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RESUMO 
 

O câncer em crianças e adolescentes é uma causa importante de morbimortalidade e seu 

tratamento com quimioterapia pode levar a falência ovariana prematura. No entanto, o estudo 

da atividade gonadotóxica de quimioterápicos, como o 5-fluorouracil (5-FU), é ainda pouco 

explorado na literatura. Esse estudo teve como objetivo investigar os efeitos in vivo e in vitro 

do 5-FU em folículos ovarianos pré-antrais (FOPA) de camundongos jovens. O estudo foi 

dividido em dois experimentos. Experimento 1: Avaliação dos efeitos in vitro do 5-FU em 

FOPA isolados de camundongos (C57BL6J, 30 dias de idade); Experimento 2: Avaliação dos 

efeitos in vivo e in vitro do 5-FU em FOPA de camundongos (C57BL6J) (26-30 dias de idade), 

inclusos no tecido ovariano. No experimento 1 foram coletados ovários de camundongos e 

FOPA foram isolados e cultivados durante 12 dias no meio padrão com ou sem 5-FU nas 

concentrações de 0,3, 1, 3, 10 e 30 mM. No dia 12, os oócitos foram recuperados e submetidos 

à maturação in vitro. Durante o cultivo foram analisados: morfologia, formação de antro, 

crescimento, produção hormonal folicular e retomada da meiose dos oócitos crescidos in vitro. 

No experimento 2, 5-FU (450 mg/kg, dose única) ou solução salina (controle) foi administrado 

intraperitonealmente e os animais foram sacrificados após 3 dias. No estudo in vitro, ovários de 

camundongos foram coletados e cultivados in vitro por 4 dias na presença ou ausência 

(controle) de 5-FU: meio padrão sozinho (controle, n=11) ou com 5-FU nas concentrações de 

9,2 (n=11), 46,1 (n=11) ou 92,2 mM (n = 11). Foram analisados a morfologia, ultraestrutura, 

sobrevivência celular, atividade de transcrição ovariana de genes relacionados à apoptose (Bax, 

Bcl2, p53, Bax/ Bcl2) e via Wnt canônica (Wnt2 e Wnt4). Os protocolos foram aprovados pelo 

Comitê de Ética. Resultados do Experimento 1: o cultivo in vitro com diferentes concentrações 

de 5-FU alterou o percentual de folículos morfologicamente normais ao final do cultivo quando 

comparado ao início, além de provocar uma redução nas taxas de formação do antro (P<0.05). 

Todos os folículos cultivados com 5-FU reduziram significativamente o diâmetro folicular e os 

níveis de estradiol. Destaca-se que todas as concentrações testadas reduziram 

significativamente a retomada da meiose e provocaram dano nuclear. Experimento 2: no 

estudo in vivo, o percentual de folículos ovarianos pré-antrais morfologicamente normais 

reduziu significativamente em comparação ao controle. A taxa de degeneração folicular, 

segundo a imunocoloração com caspase 3, o nível de RNAm de Bax e da razão Bax/Bcl2 foi 

superior (P<0.05) nos camundongos tratados com 5-FU. A microscopia eletrônica revelou 

vacúolos nas células da granulosa, contato disperso entre o oócito e as células da granulosa, 

redução no número de organelas no ooplasma e alterações mitocondriais nos folículos tratados 
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com 5-FU. Não houve diferença significativa nos níveis de RNAm da via Wnt. No experimento 

in vitro, foi observada uma redução significativa do percentual de folículos morfologicamente 

normais nas três concentrações testadas do 5-FU. Como conclusão, os resultados sugerem que 

o 5-FU afeta a foliculogênese tanto em condições in vivo e in vitro. Nos folículos pré-antrais 

avançados, o 5-FU afeta a morfologia no final do cultivo in vitro, prejudica o crescimento 

folicular, a produção de estradiol e a retomada da meiose oocitária. Os dados in vivo e in situ 

sugerem que o 5-FU reduz o número de folículos morfologicamente normais com alterações 

ultraestruturais e envolvimento de apoptose. Mais estudos são necessários para avaliar os 

efeitos de multidosagem de 5-FU e outros mecanismos envolvidos nesse processo. 

 

Palavras-chave: 5-fluorouracil; ovário; folículos ovarianos; maturação oocitária; toxicidade. 
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ABSTRACT 
 

Cancer in children and adolescents is still an important cause of morbidity and mortality, and 

its treatment with chemotherapy may cause premature ovarian failure. However, the study of 

the gonadotoxic activity of chemotherapeutics, like 5-fluorouracil (5-FU), is little explored in 

the literature. This study aimed to investigate the in vivo and in vitro effects of 5-FU in preantral 

ovarian follicles (APOF) of young mice. The study was divided into two experiments. 

Experiment 1: Evaluation of in vitro effects of 5-FU on isolated APOF from mice (C57BL6J 

– 30 days); Experiment 2: Evaluation of in vivo and in vitro effects of 5-FU on APOF of mice 

(C57BL6J – 26-30 days old) enclosed in ovarian tissue. In the experiment 1, ovaries were 

harvested from mice and APOF were isolated and cultured for 12 days in basic culture medium, 

with or without 5-FU at concentrations of 0.3, 1, 3, 10 and 30 mM. On day 12, oocytes were 

recovered for in vitro maturation. During the culture the following were analyzed: percentage 

of morphologically normal follicles, antrum formation, follicular diameter and hormonal 

production. In the experiment 2, 5-FU (450 mg/kg, single dose) or saline (control) was 

administered intraperitoneally and the animals were euthanized after 3 days. In the in vitro 

study, ovaries from mice were harvested, isolated and cultured in vitro for 4 days. The ovaries 

were randomly assigned to the experimental groups: basic culture medium (control, n = 11), 

with or without 5-FU at concentrations of 9.2 (n = 11); 46.1 (n = 11) and 92.2 mM 5-FU (n = 

11). Follicular survival, ultrastructure, cell viability and ovarian transcription activity of 

apoptosis-related (Bax, Bcl2, p53, Bax / Bcl2) and canonical Wnt pathway peptide genes (Wnt2 

and Wnt4) were analyzed. The protocols were approved by the Ethics Committee. Results of 

Experiment 1: In vitro culture with different concentrations of 5-FU altered the percentage of 

morphologically normal follicles at the end of the culture when compared to the beginning, in 

addition to causing a reduction in antrum formation rates (P <0.05). All follicles cultured with 

5-FU significantly reduced follicular diameter and estradiol levels. It is noteworthy that all 

concentrations tested significantly reduced the resumption of meiosis and caused nuclear 

damage. Experiment 2: In the in vivo study, the percentage of morphologically normal preantral 

follicles significantly reduced compared to control. The rate of follicular degeneration 

according to immunostaining with caspase 3, Bax mRNA level and Bax / Bcl2 ratio was higher 

(P < 0.05) in mice treated with 5-FU. Electron microscopy revealed vacuoles in granulosa cells, 

dispersed contact between oocyte and granulosa cells, reduction in the number of organelles in 

the ooplasm, and mitochondrial alterations in follicles treated with 5-FU. There was no 

significant difference in Wnt pathway mRNA levels. In the in vitro experiment, a significant 
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reduction of the percentage of morphologically normal follicles was observed in the three 

concentrations of 5-FU tested. In conclusion, the results suggest that 5-FU affects 

folliculogenesis both in in vivo and in vitro conditions. In advanced preantral follicles, 5-FU 

affects morphology at the end of in vitro culture, impairing follicular growth, estradiol 

production and resumption of oocyte meiosis. In vivo and in situ data suggest that 5-FU reduces 

the number of morphologically normal follicles with ultrastructural changes and apoptosis 

involvement. More studies are needed to evaluate the effects of 5-FU multi dosing and other 

mechanisms involved in this process. 

 

Keywords: 5-fluorouracil; ovary; ovarian follicles; oocyte maturation; toxicity  
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1 INTRODUÇÃO  
 
 

1.1 Câncer 

 

O câncer é um conjunto de doenças que tem em comum o crescimento desordenado 

de células, as quais tendem a invadir tecidos e órgãos vizinhos. Carcinogênese ou oncogênese 

é a denominação do processo de formação do câncer, que pode levar vários anos até a 

proliferação das células cancerosas e geração de tumores (CARVALHO; CAMILO; 

RAVASCO, 2011). A ocorrência de tal processo pode variar de acordo com a exposição a 

fatores de risco e à predisposição genética, bem como período de tempo e interação entre essas 

variáveis (EPSTEIN et al., 2012). Fatores de risco gerais para o desenvolvimento dos diversos 

tipos de câncer são: alimentação, tabagismo, hereditariedade, infecções, obesidade e falta de 

exercício, álcool, dentre outros (EPSTEIN et al., 2012; VINEIS; WILD, 2014; TORRE et al., 

2015). 

Nas últimas décadas, o câncer deixou de ser uma doença comum apenas em países 

desenvolvidos, atingindo também os países em desenvolvimento, com poucos e médios 

recursos. Isso ocorre, devido ao processo de transição epidemiológica e nutricional 

caracterizado pelo envelhecimento populacional, mudança no perfil de doenças e alimentar da 

população, ou seja, predomínio de doença crônicas não transmissíveis em detrimento às 

infecciosas e parasitárias, o que está relacionado ao elevado consumo calórico, de gorduras e 

açúcares (CARVALHO; CAMILO; RAVASCO, 2011; TORRE et al., 2015). Assim, este 

quadro patológico converteu-se em um evidente problema de saúde pública mundial 

(CARVALHO; CAMILO; RAVASCO, 2011; VINEIS; WILD, 2014; TORRE et al., 2015). 

Observando o impacto deste problema, estimativas da Organização Mundial da Saúde, sugerem 

que até o ano de 2030, podem-se esperar 22,2 milhões de casos incidentes (VINEIS; WILD, 

2014).  

No Brasil, estima-se que a partir dos anos 2018 e 2019 haverá ocorrência de pelo 

menos 600 mil casos novos de câncer por ano, sendo os tipos mais comuns: os cânceres de 

próstata, pulmão, mama feminina, cólon e reto, porém com taxas crescentes para os casos de 

colo do útero, estômago e esôfago (INCA, 2017). Já no público infantojuvenil é mais comum 

as leucemias agudas, tumores no sistema nervoso central, linfomas, massas abdominais, 

tumores oculares, ósseos e de partes moles (pincipalmente cabeça e pescoço) (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2017). Analisando tal incidência quanto à distribuição geográfica, percebe-se que 

as regiões Sul e Sudeste concentram 70% dos casos novos, predominando os cânceres de 
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próstata e de mama feminina, bem como de pulmão e de intestino. Já as regiões Norte e 

Nordeste concentram casos de próstata e mama feminina, apesar de ser muito comum os casos 

de colo de útero e estômago (INCA, 2017). 

 

1.2 Gênese do câncer 

 

O câncer é uma doença genética, isto é, pode ser transmitido à uma célula normal 

através de cópias de genes que sofreram mutações. As células cancerosas, que sofreram 

mutações, possuem como característica mais marcante o crescimento mesmo na ausência de 

fatores de crescimento, multiplicando-se em excesso. Associado a isto, o que ajuda na sua 

progressão rápida, é que elas ignoram as informações de bloqueio de crescimento, o que 

normalmente ocorre em células saudáveis. Essas mutações podem ocorrer devido à exposição 

a fatores de risco, físicos ou químicos gerando assim os oncogenes, que vão desregular 

principalmente o ciclo celular (LAI, 2018). 

O ciclo celular engloba os processos de duplicação do DNA e divisão celular 

(mitose). No início deste ciclo, a célula em repouso (fase G0) precisa ser estimulada por 

hormônios esteroides, fatores de crescimento e citocinas, os quais deflagram eventos 

morfológicos e químicos que ocorrerão em intervalos durante as fases do ciclo celular (G1/S e 

G2/ mitose) – Figura 1 (ALMEIDA et al., 2005).  

Nesses momentos críticos do ciclo celular são realizadas checagens e quando erros 

são detectados o processo de morte celular é acionado. No entanto, nas células cancerosas as 

mutações ocorrem nos genes relacionados às vias de transmissão de sinais biológicos e no 

controle positivo e negativo do ciclo celular e apoptose, promovendo assim a multiplicação das 

células defeituosas. Além disso, a ativação de pronto-oncogenes envolvidos no controle do ciclo 

celular pode provocar crescimento celular descontrolado no câncer. Desta forma, quando 

células saudáveis recebem esses pronto-oncogenes em grande quantidade pode haver um 

estímulo constante de eventos relacionados à proliferação e transformação celular, 

configurando o câncer (ALMEIDA et al., 2005). 
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Figura 1 – Ciclo de replicação celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Almeida et al., (2005). 

Fases do ciclo celular: G0 – pausa no ciclo; G1- preparação para a divisão celular; S – síntese de DNA; G2 – 

continua o crescimento e produção de proteínas; Mitose – ocorre a mitose de fato. 

 

1.3 Tratamento do câncer 

 

Existem três formas principais de tratamento do câncer: quimioterapia, radioterapia 

e cirurgia. Atualmente, na maioria dos casos, o câncer é tratado através de mais de uma 

modalidade terapêutica (CARVALHO; CAMILO; RAVASCO, 2011).  

Através da quimioterapia o câncer é tratado de forma sistêmica, onde medicamentos 

(quimioterápicos) são administrados em intervalos regulares. Na radioterapia o tratamento é 

local, equipamentos e técnicas são utilizados para irradiar áreas do corpo humano. Através do 

procedimento cirúrgico o tumor e/ ou a cadeia de gânglios linfáticos próximos ao tumor são 

retirados (CARVALHO; CAMILO; RAVASCO, 2011).  

 

1.3.1 Quimioterapia  

 

A quimioterapia é um dos tratamentos mais empregados no câncer, pois age de 

forma sistêmica no organismo. No tratamento quimioterápico são administrados medicamentos 
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que alteram o funcionamento celular, provocando bloqueio no progresso da doença. Dessa 

forma, este tratamento atua em células cancerosas e em células saudáveis, causando importantes 

efeitos adversos, reversíveis ou não (MEIROW; NUGENT, 2001; BERTOLAZZI et al., 2015).  

No entanto, a quimioterapia objetiva a destruição total de células malignas em 

etapas curtas (ciclos), para que as células saudáveis tenham tempo de se recuperar durante os 

intervalos dos ciclos (LACERDA, 2001; BERTOLAZZI et al., 2015). Além disso, os avanços 

no tratamento quimioterápico têm proporcionado melhores efeitos e maior tempo de vida dos 

pacientes, porém efeitos colaterais ainda são provocados (BEN-AHARON; SHALGI, 2012; 

KIM et al., 2018). Assim, na maioria dos casos existe uma combinação de quimioterápicos a 

fim de produzir melhores efeitos no tratamento do câncer (MEIROW; NUGENT, 2001; 

LACERDA, 2001). Tais medicamentos podem ser agrupados em categorias, segundo seus 

respectivos mecanismos de ação – Quadro 1 (BEDOSCHI, NAVARRO; OKTAY, 2016; 

GUERREIRO et al., 2016).  

Segundo Bertolazzi et al. (2015), conforme a concentração e o tempo de exposição 

ao medicamento, os efeitos colaterais podem ocorrer em diferentes intensidades, de forma 

precoce ou tardia. Nos efeitos colaterais imediatos (entre o início da administração e após três 

dias) podemos citar náuseas, vômitos, anafilaxia, artralgia e flebites. Os precoces (entre sete a 

21 dias após a administração) abrangem a mielossupressão, granulocitopenia, mucosite, cistite 

hemorrágica e alopecia. Já nos tardios (meses após a administração) temos as cardiomiopatia, 

neurotoxicidade e nefropatia. Ainda podemos citar os ultra tardios (anos após a administração) 

como a infertilidade, distúrbios de crescimento em crianças, sequelas no sistema nervoso 

central, fibrose ou cirrose hepática (BERTOLAZZI et al., 2015). Quanto à infertilidade, Bem-

Aharon e Shalgi (2012) acrescentam que o efeito tóxico dos quimioterápicos nas gônadas ocorre 

de forma direta às células germinativas. 
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Quadro 1 - Classes de quimioterápicos e seus mecanismos de ação. 

 

Classe da droga Exemplos  Mecanismo de ação  

Agentes 

alquilantes  

Ciclofosfamida  

Busulfan  

Clorambucil 

Bussulfano 

Os metabólitos ativos formam ligações 

cruzadas com o DNA, impedindo a 

desespiralização deste, resultando em inibição 

da síntese e função do DNA.  

Quebras na fita dupla de DNA e morte 

apoptótica mediada por p63 em folículos 

primordiais. 

Compostos à 

base de platina  

Cisplatina  

Carboplatina  

Ligação de forma covalente ao DNA para 

formar ligações cruzadas, levando à quebra do 

DNA durante a replicação e inibição da sua 

transcrição, síntese e função.  

 

Antimetabólicos  Metotrexato 

Citarabina 

5-Fluorouracil 

Inibição da síntese de DNA, RNA, timidilato e 

purina. 

Alcaloides/ 

Taxanos  

Vincristina  

Vinblastina  

Paclitaxel 

Docetaxel 

Inibição da polimerização da tubulina e ruptura 

da montagem dos microtúbulos durante a 

mitose, impedindo a ocorrência desta durante 

a metáfase, o que leva à morte celular. 

Antibióticos 

antraciclinas 

Doxorrubicina 

Daunorrubicina  

Bleomicina  

 

Inibição da topoisomerase II, ocasionando 

quebras no DNA. Também forma radicais 

livres de oxigênio que induzem quebras no 

DNA. Portanto, inibe a síntese e função do 

DNA. 

Fonte: Adaptado de Bedoschi, Navarro e Oktay (2016) e Guerreiro et al. (2016). 

 
1.4 Agente quimioterápico 5-fluorouracil (5-FU)  
 

Dentre os quimioterápicos podemos citar, o agente 5-fluorouracil (5-FU), objeto 

deste estudo, um análogo das pirimidinas, vem sendo utilizado em diversos tipos de câncer, 

mas principalmente no câncer de mama, trato aerodigestivo e colorretal. Sendo destaque seu 
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potente efeito neste último tipo (GHOSHAL; JACOB, 1997; LONGLEY; HARKIN; 

JOHNSTOM, 2003).  

O 5-FU é administrado por via endovenosa, dispersa-se rapidamente por todos 

tecidos corporais. Sua meia-vida de eliminação no plasma é de aproximadamente 16 minutos, 

desaparecendo do plasma em cerca de três horas. Por volta de 10% da dose administrada é 

excretada inalterada na urina, uma parte é metabolizada no fígado e seus metabólitos inativos 

são excretados na urina (DIASIO; HARRIS, 1989). Nas células em geral, o 5-FU é convertido 

nos metabólitos ativos: fluorodesoxiuridina monofosfato (FdUMP), fluorodesoxiuridina 

trifosfato (FdUTP) e fluorouridina trifosfato (FUTP). A citotoxicidade do 5-FU é explicada 

através da incorporação destes fluoronucleotídeos ao RNA e DNA e à inibição da enzima 

timidilato sintase (TS), como observado na Figura 2 (DIASIO; HARRIS, 1989; GHOSHAL; 

JACOB, 1997; LONGLEY; HARKIN; JOHNSTOM, 2003).   

A TS é uma enzima-chave na síntese do DNA, visto que essa enzima produz um 

percussor da timina, o timidilato, a partir do dUMP. O 5-FU inibe a TS, através do seu 

metabólito FdUMP, que se liga aos sítios de ligação do dUMP, formando um complexo ternário 

estável com a enzima TS e o seu cofator folato-5,10-metilenotetrahidrofolato (CH2THF). 

Bloqueando assim a ligação do substrato normal dUMP e inibindo a síntese de monofosfato de 

desoxitimidina (dTMP), bem como de trifosfato de desoxitimidina (dTTP). Como consequência 

ocorrerá um desequilíbrio no pool desoxinucleotídeos (dNTP) e aumento dos níveis de 

trifosfato de desoxiuridina (dUTP), os quais provocam danos no DNA. Além disso, a inibição 

da TS resultará em acúmulo de dUMP, o que pode também ocasionar níveis aumentados de 

dUTP. Ambos FdUTP e dUTP podem ser incorporados de forma equivocada ao DNA, gerando 

erro de síntese e função deste (Figura 3) (DIASIO; HARRIS, 1989; GHOSHAL; JACOB, 

1997; LONGLEY; HARKIN; JOHNSTOM, 2003). 
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Figura 2 - Catabolismo do agente quimioterápico 5-fluorouracil (5-FU) em células normais ou 

cancerosas. 

 

 

Fonte: Adaptado de Longley; Harkin; Johnstom (2003). 

Através dos intermediários fluorouridina monofosfato (FUMP) e fluorouridina difosfato (FUDP), o 5-fluorouracil 

é convertido em um dos seus metabólitos ativos, o trifosfato de fluorouridina (FUTP), o qual pode ser 

incorporado ao RNA provocando dano. O 5-fluorouracil ainda pode ser convertido de forma direta, ou indireta 

(através de fluorouridina difosfato – FUDP e fluorodesoxiuridina difosfato - FdUDP), em monofosfato de 

fluorodesoxiuridina (FdUMP) e trifosfato de fluorodesoxiuridina (FdUTP), outros dois metabólitos ativos que 

agem provocando dano ao DNA. Destaca-se que o monofosfato de fluorodesoxiuridina (FdUMP) provoca dano 

ao DNA através da inibição da timidilato sintase (TS). 
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Figura 3 – Mecanismo de citotoxicidade do agente quimioterápico 5-fluorouracil (5-FU). 

 

 

Fonte: Adaptado de Longley; Harkin; Johnstom (2003). 

A timidilato sintase (TS) catalisa a conversão de monofosfato de desoxiuridina (dUMP) em monofosfato de 

desoxitimidina (dTMP) com 5,10-metileno tetrahidrofolato (CH2THF) como doador de metilo. O metabólito ativo 

de 5-fluorouracil (5-FU) fluorodesoxiuridina monofosfato (FdUMP) se liga ao sítio de ligação de nucleotídeos de 

TS e forma um complexo ternário estável com TS e CH2THF, bloqueando o acesso de dUMP ao sítio de ligação 

de nucleotídeos e inibindo a síntese de monofosfato de desoxitimidina (dTMP), bem como de trifosfato de 

desoxitimidina (dTTP). Isso resulta em desequilíbrios do pool de desoxinucleotídeos (dNTP) e níveis aumentados 

de trifosfato de desoxiuridina (dUTP), ambos causando danos ao DNA.  

 

O mecanismo de citotoxicidade no RNA ocorre através da incorporação do seu 

metabólito FUTP à estrutura do RNA no lugar do trifosfato de uridina (UTP), impedindo assim 

sua função e processamento normal (DIASIO; HARRIS, 1989; LONGLEY; HARKIN; 

JOHNSTOM, 2003). Ghoshal e Jacob (1997) são mais específicos e afirmam que o 5-FU 

interrompe o processamento de pré-RNAr (RNA ribossômico), inibindo a produção de 

ribossomos funcionais que são essenciais para a síntese proteica. 

 
1.5 Efeitos dos quimioterápicos no sistema reprodutor feminino 
 

Os avanços na terapêutica antineoplásica têm melhorado as taxas de sobrevivência 

e qualidade de vida de pacientes com câncer, o que abriu caminho para a investigação crescente 

de efeitos colaterais a longo prazo (BEN-AHARON; SHALGI, 2012; GUERREIRO et al., 

2015). Considerando o sistema reprodutor feminino, a toxicidade ovariana, ou seja, ocorrência 
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de dano ou falência ovariana, é um dos efeitos adversos mais prevalentes a longo prazo 

(MEIROW; NUGENT, 2001; RONESS; KASHI; MEIROW, 2016; BEDOSCHI, NAVARRO; 

OKTAY, 2016).  

Pesquisas sobre a toxicidade de fármacos neoplásicos na função reprodutiva são 

complexos e devem considerar dois pontos principais: os efeitos tóxicos sobre a fertilidade 

(efeitos sobre a libido, comportamento sexual, espermatogênese, oogênese, fertilização e 

implantação); e efeitos tóxicos sobre o desenvolvimento (pré-natal e pós-natal) (SMITZ; 

CORTVRINDT, 2002a). Com relação à fertilidade feminina, são considerados marcadores da 

função ovariana: incidência de amenorreia, dosagem sérica de hormônio folículo estimulante 

(FSH), estradiol (E2) e hormônio anti-mulleriano (AMH), assim como a contagem de folículos 

antrais através de ultrassom transvaginal (BEDOSCHI, NAVARRO; OKTAY, 2016).  

A determinação do efeito gonadotóxico da quimioterapia ainda é difícil, pois vários 

fatores podem interferir, como a idade do paciente, o esquema de medicamentos (tipo, dose e 

duração), o tipo de câncer, a realização concomitante da radiação e o estado de fertilidade antes 

do tratamento (MORGAN et al., 2012; BEN-AHARON; SHALGI, 2012; BEDOSCHI; 

NAVARRO; OKTAY, 2016; FISCH; ABIR, 2018). Além disso, os diferentes tipos celulares 

presente no ovário têm sensibilidades diferentes aos diversos agentes (MORGAN et al. 2012). 

Isso ocorre devido ao fato desses medicamentos atuarem, de um modo geral, nas células com 

rápida divisão, e as células ovarianas possuírem taxa de proliferação diferenciadas. 

 

Foliculogênese 
 

Como mencionado anteriormente, o folículo ovariano, um dos alvos dos agentes 

quimioterápicos, é a unidade funcional dos ovários. Eles são formados por um oócito 

circundado por células somáticas (células da granulosa e tecais), possuem uma função 

endócrina (síntese e liberação de hormônios esteroides e peptídeos), e outra gametogênica 

(crescimento, maturação e liberação do oócito para fecundação) (SMITZ; CORTVRINDT, 

2002a; GREEN; SHINAKOV, 2016).  

De acordo com o grau de desenvolvimento, os folículos podem ser classificados em 

folículos pré-antrais ou não cavitários e antrais ou cavitários. Os pré-antrais ainda podem ser 

divididos em folículos primordiais, intermediários ou transição, primários e secundários. 

Ressalta-se que os folículos pré-antrais representam de 90 a 95% de toda população folicular 

(SMITZ; CORTVRINDT, 2002b).  
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Os folículos menores são os primordiais, formados por um oócito imaturo central, 

circundado por uma camada de células da pré-granulosa pavimentosas, apoiadas por uma 

membrana basal. Com o crescimento desses folículos, processo denominado de ativação, ocorre 

multiplicação das células da granulosa que se tornam cúbicas. Nos folículos primários o número 

e volume das células da granulosa aumentam. Os folículos com características de primordiais 

e primários ao mesmo tempo são deniminados como folículos intermediários ou de transição 

(não representados na figura abaixo). Já nos secundários, os oócitos estão circundados por duas 

ou mais camadas de células da granulosa cúbicas, nos estágios mais avançados ocorre o 

aparecimento das células da teca e formação da zona pelúcida. Com a proliferação intensa das 

células da granulosa, uma área preenchida por fluido folicular se formará, o antro, assim os 

folículos passarão a ser denominados como antrais ou terciários - [Figura 4] (LIU et al., 2006).  

Os folículos primordiais quiescentes correspondem à maior parte da população total 

de folículos ovarianos dos mamíferos, seu número é progressivamente reduzido durante a vida 

reprodutiva das fêmeas. Já os folículos em crescimento (intermediários, primários, secundários 

e antrais) estão presentes em número bem menor (SMITZ; CORTVRINDT, 2002b). 

 

Figura 4 - Ativação, crescimento e desenvolvimento de folículos ovarianos. 

 

Fonte: adaptado de Green e Shinakov (2016). 

Desenvolvimento folicular desde o estágio primordial até um folículo pré-ovulatório. 
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A foliculogênese é um processo complexo e dinâmico que se inicia com a formação 

do folículo primordial e culmina com o folículo pré-ovulatório. O sucesso desse processo com 

a produção de um oócito de boa qualidade depende de uma boa interação entre o o oócito e suas 

células foliculares circundantes, bem como da interação dessas células, vários fatores e 

hormônios intra e extra-ovarianos (HSUEH et al., 2015). Essa interação resulta no crescimento 

do oócito, bem como na proliferação e diferenciação das células somáticas associadas. A 

capacidade do oócito para alcançar a completa maturação, ou seja, se tornar apto a fertilização 

e apoiar o desenvolvimento embrionário, é gradualmente adquirida durante o desenvolvimento 

folicular (FIGUEIREDO et al., 2018). 

A ativação do folículo primordial, no início da foliculogênese, é regulada in vivo 

por um equilíbrio entre fatores regulatórios e estimuladores produzidos, principalmente, por 

folículos em desenvolvimento presentes nos ovários (ADHIKARI; LIU, 2009). Através da 

tecnologia knockout, foi possível identificar uma infinidade de fatores que aumentam ou inibem 

o recrutamento de folículos primordiais, como por exemplo, o complexo esclerose tuberoso 

supressor tumoral (Tsc-1), Tsc-2, fosfatase e homólogo de tensina (PTEN) deletados no 

cromossomo 10,  fator de transcrição Forkhead box O (Foxo3a ou Foxl2) (ADHIKARI; LIU, 

2009, 2010; HSUEH et al., 2015; MCLAUGHLIN; MCIVER, 2009; OKTEM; URMAN, 2010; 

REDDY et al., 2010; ZHANG; LIU, 2015). Além disso, outras substâncias produzidas por 

folículos podem inibir, como o AMH (DURLINGER et al., 1999, 2002) ou estimular o 

desenvolvimento folicular. Diversos fatores de crescimento [fator de crescimento e 

diferenciação 9 - GDF-9; proteína morfogenética óssea 7 e 15 - BMP 7 e 15; fator de 

crescimento semelhante à insulina 1 - IGF-1; kit ligand – KL; fator inibidor de leucina – LIF; 

fator de crescimento fibroblástico 2 e 10 – FGF 2 e 10; e fatores de crescimento de 

transformação-β - TGF-β) e hormônios (FSH; melatonina; hormônio de crescimento – GH; E2 

e progesterona – P4) estão envolvidos na ativação de folículos primordiais in vitro (SILVA et 

al., 2016). Dentre esses podemos destacar o KL, que no folículo ativa a via da fosfatidilinositol 

3 quinase (PI3K) em oócitos promovendo o desenvolvimento e a ativação folicular. Em 

contrapartida, o AMH, o qual é secretado pelo crescimento de pré-antrais e pequenos folículos 

antrais, inibe a ativação do folículo primordial e o desenvolvimento pré-antral (CAMPBELL et 

al., 2012; CARLSSON et al., 2006; CUSHMAN et al., 2002; DURLINGER et al.,1999, 2002; 

GIGLI et al., 2005; NILSSON et al., 2007, 2011; VISSER; THEMMEN, 2005).  

Em tratamentos envolvendo quimioterápicos pode-se observar o evento 

denominado de “burnout”, mencionado anteriormente, no qual a morte inicial dos folículos em 

desenvolvimento resultaria em uma menor produção de fatores inibitórios da ativação, como o 
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AMH, levando à ativação folicular em massa. Uma vez ativados, esses folículos morreriam 

devido à ação dos quimioterápicos, reduzindo, portanto, a população folicular (MORGAN et 

al., 2012; BEM=AHARON; SHALGI, 2012; BEDOSCHI; NAVARRO, OKTAY, 2016; 

RONESS; KASHI; MEIROW, 2016). Chang et al. (2015, 2016) observaram que o tratamento 

de animais in vivo e in vitro com cisplatina e ciclofosfamida, respectivamente, pode estimular 

a ativação de folículos primordiais, associado à uma extensa atresia dos foliculos em 

desenvolvimento. 

De forma mais específica, o desenvolvimento e crescimento folicular citados acima, 

ocorrem através da ação de hormônios e fatores de crescimento sintetizados e secretados pelos 

próprios folículos. O estradiol, a progesterona e a testosterona estão presente nos diversos 

estágios de desenvolvimento folicular, maturação oocitária e formação do corpo lúteo (LIMA-

VERDE et al., 2011). Estudos indicam que o estradiol atua diretamente no folículo promovendo 

a sobrevivência, ativação, desenvolvimento, processo de maturação oocitária e de aquisição de 

competência para fertilização do oócito (THOMPSON et al., 2002). Já a progesterona atua 

prevenindo a apoptose das células da granulosa e aumentando as taxas de maturação. No 

entanto, foi visto que esse hormônio também pode suprimir a produção de estradiol 

(FORTUNE; VINCENT, 1983) e reduzir a taxa mitótica das células da granulosa (PELUSO; 

PAPPALARDO, 1998). A testosterona, além de servir de substrato para o estradiol, pode 

estimular a ativação folicular e a produção de fatores de crescimento (VENDOLA et al., 1999; 

HICKEY et al., 2005). Apesar disso, a testosterona, quando presente em altas concentrações 

(ou seja, a conversão dela em estradiol está prejudicada), inibe o desenvolvimento folicular e 

aumentando as taxas de apoptose (HICKEY et al., 2005). 

O processo de esteroidogênese se inicia nas células da teca quando o colesterol 

circulante é captado pela enzima Star (proteína reguladora aguda da esteroidogênese) para 

dentro da mitocôndria e é convertido em pregnenolona pela enzima desmolase em pregnenolona 

(GIOMETTI et al., 2009). Nesse momento, a enzima 3β-hidroxidesidrogenase converte 

pregnenolona em progesterona, a qual serve como substrato para a produção de 

androstenediona, mediante a atuação da enzima 17,20-liase. Posteriormente, a 17β-redutase 

converte a androstenediona em testosterona, a qual pode ser convertida em di-hidrotestosterona 

(enzima 5α-redutase) ou penetrar nas células da granulosa e ser convertida em estradiol pela 

enzima aromatase (STOCCO, 2008). O estradiol pode ser produzido por uma outra via, na qual 

a androstenediona sofre aromatização nas células da granulosa e é convertida em estrona, e esta 

em estradiol, pela enzima 17β-redutase (YARAK et al., 2005). 
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1.6 Quimioterápicos e foliculogênese 

 

Muitos estudos têm se concentrado no entendimento do mecanismo de ação dos 

quimioterápicos nos diferentes tipos de células do ovário, podendo dessa forma revelar novos 

alvos protetores e reduzirem ou evitarem a gonadotoxicidade (RONESS; KASHI; MEIROW, 

2016). Sobre o mecanismo fisiopatológico envolvido nesta gonadotoxicidade, estes fármacos 

podem agir de três formas: 1. destruindo diretamente os folículos que compõem a reserva 

ovariana, esgotando o pool de reserva (Figura 5); 2. provocando dano vascular no ovário; e 3. 

em diferentes alvos celulares, como o citoesqueleto, o DNA e nas mitocôndrias (BEN-

AHARON; SHALGI, 2012; DE VOS; SMITZ; WOODRUFF, 2014; BEDOSCHI; 

NAVARRO; OKTAY, 2016). 

 

 Figura 5 - Mecanismo fisiopatológico dos quimioterápicos em folículos ovarianos. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Morgan et al. (2012). 

Agentes quimioterápicos podem afetar diretamente a reserva de folículos primordiais ou a população de folículos 

em crescimento. Como os folículos em crescimento inibem o recrutamento de folículos primordiais, a perda dessa 

população em crescimento levará ao aumento da ativação dos folículos primordiais e, consequentemente, à perda 

dessa reserva. Os agentes quimioterapêuticos podem agir diretamente no oócito ou nas células somáticas. A morte 

dos oócitos resulta em morte das células somáticas foliculares, e vice-versa, já que eles são dependentes entre si. 

 

Dentro do primeiro mecanismo citado acima, estudos mais recentes acrescentam a 

teoria do esgotamento - “burnout”, ou seja, os folículos em crescimento são atingidos pelos 

agentes, evitando assim o envio de sinais destes no controle da ativação folicular. Com menos 

folículos em desenvolvimento disponíveis, menos sinal para manutenção da dormência e mais 

sinais para ativação folicular e esgotamento da reserva (MORGAN et al., 2012; BEN-



34 
 

AHARON; SHALGI, 2012; BEDOSCHI; NAVARRO; OKTAY, 2016; RONESS; KASHI; 

MEIROW, 2016). Destaca-se que informações sobre os tipos de folículos ovarianos serão 

explicadas no tópico de foliculogênese mais a frente. 

Alguns estudos sobre alteração vascular mediada por quimioterápicos têm 

demonstrado especificamente a ocorrência de redução do fluxo sanguíneo, espasmos em 

pequenos vasos, dano nos vasos, com desintegração da parede e fibrose no estroma cortical 

(BEN-AHARON; SHALGI, 2012; BEDOSCHI; NAVARRO; OKTAY, 2016; RONESS; 

KASHI; MEIROW, 2016). 

O estresse oxidativo também pode ser induzido. A ciclofosfamida age esgotando a 

glutationa, um antioxidante celular, aumentando assim as espécies reativas de oxigênio que 

medeiam a apoptose em células da granulosa (BEN-AHARON; SHALGI, 2012).  

O quadro abaixo (Quadro 2) resume os achados na literatura já caracterizados 

quanto à gonadotoxicidade dos diferentes tipos de quimioterápicos (BEN-AHARON; SHALGI, 

2012). As pesquisas apontam como mais agressivos os agentes aquilantes (ciclofosfamida), os 

taxanos (paclitaxel) e os compostos à base de platina [cisplatina] (MORGAN et al., 2012; BEN-

AHARON; SHALGI, 2012; RONESS; KASHI; MEIROW, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Quadro 2 - Gonadotoxicidade dos agentes quimioterápicos. 

 

Classe do agente  Exemplos  Gonadotoxicidade   

Agentes 

alquilantes  

Ciclofosfamida  

Busulfan  

Clorambucil 

Bussulfano 

Destruição de folículos em estágio avançado de 

desenvolvimento, de forma dose dependente, e 

ativação de primordiais. Amenorreia. 

Compostos à 

base de platina  

Cisplatina  

Carboplatina  

Indutores danos cromossômicos e ligações 

cruzadas em DNA. Destruição de folículos 

primordiais (inchaço de células pré-granulosas e 

de seus núcleos, ruptura da arquitetura folicular, 

com desaparecimento do lúmen e oócito). 

Acumulação ou ativação da p63, membro da 

família p53, e morte oocitária. Reduz ovulação, 

níveis de AMH e inibia. Amenorreia.  

Antimetabólicos  Metotrexato 

Citarabina 

5-Fluorouracil 

Agem nas células que estão produzindo 

ativamente DNA (fase S do ciclo celular). Baixas 

taxas de amenorreia. 

Alcaloides/ 

Taxanos  

Vincristina  

Vinblastina 

Paclitaxel 

Docetaxel  

Os alcaloides possuem baixo risco de toxicidade, 

sendo a vincristina indutora de aneuploidia.  

O paclitaxel e o docetaxel agem no citoesqueleto, 

estabilizando os microtúbulos e interrompendo a 

polimerização / despolimerização normal, 

ocasionando uma parada das células na fase G2-

M do ciclo celular. Amenorreia. 

Antibióticos 

antraciclinas 

Doxorrubicina 

Daunorrubicina  

Bleomicina  

Estresse oxidativo, acumulando-se no núcleo 

(desintegração cromossômica) e mitocôndrias. 

Estresse oxidativo no retículo endoplasmático. 

Apoptose em oócitos. Redução do tamanho do 

ovário. Redução do fluxo sanguíneo ovariano e 

destruição das paredes dos vasos. Amenorreia.  

Fonte: Adaptado de BEN-AHARON; SHALGI (2012). 
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1.7 Quimioterápicos e mecanismos de morte celular 
 

Muitos quimioterápicos agem através do processo de apoptose já que a maquinaria 

celular dos folículos tem uma inerente alta suscetibilidade à apoptose (BEN-AHARON; 

SHALGI, 2012). Porém, muitas informações ainda são obscuras, nem todos os agentes têm sua 

ação elucidada, como o 5-FU objeto deste estudo.  

 

Atresia e apoptose  

 

Durante a segunda metade da vida intrauterina é estabelecido o número de folículos 

primordiais no ovário. Estes consistem na reserva ovariana de uma mulher e são recrutados 

continuamente ao longo da vida desta, ou seja, ocorre uma redução progressiva de sua reserva 

ovariana. Quando o crescimento folicular é ativado, as células da granulosa e oócitos crescem 

e se desenvolvem em estágios sequenciais, fazendo com que mulheres em idade reprodutiva 

tenham folículos em diferentes estágios de desenvolvimento nos ovários. Apenas uma minoria 

dos folículos atinge o estágio pre-ovulatório, outros sofrerão o processo denominado de atresia. 

A atresia folicular ocorre devido a alterações desfavoráveis em muitos fatores, como a resposta 

dos folículos às gonadotrofinas, fatores autócrinos e parácrinos (BEDOSCHI, NAVARRO; 

OKTAY, 2016).  

O processo de atresia pode ocorrer por necrose e/ou apoptose (GREEN; 

SHINAKOV, 2016). O termo apoptose foi definido na década de 70 para definir um processo 

de morte celular programada, com características morfológicas e moleculares diferentes, além 

de eventos bioquímicos. (SOLANO-GALVEZ et al., 2018). Na apoptose a cromatina torna-se 

condensada, endonucleases são ativadas, com agregação e desorientação de organelas 

citoplasmáticas e, retração da membrana plasmática, finalizando com o rompimento celular em 

diversos fragmentos e formação de corpos apoptóticos (GREEN; SHINAKOV, 2016).  

O processo de apoptose pode ser acionado por mecanismos diferentes: via 

extrínseca e via intrínseca, dependente de caspases (SOLANO-GALVEZ et al., 2018).  

 

 Via extrínseca 

 

Com relação à via extrínseca, esta ocorre quando sinais extracelulares de estresse 

ativam receptores transmembranares, receptores de morte celular, da família do fator de necrose 
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tumoral (TNFR) que incluem TNFR, Fas e TRAILR, ocasionando o recrutamento e a ativação 

de caspases iniciadoras 8 e 10, bem como de complexos como o de sinalização indutor de morte 

(DISC) que ativa caspases efetoras como a caspase 3. Esta é responsável pela clivagem de 

vários produtos denominados substratos de morte que ocasionam as alterações características 

de morte celular por apoptose (PORTT et al., 2011; MCILWAIN; BERGER; MAK, 2013).  

As caspases são endoproteases que hidrolisam ligações peptídicas em uma reação 

que depende de resíduos catalíticos de cisteína. Elas são inicialmente produzidas como 

procaspases monoméricas inativas que requerem dimerização e frequentemente clivagem para 

ativação (MCILWAIN; BERGER; MAK, 2013). Segundo Mcilwain, Berger e Mak (2013), a 

classificação das caspases foi realizada conforme seu papel na apoptose (caspase-3, -6, -7, -8 e 

-9) e na inflamação (caspase-1, -4, -5, -12 em humanos e caspase-1, -11 e -12 em 

camundongos). As envolvidas no processo de apoptose são ainda subclassificadas por seu 

mecanismo de ação como: iniciadoras (caspase-8 e -9) ou efetoras (caspase-3, -6, e -7). 

Caspases iniciadoras possuem a função de ativar caspases efetoras que coordenam suas 

atividades para destruir as principais proteínas estruturais e ativar outras enzimas, conforme 

mencionado mais acima. 

 

 Via intrínseca  

 

Já a via intrínseca é regulada principalmente pelas mitocôndrias, sendo mais 

estudado o mecanismo iniciado pela liberação do citocromo c mediado por estresse, tendo como 

consequência a formação do apoptossoma (junção do citocromo c com o fator de ativação 

protease de apoptose – Apaf1 – e incorporação da pró-caspase 9). Este ativa uma caspase 

iniciadora, caspase 9, que ativará a caspase 3 efetora, com as mesmas consequências da via 

extrínseca (PORTT et al., 2011; MCILWAIN; BERGER; MAK, 2013).  

Mais especificamente, nesta via participam uma família de proteínas denominadas 

Bcl2, composta por proteínas pró-apoptóticas (Bax, Bak, Bad, Bcl-Xs, Bid, Bik, Bim e Hrk) e 

proteínas antiapoptóticas (Bcl-2, Bcl-XL, Bcl-W, Bfl-1 e Mcl- 1). As proteínas Bcl-2 e Bcl-xL 

estão localizadas na membrana mitocondrial e previnem a liberação do citocromo c, enquanto 

que Bad, Bid, Bax e Bim estão localizados no citosol e sob certos estímulos, se translocam para 

dentro das mitocôndrias, onde induzem a liberação do citocromo c. Quando Bax e Bak são 

translocados para a membrana mitocondrial, um complexo molecular denominado complexo 

de poros de transição de permeabilidade (PTPC) é ativado, provocando a alteração denominada 

permeabilidade de transição mitocondrial (MTP). Esta está relacionada com a perda do 
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potencial de transmembrana mitocondrial, o que acarreta interrupção da síntese de ATP, saída 

de proteínas tóxicas (pró-apoptóticas) como o citocromo c, fator indutor de apoptose (AIF), 

Smac, e inibição da cadeia transportadora de elétrons, contribuindo para a produção aumentada 

de espécies reativas de oxigênio (SOLANO-GALVEZ et al., 2018). 

 

 Via Wnt 

 

Embora a apoptose seja descrita primariamente nas duas vias citadas acima, a 

apoptose também está ligada a uma outra via denominada Wnt (wingless-type mouse mammary 

tumor virus integration site family). A família de genes Wnt codifica pelo menos 19 tipos de 

glicoproteínas de sinalização envolvidas em diversas vias e atividades, incluindo a apoptose, 

como: destino, proliferação, diferenciação, sobrevivência, polaridade e migração celular. Dessa 

forma, alterações nesta via estão relacionadas a defeitos genéticos, câncer (mama, cólon, pele 

e ovário) e outras doenças (MACDONALD; TAMAI; HE, 2009; CLEVERS; NUSSE, 2012). 

As principais vias de sinalização Wnt incluem a canônica (β-catenina dependente) 

e não-canônica (independente de β-catenina). A mais estudada é a via canônica (GIFFORD, 

2015). A característica principal desta é o acúmulo de β-catenina no citoplasma e, 

consequentemente, uma translocação nuclear com ativação de fatores de transcrição que 

codificam vários genes (MACDONALD; TAMAI; HE, 2009; CLEVERS; NUSSE, 2012). Já a 

via não canônica está relacionada ao aumento do influxo de cálcio na célula e ativação da 

proteína quinase C (PKC). Elas atuam como moléculas de curto alcance, ou seja, 

predominantemente em células próximas. O que se deve ao fato de baixos níveis (200 ng/ml) 

de expressão celular (GIFFORD, 2015). 

Segundo Sanchez et al., (2013), o Wnt-1 e 3 atuam mais na canônica e as 4, 5 e 11 

na não canônica. As vias não canônicas atuam mais regulando as GTPases; a 5 e 11 atuam no 

influxo de Ca++ na célula, consequentemente ativando várias vias, como a proteína quinase C 

(PKC), a proteína cálcio-calmodulina e na polaridade celular. 

A via Wnt-β-catenina tem dois receptores essenciais, o Fz (receptor Frizzled) e o 

LRP5 ou 6 (receptores ligados a lipoproteínas de baixa densidade). O LRP5 é essencial para a 

homeostase óssea, já o 6 é importante para a embriogênese. O Wnt tem vários tipos de 

receptores, alguns envolvidos com a via canônica, outros não, podendo até provocar efeito 

antagônico (MACDONALD; TAMAI; HE, 2009; CLEVERS; NUSSE, 2012).  
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Para exercer seu efeito nas células alvo, os peptídeos Wnt vão se ligar ao complexo 

receptor transmembrana FZ. Essa ligação é promíscua já que Wnt pode se ligar a qualquer Fz. 

A sinalização do receptor da Wnt ocorre como em outros dímeros, quando o ligante se liga, o 

receptor sofre mudança conformacional seguida da fosforilação de proteínas chaves. Um ponto 

chave é a ligação da axina no LRP6, esta ligação é controlada pela fosforilação do LRP6 pelas 

quinases GSK3 (quinase glicogênio da sintetase 3) e CK1 (quinase caseína 1). Pouco é 

conhecido sobre o papel do Fz na recepção da Wnt. A porção citoplasmática do FZ interage 

com a Dsh, facilitando a interação entre o LRP6 e a axina (MACDONALD; TAMAI; HE, 

2009).  

Na ausência do Wnt, a β -catenina é degradada através da ação do complexo axina. 

Este composto é formado pela PTN Axina, o APC (produto genético supressor de tumor – 

adenomatous polyposis coli), a CK1 e o GSK3. O GSK3 e a CK1 vão fosforilar o domínio 

amino terminal da β -catenina, resultando em reconhecimento desta pelo b-Trcp, uma 

subunidade ubiquitinina E3 ligase, e subsequentemente, ubiquitinação da β -catenina e 

degradação proteossomal. Assim o Wnt não transloca para o núcleo e os genes relacionados a 

essa via não são transcritos. Já na presença da Wnt, este se liga aos receptores Fz e seu co-

receptor LRP6 (receptor LDL relacionado a PTN 6), a formação deste complexo Wnt-Fz-LRP6 

leva ao recrutamento da PTN de Dishevelled (Dvl), resultando em fosforilação e ativação do 

complexo axina para o receptor e co-receptor (Fz e LRP6). Isto leva à inibição da fosforilação 

da β -catenina via complexo axina. A β -catenina estabilizada se acumulará no citoplasma e 

conseguirá atravessar o núcleo para formar um complexo com TCF/LEF e ativar a expressão 

dos genes relacionados à essa via – [Figura 6] (MACDONALD; TAMAI; HE, 2009; 

CLEVERS; NUSSE, 2012; GIFFORD, 2015).  
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Figura 6 – Inativação (A) ou ativação (B) da via canônica Wnt β-catenina. 

 
Fonte: adaptado de Gifford (2015). 

A: na ausência do Wnt o complexo de degradação liga-se a β-catenina, e a subsequente fosforilação, ubiquitinação 

e degradação proteossômica ocorrem dentro do complexo AXIN1 / GSK3b / APC. B: na presença do Wnt a 

ativação dos co-receptores FZ / LRP promove a associação do complexo de degradação da AXIN1 intacto com a 

cauda fosforilada da LRP e a dissociação da b-TrCP. O complexo de degradação ainda se liga e fosforila a β -

catenina, mas a ubiquitinação por b-TrCP não ocorre. A b-catenina fosforilada satura o complexo, efetivamente 

inativando o complexo e permitindo que a β -catenina transloque o núcleo e inicie a transcrição gênica. 
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Quanto à sua presença e papel no tecido ovariano, Hiesh et al. (2002) investigaram 

a expressão de Wnts e seus receptores Fz em ovários de camundongos. Esses autores 

documentam a expressão de Wnt-2, 3a, 4, 5a, 7a, 8, 10b e 11, também Fz1, 2, 3, 4, 6 e 7, porém 

em maior destaque Wnt-4, Fz-4 e Fz-1. O Wnt-4 foi muito detectado em folículos primários, 

podendo ter a função de regular o crescimento e a organização de folículos iniciais. Foi 

verificado Fz4 e Wnt-4 no corpo lúteo de camundongos e, portanto, é provável que estes 

mediadores sejam importantes na regulação da função das células do corpo lúteo. Os autores 

afirmam ainda que os achados confirmam múltiplas funções da via Wnt no ovário.  

Em células do cumulus humanas foi verificada a presença de fatores da via Wnt e 

seus receptores por Wang et al. (2009). Células do cumulus foram coletadas de oócitos 

submetidos à injeção intracitoplasmática de espermatozoide (ICSI) e cultivadas por 24h. Wnt-

2 foi expresso nas células do cumulus, mas não a Wnt-1 e 4. Fz-2, 3 e 9 também foram 

expressos, porém não o Fzd4. O Fz2 estava localizado principalmente no citoplasma, enquanto 

que Fzd-3 e 9 estavam no citoplasma e membrana.  

O Wnt-5a e Wnt-11 foram detectados em células da granulosa de camundongos e 

apenas a Wnt-5a em células da granulosa e cumulus humanas. Estes Wnts participam da via 

não canônica, cuja sinalização ainda é pouco compreendida no ovário (ABEDINI et al., 2015).  

Boyer et al. (2010) analisaram o papel do Wnt-4 em ovários. Foram criados 

camundongos nocautes para esta proteína e estimuladas quando adultas com gonadotrofina 

coriônica equina (eCG), tendo os ovários coletados para análises. Os animais que sobreviveram 

de imediato apresentaram ovários menores, com redução significativa de folículos antrais e 

corpo lúteo; e os que sobreviveram até seis meses depois, também tiveram depleção 

significativa da reserva folicular. 

Quanto à sua resposta aos hormônios com ação ovariana, estudos com 

camundongos revelaram que a expressão do Wnt-2 é estimulada pelo FSH e atua no 

desenvolvimento de folículos pré-antrais a antrais através do estímulo à proliferação de células 

granulosas. Já o Wnt-4, presente em células granulosas e luteais de roedores, eleva-se em 

resposta a estímulos com gonadotrofina coriônica humana (hCG), regulando a maturação do 

folículo antral (GIFFORD, 2015).  

Stapp et al. (2014) investigaram a contribuição da via Wnt canônica na regulação 

das enzimas esteroidogênicas chaves ovarianas, incluindo as enzimas 11-hidroxilase (cyp11), 

19-hidroxilase (cyp19) e proteína reguladora aguda da esteroidogênese (Star). Aos 21 a 25 dias 

de vida ratas foram injetadas subcutaneamente com estradiol, os ovários foram coletados, 

isolados e foram incubados por 30 min. Logo após as células da granulosa foram isoladas e 
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incubadas por 24 horas com diferentes concentrações de Wnt-3 ou soro fetal bovino. 

Posteriormente ao tratamento com Wnt-3a, as células foram incubadas com FSH humano ou 

PBS por 24h. Foi avaliada a expressão do RNAm de cyp11, cyp19 e Star. Os autores 

verificaram que a adição da Wnt-3a bloqueou de forma significativa o efeito do FSH sobre a 

expressão da cyp19. O mesmo ocorreu para a Star e cyp11. Supõe-se que atividade muito 

aumentada da β -catenina seja prejudicial à célula. Por outro lado, Gifford (2015) verificou em 

estudo citado acima, que o Wnt-4 age aumentando a expressão do RNAm da Cyp11a1, Cyp19a1 

e Star. 

Sabendo o papel da via Wnt na polaridade e adesão celular, mencionado no início 

deste tópico, e que as junções celulares estão presentes e são essenciais para a estrutura 

folicular, ressalta-se que a estrutura das junções de adesão é formada pelas glicoproteínas 

transmembranares β -cateninas e E-caderinas. Estas possuem a função de controlar a formação 

e manutenção estrutural das junções aderentes (LIMA et al., 2016). Tal informação foi 

corroborada no estudo de Wang et al. (2009). A expressão de E-caderina foi verificada e co-

localizada com a β -catenina entre células do cumulus. Os autores afirmam que estes resultados 

são consistentes com a possibilidade que a Wnt-2 atue através do seu receptor de Fz-9 para 

regular a via de β -catenina em células do cumulus humanas, potencialmente fazendo 

recrutamento de β -catenina na membrana e promovendo a formação de junções aderentes 

(WANG et al., 2009).  

Posteriormente, Wang et al. (2013) verificaram que camundongas nocautes para 

Wnt-2 apresentavam redução significativa na expressão de conexina 43, proteína 

transmembranar que forma as junções gap, em células granulosas humanas. A wnt-2 agiu 

modulando a estabilidade e localização da β -catenina. Dessa forma, mostrando a importância 

da via Wnt na manutenção da estrutura folicular. 

Quanto ao efeito dos quimioterápicos na via Wnt, o único estudo que trata do tema 

realizou um cultivo in vitro de células da granulosa de humanos, por 24 a 48 horas, com os 

quimioterápicos doxorrubicina, paclitaxel e cisplatina. Estas três drogas reduziram 

significativamente a expressão do RNAm de Wnt-4. Doxorrubicina e paclitaxel reduziram a 

expressão da Wnt-3, já a cisplatina aumentou a de Wnt-3. O estudo conclui que os 

quimioterápicos podem afetar o desenvolvimento folicular através do envolvimento da via Wnt 

(SANCHEZ et al., 2013). 
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1.7.1 Quimioterapicos: ativação da apoptose 

 
Dentre os quimioterápicos mais estudados podemos citar a doxorrubicina, a qual 

pode alterar a cadeia transportadora de elétrons, provocando a liberação de citocromo c no 

citosol, ativando caspases e assim, levando à apoptose. Além disso, a doxorrubicina regula 

positivamente a expressão da proteína p53, uma proteína reparadora de dano no DNA, que 

inicia a apoptose na presença de altos níveis de degradações no DNA (SMITH; SURESH 

KUMAR, 2010). Ela também causa quebras na fita dupla do DNA levando à ativação da 

quinase ataxia - telangiectasia mutada (ATM), uma proteína com função semelhante à p53. 

Também já foi verificado que a doxurrubicina induz um aumento nas espécies reativas de 

oxigênio, provocando estresse no retículo endoplasmático e iniciação de apoptose via caspase 

12 (MORGAN et al) [Figura 7].  

A ciclofosfamida também age como a doxorrubicina no tocante ao efeito 

mitocondrial e consequente ativação da cascata de caspases. Além disso, esse quimioterápico 

atua aumentando a expressão da proteína Bax, ou seja, alterando o potencial de membrana 

mitocondrial e culminando na ativação das caspases novamente. A cisplatina age estimulando 

o Abl (proteína tirosina quinase) leva à liberação do citocromo c no citosol, com ativação 

subsequente da via da caspase e, portanto, apoptose. O quimioterápico cisplatina age de maneira 

semelhante causando o estresse do retículo endoplasmático, com subsequente ativação da 

caspase 12 e apoptose (MANDIC et al., 2003). 

Estudos com células cancerosas apontam que o 5-FU leva à morte celular, através 

da ativação do processo de morte via apoptose. Lamberti et al. (2012) verificaram em 

cardiomiócitos a ocorrência de apoptose através da ativação de caspases 3, 7 e 9 (proteínas pro-

apoptóticas), além do aumento dos níveis de espécies reativas de oxigênio. Cheng et al. (2012) 

observaram em células de carcinoma hepatocelular que nanopartículas de 5-FU e quitosana 

agem aumentando a expressão da proteína p53, responsável pela verificação e correção de 

mutações no DNA quando ainda reversível, e além disso, reduziam a relação das proteínas 

Bcl2/ Bax (proteínas anti e pro-apoptóticas), levando à apoptose pela liberação do citocromo c 

com subsequente ativação de caspase 3. Liao et al. (2013) também confirmaram a ação do 5-

FU através da ativação de caspase 3 e 9 em células de câncer gástrico. A avaliação do efeito in 

vivo do 5-FU em roedores também aponta para o mecanismo de apoptose via ativação de 

caspase 3 (STRINGER et al., 2018) e redução da expressão proteica de Bcl2 e aumento de Bax 

(WANG et al., 2015). 
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Figura 7 - Mecanismo de ação geral (A) e específico (B) dos quimioterápicos na indução de morte celular. 
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Fonte: adaptado de Morgan et al. (2012). 

A: No geral as drogas quimioterápicas podem atuar a nível do núcleo para causar danos ao DNA ou interferir na transcrição e replicação do DNA. Eles também podem atuar na 
mitocôndria para induzir a liberação do citocromo c no citoplasma. Essas vias se interconectam e levam à morte celular, muitas vezes através da família de proteínas caspase, 
que estão associadas à apoptose. B: Mecanismo de apoptose de cada agente quimioterápico. FasL e Fas: proteínas que participam da ativação das caspases.
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1.8 Preservação da fertilidade feminina  

 

É antigo o interesse em se estudar e entender o complexo desenvolvimento e 

crescimento dos folículos ovarianos e oócitos nas gônadas femininas (HERTA; LOLICATO; 

SMITZ, 2018). As crescentes taxas de sobrevivência de mulheres jovens com câncer e avanços 

na medicina reprodutiva e criobiologia auxiliaram o aumento desse interesse. Dessa forma, 

métodos de preservação da fertilidade em meninas e mulheres jovens têm sido cada vez mais 

estudados (DE VOS; SMITZ; WOODRUFF, 2014; STEFANSDOTTIR et al., 2014; HERTA; 

LOLICATO; SMITZ, 2018; FISCH; ABIR, 2018).  

Devido ao choque emocional no momento da descoberta do câncer e foco imediato 

em seu tratamento, pouca atenção é direcionada ao seu potencial efeito gonadotóxico. Porém, 

considerando-se os avanços nesta linha de pesquisa, atualmente aconselha-se que pacientes 

jovens com câncer sejam prontamente direcionados para obtenção de informações a respeito da 

preservação da fertilidade (DE VOS; SMITZ; WOODRUFF, 2014).  

Algumas estratégias de preservação foram aperfeiçoadas nos últimos anos e outras 

ainda estão sendo estudadas. Podem ser citadas como opções: tratamento anti gonadotóxico 

com uso de agonista do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), transposição do ovário, 

estimulação ovariana controlada para obter oócitos / embriões maduros para preservação, 

criopreservação e transplante de tecido ovariano, de oócitos, de embriões, maturação in vitro 

de oócitos e cultivo in vitro de folículos ovarianos isolados (DE VOS; SMITZ; WOODRUFF, 

2014; FISCH; ABIR, 2018).  

Em alguns casos, devido à possibilidade de reintrodução de células cancerosas e 

segurança, o cultivo in vitro de folículos isolados e reimplantação apenas do oócito, após a cura 

do câncer, é mais viável (HERTA; LOLICATO; SMITZ, 2018). A desvantagem deste método 

é que ele não reestabelece a função ovariana endócrina, ou seja, é necessário tratamento 

hormonal complementar (DE VOS; SMITZ; WOODRUFF, 2014).  

O desenvolvimento de pesquisas nesta área, através de modelos in vitro, 

proporcionam melhor compressão do efeito tóxico dos quimioterápicos e investigações a 

respeito de agentes protetores (MEIROW; NUGENT, 2001; STEFANSDOTTIR et al., 2014). 

Smitz e Cortvrindt (2002a) ressaltam que o cultivo in vitro de folículos ovarianos é um bom 

método para estudo dos efeitos de substâncias xenobióticas sobre a função ovariana e 

fertilidade. O emprego dessas técnicas pode representar futuramente uma alternativa para 

mulheres com problemas de concepção ou submetidas a tratamentos quimioterápicos e 

radioterápicos (FIGUEIREDO et al., 2008). 
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1.8.1 Manipulação de oócitos inclusos em folículos ovarianos pré-antrais (MOIFOPA) 

 

A MOIFOPA é uma biotécnica que consiste no isolamento ou resgate de folículos 

pré-antrais a partir de ovários; conservação desses e estocagem por resfriamento (curto período) 

ou criopreservação (longo período); e no cultivo folicular. Tendo como objetivo a promoção do 

crescimento, maturação e fecundação in vitro dos oócitos previamente inclusos em folículos 

ovarianos pré-antrais (FIGUEIREDO et al., 2008).  

Quanto aos sistemas de cultivo in vitro, de uma forma geral, os folículos podem ser 

cultivados “in situ”, ou seja, inseridos em fragmentos do córtex ovariano/ ovário inteiro (quando 

o órgão é de tamanho reduzido) ou na forma isolada. O cultivo de folículos inclusos no 

fragmentos do córtex ovariano (caprinos, bovinos, babuínos e humanos) ou do ovário inteiro 

(roedores) tem a vantagem de manter o contato celular (FISH; ABIR et al., 2018) e a integridade 

tridimensional dos folículos. O cultivo in vitro de folículos isolados pode ser realizado através 

do método de monocamada (2D) ou tridimensional (3D) (SMITZ; CORTVRINDT, 2002b; 

GREEN; SHINAKOV, 2016). Quando cultivados in vitro, de forma isolada, é possível o estudo 

dos efeitos de diferentes substâncias, preservação da morfologia folicular, maior perfusão do 

meio para o folículo e melhores condições de cultivo (SMITZ; CORTVRINDT, 2002b).  

Dentre os mamíferos, os roedores têm sido bastante estudados e muitas informações 

já estão confirmadas sobre o seu desenvolvimento folicular, confirmando a possibilidade de 

cultivo in vitro de folículos pré-antrais/ secundários até um estágio onde o oócito pode reiniciar 

a meiose (DEMEESTERE et al., 2005; HERTA; LOLICATO; SMITZ, 2018). Neste tipo de 

modelo, folículos secundários isolados de camundongos foram cultivados in vitro pela primeira 

vez no final da década de 1980 (EPPIG; SCHROEDER 1989), com os primeiros filhotes 

nascidos vivos relatados nos Estados Unidos da América (EPPIG; SCHROEDER, 1989). Esse 

estudo foi realizado com o método de cultivo in vitro de dois passos, onde os folículos 

primordiais isolados, obtidos por dissecção enzimática de ovário de camundongos recém-

nascidos, cresceram até oócitos em metáfase II, possibilitando a obtenção de um nascimento 

vivo. Em 2003, este protocolo foi revisado e levou à geração de um número maior e 

significativo de nascimentos vivos (O'BRIEN; PENDOLA; EPPIG, 2003). A partir daí bons 

resultados vêm sendo obtidos quanto à maturação do oócito, competência do oócito para 

fertilização in vitro, formação de embriões e nascimento de proles nos modelos com 

camundongos (O'BRIEN; PENDOLA; EPPIG, 2003, 2003; LENIE et al., 2004; XU et al., 

2006; JIN et al., 2010; XUYING et al., 2011; XU et al., 2015).   
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Desde então testes com humanos são também realizados. Já na década de 90, Picton 

et al. (1999) ao realizarem o cultivo in situ de tecido ovariano humano, obtido em biópsias, 

demonstraram a importância da manutenção do ambiente ovariano durante o cultivo para o 

crescimento e desenvolvimento folicular. Nesse mesmo período, Hovatta et al. (1997), 

cultivaram tecido ovariano humano e confirmaram a necessidade do cultivo in situ e adição de 

uma matriz extracelular. Modelos posteriores com doações de tecidos humanos reforçaram a 

eficácia do cultivo em dois passos, inicialmente in situ, com posterior isolamento, e cultivo in 

vitro isolado (TELFER et al., 2008; MCLAUGHLIN et al., 2018). Entretanto, apesar de 

avanços importantes terem sido alcançados nos últimos anos, melhorias e refinamentos ainda 

são necessários para a técnica da foliculogênese in vitro ser considerada para uso clínico com 

humanos (HERTA; LOLICATO; SMITZ, 2018).  

Além disso, o cultivo in vitro também vem sendo indicado para o estudo potencial 

de toxicidade de xenobióticos, como os quimioterápicos (SMITZ; CORTVRINDT, 2002b; 

DEMEESTERE et al., 2005; AHN et al., 2013; XU et al., 2015), como alternativa a 

procedimentos in vivo. No entanto, a utilização de material humano neste tipo de experimento 

acarreta muitos problemas éticos, sendo indicado a utilização de animais para este 

procedimento. Guerreiro (2014) estudou efeitos tóxicos da doxorrubicina e paclitaxel em tecido 

ovariano de cabras e Revilla (2016) analisou a toxicidade da fração da Auxemma oncocalyx e 

onconcalyxona sobre o desenvolvimento folicular e embrionário caprino e porcino in vitro. 

 
1.9 Técnicas de avaliação folicular  
 

Muitas técnicas estão disponíveis para avaliação da morfologia e da ultraestrutura 

dos folículos ovarianos pré-antrais. Normalmente, os estudos realizados com cultivo in vitro 

utilizam, no mínimo duas técnicas em conjunto, objetivando maior precisão e informação sobre 

a qualidade folicular (MATOS et al., 2007). Abaixo serão brevemente descritas as técnicas 

empregadas no presente estudo. 

A técnica de histologia clássica permite a avaliação qualitativa de folículos 

cultivados in vitro isolados ou in situ e objetiva perceber alterações na morfologia de todas as 

estruturas foliculares, desde membrana plasmática e oócitos às células somáticas circundantes. 

Ademais, os folículos pré-antrais podem ser classificados conforme seu desenvolvimento 

(primordial, intermediário, primário ou secundário), ou mesmo quanto às suas características 

morfológicas (normais ou atrésicos). E este desenvolvimento folicular pode ser analisado pelo 

formato das células da granulosa cúbicas, variação do número de células (aumento ou 

diminuição) e presença de células tecais abaixo da membrana do folículo (MATOS et al., 2007).  
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Segundo estudo de Matos et al. (2007), o processo de histologia clássica é realizado 

em etapas: fixação, desidratação, diafanização ou clarificação, infiltração, inclusão, microtomia 

e coloração das lâminas. Em protocolos-padrão de histologia, os fixadores mais utilizados são: 

paraformaldeído a 4%, bouin e carnoy e; as colorações mais empregadas são: hematoxilina-

eosina (HE) e Ácido Periódico de Schiff-hematoxilina (PAS-hematoxilina). Esta última 

necessita um pouco mais de tempo, porém permite a visualização à mais da zona pelúcida e da 

membrana basal. 

A microscopia eletrônica de transmissão (MET) é considerada uma técnica mais 

precisa e eficiente que a histologia clássica para mensuração da viabilidade de folículos pré- 

antrais. Esta ferramenta permite a observação de organelas celulares e das mudanças ultra-

estruturais comuns na atresia folicular. Como apresenta mais acurácia geralmente é usada para 

confirmação dos dados analisados morfologicamente pela histologia clássica (SALEHNIA; 

MOGHADAM; VELOJERDI, 2002; MATOS et al., 2007). 

A imunohistoquímica é realizada por meio de anticorpos específicos, permitindo 

que os folículos ovarianos possam ser analisados através da detecção de proteínas (antígenos) 

em secções de tecidos. Uma reação histoquímica de coloração visível por microscopia óptica 

ou fluorocromo com luz ultravioleta acontece quando se é estabelecido a reação antígeno – 

anticorpo. Isto torna essa técnica de alta relevância por sua especificidade e grande 

sensibilidade, possibilitando ainda a análise de diversos antígenos simultaneamente (RAMOS-

VARA, 2005). Deste modo, é possível a identificação de morte folicular por apoptose (por 

exemplo caspase 3), assim como a identificar diversas proteínas responsáveis pelas fases de 

desenvolvimento folicular ou associadas à estrutura (como as Wnts realizadas), atividade 

proliferativa, variabilidade e funcionalidade do folículo. 

Na avaliação do sistema de cultivo in vitro isolado normalmente mensura-se de 

forma quantitativa a morfologia, as taxas de crescimento, o diâmetro folicular e a formação do 

antro (SUN; LI, 2013; SÁ et al., 2017). Ressalta-se que a morfologia pode ser mensurada 

através do percentual de folículos intactos, extrusos ou degenerados (FAIR; HYTTEL; 

GREVE, 1995; CROZET; DAHIREL; GALL, 2000). Este é um método prático, pois existe a 

necessidade de apenas uma ocular micrométrica (aumento 100x) em associação com uma lupa 

estereoscópica ou mesmo um microscópio invertido. 

Os produtos hormonais esteroides advindos dos folículos cultivados in vitro podem 

dar indícios do processo de crescimento, diferenciação e regeneração da função ovariana. 

Segundo Liu et al. (2001) e Demeestere et al. (2002), mesmo com reduzido tamanho, a 

capacidade secretória esteroidal dos folículos é demasiadamente alta, principalmente de 
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estrógeno e progesterona. O potencial esteroidogênico pode ser avaliado através das técnicas 

de ensaio de imunoabsorção enzimática – ELISA (BRODZKI et al., 2015), radioimunoensaio 

– RIA (APOLLONI et al., 2015) e eletroquimioluminescência (CADENAS et al., 2017), as 

quais permitirão detectar e quantificar a produção hormonal no meio de cultivo de folículos. 

A microscopia de fluorescência é um método que tem o intuito de averiguar a 

viabilidade de folículos pré-antrais isolados e de oócitos após cultivo in vitro (SILVA et al., 

2010). Esta técnica utiliza-se de marcação fluorescente que após excitação com uma radiação 

de comprimento de onda baixo, são capazes de absorver energia e gerar uma emissão de luz de 

maior comprimento de onda (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). As sondas fluorescentes 

calceína – AM e etídio homodímero são comumente utilizadas para incubação dos folículos e 

oócitos, vivos e mortos, respectivamente. A primeira permite emissão de fluorescência verde a 

486 nm, após ser clivada por enzimas com atividade esterase dentro de células vivas. Já o etídio 

homodímero emite fluorescência vermelha a 568 nm após ligação com ácido nucléico de células 

não viáveis com danos membranares (LIMA et al., 2012). 

A verificação do status de maturação nuclear oocitária é outro parâmetro importante 

para avaliação da eficiência de um sistema de cultivo in vitro. Para este processo é necessário 

incubar os oócitos com Hoechst 33342, que emite uma fluorescência de azul de 483nm ao 

atravessar a membrana celular e se intercalar entre bases nitrogenadas do DNA. Através disso 

será possível a identificação e classificação do estágio meiótico dos oócitos, por meio de sua 

cromatina. As mesmas serão classificadas em vesícula germinal – GV, quebra da vesícula 

germinal – GVBD, metáfase I – MI ou metáfase II – MII. Os três primeiros estágios são 

considerados imaturos e apenas o último é considerado meioticamente maduro. No caso dos 

oócitos apresentarem cromatina anormal, estes ainda poderão ser classificados em degenerados 

– DEG (NISHIO et al., 2014). 

A detecção dos padrões de expressão gênica é outra ótima ferramenta para avaliação 

da foliculogênese, uma vez que os níveis de RNAm podem ser quantificados para diferentes 

substâncias, sejam receptores ou ligantes. A avaliação pode ser realizada já que fenômenos 

relacionados à foliculogênese como a sobrevivência, crescimento e diferenciação celular 

modificam os padrões de expressão dos genes (ZAMORANO; MAHESH; BRANN, 1996).  Em 

específico, o PCR (Reação em Cadeia de Polimerase via Transcriptase Reversa) quantitativo 

em tempo real (qRT- PCR) vem sendo utilizado na quantificação da expressão relativa de 

alguns genes como: enzimas esteroidogênicas nas células da granulosa e da teca, proteínas que 

participam do processo de apoptose como a p53, Bax, BCl2, Wnt, etc. (PARRISH et al., 2011; 

FERREIRA et al., 2016). 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

O tratamento do câncer nos últimos anos tem evoluído consideravelmente, 

permitindo o aumento das taxas de sobrevivência desses pacientes. Porém as estratégias ainda 

não são isentas de efeitos adversos. Dentre os efeitos adversos mais comuns em mulheres, a 

destruição da reserva folicular ovariana, bem como a infertilidade são efeitos bastante comuns. 

Dessa forma, o entendimento e aprofundamento dos conhecimentos nesta área são essenciais 

para o desenvolvimento de estratégias de preservação da fertilidade feminina.  

O modelo de cultivo folicular in vitro (ovário artificial) é uma abordagem 

potencialmente segura para preservação da fertilidade. A combinação da criopreservação do 

folículo, oócito ou tecido ovariano e posterior cultivo in vitro pode resgatar a esperança da 

maternidade para mulheres em idade reprodutiva ou crianças futuramente.  Nos últimos anos, 

este método também vem sendo empregado para estudo da citotoxicidade de quimioterápicos, 

fornecendo informações mais precisas e contribuindo para a redução no número de animais 

experimentais utilizados.  

Destaca-se que este modelo ainda não foi utilizado no estudo dos efeitos in vitro do 

5-fluorouracil na foliculogênese, ou seja, na literatura existem apenas análises desse efeito in 

vivo. Alguns grupos testaram in vivo doses menores, única ou múltiplas, porém em animais 

mais velhos e, normalmente, foi avaliado a morfologia folicular, ocorrência e mecanismo de 

apoptose, dano ao DNA e produção de hormônios diretamente relacionados à função ovariana. 

Assim, torna-se relevante a determinação dos efeitos in vivo e in vitro do 5-fluorouracil em 

folículos ovarianos, em uma dose maior e diferentes concentrações, avaliando-se além dos 

parâmetros citados, além da ultraestrutura folicular, outras vias não relacionadas à apoptose, 

como as relacionadas à ativação folicular, e a expressão de genes importantes para 

foliculogênese. 

Ademais, tanto por questões éticas, como também pela difícil obtenção de ovários 

humanos, é relevante o uso de ovários de camundongos neste estudo, os quais já apresentam 

ótimos resultados na literatura quanto ao cultivo in vitro. 
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3 OBJETIVOS 
 
 

3.1 Objetivo geral  

 

Avaliar os efeitos in vivo e in vitro do 5-fluorouracil (5-FU) em folículos ovarianos 

pré-antrais de camundongos.  

 

3. 2 Objetivos específicos 

 

- Avaliar o efeito in vitro das concentrações 0,3, 1, 3, 10 e 30 mM de 5-FU sobre a 

sobrevivência, crescimento e formação de antro folicular e atividade esteroidogênica após o 

cultivo in vitro de folículos ovarianos pré-antrais isolados de camundongos;  

 

- Determinar as taxas de maturação e viabilidade de oócitos crescidos in vitro a partir de 

folículos pré-antrais secundários isolados, após administração de 5-FU nas doses citadas acima; 

 

- Avaliar a sobrevivência, crescimento, ultraestrutura e apoptose de folículos pré-antrais após 

administração in vivo de 5-FU na dose de 450 mg/Kg (dose única) e cultivo in vitro sob as 

concentrações de 9,2 mM, 46,1 mM e 92,2 mM de 5-FU; 

 

- Quantificar a expressão de RNAm para genes pró (Bax) e antiapoptóticos (Bcl2 e p53) e da 

via Wnt (Wnt2 e Wnt4) através de RT-PCR em ovários de camundongos tratados in vivo com 

5-FU. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Tendo em vista a abrangência do estudo, o mesmo foi dividido em dois experimentos. 

 

4. 1 Produtos químicos e reagentes  

 

Os meios de cultivo e outros produtos químicos utilizados neste estudo foram 

adquiridos da Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO, EUA). O 5-FU (Eurofarma, SP, Brasil) foi 

gentilmente cedido pelo Laboratório de Inflamação e Câncer (LAFICA) da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

 

4.2 Manejo de animais e ética  

 

Camundongos fêmeas C57BL6J (n = 31), 28-30 dias de idade, da Universidade 

Estadual do Ceará (UECE) e do Centro de Biologia Experimental do biotério da Universidade 

de Fortaleza (UNIFOR), foram utilizados neste estudo. Todos os protocolos experimentais 

foram compilados e aprovados pelas diretrizes do Comitê de Cuidados e Uso de Animais de 

ambas as instituições (5400932/2015 e 004/2016 – Anexos A e B, respectivamente). 

Camundongos experimentais foram mantidos em caixas de polipropileno/ microisoladores com 

livre acesso a ração e água até a eutanásia sacrifício e foram submetidos a ciclos de 12h claro-

escuro. 

 

Experimento 1: Avaliação dos efeitos in vitro do 5-FU em folículos ovarianos pré-antrais 

isolados de camundongos 

 

4.3 Desenho experimental 

 

Camundongos experimentais foram anestesiados com uma dose excessiva de 

solução de cetamina / xilazina e sacrificados por deslocamento cervical. Os pares de ovários 

foram coletados, lavados uma vez com etanol a 70% e duas vezes com meio mínimo essencial 

(MEM) tamponado com HEPES, suplementado com 100 µg/mL de penicilina e 100 µg/mL de 

estreptomicina. Os ovários foram então colocados no mesmo meio a 37° C (SPEARS et al., 

1998) até ao processamento. Folículos secundários (115-125 µm) foram selecionados sob 

microscópio estereoscópico (SMZ 645 Nikon, Tóquio, Japão), e isolados mecanicamente por 
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microdissecção dos ovários, com o auxílio de agulhas de calibre 26 G, acopladas a uma seringa 

de 1 mL. Os folículos selecionados (n = 292) foram aleatoriamente designados para os grupos 

experimentais e individualmente cultivados em gotas de 100 µL de meio de cultivo em placas 

de Petri (60 -15 mm; Corning, EUA) sob óleo mineral (adaptado de Rocha et al., 2014). 

O meio básico de cultivo in vitro consistiu em α-MEM (pH 7,2-7,4) suplementado 

com 3 mg / mL de albumina de sérica bovina (BSA), 1 mg/mL de fetuina bovina, 1% de ITS 

(10 µg/mL de insulina, 5,5 µg/ml transferrina e 5 ng/mL de selénio), glutamina 2 mM, 

hipoxantina 2 mM, 50 µg/mL de ácido ascórbico e 500 ng/mL de FSH recombinante bovino 

(ROCHA et al., 2014). Folículos secundários isolados foram distribuídos aleatoriamente em 

seis grupos, de acordo com as seguintes condições de cultivo: 1) apenas meio de cultivo básico, 

sendo denominado controle (n = 55); 2) tratamento com 5-FU nas concentrações de 0,3 mM (n 

= 54); 3) 1 mM (n = 45); 4) 3 mM (n = 47); 5) 10 mM (n = 45); e 6) 30 mM (n = 46). O 5-FU 

foi adicionado ao meio de cultivo apenas no dia zero, conforme estudos toxicológicos anteriores 

(CHENG et al., 2012; LIAO et al., 2013; MORGAN et al., 2013; LOPES et a., 2014). Os seis 

grupos foram cultivados in vitro durante 12 dias, a 37° C, sob 5% de CO2 em ar. A cada dois 

dias, 60 μL do meio de cultivo foram substituídos por meio fresco e, a cada quatro dias (dias 4, 

8 e 12), 60 μL de meio de cultivo foram coletados e armazenados a -80°C para os ensaios 

subsequentes de estradiol, progesterona e testosterona. As concentrações de 5-FU utilizadas 

neste estudo foram escolhidas com base em um estudo anterior da nossa equipe com linhagens 

de células intestinais (BRAGA-NETO et al., 2008).  

 

4.4 Avaliação morfológica do desenvolvimento folicular 

 

Nos dias 0, 4, 8 e 12 do cultivo in vitro, as características foliculares foram avaliadas 

quanto à integridade, aspectos morfológicos do oócito e células da granulosa circundante. Um 

folículo foi considerado normal quando apresentou oócito esférico e homogêneo centralmente 

localizado, circundado por duas ou três camadas compactas de células da granulosa, e sem dano 

aparente à membrana basal no início do cultivo. Os folículos que apresentavam sinais 

morfológicos de degeneração, como oócitos e das células do cumulus vizinhas enegrecidas ou 

aqueles com oócitos disformes, foram considerados degenerados (SILVA et al., 2011; ROCHA 

et al., 2014). O diâmetro folicular foi medido a cada quatro dias em folículos morfologicamente 

normais por um micrômetro ocular em um estereomicroscópio (SMZ 645 Nikon). A média de 

duas medidas (altura e comprimento) dos folículos foi usada como medida do diâmetro do 

folículo. A formação da cavidade antral foi definida pela ocorrência de uma cavidade 
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translúcida visível circundada pela camada de células da granulosa. O percentual de folículos 

morfologicamente normais e de folículos com um antro claramente visível foram calculados 

tendo em conta o número total de folículos.  

 

4.5 Análise Hormonal  

 

Todas as determinações de esteroides (progesterona, testosterona e estradiol) foram 

realizadas no Laboratório de Hormonologia e Marcadores de Tumores (UZ Brussel, Bruxelas, 

Bélgica). Os meios coletados no cultivo in vitro foram previamente verificados quanto à 

linearidade após a diluição e aos efeitos da matriz. Para todos os hormônios, utilizou-se um 

imunoensaio de eletroquimioluminescência (COBAS 6000; Roche Diagnostics, Bélgica), como 

descrito anteriormente (ROCHA et al., 2014). A sensibilidade e a precisão total foram 

respectivamente: 10 ng/L e < 6% para estradiol, 0,1 µg/L e < 4% para progesterona e 0,1 µg/L 

e < 5% para testosterona. 

 

4.6 Maturação oocitária in vitro 

 

No final do período de cultivo in vitro, oócitos com citoplasma homogêneo, 

rodeados por pelo menos uma camada densa de células do cumulus, foram recuperados 

mecanicamente abrindo os folículos com uma agulha 26-G sob um estereomicroscópio (SMZ 

645 Nikon, Tóquio, Japão) e selecionado para maturação in vitro (MIV). Os complexos 

cumulus-oócito selecionados foram lavados duas vezes em α-MEM sem hormônios, 

transferidos para um meio de maturação [α-MEM (pH 7,2-7,4) suplementado com 10% de FCS, 

5 ng/mL de EGF e 1,5 UI/mL de hCG (Ovidrel, Merck S/A.)] (ROCHA et al., 2014) e 

cultivadas por 16 h, a 37°C, sob 5% de CO2. Após a MIV, os oócitos foram analisados sob um 

microscópio de fluorescência (Nikon, Eclipse 80i, Tóquio, Japão) para avaliar a viabilidade e a 

configuração da cromatina. 

 

4.7 Avaliação da viabilidade do oócito e configuração da cromatina  

 

Microscopia de fluorescência foi utilizada para analisar a viabilidade de oócitos 

isolados dos folículos após 12 dias de cultivo. Os oócitos foram incubados em gotas de 100 µl 

com 4 µM de calceína-AM, 2 µM de homodímero de etídio (Molecular Probes, Invitrogen, 

Karlsruhe, Alemanha), 10 µM de Hoechst 33342 (Sigma, Deisenhofen, Alemanha) e 0,5% de 
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glutaraldeído, em temperatura ambiente, por 30 min. Após a incubação, os oócitos foram 

lavados com solução salina tamponada com fosfato, suplementada com 3,0 mg/mL de BSA e 

avaliados sob um microscópio de fluorescência. Os oócitos foram considerados viáveis se o 

citoplasma fosse corado com calceína-AM (verde) e a cromatina não marcada com homodímero 

de etídio-1 (vermelho) (ROCHA et al., 2014). Hoechst foi usado para analisar a configuração 

da cromatina oocitária observando a vesícula germinal intacta e a retomada meiótica (incluindo 

a quebra da vesícula germinal, metáfase I e metáfase II). 

 

Experimento 2: Avaliação dos efeitos in vivo e in vitro do 5-FU em folículos ovarianos pré-

antrais de camundongos, inclusos no tecido ovariano 

 

4. 8 Fonte dos ovários  

 

Fêmeas de camundongos C57BL6J (26-30 dias de idade; faixa de peso: 4-10g) 

foram obtidas no Núcleo de Biologia Experimental, da Universidade de Fortaleza (UNIFOR). 

Todos os protocolos experimentais estavam de acordo com as diretrizes do Comitê de Cuidados 

e Uso de Animais das duas instituições mencionadas anteriormente. Camundongos 

experimentais foram mantidos em microisoladores com livre acesso a ração e água, e 

submetidos a ciclos de 12h claro-escuro. 

 

4. 9 Protocolo experimental  

 

4.9.1 Experimento in vivo 

 

No 27º dia pós-natal (n = 22), camundongos experimentais foram injetados com 5-

FU (450 mg / kg, dose única) ou solução salina por via intraperitoneal (controle salino). No 

terceiro dia pós-injeção, os animais foram eutanasiados com uma dose excessiva de solução de 

cetamina / xilazina, e a morte foi assegurada por deslocamento cervical. Imediatamente depois, 

ambos os ovários foram colhidos e os tecidos circundantes foram dissecados usando agulhas de 

calibre 26G, ligados a seringas de 1 mL, sob um microscópio estéreo (SMZ 645 Nikon, Tóquio, 

Japão). Um ovário foi processado destinado à histologia clássica, com ácido periódico de Schiff-

hematoxilina (PAS-H) e imunohistoquímica, enquanto o contralateral foi processado para 

microscopia eletrônica de transmissão (MET). Em um subgrupo de camundongos, os ovários 

foram colhidos em triplicata e imediatamente congelados para realizar o qRT-PCR. 
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 4. 9. 2 Experimento in vitro (in situ) 

 

No 26º dia pós-natal (n = 51), os camundongos experimentais foram anestesiados e 

eutanasiados como descrito anteriormente. Após a dissecção, os ovários foram lavados uma vez 

em etanol a 70% e duas vezes em Meio Essencial Mínimo (MEM) tamponado com HEPES e 

suplementado com 100 µg/ml de penicilina e 100 µg/ml de estreptomicina. Em seguida, os 

ovários foram individualmente cultivados em placas de 24 poços com 500 µL de meio (Corning, 

EUA). O meio de cultivo in vitro básico  consistiu de α-MEM (pH 7,2-7,4) suplementado com 

3 mg/mL de BSA, 1 mg/mL de fetuína bovina, 5 ng/mL de insulina, 5 ng/mL de transferrina, 5 

ng/mL de selênio e 10 mUI/mL de FSH recombinante humana (JIN et al., 2010). 

Os ovários foram distribuídos aleatoriamente nos seguintes grupos experimentais: 

(1) ovários cultivados apenas em meio de base (controle, n = 11); (2) ovários cultivados em 

meio de cultivo básico adicionado de 9,2 mM (n = 11); (3) 46,1 mM (n = 11) ou (4) 92,2 mM 

(n = 11) de 5-FU. As concentrações de 5-FU foram determinadas a partir das concentrações 

séricas a seguir: a dose média de 5-FU utilizada in vivo foi dividida pelo volume plasmático 

médio dos animais, sendo considerado que 7% do peso do camundongo representa o seu volume 

sanguíneo e 55% deste é plasma (LEE; GOOSENS, 2015). Dessa forma, foi atingida uma dose 

média por volume de plasma obtida no experimento in vivo. A concentração molar desta dose 

foi calculada e 100%, 50% e 10% foram utilizadas no cultivo in vitro. O cultivo in vitro do 

ovário inteiro (cultivo in situ) foi realizado a 37°C e 5% de CO2 por 4 dias, como descrito 

anteriormente por Jin et al. (2010), utilizando o modelo de cultivo in vitro bidimensional. A 

cada dois dias, 250 μL do meio de cultivo foram substituídos. O 5-FU foi adicionado ao meio 

de cultivo apenas no dia zero, conforme estudos toxicológicos (CHENG et al., 2012; LIAO et 

al., 2013; MORGAN et al., 2013; LOPES et al., 2014). Ao final do período de cultivo, os 

ovários foram analisados de forma semelhante ao experimento in vivo, exceto para MET. 

 

4. 10 Análise histológica  

 

Os ovários foram fixados em paraformaldeído a 4%, por 12 horas, em temperatura 

ambiente. Para histologia, os ovários foram desidratados, diafanizados e embebidos em 

parafina. Posteriormente, os blocos de inclusão foram seccionados a 5 µm de espessura. Cada 

secção foi montada em uma lâmina e corada pelo método de ácido periódico de Schiff-

hematoxilina (PAS-H). As análises de sobrevivência e crescimento foliculares foram realizadas 

por microscopia de luz (Nikon, Tóquio, Japão). 
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Apenas os folículos pré-antrais cujos oócitos apresentavam núcleos claramente 

visíveis foram considerados para contagem. Os folículos foram classificados da seguinte forma: 

1) folículo primordial (oócito circundado por uma camada de células pré-granulosas achatadas) 

ou 2) folículos em crescimento, que foram divididos em transição (oócito circundado por uma 

camada de células pré-granulosas achatadas e cuboides) , primário (oócito circundado por uma 

camada de células da granulosa cuboides) ou secundário (oócito circundado por duas ou mais 

camadas de células da granulosa cuboides). Os secundários ainda foram divididos em duas 

categorias: inicial (duas camadas de células da granulosa) e final (muitas camadas de células da 

granulosa com espaço entre elas para início da formação do antro) (MORGAN et al., 2013). Os 

folículos também foram classificados de acordo com a morfologia, em normal ou degenerado, 

considerando-se as seguintes características: presença ou ausência de corpos picnóticos e 

retração citoplasmática do oócito e rearranjo de células pré-granulosas ou granulosas (SILVA 

et al., 2004). 

 

4. 11 Imunohistoquímica  

 

Os ovários foram analisados quanto à caspase 3 (proteína 17kD, ab4051), segundo 

Sales et al. (2014). Os ovários foram fixados em paraformaldeído a 4%, durante 12 h, 

desidratados e embebidos em cera de parafina. Para imunolocalização da caspase 3, secções de 

5 µm de espessura foram cortadas e montadas em lâminas de vidro revestidas com polilisina, 

secos, a 37° C, desparafinados em xileno e reidratados em uma série graduada de etanol, 

seguido de recuperação de antígeno com EnVision FLEX Solução retrive alvo (pH baixo/ 50x). 

Após o bloqueio da atividade da peroxidase endógena com Dako Wash Buffer 20x por 15 

minutos, duas vezes, os cortes foram incubados por 1h com anticaspase policlonal de coelho. 

Após novo bloqueio endógeno, as seções foram incubadas com IgG de cabra anti-coelho 

conjugada com biotina (1: 200), seguida por avidina conjugada com peroxidase de rábano (kit 

ABC, Vector Laboratories, Burlingame, CA, EUA). As reações positivas foram visualizadas 

com solução de tetracloridrato de 3,3-diaminobenzidina (DAB). As seções foram contrastadas 

com hematoxilina. Controles negativos foram realizados omitindo o anticorpo primário. O 

número de folículos vivos e mortos (todas categorias) foi contado, sendo considerados mortos 

aqueles que tinham mais de 50% de células com imunomarcação positiva nos vários 

compartimentos foliculares (núcleo de células oócito, granulosa ou teca). 
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4.12 Análise Ultraestrutural 

 

O exame ultraestrutural dos ovários foi realizado utilizando o protocolo de Bruno 

et al. (2009) adaptado. Os ovários destinados à MET foram fixados em solução de Karnovsky 

(2% de paraformaldeído e 2,5% de glutaraldeído em 0,1 M de cacodilato de sódio, pH 7,2) por 

4 horas, em temperatura ambiente e colocados em tampão cacodilato de sódio (0,1 M) pH 7,2. 

Após a fixação, os tecidos foram pós-fixados com tetróxido de ósmio (1%), ferrocianeto de 

potássio (0,8%) e cloreto de cálcio (5 mM) em tampão cacodilato de sódio por uma hora. Em 

seguida, as amostras foram desidratadas em acetona e embebidas em resina de Spurr. As 

secções ultrafinas (60-70 nm) foram preparadas quando folículos morfologicamente normais 

foram observados no corte semifino (2 µm). Os fragmentos semifinos foram corados com azul 

de toluidina, enquanto as seções ultrafinas foram contrastadas com acetato de uranila e citrato 

de chumbo e examinado em um microscópio eletrônico de transmissão (Jeol, Tóquio, Japão). 

Parâmetros como integridade e densidade de organelas citoplasmáticas, como células da 

granulosa e oócitos, grau de vacuolização e integridade das membranas basais, citoplasmáticas 

e nucleares foram avaliados. Um total de pelo menos 3 folículos por grupo foi examinado. 

 

4. 13 Extração de RNA em Real-time PCR (qPCR) 

 

Para o isolamento do RNA, três ovários foram coletados de cada experimento e 

tratamento. As amostras foram armazenadas em tubos de microcentrífuga (1,5 mL) em gelo e 

armazenadas a -80 ºC até a extração do RNA. O RNA total foi isolado com o kit de purificação 

de RNA Trizol® Plus (Invitrogen, São Paulo, SP, Brasil). As preparações de RNA isoladas 

foram tratadas com DNase I e RNA Mini Link Pure Kit (Invitrogen, São Paulo, SP, Brasil). O 

DNA complementar (cDNA) foi sintetizado a partir do RNA isolado utilizando a Transcriptase 

Reversa SuperscriptTM II RNase H (Invitrogen, São Paulo, Brasil). As reações quantitativas 

de PCR (qPCR) tiveram um volume final de 20 µL e continham os seguintes componentes: 1 

µL de cDNA como modelo em 7,5 µL de SYBR Green Master Mix (PE Applied Biosystems, 

Foster City, CA, EUA), 5,5 µL de água ultra-pura e 0,5 de cada iniciador. Os primers foram 

projetados para realizar a amplificação dos níveis de RNAm de Bax, Bcl2, p53, Wnt2 e Wnt4 

(Tabela 1). 
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Tabela 1 - Primers oligonucleotídicos utilizados para análise de RT-PCR de folículos de 

camundongos. 

Gene Sequência do primer (5’→ 3’) Sentido  
Anti-sentido 

Banco de gene # 

GAPDH 
GTGTTCCTACCCCCAATGTG S XM_011241213.1 

(Mus) AGGAGACAACCTGGTCCTCA AS 

β-actina 
CTTCCTTCTTGGGTATGGA S NM_007393.3   

ACGGATGTCAACGTCACACT AS (Mus) 

Bax 
ACCAGCTCTGAACAGATCATG S NM.007527.3 

(Mus) TGGTCTTGGATCCAGACAAG AS 

Bcl2 
CTCGTCGCTACCGTCGTCACTTCG S NM.001476583 

CAGATGCCGGTTCAGGTACTCAGTC AS (Mus) 

p53 
AGAGACCGCCGTACAGAAGA S NM-011640 

(Mus) GCATGGGCATCCTTTAACTC AS 

Wnt2 
GGG TTG TTT TCA GGG GCT CT  S NM-023653  

(Mus) CCC TCC TCC TCT AAC AGC CT AS 

Wnt4 
GGC AGC CAA AAC CAA GTG AG S NM_009523 

(Mus) GCC TGG CTC TGT GTA TGT GT AS 
Fonte: do autor. 

 

Dois genes de referência candidatos, gliceraldeído-3-fosfato-desidrogenase 

(GAPDH) e β-actina, foram selecionados como controles endógenos para estudar a expressão, 

estabilidade e para a normalização da expressão gênica em todas as amostras. Especificidade 

de primers e eficiência de amplificação foram verificadas para cada gene. A estabilidade da 

expressão destes genes foi analisada usando o software BestKeeper. O BestKeeper destacou o 

β-actina como o gene de referência com a menor variação geral. O perfil do ciclo térmico para 

o primeiro ciclo de RT-PCR foi o seguinte: desnaturação inicial e ativação da polimerase por 

15 minutos a 94°C, seguido por 40 ciclos de 15 segundos a 94°C, 30 segundos a 60°C e 45 

segundos a 72°C. A extensão final foi de 10 minutos a 72°C. Todas as reações foram realizadas 

em um Mastercycler de PCR em tempo real (Eppendorf, Alemanha, Hamburgo, Alemanha, 

EUA). O método delta-delta-CT foi usado para transformar os valores do ciclo de limiar (Ct) 

em níveis de expressão relativa normalizados de RNAm (SILVA et al., 2011). 

 

4. 14 Análise estatística 

 

No experimento 1, os folículos isolados foram considerados como unidades 

experimentais, sendo realizado em duplicatas, enquanto que no experimento 2 foi em triplicatas. 

Todos os experimentos foram executados sob condições controladas, independentes e 
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rigorosas. Os dados das variáveis discretas (morfologia, retomada da meiose e dados 

quantificados da imunohistoquímica) foram analisados como dispersão de frequência pelo teste 

do qui-quadrado (ou teste exato de Fisher, quando o valor das informações foi igual ou menor 

que cinco por tratamento) e os resultados foram expressos como percentuais. As variáveis 

contínuas (diâmetro folicular e produção hormonal) foram submetidos inicialmente aos testes 

de Shapiro-Wilk e Bartlett, para confirmar a distribuição normal de resíduos e 

homocedasticidade, respectivamente. Como os requisitos subjacentes à análise de variância não 

foram atendidos, mesmo após a transformação dos dados, a análise foi realizada pelo teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis. A expressão de RNAm também foi analisada através do teste 

não paramétrico de Kruskal-Wallis (Statistical Analysis System, SAS, 2002). Os resultados 

foram expressos como média ± desvio padrão. Diferenças foram consideradas significativas 

quando P < 0,05. 
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5 RESULTADOS  

 

A apresentação dos resultados foi feita conforme a divisão e tipos de experimentos 

citados na metodologia. O mesmo será feito na discussão dos dados. 

 

Experimento 1: Avaliação dos efeitos in vitro do 5-FU em folículos ovarianos pré-antrais 

isolados de camundongos 

 

5.1 Sobrevivência, crescimento folicular e formação de antro 

 

Independente do período de cultivo, o percentual de folículos secundários 

morfologicamente normais após o cultivo in vitro com todas as concentrações testadas de 5-FU 

foi similar ao controle cultivado (P > 0,05). No dia 12 de cultivo, todos os grupos reduziram o 

percentual de folículos secundários morfologicamente normais (P < 0,05) quando comparado 

com o dia zero (início do cultivo) (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 - Percentual de folículos pré-antrais morfologicamente normais após 12 dias de 

cultivo in vitro, previamente exposto ou não (controle cultivado) ao 5-FU.  

 
Fonte: do autor.   

Os resultados são expressos em média ± desvio padrão. C = controle; 0,3 = 0,3 mM de 5-FU; 1 = 1 mM de 5-FU; 

3 = 3 mM de 5-FU; 10 = 10 mM de 5-FU e 30 = 30 mM de 5-FU. Os experimentos foram realizados em duplicatas 

independentes. * P < 0,05 versus D 0, dentro de cada tratamento, pelo teste do qui-quadrado. 
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No dia 8, o percentual de formação de antro foi semelhante (P > 0,05) quando todos 

os grupos cultivados com 5-FU foram comparados ao controle. As taxas de formação de antro 

dos folículos cultivados com as concentrações 10 e 30 mM de 5-FU foram significativamente 

mais baixas em comparação com 1 e 0,3 mM de 5-FU, respectivamente. No dia 12, as 

concentrações 0,3; 1; 10 e 30 mM de 5-FU apresentaram taxas significativamente mais baixas 

de formação de antro em relação ao controle (P < 0,05). A formação de antro na concentração 

3 mM de 5-FU não diferiu do controle. Foi observado um aumento significativo na formação 

de antro do dia 8 ao 12 no grupo controle, folículos cultivados com 3 e 10 mM de 5-FU. 

Ressalta-se que as doses maiores de 5-FU (10 e 30 mM) comprometeram a formação de antro 

a partir do dia 8 (Tabela 2). A Figura 8 ilustra a formação de antro no grupo controle (Figura 

8 A) e concentração 0,3 mM de 5-FU (Figura 8 D), no dia 8. 

 

Tabela 2 - Percentual (n) de formação de antro após 12 dias de cultivo in vitro, previamente 

exposto ou não (controle cultivado) ao 5-FU.  

 Controle # 0,3 mM 1 Mm 3 mM # 10 mM #    30 mM 

D8 15,6  

(7/45) 

20,3  

(10/47)  

23,3  

(10/43)  

21,3  

(10/47) 

6,7 * 

(3/45)  

8,9 ■ 

(4/45) 

D12 57,8 ○  

(26/45)  

20,3 ♦ 

(10/47)  

25,6 ♦ 

(11/43)  

48,9 ▼ 

(23/47)  

26,7  

(12/45) 

22,2 

(10/45) 

Fonte: do autor. 
Os resultados são expressos em % (n). D8 = dia 8; D12 = dia 12. C = controle; 0,3 = 0,3 mM de 5-FU; 1 = 1 mM de 
5-FU; 3 = 3 mM de 5-FU; 10 = 10 mM de 5-FU e 30 = 30 mM de 5-FU. Os experimentos foram realizados em 
duplicatas independentes. * P < 0,05 versus 1 mM 5-FU; ■ P < 0,05 versus 0,3 mM 5-FU; ○ P < 0,05 versus 0,3; 1; 
10 e 30 mM 5-FU; ♦ P < 0,05 versus 3 mM 5-FU; ▼ P < 0,05 versus 10 e 30 mM 5-FU; # D8 versus D12, dentro  
de cada tratamento, pelo teste exato de Fisher. 
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Figura 8 - Folículos ovarianos antrais cultivados in vitro e oócitos obtidos de folículos isolados, de camundongos, após a 

maturação in vitro, previamente exposto ou não (controle cultivado) ao 5-FU.  

 

Fonte: do autor. 

A: Folículo do grupo controle cultivado no dia 8, ver antro marcado com asterisco; B: Oócito do grupo controle cultivado - oócito vivo (campo 

claro); C: Oócito do grupo controle cultivado - oócito em metáfase II; D: Folículo cultivado com 0,3 mM de 5-FU no dia 8, ver antro marcado 

com asterisco; E: Oócito cultivado com 0,3 mM de 5-FU - oócito morto (campo claro); F: Oócito cultivado com 30 mM 5-FU - oócito degenerado.
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A influência do 5-FU no crescimento dos folículos secundários do camundongo 

durante o cultivo in vitro é demonstrada no gráfico 2. A partir do dia 4, todos folículos 

cultivados in vitro com 5-FU reduziram significativamente o diâmetro do folículo quando 

comparado ao controle. Digno de nota, o diâmetro folicular aumentou (P < 0,05) do dia 0 ao 

dia 12 no grupo controle (123,7 ± 3,0 versus 166,7 ± 15,3 µm), mas não nos grupos cultivados 

com 5-FU. 

 

Gráfico 2 - Diâmetro folicular (media ± DP) após 12 dias de cultivo in vitro, previamente 

exposto ou não (controle cultivado) ao 5-FU.  

 
Fonte: do autor.  

Os resultados são expressos em média ± desvio padrão. C = controle; 0,3 = 0,3 mM de 5-FU; 1 = 1 mM de 5-FU; 
3 = 3 mM de 5-FU; 10 = 10 mM de 5-FU e 30 = 30 mM de 5-FU. Os experimentos foram realizados em duplicatas 
independentes. * P < 0,05 versus controle; ■ D12 versus D0 do controle, pelo teste não paramétrico de Kruskal-
Wallis. 
 

5.2 Viabilidade oocitária e configuração da cromatina 

 

Todos os folículos cultivados com 5-FU aumentaram (P < 0,05) o percentual de 

oócitos degenerados em comparação ao controle. Todas as concentrações de 5-FU testadas 

reduziram significativamente a taxa de retomada da meiose dos oócitos recuperados de folículos 

cultivados in vitro, em relação ao controle. Todos oócitos recuperados nas concentrações de 10 

e 30 mM e 5-FU apresentaram dano nuclear (Tabela 3). A Figura 8 (B, C, E e F) representa 

oócitos de folículos de camundongos cultivados, isolados após MIV. 
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Tabela 3 - Estágios meióticos de oócitos de folículos pré-antrais murinos após 12 dias de cultivo in vitro, previamente exposto ou não (controle 

cultivado) ao 5-FU.  

Trata-

mentos  

(5-FU) 

 

Nº de oócitos 

maturados in vitro/ 

nº folículos 

cultivados 

% Oócitos (Nº) 

VG Retomada da 

meioseα  

VGBD MI MII Dano nuclear 

Controle 21/ 45  0 52,38 (11/21)  4,76 (1/21)   4,6 (1/21)  42,86 (9/21)  47,62 (10/21)  

0,3 mM  14/ 47 0   7,14 (1/14) * 0 0 7,14 (1/14) * 92,86 (13/14) * 

1 mM  10/ 43 0 10,0 (1/10) *  0 0 10,0 (1/10) 90,0 (9/10) *# 

3 mM  29/ 47 0 3,43 (1/29) * 0 0 3,43 (1/29) * 96,55 (28/29) * 

10 mM  24/ 45 0 0 0 0 0 100,0 (24/24) * 

30 mM 24/ 45 0 0 0 0 0 100,0 (24/24) *  

Fonte: do autor.  

Os resultados são expressos em % (n). C = controle; 0,3 = 0,3 mM de 5-FU; 1 = 1 mM de 5-FU; 3 = 3 mM de 5-FU; 10 = 10 mM de 5-FU e 30 = 30 mM de 5-FU. αRetomada 

da meiose = GVBD + MI + MII. GV: Vesícula germinativa; GVBD: Quebra da VG; MI: Metáfase I; MII: Metáfase II, Dano nuclear: degeneração do núcleo, seja perda 

(configuração não identificada) ou cromatina picnótica. Os experimentos foram realizados em duplicatas independentes. * P < 0,05 versus controle; # P < 0,05 versus 3; 10 e 

30 mM 5-FU pelo teste exato de Fisher.  
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5.3 Análise hormonal 

 

Em todas as concentrações de 5-FU testadas o nível de estradiol produzido pelos 

folículos foi significativamente inferior ao do controle. No entanto, apenas 0,3, 10 e 30 mM de 

5-FU reduziram a concentração de progesterona em relação ao controle. Curiosamente, os 

folículos cultivados in vitro com, 3 e 10 mM de 5-FU reduziram, e 30 mM de 5-FU aumentou, 

(P < 0,05) os níveis de testosterona, respectivamente, em comparação ao controle (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Níveis médios (± DP) de estradiol, progesterona e testosterona obtidos a partir de 

folículos pré-antrais cultivados in vitro durante 12 dias, previamente exposto ou não (controle 

cultivado) ao 5-FU.  

Tratamentos 

(5-FU) 

Estradiol  

(ng/ mL) 

Progesterona  

(ng/ mL) 

Testosterona  

(ng/ mL) 

Controle  39,46 + 43,53  86,67 + 7,09 100,00 + 13,11 

0,3 mM  8,88 + 1,65*  65,33 + 9,45*  106,50 + 10,66 

1 mM  8,17 + 1,34*  82,25 + 17,17 97,00 + 6,24 

3 mM  7,38 + 0,9* 83,5 + 14,62 92,00 + 5,94* 

10 mM  7,07 + 1,49*  76,75 + 7,68* 81,33 + 3,06* 

30 mM  7,56 + 0,66*  78,25 + 2,50* 129,50 + 12,48* 

Fonte: do autor. 

Os resultados são expressos em média ± desvio padrão. C = controle; 0,3 = 0,3 mM de 5-FU; 1 = 1 mM de 5-FU; 

3 = 3 mM de 5-FU; 10 = 10 mM de 5-FU e 30 = 30 mM de 5-FU. Os experimentos foram realizados em duplicatas 

independentes. * P < 0,05 versus controle, pelo teste não para métrico de Kruskal-Wallis. 
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Experimento 2: Avaliação dos efeitos in vivo e in vitro do 5-FU em folículos ovarianos pré-

antrais de camundongos, inclusos no tecido ovariano 

 

5. 4 Avaliação histológica e imunohistoquímica  

 

No total, 1550 e 1959 folículos pré-antrais foram analisados no experimento in vivo 

e in situ, respectivamente. Após 72 horas do tratamento in vivo com 5-FU, houve uma redução 

significativa (P < 0,05) no percentual de folículos ovarianos morfologicamente normais em 

todas categorias: primordial 23,12%, transição 10,91% e primário 1,89%. Deve-se notar que o 

grupo tratado com quimioterápico sofreu uma perda total de folículos ovarianos secundários 

normais (Tabela 5). Após 72 horas do tratamento com 5-FU não foram observadas diferenças 

significativas no diâmetro folicular e oocitário (dados não mostrados). A Figura 9 mostra um 

folículo pré-antral morfologicamente normal (Figura 9A) e degenerado (Figura 9B) 72 horas 

após exposição in vivo ao 5-FU. 

 

Tabela 5 - Percentual (n) de folículos morfologicamente normais em ovários de 

camundongos tratados com salina (controle) ou 5-FU, 72 horas pós-injeção. 

Categoria folicular Controle % (n) 5-FU % (n) 

Primordial 91,27 (157/172) # 23,12 (86/372) *# 

Transição 79,21 (80/101) ## 10,91 (30/275) *## 

Primário 51,92 (27/52)  1,89 (4/212) * 

Secundário inicial 53,77 (57/106)  0 (0/158) 

Secundário final 51,16 (22/43)  0 (0/59) 

Fonte: do autor. 

Os resultados são expressos em média ± desvio padrão. Os experimentos foram realizados em triplicatas 

independentes. * P < 0,05 versus controle; # versus Transição; ## versus Primário, entre cada tratamento, 

pelo teste exato de Fisher. 

 

Após 4 dias de cultivo in vitro com 5-FU, foi observada uma redução significativa 

em todos os percentuais de folículos ovarianos morfologicamente normais em todas as 

concentrações testadas - 9,2, 46,1 e 92,2 mM de 5-FU (39,35%, 32,87% e 25,70%, 

respectivamente), sendo a maior redução na concentração mais alta (P < 0,05). O grupo 

cultivado com 5-FU apresentou maior percentual de folículos em transição, comparado ao 

controle cultivado, não tratado (P < 0,05). Os ovários cultivados com 46,1 mM de 5-FU 
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apresentaram maior e menor número de folículos iniciais e finais secundários (P < 0,05), 

respectivamente (Tabela 6). O cultivo in vitro de ovários com 5-FU também não afetou 

significativamente o diâmetro folicular e oocitário (dados não mostrados). 

 

Tabela 6 – Percentual (média ± DP) de folículos morfologicamente normais inclusos em ovários 

cultivados in vitro por 4 dias na presença ou ausência de 5-FU. 

Trata-

mentos  

(5-FU) 

Primordial 

%(n/total) 

Transição 

%(n/total) 

Primário 

%(n/total) 

Secundário 

inicial 

% (n/total) 

Secundário 

Final 

% (n/total) 

Todos 

folículos 

% (n/total) 

CC 20,86  

(34/163)  

 

19,63  

(32/163)  

 

6,13  

(10/163)  

30,06    

(49/163)  

 

23,31  

(38/163)  

 

56,99  

(163/286) 

 

9,2 mM 19,18  

(28/146)  

 

24,66 * 

(36/146)  

 

8,22  

(12/146)  

31,51    

(46/146)  

 

16,44 

(24/146)  

39,35 * 

(146/371) 

 

46,1 mM 11,97 ○ 

 (17/142)  

 

22,54 * 

(32/142)  

 

7,04  

(10/142)  

45,77 ○  

(65/142)  

 

 12,68 ○ 

(18/142) 

32,87 * 

(142/432) 

 

92,2 mM 9,3 ○ 

 (12/129)  

31,78 * 

(41/129)  

5,43  

(7/129)  

31,01    

(40/129)  

22,48  

(29/129) 

25,70 ■ 

(129/502) 

Fonte: do autor. 

Os valores são expressos em média ± desvio padrão. CC = ovários cultivados in situ de camundongos sem 5-FU; 9,2 mM = 
ovários de camundongos cultivados in situ com 9,2 mM de 5-FU; 46,1 mM = ovários de camundongos cultivados in situ com 
46,1 mM de 5-FU; 92,2 mM= ovários de camundongos cultivados in situ com 92,2 mM de 5-FU. Os experimentos foram 
realizados em triplicatas independentes. * P < 0,05 versus CC; ■ versus CC, 9,2 mM e 46,1 mM 5-FU; ○ versus demais 
tratamentos, pelo teste do qui-quadrado. 
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Figura 9 – Morfologia e imunocoloração para caspase 3 de folículos inclusos em ovários de animais tratados intraperitoneal 

com salina (controle) ou 5-FU, 72 horas pós-injeção. 

 

Fonte: do autor. 

A: Folículo ovariano secundário final morfologicamente normal do grupo controle in vivo. B: Folículos ovarianos primários degenerados após tratamento in vivo com 5-FU 

(450 mg/Kg, dose única). * retração oocitária. C: folículo ovariano secundário final, grupo controle in vivo, com imunocoloração positiva para caspase 3 (cabeças de seta). D: 

Folículo ovariano secundário final degenerado após tratamento in vivo com 5-FU, com imunocoloração positiva para caspase 3. E: Controle negativo. F: Controle positivo.  
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Segundo a imunorreatividade para a caspase 3, no experimento in vivo, o número 

de folículos vivos (59,37%) foi significativamente menor nos camundongos tratados com 5-FU 

Tabela 7). Nos folículos dos ovários cultivados in situ com 5-FU predominou a imunocoloração 

em mais de 50% das células das granulosas dos folículos em crescimento, porém não foi 

estatisticamente diferente. A imunorreatividade para caspase 3 foi detectada principalmente no 

núcleo das células da granulosa nos folículos secundários em ambos os experimentos, contudo 

mais intensamente na presença de 5-FU (Figura 9C e D). Nenhuma coloração foi observada nos 

controles negativos (Figura 9E). Nos controles positivos, a imunorreatividade foi observada na 

membrana apical e basolateral das células do ducto coletor dos rins de camundongo (Figura 

9F). 

 

Tabela 7 - Percentual (n) de folículos vivos e mortos em ovários de camundongos in vivo de 

acordo com a imunomarcação de caspase 3, na ausência (controle) ou presença de 5-FU. 

Tratamentos  % (nº) folículos vivos % (nº) folículos mortos N Total 

 Experimento in vivo 

Controle  88,88 (32) 11,11 (4) 36 

5-FU  59,37 (19) * 40,62 (13) * 32 

Fonte: do autor. 

Os resultados são expressos em percentual (n). * P < 0,05 versus controle pelo teste exato de Fisher. 

 

5.5 Análise ultraestrutural  

 

No geral, o grupo controle do experimento in vivo apresentou ultraestrutura dos 

folículos bem preservada, com membranas intactas e células da granulosa formando uma 

camada compacta ao redor do oócito. Também foi observado maior quantidade de organelas no 

ooplasma, com presença de gotículas lipídicas e mitocôndrias apresentando estrutura normal. 

O grupo tratado in vivo com 5-FU apresentou grandes vacúolos nas células da granulosa, leve 

destaque entre oócito e células da granulosa, menor quantidade de organelas no ooplasma e 

mitocôndrias com estrutura alterada (arredondadas e perda de cristas) (Figura 10). Não foi 

possível realizar a análise ultraestrutural dos folículos do experimento in situ. 
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Figura 10 - Ultraestrutura de folículos em ovarianos tratados com salina (controle) ou 5-FU, 72 horas pós-injeção. 

 
Fonte: do autor. 

A: Folículo pré-antral do grupo tratado in vivo com salina (controle). Estrutura geral preservada, as células da granulosa (GC) aparentam-se firmes e formam 

uma camada compacta ao redor do oócito (O), núcleo oócito (N). B: Região destacada de A. Mitocôndrias (m) no ooplasma e gotículas lipídicas (gl). As 

setas indicam membrana do oócito e nuclear preservada. C: Mitocôndrias com ultraestrutura alterada (setas) do folículo pré-antral tratado com salina 

(controle). D: Folículo pré-antral do grupo tratado in vivo com 5-FU. Células granulosas (GC) levemente afastadas do oócito (O). E: Região destacada D. 

Células da granulosa (GC) com grandes vacúolos (v) e mitocôndrias (m). F:  Mitocôndrias com estrutura alterada (setas) do folículo pré-antral tratado in 

vivo com 5-FU.
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5.6 Expressão em tempo real de RNAm dos genes Bcl2, Bax, p53, Wnt2 e Wnt4 

 

Quanto à expressão de genes relacionados à apoptose (Bcl2, Bax e p53), após o 

tratamento in vivo com 5-FU, verificou-se uma expressão gênica de Bax e relação gene Bax/ 

Bcl2 significativamente maior. Não houve diferença significativa na expressão do RNAm dos 

genes da família Wnt (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 – Expressão de RNAm (média ± DP) de Bcl2, Bax, p53, relação Bax / Bcl2 e genes 

Wnt em folículos ovarianos da camundongos após tratamento in vivo com 5-FU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: do autor. 

Os resultados são expressos em média ± desvio padrão. Os experimentos foram realizados em triplicata. * P < 0,05 

versus controle pelo teste exato de Fisher. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Experimento 1: Avaliação dos efeitos in vitro do 5-FU em folículos ovarianos pré-antrais 

isolados de camundongos 

 

Ao nosso conhecimento, o presente estudo, demonstra, pela primeira vez, os efeitos 

in vitro do 5-FU em folículos ovarianos pré-antrais isolados de camundongos. Ao final dos 12 

dias, todos os grupos cultivados com o 5-FU apresentaram redução significativa no percentual 

de folículos morfologicamente normais, nas taxas de formação de antro e crescimento folicular, 

bem como na produção de estradiol. Além disso, a taxa de retomada de meiose dos oócitos 

maturados in vitro foi afetada negativamente, uma vez que o 5-FU provocou altas taxas de 

danos nucleares. Corroborando com a presente pesquisa, outros autores observaram efeitos 

citotóxicos in vitro do 5-FU em células intestinais de ratos (BRAGA-NETO et al., 2008), 

hepatócitos de camundongos (SOMMER et al., 2017) e cardiomiócitos de ratos (LAMBERTI 

et al., 2014).  

De maneira semelhante, outras categorias de agentes quimioterápicos também têm 

afetado a morfologia dos compartimentos foliculares in vitro. Xu et al. (2015) verificaram que 

a cisplatina e a ciclofosfamida prejudicaram a morfologia folicular, provocando desorganização 

e enegrecimento das células da granulosa de folículos pré-antrais de camundongos cultivados 

por 6 dias. Em mulheres (ASADI et al., 2015) e ratas (PIASECKA-SRADER et al., 2015) 

foram observados resultados semelhantes quando o tecido ovariano foi cultivado por 7 dias com 

ciclofosfamida, levando à redução da sobrevivência e desenvolvimento folicular in vitro. Além 

disso, o paclitaxel (humano; BILDIK et al., 2015), e a doxorrubicina (caprino; GUERREIRO 

et al., 2016) provocaram efeitos deletérios sobre os mesmos parâmetros mencionados 

anteriormente. Portanto, apesar dos avanços nos tratamentos oncológicos, a toxicidade ovariana 

é um dos efeitos adversos mais prevalentes a longo prazo em todas as categorias de agente 

quimioterápico (Antimetabólico: 5-FU; Composto à base de platina: Cisplatina; Alquilante: 

Ciclofosfamida; Taxanos: Paclitaxel; Antibiótico: Doxorrubicina). 

Além disso, percebeu-se que o tempo de cultivo de 12 dias afetou de forma 

significativa a morfologia folicular, inclusive do grupo controle. No estudo de Xu et al. (2015), 

o tempo de cultivo menor (6 dias), proporcionou melhor sobrevivência folicular do grupo 

controle. Já Rocha et al. (2014) cultivando folículos de camundongos por 12 dias obtiveram 

95,65% de sobrevivência no grupo controle.  
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No tocante ao desenvolvimento folicular, o diâmetro dos folículos, bem como as 

taxas de formação de antro, nos grupos cultivados com 5-FU foram significativamente 

inferiores ao controle após 12 dias. Resultados semelhantes foram observados por Ahn et al. 

(2013) e Xu et al. (2015), quanto às taxas de crescimento folicular e de formação de antro, 

respectivamente. Tendo em vista que drogas anticâncer afetam principalmente as células 

tumorais de rápido crescimento, células da granulosa saudáveis também podem ser afetadas, 

uma vez que estão proliferando rapidamente ao longo do desenvolvimento folicular e; portanto, 

são mais propensas a seus efeitos adversos (MORGAN et al., 2012). Tais aspectos podem 

justificar a atividade antiproliferativa do 5-FU observado no presente trabalho, uma vez que os 

folículos cultivados eram folículos secundários com diâmetro 115 µm, ou seja, folículos 

multilaminares, categoria majoritária isolada pela técnica de microdissecção (ARAÚJO et al., 

2014). 

Tendo em vista que o 5-FU provoca danos aos ácidos nucleicos (DNA e RNA), isso 

pode levar a uma alteração nos processos de transcrição e tradução, diminuindo a síntese de 

proteínas, interferindo negativamente na quantidade de células da granulosa (LONGLEY; 

HARKIN; JOHNSTOM, 2003). Segundo Gore-Langton e Daniel (1990), o rearranjo das 

células da granulosa em proliferação, estimuladas pelo FSH e estradiol, além da pressão 

osmótica causada pela produção de líquidos e outras substâncias, são aspectos essenciais a 

formação do antro folicular. Além disso, se o 5-FU prejudica o desenvolvimento celular, menos 

substâncias são produzidas e mais alterada ficará a pressão osmótica nas células. Embora, um 

curioso achado tenha sido a similaridade entre as taxas de formação de antro dos folículos 

cultivados com 3 mM de 5-FU e àqueles cultivados no controle, sugere-se que a ausência ou 

mesmo a baixa proliferação de células da granulosa observadas no presente estudo podem ter 

prejudicado as taxas de formação do antro nos demais tratamentos. 

Neste estudo verificou-se ainda o efeito deletério do 5-FU na cromatina oocitária 

de folículos crescidos in vitro, o que levou a mais de 90% de danos nucleares e baixas taxas de 

retomada da meiose. Resultados semelhantes foram observados por Ting et al. (2010), 

demonstrando fragmentação dos oócitos de ratas após o cultivo em meio adicionado de 

doxorrubicina. Ambos os antineoplásicos citados atuam danificando o DNA celular, tendo o 5-

FU indução direta através da incorporação de seus metabólitos ativos, fluorodesoxiuridina 

monofosfato (FdUMP) e fluorodesoxiuridina trifosfato (FdUTP), ao DNA durante a fase S do 

ciclo celular, enquanto que a doxorrubicina atua desintegrando os cromossomos formados após 

o início da fase M (BEN-AHARON; SHALGI, 2012). Segundo Stringer et al. (2018), células 

da granulosa afetadas levam ao dano oocitário e, consequentemente, início do processo de 
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atresia. Tal fato pode ter ocorrido no presente estudo, considerando que mudanças na 

configuração da cromatina levam à morte celular por apoptose (MORGAN et al., 2012; 

BEDOSCHI; NAVARRO; OKTAY, 2016). 

De uma maneira geral, o 5-FU provocou diminuição dos níveis de estradiol, 

progesterona e testosterona. Tendo em vista que as células da granulosa são responsáveis pela 

conversão de testosterona em estradiol (GIOMETTI et al., 2009), tais resultados eram 

esperados já que houve redução do diâmetro folicular por consequente baixa na proliferação 

das células da granulosa. Bildik et al. (2015) verificaram que a ciclofosfamida, 

semelhantemente ao 5-FU, também provocou redução dos níveis de esteroides em folículos 

ovarianos humanos cultivados in vitro. Agentes quimioterápicos podem causar disfunção 

endócrina com produção reduzida de testosterona e estrogênio (BEDOSCHI; NAVARRO; 

OKTAY, 2016), o que leva a um comprometimento no crescimento e desenvolvimento 

folicular, já que os hormônios esteroides são essenciais nestes processos (DRUMMOND, 

2006).  

 

Experimento 2: Avaliação dos efeitos in vivo e in vitro do 5-FU em folículos ovarianos pré-

antrais de camundongos inclusos no tecido ovariano 

 

De forma inédita, este trabalho apresentou ao mesmo tempo os efeitos in vivo e in 

vitro do 5-FU em folículos pré-antrais de camundongos inclusos no tecido ovariano. Os 

resultados demonstraram que a administração intraperitoneal (ip), bem como a adição de 5-FU 

ao cultivo in vitro de tecido ovariano de camundongo provocaram uma redução significativa 

no número de folículos morfologicamente normais, a qual foi confirmada pela imunomarcação 

dos folículos para a caspase 3. Confirmando estes resultados, os folículos dos animais tratados 

com 5-FU (in vivo) apresentaram alterações ultraestruturais, bem como níveis de Bax e a 

relação Bax/Bcl2 aumentados. As pesquisas sobre os efeitos in vivo da quimioterapia no ovário 

predominam em relação à in vitro, sendo a perda significativa de folículos primordiais e 

primários o achado mais comum. 

Todas as categorias de folículos pré-antrais sofreram efeitos deletérios do 5-FU 

quando administrado in vivo no presente trabalho. Tais resultados foram semelhantes aos 

observados por outros autores quando utilizados 5-FU (WANG et al., 2015; LAMBOURAS et 

al., 2018; STRINGER et al., 2018), cisplatina (AKDEMIR et al., 2014) e ciclofosfamida 

(CHANG et al., 2016; LUO et al., 2017). Em ratas, Wang et al. (2015), ao administrar 80 mg/kg 

de 5-FU por dia, ip, durante 7 dias verificaram uma redução significativa no número de folículos 
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primários, enquanto que Lambouras et al. (2018) - [150 mg/kg, dose única, ip] e Stringer et al. 

(2018) - [125 mg / kg, 3 semanalmente, ip] observaram reduções no número de folículos 

secundários e antrais e corpos lúteos. Nossos resultados sugerem que a morfologia folicular foi 

alterada provavelmente devido à alta dose testada (450 mg/kg, dose única) e menor idade dos 

animais (27 dias), confirmando que doses menores deste quimioterápico apresentam baixa 

toxicidade (MORGAN et al., 2012). Além disso, essa redução excessiva da reserva ovariana 

pode ser justificada pela ativação prematura dos folículos, teoria atualmente chamada de 

“burnout” - os folículos em crescimento são atingidos pelos agentes, evitando assim o envio de 

sinais destes no controle da ativação da reserva folicular (BEDOSCHI; NAVARRO; OKTAY, 

2016; RONESS; KASHI; MEIROW, 2016). Provavelmente, após ativação indevida, esses 

folículos em crescimento sofrem atresia ou apoptose como efeito do quimioterápico. 

A teoria “burnout”, mencionada anteriormente pode ter sido confirmada in vitro, 

uma vez que houve uma redução no número de folículos primordiais e secundários tardios e 

aumento no número de folículos de transição e secundários iniciais após cultivo de tecido 

ovariano de camundongas em meio adicionado de 46,1 e 92,2 mM de 5-FU. De maneira 

semelhante, Guerreiro et al. (2016) verificaram que os antineoplásicos doxorrubicina e 

paclitaxel reduziram o número de folículos primordiais e em desenvolvimento após cultivo in 

vitro de ovários caprinos. Tais resultados são semelhantes aos observados in vivo, incluindo as 

alterações morfológicas de desorganização das células da granulosa, bem como retração 

oocitária presentes nos folículos após o cultivo. Aliado a isso, a análise ultraestrutural dos 

folículos oriundos dos animais tratados com 5-FU no presente estudo demonstrou alterações 

marcantes nos folículos ovarianos pré-antrais, confirmando os resultados de morfologia. Dentre 

as alterações ultraestruturais observadas, pode-se destacar vacuolização citoplasmática, 

redução do número de organelas, destacamento das células e oócitos, bem como perda de cristas 

mitocondriais. Tais alterações são comuns àquelas observadas em folículos pré-antrais de 

camundongos (NOTOLLA et al., 2011) e de caprinos (MATOS et al., 2006; ARAÚJO et al., 

2010).  

A imunohistoquímica para a caspase 3 revelou uma porcentagem significativa de 

folículos mortos nos ovários de animais tratados com 5-FU, principalmente em folículos 

secundários (núcleos da granulosa), corroborando com o que a literatura coloca sobre os 

folículos em crescimento serem o principal alvo dos agentes quimioterápicos (MORGAN et al., 

2012; BEDOSCHI; NAVARRO; OKTAY, 2016; RONESS; KASHI; MEIROW, 2016). 

Barekati et al. (2012) também observaram números elevados de folículos imunomarcados para 

caspase 3 em camundongos tratados com ciclofosfamida. Além disso, após cultivo in vitro de 
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tecido ovariano caprino com doxorrubicina e paclitaxel, Guerreiro et al. (2016) verificaram que 

a imunomarcação para a caspase 3 também estava aumentada. Desta forma, os resultados in 

vivo apontam para a ação apoptótica do 5-FU através da ativação da caspase 3, conforme 

observado previamente para células cancerosas (LAMBERTI et al., 2012; LIAO et al., 2013). 

Destacamos ainda que a expressão de RNAm para o gene Bax, bem como a relação 

Bax/Bcl2 foram aumentadas após injeção ip de 5-FU. Bax é um gene pro-apoptótico envolvido 

na via intrínseca da apoptose, enquanto que Bcl2 é um gene anti-apoptótico (SOLANO-

GALVEZ et al., 2018). Os níveis aumentados de Bax e da relação Bax/Bcl2 são, portanto, um 

indício de apoptose. Tais resultados confirmam o observado no tocante aos dados de 

morfologia, ultraestrutura e imunohistoquímica. Além disso, a administração de outros 

quimioterápicos, tais como a ciclofosfamida (BAREKATI et al., 2012), doxorrubicina, 

paclitaxel e cisplatina (SANCHEZ et al., 2013) também provocaram efeitos semelhantes. Mais 

uma vez, os resultados do presente estudo apontam para a ação do 5-FU através do mecanismo 

de apoptose.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em resumo, o 5-FU afetou de forma deletéria a morfologia folicular, a maturação 

do oócito e a produção de estradiol em folículos secundários murinos isolados. Ademais, os 

dados do efeito in vivo e in situ sugerem que o 5-FU reduz o número de folículos 

morfologicamente normais, com alteração ultraestrutural, pelo mecanismo de apoptose. 

Até onde sabemos, este é o primeiro estudo a investigar de forma simultânea os 

efeitos in vivo e in vitro do 5-FU, um fármaco anticâncer que tem sido usado para tratar 

diferentes tipos de tumores sólidos. Tais achados podem melhor orientar médicos e 

pesquisadores que tratam e acompanham mulheres, especialmente crianças, submetidas ao 

tratamento do câncer. Reconhecemos que nosso estudo tem limitação, pois folículos ovarianos 

em cultivo são tipicamente variáveis. Dessa forma, estudos futuros são necessários para 

entender melhor os mecanismos pelos quais o 5-FU interrompe o desenvolvimento e 

crescimento folicular. 
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