GENÔMICA E REPRODUÇÃO ASSISTIDA

GENÔMICA
E REPRODUÇÃO ASSISTIDA

CAPÍTULO 28

Patrícia de Campos Pieri
Jorge Hallak
Sami Arap

 Introdução
 Avaliação do casal infértil
 As tecnologias de reprodução assistida  ARTs
 Reserva ovariana e hiperestimulação controlada
dos ovários
 Aberrações cromossômicas, idade avançada
e infertilidade
 Microdeleções do cromossomo Y
 Varicocele, microdeleções e genes associados.
 Fibrose cística, agenesia de deferente,
infertilidade e ARTs
 Idade materna, dissomia uniparental, ICSI e
imprinting genômico.
 ICSI e utilização de células imaturas
 FIV e polaridade oocitária
 Transplante de citoplasma e herança mitocondrial
 Gametogênese in vitro
 O risco das ARTs
 Considerações finais
 Referências bibliográficas
 Súmulas

#%!

GENÔMICA E REPRODUÇÃO ASSISTIDA

INTRODUÇÃO
É certo que a infertilidade é uma doença complexa, e
muitas vezes é difícil estabelecer sua etiologia. Talvez, o fato
de não haver sido considerada como patologia desde o início
tenha auxiliado na distorção de seu tratamento. No entanto, cada vez mais fatores de infertilidade têm sido associados
a problemas geneticamente determinados e, portanto, potencialmente transmissíveis para as gerações futuras. Hoje se sabe
que homens inférteis são provenientes de famílias com menor número de filhos, com menos irmãs, e em cerca de 12%
dos pacientes a história familial indica outros casos de infertilidade, seja em irmãos, irmãs, tios ou tias2 , indicando uma
agregação familial da infertilidade. Esses dados são compatíveis com estudos de populações endocruzadas, em que ocorre um aumento da prevalência da infertilidade, sugerindo a
existência de mecanismos mendelianos envolvidos nas falhas
reprodutivas3 , ou mesmo de agregação de afecções com mecanismos multifatoriais nas famílias de indivíduos inférteis.
Os genes (reguladores, co-reguladores, repressores e/ou
ativadores) que contribuem para a infertilidade são de difícil
identificação, pois devem exercer pequenos efeitos individuais que se combinam e interagem com fatores ambientais, na
manifestação da doença. A crescente identificação desses
genes, a compreensão a) do papel e da gravidade das mutações envolvidas na capacidade reprodutiva, b) do padrão de
herança dessas mutações, c) do nível de envolvimento dos
polimorfismos e d) da interação desses genótipos com o meio
ambiente na determinação da infertilidade será de fundamental importância no diagnóstico do casal.
Paralelamente, o seguimento das crianças nascidas pelas
ARTs permitirá a definição de sua segurança. No entanto, o
conhecimento da etiologia dos problemas físicos, funcionais
e/ou comportamentais dessas crianças é fundamental para que
se possa distinguir o que foi causado pelas técnicas, o que é
da própria criança e o que é função do background genético
do casal.

12 meses de tentativas com coitos regulares e sem uso de
contraceptivos. A infertilidade está igualmente representada
nos homens e nas mulheres, e em um terço dos casais inférteis ambos os cônjuges têm problemas.
A avaliação do casal deve visar à identificação do problema; sua provável causa; o risco potencial de transmissão desse problema, ou de problemas associados, à prole;
a melhor técnica de reprodução assistida a ser proposta e a
possibilidade de diagnóstico dos embriões e das gestações
resultantes das técnicas, para que seja evitado o nascimento
de crianças afetadas.
A investigação do casal é constituída de uma anamnese,
história clínica e exame físico do homem e da mulher, e exames laboratoriais básicos e complementares.

ANAMNESE
A anamnese do casal infértil deve incluir perguntas sobre outros casos de infertilidade, abortos recorrentes, câncer,
retardo mental, defeitos físicos, bem como se algum dos cônjuges é filho de pais consangüíneos ou se o casal é consangüíneo. Na anamnese da família da mulher casos de surdez e
menopausa precoce são importantes, assim como casos de
hipospadia, criptorquidia ou anomalias renais são de especial
importância na família do homem. As perguntas devem incluir a geração dos avós (e tios-avós), dos pais (e tios) e a
geração do casal (primos).
A anamnese do casal deve visar à identificação de fatores que descartem uma etiologia geneticamente determinada
para a infertilidade, como traumas testiculares, lesões medulares por acidentes ou lesões iatrogênicas, seqüelas de parotidite (caxumba) e de doenças sexualmente transmissíveis no
homem, por exemplo, e obstrução tubárea iatrogênica ou pósinfecção e endometriose na mulher. Caso não haja um fator
que descarte uma etiologia genética para a infertilidade, o
cariótipo deverá ser incluído dentre os exames laboratoriais a
serem realizados pelo casal.

Esse é o desafio da pesquisa na medicina reprodutiva:
estudos clinicamente controlados envolvendo um grande número de indivíduos, normais e afetados, de modo que novas
estratégias diagnósticas, preventivas e verdadeiramente terapêuticas possam ser desenvolvidas. As ARTs deverão, nessa
segunda fase de sua existência, centrar suas atividades na
colaboração com centros de referência em pesquisa molecular e experimental, de modo que diagnósticos etiológicos
possam ser cada vez mais realizados e que danos moleculares possam ser reparados, restaurando a fertilidade natural e
minimizando o risco de transmissão de doenças.

A história clínica é de especial importância na avaliação
da mulher, uma vez que pode auxiliar na identificação de problemas hormonais e ovulatórios. O exame físico deve incluir
peso e altura. No exame físico do homem, avaliação do volume e textura dos testículos, presença de varicocele e integridade dos epidídimos e vasos deferentes orientam o pedido de
exames.

AVALIAÇÃO DO CASAL INFÉRTIL

EXAMES LABORATORIAIS

O casal infértil é usualmente um casal hígido, cuja queixa única é a falha na obtenção de gestação após no mínimo

A avaliação laboratorial da mulher inclui: dosagens hormonais, ultra-sonografias seriadas e histerossalpingografia,

HISTÓRIA CLÍNICA E EXAME FÍSICO
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esta última para avaliação da permeabilidade tubárea. As dosagens hormonais seriadas (no 3o dia do ciclo, no período
imediatamente antes da ovulação e no período pós-ovulatório) auxiliam na diferenciação entre uma infertilidade eugonádica e os hipogonadismos hipergonadotróficos ou
hipogonadotróficos, cada um com abordagem terapêutica própria. As dosagens hormonais, realizadas juntamente com as
ultra-sonografias, avaliam a reserva ovariana, a presença de
ciclo ovulatório, o padrão de vascularização folicular e do
corpo lúteo, os volumes ovariano e uterino e a espessura que
o endométrio atinge a cada ciclo.
Anomalias uterinas (úteros unicornos, septados, bicornos, didelfos, usualmente associadas a perdas gestacionais e
não à infertilidade), síndrome dos ovários policísticos, ovários
císticos, falência ovariana, diabetes e resistência periférica à
insulina são os diagnósticos mais importantes que podem ser
realizados com os exames solicitados.
Para o homem, dosagens hormonais, um ou dois espermogramas e o cariótipo compõem o protocolo básico de investigação. Segundo a OMS4 , os valores normais de um
espermograma e as patologias são:
 Concentração espermática: maior ou igual a 20x106 sptz/ml
(isto é, 20 milhões de espermatozóides por mililitro ejaculado). Concentrações inferiores constituem a oligozoospermia (moderada menos de cinco milhões, grave menos de
um milhão) ou a azoospermia, esta última devendo ser confirmada em pelo menos mais um espermograma realizado
com centrifugação ou cytospin para procura de espermatozóides escondidos (criptozoospermia).
 Motilidade total: maior ou igual a 50% de espermatozóides progressivos rápidos (A) + progressivos lentos (B) ou
maior ou igual a 30% de progressivos rápidos (A). A alteração da motilidade é denominada astenozoospermia; a síndrome mais conhecida associada a defeitos na motilidade é
a discinesia ciliar primária, ou síndrome de Kartagener. Seu
diagnóstico complementar é realizado por microscopia eletrônica, e o padrão de herança parece ser autossômico recessivo. Técnica de reprodução assistida já foi utilizada com
sucesso em portadores da síndrome5 , embora outros padrões de herança tenham sido propostos a partir de estudos
de famílias, o que acarretaria risco de transmissão do problema a gerações futuras utilizando as ARTs6 .
 Morfologia: 14% ou mais de espermatozóides com formas
ovais segundo os critérios estritos de Kruger7 . Defeitos na
morfologia dos espermatozóides caracteriza a teratozoospermia, presente nos indivíduos com varicocele, por exemplo.
 Células redondas: menos de 1x106 sptz/ml (menos de um
milhão por ml). Mais de um milhão de células redondas
pode indicar a presença de uma infecção (leucocitospermia) ou a descamação de células imaturas. Testes laboratoriais específicos, como o de Endtz e o da Peroxidase,
fazem a distinção entre esses tipos celulares, sendo fundamentais para a orientação terapêutica.

#%$

O espermograma identifica o problema, mas não estabelece um diagnóstico etiológico. A segunda etapa é a solicitação de testes e exames complementares para que seja possível
a identificação da causa. Primeiro é fundamental diferenciar
entre problemas na produção de espermatozóides de problemas na sua liberação para o meio. O volume do ejaculado
pode auxiliar a identificar casos de agenesia uni ou bilateral
de vasos deferentes ou epidídimo, usualmente associada à
hipoplasia ou à agenesia de vesículas seminais e volume de
ejaculado menor que 1,5 ml (normal maior que 2 ml). Para
esses casos, a pesquisa de mutações no gene CFTR (Cystic
Fibrosis Transmembrane conductance Regulator), que causa
a fibrose cística, é fundamental para a orientação genética do
casal, conforme será discutido mais adiante. Teste do suor e
ultra-sonografia para identificação de agenesia ou ectopia
renal auxiliam a biologia molecular no estudo de mutações,
pois estão fortemente associados à presença ou à ausência de
mutações, respectivamente.
A ultra-sonografia pélvica minuciosa auxilia também na
identificação de cistos no epidídimo, obstruindo total ou
parcialmente a passagem dos espermatozóides. Nesses casos,
a pesquisa de cistos renais, peritoneais ou hepáticos deve ser
solicitada para exclusão do diagnóstico de doença policística
renal, cujas formas mais comuns possuem padrão de herança
autossômico dominante, requerendo uma abordagem específica de aconselhamento genético para o casal.
A outra pesquisa de grande valor diagnóstico é a de microdeleções no cromossomo Y. Nos casos de azoospermia,
por exemplo, a presença de microdeleção de regiões específicas (AZFa associada ou não a deleções em AZFb) pode significar ausência de chances de encontrar espermatozóides nos
testículos ou no epidídimo daquele indivíduo.
A presença de varicocele e/ou história de ectopia testicular não deve excluir a pesquisa de microdeleções no Y, uma
vez que são condições que podem coexistir.8 ,9 ,10 Mais do que
isso, podem orientar a indicação de cirurgia de varicocele, a
varicocelectomia, conforme será discutido.
O resultado das investigações irá estabelecer a estratégia
a ser utilizada na assistência reprodutiva do casal e deverá,
sempre que possível, ir de métodos de menor complexidade,
como o coito programado e a inseminação intra-uterina, para
os de maior complexidade, como a injeção intracitoplasmática de espermatozóides (ICSI) com diagnóstico genético de
pré-implantação (DGPI).

AS TECNOLOGIAS DE REPRODUÇÃO
ASSISTIDA  ARTS
INSEMINAÇÃO INTRA-UTERINA  IUU
É um dos métodos mais simples de reprodução assistida,
e está baseado na capacidade natural de o espermatozóide
fertilizar o óvulo dentro do aparelho reprodutor feminino.
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Consiste no processamento do sêmen por técnicas específicas e sua introdução no útero da mulher em período ovulatório, monitorizado por ultra-sonografia. A IUU não requer
anestesia ou sedação da mulher, utiliza um cateter fino contendo o sêmen, pode ser ou não guiada por ultra-som e pode
ser realizada em ciclo natural ou em ciclo com estimulação
ovariana leve, para que haja a produção de um, dois ou no
máximo três folículos.
Seus índices de sucesso são variáveis, muito em função
da heterogeneidade de sua primeira indicação, ficando entre
10% e 25%. Não há consenso acerca do número de IUU a ser
realizado antes que seja indicada uma técnica de reprodução
assistida de maior complexidade, podendo ficar entre três e
seis tentativas.

FERTILIZAÇÃO IN VITRO  FIV
A FIV consiste na obtenção de gametas masculinos e femininos e a promoção de seu contato físico para que ocorra a
fertilização em laboratório.
O primeiro bebê de proveta foi realizado em uma mulher
com obstrução tubárea por seqüela de uma infecção pélvica.
Não havia nenhum fator de risco de transmissão de qualquer
patologia em si ou associada à infertilidade, para a prole do
casal Brown. Além disso, o procedimento foi realizado em
ciclo natural (não estimulado por hormônios), com aspiração
do oócito do folículo dominante, produzido pelos ovários
normais da mãe. O resultado: Louise Joy Brown, um sucesso
hoje com 25 anos, construída em bases seguras a partir de
uma prática clínica responsável, realizada por médicos com
pelo menos uma década de experiência em fertilização in vitro em modelos animais11 .
O procedimento, concebido por Edwards e Steptoe, os
pais desse primeiro bebê de proveta, é hoje denominado
genericamente FIV (fertilização in vitro), foi consagrado pelo
sucesso, rapidamente assimilado, e seu uso foi amplamente
generalizado.

A FIV hoje
Com a finalidade de aumentar as chances de sucesso do
procedimento, a FIV hoje utiliza a produção in vitro de vários
embriões para que possam ser escolhidos os melhores para
transferência para o útero materno.
A coleta dos oócitos é realizada após hiperestimulação
ovariana com hormônios, usualmente o hormônio folículo
estimulante (FSH), purificado ou recombinante, utilizado de
acordo com um dos inúmeros protocolos existentes. O crescimento dos folículos ovarianos é monitorado por ultra-so-

nografias seriadas, que podem também acompanhar o padrão
de neovascularização ovariano perifolicular e depois pericorpo
lúteo. Cerca de 36 horas antes da punção folicular é simulado
o pico do hormônio luteinizante (LH), com a utilização do
hCG (gonadotrofia coriônica humana), que se liga ao mesmo
receptor do LH, o LHR. O hCG promove a retomada da meiose do oócito, em dictióteno (estado de vesícula germinativa)
desde a vida intra-uterina. No momento da punção folicular a
mulher é submetida a sedação e, em posição ginecológica e
guiada por ultra-som, os folículos ovarianos são aspirados
por agulha introduzida através da parede vaginal. Após a punção, os oócitos são avaliados quanto à ocorrência da extrusão
do primeiro corpúsculo polar (Fig. 28.1B), o que define sua
maturidade. São então tratados com hialuronidase, que remove as células do cúmulus (Fig. 28.1A), colocados em meio
de cultura por algumas horas, que os prepara para receber o
sêmen previamente processado do parceiro. Cerca de 18 horas depois ocorre a formação dos dois pró-núcleos (Fig.
28.1C), e, logo a seguir, a singamia, fusão dos pró-núcleos. A
transferência dos pré-embriões pode ser realizada no terceiro
dia após a punção dos oócitos, quando o pré-embrião tem
entre seis e oito células ou, dependendo das condições técnicas do laboratório, até cinco dias após a punção, quando é
atingido o estágio de blastocisto (Fig. 28.2). Neste último caso,
a técnica de cultivo deve incluir a troca dos meios de cultura
usuais, no terceiro dia, para meios de cultura apropriados para
a evolução dos pré-embriões até blastocisto.

Indicações da FIV
A FIV clássica, que acaba de ser descrita, é um procedimento indicado quando há um fator feminino de infertilidade, como problemas ovulatórios, obstrução tubárea ou
endometriose. É necessário que o parceiro possua parâmetros seminais adequados, isto é, uma concentração de no mínimo 6x106 sptz/ml, com boa morfologia e motilidade. O
espermatozóide que penetra o oócito não é selecionado artificialmente. Um risco que não pode ser evitado com a FIV
clássica é a penetração de mais de um espermatozóide no
mesmo oócito, originando a formação de três pró-núcleos
(Fig. 28.3) e, conseqüentemente, um zigoto triplóide.
As demais variáveis associadas são comuns a todas as
técnicas complexas de reprodução assistida, e podem ser classificadas em variáveis técnicas, como a questão de o protocolo de estimulação utilizado conter FSH puro ou associado ao
LH, condições do laboratório etc., variáveis como o papel da
polaridade oocitária nos índices de sucesso e risco de eventuais anomalias, e as variáveis propriamente biológicas, como
a resposta da mulher à estimulação ovariana e a estrutura e a
composição final do endométrio para que receba o pré-embrião (revisão em Giudice (1999)12 ).
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Fig. 28.1  a) oócito maduro, com células do cúmulus se dispondo de forma radiada; b) oócito em metáfase II, após a extrusão do primeiro
corpúsculo polar; c) estágio de 2 pró-núcleos, cerca de 16 a 18 horas após a fertilização e antes da singamia.

Fig. 28.2  Pré-embriões obtidos in vitro. À esquerda, um pré-embrião
de boa qualidade no estágio de 8 células, resultado de FIV clássica,
em que podem ser notados espermatozóides aderidos à zona pelúcida;
à direita pré-embrião no estágio de blastocisto (quinto dia).
Fig. 28.3  Pré-embrião de 16-18 horas em que houve a formação
de 3 pró-núcleos.

A FIV UTILIZANDO A ICSI
A história da Injeção Intracitoplasmática de espermatozóides13 (ICSI  Intra Cytoplasmic Sperm Injection), desenvolvida em 1992 (Fig. 28.4), foi bastante diferente da história
de FIV clássica. A invenção e o desenvolvimento da ICSI
seguiram precisamente o caminho inverso que uma tecnologia inovadora em medicina deve seguir14 . A abordagem da
ICSI foi capitaneada pelo tratamento clínico, sem que as
etapas de teste tivessem sido cumpridas inicialmente em modelos animais, depois em mamíferos mais evoluídos, passando para a utilização experimental em casos selecionados e
mediante consentimento informado. A ICSI foi diretamente
utilizada em seres humanos e vem sendo, desde então, oferecida para resolver problemas graves de infertilidade masculina, isto é, homens com pequena produção de espermatozóides,
insuficientes para a realização da FIV convencional.
A ICSI consiste no preparo da mulher pelos mesmos
métodos utilizados na FIV clássica e no preparo do sêmen
também da forma usual. No entanto, é utilizado um sofisticado aparelho de micromanipulação que prende por aspiração
suave o oócito, que é então penetrado por uma agulha de mi-
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croinjeção contendo o espermatozóide. O gameta masculino,
antes de ser injetado, é colocado em uma microgota de PVP
(polivinilpirrolidona), uma substância viscosa que tem a finalidade de diminuir sua movimentação para que possa ser
capturado. A cauda do espermatozóide é então quebrada, logo
abaixo da peça intermediária, e o gameta é aspirado para dentro da pipeta de microinjeção e dela para dentro do oócito,
bem no interior do citoplasma.
Paralelamente, para os homens azoospérmicos procedimentos puramente paliativos foram desenvolvidos com a finalidade de captar espermatozóides diretamente dos testículos
ou dos epidídimos ou maturar in vitro células ainda mais imaturas, como as espermátides, para utilização na ICSI. Os riscos envolvidos serão discutidos ao longo dos itens a seguir.

A FIV UTILIZANDO A OVODOAÇÃO
A ovodoação, ou doação de oócitos, é uma técnica de
reprodução assistida na qual o gameta feminino é obtido de
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Espermatozóide

Fig. 28.4  ICSI-Injeção Intracitoplasmática de Espermatozóides. Técnica de reprodução e fertilização assistida, indicada quando o homem
possui um número pequenos de espermatozóides, insuficiente para realizar uma inseminação intra-uterina ou a fertilização in vitro convencional.
É realizada em um sofisticado equipamento denominado micromanipulador, que consiste em um sistema hidráulico de apreensão do oócito (a)
utilizando pipeta rombuda, e outro para aspiração do espermatozóide e sua injeção no interior do oócito (b). Antes da injeção, o espermatozóide
é colocado em meio contendo polivinilpirrolidona (PVP) e sua cauda é quebrada, de modo a imobilizá-lo, facilitando sua apreensão pela pipeta
injetora.

uma mulher diferente daquela que receberá o embrião dele
resultante15 . Normalmente a doadora de oócitos também necessita das ARTs em função de um fator masculino de infertilidade ou de um fator tubáreo (ligadura prévia das trompas
ou obstrução tubárea por qualquer motivo). Nesses casos a
doadora é submetida a hiperestimulação controlada dos ovários, e os gametas obtidos são separados em dois lotes, um
para a própria doadora e outro que será doado para a receptora. Os oócitos são então incubados e submetidos a FIV
(clássica ou ICSI) com sêmen dos respectivos parceiros, devidamente processados. Os embriões resultantes são então
transferidos para a própria doadora e para a receptora, que
teve seu endométrio preparado num procedimento denominado sincronização. O cultivo dos pré-embriões até blastocisto facilitou em muito a sincronização doadora-receptora,
na medida que estendeu em três a quatro dias a possibilidade
de transferência, casando com a janela de implantação que,
in vivo, se dá nesse período.
A ovodoação é a única forma de reprodução para as mulheres sem reserva ovariana, conforme será visto a seguir.
Existem alguns relatos de gestação em mulheres portadoras
de disgenesia gonadal pura 45, X em programas de ovodoação. A evolução desses casos é comparável com a de outros
grupos de mulheres, com cerca de 40% de gestações por ciclo e 19% de gestações a termo16 .
No Brasil os programas de ovodoação usualmente são
utilizados como uma espécie de moeda de troca. Para muitas
mulheres, entrar como doadoras de óvulos é a única forma de
poderem vir a integrar um programa de reprodução assistida,
dados os altos custos envolvidos.

A FIV E O DIAGNÓSTICO GENÉTICO PRÉIMPLANTACIONAL  DGPI
O diagnóstico genético pré-implantacional (DGPI) pode
ser considerado como uma técnica especial de reprodução
assistida. Embora seja utilizado usualmente em casais sem
problemas de fertilidade, mas em risco considerável de transmitir doenças geneticamente determinadas, é necessário que
os embriões sejam obtidos em laboratório para que possam
ser investigados.
O DGPI é realizado no terceiro dia, quando o pré-embrião se encontra no estágio de 6 a 8 células (Fig. 28.5), todas
totipotentes. Utilizando o ácido tyrode ou um tiro de laser, é
realizado um pequeno orifício na zona pelúcida do pré-embrião, bem à frente do blastômero que se deseja retirar. Com
uma pipeta de calibre adequado, o blastômero é gentilmente
aspirado e encaminhado para os testes adequados. As técnicas mais comuns empregadas para o diagnóstico são o FISH
(hibridização fluorescente in situ)17 e a reação em cadeia da
polimerase (PCR). O blastômero retirado será depositado
sobre uma lâmina, se for realizado FISH, ou dentro de um
microtubo, se o procedimento a ser utilizado for uma PCR. O
FISH tem sido empregado no diagnóstico de aneuploidias de
três, cinco ou até oito cromossomos no pré-embrião de oito
células, enquanto o PCR identifica erros moleculares envolvidos com risco de transmissão à prole de 25 a 50% (Tabela
28.1). Quando não há forma de diagnóstico molecular de uma
afecção ligada ao X, o FISH pode ser utilizado para uma rápida e eficiente determinação do sexo do embrião. Após os
testes, o embrião não afetado pelo problema investigado poderá ser transferido para o útero materno.
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O DGPI já está disponível para inúmeros problemas geneticamente determinados (Tabela 28.2), mas no Brasil poucas clínicas o realizam de forma mais sistemática, atendendo
casos triados por um centro de aconselhamento para doenças
geneticamente determinadas. Precisam ser incentivadas parcerias dos programas de reprodução assistida com centros de
excelência em diagnóstico molecular da síndrome do X-frágil e das distrofias musculares, como os centros do Instituto
de Biociências da Universidade de São Paulo.
A vantagem que o DGPI oferece, além da precocidade
do diagnóstico, é a de o casal não ter que se deparar com um
resultado desfavorável no diagnóstico pré-natal, especialmente
no Brasil, onde a opção pela interrupção da gestação, em caso
de anomalia fetal, ainda não está legalmente autorizada, embora tenha sido juridicamente permitida em vários casos de
fetos acometidos por problemas incompatíveis com a vida.
No Brasil o DGPI é quase que exclusivamente utilizado
para os casos de falhas repetidas de implantação, isto é, casais
que produzem gametas, que produzem pré-embriões que, no
entanto, não evoluem além das primeiras semanas de gestação,
antes mesmo de a gestação ser confirmada clinicamente.
Uma das maiores causas de falha no desenvolvimento ou na
implantação de embriões obtidos por FIV é a ocorrência de aberrações cromossômicas18 ,19 . Na verdade, a maioria dos embriões
humanos, de casais férteis ou inférteis, possui aberrações cromossômicas, o que explica o fato de mesmo casais férteis não
terem mais do que 20% de chance de engravidar a cada ciclo.
O problema do DGPI tão precoce para aberrações cromossômicas está relacionado à questão do mosaicismo. Mosaicismos confinados aos tecidos extra-embrionários foram o
tópico de discussão dos anos 1980. Embrião normal, vilo corial
ou líquido amniótico, não. Esse fenômeno, que retomaremos
de forma breve na discussão da dissomia uniparental, já está
prenunciado no pré-embrião obtido por FIV. O mosaicismo
em pré-embriões de seis a oito células foi bastante documentado na literatura, e suas freqüências são realmente altas. O
diagnóstico de uma aneuploidia em uma das seis ou oito células de um pré-embrião não significa muita coisa. O erro

que se comete ao pautarmos nossa decisão sobre qual embrião transferir é grande. No entanto, há os que advogam que
naqueles casos de falha de implantação o DGPI realmente
auxilia. Talvez o orifício aberto na zona pelúcida é que tenha
um fator decisivo na eclosão do embrião, o que facilitaria a
implantação nesses casos. Em suma, o DGPI para aneuploidias é questionável, e estudos deverão nortear sua utilização.

RESERVA OVARIANA E
HIPERESTIMULAÇÃO CONTROLADA
DOS OVÁRIOS
O FSH e o LH, atuando por intermédio de seus receptores (FSHR e LHR), são os protagonistas do desenvolvimento
folicular. O estrito ajuste da proporção guardada entre o FSH
e o LH é realizado por retroalimentação positiva e negativa
no eixo hipotálamo-hipofisário-gonadal (HHG), tanto por
peptídeos ovarianos quanto pelos hormônios esteróides. A
qualidade desse processo irá determinar a qualidade do corpo lúteo dele resultante20 .
A imensa variedade fenotípica na resposta dos ovários (e
também dos testículos) aos hormônios do eixo HHG pode ser
creditada aos vários polimorfismos intrônicos, exônicos e nas
regiões que flanqueiam os sítios de splicing (onde se processam os cortes na molécula do RNAm) dos genes envolvidos21 . O papel de polimorfismos isolados e do resultado da
presença de diferentes polimorfismos num mesmo indivíduo
precisa ser elucidado, na medida em que pode auxiliar em
muito os resultados das ARTs.

GONADOTROFINAS E SEUS RECEPTORES
O primeiro estágio do desenvolvimento folicular é independente da ação das gonadotrofinas, o FSH e o LH, mas não
da influência dos andrógenos, que estimulam o aumento numérico e promovem o desenvolvimento do folículo primário
até o estágio pré-antral22 (diâmetro de 8 mm). Células da
granulosa expressam o receptor de andrógenos, e o hiperandrogenismo, característico da síndrome dos ovários policíti-

Fig. 28.5  Seqüência de eventos envolvidos no diagnóstico genético pré-implantacional (DGPI); da esquerda para a direita, fixação do
embrião, abertura da zona pelúcida utilizando laser e aspiração do blastômero.
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Tabela 28.1
Doenças Genéticas Transmissíveis à Prole para as Quais está Disponível
o Diagnóstico Genético Pré-Implantacional (DGPI)
 Adrenoleucodistrofia

 Hidrocefalia ligada ao X

 Anemia falciforme

 Ictiose

 Anemia de Fanconi

 Megacólon agangliônico congênito

 Ataxia cerebelar

 Miopatia de Namaline

 Ataxia de Friedrich

 Miopatia miotubular

 Atrofia muscular espinobulbar

 Miopatia miotubular

 Betatalassemia

 Miopatia mitocondrial

 Condrodisplasia punctata

 Miotonia congenital

 Deficiência da hipoxantina-guanidina fosforibosil transferase (HRTR)

 Nefrolitíase

 Deficiência de Fator IX

 Neoplasia endócrina múltipla tipo II

 Deficiência de Fator VIII

 Neurofibromatose I e II

 Distrofia muscular de Becker

 Neuropatia sensório-motora hereditária

 Distrofia muscular de Duchenne

 Osteogênese imperfeita tipos I e IV

 Doença de Charcot-Marie-Tooth

 Paramiotonia congenital

 Doença de estocagem do glicogênio

 Paraparesia espástica familial

 Doença de Gaucher

 Paraplegia espástica hereditária

 Doença de Hers

 Retinite pigmentosa

 Doença de Hirschprung

 Síndrome da Ictiose, atriquia e fotofobia

 Doença de Huntington

 Síndrome de Conradi-Hunnerman

 Doença de Lou Gehrig

 Síndrome de Gardener

 Doença de Parkinson

 Síndrome de Hunter MPS II

 Doença de Strumpell

 Síndrome de Kallmann

 Doença de Tay-Sachs

 Síndrome de Kelley-Seegmiller

 Doença de von Willebrand

 Síndrome de Kennedy

 Epidermólise bolhosa distrófica

 Síndrome de Lesh-Nyhan

 Esclerose amiotrófica lateral

 Síndrome de Stein-Leventhal

 Fenilcetonúria

 Síndrome do X-frágil

 Fibrose cística

 Trombocitopenia

 Hemofilia
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cos, é um dos responsáveis pelo grande número de folículos
com menos de 8 mm presente nos ovários dessas mulheres.
No entanto, a função ovulatória nelas está comprometida
justamente pelo grande número de pequenos folículos produzindo esteróides, o que promove a disrupção da retroalimentação do eixo HHG22. A partir do estágio de folículo
pré-antral, as células somáticas da granulosa e da teca passam a expressar receptores das gonadotrofinas (GNTs), e a
presença de receptores marca a mudança na regulação, de
intra- para extra-ovariana. As células da granulosa expressam o FSHR em resposta ao estímulo do próprio FSH, que
estimula também a expressão das enzimas esteroidogênicas e
a do receptor de LH nas células da teca e da granulosa23 .
Nas células da teca o LH induz a produção de andrógenos,
que serão convertidos a estrógenos pela ação da aromatase,
nas células da granulosa (Fig. 28.6). Mais tarde, por ação do
próprio LH as células da granulosa reduzem o ritmo de proliferação e aumentam o da síntese de progesterona.

Células da granulosa luteinizada, cultivadas na presença
de FSH puro, produzem duas vezes mais progesterona e estrógeno do que quando cultivadas com gonadotrofina de mulher
menopausada20, que contém quantidades iguais de FSH e LH.
Mulheres com LH elevado, como as portadoras da síndrome
dos ovários policísticos24,25 , obtêm menor sucesso nos programas de reprodução assistida. Os programas que utilizam FSH
ultrapuro ou o FSH recombinante são os que possuem os melhores resultados. Níveis altos de LH também estão associados
a uma maior taxa de perdas gestacionais precoces.
Uma vez que o lote de folículos antrais é recrutado, somente aquele folículo do lote capaz de responder à elevação
sutil do FSH, isto é, com o menor limiar ao hormônio, continuará a crescer, transformando-se no folículo dominante.
Usualmente, um único folículo resultará em um oócito maduro e um corpo lúteo funcional. Foi descrita mutação no
receptor do FSH, resultando em um receptor mais sensível ao
hormônio em homozigose em mulher com gestação gemelar

Fig. 28.6  Biossíntese dos hormônios esteróides. O colesterol, uma molécula contendo 27 átomos de carbono, é convertido em um esteróide de
21 carbonos pela remoção de um fragmento de 6 carbonos, o isocapraldeído. Esse precursor de 21 carbonos, da classe das progesteronas, é
subseqüentemente transformados nos andrógenos (esteróides com 19-carbonos) que são convertidos em estrógenos (esteróides de 18-carbonos).
As enzimas responsáveis pela conversão de cada etapa estão mostradas.
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de repetição26 . Numa hipótese, mutações semelhantes, com
efeitos semelhantes, poderiam estar envolvidas na síndrome
da hiperestimulação ovariana, em que doses usuais de GNTs,
usadas durante a hiperestimualção ovariana, resultam numa
hiper-resposta proliferativa dos ovários, colocando em rico a
vida da paciente. Mutação em LHR também foi descrita em
mulher com síndrome do hiperestímulo27 .

Mutações nas GNTs e em seus receptores
As GNTs são hormônios heterodiméricos, constituídos
por uma subunidade β específica ligada de forma não-covalente a uma subunidade α comum a todas28 . As GNTs atuam
mediadas por seus receptores transmembrana acoplados à
proteína-G e com transdução de sinal regulada pelos níveis
de AMPc intracelular28.
As patologias associadas a mutações nas GNTs e em seus
receptores estão resumidas na Tabela 28.2, e atuam de forma
muito diferente em indivíduos 46,XX e 46,XY.
Usualmente chegam às clínicas de reprodução assistida
somente os distúrbios leves da diferenciação sexual, em que
a infertilidade é o sinal clínico único. Mais raramente surgem os casos de reversão sexual completa, representados por
pacientes com amenorréia primária e cariótipo 47,XY. Nesses casos, mutações em LHR devem ser descartadas, bem
como mutações no receptor de andrógenos.
Nos indivíduos 46,XY, mutação com comprometimento
parcial da função de LHb foi descrita em garoto de 17 anos
com hipogonadismo caracterizado por atraso puberal, níveis
elevados de LH e normais de FSH e testosterona e biópsia
testicular com agenesia de células de Leydig29 . Tratamento
com hCG melhorou o quadro clínico e resultou em elevação
da concentração seminal para 11x106 sptz/ml29. Mutações que
comprometem parcialmente a função dos receptores de LH e
dos andrógenos também foram descritas em homens inférteis
e em homens com micropênis ou hipospadia isolada30 .
Defeitos no metabolismo do LH em mulheres 46,XX resultam de problemas em foliculogênese, anovulação, ausência de fase lútea, atraso puberal, amenorréia e infertilidade.
Mulheres com mutação tanto em LHb quanto em LHR apresentam níveis elevados de LH e/ou FSH e baixos de estradiol e
progesterona. Ao ultra-som o útero é hipoplásico e os ovários
se apresentam com grandes cistos foliculares (de até 30mm).
Biópsia ovariana identifica teca bem desenvolvida, ausência
de folículos pré-ovulatórios e de corpo lúteo31 . A presença de
receptores não-funcionais de LH impede a resposta do folículo
ao pico natural ou simulado de LH realizado com hCG 36 horas antes da punção ovariana. Como resultado, folículos sem
oócitos ou somente com oócitos imaturos.
Mutações em FSHβ, que conferem uma redução na bioatividade do hormônio ou em sua estabilidade, foram descri-

tas em mulheres com amenorréia primária ou secundária.
Algumas mutações, mesmo em heterozigose, são capazes de
alterar a regularidade dos ciclos menstruais e a fertilidade32 .
O tratamento com FSH exógeno restaura a fertilidade dessas
mulheres. Homens com mutação em FSHβ, no entanto, são
normais.
Na Finlândia33 , mas não em outras regiões do mundo34,35 ,
mutações em FSHR estão associadas à amenorréia primária
ou secundária e à menopausa precoce. Em homens, mutação
em homozigose em FSHR confere graus variados de falência
espermatogênica, mas sem azoospermia36 .

RESERVA OVARIANA E FALÊNCIA
OVARIANA PREMATURA  FOP
Outro pré-requisito para a resposta dos ovários à estimulação com as GNTs é a quantidade de folículos disponíveis
para recrutamento num ciclo menstrual, conhecida como reserva ovariana. A reserva ovariana é função da idade e determinada por um conjunto de genes que atuam desde a vida
embrionária, responsáveis pela auto-renovação das células
germinativas.
A falência ovariana representa o estágio final de uma
variedade de problemas que resultam em perda dos folículos
ovarianos e amenorréia (ausência de menstruação) antes dos
40 anos. Embora a FOP não seja uma doença incomum, sua
etiologia permanece confusa, sugerindo o envolvimento de
várias causas raras que, somadas, conferem uma prevalência
do problema entre 1 e 3% das mulheres.
Os ovários são contemplados ao nascimento com um
número fixo de folículos primordiais que diminuem de forma
constante ao longo da vida, resultado tanto da atresia quanto
do recrutamento durante a ovulação. Além desses dois mecanismos, alterações no recrutamento folicular e em sua maturação estão dentro das manifestações mais sutis da FOP37 .
Dentre as manifestações mais sutis estão a síndrome dos ovários resistentes (SOR) e a menopausa antecipada.
Na SOR as mulheres se apresentam com aparato ovariano e ciclos menstruais normais, mas com níveis elevados de
GNTs, como se fosse uma transição prolongada para a menopausa; esses seriam casos candidatos a mutações com comprometimento sutil da função de FSHR ou com algum tipo de
polimorfismo que pudesse estar associado a uma aceleração
da depleção folicular, predispondo à FOP38 .
Recentemente uma nova categoria de disfunção ovariana foi introduzida, a menopausa antecipada, entre 40 e 45
anos de idade. Análise de genealogia de 36 pacientes indicou
padrão de herança semelhante entre a menopausa antecipada
e a FOP, sugerindo se tratar da mesma patologia genética com
expressão variável39 .
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Tabela 28.2
Genes Envolvidos com o Eixo Hipotalâmico-Hipofisário-Gonadal Resultando em:
Gene

Locus

Produto

Fenótipo
Sexo Sinais clínicos

DAX1 (AHC)

Xp21

Receptor hormonal nuclear órfão

M

Falência adrenal, HHG

KAL

Xp22

Proteína de matriz extracelular

M

HHG, anosmia, agenesia renal, sincinesia

GnRHR

4q21

Receptor acoplado à proteína G

M
F

Atraso puberal, HHG, ¯libido, ¯volume testicular, pênis
pequeno, pouca barba, oligozoospermia grave
Atraso puberal, telarca variável, amenorréia, hipoestrogenismo

HESX1

3p21

Homeodomínio TF

M/F

Displasia septo-óptica, pan-hipopituitarismo

PROP1

5q35

Homeodomínio TF

M/F

HHG variável, deficiência de GH e TSH, deficiência de cortisol
(espectro variável mesmo com as mesmas mutações)

FSHb

11p13

Hormônio glicoproteico

M
F

Puberdade variável, hipogonadismo, azoospermia
Amenorréia primária, ausência de telarca

FSHR

2p21-p16

Receptor acoplado à proteína G

M

Graus variados de hipogonadismo, oligozoospermia moderada

LHb

19q13

Hormônio glicoproteico

F
M
F

Amenorréia primária ou secundária, puberdade variável
Atraso puberal, azoospermia, infertilidade
Infertilidade? Polimorfismos

LHR

2p21

Receptor acoplado à proteína G

M

Espectro:completa feminilização/hipospadia/micropênis/
azoospermia
Puberdade normal, amenorréia primária ou secundária,
oligoamenorréia, falha na retomada da meiose, ovários císticos

F
ERa

6q25

Receptor hormonal nuclear

M

Puberdade normal, crescimento linear prolongado, viabilidade
subnormal dos espermatozóides

AR

Xq11-q12

Receptor hormonal nuclear

M

Espectro:feminilização completa/hipospadia/infertilidade

AR ↑ (CAG)

M

Espectro em função do número de repetições: infertilidade/
síndrome de Kennedy

AR↓ (CAG)

M
F

Câncer de próstata
Hirsutismo

HHG: hipogonadismo hipogonadotrófico; TF: fator de transcrição. Mutações ativadoras de LHR e FSHR não foram incluídas.

Estudos de famílias sugerem que a forma idiopática da
FOP deva ser herdada com padrão autossômico dominante e
limitado ao sexo, ou ligado ao X com penetrância incompleta40 ,41 . A anamnese dos casos de FOP, ou mesmo a prática
ginecológica, são fundamentais para a identificação dos casos de risco. Famílias com duas ou mais mulheres afetadas,
tanto pelo lado paterno quanto pelo lado materno do casoíndice, indicam um risco para o gene, ou conjunto de genes,
de cerca de 80%, com penetrância nas mulheres em cerca de
60% das famílias, além do fenômeno de antecipação, definido como a manifestação clínica progressivamente mais precoce nas gerações sucessivas40,41.
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Dois polimorfismos presentes em FSHR, um no domínio
extracelular (Ala307Thr) e outro no domínio intracelular
(Asn680Ser) foram descritos38 e observados tanto em indivíduos férteis quanto inférteis, ocorrendo na forma de duas variantes alélicas caracterizadas pela combinação Thr307/
Asn680 e Ala307/Ser680, respectivamente. As duas variantes conferem uma afinidade diferente do hormônio ao receptor e, embora não resultem em diferenças nos níveis séricos
de FSH ou inibina B, somente a variante Ala307/Ser680 foi
encontrada nas 49 mulheres com FOP e nas cinco com SOR
estudadas por Conway et al.38 ou nos homens inférteis descritos por Simoni et al.42
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Existe uma clara relação causal entre depleção folicular
e menopausa, e existe uma aceleração gradual na perda folicular no mínimo 10 anos antes da cessação dos ciclos menstruais. Modelos matemáticos foram construídos fornecendo
evidências dessa relação e indicando que a menopausa é deflagrada quando o ovário atinge um determinado número de
folículos, fixado em cerca de 1.10023. Hoje, as linhas de investigação em FOP e em suas variações de expressão fenotípica devem centrar esforços na caracterização de marcadores
capazes de prever, 10 anos antes, que a reserva ovariana
tenha atingido o número crítico de folículos. Para essas mulheres, a orientação exclusiva ainda é a antecipação da maternidade. No futuro, o congelamento de tecido ovariano poderá
vir a ser uma solução.

FOP e aberrações cromossômicas
A FOP pode também ser causada por aberrações cromossômicas, como na disgenesia gonadal pura 45,X (ou síndrome de Turner) e em suas variações citogenéticas. A incidência
de todos os tipos de aberrações do cromossomo X em recémnascidos do sexo feminino é de 1:2.000; 50% delas apresentam cariótipo 45, X puro, 30 a 40% são mosaicos envolvendo
uma linhagem 46, XX normal, e 10 a 20% apresentam isocromossomo Xq (um cromossomo X com dois braços longos
e nenhum braço curto  Xp). A haploinsuficiência de ZFX,
gene situado na região que se estende de Xp22.3 a Xp21.2,
faz dele um gene candidato ao fenótipo de Turner43 . Nocaute
de ZFX em fêmeas de camundongo resulta em falência ovariana prematura (FOP)44.

FOP e a expansão do número de repetições
CGG do gene FMR1
Deleção total de Xq resulta em amenorréia primária, sem
os sinais clínicos típicos da Síndrome de Turner. Deleções
parciais de Xq resultam em graus variados de comprometimento ovariano. A menor deleção associada à FOP foi identificada em Xq26-Xq28,45 tendo sido sugerida existência do
locus POF1, com pelo menos um gene candidato importante,
FMR1, responsável pela síndrome do X-frágil. A síndrome
do X-frágil é a forma mais comum de retardo mental ligado
ao X em homens. A síndrome é causada pela disrupção do
exon-1 do gene FMR1, em função da expansão do número de
repetições de trinucleotídeos CGG (FRAXA) que, quando
superior a 200, promove a metilação do promotor e conseqüente silenciamento do gene. Expressão de FMR1 foi identificada nas gônadas fetais, e alelos contendo uma pré-mutação
(entre 50 e 200 repetições CGG) possuem um efeito deletério
sobre as células germinativas dos ovários. Pré-mutações
FRAXA foram identificadas em genealogias com FOP fami-

lial46. Hoje se conhece um pouco mais dos mecanismos moleculares pelo quais uma pré-mutação atinge sua forma completa (expansão das repetições de trinucleotídeos), e um deles
se dá durante a meiose. Desta forma, mulheres com FOP identificadas como portadoras de pré-mutação FRAXA, devem receber aconselhamento genético específico antes de serem
submetidas as ARTs. As ARTs, uma vez que podem oferecer
chances efetivas de reprodução a essas mulheres, estarão possibilitando a eventual transmissão da síndrome do X-frágil.

GENES ASSOCIADOS À AUTO-RENOVAÇÃO
DAS CÉLULAS GEMINATIVAS
O primeiro estágio do desenvolvimento gonadal é estabelecido pela migração das células germinativas primordiais
para as cristas gonadais e pela cascata de mitoses que, em
última instância, irá definir a capacidade da gônada47. Recentemente, foi identificado o gene piwi em Drosophila48 responsável pela auto-renovação e manutenção das células
germinativas (CG). Mutações recessivas em piwi afetam tanto machos quanto fêmeas. As gônadas adultas possuem CG
incapazes de auto-renovação, ou por uma redução de sua capacidade mitótica ou por uma diferenciação prematura, implicando uma produção limitada de gametas (igual ao número
de CG) e infertilidade47,48. Já foram identificados os homólogos murino (miwi)49 e humano (hiwi) do gene piwi, mas estudos de mutação em homens e mulheres inférteis ainda não
foram realizados.
A interação entre o receptor c-kit e seu ligante (kit-LG,
ou fator de crescimento dos mastócitos ou, ainda, fator steel)
é fundamental para a sobrevivência das células germinativas
e para a organização das células da granulosa em estrutura
multicamadas50 . Mutações de ponto no receptor c-kit de camundongos afetam exclusivamente a fertilidade por deficiência numérica de células germinativas. A expressão de c-kit
nas espermatogônias de animais adultos mostrou um decréscimo significativo, sugerindo o envolvimento de c-kit na redução da fertilidade em função do envelhecimento51 .
Outro gene envolvido não propriamente com o número
de folículos disponíveis mas com sua sobrevivência é dazl
(daz-like). Dazl está envolvido com a fertilidade do indivíduo
adulto52 . Dazl se expressa tanto em testículos quanto nos ovários, e fêmeas com nocaute de dazl em homozigose (dazl-/-)
apresentam uma proliferação inicial adequada das células germinativas, seguida por atresia e redução drástica no número
final de oócitos52, com ovários sem estrutura folicular, mas
com células esteroidogênicas espalhadas de forma desorganizada por todo o ovário adulto53 . Essas células possuem
atividade enzimática típica das células da teca ovariana (com
ação da 3βHSD e da 17-αhidroxilase) e da granulosa (com
atividade da enzima aromatase). A produção total de estróge-
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nos nesses animais é suficiente para promover a proliferação
endometrial, mas insuficiente para regular a retroalimentação
tanto do FSH quanto do LH, que se apresentam elevados52. O
fenótipo apresentado pelas fêmeas de camundongo lembra o
das mulheres com falência ovariana, mas pesquisas de mutação no gene dazla humano em mulheres com falência ovariana
hipergonadotrófica ainda não foram realizadas.

ABERRAÇÕES CROMOSSÔMICAS,
IDADE AVANÇADA E INFERTILIDADE
A constituição cromossômica de um indivíduo é a primeira etapa para a garantia da fertilidade. Dependendo da
gravidade do quadro clínico apresentado pelo paciente infértil, pode-se encontrar até 20% de aberrações cromossômicas.
Usualmente as aberrações cromossômicas dos indivíduos
inférteis são caracterizadas por translocações equilibradas (robertsonianas ou recíprocas) e por monossomias ou trissomias
dos cromossomos sexuais54 . Atenção crescente tem sido prestada aos polimorfismos envolvendo as variações nas regiões
heterocromáticas e as inversões cromossômicas, especialmente as pericênctricas, uma vez que estão significativamente mais
representadas no cariótipo de casais inférteis.55
A fertilidade da mulher declina a partir dos 37 anos, justamente quando o risco para aberrações cromossômicas na
prole começa a subir. O declínio da fertilidade se deve a uma
redução da reserva ovariana. A associação entre idade materna e aumento do risco para aberrações cromossômicas, resultado de não-disjunção, apesar de consagrada na literatura
médica, ainda é uma grande questão na genética humana.
Várias teorias foram propostas para explicar a correlação entre idade materna e não-disjunção, e todas propõem
uma deterioração de fatores celulares necessários à formação
e ao funcionamento do fuso, com comprometimento da progressão da meiose e da segregação dos homólogos, resultando em oócitos portadores de aneuploidias. Esse fato acaba
por influenciar também os índices de sucesso em um programa de FIV, na medida que estudos com FISH de embriões
parados (sem clivagem por 24 horas) produzidos por FIV
correlacionaram a idade materna tanto às aneuploidias quanto às poliploidias e mosaicismos complexos56 .
No homem a correlação entre idade e aberrações cromossômicas ainda é um dado controvertido. Estudo de 21.597
gestações obtidas com sêmen de doador indicou um aumento
estatisticamente significante na ocorrência de aberrações cromossômicas (especialmente trissomia do cromossomo 21) em
função das idades materna e paterna, especialmente quando o
doador tinha 45 anos ou mais57 . Segundo os autores, o resultado ainda carece de explicações biológicas, mas encorajou o
estabelecimento de 45 anos como idade-limite superior dos
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doadores de sêmen na França57. Num outro estudo, de dois
grupos de homens da população geral tomados ao acaso, um
com menos de 30 anos e outro com mais de 60 anos, não
foram encontradas diferenças na freqüência de aneuploidias
nos espermatozóides58 .
Outro aspecto importante é a correlação entre infertilidade masculina caracterizada por baixa qualidade seminal e nãodisjunção cromossômica59,60,61 . Estudos utilizando FISH em
espermatozóides permitiu, dada a facilidade em analisar um
grande número de células, estabelecer que nos espermatozóides a não-disjunção não é incomum. Além disso, a não-disjunção é mais freqüente entre os cromossomos sexuais que nos
autossomos, e dentre os autossomos, o cromossomo 21 é o
que apresenta maior freqüência de não-disjunção62 .
Nos estudos moleculares que rastreiam a origem parental do cromossomo adicional nos nascidos vivos, em 91%
dos casos de trissomia do 21 o cromossomo extra é de origem
materna, enquanto nas aberrações dos cromossomos sexuais
a imensa maioria é explicada por não-disjunção paterna63 . A
monossomia do X (45,X) é, em cerca de 80% dos casos, devida à nulissomia de cromossomos sexuais nos espermatozóides, e nos nascidos 47,XXY o X adicional é de origem
paterna em 50% dos casos63. Nos espermatozóides de homens
com parâmetros seminais ruins, os erros de segregação são
gerados preferencialmente na primeira divisão meiótica, semelhantes aos que ocorrem nos oócitos em função da idade
materna citados antes59,61.

ABERRAÇÕES CROMOSSÔMICAS EM
CRIANÇAS NASCIDAS PELAS ARTS
A utilização das técnicas de reprodução assistida, especialmente da ICSI, está envolvida com um aumento do número de aberrações cromossômicas na prole dos casais
inférteis, muito provavelmente em função da baixa qualidade
seminal dos casos selecionados para ICSI. Revisão dos casos
de ICSI nascidos indica um número estatisticamente superior
de rearranjos autossômicos de novo, bem como de aberrações dos cromossomos sexuais de novo em relação aos dados
da população geral, independente do fator idade materna64,65 .
Também é maior a incidência de aberrações cromossômicas,
principalmente de cromossomos sexuais65, em crianças nascidas de ICSI quando comparadas às nascidas de FIV tradicional ou às da população geral. Deve ser indicado diagnóstico
pré-natal para gestações de mulheres com mais de 37 anos
e/ou de homens com anomalias seminais.

GENES QUE CONTROLAM A DISJUNÇÃO
CROMOSSÔMICA
A meiose é um processo fundamental na reprodução sexuada, pois permite a troca entre os genomas materno e paterno
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mediada por pareamento e recombinação dos homólogos. A
conexão dos homólogos se dá por meio de uma estrutura que
se forma ainda na prófase da primeira divisão, denominada
Complexo Sinaptonêmico (CS). Poucos componentes estruturais do CS foram identificados até o presente, e exemplos
são as proteínas Scp1, Scp2 e Scp3. Camundongos mutantes
para Scp3 são inférteis devido à ausência de sinapse na prófase e de bloqueio da espermatogênese em zigóteno66 . As fêmeas Scp3-/- possuem redução da fertilidade caracterizada por
um menor número de indivíduos produzidos em cada ninhada; embriões de mães Scp3-/- possuem maior incidência de
aneuploidias67 .
Recentemente foi identificada uma outra proteína constituinte do CS, a Fkbp6, essencial para a fidelidade no pareamento dos homólogos e para a fertilidade sexo-específica68 .
Machos mutantes Fkbp6-/- possuem níveis hormonais normais,
mas são estéreis, com testículos de tamanho reduzido, ausência de espermátides ou qualquer espermatozóide maduro nos
túbulos seminíferos. As fêmeas mutantes são férteis, com ninhadas comparáveis às de animais normais. Segundo os autores, a espermatogênese freqüentemente se mostra mais
gravemente comprometida que a oogênese nos mutantes que
exibem anormalidades meióticas, sugerindo diferenças sexoespecíficas no controle da gametogênese68.
Entre as proteínas implicadas na checagem do fuso meiótico e de migração cromossômica está a coesina, responsável pela coesão das cromátides irmãs69 e pelo balanço das
forças exercidas pelos microtúbulos sobre os cinetócoros70 .
No início da anáfase a coesão das cromátides é desfeita por
um mecanismo proteolítico que, se exercido prematuramente
ou se a coesão for deficiente ou incompleta, resultará em
separação prematura das cromátides, antes do alinhamento
dos bivalentes ao fuso da primeira divisão meiótica. Outro
mecanismo envolvido na não-disjunção é a degradação, com
a idade, das proteínas associadas ao cinetócoro, envolvidas
na checagem do aparato regulatório da ligação dos cromossomos ao fuso71 . De fato, estudo da expressão de algumas
dessas proteínas em oócitos humanos revelou uma correlação inversa entre quantidade de RNAm e a idade72 , indicando uma redução na expressão gênica com a idade.

HOMENS 47,XXY
A síndrome de Klinefelter (47,XXY) afeta até 1 em 500
homens nos diferentes grupos étnicos, embora seja subdiagnosticada em função de seu quadro clínico variável. Nos
homens inférteis está presente em 85% dos indivíduos azoospérmicos e em cerca de 40% dos oligozoospérmicos54. Ao
exame clínico, o traço principal é o habitus eunucoides, com
ou sem aumento da estatura ou ginecomastia, e a elevação
dos níveis séricos de gonadotrofinas, especialmente do hor-

mônio folículo-estimulante (FSH), refletindo uma falência
testicular.

Abordagem e risco das ARTs para
os homens 47,XXY
Existem diferentes opções de abordagem da infertilidade para homens com síndrome de Klinefelter. Em função
das alterações normalmente graves dos parâmetros seminais,
com concentração espermática geralmente inferior a 5x106
sptz/ml de ejaculado, as técnicas de reprodução assistida
que são propostas para os Klinefelter são as de FIV com
ICSI. Para os azoospérmicos, mesmo aqueles com cariótipo
47,XXY puro, pode ser proposta exploração microcirúrgica
do epidídimo (MESA) ou dos testículos (TESE), com a finalidade de obtenção de espermatozóides para ICSI, pois
não é infreqüente a presença deles. No entanto, deve ser
considerada a questão da imaturidade desses espermatozóides obtidos por essas técnicas, especialmente no que diz
respeito ao restabelecimento do imprinting de genes paternos, fundamental para o desenvolvimento embrionário, conforme será discutido mais adiante.
Quanto à presença de alterações cromossômicas nos espermatozóides dos homens com síndrome de Klinefelter, ela
é semelhante à encontrada em homens com azoospermia73 .
Mesmo homens com cariótipo 47,XXY puro em sangue periférico podem apresentar linhagens 46,XY, tanto nas células somáticas quanto pré-meióticas obtidas por biópsia
testicular74 . Nos testículos em que linhagens normais são
encontradas, usualmente também são encontrados espermatozóides nos túbulos, mas naqueles somente com linhagem
47,XXY não. Um traço marcante é o fato de as células em
paquíteno serem sempre 46,XY, sugerindo que apenas as
células 46,XY são capazes de entrar em meiose. No entanto, mesmo essas células normais resultam, nos homens com
síndrome de Klinefelter, em um número estatisticamente
superior (6,75% versus 1,5%) de espermatozóides com dissomias74. Por este motivo, diagnóstico citogenético pré-natal por amostra de vilo corial ou amniocentese deve ser
sugerido para todas as gestações resultantes de ICSI em função de azoospermia não-obstrutiva, e para todos os homens
com síndrome de Klinefelter54,75,76 .

MICRODELEÇÕES DO CROMOSSOMO Y
Em 1976 foi proposta a existência de genes importantes
para a espermatogênese, localizados imediatamente acima da
região heterocromática do braço longo do cromossomo Y
(Yq), uma região denominada desde então região AZF
(AZoospermic Factor). AZF estaria, segundo os autores, ausente nos homens azoospérmicos77 .
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Estudos subseqüentes mostraram, no entanto, que a correlação genótipo/fenótipo não é tão linear, e centenas de trabalhos (Pieri et al.10) marcaram a busca dos genes que estariam
presentes em AZF e que pudessem explicar a variabilidade
dos parâmetros seminais encontrados nos homens inférteis.
O trabalho que foi marco no estudo do cromossomo Y foi
publicado em 1992 na Science78 um mapa de deleção do cromossomo Y, com 43 intervalos e a sugestão de 182 pares de
oligonucleotídeos iniciadores (primers) capazes de, utilizados em reação de PCR, identificar a presença ou a ausência
das 182 regiões ao longo de todo o cromossomo Y (Fig. 28.7).
O cromossomo Y, tido como uma waste land, onde apenas
lixo genético havia sido acumulado ao longo da evolução79 ,
assume uma importância central na fertilidade masculina, e a
pesquisa de microdeleções no braço longo do cromossomo Y
(Ydelq) é incluída no protocolo básico de investigação do
homem infértil no mundo, juntamente com o cariótipo convencional.
Quando se investiga uma população de homens inférteis,
a freqüência de alterações encontradas no cromossomo Y é
inversamente proporcional à concentração de espermatozóides presentes no ejaculado. Cerca de 15% dos indivíduos
azoospérmicos e 5% dos oligozoospérmicos possuem microdeleções em alguma das três regiões AZF (AZFa, AZFb e
AZFc). Essa freqüência mostra ser função apenas da gravidade do quadro clínico do paciente, e não do número de
primers utilizados, que varia de 6 a 180, para rastrear as microdeleções ao longo de AZF.
A estrutura genômica do cromossomo Y explica, pelo
menos em parte, o padrão regular de perda de segmentos eucromáticos em Yq, especialmente a estrutura genômica de
AZFa 80 e AZFc81 . AZFa apresenta várias seqüências HERVs
(human endogenous retroviral) homólogas, o que facilita o
pareamento e a recombinação intracromossômica e um padrão regular de perda eucromática entre essas seqüências. As
seqüências HERVs são uma importante classe de repetições
dispersas, que somam cerca de 1% de todo o genoma humano. Seu papel patogênico é promover o pareamento entre seqüências semelhantes, propiciando recombinações ilegítimas
que podem resultar em inversões, translocações ou deleções,
bem como influir na expressão dos genes adjacentes82 .
O padrão regular de microdeleções presentes em AZFc
sugere também ser o resultado de recombinação homóloga,
mas entre amplicons81, ao invés de seqüências HERVs como
em AZFa.
Com base nas informações moleculares sobre a estrutura
genômica do cromossomo Y, a contribuição da primeira pesquisa brasileira10 foi a seleção de um conjunto de seis marcadores estrategicamente localizados entre seqüências de
repetições específicas para compor um teste simples, rápido
e barato, capaz de identificar 95% das microdeleções descritas na literatura. No Brasil, a pesquisa de microdeleções foi
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Fig. 28.7  Resultado da amplificação do primer 143 com produto
de 311pb, mapeado em AZFb, indicando microdeleção nos pacientes
P66, P67 e P76, na primeira coluna do gel marcador de 100pb. Gel
de agarose corado com brometo de etídeo.

padronizada por nosso grupo no início de 1998, com a finalidade de atender aos pacientes com fator masculino grave
antes de serem submetidos a ICSI.

A PESQUISA DE MICRODELEÇÕES
E AS ARTS
As microdeleções e deleções do cromossomo Y são, juntamente com as aberrações cromossômicas, as causas isoladas
mais freqüentes de oligozoospermia e azoospermia. Juntos,
cariótipo e pesquisa de microdeleções conseguem fazer o
diagnóstico de cerca de 25% dos casos de azoospermia e até
15% dos casos de oligozoospermia. No I Consenso Brasileiro
de Infertilidade Masculina, as duas pesquisas integram o protocolo básico de investigação do homem infértil83 . Todo homem
infértil deve realizar o cariótipo, a despeito da concentração de
espermatozóides presentes no sêmen, e todo homem com menos
de 5x106 sptz/ml deve realizar a pesquisa de microdeleções.

TRANSMISSÃO DAS MICRODELEÇÕES
ATRAVÉS DAS ARTS
Homens portadores de microdeleções no cromossomo Y
submetidos a ICSI transmitem o problema para 100% dos
filhos homens, e casos como esse começam a se multiplicar
na literatura84,85,86,87,88 . No entanto, o adequado aconselhamento genético de portadores de microdeleções pode resultar em
opções alternativas como a utilização de sêmen de doador ou
até mesmo a suspensão da abordagem com reprodução assistida e adoção10,89. Outra opção é a realização de DGPI com
transferência apenas de pré-embriões do sexo feminino.

VARICOCELE, MICRODELEÇÕES E
GENES ASSOCIADOS
Uma questão envolvida na infertilidade masculina é a
atribuição de valor a achados clínicos. A varicocele é, dentre

GENÔMICA E REPRODUÇÃO ASSISTIDA

os achados clínicos, o mais controvertido, uma vez que pode
estar presente em sua forma grave até mesmo em indivíduos
com fertilidade normal. Na verdade, a varicocele está presente em aproximadamente 15% da população masculina,
incluindo adolescentes e adultos90 , e não apresenta uma preponderância racial91 .
O diagnóstico de varicocele é usualmente realizado no
exame físico (com o paciente em pé) pela palpação do cordão espermático antes e durante a manobra de Valsalva. Essas
lesões vasculares foram divididas em três graus, baseados
nos achados clínicos: varicoceles grau III são visíveis, as
grau II são palpáveis e as grau I são palpáveis somente durante a manobra de Valsalva; varicoceles detectadas apenas
com a utilização de ultra-som são denominadas subclínicas.

VARICOCELE E INFERTILIDADE
Desde os primórdios da era cristã existem relatos que
indicam a associação entre varicocele e redução do volume
testicular ipsilateral dos homens afetados92 . A redução do
volume testicular normalmente é indicativa de comprometimento da espermatogênese. De fato, indivíduos com varicocele têm diminuição na concentração e motilidade dos
espermatozóides, bem como aumento relativo de espermatozóides com formas anômalas.
A varicocele é o principal achado clínico nos homens
avaliados em clínicas de infertilidade, com prevalência entre 30 e 40%, duas a três vezes maior que a da população
geral. Nos casos de infertilidade primária sua prevalência é
de até 40%, e de até 85% nos casos de infertilidade secundária93 . A diferença nas prevalências de varicocele entre
grupos de homens com infertilidades primária e secundária
sugere que a infertilidade decorrente da varicocele seja de
fato um dano adquirido e aparentemente progressivo92,94 , e
que devam existir fatores genéticos de predisposição à infertilidade associada à varicocele.

VARICOCELE E MICRODELEÇÃO DO Y
Inúmeros casos de microdeleção do cromossomo Y
também foram descritos em associação a quadros progressivos de deterioração dos parâmetros seminais10,95 ,96 ,97 .
Dessa forma, na presença de varicocele, associada ou não
a parâmetros seminais pobres, deve ser solicitada pesquisa de microdeleções do cromossomo Y, uma vez que podem, varicocele e microdeleção, ter um efeito aditivo,
acelerando a deterioração do parênquima testicular. A presença de microdeleções em indivíduos portadores de varicocele deve ser fator de decisão por opção cirúrgica de
correção da varicocele.

VARICOCELE E PROTEÍNAS DE PROTEÇÃO
AO ESTRESSE TÉRMICO
O exato mecanismo pelo qual a varicocele se torna patológica, passando a interferir no adequado funcionamento testicular, ainda não foi elucidado. O parâmetro seminal que mais
se apresenta alterado nos indivíduos com varicocele é a morfologia dos espermatozóides, com aumento do número de
espermatozóides imaturos no ejaculado, caracterizados especialmente pela retenção citoplasmática98 .
Estudos com imuno-histoquímica demonstraram que o
sêmen de pacientes com varicocele possui uma atividade elevada da creatina kinase (CK), correlacionável aos índices de
retenção citoplasmática98,99 . A expressão da CK é regulada
pelo desenvolvimento, e sua isoforma testículo-específica, a
CK-M, descrita em 1990, tem expressão concomitante à extrusão citoplasmática100 . Enquanto nos sêmens normais a isoforma CK-M é prevalente, sêmens com aumento de isoformas
imaturas (com excesso de citoplasma) possuem predominantemente a isoforma CK-B.
Recentemente a isoforma CK-M seminal foi identificada
como sendo uma proteína de proteção ao estresse térmico
(HSP  heat shock protein), isoforma HSPA2, ortóloga à
Hsp70-2 dos camundongos101 . Nocaute do gene Hsp70-2 no
camundongo resulta em bloqueio da maturação dos espermatócitos na meiose I, com posterior apoptose e infertilidade102
por ausência de células pós-meióticas e espermatozóides103 .
A Hsp70-2 murina foi identificada como componente do elemento lateral do complexo sinaptonêmico na meiose masculina, não tendo sido identificada no complexo sinaptonêmico
de oócitos104 .
O fato de a CK-M seminal haver sido recentemente identificada como sendo a HSPA2 abre um novo caminho na investigação dos efeitos da varicocele na expressão gênica
regulada pelo desenvolvimento. A isoforma CK-M seminal
possui expressão significativamente reduzida tanto nos testículos com hipoespermatogênese quanto naqueles acompanhados de varicocele105 . Esse fato sugere a possibilidade
do envolvimento de mutações em HSPA2 ou em outros genes de sua cascata regulatória na predisposição à infertilidade de alguns homens com varicocele.

VARICOCELE E PROTEÍNAS DE PROTEÇÃO
CONTRA O ESTRESSE OXIDATIVO
Recentemente um polimorfismo na enzima glutationa
S-transferase (GST) foi identificado em associação à deleção
4977bp-del no DNA mitocondrial (DNAmt) em homens com
varicocele acompanhada de infertilidade106 . A família gênica
à qual pertence a GST produz isoenzimas importantes no
metabolismo de proteção contra o estresse oxidativo107 . A
varicocele está associada a uma elevação dos níveis de espécies reativas de oxigênio (ROS) no sêmen, juntamente com
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uma capacidade antioxidante reduzida (baixos níveis de tióis
e ácido ascórbico)106 favorecendo danos à membrana do espermatozóide, redução da capacidade de fertilização e elevação na freqüência de perdas gestacionais precoces108 . A
associação entre o polimorfismo na GST e 4977bp-del no DNAmt em homens com varicocele e infertilidade sugere uma maior
suscetibilidade desse genótipo a uma disfunção seminal.

FIBROSE CÍSTICA, AGENESIA DE
DEFERENTE, INFERTILIDADE E ARTS
Inúmeras são as causas dos processos obstrutivos no elaborado sistema de dutos e canais que conduzem os espermatozóides até o meio externo, e a mais freqüente é a aplasia
dos dutos deferentes, uma entidade que se apresenta com um
fenótipo complexo, com variações clínicas muitas vezes sutis, mas cujo diagnóstico preciso é fundamental para orientação do casal acerca do risco de transmissão à prole.
A forma mais conhecida de processo obstrutivo é a aplasia congênita bilateral dos vasos deferentes, ou CBAVD, presente em 1 a 2% dos homens inférteis e em cerca de 20% dos
casos de azoospermia. É um tipo de esterilidade masculina
relacionado à fibrose cística (FC), tendo sido sugerido que
alguns homens com CBAVD sejam portadores de uma forma branda de FC109 . De fato, 98% dos homens portadores
de FC são inférteis por CBAVD, e mutações no gene são
encontradas em até 70% dos casos de infertilidade por
CBAVD110-112 . No entanto, os tipos de mutação encontrados
nos homens inférteis com CBAVD são diferentes das mutações encontradas nos afetados por FC112.
A FC é uma doença genética de herança autossômica recessiva. Sua incidência varia entre os diferentes grupos étnicos, sendo mais freqüente em Caucasóides. O gene
responsável pela FC foi mapeado no cromossomo 7, precisamente na região q31.2-q31.3113 e possui 27 éxons que se estendem ao longo de 250 kb (quilo-bases). Seu produto é uma
glicoproteína transmembrana de 1.480 aminoácidos denominada CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance
Regulator) que funciona como um canal de cloro na região
apical de células secretoras do sistema respiratório, no pâncreas e nas glândulas sudoríparas114 . Mais de 1.000 mutações
já foram descritas, alterando não só os éxons do gene como
seus introns e sítios de splicing do RNA. A freqüência da
doença e a freqüência de cada mutação variam nos diferentes
grupos étnicos, e acredita-se que um de cada 25 indivíduos
seja heterozigoto. A existência de um grande número de mutações diferentes, bem como a complexa interação do canal
de cloro com outras estruturas celulares, inclusive com o citoesqueleto, explica a variabilidade fenotípica e dificulta o
aconselhamento dessas famílias.
Foram descritas correlações entre CBAVD e a variante
5T, presente na região IVS8Tn no íntron 8 do gene CFTR. A
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variante 5T está relacionada com a exclusão do exon 9 no
momento do splicing do RNA e, conseqüentemente, com a
geração de uma proteína com amputação dos aminoácidos
correspondentes ao éxon 9. Nos pacientes com CBAVD a freqüência dessa variante é 4-6 vezes maior do que a encontrada
na população com FC115 .
Nos pacientes com CBAVD existe uma relação entre genótipo e valores do íon cloreto no suor116 . Pacientes heterozigotos compostos têm dosagem do íon alterada, enquanto
dosagens normais ou limítrofes são encontradas tanto em pacientes heterozigotos, com um dos alelos normal, quanto nos
pacientes heterozigotos para uma mutação associada à variante 5T116. O teste de suor auxilia a orientação de pacientes
com CBAVD, bem como a pesquisa de mutações no gene.

AGENESIA UNILATERAL DO DEFERENTE
Uma situação bem mais complexa se apresenta quando a
agenesia de deferentes é unilateral ou está associada a anomalias renais (agenesia, ectopia ou hipoplasia). Nesses casos, acredita-se que as chances de estarem associadas mutações
em CFTR são baixas, pois se trata de uma outra patologia,
com etiologia diferente110. No entanto, estudos com pesquisa de mutações no gene completo de indivíduos com agenesia unilateral de deferente (ou epidídimo), associada ou não
a anomalias renais, ainda não foram realizados. Outros tipos de mutação ou uma associação de múltiplos polimorfismos com efeitos aditivos podem estar envolvidos na etiologia
dessa variante do problema (dados ainda não publicados por
nosso grupo).

O DESAFIO DA PESQUISA DE MUTAÇÕES
EM CFTR
O gene CFTR se coloca dentro da discussão do papel dos
SNPs (single nucleotide polymorphism, substituições de um
único nucleotídeo ao longo do gene) no genoma, e a questão
é saber quais SNPs, ou variações na seqüência selvagem, são
realmente críticos para o funcionamento do gene (entendido
de forma ampla como o processamento de seu RNAm e a
estrutura e função protéica).
SNPs são alterações nas bases A/T/C/G do DNA que
podem ou não resultar em uma alteração correspondente de
aminoácido na proteína. Estudos da etapa específica da expressão gênica associada ao processamento do pré-RNAm
de CFTR identificaram várias alterações de nucleotídeos no
éxon 12, capazes de induzir graus variados de exclusão do
éxon 12, levando à redução nos níveis normais do transcrito
e da proteína normal. Essas substituições silenciosas estariam envolvidas em um fenômeno de interferência em novos
elementos regulatórios denominados CERES (composite exonic regulatory element of splicing  elementos exônicos com-
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postos para regulação do processamento)117 . O efeito de uma
única substituição de nucleotídeo nesses CERES não pode
ser previsto, e o reconhecimento e a caracterização de alterações de splicing, causados pela variação exônica nos CERES,
deve representar um mecanismo freqüente de causação de
doenças, bem como deve estar relacionado à variabilidade
fenotípica da FC 117. Dessa forma, até a mais benigna alteração da seqüência de bases no DNA não pode ser ignorada,
uma vez que pode estar associada à alteração no processamento do RNAm.

PESQUISA DE MUTAÇÕES EM CFTR
E AS ARTS
Se o objetivo for a identificação de mutações e polimorfismos envolvidos nas alterações dos homens inférteis associadas ao sistema genitourinário e à CFTR, devemos nos
propor ao estudo completo da seqüência do DNA de CFTR.
O que tem sido proposto, no entanto, na investigação dos casais em que o homem é afetado por alterações nos deferentes/
epidídimos/rins é a pesquisa apenas das mutações mais freqüentes no gene. O Brasil é caracterizado por possuir uma
população multirracial, o que, de saída, dificulta a construção de um painel de mutações mais comuns em nossa população. A mutação DeltaF508, a mais comum do gene CFTR
encontrada na Europa, não é a mais comum no Brasil. Na
Europa sua freqüência varia de 51% na Grécia e Itália a 88%
na Dinamarca118 . Na população caucasóide brasileira a mesma mutação possui em média uma freqüência de 47%, com
grande variação interestadual de 27 a 53%119 . Existe também
a proposição de estudar as mutações mais freqüentes na mulher e, caso não seja encontrada mutação, o casal fica liberado para ser submetido a reprodução assistida.
Do ponto de vista puramente econômico esta talvez seja
uma opção, pois o estudo completo do gene é demorado e
caro, e caso seja encontrada mutação no homem será necessária a pesquisa também na mulher, uma vez que a FC é uma
patologia autossômica recessiva. No entanto, estudar a mulher não traz benefício algum ao paciente que é o portador da
alteração que se deseja estudar. O homem fica sem diagnóstico e, o mais grave, com o estudo das mutações mais freqüentes no gene da esposa é dado ao casal uma falsa tranqüilidade
e a idéia de que o risco de transmissão da FC está afastado.

ESTRATÉGIA DE ABORDAGEM
DIAGNÓSTICA PRÉVIA ÀS ARTS
O seqüenciamento do gene todo é, de fato, pouco exeqüível. Uma opção intermediária é a realização de técnicas
de rastreamento, como o SSCP (single strand conformational polymorphism  polimorfismo de conformação do DNA
de simples fita), em que são amplificados por PCR todos os
éxons de CFTR e demais regiões intrônicas em que já foram
descritas mutações. Esses fragmentos são então submetidos a

Fig. 28.8  Análise por SSCP do produto de amplificação por PCR do
éxon 10 do gene CFTR de homens portadores de azoospermia
obstrutiva. Nas linhas 18, 23 e 24 a seta indica padrão alterado de
migração nos heterozigotos para a mutação deltaF508.

eletroforese em gel de poliacrilamida, após serem denaturados pelo calor (Fig. 28.8). A vantagem desse método somente se dá se o laboratório que o realizar tiver padronizado os
padrões de migração normais em SSCP de todos os éxons e
fragmentos de PCR do gene, de preferência em duas temperaturas diferentes, para que sejam minimizadas as falhas de
detecção de mutações em SSCP, que estão em torno de 15%.
O seqüenciamento propriamente seria realizado somente nos
fragmentos com padrão alterado de migração. Para os casais
em que ambos são heterozigotos, a FIV com DGPI deverá ser
indicada e o diagnóstico pré-natal no primeiro trimestre deverá fazer a confirmação do resultado obtido no DGPI.

IDADE MATERNA, DISSOMIA
UNIPARENTAL, ICSI E IMPRINTING
GENÔMICO
A idade materna avançada é um fator de risco para aberrações cromossômicas na prole, e o diagnóstico citogenético
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(cariótipo) fetal por amostra de vilo corial e/ou amniocentese
deve ser indicado nas gestações de mulheres com mais de 35
anos. Um dos subprodutos científicos importantes da amostra de vilo corial foi demonstrado em 1992, quando um resultado desse exame identificou trissomia do cromossomo 15,
que não foi confirmada em amniocentese realizada na mesma
gestação algumas semanas depois. Ao nascimento, a criança
foi diagnosticada como portadora de síndrome de PraderWilli120 ,121 . A explicação: um oócito com dois cromossomos
15, resultado de não-disjunção, foi fertilizado por espermatozóide normal, dando origem à condição letal de trissomia
do cromossomo 15 no zigoto; essa condição letal foi evitada
pelas células do embrião em desenvolvimento, por seleção
para retenção no embrião, de apenas dois dos três cromossomos 15, num mecanismo denominado correção da trissomia.
Ao acaso, os dois cromossomos 15 retidos no embrião eram
de origem materna, conforme revelaram os estudos moleculares realizados na criança. A síndrome de Prader-Willi foi
dada como resultado de uma dissomia uniparental materna
do cromossomo 15120.

DISSOMIA UNIPARENTAL E IMPRINTING
Na dissomia uniparental, a despeito de os genes presentes no cromossomo estarem em dupla dose são representados
por apenas um alelo. A dissomia uniparental é uma expressão monoalélica patológica, pois nos mamíferos, que são diplóides para todos os genes autossômicos, a maioria dos genes
expressa ambos os alelos parentais (expressão bialélica), mas
existe um grupo de genes que expressa somente um dos alelos. A expressão de apenas um alelo não é aleatória, pois depende da origem parental do alelo, isto é, depende do fato de
o alelo haver sido herdado da mãe ou do pai. Assim, os genomas parentais não são equivalentes no que diz respeito à informação fornecida para o embrião. Os genomas parentais
devem, de alguma forma, marcar uma determinada informação genética, isto é, promover modificações epigenéticas de
forma que sua origem parental possa ser identificada. Essa
marca, que confere uma espécie de memória parental, é denominada imprinting, modificação epigenética ou simplesmente epigenética.
O imprinting envolve uma variedade de mecanismos que
visam ao silenciamento preferencial de um gene. Existem
evidências de que tenha evoluído como um mecanismo de
defesa do hospedeiro contra a invasão de vírus e outros genomas parasitários capazes de se inserir no DNA hospedeiro e
controlar a expressão desse DNA122 . A capacidade de silenciar (metilar) esse DNA estrangeiro, de modo a não permitir sua expressão ou sua interferência na expressão dos genes
adjacentes à sua inserção, foi fundamental para a sobrevivência das espécies. Hoje se sabe que a epigenética é um prérequisito absoluto para o desenvolvimento fetal normal nos
mamíferos, o que torna essencial a compreensão do processo
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e em que momento do desenvolvimento dos gametas ele se
dá, uma vez que nas ARTs tem sido proposta para as azoospermias a utilização de espermatozóides testiculares e até
mesmo células imaturas amadurecidas in vitro.

A metilação como mecanismo de silenciamento
Dos mecanismos de silenciamento gênico, a metilação é
o principal. A modificação de um alelo está intimamente associada à metilação de citidinas localizadas em seqüências
de repetição CG, comumente referidas como ilhas CpG e localizadas fora da região codificadora dos genes. Essa metilação é apagada nas células germinativas primordiais durante a
embriogênese, sendo restabelecida e transmitida aos gametas
maduros, que a passam aos embriões. No entanto, ao mesmo
tempo que os gametas são altamente diferenciados, eles devem conservar a informação genética de modo que ela seja
capaz de direcionar o desenvolvimento de todas as linhagens
celulares no novo indivíduo. Em outras palavras, a modificação epigenética das células germinativas e dos gametas tem
que ser reversível, na medida em que deve poder resgatar a
totipotência genética, e progressiva, na medida em que durante o desenvolvimento possa se dar de forma diferente nos
diferentes tecidos, permitindo a expressão de genes específicos e silenciando outros.

Genes que promovem a metilação
As modificações ocorridas na cromatina por metilação,
fosforilação ou acetilação são realizadas por enzimas altamente especializadas. No que diz respeito ao imprinting, ele
é realizado principalmente por metilação, e as principais enzimas envolvidas são as metiltransferases de citosina, as
Dnmt1, Dnmt3a e a Dnmt3b.123 Camundongos em que o gene
Dnmt1 foi nocauteado têm uma perda global da metilação e
expressão bialélica de vários genes em tecidos somáticos. Os
membros da família Dnmt3 são essenciais para a metilação
de novo dos genes nas células-tronco e nas células do embrião durante a fase inicial pós-implantação.124 Nocaute de
Dnmt3L promove falência total de metilação em fêmeas, que
são férteis mas somente capazes de produzir gestações que
evoluem com óbito intra-uterino de embriões pequenos para
a idade gestacional e portadores de erros de fechamento do
tubo neural. A letalidade foi atribuída ao pouco desenvolvimento da placenta. Os machos se apresentaram com infertilidade em função de uma redução significativa do número de
espermatogônias, falha na adequada diferenciação das espermatogônias em espermatócitos e os testículos do animal adulto
com acentuada redução no volume. O envolvimento de
Dnmt3L na meiose ainda carece de investigação125 .
Dnmt3L possui um homólogo humano, DNMT3-like,
com 60% de homologia com o gene do camundongo. O quadro clínico apresentado pelos animais com mutações inativa-
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doras nessas metiltransferases e em sua reguladora, a proteína Dnmt3L, é bastante semelhante ao quadro clínico apresentado por casais inférteis submetidos as ARTs. Por algum
motivo que ainda se desconhece, as taxas de implantação são
bastante superiores às de bebê em casa, uma vez que muitas
gestações evoluem para aborto espontâneo no período imediatamente pós-implantação. Mais do que isso, quanto mais imaturo é o gameta masculino utilizado na ICSI, maiores as
freqüências de perdas gestacionais. Estudos que investiguem
tanto mutações no homólogo humano do gene quanto o grau
de metilação dos anexos embrionários e do embrião nas perdas gestacionais desses casais (e dos casais com aborto de
repetição) podem vir a esclarecer o envolvimento da epigenética nesses casos. O aumento da freqüência de erros de
fechamento do tubo neural em crianças nascidas de mulheres
submetida a FIV clássica também pode estar envolvendo erros de imprinting no oócito126 .

enças decorrentes da perda do imprinting são caracterizadas
por aumento do crescimento, como na síndrome de PraderWilli e na de Beckwith-Wiedemann (mapeada na região
11p15.5), enquanto na situação oposta as afecções se caracterizam por retardo de crescimento, como na síndrome de
Angelman e na síndrome de Russel Silver, que se apresenta
com retardo de crescimento já na vida intra-uterina, baixa
estatura e nanismo pós-natal.

Doenças causadas por falhas epigenéticas

Recentemente foram publicadas associações entre reprodução assistida, especificamente ICSI, e síndrome de Angelman130 e de Beckwith-Wiedemann131 . Num dos estudos, a
associação entre a síndrome de Beckwith-Wiedemann e a reprodução assistida foi indicada por um aumento estatisticamente significante (de 0,8% para 4,6%) na freqüência de
afetados pela síndrome na prole dos casais submetidos a
ICSI131. No outro estudo, pesquisa do padrão de metilação no
gene SNRPN, envolvido na etiologia da síndrome de Angelman, identificou defeitos epigenéticos nos dois casos da síndrome nascidos de ICSI; no entanto, entre os pacientes
portadores da síndrome de Angelman nascidos da população
geral apenas 5% apresentam defeitos epigenéticos, evidenciando uma super-representação de falhas de imprinting entre
as crianças nascidas de ICSI130.

A dissomia uniparental auxiliou muito a compreensão
da modificação epigenética, uma vez que se os dois cromossomos, e conseqüentemente os dois alelos, são da mesma
origem parental, por exemplo, paterna, significa que o descendente não possui o outro alelo, o materno. É como uma
simulação de imprinting, com silenciamento de um dos alelos. Os exemplos clássicos de doenças associadas a regiões
cromossômicas submetidas a imprinting são os da síndromes
de Prader-Willi, de Angelman, de Beckwith-Wiedemann e
de Russel Silver.
Tanto a síndrome de Prader-Willi quanto a de Angelman
(Glenn et al.127 ) são mais comumente causadas por deleção
de um mesmo segmento do braço longo do cromossomo 15,
a região 15q11-13, mas de origem parental diferente, resultando em fenótipos diferentes. A síndrome de Prader-Willi é
caracterizada por hipotonia, hiperfagia, obesidade, hipogonadismo, retardo mental leve, mãos e pés pequenos e distúrbios de comportamento. Em cerca de 50-60% dos casos de
síndrome de Prader-Willi os afetados apresentam uma deleção paterna de 15q11-13; em 30% dos casos os afetados possuem os dois alelos de origem materna (dissomia uniparental
materna). Os pacientes com síndrome de Algelman apresentam ataxia, retardo mental grave, distúrbios graves de fala,
convulsões, pouco tecido subcutâneo e uma característica alegria. Na síndrome de Angelman a deleção de 15q11-13 é de
origem materna, e os alelos que se expressam são os paternos. Em cerca de 5-20% dos casos de síndrome de Angelman
e de Prader-Willi, no entanto, estão presentes tanto o alelo
paterno quanto o materno. Nesses casos, o que se observou
foi uma disrupção do padrão de metilação, sugerindo uma
disrupção do processo de imprinting em todo o segmento
15q11-13, que se estende por cerca de 200 kb. Quando as
modificações epigenéticas ocorrem no alelo paterno, as do-

Outra síndrome bem estudada que também manifesta efeitos epigenéticos é a síndrome de Beckwith-Wiedemann, com
supercrescimento generalizado caracterizado por gigantismo,
macroglossia, visceromegalia, outras anomalias do desenvolvimento128 e predisposição a tumores de origem embrionária,
como tumor de Wilms, rabdomiossarcoma e hepatoblastoma129 .

ICSI E DOENÇAS CAUSADAS
POR FALHAS EPIGENÉTICAS

Conforme mostrado por El-Maarri et al.132 , a metilação
materna do cromossomo 15 não é estabelecida antes da ovulação e sim na ovulação, ou depois dela. A ICSI pula muitas
das etapas normais envolvidas na fertilização e na ativação
do oócito, além de colocar em contato as enzimas acrossômicas e o citoplasma oocitário. Os efeitos e danos às estruturas
e mecanismos intracelulares ainda são bastante desconhecidos, mas em determinadas condições in vitro pré-embriões
de ovelhas manifestam supercrescimento133 . Isso indica que,
pré-embriões são vulneráveis a fatores externos, tanto que
apesar de na ICSI o espermatozóide ser colocado dentro do
óvulo entre 20 e 30% das vezes não ocorre a formação dos
pró-núcleos e singamia, e menos de 50% dos casos resultam
em gestação.
A dissomia uniparental, ou perda da modificação epigenética normal de um gene, está associada não só a doenças,
mas também a distúrbios do comportamento, pelo menos em
camundongos134 , e ao câncer. Alterações no padrão de metilação têm se mostrado as alterações moleculares mais consis-
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tentemente associadas aos neoplasmas múltiplos135 , como os
presentes na síndrome de Beckwith-Wiedemann. Talvez a
perda de imprinting em genes que promovam o controle do
crescimento e em genes supressores de tumor seja a associação entre epigenética e câncer, e talvez seja por essa invernada que esteja também pelo menos uma das explicações para a
associação entre câncer e infertilidade.

um genoma muito mais metilado que os oócitos. Essa prémarcação é apagada durante a meiose mas retomada, não a
partir do zero, no embrião de 8-16 células.
Dessa forma, devem ser indicados procedimentos terapêuticos que visem à restauração da presença de espermatozóides no ejaculado, como a reversão da vasectomia ou até a
mais controvertida varicocelectomia nos homens com azoospermia.

Modificações epigenéticas no epidídimo
O epidídimo é o órgão responsável pela maturação do
espermatozóide, incluindo a aquisição de motilidade e capacidade de fertilização, ambas ausentes nos espermatozóides
testiculares. Hoje se sabe que as modificações adquiridas pelo
espermatozóide ao longo de seu trajeto pelo epidídimo não
ocorrem somente na superfície ou nos compartimentos nãonucleares do gameta masculino. Existem evidências de genes
que sofrem demetilação no início da espermatogênese, ainda
na fase de pró-espermatogônia, e são remetiladas ao longo de
seu trajeto pelo epidídimo136 . A demetilação de um gene envolve a modificação de sua estrutura cromatínica de modo a
permitir o acesso de fatores de transcrição à região promotora do gene. A remetilação de alguns genes, como o Pgk-2,
ApoA1 e Oct-3/4, não está associada nem depende da replicação do DNA, uma vez que ocorre em uma etapa pós-meiótica, durante a passagem do gameta pelo epidídimo.
A forma pela qual uma metilase tem acesso a uma seqüência específica de DNA altamente compactado como o
dos espermatozóides, de modo a silenciar um gene, ainda não
é um mecanismo totalmente conhecido. De qualquer forma,
a existência de um só evento que represente metilação especificamente adquirida no epidídimo é um aspecto importante
para a reprodução assistida, uma vez que punções testiculares visando à recuperação de espermatozóides para utilização em ICSI têm sido realizadas, gestações têm sido obtidas
e crianças têm nascido. O impacto disso no desenvolvimento
a longo prazo das crianças nascidas dessas técnicas, que deveria ter sido estudado em modelos animais antes de sua utilização em humanos, ainda é uma incógnita e fonte de
preocupação. Argumentos como: a) a metilação dos gametas
é apagada no embrião de 8-16 células137 e, portanto, tudo que
foi feito durante a gametogênese é retomado, do zero, nessa
fase do desenvolvimento e b) as crianças nascidas de ICSI
com utilização de espermatozóides testiculares não têm, aparentemente, uma afecção grave ao nascimento, são argumentos que não eliminam a possibilidade de problemas derivados
de falhas epigenéticas virem a se desenvolver com maior freqüência na prole de homens submetidos a aspiração de espermatozóides testiculares, como distúrbios de comportamento
ou até mesmo câncer. Evidências indiretas existem para que
se possa concluir que a remetilação do embrião de 8-16 células ocorra em regiões pré-marcadas durante a maturação dos
gametas, principalmente dos espermatozóides, que possuem
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ICSI E UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS
IMATURAS
As ARTs também já se utilizaram de células ainda mais
imaturas, como as espermátides, para realização de fertilização
in vitro. A ELSI138 (ELongated Spermatid Injection) e a ROSI139
(Round Spermatid Injection), realizadas em função de infertilidade masculina grave com parada de maturação, já possuem resultado positivo, com uma criança supostamente nascida não
comprovada, no entanto, pela comunidade científica.
Em 1994 foi referido o primeiro nascimento em Mus
musculus resultado de ROSI140 . Na conclusão, um tanto prematura, núcleos de espermátides redondas, como os de espermatozóides maduros, possuem potencial reprodutivo e,
mais do que isso, todos ou quase todos os eventos pós-meióticos (espermiogênese, maturação no epidídimo, capacitação
e reação acrossômica) talvez tenham evoluído somente para
assegurar a entrega de um núcleo masculino haplóide e capaz, dentro dos oócitos. Nove anos depois ainda não se sabe
acerca dos reais efeitos da utilização de células imaturas no
desenvolvimento e na saúde da prole nascida das ARTs. Mais
do que isso, na questão reprodutiva, estudos em mamíferos
como camundongos devem nortear as pesquisas e o desenvolvimento técnico, mas conclusões acerca da regulagem
micrométrica da função gênica talvez não devam e nem
possam ser extrapoladas do camundongo para o ser humano.

FIV E POLARIDADE OOCITÁRIA
A polaridade oocitária é um gradiente de concentração
dos componentes citoplasmáticos e nucleares, de tal forma
que atuam regulando a expressão de genes e a tradução de
RNAm. A polaridade oocitária é bem documentada nos oócitos de anfíbios, que põem seus ovos em águas tranqüilas para
que não sejam revolvidos, uma vez que sua inversão resulta
em perda de sua capacidade de fertilização. Talvez a polaridade esteja envolvida nos programas de FIV, com a diferença
de 50% entre o número de oócitos obtidos na aspiração dos
folículos e o número de embriões adequados para transferência intra-uterina.
Revisões recentes141 ,142 sobre a polaridade oocitária sugerem que nos mamíferos a questão da ausência de polaridade ainda está longe de ser resolvida. Existem indicações de
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distribuição espacial de determinados produtos gênicos no
citoplasma do oócito e no embrião precoce, como o fator de
transcrição OCT-4, expresso somente na massa celular interna no estágio de blastocisto de camundongos143 . Mais recentemente, foi demonstrada a expressão diferencial de duas
proteínas regulatórias, a leptina e a STAT, em oócitos humanos e nas células do pré-embrião. Foi sugerido que essa polaridade deve influenciar a determinação do destino a ser dado
às células do embrião humano144 , uma vez que polaridade
semelhante da leptina foi verificada em oócito de Xenopus.
Mecanismos de controle molecular estão começando a
ser desvendados com a transferência de núcleo para clonagem, e a importância do citoplasma na manutenção e na regulação do estágio da meiose no núcleo começa a ser
compreendida. O citoplasma é capaz de receber um núcleo
diplóide, reprogramá-lo e, a partir desse ponto, se comportar
como um zigoto145 . Maiores evidências do efeito do citoplasma sobre o núcleo vieram com a demonstração de sua capacidade de controlar a transcrição de genes específicos tanto
quantitativa quanto qualitativamente,146 Com base nesses
conhecimentos, foi desenvolvida uma polêmica técnica em
reprodução assistida, a do transplante de citoplasma147 , atualmente proibida nos Estados Unidos148 .

TRANSPLANTE DE CITOPLASMA E
HERANÇA MITOCONDRIAL
O transplante de citoplasma é uma técnica concebida para
contornar um dos maiores problemas da fertilidade, que é o
problema do envelhecimento. Oócitos de má qualidade acabam por gerar pré-embriões com aneuploidias complexas e
degeneram no útero, logo após a implantação, ou a caminho
dele, ainda nas trompas. Um dos mecanismos relacionados
ao aumento de aneuploidias está associado ao maquinário
celular de produção de energia, comprometido pelo envelhecimento. Com o transplante do citoplasma de oócitos de boa
qualidade para oócitos de pacientes com falhas recorrentes
de fertilização ou implantação, componentes saudáveis restauram o crescimento normal e a viabilidade.
A transferência de pequenas quantidades de citoplasma
do doador (5-15%) inclui RNAm, proteínas e principalmente
mitocôndrias. A mistura de duas fontes maternas diferentes
de citoplasma acarreta a heteroplasmia de DNA mitocondrial
(DNAmt) na prole, levando à formação de indivíduos com
três pais genéticos: dois de DNA nuclear e uma terceira fonte
representada pelo DNAmt da doadora.
Até a presente data, mais de 20 bebês nasceram com a
utilização da técnica desenvolvida pelo grupo de Cohen et al.147
e que foi proibida em 2001 pela agência americana de regulamentação FDA (Food and Drug Administration). Segundo a
FDA, o procedimento é uma forma de terapia gênica, e seu
uso deve ser proibido enquanto a técnica é revista.

O genoma mitocondrial dos mamíferos é uma molécula
de DNA dupla fita, transmitida exclusivamente pela linhagem materna. O DNAmt não é protegido por histonas, o que
o torna particularmente sensível ao ataque das espécies reativas de oxigênio produzidas na cadeia respiratória da parede
mitocondrial, onde o DNAmt está ancorado. Isso confere uma
alta taxa de mutação ao DNAmt, que rapidamente se acumula na população. No entanto, por um mecanismo ainda não
elucidado, nas células germinativas ocorre um processo de
seleção que leva à perda de determinadas mutações, o que
compensa a alta taxa de mutações novas149 .
Mutações no DNAmt e heteroplasmia (presença de duas
ou mais moléculas de DNAmt na mesma célula) estão correlacionadas a várias doenças150 . Uma alta porcentagem de
DNAmt mutante em células somáticas está correlacionada à
severidade de algumas doenças neuromusculares, e a mudança no nível de heteroplasmia está associada a um maior espectro de fenótipos clínicos.
A compreensão desse processo tem implicações no manejo clínico e no aconselhamento genético dos pacientes com
doenças mitocondriais. Modelos animais foram construídos
para estudar os mecanismos de transmissão da heteroplasmia
do DNAmt e seu potencial na determinação de doenças. Com
a transferência de citoplasma, a heteroplasmia ocorre certamente nos nascidos151 . Como o mecanismo associado à seleção das linhagens mitocondriais durante a formação do
embrião ainda não está elucidado, não pode ser garantido que
haja uma eliminação da linhagem do DNAmt da doadora e
retenção do DNAmt materno, ou vice-versa. Se o DNAmt
materno já se mostrava comprometido na produção energética do oócito, estaríamos favorecendo o nascimento de indivíduos com patologias de DNAmt.

GAMETOGÊNESE IN VITRO
Os progressos nas ARTs incluem também um promissor
campo de pesquisas em criopreservação (congelamento) de
tecido reprodutivo (ovários e testículos), especialmente para
aqueles casos de indivíduos com câncer precoce, cuja abordagem terapêutica irá causar danos irreversíveis às células
germinativas.
Existe na literatura um número considerável de relatos
sobre transplante de espermatogônias em modelos animais
com gestação e descendentes152 . No entanto, procedimentos
eficientes para a realização in vitro de todas as etapas da espermatogênese (proliferação mitótica das gônias, meiose e
espermiogênese) ainda não estão disponíveis.
Recentemente, experimentos, in vitro com células testiculares de touros sugeriram que, após seu cultivo por um
período de 10 semanas, as células entraram em meiose, evidenciada pela expressão de genes espermátide-específicos,
como o das protaminas e das proteínas de transição153 .
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As espermátides que supostamente se formaram in vitro foram utilizadas para ROSI, e 50% dos blastocistos que se formaram eram diplóides153.
Enquanto experimentos em machos parecem promissores, as pesquisas com tecido ovariano e maturação completa
in vitro de oócitos ainda são uma falsa promessa. Muitos outros experimentos devem ainda ser realizados antes de sua
utilização em seres humanos, e a contenção da demanda por
procedimentos experimentais deve ser duramente praticada
pelos profissionais envolvidos com as ARTs.

O RISCO DAS ARTS
Os riscos envolvidos com a utilização das ARTs foram
discutidos ao longo dos itens que foram apresentados, sempre pautados por evidências ou por correspondência com
modelos animais. O que precisa ser discutido sobre os riscos
das ARTs não é o fato de as técnicas em si causarem problemas à prole, e sim o fato de elas propiciarem a transmissão de
genomas que não foram capazes de ser transmitidos pelas
formas naturais. Quando se tem na frente um casal infértil em
que ambos apresentam problemas renais, como nefrites, pielonefrites e proteinúria, para um geneticista a situação é completamente incômoda, pois embora não se possa afirmar que
esse casal tenha um risco X ou Y, a história clínica de ambos
sugere anomalias urológicas que podem, de alguma forma,
ser transmitidas. Então procede-se à ICSI e nasce uma criança com hipoplasia renal, ou hipospadia? Qual a causa dessa
hipoplasia, dessa hipospadia? É uma criança nascida de ICSI,
possui uma malformação e onde se encaixa?
Nesse sentido o casal infértil está desassistido. Não é
explicado ao casal o motivo da infertilidade e suas repercussões. E pode-se aqui falar também da vasectomia de homens
de mais de 45 anos em segundas uniões. A literatura hoje está
repleta de artigos associando idade paterna a síndromes outras que não a acondroplasia, sabidamente associada a mutações novas em função da idade paterna. Retinoblastoma,
esquizofrenia, craniossinostose são algumas delas. Ainda não
faz parte da prática clínica da reprodução assistida esclarecer
o casal acerca desse tipo de risco. A discussão gira, no máximo, em torno da celeuma ICSI ou reversão da vasectomia,
chances de sucesso da reversão em função do tempo de vasectomia, qual a melhor técnica cirúrgica para a reversão, mas
o risco em função da idade paterna não é abordado.
Um dos argumentos tranqüilizadores sobre as ARTs é o
fato de centenas de bebês já haverem nascido com a saúde
dentro dos limites de normalidade física e psicológica estabelecidos durante décadas de levantamentos neonatais, e sem
uma elevação na freqüência de malformações maiores ou
menores64. A análise que o grupo Belga faz, no entanto, é
conduzida de forma numericamente incorreta, pois se propõe
a analisar os problemas das crianças até dois anos, mas fazem
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uma análise da situação atual (o que muda o número de afetados projetado no tempo), não considera as anomalias detectadas no diagnóstico pré-natal em gestações não-interrompidas
nem projeta números para as gestações que não foram submetidas a diagnóstico pré-natal. Fornece uma freqüência de
2,9% quando, corrigida, sobe para 4,8%, sem entrar no mérito do tipo de malformação ou no critério de classificação de
uma malformação maior ou menor.
Existem estudos e metanálises que mostram uma maior
incidência de malformações maiores e menores em crianças
nascidas por FIV tradicional e ICSI64,126,154 , bem como uma
maior incidência de baixo peso ao nascimento155 e menor índice de desenvolvimento mental156 ,157 em crianças nascidas
de ICSI. Essas análises, realizadas por profissionais envolvidos na questão da medicina reprodutiva, foram devidamente
corrigidas para fatores de risco como idade materna e prematuridade, uma vez que a prematuridade, que é função também
de gestação múltipla, está associada a um número maior de
malformações, como a criptorquidia e a persistência do duto
arterial126, por exemplo. Mas a hipospadia, que não parece
estar associada a essas variáveis, apresenta nas crianças nascidas de ICSI freqüência duas vezes maior que nas nascidas
de FIV clássica e quase quatro vezes maior que a da população devidamente pareada126.
Também é maior a incidência de aberrações cromossômicas, principalmente de cromossomos sexuais65, em crianças nascidas de ICSI, quando comparadas às nascidas de FIV
ou às da população geral. A maior casuística com seguimento das crianças nascidas de ICSI64 apresenta como resultado
uma elevação de 5,5 vezes na ocorrência de aneuploidias de
novo, se considerarmos que a idade média das mulheres foi
de 32 anos. Esse aumento se dá em partes iguais para aneuploidias de autossomos e dos cromossomos sexuais. Na Bélgica, porém, as gestações resultantes de ICSI, por serem
derivadas de casos de fator masculino, são submetidas a
diagnóstico pré-natal, o que sugere um adequado aconselhamento do casal.
Há também os erros de fechamento do tubo neural
(EFTN), que são mais freqüentes na prole de FIV que na de
ICSI ou da população geral. Segundo alguns, EFTN e FIV
estão ambos associados a um fator feminino de infertilidade126, mas podem, conforme já discutido anteriormente, estar
associados a falhas de imprinting no oócito.
Com a ICSI, as bases genéticas da infertilidade masculina foram introduzidas como uma variável importante, cujo
impacto ainda hoje é desconhecido, bem como não é completamente conhecido o impacto do próprio procedimento de
injeção do espermatozóide no interior do citoplasma do oócito ou da utilização de espermatozóides testiculares ou epididimários. Muitas das causas genéticas para a infertilidade
masculina isolada hoje são conhecidas, e o uso das ARTs tem
proporcionado sua transmissão à prole, como é o caso das
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microdeleções do cromossomo Y. As microdeleções e deleções do cromossomo Y são, juntamente com as aberrações
cromossômicas, as causas isoladas mais freqüentes de oligozoospermia e azoospermia. Para esses casos deve ser oferecido DGPI ou diagnóstico pré-natal para estudo citogenético
ou determinação do sexo.

ção. Não podemos esquecer que a infertilidade acomete 15%
da população adulta e deve ser vista e enfrentada como um
problema de saúde pública.

E existe de fato uma elevação na freqüência de malformações maiores e menores nas crianças nascidas pelas ARTs.
Somente o aprofundamento do conhecimento sobre a etiologia da infertilidade poderá discernir entre o que é um risco da
técnica e o que se deve ao background genético do casal.

Do ponto de vista de tecnologia social, é importante que
o país desenvolva tecnologias de baixo custo, de modo a tornar acessível o desenvolvimento na área de reprodução humana também à população de baixa renda. O conhecimento
gerado deve, ao mesmo tempo, proporcionar à população
mecanismos de ter um filho biológico pelas ARTs e ser
aplicado no desenvolvimento de soluções inteligentes de planejamento populacional. Por exemplo, o conhecimento adquirido sobre a interação espermatozóide-oócito será
fundamental tanto para os casais inférteis quanto para o desenvolvimento de métodos contraceptivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
DO PONTO DE VISTA IDEOLÓGICO,
ÉTICO E JURÍDICO
A soma de investimentos em pesquisa na área de reprodução humana no Brasil é muito pequena, e as regulamentações proibitivas que estão aguardando votação para entrar
em vigor são paralisantes, tendo sido elaboradas de forma
puramente reativa aos desmandos praticados na área. Um
exemplo é a medida segundo a qual não será permitida a hiperestimulação ovariana com produção de mais de dois folículos. Isso inviabiliza a prática da reprodução assistida, além
de não ser garantia de evitar-se gestação múltipla ou qualquer problema advindo da utilização das ARTs.
No Brasil, como no mundo, está-se repetindo a dissociação entre pesquisa básica e prestação de serviços. Mais ainda, no Brasil não se está investindo em pesquisa das causas
da infertilidade, com aplicação dos conhecimentos que já foram gerados na pesquisa em modelos animais, realizadas em
centros de referência mundiais. Nosso grupo de pesquisa no
Hospital das Clínicas de São Paulo, em colaboração com
o grupo do Prs Carlos A. Moreira Filho, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, introduziu a pesquisa de microdeleções do cromossomo Y e o estudo completo do gene
CFTR, hoje utilizados pelas clínicas de reprodução assistida.
A associação entre a clínica e a pesquisa precisa ser resgatada e capitaneada por núcleos acadêmicos de produção de
conhecimento.
Medidas como a obrigatoriedade de investimentos em
pesquisa deveriam ser implementadas para as empresas que
comercializam produtos para a área de medicina reprodutiva
com atuação no país.
A questão da prevenção envolve bem mais que uma visão política. Do ponto de vista privado, uma medida política
de emergência seria a inclusão da infertilidade na cobertura
dos planos de saúde. Esse setor acabaria auxiliando um progressivo caráter preventivo na abordagem da questão da infertilidade, e poderia ser auxiliado por políticas públicas de
esclarecimento dos fatores de risco envolvidos na reprodu-

TECNOLOGIA SOCIAL E POPULACIONAL

AS ARTS NUMA PERSPECTIVA BIOLÓGICA
Todas as técnicas novas suscitam ciúmes por parte dos
que não as realizam e medo por parte dos que não a entendem.
Não podemos ter preconceitos, mas temos a obrigação de nortear nossos passos utilizando uma bússola confiável, pautada
pelos preceitos éticos de construção do conhecimento.
O conhecimento científico que foi construído até o presente momento auxiliará a compreender os reais riscos envolvidos nas ARTs. As ARTs, que tiveram seu início de
atividade centrado no desenvolvimento de técnicas laboratoriais de manejo de gametas e embriões, auxiliaram, ainda que
de forma empírica e à custa de um risco imprevisível, a construção do conhecimento acerca dos processos de fertilização,
falhas de fertilização, falhas de implantação, abortos precoces, partenogênese, partição embrionária, metilação/demetilação/remetilação gênica, mosaicismo. Houve, sem dúvida,
um acúmulo de informações provenientes do laboratório de
FIV que permitiu algumas linhas de pesquisa, que devem
agora ser aprofundadas em modelos experimentais.
Na verdade, ainda não se pode concluir sobre as conseqüências a longo prazo da ICSI. Antes da ICSI, a natureza
submetia a interação oócito-espermatozóide a um estrito critério de seleção, barreiras que somente agora estamos começando a compreender. Mas com a ICSI o gameta que terá
êxito será escolhido pelo embriologista, e não será o que necessariamente dar-se-ia melhor na interação. As restrições
biológicas ficaram relaxadas. Mas há os que acreditam que
os benefícios da ICSI no manejo da infertilidade masculina
grave superam, em muito, os riscos advindos da manipulação
de espermatozóides ou até mesmo de células imaturas como
as espermátides. Atualmente a ICSI tem sido indicada também para os casais com o fator feminino de infertilidade por
disfunção do oócito em participar da interação zona-esper-
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matozóide. Como a ICSI supera os defeitos tanto dos gametas masculinos como dos femininos, eliminando a necessidade de testes diagnósticos que identifiquem o fator de
infertilidade de um casal, inúmeros centros já consideram a
possibilidade de utilizar exclusivamente a ICSI para todos os
procedimentos de fertilização in vitro, o que no Brasil já vem
sendo realizado.
A elucidação dos mecanismos que determinam origem,
migração e proliferação das células germinativas, dos mecanismos meióticos e dos fatores controladores da maturação e
sobrevivência dos gametas será de fundamental importância
para o desenvolvimento técnico da maturação in vitro de tecidos ovariano e testicular. O desenvolvimento desses conhecimentos é de especial interesse nos casos de quimio- e
radioterapia em pacientes com câncer em idade reprodutiva
ou na infância.
Seja de qual for a perspectiva a partir da qual tratamos
o assunto da reprodução, ela nos remete à questão evolutiva. A infertilidade é um fenótipo letal, em que o indivíduo é
incapaz de deixar descendentes. A esse fenótipo corresponde um genótipo, uma combinatória de genes que morre com
o indivíduo que o possui. Não seria a infertilidade como um
alerta ao pool gênico no sentido de que aquele indivíduo
não pode passar adiante seu genótipo, ao menos pelas formas naturais? Qual será o impacto de contornarmos essa
questão com as ARTs?
Se decidirmos burlar as leis da Natureza, não seria
importante que ao menos soubéssemos para onde estamos
conduzindo nossa espécie? Não seria importante conhecer
as causas genéticas da infertilidade para que pudéssemos
prever o impacto que terá um eventual aumento na freqüência de heterozigotos, de mutações e de determinados polimorfismos? Ao descobrir essas causas, não seria uma
decorrência natural que fossem desenvolvidos mecanismos
realmente terapêuticos que pudessem resgatar a capacidade

reprodutiva, em vez de contornar o problema indo direto à
solução através das ARTs?
A reprodução assistida insere uma questão única na medicina. Ela não só nega o determinismo genético como, sem
qualquer manipulação genética propriamente dita, propicia a
transmissão, às gerações futuras, de um genótipo que havia
sido fadado ao desaparecimento. É diferente do diabetes, por
exemplo, que pode ser tratado e pode ser transmitido às gerações futuras por meios naturais, pois não é uma doença que
causa infertilidade. A infertilidade não pode ser transmitida
naturalmente às gerações futuras, pois a infertilidade é seu
próprio pressuposto. O que torna a terapêutica de uma doença somática diferente da terapêutica da infertilidade? Não
estaríamos com as ARTs atuando como se estivéssemos manipulando linhagens germinativas? E como atuar nos casos
de doenças autossômicas dominantes que causam infertilidade ou que estão associadas a ela, e para as quais ainda não
está disponível o diagnóstico genético de pré-implantação?
Não temos hoje as respostas ou até mesmo as perguntas
adequadas para nos guiar no enquadramento e na normatização dessas e de outras questões, bem como na criação de
modelos éticos de análise para essa área do conhecimento.
Qual seria o ponto de equilíbrio aceitável entre a visão
da comunidade científica, a dos centros de reprodução acadêmicos e a visão das clínicas comerciais de reprodução assistida, de modo a evitar a utilização indevida e supérflua das
ARTs e das tecnologias diagnósticas?
O casamento com a clínica do casal infértil irá auxiliar a
construção das respostas para essas questões. Não hoje nem
amanhã. É o início de uma nova era na medicina. Já tivemos
a era da anatomia com Vesalius, a era bacteriológica de Pasteur, a bioquímica de Krebs e a imunológica. Agora, com a
soma de todas as outras temos a era do genoma. Na medicina
reprodutiva, se fizermos bem nosso presente, não temos por
que temer nosso futuro.
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