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RESUMO

A foliculogênese é um evento fundamental para garantir o potencial reprodutivo das fêmeas, pois se trata de um processo dinâmico e intenso, 
caracterizado pela formação do folículo primordial e seu posterior desenvolvimento até o estágio pré-ovulatorio. Uma grande diversidade de 
substâncias está envolvida na regulação deste processo in vivo, dentre elas, o fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF). Contudo, em 
caprinos a atuação do PDGF ainda não foi plenamente avaliado, particularmente no que concerne ao cultivo in vitro de folículos inclusos em 
tecido ovariano. Assim, na tentativa de contribuir para a elucidação da foliculogênese nesta espécie, o presente trabalho teve como objetivo 
avaliar o efeito do PDGF sobre a manutenção da morfologia e o crescimento de folículos pré-antrais caprinos cultivados in vitro. Para tanto, foram 
retirados fragmentos do córtex ovariano, sendo um fragmento imediatamente fixado em Carnoy (controle fresco) e os demais foram cultivados 
individualmente por 1 ou 7 dias em meio α-MEM, contendo 25, 50 ou 100 ng/mL de PDGF-BB. Após o período de cultivo, os fragmentos foram 
fixados e destinados à histologia clássica. Os dados foram avaliados por ANOVA, seguida dos testes Dunnett’s e Student-Neuman-Keuls e foram 
considerados significativos quando P < 0,05. De acordo com os resultados obtidos, foi possível observar que não houve mudanças significativas no 
percentual de folículos morfologicamente normais com a progressão do cultivo de 1 para 7 dias, nos tratamentos com 25 ou 50 ng/mL de PDGF-
BB. Ainda, verificou-se que o percentual de folículos morfologicamente normais após 7 dias de cultivo foi significativamente superior no 
tratamento com 25 ng/mL de PDGF-BB, quando comparado aos demais tratamentos cultivados. Quanto ao crescimento folicular, o tratamento 
com 50 ng/mL de PDGF-BB promoveu um aumento significativo do diâmetro dos folículos após 7 dias, quando comparado ao controle cultivado 
(ausência de PDGF-BB). Já o diâmetro oocitário foi superior nos tratamentos com 25 ou 50 ng/mL de PDGF-BB, em comparação ao controle 
cultivado (P < 0,05). A partir das informações obtidas, concluiu-se que o PDGF-BB mantem a morfologia e o diâmetro de folículos pré-antrais 
caprinos cultivados in situ.
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