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Resumo 

 

PINTO, M.G.L. Expressão gênica dos fatores de crescimento fibroblástico 
7 e 10 (FGF-7 e FGF-10) ao longo do desenvolvimento folicular ovariano 
bovino. Botucatu, 2006. 83f. Tese (Doutorado em Reprodução Animal) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – FMVZ, Universidade Estadual 
Paulista - UNESP. 

 

RESUMO 

 

Estudos recentes têm evidenciado o envolvimento de diferentes FGFs 

no controle do desenvolvimento folicular ovariano, entre eles o FGF-7. O FGF-

10 apresenta alta similaridade ao FGF-7, expresso em células da teca, e 

ambos atuam através do mesmo receptor FGFR-2b, expresso em células da 

granulosa. O FGF-10 modula a atividade celular em uma série de tecidos, mas 

ainda não foi investigado no ovário. O objetivo principal deste trabalho foi 

avaliar a participação do FGF-10 no controle do desenvolvimento folicular 

mediante investigação da expressão do seu RNAm em folículos ovarianos 

bovinos. A expressão do FGF-7 também foi investigada paralelamente. Além 

disso, a expressão gênica do FGF-10 e FGF-7 foi investigada numa variedade 

de tecidos bovinos fetais e adultos. “Pools” de folículos pré-antrais e oócitos, 

folículos inteiros com diâmetro entre 2 e 4mm, células da teca e da granulosa 

de folículos maiores que 5mm e amostras de tecidos tiveram seu RNA total 

extraído. Dos folículos maiores que 5mm, o fluído folicular foi coletado e as 

concentrações de estradiol e de progesterona foram determinadas por 

radioimunoensaio. Folículos com progesterona acima de 100ng/mL foram 

considerados atrésicos e excluídos da análise. Os folículos restantes foram 

agrupados de acordo com a concentração de estradiol (<5; 5-20; >20-100 e 

>100ng/mL) e de acordo com o diâmetro (5-7; 8-10 e >10mm). A expressão 

gênica do FGF-7 e do FGF-10 foi examinada por RT-PCR. Os efeitos da 

concentração intrafolicular de estradiol e do diâmetro foram investigados por 

RT-PCR semiquantitativo. A expressão do FGF-10 foi detectada em folículos 

pré-antrais primordiais, primários e secundários, oócitos e células da teca, mas 

não em células da granulosa. Adicionalmente, o RNAm do FGF-7 foi pela 

primeira vez detectado em folículos pré-antrais bovinos primordiais, primários e 

secundários e investigado em oócitos, onde mostrou-se ausente. A expressão 
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do FGF-10 em células da teca diminuiu com o aumento da concentração de 

estradiol, porém não variou em função do diâmetro folicular. A expressão do 

FGF-7 também foi detectada em células da teca, mas não variou com o 

diâmetro ou concentração de estradiol. Tanto o FGF-10 quanto o FGF-7 

mostraram-se difusamente expressos nos tecidos bovinos, embora sinais 

aparentemente mais fortes da expressão do FGF-10 tenham sido encontrados 

nos tecidos fetais. Em conclusão, os dados indicam que a expressão gênica do 

FGF-10 é regulada durante o desenvolvimento folicular antral bovino. A maior 

expressão do FGF-10 em células da teca de folículos menos estrogênicos 

sugere sua participação na regulação da função das células da granulosa 

durante a fase inicial do desenvolvimento folicular antral. Os padrões de 

expressão gênica observados indicam o envolvimento do FGF-10 e FGF-7 no 

controle do desenvolvimento folicular pré-antral e antral em bovinos. 

 

Palavras-chave: FGF-10, FGF-7, folículos ovarianos; expressão gênica; RT-

PCR; bovinos. 
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PINTO, M.G.L. Fibroblast growth factor 7 and 10 (FGF-7 and FGF-10) gene 
expression along bovine ovarian follicle development. Botucatu, 2006. 83p. 
Thesis (PhD in Animal Reproduction) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia – FMVZ, Universidade Estadual Paulista - UNESP. 

 

ABSTRACT 

 

Recent studies have evidenced the involvement of different FGF on 

ovarian follicular development control, among them FGF-7. FGF-10 exhibits 

high similarity to FGF-7, which is expressed in theca cells, and both act through 

the same receptor FGFR-2b, expressed in granulosa cells. FGF-10 modulates 

cellular activities in several tissues, but it has not been investigated in ovary yet. 

The main objective of this work was to evaluate  FGF-10 participation in 

controlling follicular development, through the investigation of its mRNA 

expression in bovine ovarian follicles. In parallel, FGF-7 gene expression was 

also investigated. Furthermore, FGF-10 and FGF-7 gene expression was 

assessed in a variety of bovine adult and fetal tissues. Pools of preantral 

follicles and oocytes, whole follicles at 2-4mm in diameter, granulosa and theca 

cells from follicles larger than 5mm and tissue samples were submitted to total 

RNA extraction. Follicular fluid from follicles larger than 5 mm was collected and 

estradiol and progesterone concentrations were measured by RIA. Follicles with 

progesterone levels above 100ng/mL were considered atretic and excluded 

from the analysis. Remaining follicles were grouped according to intrafollicular 

estradiol concentration (<5; 5-20; >20-100; and >100ng/mL) and according to 

diameter (5-7; 8-10 and >10mm). FGF-7 and FGF-10 gene expression was 

examined by RT-PCR. Effects of intrafollicular estradiol concentration and 

diameter were assessed by semiquantitative RT-PCR. FGF-10 gene expression 

was detected in primordial, primary and secondary preantral follicles, oocytes 

and theca cells , but not in granulosa cells. In addition, FGF-7 mRNA was 

detected for the first time in bovine preantral follicles and investigated in 

oocytes, where it was absent. FGF-10 expression in theca cells decreased as 

intrafollicular estradiol concentration increased, but did not vary with follicular 

diameter. FGF-7 gene expression was also detected in theca cells, but did not 

change with follicular diameter or intrafollicular estradiol concentration. Both 
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FGF-10 and FGF-7 were diffusely expressed in bovine tissues, although 

apparently stronger FGF-10 expression was found in fetal tissues. In 

conclusion, present data indicate that FGF-10 gene expression is regulated 

along bovine antral follicle development. Higher FGF-10 gene expression in 

theca cells of less estrogenic follicles suggests a role in the regulation of 

granulosa cells during  early antral follicular development. Gene expression 

patterns indicate the involvement of FGF-10 and FGF-7 in the control of 

preantral and antral follicular development in cattle. 

 

Key-words:  FGF-10; FGF-7; ovarian follicles; gene expression; RT-PCR; 

bovine. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A principal função da gônada feminina é a diferenciação e ovulação de 

um oócito maturo para a fertilização e subseqüente desenvolvimento 

embrionário. O folículo ovariano é a unidade estrutural que fornece o 

microambiente necessário para a aquisição da competência de  

desenvolvimento pelo oócito.  

A população folicular no ovário da fêmea bovina é estabelecida ainda na 

vida fetal e o animal já nasce com a reserva de gametas que será utilizada 

durante toda a sua vida reprodutiva. Ao longo da foliculogênese, a vasta 

maioria dos folículos sofre degeneração atrésica, enquanto apenas uma ínfima 

parcela atinge a ovulação. 

Algumas biotécnicas de reprodução assistida têm sido empregadas com 

o objetivo de melhor aproveitar a população folicular de fêmeas geneticamente 

superiores. Entre elas, destacam-se a superovulação e a aspiração folicular 

aliada à produção in vitro de embriões, já em aplicação comercial, e o 

desenvolvimento in vitro de folículos pré-antrais, ainda em desenvolvimento. 

Entretanto, o processo in vivo de desenvolvimento folicular e 

embrionário é mais eficiente. Enquanto a manipulação farmacológica do ovário 

nem sempre proporciona os efeitos esperados, a reprodução in vitro das 

etapas do desenvolvimento folicular e embrionário não consegue mimetizar por 

completo os processos fisiológicos. 
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O êxito dessas técnicas na intensificação da exploração genética está 

intimamente ligado ao acúmulo de conhecimento sobre a fisiologia ovariana, 

incluindo os mecanismos reguladores do desenvolvimento folicular e oocitário.  

O entendimento completo dos mecanismos controladores do 

desenvolvimento folicular ainda não foi alcançado. Trata-se de um tópico 

complexo que envolve fatores endócrinos, parácrinos e autócrinos. Estes 

fatores são orquestrados de maneira estágio-específica com a função de 

controlar diversos processos, entre eles a proliferação e diferenciação das 

células foliculares. 

Diversas famílias de fatores de crescimento estão envolvidas na 

regulação da foliculogênese, entre elas a família dos fatores de crescimento 

fibroblástico (FGF). Os FGF são necessários para muitos processos biológicos 

e induzem atividades mitogênicas, quimiotáxicas e angiogênicas de uma 

grande variedade de células e tecidos. Alguns membros já foram identificados 

como potenciais reguladores da função ovariana, entre eles o FGF-7. 

O FGF-10 é estrutural e funcionalmente semelhante ao FGF-7. Contudo, 

até o presente momento, não há relato do envolvimento do FGF-10 no controle 

do desenvolvimento folicular ovariano. Portanto, a fim de iniciar a investigação 

da participação do FGF-10 na regulação da foliculogênese, este trabalho 

objetivou examinar o padrão temporal e espacial da expressão gênica do FGF-

10 nos folículos ovarianos bovinos. Devido à inexistência de informações sobre 

a expressão pré-antral e oocitária do FGF-7 em bovinos, seu padrão de 

expressão gênica foi paralelamente investigado. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Desenvolvimento folicular 

2.1.1. Fase pré-antral 

A formação dos folículos primordiais no desenvolvimento do ovário é um 

processo crítico da biologia reprodutiva, visto que afeta diretamente o número 

de oócitos disponíveis para uma fêmea durante a sua vida reprodutiva. A 

formação dos folículos primordiais atravessa diferentes eventos que se iniciam 

com a formação das células germinativas primordiais até o estabelecimento da 

população folicular ovariana (VAN DEN HURK & ZHAO, 2005). Após sua 

formação, as células germinativas primordiais migram até a crista genital e 

colonizam a gônada ainda indiferenciada. Estas células diferenciam-se e 

recebem o nome de oogônias. Após uma fase de proliferação mitótica das 

oogônias, dá-se início ao processo de divisão meiótica, que é interrompido no 

diplóteno da prófase I. Estas oogônias agora são denominadas oócitos 

primários, e recebem uma estreita camada de células da granulosa, 

constituindo os folículos primordiais (HIRSHFIELD, 1991; VAN DEN HURK et 

al., 1997). 

Uma vez estabelecida a população de folículos primordiais, de forma 

gradual e contínua, alguns destes folículos são ativados e deixam o grupo dos 

quiescentes, iniciando o seu desenvolvimento (FORTUNE et al., 1999). Estes 

folículos assumem, seqüencialmente, as condições de folículos primários, 

quando ocorre a diferenciação das células da granulosa que circundam o 

oócito, passando do formato achatado para o cubóide (MCNATTY et al., 1999); 
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e secundários, caracterizados pelo aumento no tamanho do oócito e 

proliferação das células da granulosa (VAN DEN HURK et al., 1997). Por sua 

vez, as células da teca são recrutadas do estroma ovariano e organizam-se ao 

redor do folículo secundário, não estando presentes nos estágios anteriores do 

desenvolvimento pré-antral (NILSSON et al., 2001). 

A progressão de folículos ovarianos do estágio primordial quiescente até 

o estágio pré-ovulatório é um processo que requer considerável crescimento e 

diferenciação de diversos tipos celulares (McGEE et al., 1999). Os sinais 

responsáveis pela ativação dos folículos primordiais e os mecanismos 

reguladores do desenvolvimento folicular pré-antral ainda não foram 

completamente elucidados. Enquanto no desenvolvimento antral as 

gonadotrofinas desempenham um papel fundamental, achados recentes 

indicam que o desenvolvimento folicular pré-antral independe de estímulo 

gonadotrófico agudo, mesmo estando expressos nestes folículos os receptores 

para FSH (FSHR; BAO & GARVERICK, 1998) e LH (LHR; WEBB et al., 2003). 

Por outro lado, mecanismos parácrinos de controle  parecem 

desempenhar um papel hegemônico nessa fase (GONG et al., 1996; 

MONNIAUX et al., 1997ab). O oócito desempenha um papel essencial para o 

adequado crescimento e desenvolvimento do folículo, através da sua 

comunicação com as células da granulosa (GILCHRIST et al., 2004). Ao longo 

do desenvolvimento folicular os oócitos experimentam diversas modificações 

morfológicas e bioquímicas. Tais eventos, que iniciam com a formação do 

folículo primordial e continuam até o momento da ovulação, são responsáveis 

por tornar o oócito competente, ou seja, apto para a fertilização e subseqüente 
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desenvolvimento embrionário (BREVINI GANDOLFI e GANDOLFI, 2001). A 

aquisição da competência oocitária ocorre então de maneira gradual e 

sincronizada com os eventos foliculares (BEVERS et al., 1997), visto que o 

desenvolvimento do folículo e seu oócito são eventos paralelos e relacionados 

funcionalmente (AGUILLAR et al., 2001). 

A comunicação entre o oócito e as células da granulosa adjacentes 

ocorre por meio de processos citoplasmáticos trans-zonais (TZP), que são 

extensões das células da granulosa que penetram pela zona pelúcida e 

atingem a membrana plasmática do oócito, formando junções de membrana do 

tipo “gap” (ALBERTINI et al., 2001). Através destas junções ocorre o transporte 

de moléculas de baixo peso molecular como íons, metabólitos, aminoácidos e 

pequenas moléculas reguladoras (GILCHRIST et al., 2004). 

Além das TZPs, a comunicação entre o oócito e as células somáticas 

também ocorre via sinalização parácrina intrafolicular, por meio da secreção de 

diversos fatores de crescimento e interação com seus receptores (MATZUK, et 

al., 2002). O fator de células tronco (SCF), também conhecido como kit-ligante 

é produzido por células da granulosa de folículos primordiais e primários, 

enquanto seu receptor está localizado em oócitos (PACKER et al., 1994). O kit-

ligante produzido pelas células da granulosa estimula o desenvolvimento do 

oócito, e o crescimento e diferenciação das células da teca e suas precursoras 

no estroma ovariano (PARROTT & SKINNER, 1999). 

Além do kit-ligante, o fator de crescimento diferencial - 9 (GDF-9) e a 

proteína morfogenética óssea – 15 (BMP-15) têm recebido atenção especial 

recentemente (BURATINI et al., 2005). Ambos são expressos pelo oócito 
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(JUENGEL et al., 2004; SHIMASAKI et al., 2003) e, embora seus papeis não 

tenham sido completamente esclarecidos, regulam a proliferação e 

diferenciação das células da granulosa e dos oócitos em estágios iniciais do 

desenvolvimento folicular (VITT et al., 2000 ab; OTSUKA et al., 2000; 

JUENGEL et al., 2002). 

Vários outros peptídeos intraovarianos, têm sido apontados como fatores 

reguladores importantes do desenvolvimento folicular na fase pré-antral e início 

da fase antral, dentre os quais a ativina, inibina, fatores de crescimento 

semelhantes à insulina (IGF), fatores de crescimento epidermais (EGF), fatores 

de crescimento transformantes (TGF) e os fatores de crescimento fibroblásticos 

(FGF) (FINDLAY, 1994; VAN DEN HURK et al., 1997; MONNIAUX et al., 

1997ab). 

 

2.1.2. Fase antral 

Distintamente do que ocorre no desenvolvimento folicular pré-antral, os 

mecanismos endócrinos envolvendo as gonadotrofinas e esteróides 

desempenham um papel chave na regulação do desenvolvimento folicular 

antral. Durante esta fase, ondas de crescimento folicular se sucedem sob o 

controle das gonadotrofinas (FSH e LH), hormônios esteróides ovarianos 

(estradiol e progesterona) e fatores ovarianos de ação endócrina e parácrina 

(FORTUNE, 1994; GONG et al., 1996).  

Os folículos antrais são caracterizados pelo aparecimento de espaços 

preenchidos de secreção líquida entre as células da granulosa (CALLEJAS, 

2001). Estes espaços confluem em uma cavidade denominada antro folicular, 
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cujo tamanho aumentará até o momento da ovulação no folículo pré-ovulatório 

(GREENWALD & ROY, 1994), podendo atingir cerca de 18mm de diâmetro 

(DRIANCOURT, 1991; FIGUEIREDO et al., 1995). À medida que o folículo se 

desenvolve, as células da granulosa dividem-se em dois sub-tipos morfológica 

e funcionalmente distintos: as células da granulosa do “cumulus”, aquelas 

envolvendo e em íntimo contato metabólico com o oócito, formando o complexo 

cumulus-oócito (CCO); e as células da granulosa murais, que estão alinhadas 

na parede folicular formando um epitélio estratificado com a membrana basal 

(GILCHRIST et al., 2004). Externamente ainda temos duas camadas de células 

da teca, a camada interna e a externa (FIGUEIREDO et al., 1995). 

 Uma elevação transitória da concentração plasmática de FSH é o 

estímulo responsável pelo crescimento sincronizado de folículos antrais jovens 

que origina as ondas foliculares (ADAMS et al., 1992; FORTUNE, 1994). Nos 

bovinos, até 24 folículos iniciam seu crescimento e, durante o declínio da 

concentração de FSH, a maioria interrompe o seu crescimento até que um 

único seja selecionado (MIHM et al., 2003). Este folículo passa a excercer 

dominância sobre os demais que compõem a onda folicular, chamados 

subordinados, os quais tornam-se estáticos e entram em atresia (AUSTIN et 

al., 2001). Esta atresia dos folículos subordinados é estimulada pela secreção 

de estradiol e inibina, o que leva à redução dos níveis circulantes de FSH, que 

se tornam insuficientes para a manutenção do crescimento desses folículos 

(GINTHER et al., 1996). Esta fase é caracterizada como desvio folicular, a 

partir da qual o folículo dominante continua a crescer, enquanto que os 
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folículos subordinados iniciam o processo de atresia (FORTUNE et al., 1991; 

GINTHER et al., 2001). 

O mecanismo que determina qual folículo será selecionado ainda não foi 

completamente elucidado. Possivelmente, durante o recrutamento, o futuro 

folículo dominante seja aquele cujo estágio de desenvolvimento encontra-se 

em melhor sincronia com o estímulo gonadotrófico, tornando-o mais responsivo 

e fazendo-o diferenciar-se precocemente em relação aos demais (FORTUNE, 

1994). Esta diferenciação precoce origina a refratariedade do folículo 

dominante aos níveis decrescentes de FSH, o que acredita-se estar 

relacionado à aquisição de receptores para o LH nas células da granulosa, 

gonadotrofina responsável pelo desenvolvimento e maturação folicular terminal 

(GINTHER et al., 2001). 

Existem fortes evidências de que o sistema composto pelos fatores de 

crescimento semelhante à insulina (IGF) desempenha papel importante na 

seleção do folículo dominante (BURATINI et al., 2005). Os membros deste  

sistema já caracterizados nos folículos bovinos incluem os dois tipos de 

peptídeos (IGF-I e IGF-II), dois receptores (tipo 1 e tipo 2), seis proteínas 

específicas de ligação ao IGF (IGFBP-1 a 6), além da proteína plasmática 

associada á gestação- A (PAPP-A) (SPICER & ECHTERNKAMP 1995; 

RIVERA et al., 2001; MAZERBOURG et al., 2001). Os IGF livres estimulam a 

proliferação das células da granulosa e aumentam a síntese de estradiol, 

inibina e activina in vitro, tendo seus efeitos potencializados pelo FSH 

(GLISTER et al., 2001; SILVA & PRICE, 2002). As IGFBPs impedem a ligação 
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dos IGF ao receptor, enquanto a PAPP-A é uma enzima específica de 

degradação da IGFBP-4 (FORTUNE et al., 2004; MAZERBOURG et al., 2001). 

A seleção do folículo dominante está associada ao aumento da 

biodisponibilidade dos IGF, mediante aumento na síntese de IGF-II e liberação 

da IGF-I devido à degradação da IGFBP-4 (MIHM et al., 2002). Enquanto isso 

no folículo subordinado, as concentrações de IGFBP-4 e 5 aumentam, 

restringindo a biodisponibilidade dos IGF (FORTUNE et al., 2004). A redução 

da IGFBP4 e aumento nos níveis de IGF livre são considerados essenciais 

para o desvio e a continuidade do desenvolvimento do folículo dominante após 

a diminuição dos níveis de FSH (MIHM et al., 2002; FORTUNE et al., 2004). 

Finalmente, se a regressão luteal ocorre ainda durante a fase de 

crescimento do folículo dominante, a queda dos níveis de progesterona permite 

o aumento da freqüência dos pulsos de LH, culminando no pico de LH 

necessário à ovulação e à maturação oocitária com retomada da meiose que 

havia sido interrompida no início do desenvolvimento folicular. Caso contrário, o 

folículo dominante regride e deixa de inibir a secreção de FSH, possibilitando a 

emergência de uma nova onda folicular (MONNIAUX et al., 1997ab). Os 

folículos que não atingem o estágio final de desenvolvimento sofrem atresia 

(HIRSHFIELD, 1991), um processo fisiológico responsável pela perda da 

maioria (99,9%) dos folículos ovarianos (GORDON, 1994; IRELAND, 1987). 

Conforme já indicado pelo envolvimento do sistema IGF abordado 

anteriormente, fatores de crescimento produzidos localmente constituem 

moléculas estimuladoras e/ou reguladoras fundamentais para o 

desenvolvimento de folículos antrais, atuando por meio de mecanismos 
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parácrinos e endócrinos (FORTUNE et al., 2004; GINTHER et al., 2001; WEBB 

et al., 2003). Estudos com ovelhas nocaute e imunização passiva, 

demonstraram que o GDF-9 e a BMP-15 participam não só do desenvolvimento 

folicular inicial, como também são importantes para a luteinização do folículo e 

subseqüente função luteal (DONG et al., 1996; JUENGEL et al., 2002). Além 

disso, O GDF-9 e a BMP-15, derivadas dos oócitos, regulam a proliferação das 

células da granulosa, previnem a luteinização e produção de progesterona 

destas células antes do pico pré-ovulatório de LH (GILCHRIST et al., 2004). Da 

mesma forma, a identificação do RNAm e a proteína do receptor para GDF-9 e 

BMP-15 em células da teca indica que eles podem regular a função também 

destas células (SOUZA et al., 2002).  

A expressão do GDF-9 e da BMP-15 pelos oócitos demonstra que a sua 

comunicação com as células da granulosa também desempenha um papel 

fundamental no controle do desenvolvimento folicular antral por meio de 

interações parácrinas (FORTUNE et al., 2004). Outros fatores secretados pelo 

oócito, ainda não elucidados, são responsáveis por manter o fenótipo das 

células do “cumulus” e facilitar a expansão do mesmo no período pré-ovulatório 

(EPPIG, 2001).  

 

2.2. Fatores de crescimento fibroblásticos (FGF) e seus receptores (FGFR) 

Os FGF compõem uma família de pelo menos 25 membros (FGF 1-25) 

(KATOH & KATOH, 2005), e estão expressos em muitos tecidos, embora 

alguns sejam expressos preferencialmente durante o período embrionário 

(FGF-3, FGF-4, FGF-8, FGF-15, FGF-17 e FGF-19), enquanto os outros são 
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expressos em tecidos adultos e fetais (ORNITZ & ITOH, 2001). São proteínas 

com peso molecular entre 17 e 34 KDa, altamente conservadas entre as 

espécies de vertebrados e compartilham mais de 90% de homologia na 

seqüência de aminoácidos (ORNITZ & ITOH, 2001). Eles apresentam padrões 

temporais e espaciais de expressão específicos e estão envolvidos no 

desenvolvimento embrionário, angiogênese, cicatrização e oncogênese 

(BASILICO & MOSCATELLI, 1992). 

Além da habilidade de estimular a proliferação de uma grande variedade 

de células, os FGF apresentam potentes atividades neurotróficas e 

angiogênicas. Essas moléculas estão expressas em estágios iniciais e tardios 

do desenvolvimento e também em tecidos adultos, o que indica que elas 

desempenham papel importante como fatores de crescimento e diferenciação 

durante toda a vida (IGARASHI et al., 1998). 

Está bem caracterizado que o crescimento e diferenciação das células 

epiteliais são determinados em grande medida pela ação de células 

mesenquimais adjacentes, tanto durante o desenvolvimento embrionário 

quanto em tecidos adultos. A integridade desta sinalização parácrina requer 

uma regulação muito ajustada da atividade do FGF, bem como da 

especificidade de ligação ao receptor (ORNITZ & ITOH, 2001). Por outro lado, 

a habilidade das células epiteliais em influenciar a atividade das células 

mesenquimais é igualmente importante. Esta interação recíproca entre células 

mesenquimais e epiteliais adjacentes é mediada por fatores parácrinos 

reguladores das funções celulares (NILSSON & SKINNER, 2001). Dentre 

esses fatores incluem-se o FGF-7 e o FGF-10, ambos promotores de 
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proliferação e diferenciação de células epiteliais em diversos processos como 

oncogênese, morfogênese e proliferação glandular. (TAYLOR et al., 2001). 

Cinco genes distintos codificam receptores de alta afinidade que 

interagem com os membros da família FGF (FGFR1-5) (SLEEMAN et al., 2001; 

KIM et al., 2001). Os quatro primeiros genes codificam receptores do tipo 

tirosina-quinase localizados na membrana celular. Após interação entre o FGF 

e o FGFR, dimerização e trans-fosforilação do receptor devem ocorrer para que 

o sinal seja traduzido em uma resposta biológica (JOHNSON & WILLIAMS, 

1993). CREUZET et al. (1995) demonstraram que além da fosforilação da 

tirosina, outros sinais de transdução, como o recrutamento da proteína quinase 

ativadora de mitógeno (MAPK), estão envolvidos na geração do efeito 

proliferativo dos FGF. Arranjos transcricionais alternativos (“alternative 

splicing”) possibilitam a formação de 3 isoformas (a, b e c) do FGFR-1, FGFR-2 

e FGFR-3, que apresentam diferentes graus de afinidade pelos diversos FGF 

(ORNITZ et al., 1996). O FGFR-5, descoberto mais recentemente, apresenta 

dois transcritos alternativos: FGFR-5γ e ß (SLEEMAN et al., 2001; KIM et al., 

2001). Este receptor não apresenta o domínio tirosina quinase intracelular 

como os outros FGFR, porém os resíduos dos domínios extracelulares 

importantes para o acoplamento com os ligantes dos FGF são conservados 

(SLEEMAN et al., 2001). 

Demonstrou-se que o FGF-7 e o FGF-10 interagem especificamente 

com o FGFR-2b, o qual é expresso exclusivamente por células epiteliais 

(ORNITZ & ITOH, 2001). Esta especificidade de ligação diferencia o FGF-7 e 

FGF-10 dos outros membros da família, e tornou o FGFR-2b conhecido como 
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receptor do fator de crescimento dos queratinócitos ou KGFR (ORNITZ et al., 

1996; IGARASHI et al., 1998). Ainda há poucos dados sobre a capacidade de 

ligação dos diversos FGF ao FGFR-5. KIM et al. (2001) não observaram 

ligação significativa entre o FGF-1 e FGF-2 e o FGFR-5. Contrariamente, 

SLEEMAN et al. (2001) demonstraram ligação específica do FGF-2 ao FGFR-

5, o que não ocorrreu nos ensaios com o FGF-7. Portanto, a capacidade de 

ligação e ativação do FGF-7 e FGF-10 ao FGFR-5 ainda é desconhecida. 

 

2.2.1. O papel dos fatores de crescimento fibroblástico (FGF) no 

desenvolvimento folicular ovariano 

A foliculogênese está incluída dentre os processos fisiológicos dos quais 

participam os FGF, sendo o FGF-2, também conhecido como fator de 

crescimento fibroblástico básico (bFGF), o membro da família melhor estudado 

nesse contexto. Fortes evidências indicam a participação do FGF-2 como 

elemento mediador de interações químicas entre os tipos celulares que 

compõem os folículos pré-antrais (McNATTY et al., 1999). Além do FGF-2, há 

evidências de que outros FGF e seus receptores estejam envolvidos no 

controle do desenvolvimento folicular, tais como o FGF-1(BERISHA, et al., 

2004), FGF-8 (BURATINI et al., 2005ad) e o FGF-7 (PARROTT & SKINNER, 

1998ab). 

O FGF-2 foi localizado nos oócitos de folículos primordiais e primários e 

em células da teca e granulosa de folículos pré-antrais (VAN WEZEL et al., 

1995), enquanto seus receptores estão localizados principalmente na camada 

de células da granulosa (WANDJI et al., 1992), embora seu RNAm também 
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tenha sido detectado nas células da teca de folículos antrais (BERISHA et al., 

2004), principal sítio de produção do FGF-2, indicando papel de controle 

parácrino e autócrino. Esta hipótese é reforçada por estudos de cultivo celular 

onde o FGF-2 induziu a proliferação celular e inibiu a esteroidogênese tanto em 

células da granulosa (LAVRANOS et al., 1994; VERNON & SPICER, 1994) 

como em células da teca (NILSSON et al., 2001). BERISHA et al. (2004) 

observaram expressão crescente do RNAm do FGF-2 em células da teca ao 

longo do desenvolvimento folicular, sugerindo seu envolvimento no controle do 

crescimento final de folículos pré-ovulatórios via estimulação da angiogênese e 

proliferação e sobrevivência das células da granulosa. 

A expressão do FGF-1, também conhecido como fator de crescimento 

fibroblástico ácido (aFGF), foi detectada em células da granulosa e 

predominantemente em células da teca, porém sem variação significativa ao 

longo do desenvolvimento folicular, e sua função reguladora não está bem 

caracterizada (BERISHA et al., 2004). Uma vez que o RNAm do FGF-1 

expressou-se constantemente entre as classes foliculares, tanto nas células da 

granulosa como nas células da teca, este fator parece não ter efeitos diretos no 

recrutamento ou seleção folicular (BERISHA et al., 2004). Seu papel no ovário 

parece estar mais relacionado à sobrevivência celular, como ocorre nas células 

endoteliais e do músculo liso (CUEVAS et al., 2000). 

A participação do FGF-8 no controle do desenvolvimento folicular pré-

antral foi recentemente sugerida pela detecção da expressão gênica deste FGF 

e seus receptores FGFR-3c e FGFR-4 em “pools” de folículos primordiais, 

primários e secundários obtidos de ovários fetais bovinos (BURATINI et al., 
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2005a). O padrão de expressão gênica sugere que a expressão do FGF-8 e 

seus receptores é regulada ao longo do desenvolvimento , e que o FGFR-3c é o 

receptor predominante para o FGF-8 em folículos pré-antrais bovinos 

(BURATINI et al., 2005a). 

O RNAm do FGF-8 está expresso em oócitos, células da granulosa e da 

teca de folículos antrais bovinos. Quanto aos seus receptores, o FGFR-4 foi 

detectado exclusivamente em células da teca, enquanto que o FGFR-3c 

mostrou-se expresso tanto em células da teca como em células da granulosa 

(BURATINI et al., 2005d). Os valores de expressão do RNAm do FGFR-4 em 

células da teca diminuíram com o aumento do diâmetro folicular, 

diferentemente, da expressão do FGFR-3c que mostrou-se relativamente 

estável em células da teca, porém crescente em células da granulosa ao longo 

do desenvolvimento folicular (BURATINI et al., 2005d). A combinação destes 

resultados sugere um papel deste sistema no desenvolvimento e/ou 

diferenciação inicial das células da teca e no controle da proliferação das 

células da granulosa de folículos estrogênicos (BURATINI et al., 2005bd). 

 

2.2.2. Fator de crescimento fibroblástico – 7 (FGF-7) 

O FGF-7 é uma proteína de 28 KDa, majoritariamente expressa por 

células derivadas do mesênquima, a fim de regular a atividade de células 

epiteliais adjacentes. Devido ao seu potente efeito mitogênico em 

queratinócitos epiteliais de camundongos, é também conhecido como fator de 

crescimento dos queratinócitos ou KGF (WARE & MATTHAY, 2002). A 

expressão do FGF-7 foi detectada em vários tecidos como pele, folículos 
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capilares, pulmão, próstata, glândula mamária, útero e ovário, onde se sustenta 

que ele promova diferenciação e proliferação de células epiteliais (RUBIN et al., 

1995). Evidências adicionais do papel do FGF-7 como mediador de interações 

nos diferentes órgãos foram obtidos numa série de estudos envolvendo 

hormônios sexuais esteróides. Muitos efeitos dos hormônios envolvem ação 

direta no estroma ou mesênquima, com uma resposta subseqüente 

manifestada pelas células epiteliais adjacentes. (RUBIN et al., 1995). YAN et 

al., (1992) relataram que a testosterona estimulou a expressão do FGF-7 por 

células do estroma prostático de ratos, enquanto que células epiteliais 

proliferaram-se em resposta à adição de FGF-7 recombinante em células de 

cultura. Quando os dois tipos celulares foram cultivados juntos, na presença de 

testosterona, observou-se aumento na proliferação das células epiteliais. A 

expressão do FGF-7 no trato reprodutivo feminino também parece ser regulado 

por hormônios esteróides, visto que a transcrição do FGF-7 aumentou 

marcadamente no endométrio de primatas e ratos tratados pela combinação de 

estradiol e progesterona (KOJI et al., 1994). 

No ovário bovino, a expressão do FGF-7 foi detectada no epitélio 

superficial normal (PARROTT et al., 2000), no corpo lúteo (SALLI et al., 1998) e 

nas células da teca (PARROTT et al., 1994; PARROTT & SKINNER, 1998ab; 

BERISHA et al., 2004). Já nas células da granulosa, o RNAm do FGF-7 não foi 

detectado (PARROTT et al., 1994; SALLI et al., 1998) ou proporcionou um sinal 

muito fraco, sem nenhum indício de regulação no desenvolvimento folicular 

(BERISHA et al., 2004). 
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PARROTT & SKINNER (1998a) relataram níveis de expressão do FGF-7 

em células da teca diretamente proporcionais ao tamanho dos folículos antrais, 

o que motivou a sugestão de que as ações do FGF-7 seriam especialmente 

importantes para a rápida proliferação de células da granulosa em folículos 

grandes (diâmetro acima de 10 mm). Porém, em outro estudo, os níveis de 

expressão do RNAm do FGF-7 não apresentaram variação significativa ao 

longo do desenvolvimento folicular, embora a expressão gênica do FGFR-2b 

detectada em níveis crescentes em células da granulosa, sugerindo que as 

ações parácrinas do FGF-7 são moduladas por meio da expressão do receptor 

ao longo do desenvolvimento folicular antral (BERISHA et al., 2004). 

O FGF-7 apresenta alta afinidade pelo FGFR-2b, que também é 

chamado de KGFR (IGARASHI et al., 1998, OHUCHI et al., 2000). A expressão 

do FGFR-2 (sem distinção entre as diferentes isoformas) foi inicialmente 

detectada nas células da teca de ratas (Asakai et al., 1994). Posteriormente, a 

expressão gênica do FGFR-2b foi relatada em células da granulosa bovinas 

(PARROTT et al., 1994; PARROTT & SKINNER, 1998ab). Foi demonstrado 

que o FGFR-2b tem maior expressão em folículos estrogênicos (BERISHA et 

al., 2004) e que o FSH é capaz de estimular sua expressão (BURATINI et al., 

2005d). 

O FGF-7 induz a proliferação de células da granulosa em cultura, 

sugerindo sua participação na mediação dos efeitos mitogênicos indiretos de 

hormônios endócrinos como o estradiol e o LH. De fato, os tratamentos com 

hCG ou estradiol aumentam a expressão e produção do FGF-7 em células da 

teca em cultura (PARROTT & SKINNER, 1998ab). Quanto aos efeitos sobre a 
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diferenciação esteroidogênica de células da granulosa em cultura, a 

administração de FGF-7 diminuiu a atividade de aromatização induzida pelo 

FSH e inibiu a capacidade do hCG de induzir a produção de progesterona em 

células da granulosa cultivadas in vitro. (PARROTT & SKINNER, 1998ab). 

Embora não existam relatos da expressão do FGF-7 em folículos pré-

antrais bovinos, recentemente, KEZELE et al. (2005) relataram a detecção da 

proteína do FGF-7 por imunohistoquímica nas células adjacentes aos folículos 

primordiais de ratos. Além disso, foram encontradas algumas evidências de 

que o FGF-7 pode participar do controle do desenvolvimento folicular pré-

antral. O tratamento com FGF-7 de folículos pré-antrais em cultura inibiu a 

fragmentação apoptótica do DNA, incrementou o diâmetro destes folículos e a 

expressão da inibina-a, utilizada como marcador de diferenciação e 

desenvolvimento folicular (HSUEH et al., 2000). Embora os mecanismos não 

tenham sido escarecidos, estes resultados indicam o FGF-7 como um fator de 

diferenciação e sobrevivência celular. 

 

2.2.3. Fator de crescimento fibroblástico – 10 (FGF-10) 

O FGF-10 é uma proteína de aproximadamente 24 KDa que foi 

originalmente isolada do mesênquima pulmonar do rato (YAMASAKI et al., 

1996) e identificada como um fator de crescimento de origem mesenquimal 

essencial para a ramificação precoce e a regulação de eventos morfogênicos 

na formação do pulmão (CHEN et al., 2000). O FGF-10 está expresso em 

diferentes órgãos humanos, murinos e ovinos, onde desempenha papel 

importante na organogênese (CHEN et al., 2000; EMOTO et al, 1997, 
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IGARASHI et al., 1998; OHUCHI et al., 2000). No pulmão, órgão onde o FGF-

10 está melhor caracterizado, como um fator de diferenciação celular e 

quimiotaxia (WARE & MATTHAY, 2002). O FGF-10 também está expresso no 

mesênquima cório-alantóideo enquanto seu receptor expressa-se no 

trofectoderma, indicando sua participação no controle da proliferação e 

diferenciação da placenta (CHEN et al., 2000). Estudos de cultivo de células do 

estroma prostático na presença de testosterona demonstraram que o FGF-10 

também pode desempenhar um papel de mediador dependente de andrógenos 

de interações celulares no tecido prostático (LU et al., 1999). 

Além de seus efeitos sobre a proliferação e diferenciação celula r, 

estudos recentes sugerem que o FGF-10 atue como um fator de citoproteção e 

reparação tecidual no pulmão e na pele (BRAUN et al., 2004; WARE & 

MATTHAY, 2002). Estudos demonstraram que após uma injúria na pele, 

fibroblastos da derme secretam FGF-10, o qual ativa queratinócitos dos bordos 

da lesão, estimulando re-epitelização (BRAUN et al., 2004). O FGF-10 também 

pode apresentar um papel importante na prevenção do estresse oxidativo, 

atenuando os danos ao DNA das células do epitélio alveolar pulmonar através 

da ativação do sistema MAPK (proteína quinase mitógeno ativada) 

(UPADHYAY et al., 2004).  

Os padrões temporal e espacial de expressão do FGF-10 parecem diferir 

da maioria dos outros membros da família FGF e o seu significado fisiológico 

ainda precisa ser melhor elucidado. Entretanto, o FGF-10 é bastante 

semelhante ao FGF-7, tanto no que se refere à estrutura e seqüência do gene, 

quanto às propriedades funcionais, o que levou o FGF-10 a ser chamado 
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também de KGF-2 (EMOTO et al., 1997; OHUCHI et al., 2000). Ambos 

apresentam alta afinidade pelo FGFR-2b, o que  também os diferencia dos 

demais FGF. Esta similaridade sugere que o FGF-7 e o FGF-10 possam atuar 

de forma sinérgica ou redundante (IGARASHI et al., 1998). Esta hipótese foi 

reforçada após a detecção da expressão gênica do FGF-10, juntamente com a 

do FGF-7, no útero neonatal ovino. Acredita-se que ambos participem da 

regulação da morfogênese endometrial, onde o FGF-10 atuaria como fator 

quimiotático direcionador do crescimento e ramificação glandular e o FGF-7 

estimularia a proliferação de células epiteliais (TAYLOR et al., 2001).  

Contudo, não há dados disponíveis sobre a expressão do FGF-10 no 

ovário. Até o presente momento, o envolvimento do FGF-10 no controle do 

desenvolvimento folicular não foi investigado. Portanto, a expressão do FGFR-

2b em células da granulosa, combinada à expressão do FGF-7 em células da 

teca e sua similaridade estrutural e funcional em relação ao FGF-10, motiva a 

hipótese de que o FGF-10 também está envolvido no controle do 

desenvolvimento folicular ovariano bovino, atuando na regulação da atividade 

mitótica e esteroidogênica das células da granulosa. 

 



Objetivos 

 38 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Geral 

 Avaliar o envolvimento do FGF-10 no controle do desenvolvimento 

folicular mediante investigação da expressão do seu RNAm em folículos 

ovarianos bovinos. 

 

3.2. Específicos 

 Investigar a expressão gênica do FGF-10 em oócitos, folículos pré-

antrais e antrais, bem como, numa variedade de tecidos bovinos, 

 Investigar a expressão gênica do FGF-7 em oócitos, folículos pré-antrais 

e antrais, bem como, numa variedade de tecidos bovinos, 

 Comparar o padrão da expressão gênica desses FGFs em diferentes 

classes de folículos antrais através de RT-PCR semiquantitativo. 

 

3.3. Hipóteses 

• Os RNAm do FGF-10 e FGF-7 são expressos nas diferentes classes de 

folículos pré-antrais em bovinos. 

• Os RNAm do FGF-10 e FGF-7 são expressos em oócitos, células da 

teca e/ou granulosa de folículos antrais bovinos. 

• A expressão gênica do FGF-10 e FGF-7 é regulada ao longo do 

desenvolvimento folicular  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Obtenção dos folículos antrais 

Folículos antrais de 2 a 13mm de diâmetro foram dissecados a partir de 

ovários bovinos para posterior extração do RNA total. Os ovários foram 

coletados em abatedouro* situado a 50Km de Botucatu-SP e transportados em 

solução fisiológica em gelo até o laboratório de Fisiologia Molecular Ovariana 

do Departamento de Fisiologia do Instituto de Biociências da UNESP de 

Botucatu-SP, onde foram cuidadosamente dissecados para a separação dos 

folículos. 

Após dissecação e retirada do estroma ovariano, procedeu-se a aferição 

do diâmetro de cada folículo recuperado intacto e aqueles folículos com 2 a 

4mm de diâmetro foram imersos inteiramente em 1mL de solução Trizol 

(Invitrogen), homogeneizados em homogeneizador de tecidos por 1 minuto 

em gelo e congelados a -80ºC para posterior extração de RNA total. Para os 

folículos com diâmetro igual ou superior a 5 mm foi realizada a aspiração do 

fluido folicular com agulha 26G (seringa de 1mL), que foi centrifugado (1200g 

por 1 minuto) para remoção das células da granulosa e congelado em freezer a 

-80ºC para posterior análise das concentrações de esteróides por 

radioimunoensaio. Sem que a agulha fosse retirada do folículo, solução 

fisiológica estéril a 4ºC foi injetada e retirada da cavidade folicular 

repetidamente (cerca de 8 vezes) para recuperação das células da granulosa. 

Em seguida, a solução contendo as células foi centrifugada (1200g por 1 

                                                                 
* Frigorífico Frigol® de Lençois Paulista-SP 
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minuto) a fim de concentrar as células e possibilitar a remoção da solução 

fisiológica. Ao sedimento de células resultante foi adicionado o sedimento 

originado da centrifugação do fluido folicular e 1mL de solução Trizol 

(Invitrogen). As células da granulosa foram trituradas em homogeneizador de 

tecidos por 1 minuto em gelo e a solução resultante foi congelada a -80ºC para 

posterior extração de RNA total. 

Logo após a recuperação das células da granulosa, o folículo foi dividido 

ao meio em uma placa de Petri estéril com auxílio de uma lâmina de bisturi e a 

camada de células da teca foi destacada da face interna da parede folicular 

com a utilização de pinças oftálmicas. Cuidadosamente, essa camada foi 

raspada em sua face interna com uma cureta de vidro feita com uma pipeta 

Pasteur e lavada em solução fisiológica estéril mediante aspirações e ejeções 

sucessivas com seringa de 1mL, a fim de eliminar células da granulosa 

remanescentes. Em seguida, a camada da teca foi imersa em 1mL de solução 

Trizol (Invitrogen™), triturada em homogeneizador de tecidos por 1 minuto em 

gelo e congelada à -80ºC, até o momento da extração de RNA total. 

 

4.2. Obtenção dos Folículos Pré-Antrais 

As amostras de RNA total de folículos pré-antrais foram obtidas a 

partir de ““pools”” de folículos pré-antrais recuperados de fetos bovinos 

individualizados. A metodologia empregada para recuperação dos folículos pré-

antrais foi descrita anteriormente (Glapinski, 2003). Resumidamente, ovários 

fetais bovinos foram obtidos em abatedouro e transportados em solução 

fisiológica gelada (cerca de 5o C) até o laboratório, onde os folículos pré-antrais 
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foram isolados seguindo o procedimento descrito por FIGUEIREDO et al. 

(1993). Os ovários fetais foram fragmentados em fatiador de tecidos e  os 

fragmentos ovarianos foram transferidos para solução fisiológica gelada. Esta 

solução foi homogeneizada mediante aspirações e ejeções consecutivas, e a 

solução resultante foi filtrada em malhas de nylon. Após a filtração, os folículos 

foram resgatados ao microscópio invertido e agrupados conforme o estágio de 

desenvolvimento em três categorias: primordiais, primários e secundários. De 

cada par de ovários fetais, foram recuperados de 100 a 200 folículos, 

pertencentes a cada uma das três categorias, para extração do RNA total. 

Depois de isolados e agrupados, os folículos foram transferidos para 500 µl de 

Trizol (Invitrogen™), triturados em homogeneizador de tecidos e armazenados 

a - 80o C até a extração do RNA total. 

  

4.3. Obtenção dos tecidos adultos e fetais 

Amostras de órgãos bovinos adultos e fetais (ovários, testículos, bexiga, 

rim adrenal, intestino, estômago, fígado, coração, cérebro e pulmão) foram 

obtidas em abatedouro. Os fragmentos dos órgãos adultos foram retirados 

ainda no abatedouro e transportados em gelo até o laboratório. Os fetos 

bovinos foram transportados inteiros em gelo até o laboratório, onde os 

fragmentos dos órgãos foram retirados. Todos os fragmentos de órgãos, 

adultos e fetais foram pesados e aproximadamente 80mg de cada órgão foram 

transferidos para 1mL de solução Trizol (Invitrogen™), homogeneizados e 

congelados à -80ºC. 
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4.4. Obtenção dos oócitos 

 Ovários bovinos de fêmeas adultas foram coletados em abatedouro, 

lavados e transportados em solução fisiológica a 35°C até o laboratório, onde 

se procedeu a aspiração dos folículos com diâmetro entre 2 e 8 mm. A 

aspiração foi realizada com auxílio de seringa e agulha 18G e o líquido folicular 

obtido foi depositado em tubo de fundo cônico de 15ml para a sedimentação 

dos complexos cumulus-oócito (CCOs). Após 10 minutos, o sedimento foi 

transferido para placas de petri 100X20 mm para a busca e recuperação dos 

CCOs sob lupa estereomicroscópica com aumento de 25 vezes. Os CCOs 

recuperados foram lavados três vezes em solução fisiológica e distribuídos em 

grupos de 50. Em seguida, cada grupo sofreu desnudamento completo por 

meio de agitação mecânica em tubos de microcentrífuga de 1,5 mL por 3 a 4 

minutos. Os oócitos desnudos foram novamente recuperados e lavados em 

solução fisiológica até ficarem completamente livres de células do cumulus. 

Cada grupo de 50 oócitos desnudos foi transferido para outro tubo de 

microcentrífuga de 1,5 mL, contendo 300 µL de solução RLT + 3 µL de ß-

Mercaptoetanol do “kit” RNeasy® (QIAGEN®). Este tubo sofreu agitação 

mecânica leve por 3 minutos e a amostra foi estocada a -80°C para posterior 

extração de RNA total. 
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4.5. Extração do RNA total 

4.5.1. Folículos antrais, pré-antrais e tecidos 

 Depois de trituradas e homogeneizadas, as amostras de folículos antrais, 

pré-antrais e dos diferentes tecidos foram submetidas ao protocolo Trizol 

(Invitrogen™) para extração de RNA total. Este protocolo foi realizado em 

quatro etapas seqüenciais descritas a seguir: separação, precipitação, lavagem 

e dissolução do RNA total. 

Na etapa de separação do RNA total, as amostras armazenadas em 

freezer a -80ºC foram primeiramente mantidas por 5 minutos à temperatura 

ambiente (15 a 30ºC). Após este período, as amostras foram acrescidas de 

200µL de clorofórmio para cada 1mL de Trizol utilizado na homogeneização e 

agitadas manual e vigorosamente durante 15 segundos. A agitação foi seguida 

de uma nova “incubação” à temperatura ambiente por 2 a 3 minutos e 

centrifugação a 12.700g por 15 minutos à temperatura de 2 a 8ºC. O 

clorofórmio foi responsável pela separação da amostra em duas fases, sendo 

uma orgânica e a outra inorgânica ou aquosa. O RNA total permaneceu 

solubilizado exclusivamente na fase aquosa, representada pelo sobrenadante 

transparente resultante da centrifugação. 

Na etapa de precipitação do RNA total, a fase aquosa obtida 

anteriormente foi transferida para um novo tubo (polipropileno de 1,5mL – 

Eppendorf®) e acrescida de álcool isopropílico na proporção de 0,5mL de 

isopropanol para cada 1mL de Trizol utilizado na homogeneização. Esta 

mistura foi incubada à temperatura ambiente por 10 minutos e centrifugada a 
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12.700g durante 10 minutos à temperatura de 2 a 8ºC. O álcool isopropílico foi 

o responsável pela precipitação do RNA total.  

Na etapa de lavagem do RNA total, o sobrenadante foi removido e 1mL 

de etanol a 75% foi acrescido ao tubo para cada 1mL de Trizol utilizado na 

homogeneização. A amostra foi lavada com auxílio de agitador (Vórtex®) e 

centrifugada a 5.900g durante 5 minutos à temperatura de 2 a 8ºC. 

Na etapa de dissolução do RNA total, o sobrenadante foi removido 

cuidadosamente e, após a retirada do excesso de líquido do fundo do tubo com 

auxílio de uma ponteira de pipeta, o pellet foi seco à temperatura ambiente 

durante cerca de 5 minutos. O RNA total foi dissolvido em 20µL de água 

destilada e autoclavada (tratada com Dietilpirocarbonato-Sigma® - DEPC, a 

0,1%) por meio de repetidas aspirações e ejeções com auxílio de uma pipeta 

(Gilson®), incubado por 10 minutos à temperatura de 60ºC (Bloco aquecedor – 

Thermolyne Type 17600®) e, finalmente, armazenado a - 80ºC. 

A concentração de RNA total destas amostras foi determinada no 

espectrofotômetro em absorbância de 260nm, exceto pelas amostras de 

folículos pré-antrais, uma vez que a concentração obtida fica abaixo do limite 

de detecção do espectofotômetro. 

 

4.5.2. Extração de RNA total dos oócitos 

A extração do RNA total dos oócitos foi realizada por meio do kit 

RNeasy (Qiagen). As amostras foram descongeladas à temperatura ambiente 

e homogeneizadas com auxílio de um pipetador. Após centrifugação de 3 

minutos a 14000g, o sobrenadante (300 µL) contendo o RNA foi transferido 
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para outro tubo de 1,5 mL e desprezou-se o tubo contendo o sedimento com 

resíduos da lise celular. Àquele tubo adicionou-se álcool etílico 70%, sendo 

homogeneizado com pipetador de 1000 µL. Este líquido foi transferido para a 

coluna do kit e centrifugado a 8000g por 15 segundos. O líquido remanescente 

no tubo coletor foi desprezado, e o tubo novamente acoplado à coluna, quando 

também adicionou-se 700 µL do líquido RW1 do Kit na superfície da coluna 

para nova centrifugação a 8000g por 15 segundos. Em seguida, substituiu-se o 

tubo coletor e adicionou-se 500 µL do líquido RPE do kit à superfície da coluna, 

repetindo o procedimento de centrifugação e descarte do líquido. Outros 500 

µL de RPE foram adicionados à coluna, sendo submetidos agora a uma 

centrifugação de 1 minuto a 8000g. Após nova substituição do tubo coletor, 30 

µL de água RNAse free foi depositada na superfície da coluna, que, após 5 

minutos de espera, foi finalmente centrifugada por 2 minutos a 14000g para a 

eluição do RNA total. Este tubo foi identificado e estocado a - 80°C, ou 

submetido imediatamente  ao protocolo de transcrição reversa. As amostras de 

RNA total de oócitos não foram quantificadas, uma vez que a concentração 

obtida fica abaixo do limite de detecção do espectofotômetro. 

 

4.6. Radioimunoensaio 

A técnica de radioimunoensaio empregada para mensuração das 

concentrações de estradiol e progesterona no fluido folicular foi descrita 

anteriormente por Teixeira (2004). Resumidamente, nos ensaios para dosagem 

de estradiol utilizou-se o Kit 3a Geração DSL-39100 (Diagnostic Systems 



Material e Métodos 

 

 46 

Laboratories®, Inc., Webster, Texas), além de curva padrão construída a partir 

de estradiol liofilizado (Sigma). 

Nos ensaios para dosagem de progesterona utilizou-se o Kit DSL-3400 

(Diagnostic Systems Laboratories®, Inc., Webster, Texas), além de curva 

padrão construída a partir de progesterona liofilizada (Sigma). 

Os coeficientes de variação intra e inter-ensaio foram 7,4 e 13,5% para 

estradiol e 6,8 e 7,0% para a progesterona, respectivamente. A sensibilidade 

do ensaio foi de 0,3ng/mL para o estradiol e 0,2ng/mL para progesterona. 

 

4.7. Classificação folicular 

Os folículos foram classificados de acordo com a concentração de 

estradiol (E2) e diâmetro. Os folículos com progesterona (P4) >100ng/mL foram 

considerados atrésicos e excluídos da análise. Com relação à concentração de 

E2, os folículos foram agrupados em 4 classes (<5, 5-20, >20-100 e 

>100ng/mL) baseando-se na classificação de BERISHA et al. (2000). Na classe 

de E2 <5 ng/mL, apenas os folículos com diâmetros menores ou iguais a 6 mm 

foram utilizados, enquanto que nas demais classes os folículos tinham 

diâmetros maiores ou iguais a 7 mm. 

Além disso, os folículos foram agrupados em classes baseadas no 

diâmetro: folículos de 5 a 7, 8 a 10 e 10 a 13 mm de diâmetro. 

Devido à impossibilidade técnica para separar os tipos celulares em 

folículos menores que 5mm, os folículos com 2 a 4mm de diâmetro foram 

utilizados inteiros e apenas na investigação da expressão gênica dos FGF-7 e 

FGF-10. 
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4.8. RT-PCR 

Após a extração do RNA total dos folículos pré-antrais, células da teca, 

células da granulosa, oócitos e tecidos, a expressão gênica dos FGF-7 e FGF-

10 foi investigada por reação de transcrição reversa seguida de reação em 

cadeia da polimerase (RT-PCR). A fim de evitar que uma eventual 

contaminação por DNA genômico nas amostras de RNA total interferisse nos 

resultados, todas as amostras de RNA total foram tratadas com DNAse antes 

de serem submetidas ao RT-PCR. 

 

4.8.1. Protocolo DNAse I 

Conforme as instruções do protocolo DNAse I - Amplification Grade 

(Invitrogen®), o RNA total destinado a reação de  transcrição reversa foi 

transferido para microtubo estéril, onde acrescentou-se 1µL de tampão DNAse, 

1µL de DNAse I (1U/µL) e água destilada tratada com DEPC e autoclavada na 

quantidade suficiente para completar 10µL de solução. Essa solução 

permaneceu à temperatura ambiente durante 15 minutos e, em seguida, foi 

acrescida de 1µL de EDTA (25mM) e incubada a 65ºC por 10 minutos. Após a 

incubação, as amostras foram transferidas para gelo e imediatamente 

submetidas à reação de transcrição reversa. 

 

4.8.2. Reação de transcrição reversa (RT) 

Para a reação de transcrição reversa, utilizou-se o kit SuperScript II 

(Invitrogen®), cujo protocolo iniciou-se pela adição em microtubo estéril de 8µL 

da solução de RNA total resultante do tratamento com DNAse I, contendo 1µg 
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de RNA total de folículos inteiros, células da teca e granulosa, 2 µg dos tecidos 

adultos e fetais, e o RNA total contido em 8 µL do pool de oócitos e folículos 

pré-antrais. Ao RNA total, adicionou-se 1µL de oligonucleotídeo iniciador Oligo 

(dt) (500µg/mL) e 1µL de dNTP Mix (10mM). Esta solução foi incubada a 65ºC 

por 5 minutos e, em seguida, incubada em gelo por 1 minuto e meio. Após a 

última incubação, adicionou-se à solução 2µL de tampão “First Strand” 5X, 4µL 

de MgCl2 (25mM), 2µL de DTT (0,1M) e 1µL de “RNAseOUT Inhibitor” 

(40U/µL). Na seqüência, a solução foi incubada a 42ºC por 2 minutos e 

acrescida de 1µL (200U) de Superscript II (transcriptase reversa). Seguiram-se 

então três incubações sucessivas. Primeiramente, a solução permaneceu a 

42ºC por 50 minutos, depois, a 70ºC por 15 minutos e, finalmente, em gelo por 

2 minutos. Em seguida, as amostras foram tratadas com 1µL de RNAse H 

(2U/µL) e incubadas a 37ºC por 20 minutos. Após a incubação, as amostras 

foram mantidas em gelo para utilização imediata no PCR ou armazenadas a -

20ºC. 

 

4.8.3. Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

Os oligonucleotídeos iniciadores utilizados para amplificação do FGF-7 

foram obtidos da literatura (PARROT & SKINNER, 1998a). Para amplificação 

do FGF-10, utilizou-se oligonucleotídeos iniciadores delineados para ovinos 

(CHEN et al., 2000). O gene constitutivo gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase 

(GAPDH) foi utilizado como controle interno das reações, conforme descrito 

anteriormente (BURATINI et al., 2005d). As seqüências dos oligonucleotídeos 
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iniciadores para a amplificação do FGF-7, FGF-10 e GAPDH são mostradas na 

Tabela 1. 

Tabela 1. Seqüências dos oligonucleotídeos iniciadores utilizados para 

amplificação do GAPDH, FGF-7, FGF-10. 

Gene-alvo Seqüência Fragmento 
 

GAPDH S  5’ TGT TCC AGT ATG ATT CCA  CC  3’ 
A  5’ TCC ACC ACC CTG TTG CTG  3’ 
 

850pb 

FGF-7 S  5’  GCT TGC AAT GAC ATG ACT CC  3’ 
A  5’ TGC CAT AGG AAG AAA GTG GG  3’ 
 

486pb 

FGF-10 S  5’  CTT CTT GGT GTC TTC CGT CC  3’ 
A  5’  CTC CTT TTC CAT TCA ATG CC  3’ 
 

491pb 

S = “sense”; A = “antisense”; pb = pares de bases 

 

Para a amplificação desses genes utilizou-se o protocolo do Kit Taq DNA 

polimerase II (Invitrogen®), de reação em cadeia da polimerase (PCR) que 

iniciou-se pela adição dos reagentes descritos a seguir.  

Ao produto (cDNA) foi acrescido: 2,5µL de tampão PCR 10X (fornecido no 

Kit); 0,75µL de MgCl2 (1,5mM); 0,5µL de dNTP Mix (0,2mM); oligonucleotídeos 

iniciadores “sense” e “antisense” (concentrações específicas para cada gene 

são descritas adiante); 1,6U de Taq DNA polimerase; água destilada 

autoclavada para completar 25µL. Na seqüência, as amostras foram incubadas 

a 94°C por 3 minutos (desnaturação inicial) no termociclador (MJ Research 

PTC 200®), seguidas por incubações termo-cíclicas correspondentes às fases 

de desnaturação (94°C por 45 segundos), anelamento (60°C por 45 segundos 

para FGF-10 e GAPDH; 65°C por 45 segundos para o FGF-7) e extensão 

(70°C por 1minuto). Como controle positivo da amplificação do FGF-10 e FGF-



Material e Métodos 

 

 50 

7 foi usado pulmão feta,l e água em substituição ao cDNA como controle 

negativo. 

Na análise qualitativa da expressão do GAPDH, FGF-7 e FGF-10 em 

tecidos utilizou-se 0,5 µL de cDNA, o que equivale a 100 ng de RNA da reação 

de transcrição reversa. Nas reações com amostras de oócitos e folículos pré-

antrais utilizou-se 1µL de cDNA. A concentração utilizada de oligonucleotídeos 

iniciadores do gene GAPDH foi 0,16µM  para tecidos e oócitos e 0,4µM para os 

folículos pré-antrais. Já para os genes FGF-7 e FGF-10, a concentração de 

oligonucleotídeos iniciadores utilizada foi 0,4 µM para todos os tipos celulares. 

Trinta ciclos de PCR foram empregados para amplificação do gene 

GAPDH a partir de tecidos bovinos, oócitos e folículos pré-antrais. As reações 

dos genes FGF-7 e FGF-10 foram realizadas com 32 e 30 ciclos para os 

tecidos fetais e adultos, respectivamente; e 40 ciclos nas amostras de oócitos e 

folículos pré-antrais para ambos os genes. 

As reações para verificar a expressão gênica do FGF-7 e FGF-10 em 

folículos inteiros, células da granulosa e células da teca foram executadas nas 

condições padronizadas para a análise semiquantitativa, cuja descrição vem a 

seguir. 

 

4.8.4. Padronização do RT-PCR semiquantitativo para o FGF-7 e o 

FGF-10 

Amostras de RNA total provenientes de células da teca positivas para os 

genes FGF-7 e FGF-10 foram utilizadas, a fim de que o RT-PCR 
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semiquantitativo fosse validado para um grau de expressão semelhante ao das 

amostras a serem posteriormente quantificadas.  

Para validação do RT-PCR semiquantitativo, elegeu-se um número de 

ciclos de PCR dentro da fase de aumento linear dos sinais de expressão 

gênica com o número de ciclos. Além disso, diferentes quantidades (µg) de 

RNA total foram testadas a fim de selecionar-se a quantidade dentro da fase de 

aumento linear dos sinais de expressão gênica (Figura 1).  

O RT-PCR semiquantitativo para o FGF-7 foi validado amplificando-se o 

gene alvo e o gene constitutivo GAPDH separadamente, uma vez que a 

combinação dos respectivos pares de oligonucleotídeos iniciadores mostrou-se 

incompatível com a amplificação simultânea, a despeito das várias tentativas 

de padronização variando a concentração dos oligonucleotídeos e a 

temperatura de anelamento. As 34 amostras de tecas empregadas na análise 

do FGF-7 foram testadas em um único ensaio devido à alta variação inter-

ensaio observada. Já o RT-PCR semiquantitativo para o FGF-10 foi validado 

amplificando-se o gene alvo e o gene constitutivo GAPDH simultaneamente e 

as 42 amostras foram divididas em quatro ensaios, sendo que o coeficiente de 

variação inter-ensaio foi de 10,2%. 

 Para a amplificação de fragmentos destes genes utilizou-se o protocolo 

Invitrogen® de reação em cadeia da polimerase (PCR), descrito anteriormente. 

Condições padronizadas: 

a) GAPDH: 

•  Quantidade de RNA na transcriptase reversa: 1µg; 
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•  Quantidade de cDNA no PCR: 0,5µL*; 

•  Concentração de oligonucleotídeos iniciadores: 0,16µM; 

•  Número de ciclos: 24; 

b) FGF-7: 

•  Quantidade de RNA na transcriptase reversa: 1µg; 

•  Quantidade de cDNA no PCR: 0,5µL*; 

•  Concentração de oligonucleotídeos iniciadores: 0,4µM; 

•  Número de ciclos: 32; 

c) FGF-10 / GAPDH: 

•  Quantidade de RNA na transcriptase reversa: 1µg; 

•  Quantidade de cDNA no PCR: 0,5µL*; 

•  Concentração de oligonucleotídeos iniciadores: FGF-10 (0,4µM) e 

GAPDH (0,06µM); 

•  Número de ciclos: 30; 

 

4.8.5. Investigação da pureza das amostras de células da granulosa e 

da teca  

A fim de detectar a contaminação das amostras de cDNA de células da 

teca com células da granulosa e vice e versa, investigou-se a expressão da 

CYP17, característica de células da teca, nas amostras de células da granulosa 

e da CYP19, característica de células da granulosa, nas amostras de células 

da teca (resultados não apresentados) conforme descrito anteriormente  

                                                                 
* Equivalente a 50ng de RNA da reação de transcrição reversa 
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(Teixeira, 2004). As amostras que apresentaram contaminação foram 

descartadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Validação da técnica de RT-PCR semiquantitativo para o FGF-7(a) e 

para o FGF-10 (b) em duplex com o GAPDH; demonstrando que os 

sinais da expressão dos genes alvo e constitutivo são dependentes 

da concentração de RNA e do número de ciclos de PCR.  
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4.9. Eletroforese em gel de agarose 

Os produtos do PCR foram submetidos à eletroforese (100V/1h) em gel 

de agarose 1,5% em tampão constituído de Tris, ácido bórico e EDTA (TBE) 

(SAMBROOK & RUSSEL, 2001) contendo brometo de etídio (5µg/mL). O “DNA 

Ladder 100bp” (Invitrogen®) foi utilizado como referência para avaliar o 

tamanho dos fragmentos amplificados. As imagens dos géis foram visualizadas 

mediante exposição do gel à luz UV em transiluminador (EAW-20 UltraLum®). 

Após a visualização, os géis foram digitalizados no Departamento de Biofísica 

do Instituto de Biociências da UNESP (Campus de Botucatu), utilizando-se o 

sistema de captura e análise de imagem, Image Master VDS® (Pharmacia 

Biotech®) para posterior realização da densitometria das bandas. 

 

4.10. Seqüenciamento dos fragmentos amplificados por RT-PCR 

Fragmentos do gene FGF-10 amplificados por RT-PCR a partir de 

pulmão fetal e de pool de oócitos foram seqüenciados, comprovando tratar-se 

do gene alvo e descartando uma eventual amplificação inespecífica de 

produtos com tamanhos coincidentemente iguais aos dos fragmentos 

esperados. A seqüência do gene bovino do FGF-10 (N° de acesso Genbank 

AY183659) foi 98% idêntica a seqüência previamente publicada para ovinos 

(NM_001009230). Similarmente, a identidade do fragmento amplificado do 

gene FGF-7 também foi confirmada pelo seqüenciamento do produto de RT-

PCR, a partir de células da teca. 

O seqüenciamento do FGF-10 foi realizado no Departamento de 

Endocrinologia Experimental do Instituto Nacional de Farmacologia (INFAR) - 
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UNIFESP em São Paulo , enquanto que o seqüenciamento do FGF-7 foi 

realizado no Departamento de Apoio, Produção e Saúde Animal da 

Universidade Estadual Paulista - UNESP (Campus de Araçatuba).  

 

4.11. Análise estatística 

Os valores relativos da expressão dos genes alvo foram transformados 

em logaritmos quando a variabilidade diferiu entre os grupos. Análise de 

variância (ANOVA) foi utilizada para verificar o efeito do tamanho do folículo e 

da concentração de estradiol sobre a expressão gênica. A comparação das 

médias foi realizada por meio de contrastes ortogonais. Os dados são 

apresentados na forma de médias e a variabilidade na forma de erro padrão 

médio (EPM). Foram consideradas significativas as diferenças com valor de 

P<0,05. A análise foi realizada utilizando-se o programa GraphPad InStat®, 

versão 3.02 (San Diego, Califórnia - USA, 1998) e o programa JMP® (SAS 

Institute, Cary, NC). 
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5. RESULTADOS 

A expressão do RNAm do FGF-7 e FGF-10 foi detectada na grande 

maioria dos tecidos adultos e fetais (Figura 2), com exceção do fígado, que não 

expressou o RNAm do FGF-10 em nenhum dos indivíduos analisados, sendo 

dois indivíduos adultos e dois fetais. Sinais aparentemente mais fortes de 

expressão foram observados nos tecidos fetais em relação aos adultos, 

especialmente para o FGF-10. 

 

 

 

Figura 2. Géis ilustrativos mostrando a expressão gênica do FGF-7 e FGF-10 

em diferentes tecidos adultos e fetais. (CN = controle negativo; bp = 

pares de bases). 
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Em oócitos, detectou-se a expressão gênica do RNAm do FGF-10 nos 

10 “pools” testados. Porém, a expressão do FGF-7 não foi detectada, como 

demonstrado pela Figura 3: 

 

Figura 3 Géis ilustrativos mostrando a expressão gênica do GAPDH e FGF-10 

e a ausência de expressão do FGF-7 em 4 “pools” de 50 oócitos. 

(CP = pulmão fetal; CN = controle negativo; bp = pares de bases). 

 

Dentre 21 “pools” de folículos pré-antrais testados, a expressão gênica 

do FGF-10 e do FGF-7 foi detectada em todos os estágios do desenvolvimento 

folicular pré-antral, em todas as amostras com sinal robusto para o GAPDH, 

conforme ilustra a Figura 4:  

 

Figura 4. Géis ilustrativos mostrando a expressão gênica do GAPDH, FGF-10 e 

do FGF-7 em 6 “pools” de folículos pré-antrais (CP = pulmão fetal; 

CN = controle negativo; bp = pares de bases). 



Resultados 

 

 58 

 

Durante a fase antral do desenvolvimento folicular, a expressão gênica 

do FGF-10 e FGF-7 foi detectada em folículos inteiros de 2 a 4 mm de diâmetro 

(Figura 5a) e em células da teca (Figura 5b) de folículos maiores ou iguais a 5 

mm de diâmetro, porém mostrou-se ausente nas células da granulosa destes 

folículos com diâmetro maior ou igual a 5 mm.(Figura 5c): 

 

 

 

Figura 5. Géis ilustrativos mostrando a expressão gênica do GAPDH, FGF-10 e 

do FGF-7 em: (a) folículos inteiros de 2 a 4 mm de diâmetro; (b) 

células da teca; (c) células da granulosa (CP = pulmão fetal; CN = 

controle negativo; bp = pares de bases). 
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A expressão do FGF-10 diminuiu significativamente com o aumento da 

concentração intrafolicular de estradiol (Figura 6a), porém não foi afetada pela 

variação do diâmetro folicular (Figura 6b). A expressão do FGF-7 foi bastante 

variável e não foi afetada pela concentração intrafolicular de estradiol (Figura 

6c), nem pela variação do diâmetro folicular (Figura 6d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Efeito da concentração intrafolicular de estradiol e do diâmetro 

folicular na expressão do FGF-10 (a, b) e FGF-7 (c, d) em células 

da teca de folículos antrais bovinos. Valores relativos de RNAm 

(Média ± EPM. Letras diferentes indicam diferença significativa 

(P<0,05). 
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6. DISCUSSÃO 

 

 Diversos fatores de crescimento produzidos no ovário têm sido 

apontados como mediadores parácrinos da interação entre os diferentes tipos 

celulares no desenvolvimento folicular. O envolvimento de diferentes membros 

da família dos FGF no desenvolvimento folicular tem sido evidenciado, 

incluindo o FGF-2 (NILSSON et al., 2001; BERISHA et al., 2000), o FGF-7 

(PARROTT & SKINNER, 1998ab; BERISHA, et al., 2004) e o FGF-8 

(BURATINI et al., 2005ad). O presente trabalho apresenta diversas evidências 

inéditas do envolvimento do FGF-10 no controle do desenvolvimento folicular. 

Demonstrou-se a expressão gênica do FGF-10 nas três categorias de folículos 

pré-antrais, oócitos e células da teca de folículos antrais, além da regulação da 

sua expressão em células da teca ao longo do desenvolvimento folicular. 

Adicionalmente, demonstrou-se ineditamente que o RNAm do FGF-7 está 

expresso em folículos pré-antrais, mas não em oócitos de folículos antrais da 

espécie bovina. Além disso, confirmou-se a sua expressão em células da teca 

conforme descrito anteriormente (PARROTT & SKINNER, 1994; BERISHA et 

al., 2004). 

A investigação do RNAm do FGF-7 e do FGF-10 demonstrou que estes 

fatores estão amplamente expressos em órgãos bovinos adultos e fetais, com 

exceção do fígado. Ensaios de proteção à ribonuclease em ratos também 

indicaram a ausência da expressão do FGF-10 no fígado (THOMSON et al., 

1999). A expressão gênica do FGF-10 em tecidos bovinos foi aparentemente  

mais pronunciada nos tecidos fetais, sendo que foram observados sinais 
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relativamente fracos nas amostras de tecido adulto. Similarmente, em tecidos 

de ratos, a expressão do FGF-10 é mais evidente em tecidos fetais (OHUCHI 

et al., 2000), enquanto que no adulto sua expressão ocorre predominantemente 

no pulmão (YAMASAKI et al., 1996). Contudo, nesta espécie, o FGF-10 parece 

não ser tão amplamente expresso como na espécie bovina, o que evidencia a 

existência de diferenças espécie-específicas no padrão espaço-temporal de 

expressão desse fator.  

Por outro lado, no presente estudo a expressão gênica do FGF-7 

mostrou-se similar tanto em tecidos adultos como fetais. De fato, o FGF-7 tem 

um padrão de expressão mais amplo em diferentes tecidos em ratos (RUBIN et 

al., 1995).  Os resultados do presente estudo sugerem um padrão similar de 

expressão para o FGF-7 nos bovinos. As diferenças aparentes quanto aos 

padrões de expressão do FGF-7 e do FGF-10 sugerem que estes fatores 

desempenham papéis diferentes, sendo que o FGF-7 atuaria tanto no 

desenvolvimento fetal como na vida adulta, enquanto o FGF-10 participaria 

especialmente na organogênese fetal nos bovinos.  

Durante o desenvolvimento folicular pré-antral, o RNAm do FGF-10 e do 

FGF-7 mostraram-se expressos em todas as amostras de folículos primordiais, 

primários e secundários com sinal forte de expressão do GAPDH. Entretanto, a 

camada da teca, que é o principal sítio de expressão destes fatores no ovário, 

não está presente em folículos primordiais. As células da teca são recrutadas 

mais tardiamente, durante a transição para o estágio secundário do 

desenvolvimento pré-antral (SKINNER, 2005). KEZELE et al. (2005) relataram 

a presença da proteína do FGF-7 nas células somáticas adjacentes de folículos 
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primordiais de ratos. Sendo assim, embora a abordagem utilizada não permita 

localizar o sítio de expressão do FGF-7, os achados de KEZELE et al. (2005) 

sugerem que ela se concentre na camada de células adjacentes. 

Estudos utilizando cultivo de folículos pré-antrais condizem com o 

envolvimento do FGF-7 no desenvolvimento folicular pré-antral, visto que esse 

fator estimulou a transição in vitro de folículos primordiais para primários, 

juntamente com outros fatores como o kit-ligante, FGF-2 e o BMP-4 (KEZELE 

et al., 2005). Além disso, o cultivo de folículos ovarianos pré-antrais desafiados 

com o FGF-7 indicou que ele pode atuar como um fator de diferenciação e 

sobrevivência, capaz de prevenir a apoptose e estimular a síntese protéica 

(HSUEH et al., 2000). Embora, os mecanismos de ação não tenham sido 

esclarecidos, esses efeitos são potencializados pela adição de FSH (HSUEH et 

al., 2000). De fato, BURATINI et al. (2005d) demonstraram que o FSH aumenta 

a expressão do FGFR-2b em células da granulosa em cultivo, o que condiz 

com a potencialização dos efeitos do FGF-7 pelo FSH. Não há relatos da 

investigação do FGFR-2b em folículos pré-antrais, porém a presença do FGF-7 

nesta fase da foliculogênese sugere que ele esteja atuando através do seu 

receptor, regulando a proliferação e diferenciação das células da granulosa. 

Por outro lado, a detecção do RNAm do FGF-10 em folículos pré-antrais 

amplia a perspectiva de complexidade dos mecanismos de controle desta fase 

de desenvolvimento folicular. O FGF-10 difere do FGF-7 por sua baixa 

atividade mitogênica, sendo mais conhecido como um fator de diferenciação e 

quimiotaxia na formação do pulmão (WARE & MATTHAY, 2002). 

Recentemente, o FGF-10 foi descrito como um fator de sobrevivência e 
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conservação celular, prevenindo a quebra do DNA e, ao mesmo tempo, 

estimulando a regeneração do mesmo após estress oxidativo (UPADHYAY et 

al., 2004). Baseando-se nestes mecanismos de atuação nos tecidos 

respiratórios, supõe-se que o FGF-10 esteja envolvido tanto na diferenciação 

das células da granulosa, como também possa atuar como um fator de 

sobrevivência celular. 

A abordagem utilizada neste trabalho para folículos pré-antrais não 

permite definir se o RNAm do FGF-10 é originário dos oócitos ou das células 

somáticas adjacentes. Embora este estudo tenha demonstrado que as células 

da teca oriundas de folículos antrais constituem um sítio importante de 

expressão gênica do FGF-10, demonstrou-se também que oócitos de folículos 

antrais expressam o FGF-10. Além disso, a camada da teca não está ainda 

constituída em folículos primordiais. Estudos adicionais são necessários para 

revelar se o FGF-10 é expresso pelo oócito, pelas células somáticas 

adjacentes ou pelos dois tipos celulares nesta fase do desenvolvimento 

folicular.  

A comunicação bidirecional entre o oócito e as células adjacentes 

desempenha um papel crucial para o adequado desenvolvimento folicular 

desde a formação do folículo primordial à ovulação. A expressão do FGF-10 

em oócitos potencialmente o caracteriza como uma molécula de sinalização 

parácrina derivada do oócito. Isto é reforçado pela expressão do seu receptor 

FGFR-2b em células da granulosa (PARROTT et al., 1994; PARROTT & 

SKINNER, 1998a; BERISHA et al., 2004), embora nestes estudos tenham sido 

utilizadas células murais da granulosa, as quais são morfológica e 
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funcionalmente distintas das células da granulosa que constituem o “cumulus” 

(GILCHRIST et al., 2004). As moléculas de sinalização parácrina derivadas dos 

oócitos atuam na regulação da proliferação e diferenciação das células da 

granulosa, na expansão pré-ovulatória das células do “cumulus” e no 

desligamento do oócito de seu “cumulus” após a ovulação (EPPIG, 2001). A 

totalidade destas moléculas ainda não foi identificada, porém há indícios do 

envolvimento de vários fatores de crescimento, tais como o FGF-2 (VAN 

WEZEL et al., 1995), o GDF-9 (DONG et al., 1996), a BMP-15 (YAN et al, 

2001) e o FGF-8 (VALVE et al., 1997; BURATINI, 2005a).  

Sendo assim, a expressão gênica do FGF-10 em oócitos aliada à 

expressão do FGFR-2b (PARROTT & SKINNER, 1994; BERISHA et al., 2004) 

em células da granulosa sugerem que seu envolvimento na sina lização 

parácrina oriunda do oócito modulando a diferenciação das células do 

“cumulus”, embora a expressão do FGFR-2b ainda não tenha sido investigada 

no “cumulus”. Por outro lado, estudos funcionais testando eventuais efeitos do 

FGF-10 em células da granulosa murais e do “cumulus” seriam muito 

importantes para uma melhor compreensão das ações do FGF-10. 

A ausência de expressão do FGF-7 por parte do oócito bovino condiz 

com relatos anteriores em ratos (KEZELE et al., 2005) e demonstra uma 

diferença importante nos padrões de expressão do FGF-7 e FGF-10, indicando 

que a transcrição destes genes é controlada distintamente. Este achado 

também reforça a hipótese de que, apesar da similaridade estrutural e de 

ativarem o mesmo receptor, o FGF-7 e o FGF-10 podem desempenhar funções 

diferentes e/ou complementares durante a foliculogênese. 



Discussão 

 

 65 

No desenvolvimento folicular antral, a detecção dos RNAm do FGF-7 e 

FGF-10 em folículos inteiros com (2 a 4 mm de diâmetro) sugere continuidade 

da expressão gênica desses fatores desde a fase pré-antral, embora a 

identificação do tipo celular que os expressa não tenha sido realizada.  

Além das evidências da mediação parácrina pelo FGF-10 entre o oócito 

e as células do “cumulus”, o presente estudo demonstra que a camada da teca, 

mas não a da granulosa, também é um sítio importante da expressão do FGF-

10. Além disso, observou-se para o FGF-10 um grau de expressão em células 

da camada da teca inversamente proporcional ao conteúdo de estradiol no 

líquido folicular. Embora o diâmetro folicular não tenha influenciado 

estatisticamente a expressão gênica do FGF-10, valores numericamente 

superiores desta expressão em folículos de 5 a 7 mm condizem com expressão 

predominante no início da onda de crescimento folicular. 

A maior expressão do FGF-10 coincide com o momento de crescimento 

dos folículos recém-recrutados, sob forte influência do FSH e baixas 

concentrações de estradiol (GINTHER et al., 2003). A expressão do FGFR-2b 

caracteriza a camada da granulosa como o alvo da sinalização pelo FGF-10, 

visto que o FGFR-2b é o seu receptor. Durante o período inicial do crescimento 

folicular antral, o FSH é responsável por estimular a proliferação das células da 

granulosa (RICHARDS et al., 2002). Além disso, já foi demonstrado que o FSH 

estimula a expressão do FGFR-2b em células da granulosa bovinas em cultivo 

(BURATINI et al., 2005d). Em conjunto com a expressão do FGFR-2b em 

células da granulosa, os dados do presente estudo sugerem que o FGF-10 

atue como mediador parácrino entre as células da teca e da granulosa, 
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modulando a proliferação, diferenciação e/ou a sobrevivência destas células, 

especificamente em folículos antrais jovens.  

Os mecanismos que levam à redução da expressão do FGF-10 

precisam ser investigados em estudos futuros. Entretanto, a sua relação com o 

aumento na concentração intrafolicular de estradiol sugere que as mudanças 

na esteroidogênese folicular que ocorrem ao redor do desvio folicular interfiram 

na modulação da expressão do FGF-10. De fato, o FGF-10 já foi relatado como 

mediador andrógeno-dependente de interações celulares do tecido prostático 

(LU et al., 1999). Porém, outros estudos são necessários para melhor 

caracterizar a existência de uma relação entre o FGF-10 e os hormônios 

esteróides.  

A camada da teca também mostrou-se como um sítio da expressão 

gênica do FGF-7. No entanto, no presente estudo, a expressão do FGF-7 não 

foi significativamente influenciada nem pela concentração de estradiol, nem 

pelo diâmetro folicular. Esses resultados corroboram os achados de BERISHA 

et al. (2004), os quais também não observaram variações na expressão gênica 

do FGF-7 em função da concentração intrafolicular de estradiol e do diâmetro 

folicular. Porém, um estudo anterior detectou aumento da expressão gênica do 

FGF-7 com o aumento do diâmetro folicular (PARROTT & SKINNER, 1998a). É 

difícil precisar a natureza desta discrepância, mas ela podem ser de ordem 

técnica, por diferenças na acurácia do RT-PCR semi-quantitativo, ou 

decorrente de delineamentos distintos, já que PARROTT & SKINNER (1998) 

realizaram a investigação em “pools” de folículos. Enquanto que, no presente 

estudo a análise foi realizada em folículos individualizados. 
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Observou-se alta variabilidade individual na expressão gênica do FGF-7 

sugerindo que pode haver regulação da expressão do FGF-7 durante a 

foliculogênese que o delineamento do presente estudo não pôde detectar. 

Portanto, a hipótese de que o FGF-7 é regulado ao longo do desenvolvimento 

folicular, bem como os mecanismos reguladores, permanecem para ser 

elucidados.  

No presente estudo, a expressão do FGF-7 não foi detectada em células 

da granulosa utilizando as condições validadas para o RT-PCR 

semiquantitativo, confirmando os achados de PARROTT et al. (1994), mas 

contrastando com os de BERISHA et al. (2004). Esta discrepância pode ser 

decorrente da sensibilidade do RT-PCR, uma vez que BERISHA et al. (2004) 

usaram 38 ciclos para detecção do RNAm do FGF-7 em células da granulosa, 

enquanto que no presente estudo foram utilizados 32 ciclos de PCR. Contudo, 

em conjunto os achados indicam que a camada da teca é o principal sítio de 

expressão do FGF-7 em folículos antrais. 

A expressão gênica dos receptores dos FGF também é regulada ao 

longo do desenvolvimento folicular. A expressão do FGFR-2b em células da 

granulosa foi maior naqueles folículos com maiores concentrações de estradiol 

(BERISHA et al., 2004), e a sua expressão em células da granulosa em cultivo  

foi estimulada pelo FSH (BURATINI et al., 2005d). As evidências de regulação 

do FGFR-2b sugerem que as ações do FGF-7 possam ser moduladas pelo seu 

receptor. Dessa forma, o FGF-7 atuaria no desenvolvimento antral desde o 

recrutamento da onda folicular, mas especialmente durante o crescimento do 

folículo pré-ovulatório. Neste período do desenvolvimento folicular, a rápida e 
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intensa prolife ração de células da granulosa pode estar associada, pelo menos 

em parte, à atividade mitogênica do FGF-7 (PARROTT & SKINNER, 1998b). 

Além disso, conforme sugerido por BERISHA et al. (2004), a interação FGF-

7/FGFR-2b poderia estimular a neovascularização durante o crescimento 

folicular pré-ovulatório. 

Em conjunto, os resultados deste estudo indicam a participação do FGF-

10 e do FGF-7 na regulação parácrina do desenvolvimento folicular pré-antral e 

antral. Em folículos antrais, demonstrou-se que a sinalização via FGF-10 é 

originada tanto no oócito quanto em células da camada da teca. O padrão de 

regulação da expressão do FGF-10 sugere que suas ações são mais 

importantes nos estágios iniciais do crescimento folicular antral. 

Diferenças nos padrões de expressão do FGF-10 e FGF-7 sugerem que 

estes fatores são controlados por mecanismos distintos e têm ações diferentes 

no controle do desenvolvimento folicular, apesar da similaridade. 
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7. CONCLUSÕES 

 

• A intensidade da expressão gênica do FGF-10 diminuiu com a 

concentração de estradiol no fluido folicular, confirmando a hipótese 

de regulação da expressão deste gene ao longo do desenvolvimento 

folicular antral em bovinos. 

 

• A intensidade da expressão gênica do FGF-7 não variou com a 

concentração de estradiol ou o diâmetro folicular, não possibilitando a 

detecção de um padrão claro de regulação ao longo do 

desenvolvimento folicular antral em bovinos. 

 

• O padrão da expressão gênica do FGF-10 indica sua participação 

como mediador parácrino, no controle da camada da granulosa a 

partir do oócito ou da camada da teca em folículos antrais. Além disso, 

os resultados indicam ação especificamente durante o crescimento 

antral inicial para o FGF-10 de origem tecal. 

 

• O padrão da expressão gênica do FGFR-7 indica sua participação 

como mediador parácrino das ações das células da teca sobre as 

células da granulosa.  
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• O padrão de expressão gênica do FGF-10 nos diferentes tecidos 

adultos e fetais, sugere participação específica na organogênese fetal 

dos bovinos. 

 

• O padrão de expressão gênica do FGF-7 nos diferentes tecidos 

adultos e fetais, reforça as diferenças no padrão espacial e temporal 

de expressão deste fator em relação ao FGF-10. 
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