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Mulheres com risco de falência ovariana prematura, assim como aquelas 

diagnosticadas com câncer que desejam preservar sua fertilidade, têm como opção a 

criopreservação do tecido ovariano. Esse tecido seria destinado, dependendo do 

caso, ao reimplante posterior ou para o cultivo in vitro de folículos ovarianos isolados 

do tecido criopreservado. Nesse contexto, os folículos primordiais são uma 

população importante tanto por serem mais resistentes ao processo de 

criopreservação, como por representarem cerca de 90% da população total folicular. 

Porém o uso destes folículos para procedimentos de Reprodução Assistida ainda é 

bastante limitado, pois os mecanismos responsáveis pelo seu processo de ativação 

ainda não são completamente conhecidos. A via de sinalização fosfatidilinositol 3-

quinase (PI3K) foi recentemente identificada como determinante para o controle da 

ativação dos folículos primordiais. Portanto o objetivo deste estudo foi identificar e 

localizar os fatores componentes da via: supressores (FOXO3a e PTEN) e ativadores 

(Akt e Phospho-Akt). O que ofereceria uma valiosa ferramenta para elucidar os 

mecanismos envolvidos na ativação do pool de reserva folicular e permitiria o 

desenvolvimento de sistemas de cultivo folicular que atuassem diretamente nestes 

mecanismos.  Sendo assim, foi realizado um estudo transversal com amostras de 

tecido ovariano humano, que foram submetidas à reação imunohistoquímica dos 

fatores previamente citados. Foram incluídas na casuística 40 pacientes, com idade 

média de 27,7 anos ± 7,26. Foi realizada uma análise comparativa da expressão 

dessas proteínas entre os folículos primordiais e primários. Foi encontrada diferença 

significativa para a proteína Akt, (p<0,05) em que os folículos primordiais (oócito e 

células da granulosa) manifestaram mais expressão da proteína Akt em comparação 

aos folículos primários. Também foi encontrada diferença significativa para a proteína 

phospho-Akt, porém apenas nas células da granulosa, em que houve maior 

expressão em folículos primordiais comparados aos primários. Enquanto ambos os 

estágios tiveram marcação negativa para o PTEN e FOXO3a na maioria dos folículos 

analisados. Sendo assim, neste estudo não foi possível identificar dentre as 

proteínas escolhidas uma que tivesse expressão claramente característica de uma 

ou de outra fase folicular, não sendo possível inferir que a atividade de qualquer uma 

das proteínas fosse estritamente ligada à ativação dos folículo primordiais.   
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Women at risk of premature ovarian failure, as well as those diagnosed with 

cancer who wish to preserve their fertility, have, as option, the ovarian tissue 

cryopreservation. This tissue would be destined, depending on the case, to posterior 

reimplantation, or for the in vitro culture of ovarian follicles isolated from the 

cryopreserved tissue. In this context, primordial follicles are an important population 

of cells. As they are more resistant to the cryopreservation process and they 

represent about 90% of the whole follicular population. However, the use of these 

follicles for Assisted Reproduction procedures is still quite limited, since the 

mechanisms responsible for its activation process are not fully understood. The 

phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) signaling pathway has recently been identified as 

determinant for the control of primordial follicle activation. Therefore, the aim of this 

study was to identify and localize the components of this pathway: suppressors 

(FOXO3a and PTEN) and activators (Akt and phospho-Akt). This would offer a 

valuable tool to elucidate the mechanisms involved in the activation of the follicular 

reserve pool and would allow the development of in vitro culture protocols that would 

act directly in these mechanisms. Thus, a cross-sectional study with samples of 

human ovarian tissue was performed. These samples were submitted to the 

immunohistochemical reaction of the previously mentioned factors. Forty patients 

were included in the study, with a mean age of 27.7 ± 7.26. A comparative analysis of 

the expression of these proteins was performed between primordial and primary 

follicles. A significant difference was found for the Akt protein (p<0.05) in which the 

primordial follicles (oocyte and granulosa cells) showed more Akt expression than 

primary follicles. Another significant difference was found for the phosphor-Akt 

protein, but only for the granulosa cells, where there was a greater expression in 

primordial follicles compared to the primary ones. While both stages were negatively 

stained for PTEN and FOXO3a in most of the follicles analyzed. Thus, in this study it 

was not possible to identify among the selected proteins one that had clearly 

characteristic expression of one or the other follicular phase, and it was not possible 

to infer that the activity of any of the proteins was strictly linked to the activation of the 

primordial follicles. 
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CEP – Comitê de Ética em Pesquisa  
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mTORC1 – Alvo da rapamicina em mamíferos complexo 1 

mTORC2 – Alvo da rapamicina em mamíferos complexo 2 

PDK1 – Proteína quinase dependente de 3-fosfatidilinositol 

Phospho-Akt – Proteína Akt fosforilada 

PI3K – Fosfatidilinositol 3-quinase 

PIP2 – Fosfatidilinositol-4,5-bifosfato 

PIP3 – Fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato 

PTEN – Homólogo da fosfatase e da tensina deletado no cromossomo 10 

rpS6 – Proteína ribossomal S6 

RPTK – Receptor tirosina-quinase  

S6K1 – Proteína ribossomal p70 S6 quinase 1 

SERPAT – Serviço de Patologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto  

Tsc1 – Complexo de esclerose tuberosa 1 ou hamartina  

Tsc2 – Complexo de esclerose tuberosa 2 ou tuberina 
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1.1. O câncer e os efeitos na qualidade de vida 

 

O câncer é reconhecido mundialmente como um dos maiores problemas de 

saúde pública. Em 2012 aproximadamente 14 milhões de pessoas foram 

diagnosticadas com câncer em todo o mundo (World Health Organisation, 2015). 

Apesar de muitas vezes ser considerada uma doença relacionada ao 

envelhecimento, sua incidência tem aumentado entre crianças e adolescentes 

(Woodruff, 2015; Siegel; Miller; Jemal, 2016).  

Felizmente durante as últimas três décadas é notável o aumento da taxa de 

cura e da expectativa de vida dos pacientes devido ao aperfeiçoamento no 

diagnóstico e à eficácia de novas terapias (Siegel; Miller; Jemal, 2016; Bénard et al., 

2016; Jensen et al., 2017). Chegando a 75% das crianças e adolescentes 

apropriadamente tratados que se tornarão sobreviventes em longo prazo (Armenian 

et al., 2013).  

No entanto, o tratamento que consiste em quimioterapia e/ou radioterapia 

pode comprometer a função do sistema reprodutivo e levar à infertilidade (Kim; Jeon, 

2012; Sonigo et al. 2015). Esses agentes causam depleção dos folículos ovarianos, 

fibrose estromal e/ou lesão vascular, conduzindo à insuficiência e/ou falência 

ovariana prematura (Morgan et al., 2012; Roness; Kalich-Philosoph; Meirow, 2014).  

  Sendo assim, os efeitos a longo prazo na qualidade de vida devem ser 

discutidos antes do tratamento e as opções disponíveis para aquelas que desejam 

preservar a sua fertilidade devem ser apresentadas (Dittrich et al., 2015; Ataman et 

al., 2015). Atualmente, 6% das mulheres em idade reprodutiva são sobreviventes do 

câncer (Silber, 2016).  

Porém é grande a proporção de pacientes jovens que não são adequadamente 

orientadas, e menos ainda as que são encaminhadas a preservação de fertilidade. 

Além do mais, falta de uniformidade em relação ao aconselhamento e falta de 

padrões de referência levam a variabilidade na incorporação desses procedimentos 

(De Vos; Smitz; Woodruff, 2014; Terenziani et al., 2014; Font-Gonzalez et al., 2016).  
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1.2. Preservação da fertilidade feminina 

 

Nesse contexto, várias estratégias têm sido desenvolvidas nos últimos anos 

para permitir que estas pacientes possam ter filhos usando os seus próprios 

gametas. Atualmente a criopreservação de oócitos maduros e embriões após 

estimulação hormonal ovariana seguida de Fertilização in vitro são os procedimentos 

mais bem estabelecidos e os únicos endossados pela American Society for 

Reproductive Medicine (The Practice Committee of the American Society for 

Reproductive Medicine, 2013; Donnez; Dolmans, 2015a). Porém nenhuma dessas 

opções é possível para mulheres com tumores hormônio sensíveis ou para meninas 

pré púberes (Woodruff, 2015).  

Para estas pacientes, a criopreservação de tecido ovariano é uma opção, 

embora seja atualmente indicada para aquelas que têm um elevado risco de falência 

ovariana prematura após o tratamento do câncer (Woodruff, 2015; Zapardiel et al., 

2016). Algumas das vantagens dessa estratégia são: não requerer atraso do início 

do tratamento e/ou estimulação ovariana, possibilitar o armazenamento de um 

grande número de folículos primordiais resistentes ao processo de congelamento, 

restaurar a função endócrina ovariana após o descongelamento e autotransplante e 

assim fornecer a possibilidade de concepção natural (Rodríguez-Iglesias et al., 2015; 

Oktay et al., 2016; Wallace; Kelsey; Anderson, 2016). 

O procedimento consiste na remoção cirúrgica de tecido ovariano previamente 

ao tratamento gonadotóxico através de uma videolaparoscopia, e realização de seu 

congelamento. Assim, após o tratamento contra o câncer e liberação do oncologista 

para a gravidez, esse tecido é então descongelado e autotransplantado, 

ortotopicamente ou heterotopicamente (Kim; Jeon, 2012; Donnez; Dolmans; 2014). 

No transplante ortotópico, fragmentos corticais ovarianos são transplantados de volta 

para locais na cavidade pélvica, como o ovário remanescente, fossa ovariana ou 

ligamento largo do útero. Enquanto no transplante heterotópico, esses fragmentos 

são transplantados subcutaneamente em vários sítios, tais como o antebraço e 

parede abdominal (Salama; Woodruff, 2015).  
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Embora a criopreservação de tecido ovariano ainda seja considerada 

experimental, até a presente data aproximadamente 86 nascidos vivos já foram 

reportados e 9 gestações estão em curso a partir dessa técnica (Jensen et al., 2016).  

A grande maioria foi resultante de congelamento lento, e decorreu de transplante 

ortotópico, que oferece um ambiente mais natural ao tecido (Donnez; Dolmans, 

2015b; Harada; Osuga, 2016). Assim, de acordo com a opinião de diversos 

especialistas na área, há evidências suficientes para a técnica não ser mais 

considerada como experimental (Donnez et al., 2013; Donnez; Dolmans, 2015b; 

Oktay et al., 2016; Meirow et al., 2016).  

Porém uma grande limitação da criopreservação de tecido ovariano para 

reimplante posterior é a possibilidade da presença de células tumorais no tecido 

criopreservado, como micro metástases não identificáveis e que podem ser 

reimplantadas na paciente levando à recidiva da doença (The Practice Committee of 

the American Society for Reproductive Medicine, 2014; Chambon et al., 2016). 

Enquanto muitos tipos de tumores nunca metastisam para o ovário, há outros que 

apresentam risco elevado, como é o caso da leucemia. Portanto, mesmo que o risco 

seja muito baixo se realizado em mulheres em remissão completa da doença e não 

terem sido reportados casos do tipo na literatura, recomenda-se que o 

autotransplante de ovário seja desencorajado nesses casos (Vanacker et al., 2012; 

Dolmans et al., 2013; Jensen et al., 2016). 

Diante dessa situação, o cultivo in vitro de folículos ovarianos isolados desse 

tecido criopreservado tem como objetivo recuperar gametas para fins reprodutivos, 

sem esse risco (Smitz et al., 2010; Telfer; Zelinski, 2013; Harada; Osuga, 2016). O 

isolamento e cultivo de folículos teoricamente poderiam utilizar desde folículos 

primordiais (Laronda et al., 2014; Sadeghnia et al., 2016) até pré antrais (Amorim et 

al., 2009; Xiao et al., 2015; Yin et al., 2016), com consequente maturação dos oócitos 

para posterior fertilização in vitro. Por isso há a necessidade de se desenvolver 

sistemas de cultivo de folículos que possam utilizar de forma eficiente todas as 

classes de folículos ovarianos (Telfer; Zelinski, 2013). 

As técnicas atualmente descritas para cultivo de folículos bastante imaturos 

trazem resultados promissores para os folículos secundários (Shea; Woodruff; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Telfer%20EE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23635350
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zelinski%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23635350
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Telfer%20EE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23635350
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zelinski%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23635350
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Shikanov, 2014), inclusive com nascimento de prole fértil em ratos (Xu et al., 2006). 

E recentemente utilizando uma estratégia de cultivo in vitro em duas fases, folículos 

secundários humanos puderam se desenvolver para o estágio antral, e pela primeira 

vez, produziram oócitos em metáfase II meioticamente competentes (Xiao et al., 

2015). Entretanto, é reduzido o número de folículos secundários que são 

recuperados do tecido criopreservado, o que limita a eficiência dessa tecnologia na 

prática clínica, reduzindo a capacidade de aproveitamento do tecido criopreservado 

(Telfer, Mclaughlin, 2012). 

Nesse contexto, os folículos primordiais são uma população importante, por 

serem mais resistentes ao processo de criopreservação, devido ao seu menor 

tamanho e baixa taxa metabólica (Jin et al., 2010; Salama; Woodruff, 2015). Além de 

representarem a classe folicular mais abundante, cerca de 90%, constituindo o 

chamado pool de reserva folicular (Hornick et al., 2012; Camboni et al., 2013), o qual 

é mantido sob um estado de latência. Os folículos primordiais são ciclicamente 

ativados e deixam a reserva ovariana, dando início ao processo de desenvolvimento 

(Gougeon, 2011; Kim, 2012).  

No entanto, folículos primordiais isolados do tecido ovariano não sobrevivem 

em cultivo. Para que a integridade da unidade folicular primordial seja mantida, eles 

devem ser cultivados in situ, ou seja, em fragmentos de tecido cortical ovariano. 

Recentemente foi constatado que esse tipo de cultivo proporciona a sobrevivência e 

crescimento de folículos primordiais e primários, com aparente diferenciação em 

folículos secundários após 6 semanas. Porém, apesar dos achados de que o córtex 

ovariano oferece suporte para a foliculogênese in vitro, foi observada degeneração 

folicular durante o tempo de cultivo. O que sugere a necessidade de condições de 

cultivo que otimizem a ativação folicular e assim diminua o tempo de cultivo (Laronda 

et al., 2014). 

Além disso, devido à abundância dos folículos primordiais no tecido cortical 

ovariano, a primeira consideração de um sistema de crescimento in vitro deve ser 

aprimorar o cultivo e ativação desses folículos, favorecendo o desenvolvimento 

folicular precoce, para subsequente obtenção de oócitos maduros (Telfer; Zelinski, 

2013; Shea; Woodruff; Shikanov, 2014).  
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1.3. Ativação dos folículos primordiais 

 

Os mecanismos responsáveis pelo processo de ativação dos folículos 

primordiais, também denominado recrutamento folicular inicial, ainda não são 

completamente conhecidos (Gougeon, 2011; Shea, Woodruff, Shikanov, 2014). 

Porém, sabe-se que esse processo exige uma combinação de fatores de inibição, 

estimulação, e de manutenção (Nelson; Telfer; Anderson, 2013) (Figura 1). Por 

enquanto, o crescimento in vitro completo desde o estágio folicular primordial até o 

nascimento da prole só foi alcançado em ratos (O’brien; Pendola; Eppig, 2003; 

Mochida, 2013). 

 

Figura 1. Foliculogênese ovariana e fatores envolvidos na inibição, estimulação e 

manutenção do pool de reserva folicular.  

 

 

Fonte: Oktem O, Urman B. Understanding follicle growth in vivo. Hum Reprod, 2010.  

Legenda: BMP (proteína morfogenética do osso); FOXO3a, fator de transcrição; GDF-9 (fator de 

diferenciação e crescimento-9); Kit ligand (Kit ligante); LIF (fator inibidor de leucemia); mTORC1 (alvo 

da rapamicina em mamíferos complexo 1) PTEN, gene supressor tumoral, (homólogo da fosfatase e 

da tensina deletado no cromossomo 10); Tsc1(complexo de esclerose tuberosa 1 ou hamartina). 

 

Recentemente, a via de sinalização fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K) (Figura 

2) foi identificada como mecanismo chave no processo de manutenção e ativação 

dos folículos primordiais (Reddy et al., 2008; Kim, 2012; Zhang; Liu, 2015). É 

relatada como uma via clássica de sinalização, constituída por quinases, fosfatases e 
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fatores de transcrição. Essas moléculas estabelecem cascatas de sinalização 

intracelulares fundamentais para vários processos fisiológicos como regulação de 

proliferação, sobrevivência, migração e metabolismo celular. Porém a sua 

hiperativação ou desregulação contribui para processos patológicos, como no câncer 

e diabetes (Cantley, 2002; Liu et al., 2006). 

A interação entre as células somáticas e germinativas no ovário serve como o 

evento molecular inicial que desencadeia a ativação da via PI3K (Figura 3) e 

consequentemente, dos folículos primordiais (Zhang et al., 2014; Monniaux, 2016). 

Muitos fatores de crescimento ativam essa via nos oócitos, porém o mais importante 

e estudado é o Kit ligante (KL) e seu receptor tirosina-quinase (RPTK) c-kit (Liu et al., 

2006; Hsueh et al., 2015). O KL é uma citocina produzida e secretada pelas células 

da granulosa dos folículos, e exerce sinais parácrinos via estimulação do seu 

receptor c-kit, que se encontra expresso na superfície dos oócitos (em repouso e em 

crescimento) (Gougeon, 2011; Tuck et al., 2015). Nos estágios iniciais dos folículos, 

em que receptores de FSH (hormônio folículo estimulante) ainda não são expressos, 

o crescimento folicular é dependente da sinalização do KL com o c-kit (Albertini; 

Barrett, 2003; Thomas; Vanderhyden, 2006; Liu et al., 2006). 

Portanto, a ligação de KL ao seu receptor c-kit ativa a via de sinalização PI3K, 

presente nos oócitos e conduz à ativação dos folículos em repouso (Liu et al., 2006; 

Gougeon, 2011; Kawamura; Kawamura; Hsueh, 2016). Em seguida, PI3K é 

recrutado para a membrana plasmática e fosforila a posição 3’-OH do anel inositol do 

fosfatidilinositol-4,5-bifosfato (PIP2) para produzir fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato 

(PIP3) na membrana intracelular. O PIP3 age como um mensageiro secundário ao 

recrutar e ativar proteínas tais como as serina/treonina quinases: PDK1 (proteína 

quinase dependente de 3-fosfatidilinositol) e Akt, também chamada de proteína 

quinase B. Akt é a mais relevante das proteínas recrutadas e o maior efetor da via 

PI3K (Cantley, 2002; Liu et al., 2006; Klempner; Myers; Cantley, 2013). 

Enquanto isso, o PTEN (homólogo da fosfatase e da tensina deletado no 

cromossomo 10), desfosforila e converte PIP3 de volta para PIP2, regulando 

negativamente a função de PI3K, e consequentemente de Akt (Carracedo; Pandolfi, 

2008; Hsueh et al., 2015). Para ser ativada, a proteína Akt é fosforilada (phospho-



_______________________________________________________________________________________Introdução__ 

27 
 

Akt) em dois locais diferentes pelas proteínas PDK1 e mTORC2 (alvo da rapamicina 

em mamíferos complexo 2) (Cecconi et al., 2012).  

 

Figura 2. Ilustração da via de sinalização PI3K (fosfatidilinositol 3-quinase) 

 

 

Fonte: Kim JY. Control of ovarian primordial follicle activation. Clin Exp Reprod Med, 2012. 

Legenda: Moléculas que mantêm a latência dos folículos primordiais são PTEN, FOXO3a, p27 e 

TSC1/TSC2. Moléculas que mantêm a sobrevivência dos folículos primordiais incluem PI3K, PDK1, 

mTORC1, S6K1 e rpS6.  RPTK (receptor de tirosina quinase); PTEN (homólogo da fosfatase e da 

tensina deletado no cromossomo 10); PIP2 (fosfatidilinositol-4,5-bifosfato); PIP3, (fosfatidilinositol-

3,4,5-trifosfato); PI3K, fosfatidilinositol 3-quinase; PDK1 (proteína quinase dependente de 3-

fosfatidilinositol); Akt (proteína quinase B); FOXO3a (forkhead box O3a); mTORC1, C2 (alvo da 

rapamicina em mamíferos complexo 1,2); TSC1 / 2, (complexo de esclerose tuberosa 1,2; ou 

hamartina e tuberina respectivamente); S6K1 (proteína ribossomal p70 S6 quinase 1); rpS6, (proteína 

ribossomal S6). 

  
 

Como uma molécula-chave da via PI3K, Akt em sua forma ativa promove 

sobrevivência, proliferação e crescimento celular, fosforilando e inativando uma série 

de alvos downstream “negativos” (Reddy; Zheng; Liu, 2010). Nesse contexto estão 
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os fatores de transcrição FOXO, pertencentes à família forkhead box que incluem 

FOXO1, FOXO3a e FOXO4. Estas moléculas são caracterizadas pela presença de 

sítios altamente conservados para a fosforilação por Akt. Logo, Akt ao fosforilar os 

fatores FOXO, promove a extrusão desses fatores do núcleo para o citoplasma, 

reprimindo suas funções de transcrição (Adhikari; Liu, 2009).  

Mais especificamente, como o fator de transcrição FOXO3a nuclear nos 

oócitos é essencial para a manutenção da dormência dos folículos primordiais, a sua 

exportação nuclear leva à ativação desses folículos (Kim et al., 2015). Além disso, 

FOXO3a está principalmente expresso no núcleo de oócitos inclusos em folículos 

primordiais e primários iniciais, enquanto sua expressão é down-regulada 

dramaticamente em oócitos de folículos primários e em crescimento (Liu et al., 2007). 

 

Figura 3. Regulação da ativação de folículos primordiais 

 

 

Fonte: Williams CJ, Erickson GF. Morphology and Physiology of the Ovary. Female Reproductive 

Endocrinology, 2012. 

Legenda: A ativação de folículos primordiais é impulsionada pelas ações coletivas dos próprios 

folículos primordiais e de células mesenquimais ao redor, folículos circundantes e fatores endócrinos.  
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Em síntese, na presença de fatores de crescimento, o receptor tirosina 

quinase (RPTK) ativa a via PI3K, seguida pela fosforilação de Akt, que se torna ativa 

e fosforila FOXO3a, promovendo sua extrusão nuclear, que reprime sua função de 

transcrição, o que desencadeia a ativação dos folículos primordiais (Cecconi et al., 

2012; Kim, 2012; McLaughin et al., 2014). Assim, uma vez ativada, a via PI3K é 

submetida à ação moduladora de inibidores, como o PTEN, que podem evitar a 

exaustão prematura da reserva ovariana em resposta a uma estimulação prolongada 

ou muito forte (Gougeon, 2011; Hsueh et al., 2015). Apesar dessas descobertas 

recentes, a maioria derivada de estudos em animais, os mecanismos exatos de 

como um número limitado de folículos primordiais são ativados dentre um grande 

número de folículos dormentes ainda são desconhecidos (Kawamura; Kawamura; 

Hsueh, 2016). 
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Considerando a necessidade de se aprimorar o cultivo de folículos primordiais 

e que o sucesso desta tecnologia depende da capacidade de ativação destes 

folículos; a identificação e localização de fatores supressores e ativadores da 

transição de folículos primordiais para primários em tecido ovariano humano 

oferecem uma valiosa ferramenta para elucidar os mecanismos envolvidos na 

ativação do pool de folículos primordiais. Com a finalidade de futuramente utilizarmos 

esses fatores no desenvolvimento de protocolos de ativação folicular in situ, seguido 

do cultivo de folículos isolados já ativados (secundários). Todo este esforço visa o 

aprimoramento das técnicas de cultivo de folículo em geral, com aplicação prática 

direta nas técnicas de reprodução assistida convencionais e nos programas de 

preservação de fertilidade feminina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Objetivos



_________________________________________________________________________________________Objetivos__ 
  

33 
 

3.1.  Objetivo Geral 

Este projeto se propôs a identificar e localizar fatores supressores e ativadores 

da transição de folículos primordiais para primários em tecido ovariano humano.  

 

3.2. Objetivos Específicos  

Foram objetivos específicos deste estudo:  

a) Identificação e localização de substâncias supressoras da transição de 

folículos primordiais para primários: FOXO3a e PTEN em tecido ovariano humano 

através de marcação imunohistoquímica.  

b) Identificação e localização de substâncias ativadoras da transição de 

folículos primordiais para primários: Akt, phospho-Akt em tecido ovariano humano 

através de marcação imunohistoquímica. 
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4. Casuística e Métodos 
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4.1. Desenho do Estudo  

 

Foi realizado um estudo transversal com amostras de tecido ovariano humano 

para identificação de fatores relacionados à transição do pool de folículos primordiais 

em primários. Para isso a marcação imunohistoquímica de fatores pré selecionados 

por levantamento bibliográfico de estudos em outras espécies animais (supressores 

e ativadores da transição primordial-primário supra citados) foi analisada 

comparativamente entre folículos primordiais e primários. Aqueles marcados 

diferencialmente em um dos estágios foliculares foram considerados como fatores 

provavelmente envolvidos neste processo e serão testados em estudos futuros. 

Um levantamento de amostras de tecido ovariano humano emblocadas em 

parafina foi realizado no banco de amostras do Serviço de Patologia do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP (SERPAT). Estas 

amostras são provenientes de pacientes submetidas à cirurgias com indicação 

clínica de ooforectomia total ou parcial. Foram selecionadas todas as amostras 

recebidas entre o período de 01/01/2005 até 14/05/2015. Foram excluídas amostras 

de pacientes com menos de 15 anos (considerando que a idade máxima para o 

desencadeamento da puberdade fisiológica é de 14 anos) e mais de 40 anos (devido 

à baixa densidade folicular esperada a partir dessa idade), e fragmentos pequenos 

que inviabilizariam a contagem dos folículos ovarianos. Além disso, foram incluídas 

apenas amostras que continham no mínimo um folículo primordial e um folículo 

primário na análise previa feita em lâmina corada pela hematoxilina e eosina (H&E). 

Foi, portanto, uma amostra de conveniência, definindo-se o N amostral de acordo 

com o total de amostras colhidas no determinado período dentro dos critérios 

estabelecidos acima.  

A pesquisa de banco de dados, identificação dos blocos de parafina, análise 

das lâminas coradas em H&E e a confecção das lâminas para a análise 

imunohistoquímica foram realizadas no Laboratório de Patologia Celular e Molecular 

do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo. Já a leitura das lâminas imunocoradas foi realizada no 

laboratório de Ginecologia e Obstetrícia, setor de Reprodução Humana do 
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Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

 

4.2. Triagem das amostras 

 

Inicialmente foi gerada uma lista com 355 biópsias de pacientes entre 15 e 40 

anos em que o material encaminhado para o SERPAT continha o termo “ovário”. A 

partir dessa lista foram consultados todos os laudos anatomopatológicos completos 

para identificar as biópsias que podiam conter tecido ovariano passível de análise. 

Ao final dessa triagem, restaram 77 amostras, já emblocadas em parafina. Para cada 

uma dessas amostras o SERPAT também tinha estocado a lâmina corada em H&E 

equivalente. Solicitamos essas lâminas e as analisamos através do microscópio 

óptico, aonde foram selecionadas somente as amostras que contivessem ao menos 

um folículo primordial e um folículo primário (critério de inclusão).              

Dessas 77 amostras, 35 foram descartadas por não preencherem os critérios 

mínimos de inclusão, restando 42 que foram então submetidas ao protocolo de 

marcação por imunohistoquímica. Ao final da análise das lâminas imunocoradas, 2 

amostras foram excluídas por estarem com material prejudicado (o material se 

desprendeu da lâmina ou dobrou), que inviabilizou a análise imunohistoquímica. 

Portanto o N amostral final foi de 40 pacientes. A seguir está apresentado um 

fluxograma de como foi realizada a triagem das amostras (Figura 4). 
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Figura 4. Fluxograma de triagem das amostras 

        

 Legenda: H&E - hematoxilina e eosina; IHQ - imunohistoquímica; SERPAT - Serviço de Patologia 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

 

4.3.  Avaliação da classificação folicular 

Como já foi citado, ao final da triagem dos laudos anatomopatológicos, 

restaram 77 amostras de tecido ovariano humano inclusas em parafina, sendo que  

para cada uma dessas amostras o SERPAT também tinha disponível a lâmina 

corada em H&E equivalente. Essas lâminas foram analisadas em microscópio óptico 

com aumento de 100 ou 200 vezes para avaliação da classificação folicular. 

Selecionamos somente as amostras que apresentaram ao menos um folículo 

primordial e um folículo primário. 

 A classificação folicular tanto para as lâminas coradas em H&E, quanto para 

as lâminas imunocoradas foi realizada baseada na histologia clássica, de acordo 

com a definição de Gougeon (1996): 

 

Biópsias de ovário 
provenientes do SERPAT 

(n = 355) 

Amostras selecionadas 
(n = 77) 

Amostras 
excluídas (n = 35) 

Amostras com 
tecido ovariano 

(n = 42) 

Casos com material 
prejudicado (n = 2) 

Casos utilizados   

(n final  = 40)  

Análise dos laudos 

Análise das lâminas H&E 

IHQ 

Amostras que não 
preenchiam os 

critérios de inclusão 

Amostras com 
material dobrado 
ou sem material 
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a. Folículos primordiais: uma única camada de células da granulosa planas 

b. Folículos primários: uma única camada de células da granulosa cuboides 

 

Porém folículos em fase de transição, que apresentavam ao menos duas 

células da granulosa cuboides (Nilsson et al., 2010) foram classificados como 

folículos primários (Figura 5). 

 

Figura 5. Folículos ovarianos corados em H&E. 

 

Legenda: Em A e B: folículos primordiais. Em C: folículo em transição (classificado como folículo 

primário). E em D: folículo primário. Os oócitos estão indicados com um asterisco (*) e as células da 

granulosa estão indicadas com as setas. Aumentos de 1000x. 

 

Após a análise das lâminas, 35 amostras foram descartadas por não atingirem 

os critérios de inclusão (ou seja, não continham ao menos um folículo primordial e 

um folículo primário) restando 42 amostras que foram submetidas ao protocolo de 

imunohistoquímica. 

A B 

C D 

* 
* 

* 

* 
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4.4.  Reação Imunohistoquímica  

As 42 amostras de tecido ovariano incluídas em parafina foram submetidas à 

cortes de três micrômetros e montadas em lâminas silanizadas. Para a detecção dos 

marcadores foram utilizados os anticorpos primários da Cell Signaling Technology 

(Danvers, MA, USA): Akt (pan) (40D4), Phospho-Akt (Ser473) (D9E) XP®, PTEN 

(138G6) e FoxO3a (D19A7), todos produzidos em coelho, exceto o Akt, produzido 

em rato. Todos os anticorpos são monoclonais e foram utilizados na concentração de 

1:200. O kit de revelação utilizado foi o REVEAL Polyvalent HRP-DAB Detection 

System, da Spring Bioscience (Pleasanton, CA, USA). Como controles positivos 

foram utilizadas amostras de carcinoma de mama para todos os marcadores. 

 As reações de imunohistoquímica iniciaram-se com a desparafinização das 

lâminas em dois banhos de xilol por 5 minutos cada. A seguir, os cortes foram 

reidratados em uma série descendente de álcool (um banho em cada concentração 

de álcool: 95%, 90%, 75% e 70%) e imersos em água corrente. Após essa etapa, foi 

realizada a recuperação antigênica, em que as lâminas foram incubadas em tampão 

citrato (pH 6,0), pré aquecido de 95 a 99ºC, por 40 minutos em panela a vapor. Logo 

após, as lâminas foram resfriadas por 15 minutos em temperatura ambiente e 

lavadas em água destilada e tampão PBS (pH 7,0).  

 A partir dessa etapa, todos os procedimentos foram realizados em câmara 

úmida e foram utilizados os reagentes do kit REVEAL Polyvalent HRP-DAB 

Detection System. Primeiramente foi realizado o bloqueio da peroxidase endógena 

com a aplicação do Hydrogen Peroxide Block sobre os cortes e incubação por 15 

minutos, com posterior lavagem em tampão PBS por 5 minutos. O bloqueio de 

proteínas foi realizado em seguida com a incubação do Protein Block sobre os 

cortes por 10 minutos. Após a retirada do excesso da solução de bloqueio, sem 

realizar a lavagem, o anticorpo primário (três foram produzidos em coelho e um foi 

produzido em rato) foi colocado sobre os cortes e incubado por uma hora. Após a 

incubação, os cortes foram lavados com o tampão de lavagem PBS. 

 O sistema de revelação foi realizado em duas partes, primeiro os cortes foram 

incubados com o Complement (anticorpo secundário de coelho anti-rato) por 10 

minutos e logo em seguida com o HRP Conjugate (anticorpo secundário de cabra 
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anti-coelho conjugado ao HRP) por 15 minutos, logo após os cortes foram lavados 

com o mesmo tampão de lavagem citado anteriormente. Em seguida os cortes 

foram cobertos com diaminobenzidina (DAB) (20ul de DAB Chromogen diluído em 

1mL de DAB Substrate) por 5 minutos. Após a revelação, os cortes foram lavados 

em água corrente, contra corados com Hematoxilina e lavados em água amoniacal. 

Por fim, foram desidratados em uma série de concentrações de álcool e xilol. E as 

lâminas foram montadas, cobertas por lamínula com auxílio de Permount (Fisher 

Scientific; Pittsburgh, PA, USA). Na figura a seguir estão as fotomicrografias das 

lâminas de controle positivo para cada proteína, expressas em tecido de carcinoma 

de mama. 

 

Figura 6. Fotomicrografias dos controles positivos 

 

Legenda: Em A verifica-se o controle positivo para o marcador AKT. Em B para o marcador phospho-

AKT. Em C para o marcador PTEN. E em D para o marcador FOXO3a. Todos realizados em tecido de 

carcinoma de mama. Aumentos de 100x. 

A B 

C D 
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4.5.  Análise das lâminas por microscopia óptica 

 

 As lâminas foram analisadas em microscópio óptico Axio Scope A1 acoplado 

à câmera digital AxioCam MRc, que possibilitou a captura de imagens através de 

um computador equipado com o software AxioVision 4.8 (Carl Zeiss; Oberkochen, 

Germany). Foram examinados todos os campos do tecido e assim identificados os 

folículos primordiais e primários. Todos os folículos com o oócito e as células da 

granulosa íntegros foram contados e cada compartimento (oócito e granulosa) foi 

analisado separadamente. A imunomarcação foi classificada como negativa ou 

positiva, considerando como positiva todas as intensidades de marcação. 

 Ao final da análise das lâminas, 2 amostras foram excluídas por 

apresentarem material prejudicado. Portanto o N amostral final foi de 40 pacientes. 

Todas as análises (leituras) da marcação imunohistoquímica foram realizadas por 

dois pesquisadores, sendo Higa TT (pesquisador principal) e Vasconcelos MAC 

(Maria Aparecida Carneiro Vasconcelos, colaboradora técnica).  

 

4.6. Análise Estatística 

 

A análise estatística dos dados foi realizada comparando-se a marcação 

imunohistoquímica para as diferentes proteínas (Akt, phospho-Akt, PTEN e FOXO3a) 

entre os folículos primordiais e primários, utilizando o teste de Qui-quadrado. Cada 

compartimento folicular (oócito e células da granulosa) foi analisado separadamente. 

Para esta análise foram somados todos os folículos de todas as pacientes para a 

composição dos grupos “primordial” e “primário”. O teste de Qui-quadrado foi 

utilizado para testar a hipótese H0 de que não existe diferença entre a intensidade de 

marcação e os grupos (folículo primordial e primário). 

Os dados foram analisados no programa SAS versão 9.3. O nível crítico foi 

fixado em 5% (p<0,05) para se admitir uma diferença de valores estatisticamente 

significante. 
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Este projeto foi aprovado pela Comissão de Pesquisa do Departamento de 

Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (DGO – FMRP – USP) (Projeto nº 547/2016). E, 

subsequentemente, também aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

das Clínicas e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP (CEP – HCFMRP – 

USP) (Ofício nº 1917/2016). Além disso, enviamos ao CEP uma carta para 

solicitação de dispensa da aplicação do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, que também foi aprovada (Processo HCRP nº7201/2016). Visto que 

utilizaríamos casos do banco de amostras do Serviço de Patologia do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP (SERPAT), os quais 

contém amostras de tecido produto de biopsias ou cirurgias advindas de 

procedimentos assistenciais e não obtidos exclusivamente para fins de pesquisa. 

Evidentemente, o sigilo quanto à identificação das pacientes foi preservado. 
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Foram incluídas na casuística 40 pacientes, com idade média de 27,7 anos ± 

7,26 (mínima: 15 anos e máxima: 40 anos). Para cada uma das pacientes foi 

realizada a análise de imunomarcação das 4 proteínas Akt, phospho-Akt, PTEN e 

FOXO3 nos compartimentos foliculares (oócitos e células da granulosa) dos folículos 

primordiais e primários (Figura 7). As tabelas finais completas da análise de 

imunomarcação por paciente são: Tabela 3 (Akt), Tabela 4 (phospho-Akt), Tabela 5 

(PTEN) e Tabela 6 (FOXO3a), disponíveis nos anexos.  

Foram contados no total 6023 folículos primordiais e 999 folículos primários 

em 160 lâminas, levando em consideração que de cada amostra de paciente foram 

feitos 4 cortes consecutivos, um para cada proteína. No entanto vale ressaltar que a 

maioria dos folículos considerados como primários estavam em fase de transição, de 

acordo com a definição de Nilsson et al. (2010). 
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Figura 7. Expressão das proteínas Akt, phospho-Akt, PTEN e FOXO3a nos folículos ovarianos 

 

 

 

Legenda: Em A, B, C e D estão os folículos primordiais organizados ascendentemente em gradação de intensidade; em A = marcação negativa (-) e em 

B,C e D = marcação positiva (+). E em A’, B’, C’ e D’ estão os folículos primários também organizados ascendentemente em gradação de intensidade; em 

A’ = marcação negativa (-) e em B’,C’ e D’ = marcação positiva (+). Em A está uma fotomicrografia de uma lâmina do marcador phospho-AKT. Em B do 

marcador FOXO3a. Em A’ e B’ do marcador PTEN.  E em C, D, C’ e D’ do marcador AKT. Os oócitos estão indicados com um asterisco (*) e as células da 

granulosa estão indicadas com as setas. Aumentos de 1000x. 
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Nas tabelas a seguir notamos o resultado da análise de imunomarcação dos 

oócitos (Tabela 1) e células da granulosa (Tabela 2) entre os grupos (folículo 

primordial e folículo primário) em relação às 4 proteínas (Akt, phospho-Akt, PTEN e 

FOXO3a), somando-se todos os folículos ovarianos das 40 pacientes. 

 

Tabela 1. Análise de imunomarcação dos oócitos inclusos em folículos primordiais e 

primários em relação às proteínas Akt, phospho-Akt, PTEN e FOXO3a 

Proteína 
Estágio Folicular 

(n) 

Marcação dos Oócitos n / % 
P valor 

NEGATIVA POSITIVA 

Akt 

Primordial (1629) 
590 

36,22 
1039 

63,78 A 

0,0012 

Primário (259) 
121 

46,72 
138 

53,28 A 

p-Akt 

Primordial (1363) 
1213 
88,99 

150 
11,01 

0,3475 

Primário (265) 
241 

90,94 
24 

9,06 

PTEN 

Primordial (1538) 
1291 
83,94 

247 
16,06 

0,9445 

Primário (234) 
196 

83,76 
38 

16,24 

FOXO3a 

Primordial (1493) 
1378 
92,30 

115 
7,70 

0,0659 

Primário (241) 
214 

88,80 
27 

11,20 

 

Legenda: Akt (proteína quinase B); p-AKT (phospho-Akt: proteína quinase B fosforilada); PTEN 

(homólogo da fosfatase e da tensina deletado no cromossomo 10) e FOXO3a (forkhead box O3a). 

Letras iguais representam diferenças estatísticas (p<0,05). 

 

 Observamos que apenas houve diferença estatisticamente significante de 

imunomarcação em relação ao marcador Akt (p=0,0012). Em que os oócitos de 
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folículos primordiais mostraram-se mais marcados positivamente comparados aos 

oócitos de folículos primários.  

  

Tabela 2. Análise de imunomarcação das células da granulosa de folículos 

primordiais e primários em relação às proteínas Akt, phospho-Akt, PTEN e FOXO3a 

Proteína 
Estágio Folicular 

(n) 

Marcação das céls. da granulosa 
n / % P valor 

NEGATIVA POSITIVA 

Akt 

Primordial (1629) 
591 

36,28 
1038 

63,72 B  
0,0005 

Primário (259) 
123 

47,49 
136 

52,51 B 

p-Akt 

Primordial (1363) 
1214 
89,07 

149 
10,93 C 

0,0421 

Primário (265) 
247 

93,21 
18 

6,79 C 

PTEN 

Primordial (1538) 
1291 
83,94 

247 
16,06 

0,2705 

Primário (234) 
203 

86,75 
31 

13,25 

FOXO3a 

Primordial (1493) 
1377 
92,23 

116 
7,77 

0,1128 

Primário (241) 
215 

89,21 
26 

10,79 

Legenda: Akt (proteína quinase B); p-AKT (phospho-Akt: proteína quinase B fosforilada); PTEN 

(homólogo da fosfatase e da tensina deletado no cromossomo 10) e FOXO3a (forkhead box O3a). 

Letras iguais representam diferenças estatísticas (p<0,05). 

 

 Dentre a maioria dos folículos observados o padrão de marcação dos oócitos 

se mostrou muito similar à marcação das células da granulosa adjacentes. Assim, 

como podemos observar na Tabela 2, em relação às células da granulosa também 

houve diferença na marcação de Akt (p=0,0005), em que houve maior expressão nos 

folículos primordiais comparados aos folículos primários. Mas também houve uma 
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diferença na marcação de phospho-Akt (p=0,0421), onde houve maior expressão da 

proteína nas células da granulosa de folículos primordiais. Na figura 8 a seguir estão 

apresentados os gráficos dos resultados. 

 

Figura 8. Expressão das proteínas Akt, phospho-Akt, PTEN e FOXO3a nos 

compartimentos foliculares (oócito e células da granulosa) 

 

Legenda: os valores indicados se referem à porcentagem de expressão das proteínas, conforme 

indicadas na Tabela 1 e 2. Letras iguais representam diferenças estatísticas (p<0,05); Letra A: 

p=0,0012; Letra B: p=0,0005; Letra C: p= 0,0421. 
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A imunolocalização de fatores relacionados à transição de folículos primordiais 

para primários vem sendo estudada por outros pesquisadores em ovinos (Froment et 

al., 2005), suínos (Meng et al., 2007; Ding et al, 2010), murinos (Tarnawa et al., 

2013) e em humanos (Goto et al., 2007). Além disso, alguns desses fatores já foram 

testados em sistemas de cultivo in vitro, na tentativa de desencadear a ativação dos 

folículos primordiais (Li et al., 2010; Kawamura et al. 2013) a partir da estimulação ou 

inibição dos fatores envolvidos.  

No presente estudo verificamos a expressão de proteínas componentes da via 

de sinalização PI3K, que foi recentemente identificada como determinante para o 

controle da ativação dos folículos primordiais (Reddy et al., 2008, Zhang; Liu, 2015), 

dentre elas estão: Akt, Akt fosforilado (phospho-Akt), PTEN e FOXO3a. Foi realizada 

uma análise comparativa da expressão dessas proteínas entre os folículos 

primordiais e os folículos primários de 40 pacientes. Encontramos diferença 

estatisticamente significante para a proteína Akt, em que os folículos primordiais 

(oócito/p=0,0012 e células da granulosa/p=0,0005) manifestaram maior expressão 

desta proteína em comparação aos folículos primários. Também foi encontrada 

diferença significativa na marcação de phospho-Akt (p=0,0421), porém apenas nas 

células da granulosa, em que houve maior expressão em folículos primordiais 

comparados aos primários.  Enquanto não houve diferença no padrão de expressão 

para os outros fatores nessa transição folicular específica, ambos os estágios tiveram 

marcação negativa para o PTEN e FOXO3a na maioria dos folículos analisados.  

A maior marcação de Akt verificada neste estudo nos oócitos e células da 

granulosa de folículos primordiais em comparação aos folículos primários diferiu 

daquela descrita por Goto et al. também em humanos, aonde houve expressão 

constante de Akt nos oócitos e células da granulosa em folículos primordiais e 

folículos em cada fase de desenvolvimento. No trabalho do grupo de Goto, em 

relação aos oócitos, a expressão de Akt foi moderada em todas as fases foliculares. 

Já em relação as células da granulosa, a intensidade de marcação foi moderada nos 

folículos primordiais e primários, e se tornou forte em folículos secundários/antrais e 

pré ovulatórios (Goto et al., 2007). A presença de Akt em folículos em estágio 

avançado de desenvolvimento provavelmente está relacionada com outras funções 
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desta proteína ao longo da foliculogênese. Em nosso estudo, apesar da maior 

expressão de Akt ser observada nos primordiais, esta proteína esteve presente em 

mais de  50% dos folículos primários, reforçando um provável papel em estágios 

mais tardios do desenvolvimento folicular. Com relação ao Akt nos estágios iniciais 

do crescimento folicular o estudo de Goto et al. é descritivo, e não propõe uma 

comparação na marcação desta proteína nos diferentes estágios foliculares, não 

permitindo inferir a maior ou menor expressão de Akt em um dos estágios estudados.  

A phospho-Akt é a forma ativa da proteína Akt. A primeira hipótese deste 

estudo era de que folículos em processo de ativação apresentassem maior 

expressão desta proteína ativada, entretanto, este não foi o achado deste estudo. 

Apesar de termos encontrado maior expressão de Akt nos folículos primordiais 

comparados aos folículos primários, não foi encontrada a relação inversa para a 

proteína phospho-Akt, como era esperado. Uma vez que a proteína phospho-Akt 

representaria sinal de atividade folicular, esperaríamos que fosse mais expressa nos 

folículos primários. Surpreendentemente as células da granulosa de folículos 

primordiais apresentaram maior expressão, ainda que baixa, da proteína Akt 

fosforilada em comparação aos folículos primários. Vale ressaltar que na 

classificação dos folículos primários, a presença de duas células da granulosa em 

formato cubóide já era considerado critério para classificar o folículo como primário, 

embora saibamos que este estágio é hoje considerado como de transição. Neste 

sentido, a grande maioria dos folículos considerados primários analisados foi 

composta por folículos de transição, o que poderia justificar não termos encontrado 

marcação mais evidente da phospho-Akt nestes folículos, em princípio, ativados.  

Goto et al., também verificaram que, em relação à expressão de PTEN, houve 

marcação fraca/ocasional em todos os estágios foliculares, porém a marcação 

moderada somente esteve presente nos oócitos de folículos primordiais. Por outro 

lado no que se refere as células da granulosa, não foi encontrada marcação em 

folículos primordiais e houve marcação fraca/ocasional em folículos primários e 

secundários/antrais. Enquanto que as células da granulosa de folículos pré 

ovulatórios expressaram níveis mais elevados (marcação moderada). A análise 

também mostrou uma relação inversa entre a marcação de PTEN e phospho-Akt nas 
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células da granulosa. Na medida em que os folículos cresceram, a marcação de 

PTEN se tornou mais forte, enquanto a marcação de phospho-Akt, que era 

moderada/forte nos estágios iniciais, se tornou mais fraca (Goto et al., 2007). Essa 

mesma relação também foi encontrada por Froment et al. (2005) em células da 

granulosa de ovinos. 

Os dados de Goto et al. corroboram a marcação negativa e fraca de PTEN 

que encontramos tanto nos oócitos, como nas células da granulosa de folículos 

primordiais e primários. Uma limitação do estudo foi não termos avaliado os folículos 

em estágio de desenvolvimento avançado, o que ocorreu por questões restritivas da 

amostra, o número de folículos secundários e antrais foi insuficiente para permitir a 

análise estatística dos dados. Poderíamos especular que a relação inversa 

encontrada tanto por eles, quanto pelo grupo de Froment et al. de que a medida que 

os folículos se desenvolvem, a expressão de PTEN nas células da granulosa se 

torna mais forte, enquanto a expressão de phospho-Akt se torna mais fraca indica 

que esses folículos que já estão em fase de desenvolvimento vão controlando a 

ativação dos folículos primordiais adjacentes. Não sendo, portanto, um processo 

individualizado, em que o folículo primordial que está dormente produza o próprio 

fator modulador PTEN que autorregula sua ativação.  

 Quanto à expressão de FOXO3a, em estudo realizado por Ding et al. em 

folículos ovarianos de suínos, a análise imunohistoquímica revelou expressão da 

proteína em oócitos e células da granulosa de folículos primordiais, primários e 

secundários com marcação fraca nas células da granulosa e forte nos oócitos. Além 

disso, foi observado um aumento gradativo da marcação de FOXO3a nas células da 

granulosa a medida em que os folículos se desenvolviam (Ding et al, 2010). Nesse 

contexto, um estudo conduzido por Tarnawa et al. analisou a expressão de FOXO1 e 

FOXO3a em diversas espécies de mamíferos, dentre elas roedores, caninos, felinos, 

bovinos, suínos, símios e humanos, e surpreendentemente FOXO3a não foi 

detectado nos oócitos de folículos primordiais de nenhuma espécie, exceto de 

roedores. Não foi encontrada marcação nuclear nos oócitos de folículos primordiais, 

nem translocação núcleo-citoplasmática nos folículos primários. Enquanto a 

expressão de FOXO1 nas células da granulosa manteve-se conservada em todas as 
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espécies. E o que os autores sugerem é que FOXO3a não é unicamente requerido 

para a manutenção do estado de latência dos folículos primordiais em espécies não-

roedoras, e que outros FOXOs, particularmente FOXO1 pode contribuir para a 

manutenção da dormência dos oócitos primordiais de uma maneira funcionalmente 

redundante (Tarnawa et al. 2013). Este achado poderia explicar o porquê de não 

termos encontrado praticamente nenhuma marcação de FOXO3a nos oócitos e 

células da granulosas dos folículos primordiais.  

A ideia inicial do presente estudo era encontrar um dos marcadores com uma 

diferença de expressão mais veemente entre os folículos primordiais e primários, de 

maneira que pudéssemos propor a estimulação ou silenciamento do mesmo em um 

sistema de cultivo in vitro, com o objetivo de aumentar a ativação de folículos 

primordiais em amostras criopreservadas de tecido ovariano. Entretanto, não foi o 

que verificamos, uma vez que praticamente não houve diferença entre eles e alguns 

nem mesmo marcaram. Sugerimos que a não marcação não significa 

necessariamente ausência de função, podendo haver vias alternativas envolvidas. 

Tanto que estes marcadores foram estudados e suas funções foram comprovadas 

por outros autores (Castrillon et al., 2003; John et al., 2007; Reddy et al, 2008), além 

de já terem sido testados através do uso de seus inibidores ou ativadores em 

sistemas de cultivo in vitro (Li et al., 2010; Kawamura et al., 2013). 

Estudos mostram que camundongos deficientes em FOXO3a sofrem uma 

ativação global espontânea de todos os seus folículos primordiais em poucos dias de 

vida, levando à perda prematura de todos os folículos e consequente falência 

ovariana em 15 semanas (Castrillon et al., 2003; John et al., 2007). Além disso, 

fenótipo similar foi detectado em ratos com deleção oócito específica do PTEN. Foi 

observada ativação de todo o pool de folículos primordiais na puberdade, o que 

resultou em depleção folicular prematura (Reddy et al., 2008). 

No que se refere aos trabalhos que testaram alguns desses fatores, sejam 

eles inibidores ou ativadores dos mesmos, em sistemas de cultivo in vitro na tentativa 

de desencadear a ativação dos folículos primordiais, alguns obtiveram relativo 

sucesso. Um estudo demonstrou cultivo em curto prazo de ovários murinos com um 

inibidor de PTEN e um fosfopeptídeo estimulador de PI3K, para aumentar a extrusão 
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nuclear de FOXO3a em oócitos primordiais, através do aumento da atividade de Akt. 

Após alotransplante dos ovários (ativados) sob cápsula renal de ratas hospedeiras 

ovariectomizadas, folículos primordiais se desenvolveram para a fase pré ovulatória. 

Oócitos maduros puderam ser recuperados para realização de fertilização in vitro e 

transferência de embriões, seguido pelo nascimento de prole saudável com 

fertilidade comprovada (Li et al., 2010). 

Já o grupo de Kawamura et al. (2013) recentemente combinou as técnicas de 

cultivo com ativadores de PI3K com fragmentação de ovário para estimular tanto a 

ativação dos folículos primordiais, como o crescimento dos folículos secundários de 

ovários de pacientes com falência ovariana prematura. Os ovários foram removidos 

em cirurgia laparoscópica e logo vitrificados. Depois de descongelados, esse tecido 

foi fragmentado e submetido a cultivo in vitro com ativadores de PI3K por dois dias. 

Após o cultivo, foi realizado um transplante autólogo abaixo da serosa das tubas 

uterinas. O crescimento folicular foi monitorado semanalmente e foi observado em 

50% das pacientes com folículos residuais.  Em alguns casos, folículos pré 

ovulatórios foram detectados dentro de algumas semanas ou alguns meses após o 

transplante, sugerindo o crescimento de folículos secundários residuais em resposta 

à fragmentação do tecido ovariano. Em contraste, alguns folículos pré ovulatórios 

foram detectados após 6 meses ou mais, provavelmente devido à ativação de 

folículos primordiais. Após a fertilização in vitro e transferência de embriões, três 

gestações foram obtidas. Apesar de um aborto, dois bebês saudáveis nasceram 

através dessa técnica. Porém nesse último estudo não há como comprovar que o 

protocolo de ativação folicular in vitro foi exclusivamente responsável pelas 

gravidezes, como os próprios autores reconhecem (Kawamura et al., 2013). 

Neste sentido, não podemos deixar de citar as limitações do estudo. 

Sugerimos que a técnica de imunohistoquímica possa não ser ideal para analisar um 

processo dinâmico que é a sinalização celular em meio à ativação dos folículos 

primordiais. Porém o tecido ovariano humano é de difícil obtenção e a alternativa foi 

utilizar as amostras de tecido emblocadas em parafina provenientes do banco de 

amostras do SERPAT. Sendo assim não foi possível realizar outras análises como 

imunofluorescência ou Western blotting em razão de ser um tecido parafinado. 
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Tentamos realizar marcação imunofluorescente, porém não obtivemos sucesso na 

desparafinização dos cortes, o que inviabilizou a utilização da técnica. Outra 

limitação seria o número reduzido de folículos em estágios tardios, o que nos 

impossibilitou  fazer uma análise completa da atuação das proteínas no processo de 

foliculogênese.  
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1. Ambos os estágios foliculares (primordial e primário) apresentam expressão 

da proteína Akt em mais de 50% dos folículos analisados em relação aos 

oócitos e células da granulosa. 

 

2. Quando comparados quanto à marcação de Akt, os oócitos e células da 

granulosa de folículos primordiais apresentam mais expressão desta proteína 

do que os de folículos primários. 

 

3. Em relação à expressão de phospho-Akt, ambos os estágios foliculares 

apresentam predominância de ausência de marcação (aproximadamente 

90%) nos folículos analisados, tanto nos oócitos, quanto nas células da 

granulosa. 

 

4. Quanto à marcação de phospho-Akt, as células da granulosa de folículos 

primordiais apresentam mais expressão, ainda que limitada, desta proteína 

quando comparadas às de folículos primários. 

 

5. Não houve diferença de expressão de PTEN e FOXO3a entre as populações 

foliculares. Ambas apresentaram marcação negativa na maioria dos folículos 

analisados. 

 

6. Neste estudo não foi possível identificar, dentre as proteínas escolhidas, uma 

que tivesse expressão claramente característica de uma ou de outra fase 

folicular, não sendo possível inferir que a atividade de qualquer uma das 

proteínas fosse estritamente ligada à ativação do folículo primordial.  
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10.1.  Anexo I 

 

Tabela 3. Análise de imunomarcação da proteína Akt 

Análise de Imunomarcação Akt 

Paciente Intensidade 
Folículo Primordial Folículo Primário 

Oócito Granulosa Oócito Granulosa 

1 
- 11 11 0 0 

+ 26 26 2 2 

2 
- 7 8 5 6 

+ 14 13 11 10 

3 
- 7 7 4 4 

+ 4 4 1 1 

4 
- 51 51 2 2 

+ 119 119 15 15 

5 
- 1 1 0 0 

+ 4 4 3 3 

6 
- 4 4 5 5 

+ 5 5 10 10 

7 
- 17 17 3 3 

+ 99 99 21 21 

8 
- 47 47 7 7 

+ 12 12 2 2 

9 
- 13 13 4 4 

+ 6 6 6 6 

10 
- 10 10 0 0 

+ 9 9 2 2 

12 
- 26 26 4 4 

+ 1 1 0 0 

15 
- 36 36 1 1 

+ 343 343 4 4 

16 
- 1 1 5 4 

+ 4 4 3 4 

17 
- 2 2 0 0 

+ 7 7 1 1 

18 
- 2 2 2 2 

+ 0 0 1 1 

19 
- 1 1 2 2 

+ 0 0 2 2 

20 - 1 1 0 0 
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+ 1 1 1 1 

21 
- 17 17 7 7 

+ 2 2 3 3 

22 
- 1 1 3 3 

+ 1 1 2 2 

23 
- 3 3 0 0 

+ 2 2 2 2 

24 
- 0 0 0 0 

+ 8 8 1 1 

25 
- 4 4 0 0 

+ 31 31 2 2 

26 
- 27 27 12 12 

+ 3 3 1 1 

28 
- 2 2 1 1 

+ 1 1 0 0 

 
29 

- 5 5 1 1 

+ 5 5 2 2 

30 
- 18 18 6 7 

+ 2 2 2 1 

31 
- 66 66 26 26 

+ 0 0 0 0 

32 
- 40 40 4 4 

+ 105 105 6 6 

35 
- 16 16 0 0 

+ 64 64 8 8 

36 
- 4 4 0 0 

+ 5 5 1 1 

37 
- 49 49 6 6 

+ 44 44 17 17 

39 
- 12 12 2 3 

+ 2 2 2 1 

40 
- 0 0 0 0 

+ 15 15 1 1 

41 
- 16 16 1 1 

+ 37 37 1 1 

43 
- 43 43 1 1 

+ 8 8 0 0 

44 
- 2 2 2 2 

+ 8 8 1 1 

45 - 13 13 1 1 
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+ 1 1 0 0 

48 
- 12 12 2 2 

+ 11 11 0 0 

50 
- 3 3 2 2 

+ 30 30 1 1 

 
 
 

10.2. Anexo II 

 

Tabela 4. Análise de imunomarcação da proteína phospho-Akt 

Análise de Imunomarcação phospho-Akt 

Paciente Intensidade 
Folículo Primordial Folículo Primário 

Oócito Granulosa Oócito Granulosa 

1 
- 18 18 1 1 

+ 3 3 0 0 

2 
- 17 18 18 21 

+ 5 4 7 4 

3 
- 4 4 1 1 

+ 0 0 0 0 

4 
- 217 217 17 17 

+ 7 7 0 0 

5 
- 4 4 1 1 

+ 0 0 0 0 

6 
- 9 9 12 12 

+ 0 0 0 0 

7 
- 146 146 13 14 

+ 0 0 1 0 

8 
- 45 45 15 15 

+ 0 0 0 0 

9 
- 13 13 6 6 

+ 0 0 0 0 

10 
- 22 22 3 3 

+ 0 0 0 0 

12 
- 28 28 3 3 

+ 0 0 0 0 

15 
- 46 46 8 8 

+ 66 66 4 4 

16 - 3 3 7 7 
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+ 0 0 0 0 

17 
- 9 9 2 2 

+ 0 0 0 0 

18 
- 2 2 2 2 

+ 0 0 0 0 

19 
- 1 1 1 1 

+ 2 2 2 2 

20 
- 2 2 1 1 

+ 0 0 0 0 

21 
- 5 5 5 5 

+ 0 0 0 0 

22 
- 4 4 3 3 

+ 0 0 0 0 

23 
- 2 2 6 6 

+ 0 0 1 1 

25 
- 27 27 1 1 

+ 1 1 0 0 

26 
- 22 22 17 17 

+ 0 0 0 0 

28 
- 2 2 1 1 

+ 1 1 0 0 

29 
- 13 13 2 2 

+ 2 2 0 0 

30 
- 19 19 7 7 

+ 0 0 0 0 

31 
- 69 69 27 27 

+ 0 0 0 0 

32 
- 150 150 11 11 

+ 0 0 0 0 

35 
- 65 65 5 6 

+ 20 20 7 6 

36 
- 2 2 1 1 

+ 0 0 0 0 

37 
- 103 103 24 24 

+ 0 0 0 0 

38 
- 1 1 1 1 

+ 0 0 0 0 

39 
- 15 15 5 5 

+ 0 0 0 0 

40 - 10 10 1 1 
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+ 0 0 0 0 

41 
- 46 46 4 4 

+ 0 0 0 0 

43 
- 21 21 0 0 

+ 30 30 1 1 

44 
- 9 9 2 2 

+ 0 0 0 0 

45 
- 15 15 1 1 

+ 0 0 0 0 

47 
- 7 7 2 2 

+ 0 0 0 0 

48 
- 10 10 2 3 

+ 10 10 1 0 

50 
- 10 10 2 2 

+ 3 3 0 0 

 

 

10.3. Anexo III 

 

Tabela 5. Análise de imunomarcação da proteína PTEN 

Análise de Imunomarcação PTEN 

Paciente Intensidade 
Folículo Primordial Folículo Primário 

Oócito Granulosa Oócito Granulosa 

1 
- 23 23 3 3 

+ 12 12 4 4 

2 
- 22 22 3 4 

+ 4 4 8 7 

3 
- 4 4 1 1 

+ 2 2 1 1 

4 
- 127 127 13 13 

+ 29 29 2 2 

5 
- 7 7 1 1 

+ 0 0 0 0 

6 
- 13 13 8 9 

+ 0 0 3 2 

7 
- 85 85 17 17 

+ 20 20 4 4 

8 - 59 59 13 14 
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+ 4 4 2 1 

9 
- 9 9 8 8 

+ 2 2 1 1 

10 
- 21 21 4 4 

+ 0 0 0 0 

12 
- 25 25 3 3 

+ 0 0 0 0 

15 
- 328 328 11 11 

+ 84 84 0 0 

16 
- 4 4 7 7 

+ 0 0 0 0 

17 
- 8 8 0 0 

+ 1 1 1 1 

19 
- 2 2 1 1 

+ 2 2 0 0 

21 
- 16 16 18 18 

+ 1 1 2 2 

22 
- 3 3 4 4 

+ 0 0 0 0 

23 
- 4 4 2 2 

+ 0 0 0 0 

24 
- 5 5 1 1 

+ 0 0 0 0 

25 
- 24 24 3 3 

+ 1 1 0 0 

26 
- 3 3 2 3 

+ 12 12 4 3 

28 
- 2 2 0 1 

+ 1 1 1 0 

29 
- 9 9 1 1 

+ 2 2 0 0 

30 
- 24 24 4 4 

+ 0 0 0 0 

31 
- 65 65 19 19 

+ 0 0 0 0 

32 
- 89 89 4 5 

+ 44 44 2 1 

35 
- 81 81 13 13 

+ 0 0 0 0 

36 - 2 2 2 3 
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+ 0 0 1 0 

37 
- 101 101 17 17 

+ 0 0 0 0 

38 
- 1 1 2 2 

+ 0 0 0 0 

39 
- 18 18 3 3 

+ 0 0 0 0 

40 
- 4 4 0 0 

+ 3 3 1 1 

41 
- 29 29 2 2 

+ 12 12 0 0 

43 
- 21 21 1 1 

+ 4 4 0 0 

44 
- 7 7 1 1 

+ 0 0 0 0 

45 
- 11 11 1 1 

+ 0 0 0 0 

47 
- 6 6 1 1 

+ 0 0 0 0 

48 
- 7 7 1 1 

+ 7 7 1 1 

50 
- 22 22 1 1 

+ 0 0 0 0 

 

 

10.4. Anexo IV 

 

Tabela 6. Análise de imunomarcação da proteína FOXO3a 

Análise de Imunomarcação FOXO3a 

Paciente Intensidade 
Folículo Primordial Folículo Primário 

Oócito Granulosa Oócito Granulosa 

1 
- 27 27 1 1 

+ 2 2 0 0 

2 
- 27 27 8 9 

+ 2 2 3 2 

3 
- 8 8 1 1 

+ 0 0 0 0 

4 - 145 145 9 9 
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+ 7 7 0 0 

6 
- 9 9 10 10 

+ 0 0 1 1 

7 
- 96 96 16 16 

+ 24 24 6 6 

8 
- 51 51 10 10 

+ 0 0 1 1 

9 
- 14 14 9 9 

+ 2 2 0 0 

10 
- 1 1 2 2 

+ 0 0 0 0 

12 
- 24 24 4 4 

+ 6 6 0 0 

15 
- 376 376 19 19 

+ 0 0 0 0 

16 
- 4 4 4 4 

+ 0 0 0 0 

17 
- 7 7 2 2 

+ 0 0 1 1 

18 
- 1 1 1 1 

+ 0 0 0 0 

19 
- 2 2 8 8 

+ 0 0 0 0 

20 
- 2 2 1 1 

+ 0 0 0 0 

21 
- 24 24 15 15 

+ 0 0 1 1 

22 
- 2 2 4 4 

+ 0 0 0 0 

23 
- 3 3 2 2 

+ 1 1 1 1 

24 
- 2 2 1 1 

+ 0 0 0 0 

25 
- 21 21 1 1 

+ 0 0 0 0 

26 
- 20 20 8 8 

+ 0 0 0 0 

29 
- 13 13 2 2 

+ 0 0 1 1 

30 - 21 21 7 7 
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+ 0 0 0 0 

31 
- 60 60 26 26 

+ 0 0 0 0 

32 
- 129 129 5 5 

+ 0 0 0 0 

35 
- 51 50 3 2 

+ 20 21 7 8 

36 
- 3 3 1 1 

+ 0 0 0 0 

37 
- 88 88 18 18 

+ 6 6 1 1 

38 
- 1 1 3 3 

+ 0 0 0 0 

39 
- 18 18 3 4 

+ 0 0 1 0 

40 
- 12 12 1 1 

+ 3 3 0 0 

41 
- 28 28 1 1 

+ 12 12 0 0 

43 
- 41 41 1 1 

+ 3 3 0 0 

44 
- 2 2 1 1 

+ 3 3 1 1 

45 
- 16 16 1 1 

+ 0 0 0 0 

47 
- 4 4 3 3 

+ 0 0 0 0 

48 
- 11 11 2 2 

+ 8 8 1 1 

50 
- 14 14 0 0 

+ 16 16 1 1 
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Resumo 
 

Mulheres diagnosticadas com câncer que desejam preservar sua fertilidade têm 

como opção a criopreservação do tecido ovariano. Esse tecido seria destinado, 

dependendo do caso, ao reimplante posterior ou para o cultivo in vitro de folículos 

ovarianos isolados do tecido criopreservado. Nesse contexto, os folículos primordiais 

são uma população importante tanto por serem mais resistentes ao processo de 

criopreservação, como por representarem cerca de 90% da população total folicular. 

Porém o uso destes ainda é bastante limitado, pois os mecanismos responsáveis 

pelo seu processo de ativação ainda não são completamente conhecidos. A via de 

sinalização fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K) foi recentemente identificada como 

determinante para o controle da ativação dos folículos primordiais. Portanto o 

objetivo deste estudo foi identificar e localizar os fatores componentes da via: 

supressores (FOXO3a e PTEN) e ativadores (Akt e Phospho-Akt) da transição de 

folículos primordiais para primários em tecido ovariano humano. O que ofereceria 

uma valiosa ferramenta para elucidar os mecanismos envolvidos na ativação do pool 

de reserva folicular e permitiria o desenvolvimento de sistemas de cultivo folicular 

Sendo assim, foi realizado um estudo transversal com amostras de tecido ovariano 

humano, que foram submetidas à reação imunohistoquímica dos fatores previamente 

citados. Foram incluídas na casuística 40 pacientes, com idade média de 27,7 anos ± 

7,26. Foi realizada uma análise comparativa da expressão dessas proteínas entre os 

folículos primordiais e primários. Foi encontrada diferença significativa para a 

proteína Akt, (p<0,05) em que os folículos primordiais (oócito e células da granulosa) 

manifestaram mais expressão da proteína Akt em comparação aos folículos 

primários. Também foi encontrada diferença significativa para a proteína phospho-

Akt, porém apenas nas células da granulosa, em que houve maior expressão em 

folículos primordiais comparados aos primários. Enquanto ambos os estágios tiveram 

marcação negativa para o PTEN e FOXO3a na maioria dos folículos analisados. 

Sendo assim, neste estudo não foi possível identificar dentre as proteínas escolhidas 

uma que tivesse expressão claramente característica de uma ou de outra fase 

folicular, não sendo possível inferir que a atividade de qualquer uma das proteínas 

fosse estritamente ligada à ativação dos folículo primordiais.   
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Introdução 
 

O câncer é reconhecido mundialmente como um dos maiores problemas de 

saúde pública. E sua incidência tem aumentado entre crianças e adolescentes 

(Woodruff, 2015; Siegel; Miller; Jemal, 2016). Felizmente, durante as últimas três 

décadas é notável o aumento da taxa de cura e da expectativa de vida dos pacientes 

devido ao aperfeiçoamento no diagnóstico e à eficácia de novas terapias (Siegel; 

Miller; Jemal, 2016; Bénard et al., 2016; Jensen et al., 2017). 

 No entanto, o tratamento que consiste em quimioterapia e/ou radioterapia 

pode comprometer a função do sistema reprodutivo e levar à infertilidade (Kim; Jeon, 

2012; Sonigo et al. 2015). Sendo assim, os efeitos a longo prazo na qualidade de 

vida devem ser discutidos antes do tratamento e as opções disponíveis para aquelas 

que desejam preservar a sua fertilidade devem ser apresentadas (Dittrich et al., 

2015; Ataman et al., 2015). Atualmente, 6% das mulheres em idade reprodutiva são 

sobreviventes do câncer (Silber, 2016). 

 Assim, mulheres ou meninas pré púberes diagnosticadas com câncer que 

desejam preservar sua fertilidade, porém não podem se submeter ao tratamento 

imediato de estimulação ovariana, tem como opção a criopreservação do tecido 

ovariano (Woodruff, 2015; Zapardiel et al., 2016). Porém, uma grande limitação 

dessa técnica é o risco de reimplante de células tumorais presentes no tecido 

criopreservado (The Practice Committee of the American Society for Reproductive 

Medicine, 2014; Chambon et al., 2016).  

Diante dessa situação, o cultivo de folículos ovarianos isolados do tecido 

criopreservado tem como objetivo recuperar gametas para fins reprodutivos, sem 

esse risco (Smitz et al., 2010; Telfer; Zelinski, 2013; Harada; Osuga, 2016). As 

técnicas atualmente descritas para cultivo de folículos bastante imaturos trazem 

resultados promissores para os folículos secundários (Shea; Woodruff; Shikanov, 

2014). Entretanto, o número de folículos ativos recuperados é reduzido no tecido 

criopreservado, o que limita a eficiência dessa tecnologia na prática clínica. 

Nesse contexto, os folículos primordiais são uma população importante tanto 

por serem mais resistentes ao processo de criopreservação, como por 

representarem cerca de 90% da população total de folículos, constituindo o chamado 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Telfer%20EE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23635350
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zelinski%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23635350
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pool de reserva folicular (Jin et al., 2010; Hornick et al., 2012; Camboni et al., 2013; 

Salama; Woodruff, 2015). Porém o uso destes folículos para procedimentos de 

Reprodução Assistida ainda é bastante limitado, pois os mecanismos responsáveis 

pelo processo de ativação dos folículos primordiais ainda não são completamente 

conhecidos (Gougeon, 2011; Shea, Woodruff, Shikanov, 2014). 

Recentemente, a via de sinalização fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K) (Figura 

1) foi identificada como mecanismo chave no processo de manutenção e ativação 

dos folículos primordiais (Reddy et al., 2008; Zhang; Liu, 2015). É relatada como uma 

via clássica de sinalização, constituída por quinases, fosfatases e fatores de 

transcrição. Essas moléculas estabelecem cascatas de sinalização intracelulares 

fundamentais para vários processos fisiológicos como regulação de proliferação, 

sobrevivência, migração e metabolismo celular (Cantley, 2002; Liu et al., 2006). 

A interação entre as células somáticas e germinativas no ovário serve como o 

evento molecular inicial que desencadeia a ativação da via PI3K e 

consequentemente, dos folículos primordiais (Zhang et al., 2014; Monniaux, 2016). 

Muitos fatores de crescimento ativam essa via nos oócitos, porém o mais importante 

e estudado é o Kit ligante (KL) e seu receptor tirosina-quinase (RPTK) c-kit (Liu et al., 

2006; Hsueh et al., 2015). O KL é uma citocina produzida e secretada pelas células 

da granulosa dos folículos, e exerce sinais parácrinos via estimulação do seu 

receptor c-kit, que se encontra expresso na superfície dos oócitos (em repouso e em 

crescimento) (Gougeon, 2011; Tuck et al., 2015). Nos estágios iniciais dos folículos, 

em que receptores de FSH (hormônio folículo estimulante) ainda não são expressos, 

o crescimento folicular é dependente da sinalização do KL com o c-kit (Albertini; 

Barrett, 2003; Thomas; Vanderhyden, 2006; Liu et al., 2006). 

Portanto, a ligação de KL ao seu receptor c-kit ativa a via de sinalização PI3K, 

presente nos oócitos e conduz à ativação dos folículos em repouso (Liu et al., 2006; 

Gougeon, 2011; Kawamura; Kawamura; Hsueh, 2016). Em seguida, PI3K é 

recrutado para a membrana plasmática e fosforila a posição 3’-OH do anel inositol do 

fosfatidilinositol-4,5-bifosfato (PIP2) para produzir fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato 

(PIP3) na membrana intracelular. O PIP3 age como um mensageiro secundário ao 

recrutar e ativar proteínas tais como as serina/treonina quinases: PDK1 (proteína 
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quinase dependente de 3-fosfatidilinositol) e Akt, também chamada de proteína 

quinase B. Akt é a mais relevante das proteínas recrutadas e o maior efetor da via 

PI3K (Cantley, 2002; Liu et al., 2006; Klempner; Myers; Cantley, 2013). 

 

Figura 1. Ilustração da via de sinalização PI3K (fosfatidilinositol 3-quinase) 

 

Fonte: Kim JY. Control of ovarian primordial follicle activation. Clin Exp Reprod Med, 2012. 

Legenda: Moléculas que mantêm a latência dos folículos primordiais são PTEN, FOXO3a, p27 e TSC1/TSC2. 

Moléculas que mantêm a sobrevivência dos folículos primordiais incluem PI3K, PDK1, mTORC1, S6K1 e rpS6.  

RPTK (receptor de tirosina quinase); PTEN (homólogo da fosfatase e da tensina deletado no cromossomo 10); 

PIP2 (fosfatidilinositol-4,5-bifosfato); PIP3, (fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato); PI3K, fosfatidilinositol 3-quinase; 

PDK1 (proteína quinase dependente de 3-fosfatidilinositol); Akt (proteína quinase B); FOXO3a (forkhead box 

O3a); mTORC1, C2 (alvo da rapamicina em mamíferos complexo 1,2); TSC1 / 2, (complexo de esclerose 

tuberosa 1,2; ou hamartina e tuberina respectivamente); S6K1 (proteína ribossomal p70 S6 quinase 1); rpS6, 

(proteína ribossomal S6). 

  

Enquanto isso, o PTEN (homólogo da fosfatase e da tensina deletado no 

cromossomo 10), desfosforila e converte PIP3 de volta para PIP2, regulando 

negativamente a função de PI3K, e consequentemente de Akt (Carracedo; Pandolfi, 

2008; Hsueh et al., 2015). Para ser ativada, a proteína Akt é fosforilada (phospho-

Akt) em dois locais diferentes pelas proteínas PDK1 e mTORC2 (alvo da rapamicina 

em mamíferos complexo 2) (Cecconi et al., 2012).  
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Como uma molécula-chave da via PI3K, Akt em sua forma ativa promove 

sobrevivência, proliferação e crescimento celular, fosforilando e inativando uma série 

de alvos downstream “negativos” (Reddy; Zheng; Liu, 2010). Nesse contexto estão 

os fatores de transcrição FOXO, pertencentes à família forkhead box que incluem 

FOXO1, FOXO3a e FOXO4. Estas moléculas são caracterizadas pela presença de 

sítios altamente conservados para a fosforilação por Akt. Logo, Akt ao fosforilar os 

fatores FOXO, promove a extrusão desses fatores do núcleo para o citoplasma, 

reprimindo suas funções de transcrição (Adhikari; Liu, 2009).  

Mais especificamente, como o fator de transcrição FOXO3a nuclear nos 

oócitos é essencial para a manutenção da dormência dos folículos primordiais, a sua 

exportação nuclear leva à ativação desses folículos (Kim et al., 2015). Além disso, 

FOXO3a está principalmente expresso no núcleo de oócitos inclusos em folículos 

primordiais e primários iniciais, enquanto sua expressão é down-regulada 

dramaticamente em oócitos de folículos primários e em crescimento (Liu et al., 2007). 

Em síntese, a ativação da via PI3K promove a fosforilação de Akt, que se 

torna ativa e fosforila FOXO3a, promovendo sua extrusão nuclear, que reprime sua 

função de transcrição, o que desencadeia a ativação dos folículos primordiais 

(Cecconi et al., 2012; Kim, 2012; McLaughin et al., 2014). Assim, uma vez ativada, a 

via PI3K é submetida à ação moduladora de inibidores, como o PTEN, que podem 

evitar a exaustão prematura da reserva ovariana em resposta a uma estimulação 

prolongada ou muito forte (Gougeon, 2011; Hsueh et al., 2015). Apesar dessas 

descobertas recentes, a maioria derivada de estudos em animais, os mecanismos 

exatos de como um número limitado de folículos primordiais são ativados dentre um 

grande número de folículos dormentes ainda são desconhecidos (Kawamura; 

Kawamura; Hsueh, 2016).  

Neste sentido, o objetivo deste estudo foi identificar e localizar os fatores 

supressores (FOXO3a e PTEN) e ativadores (Akt e Phospho-Akt) da transição de 

folículos primordiais para primários em tecido ovariano humano. O que ofereceria 

uma valiosa ferramenta para elucidar os mecanismos envolvidos na ativação do pool 

de reserva folicular e permitiria o desenvolvimento de protocolos de cultivo de 

folículos que atuassem diretamente nestes mecanismos.   
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Casuística e Métodos 
 

Aspectos éticos 

Este projeto foi aprovado pela Comissão de Pesquisa do Departamento de 

Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (DGO – FMRP – USP) (Projeto nº 547/2016). E 

subsequentemente também aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

das Clínicas e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP (CEP – HCFMRP – 

USP) (Ofício nº 1917/2016). Além disso, enviamos ao CEP uma solicitação de 

dispensa da aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que também 

foi aprovada (Processo HCRP nº7201/2016). Visto que utilizaríamos casos do banco 

de amostras do Serviço de Patologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto – USP (SERPAT). 

 

Desenho do estudo 

Foi realizado um estudo transversal com amostras de tecido ovariano humano 

para identificação de fatores relacionados à transição do pool de folículos primordiais 

em primários. Para isso a expressão das proteínas Akt, phospho-Akt, PTEN e 

FOXO3a foi analisada comparativamente entre as duas populações foliculares. 

Aqueles marcados diferencialmente em um dos estágios foliculares foram 

considerados como fatores provavelmente envolvidos neste processo e serão 

testados em estudos futuros. 

Um levantamento de amostras de tecido ovariano humano emblocadas em 

parafina foi realizado no banco de amostras do SERPAT. Estas amostras são 

provenientes de pacientes submetidas a cirurgias com indicação clínica de 

ooforectomia total ou parcial. Foram selecionadas todas as amostras recebidas entre 

o período de 01/01/2005 até 14/05/2015, destas foram excluídas amostras de 

pacientes com menos de 15 anos e mais de 40 anos, e fragmentos pequenos que 

inviabilizariam a contagem dos folículos ovarianos. Além disso, foram incluídas 

apenas amostras que continham no mínimo um folículo primordial e um folículo 

primário na análise previa feita em lâmina corada pela hematoxilina e eosina (H&E) 

(Figura 2). A classificação folicular tanto para as lâminas coradas em H&E, quanto 
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para as lâminas imunocoradas foi realizada baseada na histologia clássica, de 

acordo com a definição de Gougeon (1996): Folículos primordiais: uma única 

camada de células da granulosa planas; Folículos primários: uma única camada de 

células da granulosa cuboides. Porém folículos em fase de transição, que 

apresentavam ao menos duas células da granulosa cuboides (Nilsson et al., 2010) 

foram classificados como folículos primários (Figura 2). Ao final da triagem geral das 

amostras, 40 foram selecionadas e submetidas a reação imunohistoquímica. 

 

Figura 2. Folículos primordiais e primários corados em H&E. 

 

Legenda: Em A e B: folículos primordiais. Em C: folículo em transição (classificado como folículo 

primário). E em D: folículo primário. Os oócitos estão indicados com um asterisco (*) e as células da 

granulosa estão indicadas com as setas. Aumentos de 1000x.  

 

Reação Imunohistoquímica  

As amostras de tecido ovariano incluídas em parafina foram submetidas a 

cortes de três micrômetros e montadas em lâminas silanizadas. Para a detecção dos 

marcadores foram utilizados os anticorpos primários da Cell Signaling Technology 

A B 

C D 

* 
* 

* 

* 
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(Danvers, MA, USA): Akt (pan) (40D4), Phospho-Akt (Ser473) (D9E) XP®, PTEN 

(138G6) e FoxO3a (D19A7). Todos os anticorpos foram utilizados na concentração 

de 1:200. O kit de revelação utilizado foi o REVEAL Polyvalent HRP-DAB Detection 

System, da Spring Bioscience (Pleasanton, CA, USA). Como controles positivos 

foram utilizadas amostras de carcinoma de mama para todos os marcadores. 

 As reações de imunohistoquímica iniciaram-se com a desparafinização das 

lâminas em dois banhos de xilol por 5 minutos cada. A seguir, os cortes foram 

reidratados em uma série descendente de álcool (um banho em cada concentração 

de álcool: 95%, 90%, 75% e 70%) e imersos em água corrente. Após essa etapa, foi 

realizada a recuperação antigênica, em que as lâminas foram incubadas em tampão 

citrato (pH 6,0), pré aquecido de 95 a 99ºC, por 40 minutos em panela a vapor. Logo 

após, as lâminas foram resfriadas por 15 minutos em temperatura ambiente e 

lavadas em água destilada e tampão PBS (pH 7,0).  

 A partir dessa etapa, todos os procedimentos foram realizados em câmara 

úmida e foram utilizados os reagentes do kit REVEAL Polyvalent HRP-DAB 

Detection System de acordo com as recomendações do fabricante. Após a 

revelação, os cortes foram lavados em água corrente, contra corados com 

Hematoxilina e lavados em água amoniacal. Por fim, foram desidratados em uma 

série de concentrações de álcool e xilol. E as lâminas foram montadas, cobertas por 

lamínula com auxílio de Permount (Fisher Scientific; Pittsburgh, PA, USA). 

 

Análise das lâminas por microscopia óptica 

 As lâminas foram analisadas em microscópio óptico Axio Scope A1 acoplado 

à câmera digital AxioCam MRc, que possibilitou a captura de imagens através de 

um computador equipado com o software AxioVision 4.8 (Carl Zeiss; Oberkochen, 

Germany). Foram examinados todos os campos do tecido e assim identificados os 

folículos primordiais e primários. Todos os folículos com o oócito e as células da 

granulosa íntegros foram contados e cada compartimento (oócito e granulosa) foi 

analisado separadamente. A imunomarcação foi classificada como negativa ou 

positiva. Todas as análises (leituras) da marcação imunohistoquímica foram 
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realizadas por dois pesquisadores, sendo Higa TT (pesquisador principal) e 

Vasconcelos MAC (Maria Aparecida Carneiro Vasconcelos, colaboradora técnica).  

 

Análise Estatística 

A análise estatística dos dados foi realizada comparando-se a marcação 

imunohistoquímica para as diferentes proteínas (Akt, phospho-Akt, PTEN e FOXO3a) 

entre os folículos primordiais e primários, utilizando o teste de Qui-quadrado. Cada 

compartimento folicular (oócito e células da granulosa) foi analisado separadamente. 

Para esta análise foram somados todos os folículos de todas as pacientes para a 

composição dos grupos “primordial” e “primário”.  

Os dados foram analisados no programa SAS versão 9.3. O nível crítico foi 

fixado em 5% (p<0,05) para se admitir uma diferença de valores estatisticamente 

significante. 
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Resultados 
 

Foram incluídas na casuística 40 pacientes, com idade média de 27,7 anos ± 

7,26 (mínima: 15 anos e máxima: 40 anos). Para cada uma das pacientes foi 

realizada a análise de imunomarcação das 4 proteínas Akt, phospho-Akt, PTEN e 

FOXO3 nos compartimentos foliculares (oócitos e células da granulosa) dos folículos 

primordiais e primários. A seguir, são apresentadas fotomicrografias das 

intensidades de marcação encontradas. A imunomarcação foi classificada como 

negativa (-) ou positiva (+), considerando como positiva todas as intensidades de 

marcação (Figura 3). 

Foram contados no total 6023 folículos primordiais e 999 folículos primários 

em 160 lâminas, levando em consideração que de cada amostra de paciente foram 

feitos 4 cortes consecutivos, um para cada proteína. No entanto vale ressaltar que a 

maioria dos folículos considerados como primários estavam em fase de transição, de 

acordo com a definição de Nilsson et al. (2010). 
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Figura 3. Expressão das proteínas Akt, phospho-Akt, PTEN e FOXO3a nos folículos ovarianos 

 

 

 

Legenda: Em A, B, C e D estão os folículos primordiais organizados ascendentemente em gradação de intensidade; em A = marcação negativa (-) e em 

B,C e D = marcação positiva (+). E em A’, B’, C’ e D’ estão os folículos primários também organizados ascendentemente em gradação de intensidade; em 

A’ = marcação negativa (-) e em B’,C’ e D’ = marcação positiva (+). Em A está uma fotomicrografia de uma lâmina do marcador phospho-AKT. Em B do 

marcador FOXO3a. Em A’ e B’ do marcador PTEN.  E em C, D, C’ e D’ do marcador AKT. Os oócitos estão indicados com um asterisco (*) e as células da 

granulosa estão indicadas com as setas. Aumentos de 1000x. 
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Nas tabelas a seguir notamos o resultado da análise de imunomarcação dos 

oócitos (Tabela 1) e células da granulosa (Tabela 2) entre os grupos (folículo 

primordial e folículo primário) em relação às 4 proteínas (Akt, phospho-Akt, PTEN e 

FOXO3a), somando-se todos os folículos ovarianos das 40 pacientes. 

 

Tabela 1. Análise de imunomarcação dos oócitos inclusos em folículos primordiais e 

primários em relação às proteínas Akt, phospho-Akt, PTEN e FOXO3a 

Proteína 
Estágio Folicular 

(n) 

Marcação dos Oócitos n / % 
P valor 

NEGATIVA POSITIVA 

Akt 

Primordial (1629) 
590 

36,22 
1039 

63,78 A 

0,0012 

Primário (259) 
121 

46,72 
138 

53,28 A 

p-Akt 

Primordial (1363) 
1213 
88,99 

150 
11,01 

0,3475 

Primário (265) 
241 

90,94 
24 

9,06 

PTEN 

Primordial (1538) 
1291 
83,94 

247 
16,06 

0,9445 

Primário (234) 
196 

83,76 
38 

16,24 

FOXO3a 

Primordial (1493) 
1378 
92,30 

115 
7,70 

0,0659 

Primário (241) 
214 

88,80 
27 

11,20 

 

Legenda: Akt (proteína quinase B); p-AKT (phospho-Akt: proteína quinase B fosforilada); PTEN 

(homólogo da fosfatase e da tensina deletado no cromossomo 10) e FOXO3a (forkhead box O3a). 

Letras iguais representam diferenças estatísticas (p<0,05). 

 

 Observamos que apenas houve diferença estatisticamente significante de 

imunomarcação em relação ao marcador Akt (p=0,0012). Em que os oócitos de 
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folículos primordiais mostraram-se mais marcados positivamente comparados aos 

oócitos de folículos primários.  

 

Tabela 2. Análise de imunomarcação das células da granulosa de folículos 

primordiais e primários em relação às proteínas Akt, phospho-Akt, PTEN e FOXO3a 

Proteína 
Estágio Folicular 

(n) 

Marcação das céls. da granulosa 
n / % P valor 

NEGATIVA POSITIVA 

Akt 

Primordial (1629) 
591 

36,28 
1038 

63,72 B 

0,0005 

Primário (259) 
123 

47,49 
136 

52,51 B 

p-Akt 

Primordial (1363) 
1214 
89,07 

149 
10,93 C 

0,0421 

Primário (265) 
247 

93,21 
18 

6,79 C 

PTEN 

Primordial (1538) 
1291 
83,94 

247 
16,06 

0,2705 

Primário (234) 
203 

86,75 
31 

13,25 

FOXO3a 

Primordial (1493) 
1377 
92,23 

116 
7,77 

0,1128 

Primário (241) 
215 

89,21 
26 

10,79 

Legenda: Akt (proteína quinase B); p-AKT (phospho-Akt: proteína quinase B fosforilada); PTEN 

(homólogo da fosfatase e da tensina deletado no cromossomo 10) e FOXO3a (forkhead box O3a). 

Letras iguais representam diferenças estatísticas (p<0,05). 

 

 Dentre a maioria dos folículos observados o padrão de marcação dos oócitos 

se mostrou muito similar à marcação das células da granulosa adjacentes. Assim, 

como podemos observar na Tabela 2, em relação às células da granulosa também 

houve diferença na marcação de Akt (p=0,0005), em que houve maior expressão nos 

folículos primordiais comparados aos folículos primários. Mas também houve uma 
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diferença na marcação de phospho-Akt (p=0,0421), onde houve maior expressão da 

proteína nas células da granulosa de folículos primordiais. Na figura 4 a seguir estão 

apresentados os gráficos dos resultados. 

 

Figura 4. Expressão das proteínas Akt, phospho-Akt, PTEN e FOXO3a nos 

compartimentos foliculares (oócito e células da granulosa) 

 

Legenda: os valores indicados se referem à porcentagem de expressão das proteínas, conforme 

indicadas na Tabela 1 e 2. Letras iguais representam diferenças estatísticas (p<0,05); Letra A: 

p=0,0012; Letra B: p=0,0005; Letra C: p= 0,0421. 
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Discussão 
 

A imunolocalização de fatores relacionados à transição de folículos primordiais 

para primários vem sendo estudada por outros pesquisadores em ovinos (Froment et 

al., 2005), suínos (Meng et al., 2007; Ding et al, 2010), murinos (Tarnawa et al., 

2013) e em humanos (Goto et al., 2007). Além disso, alguns desses fatores já foram 

testados em sistemas de cultivo in vitro, na tentativa de desencadear a ativação dos 

folículos primordiais (Li et al., 2010; Kawamura et al. 2013) a partir da estimulação ou 

inibição dos fatores envolvidos.  

No presente estudo verificamos a expressão de proteínas componentes da via 

de sinalização PI3K, que foi recentemente identificada como determinante para o 

controle da ativação dos folículos primordiais (Reddy et al., 2008, Zhang; Liu, 2015), 

dentre elas estão: Akt, Akt fosforilado (phospho-Akt), PTEN e FOXO3a. Foi realizada 

uma análise comparativa da expressão dessas proteínas entre os folículos 

primordiais e os folículos primários de 40 pacientes. Encontramos diferença 

estatisticamente significante para a proteína Akt, em que os folículos primordiais 

(oócito/p=0,0012 e células da granulosa/p=0,0005) manifestaram maior expressão 

desta proteína em comparação aos folículos primários. Também foi encontrada 

diferença significativa na marcação de phospho-Akt (p=0,0421), porém apenas nas 

células da granulosa, em que houve maior expressão em folículos primordiais 

comparados aos primários.  Enquanto não houve diferença no padrão de expressão 

para os outros fatores nessa transição folicular específica, ambos os estágios tiveram 

marcação negativa para o PTEN e FOXO3a na maioria dos folículos analisados.  

A maior marcação de Akt verificada neste estudo nos oócitos e células da 

granulosa de folículos primordiais em comparação aos folículos primários diferiu 

daquela descrita por Goto et al. também em humanos, aonde houve expressão 

constante de Akt nos oócitos e células da granulosa em folículos primordiais e 

folículos em cada fase de desenvolvimento. No trabalho do grupo de Goto, em 

relação aos oócitos, a expressão de Akt foi moderada em todas as fases foliculares. 

Já em relação as células da granulosa, a intensidade de marcação foi moderada nos 

folículos primordiais e primários, e se tornou forte em folículos secundários/antrais e 

pré ovulatórios (Goto et al., 2007). A presença de Akt em folículos em estágio 
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avançado de desenvolvimento provavelmente está relacionada com outras funções 

desta proteína ao longo da foliculogênese. Em nosso estudo, apesar da maior 

expressão de Akt ser observada nos primordiais, esta proteína esteve presente em 

mais de  50% dos folículos primários, reforçando um provável papel em estágios 

mais tardios do desenvolvimento folicular. Com relação ao Akt nos estágios iniciais 

do crescimento folicular o estudo de Goto et al. é descritivo, e não propõe uma 

comparação na marcação desta proteína nos diferentes estágios foliculares, não 

permitindo inferir a maior ou menor expressão de Akt em um dos estágios estudados.  

A phospho-Akt é a forma ativa da proteína Akt. A primeira hipótese deste 

estudo era de que folículos em processo de ativação apresentassem maior 

expressão desta proteína ativada, entretanto, este não foi o achado deste estudo. 

Apesar de termos encontrado maior expressão de Akt nos folículos primordiais 

comparados aos folículos primários, não foi encontrada a relação inversa para a 

proteína phospho-Akt. Surpreendentemente as células da granulosa de folículos 

primordiais apresentaram maior expressão, ainda que baixa, da proteína fosforilada 

em comparação aos folículos primários. O que não era esperado, já que os folículos 

primordiais supostamente ainda estão em um estado de dormência esperando para 

serem ativados. Vale ressaltar que na classificação dos folículos primários, a 

presença de duas células da granulosa em formato cubóide já era considerado 

critério para classificar o folículo como primário, embora saibamos que este estágio é 

hoje considerado como de transição. Neste sentido, a grande maioria dos folículos 

considerados primários analisados foi composta por folículos de transição, o que 

poderia justificar não termos encontrado marcação mais evidente da phospho-Akt 

nestes folículos, em princípio, ativados.  

Goto et al., também verificaram que em relação à expressão de PTEN houve 

marcação fraca/ocasional em todos os estágios foliculares, porém a marcação 

moderada somente esteve presente nos oócitos de folículos primordiais. Por outro 

lado no que se refere as células da granulosa, não foi encontrada marcação em 

folículos primordiais e houve marcação fraca/ocasional em folículos primários e 

secundários/antrais. Enquanto que as células da granulosa de folículos pré 

ovulatórios expressaram níveis mais elevados (marcação moderada). A análise 
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também mostrou uma relação inversa entre a marcação de PTEN e phospho-Akt nas 

células da granulosa. Na medida em que os folículos cresceram, a marcação de 

PTEN se tornou mais forte, enquanto a marcação de phospho-Akt, que era 

moderada/forte nos estágios iniciais, se tornou mais fraca (Goto et al., 2007). Essa 

mesma relação também foi encontrada por Froment et al. (2005) em células da 

granulosa de ovinos. 

Os dados de Goto et al. corroboram a marcação negativa e fraca de PTEN 

que encontramos tanto nos oócitos, como nas células da granulosa de folículos 

primordiais e primários. Uma limitação do estudo foi não termos avaliado os folículos 

em estágio de desenvolvimento avançado, o que ocorreu por questões restritivas da 

amostra, o número de folículos secundários e antrais foi insuficiente para permitir a 

análise estatística dos dados. Poderíamos especular que a relação inversa 

encontrada tanto por eles, quanto pelo grupo de Froment et al. de que a medida que 

os folículos se desenvolvem, a expressão de PTEN nas células da granulosa se 

torna mais forte, enquanto a expressão de phospho-Akt se torna mais fraca indica 

que esses folículos que já estão em fase de desenvolvimento vão controlando a 

ativação dos folículos primordiais adjacentes. Não sendo, portanto, um processo 

individualizado, em que o folículo primordial que está dormente produza o próprio 

fator modulador PTEN que autorregula sua ativação.  

 Quanto à expressão de FOXO3a, em estudo realizado por Ding et al. em 

folículos ovarianos de suínos, a análise imunohistoquímica revelou expressão da 

proteína em oócitos e células da granulosa de folículos primordiais, primários e 

secundários com marcação fraca nas células da granulosa e forte nos oócitos. Além 

disso, foi observado um aumento gradativo da marcação de FOXO3a nas células da 

granulosa a medida em que os folículos se desenvolviam (Ding et al, 2010). Nesse 

contexto, um estudo conduzido por Tarnawa et al. analisou a expressão de FOXO1 e 

FOXO3a em diversas espécies de mamíferos, dentre elas roedores, caninos, felinos, 

bovinos, suínos, símios e humanos, e surpreendentemente FOXO3a não foi 

detectado nos oócitos de folículos primordiais de nenhuma espécie, exceto de 

roedores. Não foi encontrada marcação nuclear nos oócitos de folículos primordiais, 

nem translocação núcleo-citoplasmática nos folículos primários. Enquanto a 
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expressão de FOXO1 nas células da granulosa manteve-se conservada em todas as 

espécies. E o que os autores sugerem é que FOXO3a não é unicamente requerido 

para a manutenção do estado de latência dos folículos primordiais em espécies não-

roedoras, e que outros FOXOs, particularmente FOXO1 pode contribuir para a 

manutenção da dormência dos oócitos primordiais de uma maneira funcionalmente 

redundante (Tarnawa et al. 2013). Este achado poderia explicar o porquê de não 

termos encontrado praticamente nenhuma marcação de FOXO3a nos oócitos e 

células da granulosas dos folículos primordiais.  

A ideia inicial do presente estudo era encontrar um dos marcadores com uma 

diferença de expressão mais veemente entre os folículos primordiais e primários, de 

maneira que pudéssemos propor a estimulação ou silenciamento do mesmo em um 

sistema de cultivo in vitro, com o objetivo de aumentar a ativação de folículos 

primordiais em amostras criopreservadas de tecido ovariano. Entretanto, não foi o 

que verificamos, uma vez que praticamente não houve diferença entre eles e alguns 

nem mesmo marcaram. Sugerimos que a não marcação não significa 

necessariamente ausência de função, podendo haver vias alternativas envolvidas. 

Tanto que estes marcadores foram estudados e suas funções foram comprovadas 

por outros autores (Castrillon et al., 2003; John et al., 2007; Reddy et al, 2008), além 

de já terem sido testados através do uso de seus inibidores ou ativadores em 

sistemas de cultivo in vitro (Li et al., 2010; Kawamura et al., 2013). 

Estudos mostram que camundongos deficientes em FOXO3a sofrem uma 

ativação global espontânea de todos os seus folículos primordiais em poucos dias de 

vida, levando à perda prematura de todos os folículos e consequente falência 

ovariana em 15 semanas (Castrillon et al., 2003; John et al., 2007). Além disso, 

fenótipo similar foi detectado em ratos com deleção oócito específica do PTEN. Foi 

observada ativação de todo o pool de folículos primordiais na puberdade, o que 

resultou em depleção folicular prematura (Reddy et al., 2008). 

No que se refere aos trabalhos que testaram alguns desses fatores, sejam 

eles inibidores ou ativadores dos mesmos, em sistemas de cultivo in vitro na tentativa 

de desencadear a ativação dos folículos primordiais, alguns obtiveram relativo 

sucesso. Um estudo demonstrou cultivo em curto prazo de ovários murinos com um 



_________________________________________________________________________________Artigo Científico__ 
 

101 
 

inibidor de PTEN e um fosfopeptídeo estimulador de PI3K, para aumentar a extrusão 

nuclear de FOXO3a em oócitos primordiais, através do aumento da atividade de Akt. 

Após alotransplante dos ovários (ativados) sob cápsula renal de ratas hospedeiras 

ovariectomizadas, folículos primordiais se desenvolveram para a fase pré ovulatória. 

Oócitos maduros puderam ser recuperados para realização de fertilização in vitro e 

transferência de embriões, seguido pelo nascimento de prole saudável com 

fertilidade comprovada (Li et al., 2010). 

Já o grupo de Kawamura et al. (2013) recentemente combinou as técnicas de 

cultivo com ativadores de PI3K com fragmentação de ovário para estimular tanto a 

ativação dos folículos primordiais, como o crescimento dos folículos secundários de 

ovários de pacientes com falência ovariana prematura. Os ovários foram removidos 

em cirurgia laparoscópica e logo vitrificados. Depois de descongelados, esse tecido 

foi fragmentado e submetido a cultivo in vitro com ativadores de PI3K por dois dias. 

Após o cultivo, foi realizado um transplante autólogo abaixo da serosa das tubas 

uterinas. O crescimento folicular foi monitorado semanalmente e foi observado em 

50% das pacientes com folículos residuais.  Em alguns casos, folículos pré 

ovulatórios foram detectados dentro de algumas semanas ou alguns meses após o 

transplante, sugerindo o crescimento de folículos secundários residuais em resposta 

à fragmentação do tecido ovariano. Em contraste, alguns folículos pré ovulatórios 

foram detectados após 6 meses ou mais, provavelmente devido à ativação de 

folículos primordiais. Após a fertilização in vitro e transferência de embriões, três 

gestações foram obtidas. Apesar de um aborto, dois bebês saudáveis 

nasceramatravés dessa técnica. Porém nesse último estudo não há como comprovar 

que o protocolo de ativação folicular in vitro foi exclusivamente responsável pelas 

gravidezes, como os próprios autores reconhecem (Kawamura et al., 2013). 

Neste sentido, não podemos deixar de citar as limitações do estudo. 

Sugerimos que a técnica de imunohistoquímica pode não ser ideal para analisar um 

processo dinâmico que é a sinalização celular em meio a ativação dos folículos 

primordiais. Porém o tecido ovariano humano é de difícil obtenção e a alternativa foi 

utilizar as amostras de tecido emblocadas em parafina provenientes do banco de 

amostras do SERPAT. Sendo assim não foi possível realizar outras análises como 
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imunofluorescência ou Western blotting em razão de ser um tecido parafinado. 

Tentamos realizar marcação imunofluorescente, porém não obtivemos sucesso na 

desparafinização dos cortes, o que inviabilizou a utilização da técnica. Outra 

limitação seria o número reduzido de folículos em estágios tardios, o que nos 

impossibilitou fazer uma análise completa da atuação das proteínas no processo de 

foliculogênese.  
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Conclusões 

 

1. Ambos os estágios foliculares (primordial e primário) apresentam expressão 

da proteína Akt em mais de 50% dos folículos analisados em relação aos 

oócitos e células da granulosa. 

 

2. Quando comparados quanto à marcação de Akt, os oócitos e células da 

granulosa de folículos primordiais apresentam mais expressão desta proteína 

do que os de folículos primários. 

 

3. Em relação à expressão de phospho-Akt, ambos os estágios foliculares 

apresentam marcação negativa na maioria (aproximadamente 90%) dos 

folículos analisados, tanto nos oócitos, quanto nas células da granulosa. 

 

4. Quando comparadas quanto à marcação de phospho-Akt, as células da 

granulosa de folículos primordiais apresentam mais expressão, ainda que 

limitada, desta proteína quando comparadas as de folículos primários. 

 

5. Não houve diferença de expressão de PTEN e FOXO3a entre as populações 

foliculares. Ambas apresentaram marcação negativa na maioria dos folículos 

analisados. 

 

6. Neste estudo não foi possível identificar dentre as proteínas escolhidas uma 

que tivesse expressão claramente característica de uma ou de outra fase 

folicular, não sendo possível inferir que a atividade de qualquer uma das 

proteínas fosse estritamente ligada à ativação do folículo primordial.  
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