Folículo secundário (S) 

HE, 20x; D. Folículo antral (A) e parênquima renal da receptora (R), HE, 10x. 

 

Figura 4 – Proporções médias (%) dos diferentes folículos ovarianos normais de feto ovino 

em amostras de córtex ovariano controle e transplantados sob a cápsula renal de camundongas 

da linhagem C56BL/6 SCID.  

 
pp: primordial; p: primário; s:secundário; a: antral. *Houve diferença entre os grupos comparados (Teste de 

Mann-Whitney, p < 0,05). 
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Tabela 2 – Proporções médias (%) dos diferentes folículos ovarianos atrésicos de feto ovino 

em amostras de córtex ovariano controle e transplantados sob a cápsula renal de camundongas 

da linhagem C56BL/6 SCID. 

Grupos experimentais Primordial Primário Secundário Antral 

Controle (n = 408 folículos) 1,7 ± 0,6
b
 0,7 ± 0,7

b
 - - 

Transplante (n = 193 folículos) 14,1 ± 8,2
a
 5,5 ± 3,7

a
 1,2 ± 1,7 0,3 ± 0,7 

a, b –
 
Letras diferentes na mesma coluna apresentam diferença, Teste de Mann-Whitney (P < 0,05). 

 

Em relação ao número de folículos encontrados no ovário de feto, observou-se 

consumo folicular acentuado (p < 0,05) dos primordiais e primários após o período de cultivo 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Número médio de folículos ovarianos de feto ovino em amostras de córtex 

ovariano controle e transplantados sob a cápsula renal de camundongas da linhagem C56BL/6 

SCID. 

Grupos experimentais 
Categoria folicular 

Primordial Primário Secundário Antral 

Controle 507,27 ± 45,43
a
 55,80 ± 19,23

a
 - - 

Transplante 158,29 ± 37,41
b
 18,83 ± 12,83

b
 2,68 ± 3,94 3,20 ± 3,46 

a, b –
 
Letras diferentes na mesma coluna de cada categoria folicular apresentam diferença, Teste de Mann-

Whitney (P < 0,05). 

 

Os resultados da análise morfométrica dos folículos (Tabela 4) revelaram que houve 

progressão de todos os diâmetros aferidos em conformidade com o estádio de 

desenvolvimento folicular. Os diâmetros folicular, oocitário e nuclear oocitário dos folículos 

primordiais e primários encontrados no tecido transplantado foram maiores (p < 0,05) do que 

os observados no tecido controle.  
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Tabela 4 – Médias dos diâmetros (µm) nuclear oocitário, oocitário e folicular das diferentes 

categorias de folículos ovarianos de ovário de feto ovino em amostras de córtex ovariano 

controle e transplantados sob a cápsula renal de camundongas da linhagem C56BL/6 SCID. 

Categoria 

folicular 
Grupos experimentais 

Diâmetro (µm) 

Núcleo do oócito Oócito Folículo 

Primordial 

Controle  

(n = 10 folículos) 
9,77 ± 1,50

b
 15,81 ± 1,90

b
 21,36 ± 2,96

b
 

Transplante  

(n = 10 folículos) 
14,29 ± 2,22

a
 22,95 ± 4,51

a
 33,62 ± 4,71

a
 

Primário 

Controle  

(n = 10 folículos) 
11,04 ± 1,80

b
 22,97 ± 2,98

b
 31,73 ± 3,23

b
 

Transplante  

(n = 10 folículos) 
18,24 ± 4,33

a
 41,55 ± 6,34

a
 59,78 ± 7,09

a
 

Secundário 

Controle - - - 

Transplante  

(n = 3 folículos) 
18,71 ± 1,06 48,79 ± 9,69 94,86 ± 22,66 

Antral 

Controle - - - 

Transplante  

(n = 5 folículos) 
31,30 ± 4,97 115,26 ± 18,81 396,10 ± 117,67 

a, b –
 
Letras diferentes na mesma coluna de cada categoria folicular apresentam diferença, Teste de Mann-

Whitney (P < 0,05). 

 

Discussão 

 

A redução na proporção de folículos primordiais e o surgimento de folículos antrais e 

secundários nos transplantes indica que houve ativação folicular e o evento denominado 

follicular right shift (SANTOS, 2016) após os 60 dias do xenotransplante, mostrando que é 

possível o desenvolvimento de folículos ovarianos de fetos ovinos após xenotransplante sob a 

cápsula renal de camundongas imunossuprimidas. Essa técnica pode permitir melhor 

entendimento da fisiologia ovariana fetal e o aproveitamento do potencial genético de 

diversas espécies, contribuindo para a manutenção da variabilidade genética (KIM et al., 

2005). 

Adicionalmente, pode-se observar que os folículos dos córtices ovarianos 

transplantados apresentaram desenvolvimento morfológico normal, não havendo alterações 

em sua estrutura (TAHAEI et al., 2015) e nem em seus diâmetros, que mesmo se 

apresentando maiores nos transplantes estão dentro do padrão normal para folículos ovinos 

(CHAVES et al.,2019). 

Vasos sanguíneos funcionais foram observados nos transplantes e quantitativamente, 

foram semelhantes aos dos córtices ovarianos controle, evidenciando uma neovascularização 

eficiente. No entanto, a vasodilatação (aumento de densidade de superfície dos vasos 
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sanguíneos – tabela 1) observada nos transplantes provavelmente ocorreu para suprir a maior 

necessidade de oxigênio, nutrientes e hormônios que os folículos antrais demandam 

(ACOSTA et al., 2003; ECHTERNKAMP et al., 2004; MIURA et al., 2014; SIDDIQUI; 

ALMAMUN; GINTHER, 2009). Como não foi realizada anastomose vascular no momento 

do transplante, a neovascularização provavelmente ocorreu devido à expressão de fatores 

angiogênicos, como fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), angiotensina II (AGN 

II) e fator de crescimento de fibroblastos 2 (GFG-2), induzida pela hipóxia pós-transplante 

(BRUNO et al., 2009). 

Considerando o número médio total de folículos ovarianos encontrados, observa-se 

que houve consumo folicular acentuado no transplante em relação ao tecido controle. Esse 

consumo provavelmente ocorreu no período de isquemia pós-transplante (LABIED et al., 

2013), o que justifica o aumento nas proporções de folículos primordiais e primários 

atrésicos; e também devido ao período prolongado pelo qual os tecidos permaneceram nas 

receptoras. O período utilizado nesse experimento considerou os utilizados em outros estudos 

com xenotransplante ovariano a partir de ovelhas púberes (GOSDEN et al., 1994; OSKAM; 

LUND; SANTOS, 2011; BARROS et al., 2014; TAHAEI et al., 2015), porém indicamos que, 

sempre que possível, os tecidos sejam avaliados por ultrassonografia ao se observar sinais de 

proestro no lavado vaginal, assim a recuperação do tecido poderá ser realizada no momento 

mais oportuno.  

A ausência de corpo hemorrágico, corpo lúteo, corpo albicans e de folículos antrais 

com mais de 6mm de diâmetro associada à inexistência de células queratinizadas no lavado 

vaginal das fêmeas receptoras indicam que não houve ovulação nos tecidos transplantados 

(BARTLEWSKI; BABY; GIFFIN, 2011; BYERS et al., 2012), independente das receptoras 

estarem em fase adulta e apresentando ciclo estral normal antes de receberem os tecidos e os 

mesmos terem permanecido tempo suficiente para que ocorresse no mínimo três ciclos estrais 

(considerando que o ovário transplantado apresentaria funcionalidade semelhante ao da 

doadora (GOSDEN et al., 1994). 

Em estudos que realizaram xenotransplante de córtices ovarianos de feto humano em 

camundongos imunossuprimidos observou-se desenvolvimento folicular até estádios antrais, 

no entanto, vestígios de ovulação não foram citados (ABIR et al., 2000; ABIR et al., 2003; 

ABIR et al., 2009; LAN et al., 2010). Nos experimentos realizados com ovário fetal bovino, 

os autores avaliaram, dentre outras coisas, o desenvolvimento folicular após o cultivo e não 

relataram a presença de folículos antrais em seus resultados (AERTS et al., 2010; 

LANGBEEN et al., 2016).  No entanto, em experimentos com alotransplante ovariano fetal de 
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camundongas, observou-se desenvolvimento folicular completo e presença de corpo lúteo nos 

tecidos recuperados das receptoras que passaram por ovariectomia bilateral antes ou durante o 

período de cultivo (COX; SHAW; JENKIN, 1996, 2000), também foi relatado ciclo estral 

regular nas receptoras e nascimento de filhotes normais (COX; SHAW; JENKIN, 1996). 

O hormônio antimülleriano (AMH) é produzido pelas células da granulosa, 

principalmente as que estão em contato mais íntimo com o oócito, e está associado a 

modificações no crescimento de folículos pré-antrais e antrais, já que diminui a capacidade 

dos mesmos de responder ao hormônio folículo estimulante (FSH) (DURLINGER; VISSER; 

THEMMEN, 2002; CAMPBELL; CLINTON; WEBB, 2012). Ovários fetais humanos e 

bovinos expressam o AMH a partir do segundo trimestre e no terço final da gestação 

(ROCHA et al., 2013; YANG; CUSHMAN; FORTUNE, 2017), respectivamente, no entanto, 

em camundongos essa expressão só ocorrerá após o nascimento (DURLINGER; VISSER; 

THEMMEN, 2002). Em ovinos, a expressão do AMH tende a ocorrer em fetos com mais de 

140 dias (BEZARD et al., 1987). Os ovários utilizados nesse experimento foram de fetos 

entre 100 e 140 dias, porém, devido não haver nenhuma indicação de ovulação, mesmo após 

desenvolvimento do tecido com presença de folículos antrais, acredita-se que os mesmos 

estavam sob influência do AMH. Acredita-se então, que com a administração de um soro anti-

AMH ou a utilização de ovários de fetos mais precoces, será possível a obtenção de folículos 

antrais maiores que possam ser utilizados posteriormente em outras biotécnicas reprodutivas. 

 

Conclusão 

 

O presente estudo verificou que o desenvolvimento de tecido ovariano fetal ovino foi 

possível após a realização do xenotransplante em receptoras imunossuprimidas e que, a 

despeito de promoverem a ativação folicular apresentam limitações no desenvolvimento dos 

mesmos quanto à produção de folículos pré-ovulatórios e ovulação.   
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6. Capítulo 2 – Recuperação oocitária e depleção massiva de folículos ovarianos ovinos 

xenotransplantados em camundongos machos imunossuprimidos 
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RESUMO – A utilização de receptores masculinos imunodeficientes no xenotransplante 

ovariano fornece mais uma oportunidade de aproveitamento de material genético que poderia 

ser perdido. O objetivo deste estudo foi avaliar o desenvolvimento de tecido ovariano ovino 

transplantado em duas linhagens de camundongos imunossuprimidos (C57BL/6 SCID e 

BALB/c Nude). Córtices ovarianos (1 mm
3
) de ovelhas jovens foram xenotransplantados a 

fresco em cinco receptores machos de cada linhagem. Após 65 dias do xenotransplante, os 

animais foram eutanasiados e os transplantes avaliados quanto às características 

macroscópicas, microscópicas e o desenvolvimento oocitário in vitro. Foi observado nos 

tecidos recuperados dos animais da linhagem C57BL/6 SCID grande consumo folicular. Dos 

folículos morfologicamente normais restantes, a maioria era primordial. Adicionalmente, 

áreas com tecido cicatricial semelhante ao corpo albicans também foram encontradas. Nos 

transplantes recuperados dos animais da linhagem BALB/c Nude foi observado consumo 

folicular moderado, apresentando baixa taxa de folículos primordiais e primários normais e 

alta proporção de primordiais atrésicos. Adicionalmente, recuperou-se um oócito, o qual foi 

submetido a maturação, fecundação e cultivo in vitro, sem contudo apresentar 

desenvolvimento embrionário. Pode-se observar que o período adotado foi longo demais para 

realização do cultivo. Novos estudos, comparando diferentes períodos de cultivo devem ser 

realizados para reduzir a depleção folicular, obter maior número de oócitos pós-transplantes e 

aumentar a chance de obtenção de embriões. 

 

Palavras-chave: xenotransplante, ovário, ovino, machos imunodeficientes. 

 

 

ABSTRACT – The use of male immunodeficient receptors in ovarian xenotransplantation 

provides more opportunity to use genetic material that could be lost. The aim of this study 

was to evaluate the development of ovarian ovarian tissue grafted into two strains of 

immunosuppressed mice (C57BL/6 SCID and BALB/c Nude). Ovarian cortices (1 mm3) of 

young ewes were freshly grafted into five male recipients of each strain. After 65 days of 

xenograft, the animals were euthanized and the grafts were evaluated for macroscopic, 

microscopic characteristics and oocyte development in vitro. It was observed in the tissues 

recovered from animals of the C57BL / 6 SCID strain a high follicular consumption. Of the 

remaining morphologically normal follicles, most were primordial. Additionally, areas with 

scar tissue similar to the corpus albicans were also found. In grafts recovered from animals of 

the BALB/c Nude strain, moderate follicular consumption was observed, with a low rate of 

normal primordial and primary follicles and a high proportion of primordial atretic follicles. 

Additionally, an oocyte was recovered, which was subjected to maturation, fertilization and in 

vitro culture, without however showing embryonic development. It can be seen that the period 



55 

adopted was too long to carry out the cultivation. New studies comparing different periods of 

culture should be carried out to reduce follicular depletion, obtain a greater number of post-

transplant oocytes and increase the chance of obtaining embryos. 

 

Keywords: xenograft, ovary, sheep, immunodeficient males.  

 

Introdução 

 

A técnica de transplante de tecido ovariano tem sido reconhecida por uma série de 

aplicações como, por exemplo, tratamento para infertilidades (TAHAEI et al., 2015), como 

modelo para estudo de desenvolvimento folicular (HOSSEINI et al., 2014) e, quando 

realizada em receptores imunodeficientes, também permite a conservação temporária do 

germoplasma animal, podendo ser aplicada principalmente naquelas espécies ou raças que 

estão em risco de extinção ou possuem alto valor zootécnico (DEMIRCI et al., 2003). 

Dentre os receptores imunodeficientes mais usuais estão os ratos e camundongos 

NUDE (não apresentam linfócitos T) e SCID (síndrome da imunodeficiência severamente 

combinada, deficiência de linfócitos T e B) sendo bastante utilizados para realização de 

xenotransplantes de órgãos ou parte deles (ANDRADE; PINTO; DE OLIVEIRA, 2002). Os 

xenotransplantes ovarianos utilizam, na maioria dos casos, fêmeas como receptoras, mesmo 

quando se acredita que os machos podem ser melhores receptores devido à presença de 

andrógenos (naqueles animais não orquiectomizados) (BOSCH et al., 2004; HERNANDEZ-

FONSECA et al., 2004; KIM et al., 2005; WEISSMAN et al., 1999).     

Folículos em estádios iniciais, mesmo responsivos às gonadotrofinas, não dependem 

do hormônio folículo estimulante (FSH) e hormônio luteinizante (LH) para atingir estádios 

pré-antrais mais avançados, e como a atividade desses hormônios não é espécie específica, o 

tecido transplantado pode responder as gonadotrofinas produzidas pelo receptor do 

transplante ovariano (GOSDEN et al., 1994), dessa maneira, existe a possibilidade de 

utilização do receptor macho, mesmo após orquiectomia. 

Poucos foram os pesquisadores que testaram transplantar tecido ovariano de ovelha 

em receptores machos. Os que fizeram, utilizaram ratos com imunodeficiência induzida por 

medicação e encontraram valores de desenvolvimento ovariano semelhante aos obtidos em 

fêmeas receptoras e valores séricos de estradiol mais elevado, concluindo que os machos 

castrados podem ser melhores receptores que as fêmeas castradas (TAHAEI et al., 2015).   

Considerando que a utilização de machos imunodeficientes como receptores pode 

aumentar as chances de aproveitamento de tecido ovariano; que o xenotransplante de tecido 
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ovariano ovino pode servir como referência para a própria espécie, para ruminantes selvagens 

e até mesmo para mulheres (OKTAY; KARLIKAYA; AYDIN, 2000; SALLE et al., 2002; 

LING et al., 2016), o presente estudo objetivou o desenvolvimento de tecido ovariano de 

ovelhas em dois modelos de camundongos machos imunodeficientes e orquiectomizados. 

 

Material e métodos 

 

Todos os procedimentos foram realizados em concordância com o Código Brasileiro 

de Experimentação Animal (COBEA, 1988) e sob a aprovação da Comissão Institucional de 

Ética no Uso de Animais (CEUA/UFERSA, no. 23091006934/2015-73).  

 

Doadoras e processamento do tecido ovariano 

 

Um total de quatro ovários foi recuperado de fêmeas ovinas mestiças com idade de 4–

8 meses provenientes de abatedouro local. Imediatamente após a colheita, foram lavados e 

transportados ao laboratório em solução salina (NaCl 0,9%) contendo 100 μg/mL de 

penicilina a 28°C dentro de 1 hora. No laboratório, os córtices ovarianos foram fragmentados 

em 1 mm
3
, sendo retirados corpos lúteos e folículos antrais visíveis, e distribuídos 

aleatoriamente nos grupos controle (para análise histológica) e xenotransplantados. Todos os 

procedimentos realizados desde a colheita dos ovários até o transplante nos camundongos 

receptores não excedeu 5 horas.  

 

Camundongos receptores  

 

Foram utilizados dez camundongos imunodeficientes das linhagens C57BL/6 SCID (n 

= 5 animais) e BALB/c Nude (n = 5 animais) com 20 semanas de idade mantidos em 

condições estéreis, sob ciclo de luz/escuridão de 12 h a 22°C e alimentados ad libitum.  

 

Xenotransplante 

  

Os receptores foram anestesiados com 2,2,2-tribromoetanol a 2,5%, na dose de 18 

mL/kg (grupo SCID) e 20 mL/kg (grupo NUDE), administrado intraperitonealmente 

(dosagem estabelecida a partir de experimentos prévios) e submetidos a orquiectomia 

bilateral. Após 15 dias, os animais foram anestesiados como descrito acima e cinco 
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fragmentos de córtex ovariano das ovelhas doadoras foram inseridos sem reanastomose 

vascular sob a cápsula renal esquerda dos receptores (5 fragmentos por receptor).  

Após a inserção dos fragmentos foi verificada a hemostasia e na ausência de 

sangramentos visíveis ou alterações macroscópicas nos órgãos, os tecidos foram devolvidos à 

posição anatômica e a cavidade abdominal fechada. Por fim, os animais foram 

acondicionados sob condições estéreis em mini-isoladores aquecidos a 37ºC até a completa 

recuperação anestésica. 

 

Cultivo in vitro oocitário  

 

Ao final de sessenta e cinco dias, no momento da recuperação dos transplantes, 

realizou-se a aspiração dos folículos antrais, sendo recuperado um oócito. O mesmo foi 

lavado em meio Tyrode-albumina-lactato-piruvato tamponado com HEPES (TALP-HEPES) e 

suplementado com 3 mg/mL de albumina sérica bovina (BSA) e 40 µg/mL de sulfato de 

gentamicina. Em seguida, o mesmo foi submetido à maturação in vitro (MIV) em meio 

TCM199 suplementado com 20 µg/mL de FSH/LH, 100 µM de cisteamina, e 40 µg/mL de 

sulfato de gentamicina por 24 h a 38,5°C, com umidade saturada e atmosfera de 5% de CO2 

em ar (FORCADA et al., 2011).  

Após esse período, o oócito foi avaliado quanto à expansão das células do cumulus e 

submetido à FIV usando 2,0 x 10
6
 espermatozoides/mL criopreservados, selecionados por 

gradiente de Percoll e capacitados em meio FERT por 18 h (BALDASSARE et al., 1996) nas 

mesmas condições de cultivo descritas para a MIV. Finalmente, após a FIV, o possível 

embrião foi incubado em fluido de oviduto sintético (SOF) suplementado 1,0 mg/mL de BSA 

e 10% de soro fetal bovino (SFB). Foram realizadas avaliações 48 h e 72 h após início da CIV 

para observar clivagem e no dia 7 para verificar o blastocisto (MAX et al., 2012).   

   

Processamento histológico e avaliações macroscópicas e microscópicas 

 

Após a recuperação dos transplantes e aspiração de eventuais folículos antrais 

superiores a 1 mm, os tecidos transplantados foram avaliados quanto a sua aparência 

macroscópica e fixados em solução de paraformaldeído a 4% em tampão fosfato-salino (PBS) 

por 24 h. Em seguida, os tecidos foram desidratados, diafanizados, incluídos em parafina e 

seccionados de forma semi-seriada a 5 μm, sendo montada uma secção em lâmina a cada 60 
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μm. Posteriormente, os fragmentos foram corados com hematoxilina-eosina (HE) e ácido 

periódico de Shiff (PAS). 

 O tecido ovariano foi avaliado quanto à integridade do seu parênquima, qualidade e 

classificação dos folículos ovarianos em pré-antrais (categorias) e antrais, bem como 

vascularização. Os folículos foram analisados quanto ao tipo e o número de camadas de 

células da granulosa que circundam o oócito e classificados em primordial, primário, 

secundário e antral de acordo com Tahaei et al. (2015).  A análise morfométrica foi realizada 

nos folículos ovarianos classificados em normais com auxílio do programa de computador 

Image J® 1,49v. Os diâmetros do núcleo do oócito, oócito e folículo foram mensurados, 

sendo realizadas duas medições em cada estrutura para obtenção da média (μm). Para efeito 

de cálculo estereológico, os folículos foram considerados como estruturas esféricas. As 

devidas correções e estimativas de população folicular foram calculadas com a utilização da 

fórmula de Gougeon; Chainy (1987): Nt = No x St x ts/S0 x d0, sendo: Nt = número total de 

folículos calculado para cada tipo; No = número de folículos observados no ovário; St = total 

de secções no ovário; ts = espessura da secção (µm); S0 = número total de secções 

observadas; e d0 = diâmetro médio do núcleo de cada tipo de folículo. 

A análise estereológica da vascularização foi realizada nas lâminas coradas com o 

PAS. De cada secção do xenotransplante foi capturada, de forma aleatória, uma imagem na 

objetiva de 10X, totalizando 8-12 fotomicrografias, as quais foram sobrepostas por um 

sistema teste utilizado para mensuração do volume de cada fragmento pelo princípio de 

Cavallieri, conforme descrito por Macêdo et al. (2018). O volume do fragmento do ovário 

xenotransplantado foi determinado usando a seguinte fórmula: Volume do fragmento = Σp x 

a(p) x T, onde Σp é o somatório que sobrepõem a imagem, a(p) é área associada a cada ponto 

(0,037 mm
2
) e T é a distância entre cada secção da amostra. Das mesmas secções foram 

fotografados cinco campos aleatoriamente na objetiva de 40X utilizando microscópio com 

câmera acoplada (OLYMPUS BX51) para determinação da densidade de volume e de área de 

vasos sanguíneos. Para quantificação, um sistema teste foi sobreposto as imagens (MACÊDO 

et al., 2018). A densidade de volume (Vv) dos vasos nos fragmentos dos dois grupos foi 

calculada pela seguinte fórmula: Vv = (Σp(Vasos))/(Σp(total)), onde Σp(Vasos) é o somatório 

de pontos que tocam os vasos sanguíneos e Σp(total) é o total de pontos do sistema teste 

(Σptotal = 255). A densidade de superfície (Sv) foi mensurada pela fórmula: Sv = 2I/(Σp x 

I(p)), I corresponde ao número de interseções da reta nos vasos, i (p) é comprimento da reta e 

Σp é somatório dos pontos que tocam o tecido ovariano xenotransplantado. A superfície total 



59 

de vasos (µm
2
) foi determinada multiplicando a Sv pelo volume do fragmento do 

xenotransplante. 

 

Análise estatística  

 

Os dados relativos ao procedimento cirúrgico, morfologia da cápsula renal e tecido 

transplantado; e cultivo oócitário foram expressos descritivamente. Os dados de 

desenvolvimento do tecido transplantado foram trabalhados por meio de porcentagem. Para a 

comparação do número estimado de folículos entre os grupos; das médias entre os tratamentos 

dos dados de contagens (valores absolutos) dos folículos; dos dados de morfometria folicular 

e da estereologia vascular utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis, seguido de teste post hoc 

Dunn. Nos folículos normais, o teste foi aplicado apenas nas categorias de folículos 

primordiais e primários, e nos folículos atrésicos não se aplicou na categoria de folículos 

antrais, devido ausência de folículos das outras categorias nos outros grupos experimentais. 

Todas as comparações foram realizadas em função dos grupos experimentais com 

nível de probabilidade de 5%. Os pacotes computacionais utilizados foram, o BioEstat 5.0 e o 

Microsoft Office Excel 14.0. 

 

Resultados 

 

Sobrevivência do transplante e crescimento folicular – avaliação macroscópica 

 

A técnica cirúrgica utilizada pra realização do xenotransplante foi realizada em duas 

etapas: inicialmente realizou-se a orquiectomia bilateral e posteriormente, a laparotomia com 

exposição do rim esquerdo, inserção dos fragmentos sob a cápsula renal, diérese e sutura dos 

planos cirúrgicos. Todos os animais tiveram completa recuperação e cicatrização da ferida 

cirúrgica quatro dias após o procedimento cirúrgico e mantiveram-se saudáveis durante todo o 

experimento.  

Em todos os animais foram recuperados os tecidos transplantados. Desses, 4/5 (80%) 

da linhagem BALB/c Nude e 3/5 (60%) da linhagem C57BL/6 SCID apresentaram a 

existência de uma região parenquimatosa compatível macroscópica e morfologicamente com 

o tecido ovariano (Figura 1B), confirmada após avaliação histológica. Macroscopicamente, 

foram observados folículos antrais (n = 4) acima de 1 mm nos tecidos obtidos dos BALB/c 
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Nude (Figura 1A) dos quais foi recuperado um oócito grau 1 (Figura 1C) que foi 

encaminhado para a produção in vitro de embrião (PIVE). 

 

Figura 1 – Fragmento de córtex ovariano de ovelha colhido após a realização do 

xenotransplante em camundongos BALB/c Nude.  

 
A: Desenvolvimento do tecido ovariano após 65 dias de transplante. B: Folículos antrais visibilizados 

macroscopicamente. C: oócito de ovelha coletado em receptor BALB/c Nude, sem coloração, aumento 

de 40x, barra de escala: 100 µm. 

  

 Cultivo in vitro oocitário 

 

O oócito grau 1 aspirado (Figura 2A) e encaminhado para a MIV por 24h apresentou 

expansão das células do cumulus (Figura 2B). Após as 18h da FIV o mesmo apresentava-se 

morfologicamente normal (Figura 2C), porém nenhuma clivagem foi observada após 72 h de 

cultivo in vitro (CIV) (Figura 2D) e assim permaneceu até o dia 7 após a CIV. 

 

Sobrevivência do transplante e crescimento folicular – avaliação microscópica 

 

Após o xenotransplante, observou-se nos ovários recuperados dos animais da 

linhagem C57BL/6 SCID grande consumo folicular (p < 0,05, Tabela 1 e Figura 3C). Dos 

folículos morfologicamente normais restantes, a maioria era primordial (p < 0,05, Tabela 2 e 

Figura 3A). Adicionalmente, áreas com tecido cicatricial semelhante ao corpo albicans 

também foram encontradas (Figura 3B). 
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Figura 2 – Cultivo in vitro de um oócito recuperado após xenotransplante de tecido ovariano 

ovino em receptores machos imunodeficientes da linhagem BALB/c Nude. 

 
A: oócito recuperado após 65 dias de xenotransplante ovariano ovino em camundongo 

imunodeficiente macho; B: oócito apresentando expansão do cumulus após a MIV; C: oócito após 18 

h de FIV com espermatozoides ligados a zona pelúcida e separação das células do cumulus; D: oócito 

não fecundado, após 48 h de cultivo in vitro. Sem coloração, barra de escala: 100 µm. 

 

Tabela 1 – Número de folículos ovarianos ovino em amostras de córtex ovariano controle e 

transplantados sob a cápsula renal de camundongos da linhagem C56BL/6 SCID e BALB/c 

NUDE. 

Grupos experimentais 
Categoria folicular 

Primordial Primário Secundário Antral 

Controle 402
a
 161

a
 23 5 

SCID 71
b
 8

b
 - - 

NUDE 207
b
 14

b
 - - 

a, b –
 
Letras diferentes na mesma coluna de cada categoria folicular apresentam diferença, Teste de Kruskal-

Wallis (P < 0,05). 
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Tabela 2 – Proporções médias (%) de folículos ovarianos normais observados no tecido 

controle e após o xenotransplante de ovário de ovino sob a cápsula renal de camundongos da 

linhagem C56BL/6 SCID e BALB/c NUDE. 

Grupos experimentais Primordial Primário Secundário Antral 

Controle 61,9 ± 3,7
a
  25,8 ± 4,7

a
 5,0 ± 6,8 1,8 ± 2,5 

SCID 51,3 ± 42,3
ab

 4,7 ± 5,0
b
 - - 

NUDE 11,5 ± 23,0
b
  1,0 ± 2,0

b
 - - 

a, b –
 
Letras diferentes na mesma coluna de cada categoria folicular apresentam diferença, Teste de Kruskal-

Wallis (P < 0,05). 

 

Nos transplantes recuperados dos animais da linhagem BALB/c Nude foi observado 

consumo folicular moderado (p < 0,05, Tabela 1), apresentando baixa taxa de folículos 

primordiais e primários normais (p < 0,05, Tabela 2 e Figura 4A, 4B) e alta proporção de 

primordiais atrésicos (p < 0,05, Tabela 3 e Figura 4C). Folículos antrais sem oócitos (Figura 

4D) também foram encontrados e correspondiam àqueles que foram aspirados no momento da 

coleta do transplante. 

 

Tabela 3 – Proporções médias (%) de folículos ovarianos atrésicos observados no tecido 

controle e após o xenotransplante de ovário de ovino sob a cápsula renal de camundongos da 

linhagem C56BL/6 SCID e BALB/c NUDE. 

Grupos experimentais Primordial Primário Secundário Antral 

Controle 1,7 ± 2,5
b
 2,8 ± 2,5

a
 1,0 ± 2,2

a
 - 

SCID 35,3 ± 30,7
b
 6,0 ± 5,3

a
 2,7 ± 4,6

a
 - 

NUDE 65,1 ± 18,5
a
 11,9 ± 9,2

a
 8,9 ± 7,7

a
 1,6 ± 3,2 

a, b –
 
Letras diferentes na mesma coluna de cada categoria folicular apresentam diferença, Teste de Kruskal-

Wallis (P < 0,05). 

  

Em relação aos diâmetros foliculares (Tabela 4), todos os folículos morfologicamente 

normais e que apresentavam núcleo do oócito visível foram mensurados. Como nos grupos 

transplantados não havia folículos secundários e antrais, e no grupo SCID só foi mensurado 

um primário, a comparação entre os 3 grupos foi realizada apenas na categoria de folículos 

primordiais e observou-se que tanto o núcleo oocitário bem como o oócito e os folículos 

apresentaram tamanhos semelhantes (p > 0,05). 
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Figura 3 – Fotomicrografia de ovário de ovelha xenotransplantado sob a cápsula renal de 

camundongos C57BL/6 SCID. 

 
A. Folículo primordial (pp), HE, 40x; B. Tecido cicatricial característico de corpo albicans (ca), HE, 

20x; C. Tecido ovariano com ausência de folículos e presença de áreas de cicatrização (seta), tecido 

renal (R), HE, 10x;  
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Figura 4 – Fotomicrografia de ovário de ovelha xenotransplantado sob a cápsula renal de 

camundongos BALB/c Nude. 

 
A. Folículo primordial (pp), HE, 40x; B. Folículo primário (P), HE, 40x; C. Folículos atrésicos (a), 

HE, 40x; D. Folículo antral aspirado (A), HE, 10x.  

 

Não foram observados danos no parênquima renal de nenhum dos receptores. A 

interação entre os tecidos, receptor e transplantado, ocorreu de forma efetiva, podendo ser 

visualizada macroscopicamente (Figura 1) e certificada por meio de análise histopatológica 

(Figuras 3 e 4).  

Ocorreu neovascularização em 4/5 (80%) transplantes recuperados da linhagem 

BALB/c Nude e 3/5 (60%) da linhagem C57BL/6 SCID. Os vasos sanguíneos observados 

foram morfologicamente (Figura 5) e quantitativamente (p > 0,05, Tabela 5) equivalentes aos 

presentes em nos córtices ovarianos do grupo controle.  
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Tabela 4 – Médias dos diâmetros (µm) nuclear oocitário, oocitário e folicular das diferentes 

categorias de folículos ovarianos ovino transplantado sob a cápsula renal de camundongos da 

linhagem C56BL/6 SCID e BALB/c NUDE. 

Categoria 

folicular 

Grupos 

experimentais 

Diâmetro (µm) 

Núcleo do oócito Oócito Folículo 

Primordial* 

Controle 

(n = 10 folículos) 
11,67 ± 2,09 20,73 ± 3,44 28,46 ± 3,91 

SCID 

(n = 4 folículos) 
9,84 ± 1,59 19,27 ± 5,25 27,83 ± 9,00 

NUDE 

(n = 10 folículos) 
11,14 ± 1,62 19,67 ± 1,63 27,00 ± 3,48 

Primário** 

Controle 

(n = 10 folículos) 
12,14 ± 0,59 28,76 ± 1,32 39,23 ± 1,42 

SCID 

(n = 1 folículo) 
18,39 ± 0,00 49,22 ± 0,00 72,02 ± 0,00 

NUDE 

(n = 2 folículos) 
14,45 ± 3,87 32,00 ± 0,23 44,57 ± 6,93 

Secundário** 

Controle 

(n = 5 folículos) 
15,55 ± 0,64 39,35 ± 0,93 58,06 ± 2,66 

SCID - - - 

NUDE - - - 

Antral** 

Controle 

(n = 2 folículos) 
27,50 ± 1,67 104,06 ± 2,87 348,01 ± 16,68 

SCID - - - 

NUDE - - - 
* – Não houve diferença nos diâmetros em relação aos grupos comparados, Teste de Kruskal-Wallis (P < 0,05). 

** – Não aplicou-se teste estatístico. 

 

Figura 5 – Fotomicrografia de ovário de ovelha xenotransplantado sob a cápsula renal de 

camundongos imunodeficientes. 

 
A. Vaso sanguíneo observado no tecido ovariano de ovelha transplantado em camundongo C57BL/6 

SCID, HE, 40x; B. Vaso sanguíneo observado no tecido ovariano de ovelha transplantado em 

camundongo BALB/c Nude, HE, 40x. 
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Tabela 5 – Volume do xenotransplante ovariano, densidade de volume (Vv), de superfície 

(Sv) e superfície total de vasos de ovário de ovino sob a cápsula renal de camundongos da 

linhagem C56BL/6 SCID e BALB/c NUDE. 

Parâmetros Controle SCID NUDE 

Volume do fragmento ovariano (mm
3
) 0,35 ± 0,03 0,21 ± 0,04 0,28 ± 0,14 

Vv (%) 9,73 ± 2,06 5,23 ± 1,97 7,16 ± 2,40 

Sv (µm
-1

) 1,84 ± 0,46 3,44 ± 1,04 1,93 ± 0,59 

Superfície total de vasos (µm
2
) 0,66 ± 0,21 0,75 ± 0,38 0,61 ± 0,44 

Não houve diferença entre os grupos comparados, Teste de Kruskal-Wallis (P < 0,05). 

 

Discussão 

 

Nesse estudo foi avaliada a sobrevivência e o desenvolvimento de folículos ovarianos 

ovinos após xenotransplante em camundongos machos imunodeficientes. Essa técnica tem 

potencial de preservação de espécies ameaçadas de extinção e pode ser uma ferramenta útil no 

entendimento da fisiologia ovariana e desenvolvimento folicular (KIM et al., 2005), Ademais, 

a utilização de receptores masculinos imunodeficientes fornece mais uma oportunidade de 

aproveitamento do material genético que poderia ser pedido. 

Considerando o baixo número de oócitos recuperados dos tecidos transplantados e 

cientes de que cultivo in vitro individual tem baixas taxas de sucesso (LONERGAN; FAIR, 

2016), optou-se por seguir com o protocolo de PIVE. Não se procedeu com o desnudamento 

do oócito, pois se sabe que as células do cumulus tem papel crítico no desenvolvimento 

oócitário in vitro (LONERGAN; FAIR, 2016), principalmente se tratando de cultivo 

individual. Dessa maneira, a maturação do oócito recuperado foi avaliada apenas pela 

expansão das células do cumulus, já que a visualização do primeiro corpúsculo polar seria 

dificultada. Observou-se expansão das células do cumulus após a MIV, no entanto, o oócito 

recuperado não foi capaz de se desenvolver em embrião após a FIV. Acredita-se que a falha 

na obtenção do embrião nesse estudo pode ser devida a inadequação do nosso protocolo de 

PIVE para oócitos obtidos de xenotransplante, associada à realização do cultivo individual. 

Como, até o momento, não há outros relatos de recuperação e cultivo oócitário ovino após 

xenotransplante, comparações interespecíficas não podem ser realizadas. Em humanos, 

acredita-se que essa fraca maturação pode ocorrer devido a alterações intrínsecas dos oócitos 

coletados (KIM et al., 2005). Estudos com amostras maiores são necessários para entender e 

resolver essa problemática. 

Analisando o desenvolvimento folicular, não foram encontrados folículos secundários 

e antrais normais nos córtices coletados dos animais da linhagem C57BL/6 SCID, além 

desses, primordiais, primários e secundários atrésicos, e tecido cicatricial característico de 
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corpo albicans também foram observados. Já nos tecidos coletados dos BALB/c Nude, a 

maior taxa de folículos encontrados foram de primordiais atrésicos. No entanto, também 

foram observados folículos antrais atrésicos e antrais que foram aspirados no momento da 

coleta. Folículos antrais com mais de 1 mm e corpo albicans são indicativos de ativação 

folicular e ovulação, respectivamente (BARTLEWSKI; BABY; GIFFIN, 2011), dessa 

maneira, houve condições favoráveis para o desenvolvimento do tecido transplantado nesse 

estudo. Desenvolvimento de folículos antrais no xenotransplante ovino já foi observado tanto 

em receptores machos quanto em fêmeas, no entanto, sinais de ovulação não foram reportados 

pelos autores (GOSDEN et al., 1994; TAHAEI et al., 2015).  

A neovascularização do transplante é fundamental para a sobrevivência dos folículos, 

principalmente devido à isquemia ser a principal causa da perda folicular pós-transplante. 

Desse modo, o local que irá receber o tecido deve ser capaz de fornecer esse rápido 

estabelecimento sanguíneo (KIM et al., 2005). Nesse estudo, os córtices ovarianos foram 

transplantados sob a cápsula renal dos receptores e de acordo com os dados morfológicos e 

quantitativos, a neovascularização dos transplantes foi eficiente. A presença de folículos 

antrais e corpo lúteo revelam que houve comunicação entre gônada e o hipotálamo, pois essas 

estruturas se desenvolvem após responder as gonadotrofinas que atingiram a corrente 

sanguínea em concentrações e momentos adequados (BARTLEWSKI; BABY; GIFFIN, 

2011). 

A depleção folicular observada nas duas linhagens, com maior intensidade nos 

C57BL/6 SCID, pode ter ocorrido devido à isquemia pós-transplante, pelo período de cultivo 

prolongado ou pela ausência de feedback negativo no eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal 

do receptor. Nesse experimento adotou-se período semelhante ao utilizado em outro estudo 

com xenotransplante ovariano ovino em receptores machos, contudo, apesar da igualdade do 

gênero, a espécie receptora e o local do transplante foram diferentes (LING et al., 2016; 

TAHAEI et al., 2015). Experimentos que compararam o desenvolvimento ovariano (humano 

e ovino) tanto em receptores machos como em fêmeas notaram que os tecidos resgatados dos 

machos apresentavam maior proporção de folículos antrais (WEISSMAN et al., 1999; KIM et 

al., 2005; TAHAEI et al., 2015) bem como maior concentração de estradiol sérico (TAHAEI 

et al., 2015). Nos machos, a testosterona é um dos hormônios responsáveis pela regulação da 

liberação hormonal do eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal. Nos animais castrados, esse 

hormônio chega a níveis séricos muito baixos, e em resposta, o eixo tende a liberar mais 

gonadotrofinas, no intuito de aumentar esses níveis (NAIK et al., 1984). Provavelmente, nos 

receptores desse estudo, essas gonadotrofinas continuaram atuando na hipófise, induziram a 
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liberação de FSH e LH, que por sua vez agiram no ovário transplantado e impulsionaram o 

desenvolvimento folicular exacerbado; na ausência do feedback negativo, essa liberação 

continuou até a depleção massiva dos folículos. Dessa maneira, embora autores acreditem que 

o curso do desenvolvimento folicular no xenotransplante é determinado principalmente pelo 

tecido transplantado (GOSDEN et al., 1994), provavelmente as características dos receptores 

também devem ser consideradas.  

Considerando o consumo folicular elevado e os altos índices de folículos atrésicos, 

aconselha-se que os tecidos fiquem nos receptores por períodos menores e realizem avaliação 

ultrassonográfica, a fim de se conseguir folículos antrais viáveis para utilização em outras 

biotécnicas reprodutivas. 

 

Conclusão 

 

O presente estudo verificou que o desenvolvimento de tecido ovariano de ovelhas pré-

púberes sob a cápsula renal de machos receptores imunodeficientes foi possível. No entanto, a 

espécie receptora e o período para a coleta do tecido ovariano devem ser considerados para 

obtenção de melhores resultados. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O xenotransplante de ovário fetal ovino em camundongas C57BL/6 SCID permitiu 

desenvolvimento folicular, no entanto, apresentou limitações quanto à produção de folículos 

pré-ovulatórios e ovulação.  

A citologia vaginal permitiu averiguar as fases do ciclo estral que as fêmeas 

transplantadas apresentaram, e associada à análise histológica, foram eficientes para avaliar o 

desenvolvimento folicular do transplante, a neovascularização e também a interação entre o 

tecido receptor e doador.  

O transplante de córtices ovarianos de ovelhas em camungongos C57BL/6 SCID e 

BALB/c Nude foi exequível. Contudo, o período adotado foi longo demais para realização do 

cultivo.  

A análise histológica foi eficiente para constatar o consumo folicular, a presença de 

corpo albicans, a neovascularização e a interação entre os tecidos.  

Novos estudos devem ser realizados para reduzir a depleção folicular, obter maior 

número de oócitos pós-transplantes e aumentar a chance de obtenção de embriões, 

independente do gênero do receptor utilizado. 


